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לאחר עבודה ממושכת ואמומצת מגישה מערכת "יהדות ליטא" את הרכך הרביעי
בסיורה זר ,דמ,וקדש כולו לתיאור השראה שעברה כשנים  1945-1941על הידר,דים
אשר חיו בכקודרת היישוב בגבולותיה של ליטא ,כפי שהיו עד לתחילתה של
מלחמת·הערלם השגיח •*
טפת ממשמעוהת של עוצתמ החורבן וממדיר הובא ,למעשה ,בשלושת הכרכים
הקודמים ,בהם נסקרן תולדות יהדות ליטא מקדמוהת והתפקיד המפואר שמילאה

ביהחת העולם ,מבחינה סגולית וממשית ,הן במישור הותרני וההשכלתי  mן
בתחום הקידמה הסוציאלית ואהבת ציון.

כרן זה ,המשקף את סתימת הגולל על קבר-ההמונים של יהדות ליטא ,אמרר
לאתר ,על·סמן תעודות ועדריות ,כיצד הוכרעה יהדות זר ואיד נפלו קדושיה
וגיבוריה.

הזמן היחסי הרב שערב אמז רעד היום

-

קורב לארבע עשרות שנים

-

איפשר

אמנם לרכז מימצאים נוספים ,שהיו פזורים רבחבי העולם ,ולחזור ולברר שוב את
דייקן של העובדות ,אולם יחד עם זאת ביטשטשר במשך התקופה הר :בה פרטים
אשר אפיינו את האווירה ששררה בקרב הבדרנים לטבח ,ובמיוחד אלח הקשורים
כיחסים שבין אדם לחברו .כן חל שינוי בהערכות ,מחשבות והגיגים מאותר זמן,
שרק חלק זעיר מהם בשמר בכתובים רגם זה לא תמיד בכלי ראשון.
אם כי כל חברי המערכת )מחוץ לד"ר י .רביבסרן( ,והמשתתפים בכרן זה ,הם

עצמם אודים מוצלים שבמלטו מהתופת וחזר על בשרם את הזרועות ,הרי בכל זאת
איו בדברים ,המובאים בכרן זה ,אלא מצירי זעיר בלבד של הקורות את מאות
אלפי היהדוים "מכל ימות השבה" ,שברצחו רמות במיותת שרבות ומשרבו.ת

אין חברי המערתכ מתיימרים לראות בדרבים המובאים בזה שלמ,ת של תרנן
ודיוק מדעי ,אלא את סיפור העובדות כפי שאירעו ,ראשו ישמשו

-

יחד עם שאר

הספרים והמחקרים שהופיעו ןעןד יופיעו בעתיד
לדברי הימים של הידות ליטא כתקופת כליוגה.
אבר מקררים שכרן זה ,יחד עם שלרשת קודמיו ,יהווה מצבה באמבה על קרבן של
הקיבוץ היחרדי בליטא ןבר·תמיד לנשמותיהם של אמות אלפי הקדושים ,שברצחן

-

מקרר לחקר מקיף ייסודי

בידי הנאצים ועוזריהם הליטאים.
סמל מופלא ביתן אולי לראות בעובהד ,שכרן זה מופיע בישראל העצמאית,
כשבגד עיבינו עומד ומסתיים התליך יציאתה של שארית הפליטה ,אשר עקב
תהפוכות הזמן המשיכה במשך דור להתגורר בין קבורת ההמונים.

•
המאמרים שנתרן הספר מופיעים בשם מחבריהם ןהם בלבד גם אחראים לתוכנם.
המערכת מביעה תדותה לכל אלה שתומר מפרי-עטם ,ובכל
להופעת הספר.

צררה אחרת,

.

למרבה הזאבה לא זכר ארבעה מחברי המערכת ,ער"ד לייב גרפרבקל ,ד"ר יעקב
רביבסרן ,יעקב ארלייסקי ויוסף לביא ,לראות בהופעת הספר.

ער"ד לייב גרפרבקל היה העורך של הספר והספיק לעררן את ורב החומר .ד"ר
יעקב רבינסרן היה אחד מיוזמי רעיון הרצאת הספר ,הנחה את המערכת בצעדיה
הראשונים וכירון את עבודתה.

שניהם היו ממנהיגיה הדגולים של יהדות ליטא מראשית פריחתה של הארטרברמיה,
בשנות "תור הזהב" של ליטא העצמאית ,ושניהם בימנו עם דוברי ונציגי יהדות

ליטא בזירות השוברת של החיים הציבוריים ,בתרן גבולות ליטא ומחוצה לה.
•

לדעת המערכת ,ואדיים דילגה וסביבתה לכוך בפור.

שניהם היו גם ·ז~ותפים נאמנים ל·ז~נות הסבל האחרונות של המוני העם  .עו"ד
לייב גרפונקל היה כלוא בגיטו קובנה ושוחרר רק בסוף המלחמה ממחנה דאכאו.

ד"ר יעקב רבינסון הצליח אמנם להימלט מהתופת ,אך כל חייו היו קודש לחקר
תקופת השואה .ספריו ומחקריו הם אבני·יסוד לחקר ולימוד תקופת הש.ואה .זכרם

חרות לעולם בתולדות יהדות ליטא.
עם חתימת הספר הלך לעולמו יעקב אולייסקי ,יושב·ראש איגוד יוצאי ליטא
בישראל במשך שבע·עשרה השנים האחרונות בחייו.

יעקב אולייסקי היה איש ההכשרה המקצועית .בתקופה שלפני השואה ניהל את
מוסדות "אורט" בליטא .גם בגיטו קובנה הקים בית·ספר מקצועי ששימש מיקלט
זמני לילדי ישראל .אחרי שחרורו ממחנה·ההסגר

זאכאו ,

הקים לשארית הפליטה

בגרמניה המערבית רשת • ttל מוסדות הכשרה במסגרת "אורט" .עם עלייתו ארצה,
ב"  ,1949פיתח בהצלחה רבה את ר' .ttת מוסדות ההכשרה המקצועית כמנכ"ל אורט·
י·ז~ראל .כאחד מניצולי השואה חz:ז חובה להנציח את פרק ליטא היהודית במגילה
• ttל קורות עמנו .במרצו הבלתי נזלה הפך לרוח החיה במערכת של הסיזרה
"יהדות ליטא" ,וטיפל בכל דבר ,נקטך כגדול ,אשר תרם להחיש את הופעתו של
כרן זה.

יוסף לביא )ליבוביץ( היה מניצולי גיטו שאורלי .בגיטו נימנה עם פעילי המחתרת

ומראשי הארגון הציוני "מסדה" .בארץ המשיר בפעילות למען שארית הפליטה

ולמען הנצחת קהילת יהודי שאורלי .היה חבר הנהלת איגוד יוצאי ליטא בישראל .
יהא זכרם ברון.

Jf

על אף הקשיים הרבים שנתעוררו במרוצת הכנת ספר זה ,עלה בידי הנהלת
א י גוד יוצאי ליטא בישראל להשלים את המשימה שנטלה על עצמה עם הופעת כרן
השואה ,הרביעי בסידרה "יהדות ליטא".

יש לקוות ,שיהיה המשך למפעל ההנצחה וכי יובאו ,לפני הציבור הרחב בארץ
ובעולם ,מורשת יהדות ליטא וכליונה הטראגי.
Jf

המערכת מציינת בהערכה את פעלו של מר ירחמיאל ביינשוביץ  ,יושב·ראש איגוד
יוצאי ליטא בישראל  ,בהבאת כרן זה לידי סיום.
המטרכת
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מדור

בללי

יעקב רבינסי\

חורבן יהדות ליטא בב 1סגרת השואה בכללות · ה
רצון ההשמדה ) (Vernichtungswille
על פני כל הקיבוצים היהודיים שדים הגיעה אלהים והיה בטבעו
טרטאלי .ההודאה הפומבית בכתב על כוונת ה"פתררן הכולל "

טים משטחים אלה למקומות נידחים של ברית-המועצות עשרות
אלפי אנשים ,החשודים באי·באמברת למשטר ,תוך הנימוק

של הנאצים השתרע

נמצאה

המסורתי )היזרע מימי פרעה( שמא ישתפר פעולה עם הגרמנםי,

באגרתו של חרמן גרינג לריינהארד חייזריך מיום ה·  31ביולי
) 1941מסמך בירבברג  (. PS-710בר גם מדובר גלריות על

ובתוכם גם יהודים מכל המפלגות mשכבות .האמנם האמינו

) (Gesamtlosung

בכל

שטחי

ההשפעה

הגרמנית

בבתי·הסוהר .זמן קצר לפני הפלישה הגרמנית היגלו הסוביי·

הסובייטים שהיהודים יהפכו לעוזרי דנ,אצים ו אם כי אין לנר

ג הנאצי

דייעות מזריקות ,מקובל כי מספר היהדוים ה " מגורשים" מליטא
הגיע לשבעת אלפים .במחשבה תחילה ,היה זה "מפעל" שחלה
עליו הגדרת ה"רדיפרת" ; למעהש ,מבלי שהשלטון הסובייטי
התכוון לכך ,חיתה זו "הצלה" בלתי מתוכננת .מכל מקרם ,ךם,
נמצאו מחוץ ל"שטחי ההשפעה" הגרמניים .יותר גדולה חיתה

בספרות המקצועית הרבו להדגיש את שכנותה הגיארגרפית

הקבוצה של כחמישה·עשר אלף יהודים שחצו את ה"גבול" של

של ליטא לגרמנהי כאחד המרכיבים המיוחדים של המצב שם.

ליטא עם השטחים השכנים ערב כיבושם ,תוך שאיפה להתרחק

בררנות ה"פתררן הסופי"

) (. Endlosung

כדרך

הנm

בא אישור בכתב זה אחרי שביצוע התרכנירת כבר היה בעיצומו.

ובכל זאת יש הבדלים ניכרים בין שטחים שרבים של רדיפות
והשמדה ואין ליטא היהודית יוצאת מכלל זד" סקירת המרכיבים
של תולדות השואה בליטא מאשרת הנחה זר.

ידיעה זר טעונה דיוק .כל הפלשיות הגרמניות היו לשטחים

מזרחה .בתקופה מוקדמת

הגובלים אהת .דבר זה מתייחס גם לפולין )ספטמבר (, 1939
במרבן מסויים גם לצפון )זניה רבררבגיה באפריל  (, 1940גם
למערב )צרפת ,בלגיה ,הולנד רלרכסמבררג במאי  (. 1940אבל

ואוקראינה הסובייטית כשלוש מאות אלף יהודים מתוך שבי

מיליון ששכנו בגנרל·גרברנמן ,פולין ,כלומר  15%,מהיהדוים
האלה ניצלו .רובם חזרו לפולין אחרי המלחמה ומשם נדדו

דה.שמדה לא באה שם בעקבות הפלישה ,אלא אחרי עבור

למחנות פליטים בגרמניה ,אוסטריה ואיטליה ,ומשם לארץ

חדשים רבים .מזרע ו מפני ההבדל במדיניות של פתרון ה"שאלה
היהודית" .רק באביב  1941נתקבלה על·ידי היטלר ההחלטה

ולארצות אחרות .האחוז של שתי קבוצות של היודי ליטא
הנזכרות לעיל הוא בערך  10%של היהדות הליטאית כוהל .

ההיודי באשר הוא שם .שליחותם של ערצברת·המבצע בתור

אם כי אין לנו ידיעות מדויקות כמה מה"ניצולים" נשארו בחיים
בתום המלחמה ,יזרע שמספר בלתי מבוטל הגיע ארצה .אין

בעל·פה על ה"פתררן הסופי" ,כלומר ,השמדה פיסית של העם

z

מ ווים של הצבא הסדיר ,מבצעים את פעולות ההשמדה לא

הוגדרה אלא במרס-אפריל  ,1941כל זה בקשר עם תכנית
ברבר iסה )צופן הפלישה לבריה"מ( .שכנותה של ליטא חיתה
בעוכרי יהדויה ,מפני שהפלישה אליה בערכה בתקופה כאשר
הוחלט כבר על ההשדמה הטוטלית של ההיודים.

) (1939

חצר את הגבול לבילרררסיה

כל ספק שבנדון זה היה גורלם גרוע יותר מאשר גורל הידוי
פולין .ההשלכה הטראגית ביותר של המרכיב האמור לעיל היה
יחסה של האוכלוסהי המקומית להשמדת היהודים ,שלא היה
בו מן הניטרליות והלא·איכפתיות ,אלא פעולה נמצרת וחש·
תתפות מרצון ברצח המונים לפני הפלישה ואחריה .העם הליטאי

ההשדמה בליטא )ובבריה"מ כולה( מצאה את יהודיה במצב

היה ברובו מלא שנאה ליהדוים וצמא לנקמה .היהודי בתור
שעיר-לעזאזל מסורתי נפל גם הפעם קרבן של השתלטות

בתקופת הגירושים למחברת המרות ,אחרי שנתיים וחצי של

הסובייטים בליטא והשתתפות יהודים בשלטון .ליטאים יחדיים

נפשי וגופני שונה לחלוטין ממצבם של יהודי פרלין השכבה
תקופה טררם·השמדתית בה היו רוב היהודים צפופים בגיטארת,

וקבוצות שונות ,מהן על טהרת הליטאית ומהן בהשראה גרמנית,

אכולי רעב וצמא ,עובדי עברדת·פרך ,כשמורת ממגפרת פוקד

כגון

השתתפו בהתלהבות

,Hilfspolizei, Hilfskommando

אותם חדשים לבקרים ,קרבנות התעללויות רבזירנרת מידי

ובאכזריות בטבח היהודים ,בעיקר בתקופה הראשונה של הכי·

"מוזלמנים" בלשון מחנות·ההסגר .לעומת

בוש .פעולה זו תשאיר כתם בל·ימחה על מצפונו של העם

זה היו יהודי ליטא ברובם בלתי פגומים בגרף ובנפש .אין

הליטאי .כמה מאנשי משטרת·העזר הגיעו גם לשטחי·כיבוש
אחרים ואפילו לוארשה .בין גייסות שטרופ )  (, Stroopשניהלו

הנאצים ,בקיצור -

לנר נתונים לקבוע אם ההבדל הזה השתקף בחשבון·הדמים

את המערכה הצבאית נגד מורדי גיטו וארשה ,היו גם ליטאים.

הסופי.

מרכיב אחר ,שהיו לו השלכות שליליות על התפתחות העניי·

ברור כי באקלים זה היו סיכויי הצלה של היודים על·דיי

נים עם פלישת הגרמנים לליטא ,היה העובדה שליטא השתייכה
לקבוצת שטחים )שבכותיה הבלטיות ,גליציה המזרחית ,במרבן

ליטאים )החבאה (! זעומים .אל לנו לדמות את ליטא לזניה,
שם הצילה תנועת המרי המקומית ,בעזרת העם כולו והשכן

מסריים םג בילרררסיה המערבית ואוקראינה המערבית ,רכמר·כן

השודוי ,את רובה של יהדות זניה .כמו כן ,רחוק ההי העם

בסרביה רבדקרבינה הצפונית( שבהם היה זמן·המ שלטון סובייטי

הליטאי מהעם ההולנדי שהחביא עשרים אלף יהודים )מחציתם
נתגלו( 10,000 .ניצולים על·ידי העם ההולנדי מתוך קיבוץ של

המועצות ; הריסת כל דפוסי החיים הקודמים והחלפתם בדפוסים

 140,000מהווים שבעה אחוזים .כשעור זה צריך ההי בליטא
להגיע מספר הנחבאים הניצולים ל·סס . 17,5המחבואים בליטא

כפוי ,על כל הנדרך בזה :
סובייטיים ;

סיפוח השטחים האלה לברית·

טרור פוליטי וכליאת אלפי אנשים "בלתי כשרים"

יהדות

20
והמחבואים בהולנד היו שרבים .לא דירות נוחרת היו מקומרת·

מחבוא אלה ,אלא "מאלינות" ,ומספרם היה זעום .נוסף לזה,
לא היה בשביל היהודים "צד ארי" בווילנה ונקובנה ,נוסח
וארשה ,אף לא "ניירות אריים" שאיפשרו להוציא אנשים
מהגיטו .מרבן מאליו שארתם nיידי·סגולה מהליטאים שעזרו
להיודים בתקופה זו ובאקלים זה כבודם במקומו עומ.ד
מי ניריה רמי בהרעלה בגאזים  1אלה הן שתי דרכי·ההמתה

העיקריות שבהן השתמשו הנאצים לביצוע ה"פתררן הסופי".
ליטא ,כבריה"מ המו mבת כולה ובסרבהי ,איבדה את רוב בניה

היהודים ביריות ,שלא כהיודי פולין ואירופה הצפונית ,המרכזית
והמערבית ,שיהודית נשלחו למחנות ·המרות להיספות בגאזים.
הנקודה השניה האופיינית לשטחי הידית היא המקום בו בוצע
ההרג .הנאצים חששו ,כנראה ,מפני התקוממות במדינות המערב,

אילו היו העמים שם עדים לרצח המוני ,ומשום כן שלחו אותם
למחנות·המורת בפרלין .גם בפרלין היה הרצח ההמוני מתבצע
לא במקום מושבם של ההיודים ,אלא במחנות שהוקמו בשביל
אירופה כולה .ומ.קומרת בהם נרצחו יהודי קובנה ווילנה הם
המבצרים השביעי והתשיעי בקרבנה רפרנאר קרוב לווילנה.
וילנה ובנותיה התאחדו עם ליטא הקובנאית ב  10-באוקטובר
 ,1939רבסן·הכל חלפה שנה וחצי כשהפלשיה באה .אם כי היו
הרבה אלמנטים שמותפים לשני חלקי ליטא היהודית ,ההתמז·

ליטא

בקרבנה ובווילנה נתנו פירושים שרבים לסוגיה שכבר התחבט
בה הרמב"ם " :וכן אם אמרר לכם עכו"ם  :תנו לנר אחד מכם

ונהרגנו ,ראם לא נהרוג כולכם  -יהרגו כולם ואל ימסרו להם
נפש אחת מישראל" )הלכות יסודי התורה להרמב"ם(.
לערמת זה ,כאשר שאלו חברי ה"אלטסטנראט" של גיטר
קרבנה בדעתו של רבה של קרבנה ,הרב אבהרם·דובער נחבא·

שפירא ,אם חם רשאים ,על פי כללי המוסר היהודי ,למלא אחרי
פקודתו של נציג הגישטאפו ,רארקה ,לפרסם הודעה שעל כל
יהודי הגיטר להתקהל למחרת היום בשעה  6בבוקר ב"כיכר

הדמוקרטים" ,כדי שהוא ,ראוקה ,ירכל לברר את מי הלשאיר
בגיטו ואת מי להוציא ל"מקרם אחר"  -ענה להם הרב שפיאר,
אחרי בדיקה בספרים שונים  :אם על·דיי פרסום ההודעה אתם
יכולים להציל יהודים ול ,אפילו חלק מעדת הגיטר  -עליכם
למצוא עוז בנפשכם לעשרת מה שדורשים מכם .בווילנה פסקו
הרבנים פסק הפוך .כדאי לצייד כי בוויכוח על תורתו של
הרמב"ם בנדרן ב"שלזהי העלית מזרחית" הובעה הדעה ,כי
איד תורתו של הרמב"ם תופסת את המציאות המיוחדת של
זמננו.

האבידות של

עוד מרכיב אחד נוסף לייחוד שבשואת ליטא :
יהודי ליטא הן בין החמורות ביותר בכל שטחי השראה .לעגמת
זה ,עם גמר המלחמה נמצאו שרדיי יהדות ליטא בבריה"מ,

גרת לא הספיקה להבשילm .רי שלרש דוגמאות של שרני ביו
קרבנה לווילנה .הווילנאים היו יותר מיליטנטים בתרן הגיטר

בליטא ,בלטביה ,באסטוניה )לשם גורשו( ,בגרמניה )גם לשם

מהקרבנאים )אם כי גם אלה רגם אהל השתתפו בלחימה היהודית

גורשו( .לא כולם התרכזו במחנות העקורים ראם כי מספרם

בנאצים( .בשעה שבווילנה ראו אסירי הביטו במועצת היהודים

היה קטן הם הצטיינו בכל הפעולות )ארגוניות ,מדיניות ,חינו,ן

לא "ירדנראט" ,אלא "ירדנפערראט" )"מועצת בוגדים יהודים"(,
הרי בקרבנה היה בדרן כלל יחס של כברד אל יר"ר ה"אלטס·
טנראט" ההיודי ד"ר אלחנן אלקס ועוזריו הקרובים .גם הרבנים

עתונות ,ספרים( במחברת והטביעו את חותמם על מהלן העניי·

נים שם ללא כל פרופורציה עם מספרם הזעום .הם עלו בררכם

ארצה mיכר בה שרשים כאלמנט חשוב בקיבוץ הגלרוית.

יוסף גאר

פרטים על חור בן ליטא בדוייחות של "עוצבות ה כנבצע"
)  (EINSATZGRUPPENביידוייח ואלטר שטאלקך" וביירשיכנה הכנסבכנת"
של קול יגר
.1

"עוצבות המבצע"

-

בהשמדת היהודים בשטחים הכבושים אשר במזרח

ליטא

בתרכם

היה תפקיד ראשי ל"עוצברת המבצע" חמירחדרת,

-

השקים ראש

משטרת

מטרותיהן הוגדרו

הבטחון

-

והס..ד

ב"הרראה מס'

" 11

ירינהאדר חייזרךי.

)מבצע

של היטלר

"ברברוסה"( ב·  1sבאוקטובר  ,1940זמן רב לפני ההתקפה על

להלן את הדר" Mשלו( רמארחר יותר תחת פיקדו

הס.ס•.

תחילה

למחנה

היינץ

בריגאדהפירר

יוסט,

היתה

מיועדת

הצפוני והיא פעלה בליטא ,לטביה ואסטונהי ,רמארחר ויתר -
גם באזירר שמסביב ללנינגרא.ד
כאשר כבשר הגרמנים שטחים יותר ויותר גדרלים ,התרחבה
פעולתן של "עוצבות המבצע" ,השתרהע מהים הבלטי רעד

רוסהי הסובייטית.

לים השחור .מקרם מושבו של מטח העוצבה ההי ,בדךר כלל,

במאי  1941הושג הסכם בין המטה הכללי של הצבא הגרמני
)רררמאכט( לבין הס.ס .על תפקדייהן של "עוצברת המבצע"

בקירבת מושב הקבוצות שהשתייכו לעוצבה .הפלוגות .היר

נוסעות מעיר לעיר ומבצעות את "שליחותן" .שיטות השמדת

וימיצאו

ההיודים הרי שרנות .בברא הפלוגה מ"ערצברת המבצע" ליישוב

בשליטתו של הצבא .באותו הסכם נאמר ,כי לכל יחדית·צבא

יהודי קטן ,היו מכנסים את כל היהודים ורוצחים אותם בקירבת
שבדם,

ופלוגותיהן בשטחים שייכבשו ברוסהי הסובייטית

מתאימה ייקבע נציג של ארש משטרת·הבטחרן  mס.ס .לרשותו

אותר

של ארתר נציג תועמדנה יחידרת נידיות בצורת "עוצבות מבצע",

חהי יישוב יהודי גדול יותר ,ברצעה ההשמהד בשלבםי אחדםי.

שתתחלקנה ל"פלרגרת מבצע"" ,פלוגות מירחדרת" ריחידרת

הרוב ההי נרצח בידהי .במספר מקומרת -השתמשו גם באוטובוסים

יישוב

אר

בעירות

ובדשרת הסמוכים.

במקומרת,

מצריידים בגזים .לפני הרצח שדדו מן הקרבנות את כל אשר

קטנרת ירתר.

זמן קצר לפני התחלת המלחמה נגד רוסיה הסובייטית הורכב

חיה ברשותם.

מנגנון הפיקרד של "ערצברת המבצע" בחבל הגרמני זאקסן

"עוצבות המבצע" היו שרלחרת באופן סדיר את דיררחיהז
לברלין  ,למשרד הראשי לכטחןו הרייך ")Reichssicherheits

להן ,שכדי לשמור על הבטחרן הפוליטי בשטחים הכבושים עליהן
לחסל ,ללא  mם ,כל התנגדות לנאציזם ,לא התנגדות קיימת

שם צורף לדףחות

רשם גם תרדרכר היחידות לתפקדייהן בשטחים הכבושים .נאמר

בלב,ד אלא גם כזר העלרחל לקרם .יש גם לחסל ללא רחם וללא

חקי m

כל

קבוצות שלמרת של הארכלרסהי .את הנשים יש הלרוג

חיד עם הגברים רגם את הילדםי צריך להשמי.ד ההיודים הם
אחת הקבוצות העיקריות שארתן יש הלכחי.ד הקבוצות האחרות

הן :

הצוענים ,חרלי·הררח" ,האסיאתים תת·בני·האדם" ,קרמו·

ניסטים פעילים ,ר"אישים אסרציאליים" .במהלך המלחהמ נתווסף
לתפקידי "עוצבות המבצע" גם המאבק נגד פרטיזנים ועוזרהים.
"עוצבות

המבצע"

היו יחדיות ממוכנות.

בס.ס.

היו

ארבע

יחדיות .חן צריינר בארבע האותיות הראשונות לא"ב הלטיני -
•" .A. B. C. Dעוצבות המבצע" לא היו אחידות בגודלן ,אשר
נע בין  500ל  900-אשי .אנשי

השר m

גריסו מבין חברי הס.ס.

 (Waffen - S.S ).רמשטרת·הסדר )(. Ordnungspolicei
נםי  -מבין אנשי הגישטאפר ,חמשט  mלעניינים פליליים
ואנשי חס..ד ) - Sicherheitsdienstשירות הבטחון( ,לרשותן
הקצי·

של "עוצבות המבצע" עמדו בשעת הצורך יחידות של שוטרי·
עזר ,שגריסו מתוך הארכלרסהי המקומית ,כגרן -

ליטאים,

לטבים ,אוקראינים וערד .במקרים של אקצירת·השמהר גדולות
יותר הועמדו לרשותן חיילים של הצבא הגרמני.
כאשר פרצה המלחמה נגד רוסהי הסובייטית חיתה "עוצבת

0

" ,hauptamtבראשי תיבות

(. RSHA -

גם מידע על פעולות משטרת·הבטחרן .מהדר"חרת הבודדים היו

מרכיבים דר"חרת מקיפים .לצירן רצח היהדוים היר משתשמים
בביטויים רבים  :חרץ מן המלים "בררו"" ,חוסלו"" ,הושדמו",
השתמשר גם בביטויים כגרן "נעשו בלתי מזקיםי"" ,סרלקו",
"טיפלו בהם כהלכה"" ,קיבלו טיפול מיוחד" ו-כדרהמ.
תחילת הרכנו הדר"חרת מדי יום ,ואמרחו יותר  -אחת
ליומיים אר במועדים לא קבועםי .בסך·הכל הרגשר  195דו"חרת.
הדר" Mהראשון הוא מסוף יוני  ,1941והאחרון מה"  24באפריל
 .1942על הדר"חרת רשום ) Geheime Reichssache :ענין·
מדינה סודי(.

מאחר שהדר"חרת היו סודיים ,צריין על כל אחד מהם )החל
ממספר  (6מספר העותקים ששוכפלו .כמר·כן סומן מספרר
הסידורי של העותק .כך ,למשל ,דר" Mמספר  6הרכן ב·  3העתקים,

ואילו דר"ח מס'  192ב·דד העתקים .דבר זה מעדי על כך,
שמספר האנשים ,אשר להם נמסרו חדר"חרת ,הלך רוב .חללק
מהדר"חרת הראשונים צורפו רשימות אנשים  ,שקיבלו את
הדר  11חרת .החל דמר" Mמס'  - 54מספר הרשימות מועט .מחרשי·
מרת ניתן ללמר,ד שחדר"חות נמסח לראשי המנהיגות של הדייר
השלישי ,כמעט לכל הפקדיים של  ,RSHAלמפקד משטרת·
הסדר ,וחלק מהם גם למחלקה לחינוך פוליטי של הצבא.

המבצע"  Aמורכבת מפלוגרת·המבצע ) (Einsatzkommandos
 Ia ,lbרכן מפלרגרת·המבצע  2ן " ,3-עוצבת הבמצע"  ,Aתחת

) UdSSR

פיקודו של ס.ס· .בריגאדהפירר ד"ר ראלטר שטאל~קר )ראה

לר קשר גם לגרמנהי ,יוגוסלביה ,צרפת" ,גנרל גרברנמנט"

אם

כי

הדר"חרת

מסומנים

כ'זנ'סירת

איחעים

מדרסהי"

, (Ereignissmeldungenיש בהם פה ושם מידע שיש

יהדות

22

ליטא

)פולין( ,בלגיה ,ירון ,הולנ,ד רומניה ,הונגריה רכן למספר מחברת·
ריכוז .ביוגוסלביה פעלה "עוצבת מבצע" מיוחדת ,שלא חיתה

את המשיהמ המשטרתית במחוזרת מסויימים בליטא .האוכלרסיה
הליטאית ידידותית לעת·עתה כלפי הגרמנים .הליטאים עוזרים

קשורה עם ארבע "עוצבות המבצע" בשטחים הכבושים ברוסיה,

לגלות קומונסיטים ליטאים ,עריקים מן הצבא·האדום ויהודים

אך תפקידיה היו זהים .במספר דו"חרת סומנו המקומות ,שבהם

ומסגירים אותם לשלטונות.

נמצאו "עוצבות המבצע" או הפלוגות השייכות להן .מצריים

לאחר שהצבא·האדום פינה את קרבנה נורו 2500
על·ידי הארכלרסהי המקומית .רבים אחרים נודר על·ידי משטרת·
העזר הליטאית כפרטיזנים" .עוצבת המבצע"  Aמודיעה ,שבפרג·
רומים וההוצאות·להורג ההמוניות הושמדו עד כה בקרבנה 7800
יהודים .גופרת הנרצחים סולקו .הרצארת·להורג המוניות נוספות
הן בלתי אפשריות .מפקד "עוצבת המבצע"  Aהזמין אליו רעד
יהודי והודיע לו ,שעד כה לא חיתה לו סיבה להתערב במריבות

גם דו"חרת ,שבהם אין ידיעות על יהודים.
להלן מספר מףבארת מהדו"חות של "עוצבות המבצע" והפלו·
גדת על חורבן ליטא )בגבולות הרפובליקה הליטאית העצמאית,
חרץ מווילנה ומחוזה( .הדר"חות הללו קרויים •Ereignismel

dungen UdSSR

רכן

.Taetigkeits und Lagerberichte

שני

הסוגים הוכנו במטת הראשי של משטרת·הבטחון בברלין
ומתייחסים לאותה תקופת·זמן רכן לאותה פעילות .הראשונים
היו דר"חות יומיים ומפורטים יותר ,ולפעמים ניתנו בהם גם

ידיעות על שטח פעולתן המיוחד של "עוצבות המבצע" :
 ...בשקוד מנרצעת פעולת ·הענשה נגד הארכלרסיה היהודית
כעונש על הצתת העיר קראטינגה ,שביצעו היהודים )דר"ח מס'

 23 ,7ביוני (. 1941
 ...פלוגה מ"ערצבת המבצע"  Aהגיעה ב"  28ביוני לקרבנה
והתחילה בפעילותה  ...קשה מאד לשמור על בתי·הסרהר המלאים
עד אפס מקום .במשך שלרשת הימים האחרונים כבר המיתר

הפרטיזנים הליטאים בירייה אלפים רבים של יהודים )דו"ח
מס'

...

30 ,8

בספטמבר

(. 1941

"פלוגת המבצע"  2ממוקמת כשאורלי .מחמישה·עשר אלף

היהודים שהיו במקום בהתחלה נשארו רק אלפיים .השאר ברחו...
"פלוגת המבצע" מס'  3נמצאת בקרבנה )דו  11ח מס'  3 ,11ביולי

(. 1941

...

נקובנה נמצאות שתי קבוצות פרטיזנים

600 -

איש תחת

יהודים

שביד הליטאים והיהדוים .חרא הבטיח מדיניות חדשה בתנאםי

הבאים  :הקמת גיטר וזיהוי כל היהודים על·יד ענדית מגן·דוד
צהוב בצד השמאלי של החזה .כל הנשים והילדים ,שעשויים
להשתחרר על·ידי הליטאים לפי פקודה מטעם הגרמנים ,חייבים

לעבור לגיטר שירקם .את הגיטר צדיו להקים בוריליאמפרל ,פוכר
של קרבנה  -סלאבודקה .את ההעברה לגיסו שי לבצע במשך
 4שברעות .יהודים נאסרים ומףצאים להורג כאשר יש לכן
סיברת מיוחדות .אין לחזרת הרצארת·להררג בקנה·מידה גדול :
 50עד  100איש.
 ...משטרת·הסדר תחסום את קרבנה ,כדי למנוע שובם של
היהודים .אלה שיעשו מאמצים כדי לחזור לעיר  -יירו .לחיידות
הצבא הגרמני במסדר הודעות על הסדר זה .קרוב ל  205-פרטי·
זנים ליטאים מוחזקים בתרד יחדיה מיוחדת ,למטרות הוצאות·
לחורג .יחידות של "פלוגת המבצע" מס'  3פועלות במאראימפרל
רראסיין )דר"ח מס  10 , 19 1ביולי (. 1941
 ...הגישטאפו מטילזיט מודעי על חיסול  3302יהודים בליטא...
)דר"ח מס'  18 ,26ביולי •( 1941
 ...בליטא עבור החיים הציבוריים טהיור עצמי ") Selbstreini

פיקודו של קלימייטיס 200 ,איש תחת פיקדוו של ד  11ר ז'יגרניס.
" ...פלוגת המבצע"  2נמצאת כשאורלי )דר  11ח מס  4 , 12 1ביולי
(. 1941

 (gungמהיהודים ,כך שסילוק היהודים מהחיים הציבוריים השוג

 ...בוצעה "פעולת טהיור" גדולה בגורז.ד'  201איש נודר ,כי
היהודים עזרו למשמר·הגברל הרוסי להתנגד להתקפות הגרמנים.

כבר .פרעות ספונטניות פרצו בכל הערים ) ...דר"ח מס' ,40
 1באוגוסט •( 1941

בקר  15טינגה בורר  214איש ,כי הארכלוסיה הרגה קצין ושני

 ...הפעילות של משטרת·הבטחון מתפתחת לפי התרכנית.
בקרבנה ובריגה סודרו "מפקדות טובות" ,שיכולות להיחשב

...

חי.ילים .בפרלאנגן

 111 -איש ,כי הארכלרסיה הרגה קצין .רוב

המחוסלים הם היודים.

"...פלוגת המבצע"  Ibמוידעה מקרבנה  :האוכלרסיה הליט·
אית היא פרו·גרמנית .פרטיזנים מהימנים אורגנו ב· 5

יחדיות

של "משטרת העזר" .לרשותה של אחת משתי היחידות הנמצאות
תחת פיקודה של "פלוגת המבצע"  Ibהועמד מחנה·הריכרז
ב"פררט השביעי" והיא מבצעת הרצארת·לחררג .במחנה·ריכוז

 -לנשים וילדים.

זה יש מחלקה אחת לגברים יהודים ,ושנית
1869
עומד לקרם בקרבנה ב"פררט התשיעי" )דר"ח מס'  6 ,14ביולי
(. 1941
איש מוחזקים בבית·הסרחר המרכזי .מחנה·ריכרז נוסף

" ...פלוגת המבצע" מס'  3נמצאת בקרבנה .יחדיות "פלוגת
המבצע" מס'  2הן כשאורלי )דו"ח מס  8 ,16 1ביולי (. 1941
 ...ב·  2ביולי נהרגו  133איש בטארוריג .ב  3-ביולי
אשי ,בתרכם חמש נשים ביררבררג- 68 ,

322 -

במאריאמפרל.

 ...הרצאות להורג נוספות  :בניישטרט
טאורריג  ,122 -במחוז קראטינגה .63 -
כה  1743אשי .מפקד משטרת·חסדר בקניגסברג יטול על עצמו

,192 -

במחוז

בסך·הכל נהרגו עד

מושלמות .ביקרי העורף הצבאי נמשך לפי התוכנית ,בחלקו
בעזרת פלוגות·עזר של הליטאים והלטבים .סך·הכל חוסלו

 29,000אשי במחוזות הללו )דו  11ח מס'  10 ,48באוגוסט •( 1941
 ...החלקים העיקריים של "פלוגות המבצע"  2ן·  3ממשיכות
בפעולות ההשקטה שלהן בקוננה ובריגה  ...בליטא ובחבלים
מערבה מהנהר זוויגה נקבעו קומיסרים

מחוזיים ...

קומיסר העיר

קרבנה )האנס קראמר( פעל בקשחיות" ,הדרמה לזאת שחיתה

נהוגה בפולין" ) ...דר  11ח מס  15 ,53 1באוגוסט (. 1941
" ...פלוגת המבצע" מס' ) 3קובנה(  :דו  11ח מפורט ) 12עמודםי(
על "המצב הפוליטי בליטא" ,מסודר לפי פרקים  :כלכלה ,חינוך,
חיי הדת וארגון של הננסית הקתולית בליטא .בפרק אחרון זה
נמצאת רשימת הארגונים הקתוליים רשם נאמר ש"כל הכמוהר

הקתולית  ...תומכת בהחלט באמצעים הננקטים עלי·ידי הגר·

מנים" ...

חדו"ח מסתיים בקטע

הבא :

"באשר לשאלה ההידוית,

גשיתה של הכמורה בדרך כלל ברוהר  ...נאסר על הכמרים

להתערב בכל צרהר השיא לטובת יהדוים  ...עד כה לא נתקלו
במקרים של שמ,ד והכמרים הקתוליים בעצמם היו מתנגדים

לצורת שמד כזר ,שכן ,לדעתם ,היהודים לא היו באים לנצרוןר

מדור

כללי

23

בשל מניעםי דתיים ,אלא כרי הלפיק טרבת·הנאת אפשירת
לעצמם בקשר עם זה".

 ...אקצירת מיוחדות ברצעו בין ה  22-ביולי ל  3-באוגוסט :
  125איש ,בתוכםהושמדו בפאגיר  -יהודי אחד ; בקיידאן
" 83יהודים קומוניסטיים" ו  12-נשים "יהודיות קומוניסטיות" ;
  103יהודים ,בתרכם  13נשים ; בפוניבז 1במאריאמפול
  257איש ,בתרכם 288איש ,בתוכם  249יהדוים ; בראסייז
 254יהודים ; באייראגולה  38 -איש ,בתוכם  27יהודים ;
בסביבת ראנדז'יגרלה  15 -איש ; באוטיאן  256 -איש ,בתרכם
 235גברים יהודים  16 "1נשים היודיות ; בווילקומיר 300 -
איש ,בחונם  254גברים היודים  42 "1נשים יהודיות ; בקרבנה -
 209איש  ...בין ה  22-ביולי וה·  3באוגוסט  1941חוסלו 1592
איש על·ידי הפלוגה .החל מ· 1באוגוסט נטלה משטרת·הסדר
על עצמה את הפיקוד על יחדיות משטרת·העזר תחת השם
"פלוגות השוטרים" ) (.Schutzmanshaftenההעברה לגיטו של
כ·  25,oooיהודי קובנה מתנהלת בקצב מלא .כ  10,000-מהם
כבר עברו לגיטו .תחת פיקודו הגרמני הכין משרד הרשיום של
משטרת·הבטחרן הליטאית כרטסת של כל יהודי קרבנה" .הורעד

תיחרדי" יודיע בקרוב על מצבו הכלכלי והאפשרויות להעסיק
יהודים ) ...דו  11ח מס  16 ,54 1באוגוסט (. 1941
" ...עוצבת המבצע"

.A

,,חיסן ל ים

: ,,

יחדיה של "פלוגת

המבצע"

בעזרתה של הפלוגה הליטאית ,ביצעה אקציות

במחוזות

ראסיין ,ראקישוק ,ז' Tiארזiני ,ביר;ז וכמו·

,3
המרוחקים :

כן בעיר פזזרן .כעת המקומות האלח "נקיים מהיודים"
)  (. Judenreinעם ה  11אקצירת  11האלה הגיע מספר האנשים
שחוסלו על·ידי "פלוגת המבצע"  ,3בעזרתם של הפרטיזנים
הליטאים ,ל" ) 46,692דו  11ח מס'  19 ,88בספטמבר (. 1941

 44 -איש )דר  11ח מס'  27 ,96בספטמבר

נהרגו  ... :במחוז שאורלי
(. 1941
 ...פלוגות של "עוצבת המבצע" פועלות כעת בקרבנה ,וילנה,
שאורלי  ...כל היהודים מה"גנרל·קרמיסריאטים" בליטא ולטבהי
מרוכזים כעת

בגיטאות ...

 5 ...המשלוחים הראשונים )מגורשים מהרייך( המיועדים

לריגה נשלחו לקרבנה ) ...דו  11ח מס'  3 , 151בינואר (. 1942
" ...עוצבת המבצע"  : Aב"  14בנובמבר  1941נאסר מושל
ארטיאך ,פראנאס גראבליא,סקאס ,בשל אי·מסירה )לגרמנים(
של רכוש יהדוי מ mרם וגם בשל ביצעו מעשים אסורים אחרים.
מושל מחוז ואסייד אנטאנאס סאבאליאוסקאס ,וראש העיר
)ראסיין( ,אדולפס יואדקא ,פוטרו ממשרותיהם בשל "יחסם
הטוב" החוזר שהראו כלפי יהודים בשעת "אקצהי מיוחדת"
)נגד היהודים( על·ידי הפלוגה .השניים כבר נחשדו קרום לכן
שלקחו לעצמם רכוש היודי במרמה.

 ...ב  29-בנובמבר בורר בקרבנה  19יהודםי ליטאיים ,שלא
עברו לגיטר 15 "1 ,חבלנים סובייטיים  ...ב"  3בינואר )( 1942
נורו בווילקובישק  50ההיודים שנתפסו תוך כדי שוטטות .בימים
האחרונים נאסרו בקוננה  10היודים על שיצאו מן הגיטר )דו  11ח
מס'  12 , 154בינואר (. 1942
" ...עוצבת המבצע" ... : Aבקרבנה נמצאו עלונים אנטי·
גרמניים שבהם נתבקשו הפרטיזנים הליטאיים להפסקי את רצח
היהודים .העלונים הללו בוודאי הופצו על·ידי פעילים ליטאיים,
יתכן אפילו לארמניים.

...

יה

ו  "1ים :

המטרה היא לנקות במידת האפשר כליל את

אסטוניה מיהודים .בכל מקום אורגנו ההרצאות·להררג כך,

תיאור המאבק נגד

שבמידת האפשר לא דיע הציבור עלהין .ואמנם ,כמעט בכל
מקום כך זה ההי .אפילו בערים ,שבהן התנהלו ההוצאות·להררג

פרטיזנים )פרו-סובייטיים( .במקומות אחדים קיימות פעולות

בהיקף רחב יותר ,לא הי·ה זירע מתי והיכן הושדמו ההיודים.

...

"עוצבת המבצע"

,A

פ ר ט

י ז ב ים:

תעמולה פרו·ברלשביסטיות של יהודים .במקרים כאלת ננקטים

האוכלרסהי ,ואפילו ההיודים הנותרים בחלקם הגדול ,האמינו

האמצעים החמורים ביותר ,במידת האפשר מנקים ישובים כאלה

שההיודים הועברו לחלקםי אחרים של אוסטלאנד...
...
הקטנים מהיהודים .זה היה דחוף במיוחד  -נוסף לטעמים
העקרוניים  -בשל היסודות הקומוניסטיים וניחדר בשל קבוצות

תיאור מסכם של האמצעים

הטירור וחוגים קטנים משררות תנועת·המיר הפולנית ,שבאד

האמדיניסטרטיביים נגד היהודםי )זtקמת הגיטארח( ש"פלוגת

במגע עם יהודים רהסיתום למעשי חבהל והתבגרות .ההיודים

המבצע" נקטה עוד לפני שנטל המימשל האזרחי את השלטון
לדייו ...היהודים בערים מנוצלים על·ידי כל המוסרות ככוח·

מצדם השתדלו לעורר רגשות אנטי-גרמניים גם בקרב שכבות

קונסטרוקטיביות של הליטאים .פעמים אחדות ירו מתוך הגיטד

עבודה חינם אין כסף .עם מקומות·עבררה כאלה נוצרים תמיד

על זקיפי המשמר .במיוחד היו ההיודים פעילים בז'אגר .ב 2-

מהיודים כליל .מאחר שתעמולנים יהודםי אלה פעילים במיוח,ד
הגעי מספר האנשים ש"פלוגת המבצע"  3חיסלה בליטא
ל"  75,000איש ...

" ...הבעיה ההיודית באסטונית" :

קשיים ,כאשר משטרת·הבטחוך נוקטת

אמצעים

נגד היהודים

בליטא היה צריך לנקות לחלוטין את ערי·השהר והשיובים

באוקטובר

) (1941

נמלטו שם  50יהדוים מהגיטו .רובם נתפסו

העובדים אצלם .שרב ושוב מגיעות פניות לשחרר יהודים ,בעיקר

ונעשו הכנות להשמיד את כל יהודי ז'אגר דנ,ותרים .בדךר

אלה הנחשבים חיוניים ביותר ,מהחובה לענוד את המגן·ררר

למקום ההוצאה-להורג הם התנפלו על השומרםי בסכינים ובנשק.

הצהוב ,לתת להם גשיה למקומרת ציבוריים וכדרמה  ...כמרבן,

7

היודים נורו במקום ,תובאו השאר

שהשתדלויות כאלה נענות בשלילה מצד משטרת·הבטחון ...

למקום-ההריגה ללא התנגדות.

)דר  11ח מס'  25 ,94בספטמבר (. 1941

שוטרים נפצעו .אחרי

...

ש 150-

גיטאוח מסויימים בליטא הפכו למרכזי מגיפות עקב תנאי

" ...עוצבת המבצע"  Aמודיעה על המצב בארצות הבלטיות :

דיור ומזון גרועים .התפשטות המחלות בגיטאות נמנעה על·דיי
חיסולם הגמור של היהדוים .בליטא נותרו  34,500היודים :

תרת ,בעיקר במסירת מידע .הפולנים קונים בקנה·מירה גדול

 15,000נקובנה )הם דרושים לעבודה( 15,000 ,בווילנה 4,500 "1
בשאוולי )דו  11ח מס'  14 , 155בינואר (. 1942
" ...עוצבת מבצע"  .Aל י ט א  :שבויי·מלחמה מזדיינים נתגלו
במשק "סאנטאקי" ,סמוך ליאנובה ,על·ידי פלוגת משטרת·

" ...בכלל אפשר להגיר שהיודים ופולנים עובדים בצוותא במח·
רכוש יהודי ,כרי לשמור עליו מהחרמה ) "...דו"ח מס 26 ,95 1
בספטמבר (. 1941
".,,עוצבת המבצע"  : Aמה  30-באוגוסט עד ל  5-בספטמבר

יחדרת

24
דב,סחרן שסרקה את הסביבה .בהתנגשות מזוינת בהרגן שברי

רוסי אחד ריחןדי )דר" Mמס'  28 ,184במץר (. 1942
" ...עוצבת מבצע"  ,Aמ א ס ר ים  :בקרבנה 9 -
 37ידו,דים 4 ,פזלנים 11 ,דיברסנטים ,בסך·הכל  ...61כשאורלי -
 21קומוניסטים 3 ,יהודים ,בסך·הכל ) ...24דר" Mמס' 10 , 191
באפריל (. 1942
קומוניסטים,

תךירא

שם

ההוהאצ· לרר.ת

שיהוב

" ...עוצבת המבצע"  Aמודיעה על המצב בשטחים שבהם
היא פעילה ,בעיקר בליטא ראסט,רניה .בתיאור המצב בווילנה
נמסרםי פרטים על יחסם של כמרים ליטאיים ופולניים אל
רדיפות היהודים על·דיי הנאצים .מנזרים נסגרו בשל החשד
שביד הנזירות מסתתרות נשים היודיות )דר"ח מס' 14 ,192
באפריל (. 1942

םםטר
רםירמשווב.
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4.9.1941
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1249
22
831
8

83
740
247
99

115
50
300
702
643
4709
402
159
32
15
252
2236
355
552
1556
282
412
144
1535
לעךר 500
155
32
19
31
53
103
5090

סאפיזישוק
סימנה

סא·מילישוק
סארהיי
סראדניק

אז'אראני )זאראסי(
פרניבז'

"
"
"
"
11

פרסברל
פטראשון
פראררינישרק

פראן
צ'ייקישוק
קרבנה
11

"
,,
11

",,
,,
,,
,,
",,
"
קרשדיאר
קיידאן

,,

קרוק

אוסייד

",,
מחוז

ואסייד

"
ראקשיוק
11

רומשישוק ו$ Tן'' Tמיר
שאזוכה

10.9.1941
4.9.1941
12.9.1941
6.10.1941
11.9.1941
4·;9.1941
26.8.1941
21.7.1941
22.7.1941
28.7.1941
4.8.1941
11.8.1941
23.8.1941
26.8.1941
28.8-2.9.1941
4.9.1941
27.8.1941
4.9.1941
4.7.1941
6.7.1941
9.7.1941
19.7.1941
2.8.1941
9.8.1941
18,8,1941
26.9.1941
4.10.1941
29.10.1941
25.11.1941
29,11.1941
7.4.1942
26.8.1941
23.7.1941
28.8.1941
28.8-2.9.1941
29.7.1941
5.8.1941
9-16.8.1941
18-22.8.1941
25.8-6,9,1941
27.7-14.8.1941
15-16.8.1941
29.8.1941
25--26.8,1941

854
178
414
962
953
193
2569
103
1
288
428
500
7523
1349
125
253
1078
146
463
2514
24
26
209
534
1812
1608
1845
9200
2934
2034
22
1911
125
2076
1125
257
279
298
1926
843
981
3207
784
Q64

מדור

כללי
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" ...עוצבת מבצע"  ... : Aב·ד באפריל נורו בקרנבה  22איש,
בחרכם  14היודים ,בשל תפצח תעמולת קומוניסטית ) ...דר"ח

מס'  17 , 193באפריל (. 1942

כתגובה טבעית נגד עושק )ההיודים( במשך עשרות שנים ונגד

הקומוניסטים על הטרור בעבר.
...בליטא התארגנו קבוצות פרטיזנים 3שיצרו מיד קשר עם
דג,ייסות הגרמניים שכבשו את העיר .אחרי ניפוי היסודות הבלתי
מהימנים מקרב הפרטיזנים הוקהמ יחידת·עזר של  300איש

"הרשימה המסכמת" של יגר

:.

 ,3ס.ס- .

תחת פיקודו של העתרנאי הליטאי קלימייטיס .חיידת-הפרטיזנים

ברשימה מסכמת מאח מפקד "פלוגת המבצע" מס'

ההוצאות·להורג

הזאת חיתה במשך "פעולת ההשקטה" המאוחרת פעילה לא רק

שבוצעו מיולי עד  1לדצמבר ) 1941מישובים אחדים יש ידיעות

בקרבנה ,אלא גם במקומרת אחרים בליטא .הפרטיזנים ביצעו
את תפקדייהם "כהרגך" ,בעיקר בהכנתך וביצוען של "אקציות

"שטאנדארטפירר"

קול

יגר,

1

מספר

על

נמסר מידע מפורט,

על הוצארת·להררג גם בשנת (' 1942

2

ההשמדה" הגדולות יותר .קבוצות-פרטיזנים אחרות )שלא היו
שייכות לקלימייטיס( פורקו מנשקן4,

המובא בעמוד הקודם.

הדו"ח לש שטאל~קר

•3

דיעיות חשובות על חולדות החורבן של הישוב ההיודי בליטא,
אנו מוצאים בדו"ח של מפקד "עוצבת המבצע" ,ס.ס"·.בירגאדה·

פירו" ואלטר שטא~קר ,המספר על פעולותהי של אוחה עוצבה
בחזית הרוסית הצפונית ובשטחים הכבושים הבלטיים .הוד"ח
מקיף את התקופה מסוף יוני ) 1941כאשר פרצה המלחמה נגד
רוסיה הסובייטית( עד ל  15-באוקטובר אותה שנה .הוא מכיל
 143עמודים ,כתובים במכרנת·כתיבה ,ואליו צורפו  18תוספות.
"עוצבת המבצע"  Aהתחילה את דרכה ב"  23ביוני , 1941

לקטע החזית הרוסית הצפונית ,יחד עם החילות הגרמניים מס'
 16ומס'  18ופלוגת·השריון מס'  ,4בפיקודו של הפנו.

ב·  2sביוני היה כבר שטאל~קר יחד עם יחידה של "עוצבת
המבצע" בקרבנה ,שנכבשה על·דיי הגרמנים יום לפני זה .בדו"ח
נאמר ביד

היתר :

" ...כבר בשעות הראשונות לבואנו אורגנו ,אם כי בקשיים די

גדולםי ,הכוחות האנטישמיים המקומיים לפרוע פרעות ביהודים.

משטרח·הבטחוך חיתה מוכנה לכ,ך בהסתמכה על פקודה לפתור
את בעיית ההיודים בכל האמצעים ובאופן מוחלט .אך היה
רצוי ,שלכל הפחות בהתחלה לא יתבלטו האמצעים האכזריים
והבלתי רגילים ,שהיו עלולים לעורר התרגשות אפילו בחוגים
גרמניים .למראית עין צדיו היה שיובך כי האוכלוסהי המקומית
היא אשר כאילו נקטה את האמצעים הראשונים נגד היהודים,

בו בזמן הוקמו משטרת·בטחוך ומשטהר לעניינים פליליים
ליטאיות ,בפיקדוו של אנאוסקאס .המשטרה הליטאית שהוקמה
פעלה תחת פיקוד "פלוגת המבצע"  .3גם כשאורלי ובווילנה
אורגנו באופן דומה כוחות ליטאיים להגנת עצמית ,שנקארו
"משטרת הבטחרן" ו"המשטרה הפלילית הליטאית" .כל ערד
בוצעו הרצארת·להורג ר"אקציות השקטה" בקנה·מידה גדול
יותר ,הוסיפה קבוצת הפרטיזנים להתקיים ליד משטרת·הבטחון
והמשטרה לעניינים פליליים .יותר מאוחר צורפה קבו.צח הפר·
טיזנים לפעולות מחוץ לגבולות ליטא5 ,

 ...מכיון שהאוכלוסיה בארצות הבלטיות סבלה מהבולשביזם
ומיהודים בימי שלטון הסובייטים באותן ארצות ,היה צפוי
שהחושבים עצמם ייפרעו מאויביהם שנשארו )היודים וקומוניס·

טים( .על משטרח·הבטחון הגרמנית ההי לדאוג ,שהמטרת הזאת
תושג בהקדם האפשרי .חוץ מזה צריך ההי להכין הוכחות
לעתדי ,שהאוכלוסהי המקומית עצמה היא אשר פרעה את
חשבונה ביהודים ובקומוניסטים .ההוראות של המשרדים הגר·
מנים היו צריכות להשאר בצל.
 ...בליטא עלה .לבצע זאת על·ידי הפרטיזנים הליטאיים.
בלילה שבין ה·  2sל  26-ביוני  1941ביצעו הפרטיזנים נקובנה

פוגרום ,תחח פיקודו של קלימייטיס ,ו·  1sooיהדוים חוסלו.
הוצתו או נהרסו בתי·כנסת רבים ורובע של  60בתים היודיים

מטהו היה בקרבנה .משם שלח את "פלוגות המבצע" לווילנה,
דרריגסק

שאורלי,

בהתחלת

ומינסק.

ליגר

עזרו

שתי

גם

מיוחדת

פלוגה

שבראהש

עמד

"ארברשטררמפירר"

תחת פיקודו של הקדמנדנט הקרבנאי צהבאי הליטאי

פלוגות

נוספות  :בווילנה  9bוכשאולרי  .2aאחרי השמדת רוב היהדוים
בישובים הללו ,נלשחה "פלוגת המבצע" מס'  9לפסקרב להשמדת
היהודים ואילו פל,גה  2aנשלחה ללטביה .ל"פלוגת המבצע" חיהת

4

בפיקודו של סרן סטאסיס קרריצרגסקאס.

בסוף יולי  1941החלו הגרמנים להקים בטליוני·משטרה המורכבים
מ"הפרטיזנים

הילטאים"

שפורקו

מנשקם.

עיקר

היה

תפקדים

להשמיד יהודים .חרבי הבטלירנים הללו היו מתנדבים .מפקדם

היה סגן·אלרף לעשבר

האמאן.

לשעבר,

-

-

אנדרירס ברטקרנס ,וסגנו

סרן ליטאי

אנטאנאס אימפרלרריצירס .בקיץ  1941הוקמו  5בטלירגים

הפלוגה המיוחדת היו ליטאים .בשנת  1943נשלח יגר לחזית,

כאלה .מרכז פעולתם תהיה קרבנה וסביבתה .גם כשאורלי ,בפרניבז'

ואת מקומר בגישטאפו בליטא קי בל ד"ר פרקס .בשנת הכיבוש

ובישובים אחרים ,יותר גדולים ,עברי·הדשה ,אורגנו בטלירנים

האחרונה תפס מקום זה ב~המה .תחילה היה מפקד משטרת·הסדר

בטלירנים ,בהם שירתו

אנגל .יותר מאוחר

-

דביקה ,ולבסוף

-

את המקומרת,

שהשתייכו

בתקופה

כאלה .באוגוסט של ארתה שנה היו כבר 20

מריסיל.

פלוגה זר פעלה רק בחלקה של ליטא ,ולכן
היהודיים בליטא מופיעים ברשימות

כל

הכל

בסך

היו

הישובים

בבטלירנים אלה  8388איש .מה  30-ביולי  1941היו בטלירני·המשטרה

לאו•

מהדר"חרת הרצאנ.ן רק

משטרת·

שבין

מלחמרת·הערלם,

שתי

לא

 341קצינים 1772 ,סמלים  6275 " 1אנשי·שררה.

של

הליטאיים תחת פיקודו של מפקד הגדוד ה· 11
המילואים הגרמנית  -לכטהאראר .החל מדצמבר  1941היה המפקד

לרפובליקה הליטאית .פסחנו על הישובים של וילנה ומחוז וילנה,
רכמר·כן אלה שהשתייכו ללטביה .המסמך הזה היה חלק מחומר·

3

-

בוביאליס ,ויותר מאוחר

מטרתו העיקרית היתה להשמיד יהודים בערי·השדה .ורב חברי

2

-

יררגיס

של משטרת·הסדר הגרמנית

5

-

אנגל.

מדצמבר  1941התחילו הגרמנים לנצל את בםלירני·המשטרה הלי"

חקירה בקשר למשפט ,שהכין התובע ומ.משלתי מפרנקפררט·ע';ו·

טאיים ברוסיה הלבנה ובפרלין .שם הם צורפו ל"ערצברת המצבע"

המייז בשגרת הששים נגד יגר וחברי "קומנדו -המבצע" מס• 3
על הפשעים שביצעו .בינתיים מת יגר•

סובייטיים.

באשר לאכזריות עלו הליטאים אפילו על הרוצחים הגרמניים.

השם

כגרן :

ה"פרטיזנים"

הרשמי

של

הלאומית"

היו

אותם

הראשונים

ארגונים

אשר

החלו

פרטיזניים

לרצוח

היה

) (. Tautinio Darbo Apsauga

יהודים.

"משמר

העבודה

תחילה הם פעלו

הגרמניות

ויחד

פעל  .ו

בהשמדת

יהודים

ופרטיזנים

בטלירני·המשטרה הליטאיים היו פעילים במקומרת אחרים,

מינסק ,פסקרב ,סטאלינר ,קיררבגרד ,ברנרבי',ץ לדבלין .הם גם
פעלו בחמנרת·הרכרז טרבלינקה רמיידנק ובחיסול גיסו וארשה,

יהדות

26

ליטא

עלה באש .בלילות הבאים נעשו ,באותה דרך  ,לבלתי מזיקים,

)בלי וילנה וסביבתה(  :המספר הכולל של היודים שהושמדו
הוא  ,136,421בגיטר קרבנה נותרו אז 16,000
שאורלי  .4500 -כאשר משווים את המספרים הנתונים במפה
עם המספרים בדו"ח של שטאל!$קר ,מסתבר שבחושדיים האח·
רונים של ש נת  1941עלה מספר הקורבנות היהודיים בליטא
ל·•56,llO
מפה של השמדת היהודים ,ש"עוצבת המבצע"  Aביצעה
בארצות הבלטיות מסוף ידני עד סוף דצמבר  , 1941מובאת

גיטאות .בקוננה היו  30,000יהודים .אחרי הפוגרומים והרציחות

למסה.

 2300יהודים נוספים .לפי הדוגמה של קובנה בוצעו אקציות

יהודים ,ובגיסו

דומות גם במקומות אחר י ם.

 ...ב"אוסטלאנד" אי·אפשר ההי לפתור את שאלת ההיודים
רק על·ידי פוגרומים .לכן בוצעו הוצאות·להורג גדולות בכל
חלקי הארץ .לפעולה צורפה משטרת·העזר המקומית .שיתוף·

הפעולה אתה עבר ללא חיכוכים.

...

יחד עם ארגון וביצוע ההוצאות-להורג היה צויד להקים

הוקם ועד יהודי שעליו הוטל לארגן את ההעברה לגיסו...
בהקמת הגיטאות היה על משטרת·הבסחךר לטפל בתפקידים
משטרתיים  ,בהנהלת הגיטו שהוקמה )יודנראט( ,בעבודת כפיה,

ביבליוגרפיה

תזונה ועו.ד

בתוספת מס'  8לדו"ח של שטאל~קר מובאת הטבלה הבאה

Ereignismeldungen (der Einsatzgruppen) UdSSR

על מספר הנפשות ,ש "עוצבת המבצע"  Aהשמידה בליטא )עד

The Einsatzgruppen Case (Case No. 9). Nuremberg
Military Tribunals. Trials of War Criminals before
the Nuremberg Military Tribunals under Central
Council Law No. 10, Vol. 4. Washington, 1950.

סוף אוקטובר

: ( 1941

מקדם

היורים

קוומניסטים

והם~כ

שאורלי וסביבתה

31,914
41,382
7,015

80
763
17

31,994
42,145
7,032

80,311

860

81,171

קובנה וסביבתה

וילנה וסביבתה
סה"כ

 Report of SS Brigadenfuerer Stahlecker ... In : International Military Tribunal. Trial of the Major war
Criminals before the International Milltary Tribunal.
-7 17.ס Nuremberg, 1949, Vol. 37. pp . 67

 Cesamtaufstellung der in Berelch des Einsatzkommandes 3 bis zum 1 Dez. 1941 durchgefuerten
Exekutionen, 5 p, typescript .

במפה של "עוצבת המבצע"  ,Aהמתארת את ההוצאות·להורג
של יהודים בארצות הבלטיות עד סוף דצמבר  ,1941מובאים

שרה

בליטא.

מספרים נוספים על ההרוגים ועל אהל שנשארו בחיים בליטא

i

111~lטי1זPt

בשמית :
נתון

בין שיתוף פעולה למרי  .לתולדות הכיבוש הגרמני

:

דפים לחקר השואה והמר,ד

תש"ל ,עמ' , 177-152
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בית לוחמי

הגיטאות,

יוסף גאר

אוסטלאנד ןה"גגראל·גאצירק ליטא"

אוסטלאנד

בשבועות הראשונים למלחמה בין גרמניה הנאצית ורוסיה
הסובייטית ,שפרצה ב  22-ביוני  ,1941זכו הגרמנים לנצחזנזת

גדולים לאורך כל החזית המזרחית .בדרכם למוסקבה זלנינגראד

חו"ל ב"אזסטלאנד" ובעיקר ב"מעורבים" )חצי·יהודים(.
להלן נאמר ב"כללים" ,שמיד לאחר שינהיגו ה"גנרל קומי·
סארים" בשטחים מינהל אזרחי ,עליהם לערוך רשיום של כל
היהודים ולצוות עלהים לענוד שני סימני "מגן דוד" צהובים

הם כבשו את ליטא ,לטבהי ,חלק מאסטונהי ,שטחים גדולים

)על הגב ועל החזה( .שי לאסור על

מרוסיה הלבנה ,והגיעו לא רחוק מסמזלנסק ,הנמצאת כ" 400

מקזם·המגזרים אז את הדירה ,ללא ושיון של מושל הגליל

ב·ן 1ביולי  1941הזרת היטלר להנהיג מינהל אזרחי בשטחים

אז העיר ; ללכת על המדרכות ; להשתמש באמצעי·תחבורה
ציבוריים ; לבקר במקזמזת·מרפא ,גנים ,מגרשי·משחקים ; לבקר
בתיאטראות ,בתי·קזלנעו ,ספריות ,מוזיאונים ,בתי·םפר  ,לה•n

ק"מ ממוסקבה.

הכבושים במזרח .מאחר שחלקים מסוימים של השטחים הכבר·

שים נועדו להיכלל בגבולות הדייר השלישי ,אז לעבור לדיי
גרורותיה של גמרניה ,אז להישאר זמנית תחת שיפוטו של
הצבא )זזרמאכט(  -הוקם בברלין מיניסטריון לענייני המזרח
)  (, Ostministeriumכדי לנהל את יתר השטחים הכבושים

היהודים :

להחלףי את

זיק מכזניות ,מכשירי·רדיז .כמז·כן נאסרה השחיטה לפי דיני
הדת היהודית .רופאים יהדוים רשאים לטפל אך זרק בחולים
יהודים .בתי·מרקחת שהיו בבעלותם של יהודים ,יש להעביר

במזרח ,ובראשו הועמד אלפרד רזזנברג .המיניסטריון הזה

לרשותם של רוקחים אריים .אסור להיודים לעסוק במקצועות
של נוטריונים ,עזרכי·דין ,וטרינרים ,פקדיי בנקים ,סוכני מסחר.

"אזסטלאנד"

אסור להיודים לקנות אז למכור נכסי·דלא· ניידי ולנהל סוכנויות•

הקים

שני

"רייכס·קזמיסאריאטים"

נפרדים :

ז"אזקראינה".

משלוח .יש להחרים את כל הרכוש היהודי .אנשים שבשרותם

גדולה ,שנעודת לתפרם שטח העולה על חצי מיליון קמ"ר ובעלת

רכוש יהודי חייבים להודיע על כך למוסדות השלטון הגרמני.
נקבע בהוראות כיצד יש למסור רכוש יהודי .ליהודים יש

כפי שמסבתר ,תכננו הנאצים,

ב" , 1941

ליצור "אוםסלאנד"

אוכלוסיה של כ  20-מיליון נפש .במהלך המלחמה נאלצו הנאצים

להשאיר רק את הנחוץ ביותר מן הרהיטים ,הבגדים וחלבנים.
באשר לכסף  :יש להשאיר לא יותר מ  20-פנינג )שני רובל(

מסוימים ,אשר ההי בדעתם לכלול בתוך ה"אוסטלאנד" ,לא
נכבשו על-דיהים והללו נשארו בגבולות רוסהי הסובייטית.

לכל נפש ליזם.
לבסוף נאמר בהוראות ,שיש לרכז את ההיודים גביטאו.ת

חלק מן השטחים השתייכו זמן ממווzזך לאיזזר החזית והיו

מזון ומצרכי-הזנה יש לתת להיודי הגיטו רק במידת שאפשר
היהי ,ללא קושי מיוח,ד להפקיעם מידי חאזכלוסיח הכללית.

לשיפוטו של ה"אזםטלאנד" עברו שלוש הרפובליקות הבל·

בהשגחתו של מזשל·המחזז יכולים היהודים לסדר את עניינהים

קומיסאר" של ה"אזסטלאנד" מ,נה היינריך לזזה ,שמאז 1935

בתוך הביסו וגם להקים "שירדת סדר" )משטרה( ·) Ordnungs
 (dienstמשלהם .הגיטז ,הסגור הרמטית ,צריך להיות נתזן

שימש גאזלייטר נאצי של הפרובינציה הגרמנית "שלזוויג ·

לשמירתה של משטרת·עזר של האזכלזסיה המקומית .את היחד·

הזלשטיין" .מקום מושבו היה בעיר ריגה .לתפקידו כ"רייכס·

זים המסוגלים לעבוד יש לקחת לעבזדת·כפיית בתוך הביטו

להקטין בהרבה את מסגרת ה"אזסטלאנד" ,מאחר ששטחים

כשלסרנו של הצבא.

טירת -

ליטא ,לטביה ואסטונתי ,זבן רוסיה הלבנה .כ"רייכס·

קזמיסאר" הושבע בקרבנה ב·  2sביולי •1941

אז מחוצה לו .אנשים פרטיים אז מפעלים ,המשתמשים בעבודת·

ארבע היחידות המינהליזת של ה"אזסטלאנד" הפכו ל"גנרל·
בא.צירקן" )מחוזות ראשיים( .ב  13-באוגוסט  1941הוציא לזזה

כפיהי יהודית ,חייבים לשלם עבור זה לקופת מושל-הגליל.

לקזמיסארים של ליטא ,לטביה ,אסטוניה ורוסהי הלבנה ,הוראות
כיצד לנהוג בהיודים ב"רייכס·קומיסריאט""אזסטלאנ.ד במבוא
להוראות ,שסומנו כ"םדויות" ,נאמר' כי עד ל"פתרון הסופי"

במסגרת ה"כללים" שי למושלים זכות להוציא צווים.
הנאצים רצו ליצור את הרושם שהם מתייחסים ,כביכול,
לעמים הבלטיים ביתר תשומת-לב מאשר לעמים האחרים בשט·
חים הכבושים במזרח .הם ניצלו את העובדה ,ששכבות רחבות

בליטא ,לטביה ואסטוניה ,סבלו מהשלטון הסובייטי בשנים

של שאלת ההיודים ב"אוסטלאנד" נשארים בעינם ה"כללים"
שקבע בנאומו בקרבנה ב"  27ביולי  .1941אין ה"כללים" נוגעים
למקומות שבהם כבר ננקטים האמצעים המתאימים ,בעיקר על·

 ,1940/1941בעיקר בעת ההגליה ההמונית למקומות נדיחים
בברית-המועצות .יחסו של שלטון הכיבוש הגרמני לשלושת

דיי משטרת·הבטחון ,כפי שנמסר בזמנו בעל·פה .שי להשתמש

העמים הבלטיים לא ההי זהה .באשר ל"יחוס" הגזעי ולאמון

בהם רק במקרים שבהם אין כל אפשרות להשתמש באמצעים

אחרים
על כל
אזרחי
~חדים

ל"פתרון הסופי" של שאלת היהודים .ה"כללים" חלםי
היהדוים הנמצאים בארצות ה"אזסטלאנד" שהיו קודם
גרמניה ,צ'כוסלובקיה ,פולין ,הארצות הבלטיות וחלקים
של רוסיה הסו;גייטית .מוסבר! כיצד יש לנהוג בהיודי

תנאצי

עמדו

במקום

הראשון

האסטונים,

במקום

השני

-

הלטבים ,ובמקום האחרון  -הליטאים .דבר זה בא לידי ביטוי
ביחסם של הכובשים למינהל המקומי.
בינואר  1943ציווה הימלר לשלוח לחזית הלנינגראדית
 4000ג;גרים מגוייסים מן הארצות הבלטיות .הוא חיבב מאד

יהדות

28

ליטא

אח ררח·הלחימה של הלטבים והאסטונים  .מאוחר יותר בארחה

רכמר·כן משטרה ליטאי.ת תחילה היו פלוגות-המשטרה תחת

שנה גויסו  30,000לטבים ואסטונים ל " וואפן ".ס.ס  .כפיצוי

פיקודו של הגנרל·מאיור ריסוקי  .אחריו באו תארם והיינצה.

בערי·השדח היו ,במקרם משטרת·הסדר ,פלוגות ז'נדארמים וכן

הועלו כמה לטבים ואסטונים לדרגות גבוהות במערך הס.ס .
אחרי מפלת הגרמנים לדי סטלינגראד רצו ראשי הנאצים

בברלין לוtזאת חן בעיני האוכלוסיה בארצות הבלטיות .ב" 13
בפברואר  1943הוציא "המיניסטריון לענייני המזרח" של
רוזנברג פקודה להחזיר את הזנוח לרכוש פרטי ,שהולאם על·
ידי השלטון הסובייטי באסטוניה ,לטביה וליטא .תמורת זאת

דרשו הגרמנים מהעמים הבלטיים להירתם ביתר·שאת למרכבתו
של היטלר ,כדי להבטיח את הנצחון הגרמני .בראשית שנת

 1943התחילה המערכה הצבאית נוטה לרעת הגרמנים .בברלין
התחילו להתייחס בעין יפה יותר לחוכנית לתת לעמים הבלטיים
מסגרת מסויימת של אוטונומיה תרבותית ,אך מהלך הפעולות
חצגאיות בחזית הרוסית שם לאל את כל התוכניות.
ג·  1באפריל  1944נותקה רוסיה הלבנה מ"אוסטלאנד"
ועברה ,כיחידת·מינהל נפרדת ,לשיפוט "המיניסטריון לענייני
המזרח" בברלין .כעבור חודשים אחדים ,בסוף יוני ,פתחו

משטרה צבאית.

מבין אוהדי היטלר המקומיים תקימו הגרמנים מינהל "קרויז·
לינגי" .מונו "גנרל ואטן" )יועצים כלליים( ליטאיים ,שחיו
לכאורח בבחינת שרים ואשר שיתפו פעולה עם הכובשים
הנאציים .בראש ח"גנרל ראט"ים" בליטא עמד הגנרל לשעבר
בצבא הליטאי ,פטראס קףבילי1נאס .ביוני  ,1934כאשר ניסו
נאמני וולדמאראס ,אוהדי היטלר ,להתקומם נגד שלטון סמטונה ,
היה קוביליונאס ראש המטה תכללי והצטרף למתקוממים .לאחר
שנכשל בסיון ההפיכה ישב בבית·חסוהר.

לליטאים ,משחפי הפעולה עם הגרמנים ,היה עבר משלחם .
בשנת  ,1927זמן קצר לאחר המהפכה הפאשיסטית של 17
בדצמבר  , 1926ניסו אוהדי ררלדמאראס להקים בליטא פלוגות·
סער בשם "זאב הברזל" )  (, Gelezinis Vilkasכדוגמת פלוגות·
הסער של הנאצים .בסוף יוני  1939העביר מנהיג ,חס.ס .חייזריך

הסובייטים במיתקפתם בארצות הבלטיות .בשל הנצחרנות הסרב·

תזכיר סודי ,שנתקבל מאנשי וולדמאראס בליטא ,לשר·חחרץ

ביולי מריגה

הנאצי ריבנטרופ .בתזכיר זה כתבו אוהדי וולדמאראס שתחליטו

לגרמניה ,מבלי לחכות לפקודה על כך מ"המיניסטריון לענייני

להקים בליטא מפלגה נאצית ח ש אית ,א ש ר תנהל פעולה אנטי·
שמית ותגרום קשיים למשטרו של סמטונח .אנשי וולדמאראס

עוד זמן קצר בדיי הגרמנים ,קיבל לידיו הרייכס·קומיסאר

ביקשו מממשלת גרמניה עזרה בכסף ונשק .חייזריו המלץי על

ייטיים המדהימים נמלט רייכס·קומיסאר לרזה ב· 2s

המזרח" בברלין .את המימשל בחלק של ה"אוסטלאנד" ,שנשאר
לשעבר באוקראינה ,אדיר קוך .בסוף קיץ  1944שיחרד הצבא·

מחן כסף בלב,ד ולא המלץי על מתן נשק .הנאצים נדג,ו בהתאם .

האדום את הארצות הבלטיות מהכיבוש הנאצי .בכך בא הקץ

על "אוסטלאנד".

קץ תקוות·השוא של הליטאים הלאומנים

"גנרל•ב~צירק ליטא" )(Generalbezirk litauen
כאמור נכבשה ליטא על·ידי הגרמנים כבר בראשית מלחמת
גרמנהי-רוסיה .מדי עם הקמת ה"רייכס·קומיסאריאט

אוסט·

לאבד" הפכה ליטא לחלק אדמיניסטרטיבי מהארצות במזרח
שנכבשו על·ידי הגרמנים .בתקופת הכיבוש הגרמני היה השם
הרשמי של המדינה "גנראל-ב~צירק ליטא".
הרפובליקה הליטאית הסובייטית ,כולל וילנה וסביבותיה,
תפסה שטח של  59,500קמ"ר ,עם אוכלוסיה בת  2-9מיליון
נפ יז .ה"גנרל-ב~צירק ליטא" תפס שטח של  68,000קמ"ר עם
אוכלוסיה מעל לשלושה מיליון נפש .ה"גנרל-ב~צירק ליטא"
היה מורכב מ  3-מחוזות :

.1
.2
.3

שאורלי  25,000 -קמ"ר עם  0.9מיליון חושבים.
קובנה  28,000 -קמ"ר עם  1.2מיליון תושבים.
וילנה  15,000 -קמ"ר עם  0.9מיליון חושבים .

נוסף לכך היו עוד שתי ערי·מחוז  .1 :קובנה ;  .2וילנה .
בכל אחת מהן ישב מושל · מחוז ,ובכל עיר "שטאדטקומיסאר" -
מושל העיר*.

ה"גנרל קומיסאר" של ליטא היה ד"ר אדריאן פרן ונטלן.
מקום·מושבר היה בקרבנה )שם קובנה הוסב על·ידי הגרמנים

ל·קא~1ן  (. Kauen -הוא הגיע לליטא ב·ן  2ביולי •1941
לפקודת מושלי המחוזות והערים עמדו  :שירוח·הבטחון
 ,(S.D ).משטרת·הבטחון )  (, SIPOמשטרת·הסדר ) (, ORPO

בשנים -4 1ס  ,194בתקופת שלטונם הראשונה של הסובייטים
בליטא ,הקימו פליטים ליטאיים בגרמניה ,בעזרת מוסדות
גרמניים ,אח "חזית הפעילים הליטאיים" Lietuviu - L.A.F).

(, Aktyvistu Frontas

ב"חזית" זר תשתתפו ליטאים מקבוצות

לאומניות שונות ,כיניתם גנרל הונדזיארירציוס ,גנרל נגיארירציוס,
קולונל בוביאליס ,ד"ר י· אמבראזיאוריציום ואחרים .תומכי
ח"חזית" הקימו חוליות·סחר בליטא הסובייטית .חם עמדו
בקשרים עם רשת הריגול הצבאי ועם שיררת·חבטחרן הגרמני.
ח"פעילים" תוציאו בולטינים )ידיעונים( וניהלו בהם תעמולה
נגד הסובייטים ונגד היהודים .הם הכינו אח הבריחם להתנגשות

העומדת לבוא בין גרמנהי הנאצית לבין רוסית הסובייטית.
בהתנגשות זו חם חלו תקוות רבות .באביב  1941החלו ה"פעי·

לים" להקים חוליות "פרטיזנים" למלחמת בסובייטים וכיחודים.
עם פלישת הגרמנים לרוסית הסובייטית פרסמו ה"פעילים"
מינשר לליטאים ,בו נאמר ,בין השאר ,כי הגיעה תשעה לערוך
את החיזzבון האחרון עם ההיודים .ליטא תשתחרר לא רק מעול·

הסובייטים ,אלא גם מעול·היהודים בן מאוח השנים .במינשר
נקבע ש כל הזכויות והזכיונות ,אשר היהודים קיבלו בליטא מאז
ימי ויטובט הגדול ,בטלות ומבוטלות .על ההיודים לעזוב מיד
את אדמת ליטא .יהודי שפגע בכטחון המדינה ,או השתתף
בנגישות נגד העם הליטאי ,יועמד לדין ויבוא על עונשו .בליטא
המתחדשת לא יינתנו זכויות·אז  mואמצעי·קיום אף ליהודי

אחד...

·• ;~, ,
:, .זן

ב  23-ביוני  , 1941למחרת פרוץ מלחמת גרמניה-רוסיה ,הכריז

*

-

ברדיו קובנה אחד מראשי "חזית הפעילים הליטאים" ,ליאונאס

מחוז

פראפ  iליאניס ,כי שרב הוקמה עצמאותה הלאומית של ליטא.
"מטה הפרטיזנים העליון" ,אשר הוקם אז הותחיל במלחמתו

מרשלי הערים היו  :בעיר קרבנה  -האנס קר~מר  jבררילנה
 ל~נצן jהורסט וולף ,מושלי המחוז  :מחוז קובנה
וילנה  -האנס הינגסס  Iמחוז שאורלי  -האנס גווקה.

מדרו בללי
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הליטאים" על·ידי פרן ונטלן ,ובפגישה זו מסרו לו שהחליטו

חסרת·הישע ,הכריז שהנה הרקמה ממשלה ליטאית זמנית בהרכב

ד"ר יוזאס אמבראזי~וריצירס ,שר

להקים מחדש את הארגון ולהעמידו על בסיס עמ· מי רחב ,אשר
ימשוך אליו את כל הליטאים ,הרוחשים אהדה לגרמנים .לאחר
דברי·חנופה ושפע מחמאות להיטלר ולגרמנהי הנאצית טענו
שהם מאוכזבים מהעובדה ,שהגרמנים נטלו את כל השלטון

החוץ  -ער"ד רא eולאס סקיפיטיס ,שר הבטחון  -גנרל סטאסיס
ראשטקייס ,שר הפנים  -קלוונל ירנאם של 15פיסים ,שד
האוצר  -ירנאס מאטולירניס ,שר התעשהי  -ד"ר אדולפס

נידידם .ואת הליטאים השאירו בצל .הם היו רוצים שתהיה
להם צוהר מסוימת של שלטון עצמי בלתי·תלרי בפיקוח הגר·
מנים .בין שאר התבעיות והטענות נאמר בסעףי  5של התזכיר

דאמ,שיס ,שר המשפטים -מ  15צ'יס מאצקי~וויציוס ,שר ה ק-

-

ד"ר קסאבזiראס

)עמוד " : (8רכוש ואוצרות היהודםי ,אשר שדדו וניצלו את
הממשלה הליטאית ואת העם הליטאי ,אינם נמסרים לרשות

ריטוטאס

לאנדסברגיס·

פראנאס ויינא,סקאס,

העם הליטאי"·
כאשר הגיע עניד התזכיר לאזני ד"ר ונטלן ,דרש מד"ר

ד"ר ירזאס  eאיראיס ,שר

באומגרטל כי יחזיר את התזכיר לכרתכיו .הוא נזף בראש

התחבוהר  -אנטאנאס נ 1ויצקיס ,מנהל ענייני תעמוהל  -ירזאס
 ליאונאססינק,ס ,בא·כוח "חזית הפעילםי הליטאים"
פראפוליאניס.
שקירפא ,ששהה אותר זמן בברלין ,ניסה לפנות לחוגים שונים
בגרמניה בבקשה שיתמכו בממשהל הליטאית החדשה .הנאצים,
שהיו להם תוכניות משלהם לחבלי·הארץ הכבושים במזרח ,ארו
מלכתחילה בעין ערה את הכרזת עצמאות ,ה של ליטא .מהיום
הראשון תחרימו את הממשלה הליטאית והפריעו לפעולתה .הם

היועצים הכלליים ,קוביליונאס ,על אשר לא ידע מראש על
התזכיר .קרבילירנאס הצטדק  ,וטען ,כי יועץ·הממשלה הבכיר
)  (Oberregierungsratד"ר !$סאן אמר לו ,שענייני הקבוצות
הפוליטיות הם בסמכותו שלו ,של הד"ר !$סאן ,ולכן ~זל התערב
קרבילירנאס בענין .ד"ר ונטלן הבהיר פעם נוספת לקרבילירנאס,
כי עליו לשמש מתרדך גם עלניינים כגון אלה.
ב·ד 2בספטמבר  1941כתב ד  11ר ונטלן למיניסטר הדייר
לשטחים הכבושים במזרח ומסר לו ,כי ב"  23בספטמבר 1941
שלחו לו ה  11פעילים  11הליטאים העתק מתזכיר ששלחו ב" 15
בספטמבר אל היטלר ואל פילדמרשל פרן בראוכטיש ,על המצב
בליטא לאחר שהחל השלטון האזרחי לפעול .את התזכיר להיטלר
ובראוכיטש מסרו לגנראל·מאיור  eרל ,המושל הצבאי בליטא,
כדי להעבירו למיועדים .גנראל פול  -כך כותב ד"ר ונטלן -
לא הודיע ל,ר על העביד ,אם כי התזכיר מטפל בענייני השלטון
האזרחי ...בעזרת חוגים קלריקליים בגרמנהי הועבר לשם התז·
ניר .ד"ר ונטלן סבור שהליטאםי מנסים לסכסך בין הצבא
לשלטון הגרמני תאזרחי ,המוצג על·ידי בעלי התזכיר כיוצר

יחד עם זאת הם מינו ,כאמור ,את היועצים הכלליםי ,שהיו

"מצב בלתי נורמלי" במדינת.
ד"ר ונטלן גרס שפעילות ה"פעילים" הליטאים מפריעה

פגר נעביד זה לשלטונות הכיבוש .בקשר לכך כדאי להביא את

לשלטון האזרחי .הוא צירות שהחל מה"  26בספטמבר 1941

ב"  26כספטמבר  1941שלח ד"ר פרן ונטלן תזכיר ,דרך

תפוזר "חזית הפעילים הליטאים" ורכושה יוחרם .כן ציורה
לאסור את ל .פראפולאיניס ,היוזם הראשי לכתיבת התזכיר ,אות

הבא :
ראש·דמ.משלה

-

הממשלה רשר·ה nינוך

שקיר eא,

קאזיס

-

ממלא·מקרם

ראש·

n

לאות

-

פרופ' באליס ריטק,ס ,שר הבריאות

רינצירס ,שר המשק

הקומונלי

-

ז'מקאלניס ,שר המסחר ומבקר המדינה
שר העבודה והביטוח הסוציאלי

-

-

החזיקו את שקירפא במעצר·בית עד ל  19-ביולי

.1941

גם

"שר החוץ" של הממשלה הזמנית ,סקיפיטיס ,אשר שהה אותר
זמן בברלין ,לא הושרה לצאת מגרנמיה.
בתרך "חזית הפעילים הליטאים" החלו מאבקים פנימיים.
החוגםי הקיצוניים הקימו את "המפלגה הליטאית הלאומנית"

) • (L.N.P. - Lietuvos Nacionalistu Partija

בלילה שבין

ה·  23ל  24-ביולי  1941פץר בהשראתו של הגשיטפאר מדר
של ה·  LNPנגד

ה·  •LAFב· s

באוגוסט  1941הפסיקו שלטוגות

הכיבוש הגרמני את פעולות ה"ממשלת" הליטאית וחיסלו אותת.

כלי·שרת בידהים .כמה עשרות פעילים מבין תומכי ת· LAF
ההתכתבות

הבאה :

ה"רייכס·קומיסר" של ה"אוסטלאנד" ,אל מיניסטר הדייר לענייני
החבלים הכבושים במזרח ,ובו סיפר כי ב"  16בספטמבר מסרו
באי·כרח ה"פעילים" הליטאים ,ליועץ·הממשהל ד"ר באומגרטל,
תזכיר על עמדתם ביחס למצב בליטא .תזכיר ה"פעילםי" ההי

חתרם בידי פארפוליאניס ומציצקאס ,וצורפו אליו שבעה נספחים
על עניינים שונםי הקשורים בחיים בליטא תחת שלטון הגרמנים.
בתזכיר נאמר ,כי

ב·s

באוגוסט  1941נתקבלו נציגי "הפעילים

שאר האשמים למסור לידי שיררת·הבטחון ,ולהתחיל בחקירה

כדי לברר ,איד יכלו "היועצים הכלליים" הליטאים הלרשות
שה"פעילים" ישתמשו בצרכי המשרד שלתם.
ד"ר ונטלן מוסיף ,שלמרות הכל ראויות לטיפול כמה בעירת
שהוזכרו בתזכיר ,כגון בעיית המסים וכדרמה.

כך הגיעו לקיצן תקררת·השוא של עסקני ליטא ,אוהדי הנאצים,

להחיות את "עצמאותה" של ליטא תחת שלטון היטלר.

דב לוי\

הכ 1אבק הכ 1זוייו של ה יהודים בליטא
נגד הנאצים בכנלחכ 1ת·העולם השניה"
הסקיהר ולהלן מבוססת בעיקר על חומר ביבלירגראפי

יהדוי ,סובייטי ואחר

-

 -ובמידה מסריימת גם על ראיונות

של יהודים במנגנון הממשלתי והמפל גתי ,בשררות המיליציה
ושיררתי·הבטחרן הפנימיים.

אישיים שערן המחבר עם כ  60-חיילים יהודים מהידביזיה

עובדה זר נוצלה על·ידי האלמנטים הליטאיים האנטי·סרביי ·

הליטאית לשעבר ,הנמצאים בישראל ובארצות אחרות .ראיונות

טיים )שכפי שהתברר אחר·כך קיימו פעילות מחתרתית רבת·

אלה קוימו במסגרת מדור תיעוד בעל·פה של המכון ליהדות

היקף( לתעמולה רבתי נגד המשטר "הסובייטי·יהרדי"· זאת

זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים.

ועוד  ,למרות שבקרב  30,000האנשים ,שהרגלו מסיבות פולי·
טירת בחודש יוני  1941לסיביר ולמקומרת נידחים אחרים בברית·
המועצות ,נמצאו גם כ·oסס 7,יהודים - ,גברה ההסתה נגד

ערב פרוץ המלחמה

א.

בהירתם מודרכים על·ידי השאיפה לסייע למדינה הצעירה

היהודים ,שזוהר כולם עם השלטון הקומוניסטי ,והיא לידתה

בביסוס עצמאותה ,הוכיחו יהודי ליטא אזרחות למרפת בשערת

באיומים להיפרע מהם " בשעת הכרשר" 2 ,באווירה זר של הסתה

מבחן חמורות .למעלה מ  3,000-יהודים השתתפו כמתנדבים
וכחיילים מגרייסים במלחמות העצמאות של ליטא בשנים -1918
 1 ; 1923ואילו משהתבססה המדינה והוכרז על שיררת·חרבה

ארסית ומתיחות גדולה בין הרוב הליטאי והמיעוט היהודי,

בצבא הליטאי הסדיר ,מילאו הצעירים היהודים את חרבתם זר

פרצה המלחמה.
עם פרוץ המלחמה

ב.

בנאמנות ,וכמעט שלא נודעו מקרים בולטים של התחמקות

ב·  22.6.41פרצו ,לאחר הפצצה כבדה ,ראשוני טורי הגייסות

מהשירות בצבא ,אשר נודעו בקרב הארכלרסיה  iLיחרדית בעת

הנאציים לגבולות ליטא ,כשהצבא·האדרם שחנה שם נסרג

שלטון רוסיה הצארית.

בפניהם תוך קרברת·מאסף בראשים .מרכי תדהמה והפתעה היו

על אף עובדה זר רעל אף שביו שתי מלחמרת·חערלם צמח

גם השלטונות האזרחיים והמפלגתיים המקומיים .תגובתם היחידה

וגדל דור חדש של יהודים ,שבמסגרת ארגונים רתנרערת·נרער

חיתה לרכז את פעילי המנגנון והמפלגה במקרמרת·ריכרז רלהמ·

קנה לו אחיזה בכל ענפי הספורט המקובלים ,בצופיות ובתרבות
הגרף

-

לא בלטה בין הצעירים היהודים הנטיה לקריירה

צבאית ,ומכאן גם מיעוט הקצינים היהודים בצבא·הקבע הליטאי.

הסבר לתופעה זר ניתן אולי למצוא באופיים הלאומי המפותח

תיו להוראות .ההוראות לא איחרו לברא והתייחסו בעיקר לפינוי
מיידי של משפחות הפעילים הסובייטיים ,ולשם כך גרייסר מרבית
כלי·הרכב הממשלתיים .כמו·כן החלו לעזוב את ליטא גם אנשי
המנגנון הממשלתי והמפלגתי ובראשם הקרמיסארים העממיים ,

של היודי ליטא ורמתם התרבותית הגבוהה ,שלא התאימו לחיי

מפקדי המיליציה ומזכירות המפלגה הקומוניסטית הליטאית,

בתרך הקסרקטינים רבין קצינים

ואף קצינים של הקררפרס הטריטוריאלי ה" ) 29צבא ליטא
לשעבר( .אנשי המחתרת הליטאית הגיחו מזריינים ממחבואיהם

נראה שגם קיומו של המשטר הפאשיסטי·למחצה  ,שהשתרר

לעשרת שפטים בסובייטים רבבני·בריתם ה"הירדים "  .היודי ליטא

במדינה זר לאחר ההפיכה בדצמבר  1926וצמצם בארiכן שיטתי

נותרו איפרא עזובים לגורלם.

את זכריות האזרחים היהודיים ,לא עודד צעירים יהודים לחפש

מפי פליטים יהודים ,שזכר להיחלץ מהגיהנרם הנאצי בפרלין
הכבושה )ומצאר מקלט זמני בליטא(  ,ידעו יהדוי ליטא מה

בתקופה הקצרה של השלטון הסובייטי הראשון ) , ( 1940/41
משהפכה ליטא לרפובליקה הסובייטית ה"  16ובפני הנרעד היהודי

צפרי לחם מידי הקלגסים הנאציים המתקרבים .כמר·כן לא
נעלמו מעיניהם הכנותיהם הזדוניות של כנופיות הליטאים

צבא·קבע )עם משפחותיהם(

מקצועיים לא·יהודיים ,בעלי אורח·חיים ומנטליות שרבים לגמרי.

עמדות בצבא·הקבע.

נפתחו )על כל פנים להלכה ובמידה לא·קטנה גם למעשה(
אפשרויות  mבות למלא תפקידים ממשלתיים שרבים

-

אפילו

אז הלכו אן יהודים מעטים בדרך הקריירה הצבאית ונשלחו

)ה"פרטיזנים" כפי שכרנו( לבצע טבח המוני ביהודים .השאלה

"מה לעשרת "? ניקרה באותם ימים )  24-22ביוני  (1941בלב
כל אחד מיהודי ליטא ; התווכחו על כן בתרך המשפחה ,שקלו

ללמוד בבית·הספר הצבאי .לערמת זאת נקלט מספר ניכר

זאת בשיחרת·רעים חטופות  ,דנו בעניך זה בישיברת·מ תרת

הדברים המובאים במאמר זה ,הם חלק ממחקר מקיף שנערן ·,,,לע

מאולתרות .אכן ,השאלה חיתה גורלית וקשה להכרעה ,כי
לאמיתר של הרב ;,האפשרויות שניצבר בפני היהודים היו

•

המחבר במסגרת המכון ליהדות זמננו של האוניברסיטה העברית

בירושלים ושזכה בפרס לספרות צבאית ע " ש האלוף יצחק שדה,
שנת תשל"ב.

מימצאי המחקר

פורסמו

·,,,לע

המחבר

בספרו

"לוחמים ועומדים על נפשם  -מלחמת יהודי ליטא בנאצים-1941 ,
 ," 1945הוצאת " יד ושם" והאוניברסיטה העברית ירושלים ,תשל",ד
 267עמ'

+

מפות ,טבלאות ,מפתחות ,ביבליוגרפיה ,צילומים רתעו ·

דרת וכן תמצית באנגלית.

n

מועטות ,מעורפלות ובלתי מבטיחות,

דהיינו :

 . 1לברוח מליטא בכל דרך שהיא בעקבות הצבא הסובייטי
ולהגיע ל·~טחים הבלתי·כבושים שמעבר לגבול ר"להמתין עד
יעבור זעם".

.2

למצוא מחבוא ביערות ליטא תוך כדי התחמקות מן

הצבא הגרמני והכנופיות הליטאיות ולמצוא בני·ברית בין

כללי

מדור

j1

הליטאים )אם קומוניסטים ראם אלמנטים אחרים( ,שמבחינה
פוליטית היו גם הם עשויים לסבול מהכיבוש הגרמני ,ובצורה

כזאת לסלק ,לפחות לפי שעה ,את השואה מעל ארשם.
להישאר כל אחד במקום-מושבו ולצפות בבחינת "נחכה

.3

ונראה".

ס ב י ל ה ו פ ע י ל ה כנגד הגזירות הבלתי פוסקות של שלטן-

היתה :

נדת-הכיבוש ,שכוונתן העיקרית

בידוד היהודים בתנאי

הרעבה והשפלה וניצולם ככוח-עבודה זול ,שבבוא העת ניתז
יהיה לחסלם.
אמנם ,ידועים לנו גילויי-התנגדות פיסיים עוד ב ,1941-
בתקופת הטבח ההמוני ,אך היו אלה תופעות בודדות ובצורה

מתוך שלוש האפשרויות התיאורטיות הללו נתברר עד מהרה
שהאפשרות השביח אינה מעשית .מצד אחד לא עודדו השלט-,
נדת הסובייטיים המקומיים )וז~ף לא היו מסוגלים אותה שעה

הצבאית של הנאצים .לעומת זאת עדים אנו להתגבשות ה ה ת -

יהודים( .מצד

בתקופה זו ,במסגרת

לעודד( את פינוי האזרחים הרוצים בכך

)קרי :

שני ,הסתבר שלא נעשו שום הכנות רציניות למלחמת-גרילה
במקום s,יתר על כן ,כתוצאה מהוראה ברורה לפינוי כל
ה"אקטיבה" הקומוניסטית נעלם משטח ליטא בשעה זו כוח-
פוטנציאלי רציני לכינון תנועה פרטיזנית אפקטיבית שבחיקה

ספונטאנית e,הוא הדין בפעולות-חבלה של יהודים במערכת
בגדו ת ה מת ו כ ב ב ת ו ה מ א ו ר ג בת

תנועות-מחתרת מובהקות

)כגון :

*.א.פ.פ ו"פלוגת יחיאל" בגיטו

וילנה ,ואיכ"ל ** בגיטו קובנה( וקבוצות קטנות בגיטאות
שאורלי וסוו  15נציאן ,מחנרת·עברדת קיידאן רקושידאר וערו.
הארגונים הללו קמר לרוב תוך תהליך איחוד שרידי הקבוצות
הפוליטיות שהיו ברחוב היהודי )התנועות החלוציות ,הקרמ-,

יכלו ,אולי ,למצוא מקום לפחות חלק מסויים מיהודי ליטא .על
אחת כמה וכמה שאותה שעה לא היה קיים בליטא שום כוח

ניסטים" ,בוגד" ,הרביזיוניסטים והדתיים( .תוך ויוכחים בלתי

לא בקרב המיעוטים הפולני והרוסי ,וכל שכן בקרב

פוסקים על דרך הלחימה )"בגיטו או ביער"( ,התעצמו קבוצות

ליטאים בעלי אוריינטאציה דמוקראטית ואנטי-נאצית שמסו-

אלו והפכו לכוח ארגוני וחברתי-צבאי ניכר ,במידה כזו שהשל-

גלים היו לכונן פעילות מחתרתית ולשתף פעולה עם היהודים.

טונות היהודיים הממונים בגיטארת )ה"אלטסטנראט" בקרבנה,

מגובש -

כברירה מעשית יחדיה נותרה איפוא הראשונה.

ואכן ,למרות המכשולים הרבים )הפצצות של מטוסי ה"לופט-

הנציגות כשאורלי והידונראטים בווילנה
להתחשב בהן ברצון או שלא ברצון.

ובסרר 15נציאן( ,

נאלצו

וואפה" ,מאסרים ומעשי-רצח מצד הכנופיות הליטאיות הפא-

במיזtך התקופה שביד  ,1.1,42בו הופיע בגיטו וילנה הכרוז

מיהודי ליטא •,רובם

"אל נלך כצאן לטבח" 7 ,ועד  - 1943משהחלה למעשה פריצת
הדרך ליערות לשם מלחהמ פרטיזנית בגרמנים  -יזמה תנועת·
המחתרת בסירנות בלתי פוסקים למגע ושיתוף-פעולה עם ניצני

תחת קרני שמש-הקיץ הלוהטת ,עשו את רוב הדרך ברגל,

התנועה הפרטיזנית הסובייטית בליטא ,שתיתה עדיין דלה ביותר

שיסטיות< ,הקיף המסע מזרחה

כ 2s,000-

צעירים ובגיל הצבא ,מכל השכבות והגוונים הפוליטיים ברחוב
היהודי,

ומיעוטם

זקנים,

נשים

וטף.

יגעים,

רעבים

וצמאים.

כשבידיהם מזוודות קטנות ותרמילים .אחרי הפצצות ורציחות

ועם זאת תלויה לחלוטין במידת הסיוע והקשר מצד מטה

כ·1s,ooo

התנועה הפרטיזנית הליטאית שהחל לפעול במוסקבה .בתנאי

מבין ההיודים לעקוף את הקשיים מצד זקיפי-הגבול הסובייטיים

הבידוד והניתוק המוחלט של היהודים הכלואים ,ולאור היחס
העוייז של האוכלוסיה האזרחית הליטאית והאדישות והשתיקה

בפליטי-חרב מסוג זה( ולהגיע למעמקי ברית-המועצות ".היתר,

שאפיינו את חוגי " האופוזיציה הליטאית" )במידה שהיו קיימים
בכלל( ,חיתה זו גם האפשרות המעשית היחידה לקשר כלשהו

יגעים ואבלים ,ופקד אותם הגורל המר של אותם רבבות מיהודי
ליטא ,שבגלל סיבות משפחתיות ,פיסיות ואחרות ,לא יכלו

עם העולם החיצון )אמנם ,דרך מוסקבה( .מכאז מסתברת
העובדה ,שהמלחמה האקטיבית של יהודי ליטא בפולש הנאצי

מלכתחילה להסתייע באפשרות הראשונה )בריחה( ,ובלית-

נערכה לפחות תוך זיקה ארגונית ופוליטית ופעמים גם ךות

הכנופיות הליטאיות שארבו להם בדרכים ,זכו רק

)נראה כי בהתחלה לא היו בידיהם הוראות ברורות כיצד לנהוג
שנותרו בחיים ,נאלצו לחזור למקומותיהם ,כשהם תשושים,

תלות מוחלטת במערכה הצבאית-מדינית שנוהלה אותה שעה

ברירה נאחזו ב"אפשרות" השלישית.
הן אלה שנאלצו

על-ידי ברית-המועצות .היה זה הכרח בל-יגונה שהובן יפה

להישאר והן אלה שהצליחו לצאת  -לתרום תרומה נכבדה
וכמעט מירכית ,בהתחשב בתנאי הזמן והמקום ,למאמץ המלחמה

על-ידי כל החוגים הפוליטיים השרכיבו את תנועת-המחתרת

כפי שנראה להלן השכילו יהודי ליטא

-

היהודית.

נגד הפולש הנאצי.

יחד עם זאת הם לא נרתעו מלנהל ויכוחים מייגעים ולהתמקח
על פרטים שונים שעמדו לקבוע את הצביון הלאומי

ג.

המאבק במקום

השואה שכיחתה על ראשה של יהדות ליטא עם פלישת
הנאצים עלתה בהיקפה ,באכזריותה ובמהירותה השטניים על
כל המשוער .במחצית השנית של שנת  ,1941ובעיקר בחודשים

8

בגדודים

הפרטיזניים שבמסגרתם נלחמו עם נשק ביד פנים-אל-פנים עם
האויב .חילוקי-דעות מרים לא פחות נתגלעו בין נציגי תנועת-

אוגוסט-אוקטובר ,נטבחו על-ידי ה"איינזאץ-גרופז" הידועות

המחתרת היהודית לביד ראשי התנועה הפרטיזנית בליטא,
ביניהם הצנחן "יורגיס" ,הוא היהודי ג .זימאן ***,על תנאי·
ק ב ל ה ק ש ים .כתוצאה מכך נמנעה יציאתם מן הגיטו של

לשמצה ,בסיועם הפעיל של "הפרטיזנים הליטאים" ,כ80°/o -
מהאוכלוסהי היהודית .בכל ליטא נותרו כ, ooo -ס 4יהודים ,רובם
ככולם ב  4-גיטאות :וילנה וסוו  t5נציאז )חוסלו ב· 1 ( 1943קובנה

•

ושאורלי ,שהתקיימו תוך הקזת-דם מזמן לזמן )אקציות( עד

יולי  ,1944סמוך לשחרור ערים אלו על-ידי הצבא הסובייטי.
לאחר ההלם הכב,ד ובהיותם למודי בסיון מר ,השכילו כלואי

הגיטו לפתח בתקופה האמורה צורות שונות של ה ת ב ג ד ו ת

'פאראייניקטע

פארטיזאנער

ארגאניזאציע'

)ארג .רן

פרטיזנים

מארחך(,

**

'ארגון יהודי כללי לוחם',
• • • ג .זי מאן ,בנר של בעל·א nרזה באיזור מאריאמפול ,היה ידוע

בליטא לפני המלחמה כמורה ועסקן קומוניסטי .כ1940-

היה מראשי

המחסלים את מערכת החינוך והתרבות העברית והציונית.

יהד,רת
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עם זאת ,ידוע שבתקופה זו שירת כבר מספר לא קטן של יהודים,
יוצאי ליטא ,ביחידות צבאיות קרביות וב"בטליונים לעבודה"11 ,

מאות אנשי·מחתרת ,שהיו מוכנים מכל הבחינות לפרוץ ליערות
על·מנת להצטרף לשורות הפרטיזנים.

למרות מכשולים אלה ואחרים ,הצליחה תנועת·המחתרת
היהודית  -ב1זחבולות ובאמצעים שונים ,ולפעמים תוך התנג·
שןת·דמים עם הגרמנים - ,להעביר פלוגות לוחמים על נשקן
וציודן הקרבי ,בדרן הארוכה של סביבה עויינת ובלתי מוכרת,
לעמקי היערות ; שם הקימו גזוזים פרטיזניים שהלמו באופן
שיטתי בחילות·המצב הגרמניים ובעורקי התחבורה הצבאית,

תוך תיאום עם המפקדה·הצבאית העליונה במוסקבה.

ליטא

אותה שעה החלו הממשלה הליטאית-הסובייטית ומרכז המפ·

לגה הקומוניסטית הליטאית  -שנסוגו בשעתו מליטא ושממשלת
ברית ·המועצות המשיכה להכיר במעמדם ובסמכותם  -לפתח
פעילות בין המוני הפליטים מארץ זו .בשלב זה יכלו הפליטים
להיעזר בשירותיהם רק באשר לחיפוש קרובים ,סידור ילדים
בפנימיות וכדומה 12,תפקיד נכבד ביותר מילאו הפליטים הללו

מרבית חברי·המחתרת לשעבר בגיטו וילנה ובעיירות הסביבה

 דוגמת היחידהמשהחליטה הממשלה הסובייטית להקים
האסטונית והלטבית  -גם יחידה צבאית ליטאית ,שנועדה
לקלוט את פליטי הרפובליקה הליטאית שנמצאו אותה שעה

 -בפיקוד שמואל קפלינסקי ; "מוות לפא·

בשטח ברית-המועצות .על הקמת יחידה זו הוכרז בסוף שנת

בפיקוד אהוון

 , 1941ונציגים מוסמכים של הממשלה הליטאית ,אשר נקראו
"מיופי כוח" )ביניהם היהודים  :ג .זימאן ,ב .לאטביס )פרידמן(,

מספר רב של לוחמים מגיטו וילנה ,שהגיעו בחלקם בפיקודו

א .פלאקכין ,ז.ל .טוב ,ואחרים( ,התפזרו בכל ריכוזי הפליטים
מליטא כדי לבשר להם על המאורע ולפקח על קבלת המגוייסים
והמתנדבים .אלה נהרו באלפיהם לנקודות·הגיוס השונות בטש·

בפיקודו של הצנחן "בףטא.נאס" ,הוא היהודי הליטאי זרח

קנט ,סטאלינבא,ד גורקי ,פגזה ,סאראטוב וטשקאלוב ,ומשם

רגובסקי .פרטיזנים יה  iדים מליטא נלחמו גם במסגרת יחידות

הופנו בקבוצות מאורגנות לעיירה באלאכנה אשר בפלך גורקי,
בה החלה להתארגן היחידה הליטאית שנודעת לאחר מכן בשם

התרכזו בחטיבה הליטאית ביערות רזרניקי  ,כ  30-ק"מ דרומית
מווילנה ,בגדודים פרטיזניים

קובנו ; "לנצחון"

-

שיזם"

בפיקוד יעקב

יהודיים :

פראנו ;

"הנוקם" ,בפיקוד אבא

ו"המאבק"

-

אהרונוביץ,

של חבר מטה פפ"א יוסף

גלזמאן *

עד יערות נארוטש בגבול

בילורוסיה ,הקימו שם גם הם גדוד פרטיזני יהודי

-

"נקמה",

פרטיזניות שונות בדרןם·ליטא ,ביערות נאטשה ,נאליבוק וקאזאן
שבבילורוסיה ,ביערות בלטביה ובמקומות

נוספים9 ,

רוב אנשי·המחתרת שיצאו מגיטו קובנה נלחמו בשורות של

"זיביזית ·הקלעים הליטאית הלאומית מס' " 16

)ובקיצור "הרי·

ביזיה הליטאית"( שבצבא·האדום.

יחידות מעורבות כגון "מורת לכובשים"'' ,קדימה"" ,רו .בארו·

באס"" ,ליטא החפשית" וערד 'ר] בספר זה את מאמרם של
צבי א .בדאון זוב

לזין :

תנועת המרי והפרטיזנים של יהודי

ה.

הויכיזיה וותלוותיה

.1

חטיבותיו* ,

לפי מבנה וגודלה חיתה הדיביזית הליטאית על 4
)  - 249 , 167 , 156חטיבות חיל·רגלי ; ן  - 224-חטיבת תות·

קובנה[.

ד.

בדיביזיית-הקלעים הליטאית

ה· 16

הפליטים היהודים מליטא

ב"מלחמת המולדת הגדולה"

חנים( ויחידות הסיוע והשירותים

-

דיביזיית·חי"ר מוגברת

במתכונת הנהוגה בצבא·האדום בעת מלחמה .ברם ,נוסף לבחינה

בליבות מעטים מאוד מבין יהודי ליטא ,שנותרו תחת הכיבוש

הצבאית הטקטית הוכתבו עצם הקמתה וכן הרכבה והיקפה של

הנאצי ,קיננה התקרה הקלושה שאחיהם ואחיותהים אשר ברחו

הדיביזיה בעיקר על·ידי שיקולים פוליטיים ו א סטר -

עם פרוץ המלחמה מזרחה הגיעו אמנם לחוף מבטחים .השמועה
אמרה שרובם ככולם נספו ,ואף אלה שזכו להגיע לגבול הסובייטי

ט ג י ים ררחוקי·טווח גם יח.ד שיקולים אלה באים לידי ביטוי
בזכרונותיו של הקומיסאר הפוליטי של הדיביזייה ,גנראל י.

הישן  -הוחזרו כלעומת שבאו .אכן ,כלואי הגיטו לא יכלו
לדעת שכמה רבבות אזרחי ליטא ,מרביתם יהודים ,אמנם הגיעו
לאחר שבועות רבים של טלטולים לברית·המועצות והתרכזו

שהעם הליטאי ,כמו שאר העמים הסובייטיים ,לא הניחו

בידיעתם ואפילו תוך סיוע מסויים של השל·

את נשקם .דבר זה עודד את האומה הליטאית להקשות

במספר

אזורים10 ,

מאציזcזףסקאס :
"הקמתה של הדיביזיה הצביעה בדורות בפני העולם

עורף במלחמתה נגד הכובשים הפאשיסטיים והגביר את

טונות המקומיים.

אמונתה

אם כי תנאי המגורים ,התזונה והעבודה בערים ובקולחוזים,

שם התגוררו הפליטים ,היו ירודים ביותר ,הם התאמצו להסתגל

האנטי·סובייטית של הליטאים הבררגנים·לאומנים המרו·

למצב זה .ברם ,עם התקרב הסתיו והחורף נאלצו רבים מהם,
בעיקר מחמת לבושם הקל בו יצאו מביתם באמצע הקיץ ,לנטוש

את ערי·מגוריהם והקולחוזים שבהם עבדו ,כדי לנדוד לאזורי
אסיה המרכזית ,שם עשוי היה האקלים החם להקל על סבלם.

חלק מהם ראה באיזור זה גם פתח תקוה לעקור לאפגניסטאן
או לאיראן )פרס( ,ומשם להגיע לארץ·ישראל .בודדים בלבד
הצליחו לממש זאת .רבים מהפליטים התדפקו על דלתות
ה"ווייאנקומאטים" )לשכות הגיוס( במטרה לצאת לחזית" .יגיי·
סוך בבוא השעה ,ובינתיים גם העבודה בעורף חשובה למאמץ

*

הנצי ב האחרון של בית"ר בליטא לפני המלחמה.

בנצחון

הסופי...

וכן הפריכה

את

התעמולה

בים שנטו לאימפריאליזם '"''.ל"וחמ
אם נוסיף לכן את התפקיד שמילאה אחר·כך הדיביזיה
כעתודה לבחירת כוח·אדם מעולה לשם החדרתו מעבד לקורים

על אדמת ליטא לפעולות חבלה ,ריגול ופעילות פוליטית מגוונת,
וכן כמקוד להכנת קאדרים אדמיניסטראטיביים·פוליטיים שינהלו
את הרפובליקה הליטאית ·הסובייטית מיד עם שחרורה מהגר·
מנים

 -מסתבר ,שהיעוד של הדיביזיה הליטאית אכן חרג באופן

בולט מהמקובל בדיביזיות·חי"ר רגילות בצבא·האדום .מלבד

*

חטיבה  -פולק בר -וסית .בימי המלחמה מנתה חטיבה קרבית של
חיל·רגלים  2,500-2,000חייל.

מדרו כלל•

33

היהודים הליטאיים שזרמו לדיביזיה בהמוניהם ,הועברו אליה

הכפר אלכסייבקה באיזור אררירל ,וקיפחה בה ממיטב כוח·

גם חיילים ששירתו כבר ביחידות צבא שזברת  ,ושהיה בהם

האדם  ,כיחוד בקרב שורות החי"ר שבהן היה ריכוז יהדוי גדול.

שמץ של מוצא ליטאי .כך הובאו לדיביזיה חיילים ,קצינים
ואזרחים שלא שמער ליטאית רשנרלדר בברית·המרעצרת אפילו

להצלחות זכתה הדיביזיה בקרבות יולי  1943בקשת אוריול-

כדרר שני ושלישי למהגרים אר גולים מליטא מהמאה ה" . 19
זאת רעוד  :בגלל הצורך לשררת לד י ביזיה זר אופי ליטאי
מובהק ,לא נרתעו השלטונות הצבאיים הסובייטיים מלקבל
לשררותיה ואף להציב בעמדרת·פיקרד את החיילים והקצונה
ה" 14,29
הליטאית ששרדו מהקררפרס הליטאי הטריטוריאלי
שמרצונם אר שלא מרצונם נקלעו לברית·המרעצרת בראשית
המלחהמ ושנאמנותם לשלטון הסובייטי ועברם הפוליטי היו

קורסק ; לאחר הדיפת הגרמנים התקדמה הדיביזיה  120ק"מ
ושחרדה  60מקומות·ישוב .תוך קרבות ומנוחה לסירוגין באזורי
המשולש נוול-ויטבסק-פולוצק השתתפה הדיביזיה ,במסגרת
החזית "הבאלטית הראשונה" וה"בילרררסית השלישית" ,כהת·
קפת·הקיץ הגדולה )  23ביוני  (1944במערב בילוררסיה ושחרהר
 148מקומרת·ישוב .ביולי  1944הגיעה הדיביזיה לגבולות ליטא
ושם ערכה מסע רגלי של  500ק"מ עד הגיעה לשאוולי  ,שם
הוטלה לקרבות על הגנת העיר.

רחוקים מלהניח את הדעת לפי הקריטריונים המקובלים ארתה
שעה בצבא·האדרם.

לארד ייעודה המירד 1ד של הדיביזיה ,מח,ד ולארד הרכבה
 טבעי הדברוטיבם הפוליטי של רבים מחייליה מאידך
שביחידה צבאית זר תפשר החינוך וההשכלה הפוליטית הסרביי·
טיים מקרם נכבד

ביותר.

על כן הופעל בה גם מבגברן גדול

באופן יחסי של פונקציונרים פוליטיים בדוגרת שונות ,דרכם
יהודים וליטאים בעלי רתק מפלגתי בליטא

הקדם·סובייטית1 •.

אלה נסתייער במרכזי התאים המפלגתיים ביחידרת·המשנה השר·
גרת ,שהקיפו במשך הזמן יותר ויותר לרחמים.
מאמצים רבים וכו · nאדם לא נזרעט הוקרשו במסגרת הדי·

ביזיה לטיפוח התרגזת הל'טאית·עממית ואמנותה ,שש י משה,
כלפי פנים ,לחיזוק האלמנט הליטאי ותודעתו הליטאית-סוביי·
טית ,וכלפי חוץ

-

לצרכי ראווה והפגנה בפני דעת·הקהל

העולמית בכלל ,וריכוזי הליטאים בחו"ל וברוסיה בפרט.
גופים אלה ואחרים ,שפעלו והתקיימו במסגרת הדיביזיה ועל
התקן הצבאי שלה ,גרמו כאמור להרחבתה מעבר למקובל

ה תקיפה ה ש ל ישית ,אר שחרור מערב·ליטא וקורלנדיה

) . (8,5.45-17.7 •44
בתקופה זר בלמה הדיביזיה )במסגרת הארמיה הגווא.דדית

ה"  (2שורת התקפרת·נגד של האויב בסביבות העיר שאורלי.
היא שחדרה את מערב ליטא )  419מקומות · ישוב( והדפה את
האויב אל מעבר לנהר ניימאן .היא השתתפה באופן פעיל
בכיבוש נמל ממל )קלייפדה( )  (27.1.45והועברה לקורלנדיה
)לטביה( ,שם קיימה קרגות·מגע עם גייסרת·האויב המכותרים

עד לכניעתם הסופית ב"  8במאי •1945
במשך שלוש התקופות פיקדו על הדיביזיה המפקדים

הבאים :

הגנראלים ז'א.מייטיס ,קאררריא.ליס ,אררבשאס ,מרטיא.קח )שלושת
האחרונים מצבא ליטא העצמאית( .ל·  14,oooחיילים הוענקו
אותרת הצטיינות ועיטורים ואילו הדיביזיה ככזאת צויינה מספר

פעמים לשבח על ידי הפיקוד העליון של הצבא הסובייטי וזכתה
לעיטור הדגל האדום ולתואר "הדיביזיה הקלייפדאית".

בדיביזיות·חי"ר סובייטיות רגילות ,ואזלי בגלל זה כונתה הדי·

~:s ~:s

כלומר,

ביזית ה" 16גם בשם "סרי דינ ניא",

ארגזה,

דבר

שמרמז על כוח מקובץ בממדים גדולים יותר משל ידביזיה.

ראחרונה·אn

בשורת

רונת

התופעות

העיקריות,

המאפיינות

את הדיביזיה הליטאית לעומת דיביזיות אחרות בצבא הסרב·
ייטי ,חיתה תקופת האימונים וההכנות הארוכות

-

כשליש

מעצם זמן קיומה המלחמתי  -כפי שנראה להלן  ,תוך סקירת
תולדותיה מיזם הקנזתה רעד סוף מלחמת·הערלם חשביה באי·
רופה .את דברי ימי הדיביזיה הליטאית  ,המתמשכים על פני
שלרש רחצי שנים ,ביתו לחלק לפי זירת פעילותה
ה ת ק ו פה

ה ראש ו נ ה,

אר

תקופת

ל  3-תקופות :

"הגיבוש

והתכונה"

) (. 18.2.43-18.12.41
בתקופה זו מולא תקן כו · nהאדם )עד כדי  12,000איש( .לאחר

גמר ההתארגנות והאימונים בסביבות באלאכנה הוענק לדי·
ביזית

"ב) (1.5.42

בטכס

רב·ררשם

הנשק

האישי

הויחידתי.

באוגוסט  1942הועברה הדיביזיה לסביבות טרלה  ,בקירבת החזית,
שם ישבה עד דצמבר ארתה שנה .מששובצה במסגרת הארמיה

ה·  ,3שפעלה בחזית בריאנסק  ,הובהלה הדיביזיה לאחר כחודש

לקו·ה nזית למלא מקומה של דיביזיה אחרת שנפגעה קשות
בסביבות הכפר אלכסייבקה )איזור אוריול(.
ה ת ק י פ ה ה ש בי ה ,אר תקופת ההתחשלות בקרבות בחזית

המרכז רבילורוסיה ) (. 17.7.1944-19.2.43
בתקופה זו עברה הדיביזיה טבילת·אש ראשונה בסביבות

.2

רוב היורי קומפאקיט

כשם שהנתונים הסובייטיים הרשמיים מבליעים ברוב המקרים

את מספר קדבנות · השואה היהודים בשטחה של ברית·המרעצרת

תחת השם הכולל "אזרחים סובייטיים"  -כך גם לא ניתן ללמוד
מהספרות הסובייטית הרשמית ,ואף לא מזו המטפלת באופן
בלעדי בדיביזיה הליטאית  ,על המספר האמיתי של היהודים
ביחידה זו.

בחומר הספרותי הסובייטי מן השנים שלאחר-המלחמה ניתן

היה לגלות פה רשם רמזים בודדים ,אך שקופים די צרכם ,על·
מנת לאשר שהדיביזהי הליטאית רחוקה תיתה מלהיות על
טהרת הליטאים .מפקדה השני של הדיביזיה ,הגנראל הליטאי
קאררויאליס  ,מוצא לנברן לצייד שבין "שוררת הדיביזיה התבלטה
בבירור אחדות העמים  ,הבלתי מעורערת  ,של העמים הסוביי·
טייס ; יחד עם הליטאים נלחמו בעוז גם חיילי אומרת אחרות :
רוסים ,אוקראינים ,בילרררסים ,יהודים ,פולנים ואחרים .כולם
חתרו לאותה מטרה  1 6 " ...בסגנון דרמה ,אך בפירוש יותר ריאלי,
כותב על נושא זה גיבור ברית·המרעצרת ודלף רילנסקי ,תוך
תיאזר סגל·הפיקרד של הבטלירן שבראשו עמד " :בצידו של
הלריטננט הליטאי קובילירס צדעו הקפיטאן הרוסי ברלשאקוב
והסמל היהודי זילגרמן .לכולם תיתה ארתה המטרה  ,כולם כלחמר
עבור המולדת המשרתפת" 1 7 ,מקרר סובביטי·ליטאי מ 1970-מצייד
את ההרכב הלאומי של הדיביזיה ב~  1.1.1943כדלקמן  :ליט·
אים  ; 36% -רוסים  ; 30% -יהודים  ; 29% -אוקראינים -

יהדות

~

בילןךוסים

; 20/4

; 1% -

אחרים

2% -

עצמם החיילים היהודים לעתים קרובות

הלוחמים היהודים ,

lS ,

מ ר י כ ז ים

-

בנקודה זו סתומים המקורות הלועזיים

רי-

הליטאים והרוסים היוו איפוא ,לכל הדעות  ,את החטיבות הלאו·
אין בה משרם חידוש ,עדיין אינה עונה על

מה היה

השאלה :

היחס המספרי האמיתי של שלוש החטיבות הללו לפני כן
בתקופה

יחדיר

ואפילו תחת פיקוד יהודי כמר ,למשל ,במספר פלוגות בבטל·
יונים השני והשלישי של חטיבה  ,167ובמיוחד בפלוגה הששית
בפיקודו של מפקד הפלוגה בדל איקוד.
ה .לעומת החיילים הליטאים שהוכיחו מדיה בולטת של אי·

מיות העיקריות של הדיביזיה הליטאית .ברם ,קביעה זר ,שבעצם

הרא·~ונה ;

ליטא

נאמנות

בעריקתם

ההמונית

תוך

נסיגת

הקורפוס

ה ט

שבידינו ,ועלינו להתייחס )תוך ביקורת מסויימת( להערכות

ט ו ך י אלי ה  29-מליטא בפרוץ המלחמה ,ובממדים קטנים
יותר גם תוך הקרבות של הדיביזיה הליטאית ,היוו היהודים את

קובעים את אחוז היהודים ביחידותיהם-הם בלב,ד ללמדך היקש

ה יסוד ה מ ה ימן והבטוח ביותר.

לגבי כל שאר היחידות בדיביזיה .ואכן ,יש מקוררת יהודיים

ו .אף בתקופה השלישית ,כשמשקלם המספרי של החיילים
היהודים נצטמצם יותר עקב הקרבות המרים שניהלה הדיביזיה
לשחרור ליטא וגיוסם ההמוני של טירונים ליטאיים )וביניהם
כנראה גם משתפי·פערלה עם הנאצים( ,זכר היהודים למעמד

ממקורות יהודיים ·~חלקם מדברים על אלפי יהודים סתם וחלקם

המדברים בפ • יריוש על  85%יהודים בדיביזיה הליטאית .קיימת
גם אומדנה )במספרים מוחלטים( מרחיקת-לכת
מניינה ובניינה של האוגדה היו

יהודים :

האומרת :

"רוב

בתוך  15,000איש

-

רוב י ה ו ד י

של ו ת י ק י ה ל ו ח מ ים בדיביזיה ,ובתור כאלה נהנו מזכריות
בלתי כתרבות ,כמקובל לגבי ותיקים בכל יחידה צבאית בעולם.
ז .אם ניתן לחלק את החיילים הליטאים שבדיביזיה לקרמר·

עם זאת אין

ניסטים )שפעלו שנים במחתרת יחד עם עמיתיהם היהודים(,

אנו פטורים מלציין שמחמת מספרם הרב של הנפגעים בקרבות

מצד אח,ד רלאנטי·סרבייטים )שנקלעו לדיביזיה כמעט בעל·

12,000

יהודים"19 ,

המכנה המשותף למקור הנ"ל ולאחרים

מ ו חלט

הוא :

בדיביזיה .אכן ,מידה סבירה של לגיטימיות יש

בקביעה זו וניתן לקבלה לפחות כבסיס

לאומדנה ;

פחת מספר היהודים בדי·

כרחם( מצד שני ,הרי אלה ואלה התייחסו לחיילים היהודים,

ביזיה באופן תלול ביותר .כמו·כן היו יחידות שמעצם היום

מתוך

קורסק-אוריול ומקומרת אחרים

-

בדרך כלל ,בצררה מתקבלת על הדעת .הראשונים

-

הראשון היוו בהן היהודים מיעוט ,כמר בגדוד הארטילרי )ארט·

הכרה ומסורת של פעילות מחתרתית משותפת עם עמיתיהם

פולק( .לא בהא איפרא רחוקים מן האמת אם נסכם בנקודה זו

מתוך חוסר בטחון

היהודים בליטא

העצמאית ;

והאחרונים

-

עד

עצמי בסביבה ובתנאים החדשים ,וכן בשל הפחד מעינם הפקוחה

 1i 1943פחות ל"  50%לעומת  30%ליטאים )ביניהם 10%-5%
מברית•המרעצרת( ו·  20°/vרוסים ואחרים,

של מוסדרת הבטחרן והמפלגה ,שהיו רגישים מארד לעניו "האנס·

ונאמר,

כי

מספר

היהודים

בדיביזיה

הגיע

באופן

ממרצע

גם מתוך הרכב סכימטי זה ניתן לראות שהחיילים היהודים

בדיביזיה הליטאית היוו בה את
ה ג דו ל ה

ב יו ת ר

החטיבה

גוניזם הלאומי" ושילבו אמצעים חינוכיים ומשמעתיים בטיפול
בבעיה זר.

ה לא ו מי ת

ח.

במרוצת שלרש רחצי שנות המלחמה הוכיחו ,בדרך כלל,

)מבחינה יחסית ומבחינה מוחלטת גם

היהודים את עצמם ,כפי שנראה להלן ,כחיילים למרפת ,הן

יחד( ,ומכאן ניתן להבין את ראיית והערכת הדיביזיה על·ידי

בחיי יום יום והן בשדה·הקרב .מספרם הגדול של קצינים ובעלי

חייליה היד,ודיים "הנושאת אמנם את השם 'ליטאית' ,כיהודית

ארתרת·הצטיינרת על אומץ וגבורה בין החיילים היהודים הפריך

מעיקרה"20 ,

כאן באופן משכנע את הגירסה שהיתה מקובלת בחלק מן

להרגשת הבטחון העצמי של החיילים והסולידאריות הפנימית
ומעמדם החברתי בדיביזיה ,תרמו לא מעט גם הגורמים
א.

הבאים :

רוב החיילים היהודים ,כיוצאי ליטא ,שמער פחות אר

יותר הן את השפה הרוסית והן את השפה הליטאית ,רעל כן
שימשו כעין גש ר בין החטיבה הליטאית והרוסית ,שלפחות

בתחילה לא הביבר כמעט איש את שפת רעהו.
ניכר של

ב .בין החיילים היהודים היה מספר
ה ש כ ל ה גבוהה יחסית ,בעלי ידע מדעי·שימרשי ,ואף בעלי·

לתפקידים אחראיים שחיקנו להם יוקרה וברח לסייע במידה
מסריימת ובמצבים מסריימים לאחיהם היהודים.

ג.

בין החיילים היהודים היו רבים ,אשר גילו בתוך הדי·

ביזהי את בני

להילחם".
לאור האמור ,לא ייפלא שהיהודים חשו עצמם בדיביזיה הלי·
טאית כבתרך שלהם ,ולמרות שדרכם לא חיתה סרגה בשושנים
ד,עדיפר רובם ככולם את היחידה הזר משעמדו בפני ברירה )לאחר
פציעה( ,להישלח ליחיהד אחרת.

בעלי

מקצוע )כמר רופאים ומהנדסים( שבמוקדם אר במאוחר מרבו

מ ש פח ו ת י ה ם

הציבור והצבא הסובייטי ש"היהרדים אינם אוהבים ואינם יודעים

הרחוקים והקרובים ,שלא

לדבר על כך שבני ארתה עיירה ,חברי תנועה וארגון פוליטי
לשעבר ,השתדלו להיות בקשר אמיץ כאשר חבר יחידותיהם
במרחק קטן זר מזו" .ידענו תמדי את הנעשה אחד אצל השני

ודאגנו זה לזה" ,זר אחת הקביעות הטיפוסיות של חיילים יהודים
על הדיביזיה בנושא זה.
.ד מאחר שהחיילים הרוסים רוכזו בדרך כלל בפלוגות
מסריימרת )לרוב ,בפלוגה השלישית בכל בטליון( ,והחיילים
הליטאים בגדוד הארטילרי וביחידות מסריימרת אחרות  -מצאו

.3

דנב.טיינים כתפקיד וניכורים כקרב

העובדה שרבים מהצעירים היהודים שלחמר בדיביזיה הליט·

אית הגיעו אליה מתוך התנדבות ומניעים של הרגשת חרבה·
לאומית ונקמה באויב  -עשויה להסביר גם את קליטתם המוצ·

לחת בה ואת הקלות היחסית בה עברו את המשבר המאפיין
כרגיל את המעבר של אזרח לאיש·צבא.
אם כי מסיבות אובייקטיביות לא ניתן היה לשבץ מי,ד ובכלל,
בתפקידים מתאימים את בעלי ההשכלה והידע המקצועי ,מצאר
במשך הזמן רבים מהם את מקומם בתפקידים מקצועיים ואח·

ראיים .כך ,למשל ,היוו הרופאים היהודים ,החובשים והאחיות,
ובראשם סגן·אלוף קרשניר )ואחר·כך ד"ר א .מיכאלישרק רד"ר
ח .קיברסקי( את רובו המכריע של הסגל הרפואי של הדיביזהי.

לכמה מהם יצאו מוניטין גם מחוצה לה ,כגרן המנתחים ד"ר
ש .פטאשק וד"ר ש .רבינרביץ ,ד"ר ח .גרלדברג רד"ר מ .ררבינזרן.

lבדור

כללי

~3

כן הצטיינו ביותר ו"הרכיחר מסירות ללא גבול" ,לפי מקררר!'ו
סובייטיים ,הרופאים  :ד"ר מ .שיינברג ,ד"ר מ .סרבול ,ד"ר מ.
ריט~נאס  jהחובשים  :ליפניצקי ,אררנשטאם ,ירכלסרן  jהאחיות :
לרריא ,שפירא ,קלי בנסקי ,פםאשק ,םםלמרן ,זניו ורבים אחרים.

הרכב לאומי דומה במקצת חיה בבטליון·ההנדסה של הדי·
ביזיה .ידועים לנר שמותירם ,של סגן מפקד היחידה הקפיטאז
ש .לירבצקי ,והקצינים·המהנדסים יי· בררנס ,שיבדר ,אמסטר·
דמסקי ,שווארץ ,גורנשטייז ,לוין ,בסמן ,מ .קאמבר

"ברידער b ,אר ארנ  tערע טאטעס ארן מאמעס "! )אחים ! עבור

אבותינו ועבור

אמהרתינר(22 ,

ואמנם ,נפלה קריאה זו על ארזן

כרויה וחיילים יהודים הפליאו להילחם .אלפים זכר לאותות
הצטיינות .חלק ניכר מהם  -לאחר מרתם .מתוך שלל העובדות
הידועות לנר על הצטיינותם של הלוחמים בדיביזיה נפרט כמה
מהן ,כגרן  :מפקד קורס סמלים-קרביים ,לריטנאנט ז .באס ,שנשלח
לחזית על פי בקשתו ,ונפל בספטמבר

; 1944

מפקד דיביזירז

ואחרים21 ,

ארטילרי ,לריטנאנט·בכיר קוגן ,שנפצע פצעי·מררת מפגז·אריב

שורת קצינים יהודים התבלטה מתחילת קירם הדיביזיה בתפ·

הטוראי י· שבידר ,שנפצע בעת הסתע·

לאחר שחיסל  3טנקים

j

קידים פוליטיים אחראיים )קרמיסארים( ביחידות·המשנה חשו·

רות על עמדת אריב ,אן הוסיף להשתתף בקרב ופגע בכידונו

נות של הדיביזיה .היו אלה ברובם חברי·מפלגה ותיקים שראו
בתפקידם הפוליטי·חינוכי ייעוד נעלה ולא פעם הראו דוגמה
אישית בשעת הקרבות ,כמו רב·סרז רולפסון  -םגן·מפקד לעב·
יינים פוליטיים בחטיבה  ,156שמת מות·גיבורים בקרב-כידונים

והפיל ארצה קצין גרמני שהתכונן להטיל רימון על המסתערים

j

הטוראי זלמן יפה ,שקיבל לידו את הפיקוד לאחר שמפקד·

באיזור אוריול ,וכן הצטיינו בתפקידיהם אברמוביץ ,סגן·מפקד

היחידה נפל .ששה חיילים גרמניים שהתקיפרהר נפלו א nד·אחד
מכדוריו ומכידונו .גם לאחר שנפצע סירב לנטוש את יחידתו
והמשיך לפקד עליה במשך ארבע שערת  jמפקד צררת תרתח,

לעניינים פוליטיים בחטיבה  ,249רב·םרך פ .לויםאץ ,לויםנאנם·

סמל מדינר ,מחטיבה  ,167שהצטיין בגילויי אומץ·לב בקרבות

בכיר מייגליס ,שפרץ בראש חיילי הפלוגה השישית )"היהודית"(
מחטיבה  167לחפירות האויב והרג שם חייל גרמני.
במערכת העתוז הקרבי "המולדת קוראת" מילאו תפקידים
אחראיים העורך בפועל  -קרלין ,והעתונאים י· סלפטר ,א.

לשחרור ליטא המערבית ,לאחר שנפצע מספר פעמים בקרבות
קודמים  jהאחרת הרחמנית לריך ,שחילצה באחד מימי הקרבות
הקיציים  68פצועים משדה·הקרב .על פעולתה זר זכתה בעיטור

ראםרדאם ,ועובדי הדפוס ח .שםראזש.n ,
ואחרים .הצלמים הקרביים בדיביזיה היו :

מאירוביץ ,אושמיד

"הכוכב האדרם'28 /

איז אפשרות להביא במסגרת יריעה זר את רשימת השמות

-

ח .לריז ,ו·י .קצנברג,

אלפי המצטיינים היהודים בדיביזיה הליטאית ,שוודאי רב חלקם

מילאו יהודים תפקידים אחראיים בשטח דא,פסנארת ,האספקה

בין  14,000מקבלי המדליות והעיטורים בדיביזהי זר .כדאי
לציין שמתון  14ברשאי אות גיבור ברית-המועצות בדיביזיה

אשר הנציחו רבות מעלילות הדיביזיה אף בלהט הקרבות .כך
והחימוש ,כמר סגן מפקד יחידת החימוש ,קפיטן א .קרטשמר,

הליטאית היו 5

ליטית היה ערה"ד הקרבנאי נרריאז'סקי ,שלאחר·מכך נתמנה

 .1קפיטן ל .כרכר  -יליד ניקרלייב שבררסיד" בז להורים
שמוצאם מליטא .הצטייד בגבורתו במלחמת פינלנ.ד מפקד
חטיבה  167בקרבות אררירל ,שם נפצע.

היו חיילים יהודים ,רכן הדבר גם ביחידות המיוחדות לכטחון·

יליד ראקישוק ,תותחך .כשפרץ

קצין האפסנאות יחיאל שרראץר ,ואחרים .מזכיר החמלקה הפר·
מתורגמן ראשי בדיביזיה .גם ארבעת המתורגמנים החטיבתיים

שדה רריגול·נגדי וביחידות המקצועיות של הדיביזיה.
בתהליך אחר לגמרי הגיעו עשרות רמאות חיילים יהודים
לתפקידים פיקודיים .רובם המכריע נשלח וסיים את תורת
הפיקוד בבתי·הםפר לקצינים )אי באברכו וםטאלינםק(  ,תוך זמן
שירותם בדיביזיה .ואכן ,בתקופות חשביה והשלישית גדל מספרם

.2

יהודים :

טוארי כוםיר צינול

-

טור טנקים את החזית על שפת הניימאז )אוקטובר  (, 1944פגע
צינדל בתותחו בטנק גרמני מטיפוס "פרדינאנד" וסירב לעזוב
את מקומר גם לאחר שנפצע קשה .הוא נספה מפגז נוסף לאחר

שהספיק לחסל טנק·אריב שני מטיפוס "טיגר".
 .3םמ 11ר קלמן שור  -תותחך בחטיבה  .249באחד מקרבות

היחסי של קצינים קרביים יהודים במידה רבה .העובדה שהסגל

הסתיו ) (1944במערב ליטא השמיד יחד עם פקודיו מיבנה
מבוצר של האויב .לאחר שכל פקודיו נפגעו נותר רק עם

מקצינים ליטאים מהדרג הגברה )מדרגת מאיור ומעלה( עשויה

חברו ,טוראי·ראשרך ארז'פרל ,ובמשך שתי יממות רצופות הפגיזו

אולי להסביר בחלקה את האפשרות המוגבלת של המוביליות

שניהם את טורי הטנקים של האויב הצר עליהם מסביב עד

לקצינים הקרביים היהודים ,שעלייתם בדרגה נעצהר ,בדרן

שכירם השלישי חילצרם .שרר עלה לישראל ב•1979-

הפיקודי העליון בדיביזיה היה מורכב מלכתחילה במידה רבה

כלל ,בסיום הדרגה הבינונית

-

דרגת קפיטן,

כגרך :

שיין ,באר,

שררארץ ,ז'אבינסקאס ,ב .ררבינזרן ,ש.מ .ררדמאך ,א .סטארו·

.4

טור1ש גשרון אדז1פול

תותחך בחטיבה

-

•249

נהירתו

נתון במצור נפצע קשה ,אן יחד עם חברו ,קלמך שרר ,הדף את

ברלסקי ,אברמרביץ ,י .ברמן ,כץ ,זיוו ,גררביז ואחרים .במקרים

התקפותיו הבלתי פוסקות של האויב .משאזלו הפגזים ירה

בודדים הגיעו קצינים יהודים לפיקוד על בטלירז )כמר מאיור

בכדררי רובהו ומשאזלו הכדורים הטיל רימרני·י.ד הוא חולץ,

יי· וילנסקי ,ואף על חטיבה )קפיטן ל .נובר(.

כאמור ,לאחר שתי יממות מצור.

דף נכבד מאוד רשמו חיילי הידביזיה היהודים בגילויי·
גבוהר נעלים בשדות-הקטל המרובים שבהם לחמה הדיביזיד"
החל באיזרר ארריול רכלה על גדות הים הבלטי .גבורה זו נבעה
בלי ספק ,ביז השאר ,גם מהרגשת נקמר ,של הלוחם היהודי על
מעשי·הזוועה שביצעו האויבים במשפחתו ובקרוביו בליטא,
ובשאר ארצות ,תחת שלטון הנאצים .לא בכדי נשמהע בקרבות

 .sרכ·םח וולף וילנםקי -
 .249יליד קובנה .המקצינים היהודים

בצד

קריאת ההסתערות השגרתית

המולדת ,בעד סטאליז

-

)ברוסית(

"חברים,

בעד

קדימה "! קריאת הזעקה )באידיש(

מפקד הבטליון השני בחטיבה
הראשונים בדיביזיה.

הוכיח עצמו בשררה ארוכה של קרבות כמפקד דגול רטכססז
מזהיר ,וניחרד כלרחם עז·נפש שבכל קרב עמד תמיד בראש

פקודוי שהעריצרהר רכינרהר "ו 1לפקה שלנו" .התואר גי ברר
ברית·המרעצרת הוענק לו בסוף  1944בנוסף לעיטורים שקיבל
קודם לכך  2 :עיטורי הדגל·האדרם ,עיטור על שם אלכסנדר
נייבסקי ,עיטור מלחמת-המולדת )דרגה ראשונה( ועיטור הכוכב·

•הדרת ליטא

36
האדום .לאחר המלחמה המיזtיד לשרת בצבא עד שעלה לדרגת
אלרף·משנה .וילנסקי עלה לישראל ב . 1983-

.4

ובביתו ,חזרו אבלים וחפויי-ראש כשבשררת·איוב בפיהם .ביטוי

להרגיז..zת הבדידות המרה יזzאפפה את לוחמי הדיביזיה היהודים
בהתייחדם כל אחד לנפשו עם היגון העמוק ,מוצאים אנו בתי·

הווי היווי

התרבות היהודית על כל צדדיה וביטויהי חיתה כה טבועה

ומושרשת בקרב יהודי ליטא ,עד כי מסוגלת חיתה להתקיים

אורו של רב·סמל צעיר על יומו הראשון )לאחר העזרות של
שלו::ז שנים וחצי( בעיר מולדתו ,קובנה :
"  ...רחובות נוגים לא אמרו לי שלום ,אלא זרות .עוברים

)תוך הסתגלות לתנאים( בכל סיטואציה בה בזרמנו מספר ניכר

ו·~בים ,מתי·מספר ,נועצים בי מבטי·שנאה וממלטים

של יהודים·ליטאים או גם יהודים אחרים .אמנם ,קשה היה

עצמם הרחק כזמני .צעד אחר צעד אני פוסע דומם ,יד

לצפות ,לאור ייעודה הפוליטי של הדיביזיה והמדיניות הלאונזית

 -על האקדח ; הרגשה מוזרה :

אחת על הלב ,והאחרת

של פיקודה ,שזו תגביר ותעודד את התודעה התרבותית·יהודית

אני בעיר מכורתי זר הפעם הראשונה בימי חיי בבחינת

בםר ,המספר הרב של היהודים בדיביזיה,

"מי מכיר מי יוזע" ,שוממות המדרכות ,ריקים הכבישים,

ריכוזם הבולט ומעמדם החברתי ,היוו בלי ספק תנאים מספיקים

עויינים הבתים ,לא יהודי ולא חצי·היוזי .אי·שם עובר

של חייליה היהודים ;

ביעף הגוי הנצחי שהיה עד ושותף לחורבן .הוא אינו
רוצה לומר דבר ,ואיני יכול להוציא מפיו ,אלא שיהודים

לשורה של גילויי הווי ותרבות יהודיים שהתקיימו בצורה זו או
אחרת במסגרת הדיביזיה.

כד ,למשל ,המשיכו החיילים היהודים להשתמש בחיי יום •
יום בשפת אמם  -אידיש .מפקד הפלוגה השישית )"היהו·
זית"( בחטיבה  ,167בדל איקוד ,דיבר עם החיילים לרוב
באידיש .בשפה זו זירז מנשה העגלון את סוסיו שהובילו פגזים
לחזית אוריול  24 jבקריאות ובפקודות בשפת אידיש הוביל
המפקד משה בודונבסקי את מחלקתו )שרוב רובה היו צעירים

היודים מווילנה( להתקפה על עמדותיו של האויב ;
•·הודית על השפתיים הלכו חיילים יהודים לחזית ;

בשירה

בשפה היהו·

זית זעקו גם נפגעים יהודים בקרבות אוריול אל אלוהיהם•.

2

כאמור ,לא סייע פיקוד הדיביזיה להגברת האווירה היהודית,

אך מאידן לא יכול היה להתעלם מהאווירה הזו ומהמנטליות
הלאומית של החיילים היהודים ,במיוחד בשעה שעמד לקיים
פעולות תעמולה רבתי הן פנים הדיביזיה והן מחוצה לה .כך,
למשל ,משהתקרב יום היציאה לחזית כונסו מאות חיילים יהודים
לעצרת מיוחדת ,בה הופיעו בנאומים

ובדקלומים יהודיים.

כשגבהר הפעילות לדרוש פתיחת חזית שניה מצד בנוח·הבריח,
והוחלט לגייס את דעת·הקהל גם בין יוצאי·ליטא בארצות

מעבר לים ,פתחה הנהגת הדיביזיה במסע·הסברה לעידוד כתיבת
מכתבים בכל שפה )כולל אידיש ואף עברית( לכל ארצות בנות·

אין'28 /

עם מועקה זו בלב חזרו שרידיה היהודים של הדיביזיה להילחם
במסגרתה עד לשביתת·הנשק

ב·s

במאי  , 1945כשרבבות הגר·

מנים הנכנעים בהמוניהם צועקים "היטלר  -קאפ~ט".
המאמץ המלחמתי של יהודי ליטא )סיכום(

ו.

הדיביזיה הליטאית ה"  16חיתה אמנם המסגרת הגדולה ביותר,
בה מצא מקומו מספר הלוחמים הרב ביותר של יהודי ליטא,
אך נשום אופן לא המסגרת היחידה.

יהודים לא מעטים שירתו עוד בתחילת המלחמה בקורפוס

הטריטוריאלי ה"  ,29בעת הקרבות המרים תוך נסיגה לפנים
ברית·הנזועצות .רבים מהם ניספר בקרבות בסביבות מולודצ'נה,
פולוצק ~וליקיה ·לוקי.
מחמת חוסר הנחיות ברורות,

או התמצאות

מספקת,

גריסו

בכמה ן;יינקומאטים )לשכות גיוס( יהודים ליטאים לדיביזיה

הלטבית,

שהוקמה

לפני הדיביזיה

הליטאית.

רובם

ככולם

השתתפו בקרבות הקשים על·יד מוסקבה ,נרופומינסק ,סטארה·
דרסה ,וכמה מהם נפלו.

הברית )כולל ארץ·ישראל( ,במגמה לגולל בפני קרובי·המשפחה

מאות מיהודי וילנה והאיזור ופליטים יהודים מפולין ,שמאז

והמכרים בארצות הללו אח המעמסה הכבדה שנושאת ברית·

 1939מצאו מקלט בליטא וברחו לבריח·ה-מועצות ,ואפילו מספר

המועצות במלחמה נגד אויב האנושות כולה .כמובן שהוראה זו

יהודים מליטא עצמה

נוצלה במלואה על·ידי החיילים היהודים ,שפתחו בהתכתבות

לפורמציות הצבאיות הפולניות של גנרל אנדרס ולאחרות .כמו·

רחבה עם קרוביהם בכל קצווי תבל .ואכן ,התכתבות זו מילאה
פונקציה של מוסד לחיפוש קרובים ,במידה מסויימת ,וכן צינור

כן נקלעו רבים מיהודי ליטא ביחידות סובייטיות שונות ובין
השאר זכו להיז..zתתף בכיבוש ברלין ,ואף למזרח הרחוק הגיעו,
וכן

לאינפורמציה אותנטית על גורל יהודי ליטא.

-

הצטרפו בדרכים שונות ובזמנים שרבים

לצרפת29 .

מציאות יהודית תוססת זו ,שבה נתאפשרו גילויים ספונטניים,

כשאר ה"זאפאדניקים" )בני המערב( גויסו ,כאמור ,גם הרבה

כמו שירה בציבור בעברית ,ריקוד הורה ,תפילה בציבור ואמירת

יהודים ליטאים בתחילת המלחמה לעבודת·חובה צבאית במס·

שימשה רקע מתאים להתהוות פולקלור·

אמנם ,חלקם

"קדיש" בפרהסיה

-

עממי מחיי היום·יום בצבא

26

ולניצני יצירות בפרוזה ובשירים

שבחלקן נשתמרו ונמצאים בידינו.ד

גרת מ ח ב ו ת ע ב ו ד ה

וג

דו די -

ע ב ו ד ה.

הועברו לדיביזיה הליטאית כשזו הוקמה ,אן באותה שעה וגם
אחר·כך המ :z:יכו לשלוח למחנות ולגזוזי·העבודה אותם יהודי

2

הימצאותם של יהדוים רבים יחדיו בשעות קשות ,אחים לצרה

ליטא 'זtנפסלו לשירות בדיביזיה מבחינה פוליטית או סוציאלית

ולחורבן בתיהם ומשפחותיהם בערי ליטא ובעיירותיה ,וכן

)מוצא בורגני מובהק וכדומה( .צעירים יהודים מליטא מתחת

-

לגיל הגיוס ואחרים ,יז,zעברו הכיז,zהר מקצועית מתאימה בקורסים

הדינמיקה שבחיי דיביזיה לוחמת ,שגעת קרבות וקרבנות,

בכל אלה היה כדי לרכך קמעה את תודעת השואה שפקדה את
משפחותיהם .ברם ,הרגשת השכ;ל והיתמות ,על ביטוייה הטרגיים

או תוך העבודה ,נקלטו בהצלחה בתעשיה הצבאית.

נוסף להתגייסותם הפי.:ילה של אלפי פליטים יהודים בקזכ·

והקודרים ,גברה במיוחד עת נכנסה הדיביזיה לטריטוריה הלי·

סטאן ,בקירגיזיה ,בסיביר ובמקומות אחרים למבצע רכייזtת

טאיח .אוחם חיילים יהודים ,שהורשו לבקר איש·איש בעיירתו

להק·מטוסים לצבא הסובייטי ע"ש "ליטא הסובייטית" ,סייעו

מדרו

כללי

37

הם בעקיפין למאמץ המלחמתי על·ידי הצטיינותם ב ס ק ט ו ר
ה מ ש ק י  -כ ל כ ל י באזורי מגוריהם.
ולבסוף נצייד את חלקם הגדול ומשקלם הנכבד של יהודי ליטא

במערכת ה ש ל י ח ו י ו ת ה מ י ו ח ד ו ת ל ע ו ר ף ה א ו י י ב.
בראש חוליית-הצנחנים הראשונה ,שחדרה לליטא הכבושה ברא·
שית  , 1942עמד איציק מסקופ )"אדומאס"( 30 ,בקרב הצנחנים
שהוצנחו על אדמת ליטא לשם פעולות חבלה ,מודיעין ,ארגוז
ולחימה פרטיזנית ,היו כמה עשרות יהודים וביניהם :י .איצקוביץ ,

י .אלישיב ,איסקין ,אפריאש ,י .נונק. ,ד גוטרמן ,י .גולדברג,
ל .הרץ ,א .טאוטר ,א .יוסלביץ ,ש .יעקובזוז ,א .יאצובסקי,

מ .מוזס ,מ .מרקובסקי ,מ .קוניצקי ,ח .קליבנסקי ,א .קליינר,
א .שוסטר  ,א .שמידט ,וכן הצנחניות  :ג .גלזר ,ב .משוק ,ח.
קוריצקי

בצד הארגוני של מערכת ההצנחות פעלו היהודים א .ביל·
ביץ  ,ח .אייזן ,ג .זימאז ,לובא קרוניק ואחרים.
כמובן ,השתתפותם של יהודי ליטא בכל אחד מהסקטורים,
שהוזכרו לעיל בצורה סכימטית ,טעונה עדיין חקר והבההר.
ברם ,כבר היום ,לאור הנתונים הנמצאים בידינו ,נוכל בצורת
אומדנה רא•י,zדנית לסכם את היקף המאמץ המלחמתי הפעיל של

יהודי ליטא כדלקמן :
בתנועה הפרטיזנית ובמחתרת הלוחמת

בדיביזיה הליטאית מ"  1941ועד 1945

כ· 2,ooo
כ·  ooס6,

ביחידרת·צבאיות אחרות בברית · המועצות

כ·ססס2,

ובמחנות

בגיטארת

בסך הכל

ואחרים.

לרחמים

,,

10,000

11

ה ערות

,1

הכוונה

הליטאים

לקוברת שניהלו

נגד חילות

)הצבא·האדום( ,חילות ברמרנט-אוואלרב

ה"ברלשביקים"

) (, 1919-1918

הפולנים ) ( 1922-1920
בינואר  ,1923מספר
הבאים  :עדרת יעקב גרלדברג )מס'  ,12/42עמ'
 1934מס'  ,10עמ'  5" : 197י ( l.ריקער ירכל פרגם

לגיונות

ונגד חיל"המצב הצרפתי כממל )קלייפדה(

היהודים

הלוחמים

נאמד

אידן·אנטיילנעמער אינם באפרייאונגס·קריג איד
אל מ אב אך

,2

פרן םארבאבד םון

לפי

שמחוץ לדיביזיה הליטאית ,התחזות כפליטי·םרליז רעוד( בוודאי
לא היר ידועים לערוכי המיפקד הנ"ל.

,6

המקוררת

, Karys ; ( 1

בזמן חיסול יהודי ז'אגר" .רבים שלא ·נערן אצלם חיפוש קפדני

פארבאגד פרן

התנפלו על הכרח

ליטע" ;

שלפר אקדוחים רבצעקרת

הגורלית והסופית
טלת

י י ב ל

אבטיילבעמער איז לעטלאבדס

חשבון

(, 2

היהודים.

עם

-

"כיצד הושמדה קהילת שקוד",
ת1ז!י"ח,

.3

"ברגע המכריע קבלו את

וכרשם

.ד

האחרונה" חרבו בידי חבר מטה פפ"א אבא קרבנו בשפה העברית.

הנוסח

,8

.9

לרין,

"הגרום

הלאומי

ה" ", 2

יהודי

,1971

',ב ת"א

גורד "קאלינין" ,בפיקוד ט'

(Pobeda
אררליאנסקי

, 14

בלחימה

שבפיקוד
שביערות

ביילסקי ;

נאליברק ;

ברלאק

באיזור

ליםצ'יאני I

נהר

צש'ארא ;

בקבוצות

פרטיזניות

זעירות

ניסטית ,הספיקו לבורח מליטא לברית·המרעצרת בס"ה 22,671
אנשים ,ביניהם  503ילדים שפרנו ממחברת ה"פירנ~רים" בפרלאנגן
רמקרמרת אחרים ,ש ם ,עמ' •21
מקרר סובייטי אחר מגיע לאומדן של קורב ל"  20,000מפונים
מליטא ,לפי החישוב הבא  :לפי מפקד ב"  25.5.43היר בברית·
המרעצרת  8,446מפרגים אזרחים )מהם  5,504יהודים(9,000 ,
שיותר בדיביזיה הליטאית - 1,350 ,בבטלירן המילואים- 293 ,
 בבתי·ילדים .לפי מקוו זה היה מספרםבפרטיזנים503 ,
של המפונים היהודים מליטא כ·) 8,5ooכנראה מחוך הנחה
מצייד
בלבד( .עם זאת
יהודים
שבידביזיה שירתו 3,000
מקור
ומביא

זה,

כי

בתרני
זה

בהקשר

המיפקד
עדות

של

שלנו )15,000
םיסיות

יהודים(

)מרחקים,

כולל

פטירות,

אלפי
מאסרים

.11

מספר

עוזר,

דניאל טרדס ,שמואל גרינפל,ד פייברש

לרין ,זרד אבן ,מאיר סטרז'  ,ברריס

לרי,

וארכן

לאפר

רעוד.

.12

לרשות הממשלה הליטאית עמדו בברית·המוצערת 6
וכתרכם  503ילדים ,דרכם ללא הורים 2 .ממנהלי מוסדרת אלה

אחר,

רמחלרת(

ביניהם :

)ערד לפני הקמת

הדיביזיה(

מוסדרת

הסתמך

יהודים מליטא

יהדוים מליטא נטלו חלק

בהגנת מוסקבה,

"אינם מלאים",

ואחרות

הבאים :

גררקי,

טשקאלרב.

בז1רנז:זטאוויצירס,

שמסיבות

שבאיזרר אגם קומר בצפרן איטליה.

ריכוזים ניכרים של פליטים מליטא היו באז.וריס

היר

)גיוס

-

"לא םאיאמ"

אירראגרבר ,יאררסלאררל ,קירוב ,פגזה  ,קריביש 1$ב ,קראסנריארסק,

משי

כי "יכול גם להיות שהיו  30,000מפונים מליטא" .אף האומדן

-

בגחד

) ( La Fiame

שעליו

עמ' •2

בגדדו "נצחרן" )פרב  1$דא

לפי המקרר הנ"ל ,המסתמך על תערדרת מארכיון המפלגה הקרמר·

חוקר

בנאצים

יחידה מספר 106

בקררלאנד שבלטביה ראפילר ביחידה פרטיזנית

. 10

ליטא

ראה :

יהודים מליטא .נלחמו ביחידות הבאות ,מחוץ לטריטוריה הלי·

טאית :

א .ר ( l.קרגז:זס,

של

ב חי נר ת

בפיקוד ש' זרריז שניעורת

"ליאטןר 1ס ליא 1דיאס ק 1ר ( 1.פרי~ש היטלרינה ארקרפציה" ,רילנירס

.5

חכורנה לרריכרחים שברחלו עם הפיקוד הפרטיזני בדבר סידרנו

לי~טןר 1יה" ,חלק ',א רילגירס  ,1965עמ' •50 ,49 ,30 , 29

,1970

א ר כ י ו ן מ ו ר ש ת ,מס' (: Dl •4630

לקיים מסגררת·לחימה מיוחדות ללוחמים היהודים .פרטים

טייס רליצרר קברצרת קרביות" .עם זאת מרדה אותר מקרר שלא

.4

המקורי :

מקרר סובייטי-ליטאי מצייד שבשעות המלחמה הראשרנרת אמנם

זר :

ר' א'

ליטע ,ניר·יררמ-קרנטריאל תשי"ב ,עמ' •291

דב

ניתנה הרואה בצינרררת המפלגתיים "לספק נשק לפעילים הסוביי·

ליטאי" :

אשרי,

כרוז זה המסתיים בקריאה להתגרננרת מז-ריינת "עד נשמת אפינו

במלחמת·הערלם

עמ'

בברררת·המוות

של

כעת בטלה ומבר·

לפי "מזt:סינ~ס זשרדינ~ס

לכל הארגונים המפלגתיים אכן הגיעה הרואה

שק י,ד

דרמה אירע

תל·אביב

זכרת·המקלט

רגשך את גרגרתו של רוצח

שהם ירכיחר שכל אחד מךם ,יחסל לפחות יהודי אחד" .הכר .רז

מסתיים בקריאה

ק ה י ל ת

ר' א'

חרדכן

הנאצית( מוצעת אפשרות חנינה "לנרגזים הליטאיים רק בתנאי

לידיכם ,כדי שדבר לא ילך לאיבוד"

עמ'

.46--45

מקרה

חנק ארחו" :

ר י י ף,

קיידאן כשצדרק שלפרברסקי "סחב עמר לקבר את המפקד הגרמני

לעזוב בלי דיחוי את ליטא" .בכרוז אחר )ממש ערב הפלישה

-

מס'

,115

עמ'

; 135

מלכינזרן על אחד הרוצחים "ובמר ידיר

כל יהודי ליטאי ,בלי יוצא מן הכלל ,מוזהר בזה

לליטאים :

-

עבת השמדת יהודי שקו,ד התנפל יצחק

שניתנה ליהודים בתקופת ויטארטאס הגדול

סופית ;

הלאה היטלר

-

המשטרתי ופצעו שבעה מהם" :לפי "מאסינ~ס רכר"' )כנ"ל ,הערה

באפריירנגס·קריג ,ריגה  ,1938עמ' , 18-17
באחד הכרוזים שהפיצה המחתרת הליטאית ל.א.פ(, L.A.F). .
ערד באביב  ,1941נאמר " :אחים ואחיות ליטאים ,הגיעה השעה
לעשרת

כך ,למשל ,מוסר מפקד הגישטאפר בליטא ,יגר ,בדר"ח מ· 1,12,41
לממונים עליו ,אוזרת התמרדות שאירעה ב· 2באוקטובר 1941

ח.

אלפרובץי בקרגסטנטינרבסקה

בשימררסק,

איזרר בורקי.

במוסד

זה

איזרר

קירוב,

ריהרדה

חיתה שפת·ההרראה

אידיש .כנ"ל ,הערה  ,5עמ' •149
 ,13י .מז:זצי ( 11.סקז:זס" ,ארזש ליוt:די~ס ליימה" ,וילנירס  ,1957עמ' •53
 .14ב" 30.8.1940הםך הצבא הליטאי לקווםוס הטריטוריאלי ה 29-

יהדות

38
של הצבא·האדום והורכב מ·  2דיביזיות חי"ר 178

,184 "1

שמנו

יחדיו נ· 12,oooחייל .בפרוץ המלחמה ערקו משם החיילים ברובם
המכריע ןךק נ·oסס 3,הגיעו לפנים ברית·המוצעות.

.15

ביניהם ידועים השמות

הבאים :

שמואל סדביץ ,פייבל לריטאץ,

שלמה נהן·צדק ,הירש אברמרביץ ,שלמה אטאמרק ,אברהם ברמן,
חיים חיימרביץ ,איציק דמונ ,שלמה קגן ,אברהם מייגל ועדר.
 .16מובא בקובץ "היםלריבה ארקרפציה לי~ט  11יה" ,גב .רר .קזsררריזsליס,

"טזsריבר ליזsט 1ר 1ס אישרר  t:tז  t:tררימזsס" ,וילניוס  ,1961עמ• 421--420

)להלן :
.17

מתוך

קארוריאליס(.

מאמרו

טזsררישקה",

של
בקובץ

יי·

וילנסקיס,

"זישגיזt:י,

י· קלצי'ירס ,וילנירס 1961

"וaריזsש

 t:tוaקזt:סרס,

)להלן :

איזשיזsנגירס

זsטזsקרס",

ליטע" ,אייניקייט,

אי

בעריכת

 .26ביד האמרות היזרעות " :היטן די קוטנע"  -לשמור על החיים ;
"פליישמאשינקע"  -החזית ; תכריכים  -מדי קרב ; " 1$חרפה" -
 ההתקפה עצמה.ריכוך לפני ההתקפה ; :tז" חתונה"
 .27השיר "ביי מיד איד זsקזt:פ" )בחפירה שלי( שנכתב על·ידי
ז .ארעם והוקדש למרד גיטר וארהש ; שידר של יהודה גער·
באזעשרוסקי" ,דעו פרזt:צעס" )המשפט( ,שננתב ארתה שנה ובר

תיארו המשפט הבינלאומי שעתיד להיערך אחרי המלחהמ נגד

 .18כב"ל ,הערה  ,5עמ' .75

.19

פרשעי·המלחמה .ח .ירסדאה ,מ .יוכאליס,

נ .בלרמענtכיאל וי .קרמיש ,מול הארייב הנאצי', ,א תל·אביב
"אין דעך ליטוויעשר

•20

"הדיביזיה

מ .גלדך

.28

במלחמת·

-

י .זשילין ,טאמעש,

היו סרפדים יהודים מליטא ,שגם הם יצור בדיביזיה.

ך ,לריחן" ,קולות מנבכי הנשמה" ,היכל ששקע,
יבלרקובסקי ,תל·אביב ,1962 ,עמ• •160

בעריכת י·

הגדרות ברוח זר ,מנוסחות צבררה דרמה ,חוזרות לעשרות בעדריות

 .29כך ,למשל  ,נקלע החייל שמעיה רודניצקי מווילנה לחצי·האי
סאחאלין והשתתף במלחמה נגד היפנים .על חייל יהדוי מקרבנה
שלחם בדיביזיה רוסית ,נפל בשבי הגרמני ,שהה ב"  18מחברת·

ליהדות

שבויים )בתור טטרי( ,הצטרף לצבא ווםלוב וברח משם למחתרת

חיילים יהודים לשעבר מהדיביזיה הליטאית
המחבר,

שרואיינו על·ידי

במסגרת המדור לתיעוד בעל·פה של המכון

הצרפתית ,במסגרתה פיקד על בטלירן

זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים.

.21
•22
.23

"יהודים שהצטיינו בדיביזיה הליט·

אית" ,דבר •31 .10.43 ,
 .24ארעם )כנ"ל ,הערה  (, 19עמ' •38
 .25א 11!1 .וילזt:וויצ•ירס" ,סונקיו אישבזsנדימר זשיזsמא" ,זשיגיאי )כנ"ל,
הערה  (, 17עמ' , 165

זשיגיאי( ,עמ• •357

תשכ"ב ,עמ' נ"ה ,והשווה  ' T :ארעם :
דירריזיע" ,שם )להלן  :ארעם( ,עמ'  ; 36י .ליטבאק,
 ריכוז הלוחמים היהודים הגדול ביותרהליטאית
העולם השניה" ,גשר0 24-23 ,ג (, 19 )fעמ' , 100

; 23.12.43

ליטא

קארוויאליס )כנ"ל ,הערה (, 16
ארעם )כנ"ל ,הערה  (, 19עמ' , 42

ז sאיד איד ז sנאצישן אוניפזsרם .פאריז , 1971 ,

עמ• •420

ל .זעלדינ" ,ידיישע שלאכטלייט אינ קאמפ פאר דעו סזsוועטישער

 ,352ראה :

גרשון ריטרואס,

.30

פרטים על הקבוצה וגורלה

ראה :

דב לזיז" ,אלה שלא זכר לכנפי

צנחן" ,ילקוט מורשת ד' )תשכ"ה( ,עמ• ,42-36

יצחק ארד

הגודיניות ודרכי הביצוע של "הפתרון הסופי" בל · יטא
עם

סאריאט פוניבז' חרקם באוקטובר  . 1941ראש הממשל האזרחי

אור ראשון .ליטא כולה נפלה לידי הגרמנים תוך  5-4ימים.

בכל אחד מהאזורים כינה "גביטס·קרמיסאר".
גרומי ה·ס.ס .היו כפופים באופן רשמי לממשל האזרחי ,אד

הפלישה הגרמנית לבריה"מ החלה ב  22-ביוני

של השלטון הסובייטי ,העדר מדיע על הצפוי להם ,מנער מררכם
המכריע של יהודי ליטא את האפשרות לברוח לעומקה של
בריה"מ ,לפני ברא וג.רמנים .רק כ 1s -אלף יהדוים ,בחלקם
הגדול פעילים במוסדרת השלטון הסובייטי ,הצליחו לעזוב את
ליטא 225-220 .אלף יהודים נשארו בליטא תחת הכיבוש

בפועל הם היו גררם עצמאי שבתחומי אחריותם קיבלו הנחיות

,1941

מהירות התקדמותו של הצבא הגרמני ,ההתמוטטות הפתאומית

הגרמני.

למחרת יום פלישת הגרמנים לליטא פץר המרד הליטאי בר
נטלו חלק אלפי אזרחים וחיילי הקררפרס הליטאי ,שהיה חלק
מהצבא-האחם .הליטאים תקפו ממארבים את חיילי הצבא
הסובייטי הנסוג והחלו ברצח יהודים .הצבא הגרמני הקים

בליטא ממשל צבאי ומפקדים צבאיים מונו למרשלים בערים
ובעיירות .הליטאים מצדם הקימו בקרבנה ממשלה זמנית.
לאחר שהצבא הגרמני כבש בנוסף לליטא גם את שתי הרפרב-
 לטביה ואסטוניה  -רכן אתליקרת הבלטיות האחרות
ביילררוסיה )רוסיה הלבנה( ,חרקם בהתאם לצר של היטלר,
היוייכס·קרמיסאיראט "ארסטלאנד" ,אשר כלל את שלרש הרפרב·

ליקרת הבלטיות ואת ביילררוסיה .השלטון ב"ארסטלאנד" הועבר
מהממשל הצבאי לממשל האזרחי ,שבראשו עדמ ה"רייכס·
מיניסטר לשטחים הכבושים במז " mאלפרד ררזנברג ושמקרם
מושכר היה בברלין .לפי הצר של היטלר היה צריך הממשל
האזרחי לקבל את השלטון ב"ארסטלאנד" ב  1-בספטמבר , 1941
אך למעשה הוקם ממשל זה כחדוש ימים לפני זה .דבר זה
התאפשר הודות להסכם שהושג ערד ב  14-ביולי  1941בין
הוררמאכט לביד רוזנברג .בהסכם זה נקבע ,שהדרגים הנמוכים
יותר של הממשל האזרחי יתחילו לפעול בשטחי המזרח בלי
לחכות לצר שרמי של ה"פיהרר" ,ושהצבא הגרמני והממשל
האז mי לא יכירו בממשלות אר בצבאות מקומיים שהוקמו
בארצות הבלטיות .מאחורי גבו של היטלר הגיעו הרשויות
הגרמניות השונות להסדרים בינהין ,בלי לחכות לאישורו.
הפיקוד העליון של הצבא לא היה מעונייו שהצבא יעסוק
בבעירת הפוליטיות שהתעוררו בארצות הבלטיות.

בתרד רייכס·קומיסאר של "ארסטלאנד" מינה לרהזה ,שמקרם
מושכר היה בריגה שבלטביה .בראש הממשל האזרחי בכל אחת
מארבע הארצות ,שמהן הורכב ה"ארסטלאנד" ,הועמדו גנרל·
קרמיסאריאטים .גבולות הגנרל·קרמיסאריאט ליטא היו כגבולות

ליטא הסובייטית ,כולל איזור וילנה .כגנרל-קרמיסאר של ליטא
התמנה ב·  2sביולי  1941ד"ר אדריאז פרן ונטלן ומקרם מושכר
היה בקרבנה.

הגנרל·קרמיסאריאט ליטא חילק

רחם :
וילנה

קרבנה

-

 -האיזרר

העיר  jקובנה
j

שאורלי

-

ל· s

ישירות ממפקדת ה·ס.ס .בברלין .ניסור לנוהל זה שישמ הצר

של היטלר מה·ד 1ביולי  ,1941שמינה את הימלר ,ראש .,ס.ס·ה
כאחראי לכטחון המשטרתי בשטחי המזרח ובתחום זה היה
בסמכותו לתת הוראות ישירות לגורמי הממשל האזרחי הגרמני,
שלא באמצעות "המיניסטריון לשטחים הכבושים במזרח".
ב·  zsביולי  1941הכריז גנראל·קרמיסאר פרן ונטלן ,כי הוא
מקבל לידיו את השלטון מטעם הדייר על "שטח מדינת ליטא
ל ש ע ב ר ·" הממשל הגרמני האזרחי החל לפרק את המוסדרת
שהוקמו על-דיי הליטאים ושהיה להם אופי קוואזי ריברני·מדיני.
מיחידות "הפרטיזאנים הליטאים" החלו הגרמנים לפרק את
נשקן כבר בימים האחרדנים של חודש יולי והן אורגנו כגדויד·

משטרה סדירים ,שהועמדו החל ב  30-ביולי  1941תחת פיקוד
קצין·המשטרה הגרמני פראנץ לכטהאלר.
ב·  sבאוגוסט  1941התקבלו חברי הממשלה הליטאית הזמנית
אצל גנראל·קומיסאר פרן ונטלן ,שהודיע להם ,כי הממשלה
והשרים הליטאיים מפסיקים לפעול בתור כאלה רחם ימשיכו
להיות יועצים-כלליים לדי הממשל האזרחי .ראש "הממשלה

הליטאית הזמנית" בפועל ,אמבראזיירריצ'ירם ,וחבריו ב"ממשלה"
סירבו לקבל מינוי זה והתפטרו .בכך בא הקץ לתקורת הליטאים
לצורה כלשהי של עצמאות בחסוםת של הגרמנים.
המדיניות האנטי·יחודית

הדמיניות האנטי·יהרדית והשמדת היודי ליטא ברצעו במסגרת
וכחלק מ"הפתררן הסופי" של הבעהי היהודית באירופה .התכ·
ביות הכלליות ,הגדרת תפקדיים וסמכויות ,ארגון נוחרת לביצוע
ההשמדה ,נקבעו על·ידי הרשווית המרכזיות של הדייר השלישי
בברלין .גורמי הממשל הגרמני בליטא קבעו את קצב ההשמהד
והיקפה בכל שלב ושלב בהתאם לתנאים ולצרכים המקומיים,
ולעתים בהתחשב באינטרסים שלהם ,ותרן מאבק בין הרשויות
השונות של הממשל הגרמני.
בתהליך הביצוע של "הפתרון הסופי" בליטא היו שלוש
תקופות שרנות זר מזר במגמרת הדמיניות האנטי·יהרדית ובדרכי

הביצוע :
•M

התקפוה

רברשוח,ה :

יתי-צררכמ

1941

בתקופה זר בוצעה ההשדמה ההמונית ונרצחו כ" 177-173
אלף מיהודי ליטא .בתרם תקופה זר נשארו בליטא כ  43-אלף
יהודים כלואים בגיטארת של וילנה ,קרבנה ושאורלי.

גביטס·קרמיסאריאטים

האיזור  jוילנה

-

העיר

j

 -העיר רהאיזור .הגביטס·קרמי·

ב.

התקופה

השנהי :

ינראד 1942

-

יולי 1943

בתקופה זו חיתה המדיניות הגרמנית מכוונת לניצול מירכי

יהדות

40

של כוח·העבודה היהודי ,תוך ביצוע אקציות·ה•ז~,מדה "סלק·

כשאורלי נרצחו בימים ההם )  30ביוני

ליטא

 1 -ביולי( על·ידי

"הפרטיזנים הליטאים" כאלף יהודים .מ· 1,שי·רצח בוצעו גם

טיביות" ומקומיות.

בפוניבז ',קיידאן ומקומות אחרים .בהרבה מקרים בוצעו פוגרו·

ב .ות.קפוה דד~ליישת  :אונוםט  - 1943יולי 1944
בתקופה זו בוטלו הגיטאות והשליטה על היהודים עברה

בלעדית לידי גורמי ס.ס.

היהודים בעלי כושר·עבודה הוכנסו למחנות·ריכוז שהוקמו

מים אלה על·ידי ליטאים עוד לפני כניסת הצבא הגרמני,
בחלל הריק שנוצר במקומות רבים בין יציאת השלטון הסובייטי
וכניסת הגרמנים .בשלב זה נרצחו על·ידי הליטא·ם בכל אזורי
ליטא אלפי יהודים ,חלקם במקומות מגוריהם וחלקם בדרכים,

למטרה זו בליטא או נשלחו למחנות כאלה באסטוניה ובלטביה.

כאשר ניסו לברוח עם הצבא הסובייטי הנסוג .אין אפשרות

נרצחו .בתום

לקבוע במדוייק את מספר הנרצחים ,בשל התנאים בהם בוצע
הרצח ובהעדר דו"ח מפורט .סביר להניח ,שמספרם הוא בין

ילדים ,זקנים ,נשים שלא בכושר·עבודה

-

תקופה זו חוסלו או גורשו אחרוני יהודי ליטא ערב הנסיגה

 8ל  10-אלפים איש.

הגרמנית.

בווילנה לא בוצעו באותו שלב פוגרומים ורציחות המוניות
התקופה

הראשונה :

סוף יוני

-

דצמבר

1941

בתקופה זו חיתה המגמה השלטת במדיניות הגרמנית האנטי·

יהודית לבצע השמדה טוטלית של כל היהודים ,בלי הבדל גיל,
מין ,מקצוע .כן היו גם ההוראות שניתנו ל"איינזצגרופן"
ולגורמי משטרת הבטחון וה·ס..ד ,שגורל היהודים היה נתון
לשליטתם .קצב ההשמדה הוכתב על·ידי היכולת הפיסית של
יחידות·הרצח לבצע את השדמת היהודים ,שהיו פזורים על פני
כל ליטא במאות מקומות·י·ז,Zוב ,החל מהקטנים שבהם ,שמנו
משפחות אחדות ,ועד לריכוזים הגדולים של וילנה וקובנה,

של יהודים .גם בווילנה זכו הליטאים לעידוד מצד יחידת·
חלוץ של "איינזצקומנדו

באבא ,שהאיץ בהם "שיתח לו בהוצאות·להורג פראיות של
היהוד'ם" .הסיבה שבווילנה לא היה פוגרום ביוזמת הליטאים
היא ,שהליטאים בווילנה היוו מיעוט לעומת רוב פולני ולא

"התפנו" לנושא היהודי .בעייתם חיתה להציג בפני הממשל
הצבאי הגרמני את וילנה כעיר בה שולטים הליטאים ואשר

קיים בה ממשל ליטאי מסודר ,השולט במצב.
שלב '.ב

שם גרו רבבות יהודים.

בתקופה זו של השמדה היו שלושה שלבים ,כשכל שלב מוגדר

"7

ובראשה מפקד "איינזצגרופה" ',ב

הצבאי

פטולות ההשמדה ל~·

-

ה"אי'נזצגרופן : 11

תקופת

המזעמל

יולי 1941

שלב א' -
שלב ב'  -פעולות·רצח של ה"איינזצגרופן" בימי הממשל

ב·  2ביולי  1941הגיע לווילנה "איינזצקומנדו  ", 9לקרבנה -
"איינזצקומנדו  "3וימ•ם אחדים לאחר·מכך הגיע לשאוולי
"איינזצקומנדו  ", 2ה"איינזצקומנדו'ס" התפצלו ליחידות·משנה

פעולות-רצח בתקופת הממשל האזרחי ,על·ידי

ניידות ומרחב פעולתן כלל את כל ליטא .ה"איינזצגרופן"
שילבו בפעןלןת•הרצח שלהם א? lפי ליטאים מתנדבים,

מבחינה כרונולוגית ומבחינת גורמי

הביצוע :

פעולות-רצח של הליטאים.

הצבאי.

שלב ג'

-

גורמי משטרת·הבטחון הו·ס..ד שליד הממשל האזרחי.
גם בשלבים ב' ר"ג' שיתפו ליטאים פעולה עם הגרמנים.

יהודים

נחטפו ברחובות ומהבתים

ונלקחו

מחוץ לעריהם

ועיירותיהם ,נורו ונקברו .מקומות ההוצאה·להורג היו בקירבת

מקומות המגורים של היהודים

-

פונאר בווילנה ,הפורט ה·ד

 3 -ביולי

,ה  9-נקובנה ,יער קוז'י ליד שאורלי ,יער וידזגירי ליד אליטה,

המאפיין שלב זה הם פעולות·רצח ופוגרומים שבוצעו על·ידי

יער קייזרלינג ליד פוניבז' ועו.ד גל זה של הרציחות הקיף

הליטאים וביוזמתם ,תוך עידוד של "קבוצות החלוץ" של
ה"איינזצגרופן" .במינשר שפורסם בברלין על·ידי "חזית הפעי·

את מרבית הישובים בליטא .ליהודים נאמר שהגברים שנחטפו

שלכ

א.1

צריחות ופבורומים של הליטאים  23 :ביוני

לים הליטאיים" האנטי·סובייטים ביום הפלישה של הגרמנים
לבריה"מ ,ושכווך לאוכלוסיה הליטאית,

נאמר :

"  ...הגיעה השעה

המכרעת לעשות חשבון עם היהודים .ליטא חייבת להשתחרר
לא רק משיעבודם של הבולשביקים האסיתיים ,אלא גם מעולה

נלקחו לעבודה .פרט לרציחות שבוצעו על·ידי ה"איינזצגרופן"
בסיוע ליטאים ,נמשן רצח יהודים ביוזמת ליטאים ,במקומות
שאליהם לא הגיעו ה"איינזצגררפן" וכן במקומות שבהם לא
פעלו.
בשלב זה היה רובם המכריע של הנרצחים גברים .הגורמים

רב·השנים של היהדות "...
אלפי ליטאים נענו לקריאה זו .בדו"ח של "איינזצגרופה '"א
שפעלה בליטא נאמר :

א.

כל עוד נחטפו גברים ,ניתן היה להסביר שהם נשלחים
לעבודה לאזורי החזית.

"בליטא הצלחנו בזה לראשונה בקאואן )קובנה( .מנהיג

ב.

חיסול הגברים ,בשלב הרא·~ון ,פגע באותו חלק מהאוב·

קבוצת פרטיזנים,

קלימייטיס ...

הצליח

לכן

לארגן פוגרום

לפי הנחיות של פלוגת·חלוץ קטנה שהוצבה

היו :

לוסיה היהודית שיכול היה בעתיד לגלות התנגדות
לגרמנים.

נקובנה ...

במשך הפוגרום הראשון ,בלילה שבין  25ל"  26ביוני,

ג.

זים ,הוצתו או נהרסו כמה בתי·כנסת ורובע יהודי שלם,

פעולות·הרצח בוצעו על קבוצות י ii,דים שמנו מעשרות ועד

חוסלו על·ידי 'הפרטיזנים הליטאים' למעלה מ  1500-יתר·
 60בתים ,עלה כולו באש .בלילות שלאחר·מכן חוסלו
בדרן זו  2300יהודים .בחלקים אחרים שם ליטא בוצעו
פעולות דומות ,לפי דוגמת קאואן ,אם גם בהיקף קטן
יותר ,והך הקיפו גם את שרדיי הקומוניסטים".

לחיילי ה"איינזצגרופן" היה "קל" יותר לירות בגברים,
מאשר בנשים וילדים.

לכמה מאות אנשים ,פרט לפעולת ·הרצח נקובנה ,בפורט ה·,ד
כאשר נרצחו שם ב·ד ביולי

כ· 2soo

יהודים .מספר היהודים

שנרצחו בשלב זה היה בין  15ל·ד 1אלף .במקביל לפעולות ·רצח

אלה הוציא הממשל הצבאי צווים אנטי·יהודיים שכללו ,בין

כללי

מדור
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היתר ,חובת נשיאת סימן·היכר )מגן·דוד צהוב או סרט לבן(,
הגבלות תנועה שונות ,הגבלות קנייה בשווקים  ,חנויות ועוד.

ב"אקציות" אלו היו הגרמנים נותני הפקודות ,המארגנים
והמפקחים .את פעולות·הרצח הישירות ביצעו ליטאים בפיקוד
גרמני.

שלכ ב!
וצמכר

ם~נולות הרצח המהתי כתקופת השממל

הזארחי :

אונםדט-

1941

בפגישה הראשונה עם הגנראל·קומיסארים והגביטסקומי·
סארים הכפופים לו ,שנערכה בקוננה ב·ד 2ביולי

,1941

נתן

את אופן ביצוע "אקציות" ההשמדה מתאר מפקד "איינזצ·

קומנדו  "3יגר בדו"ח המסכם לפעולות יחידתו ,השוגש ב· 1
בדצמבר : 1941

" ...

הבעיה הראשונה שבפניה

חיתה ארגונית.

הועמדנו

לוהזה תדריך בעל·פה על המדיניות הגרמנית כלפי היהודים
בשטחי המזרח .בתדריך זה גם מסר על "הפתרון הסופי" של
הבעיה היהודית המתבצע על·ידי ובאחריות משטרת·הביטחון.

הקיימים בכל איזור שנבחר .את היהודים צריך היה לרכז

המסמך הראשון והמקיף שפורסם ובו הוראות על המדיניות

במקום אחד או במקומות אחדים .מספרם הוא שהכתיב

ההחלטה על טיהור שיטתי מהיהודים של כל איזור חייבה
הכנה יסודית של כל פעולה וידע מקיף על התנאים

הגרמנית כלפי היהודים ב"אוסטלאנד" ודרכי ביצועה ,הוא

את בחירת המקום לבורות שהיה צריך לחפור אותם.

המסמך שפורסם על·ידי לוהזה ב·  18באוגוסט  1941בריגה

המרחק ממקומות·הריכוז ועד לבורות היה בין ארבעה

"הנחיות זמניות לטיפול ביהודים בשטח

לחמישה קילומטר בממוצע .היהודים הובלו למקומות·

ונשא את

הכותרת :

"רייכסקומיסאריאט אוסטלאנד".

הירי בקבוצות של  500איש ,כשהמרחק בין קבוצה אחת

במסמך צוייז שהמגמה השלטת במדיניות הגרמנית כלפי
היהודים ב"אוסטלאנד" היא השמדתם .כל הצעדים האנטי·

לשניה היה שני קילומטר

לפחות ...

בראקישוק היה" עלינו

להוביל  3208אנשים למרחק של  4.5ק"מ ,לפני שניתן

יהודיים האחרים שפורטו במסמך היו זמניים בלב,ד עד להשלמת

היה להרגם .על·מנת לה·~לים את הפעולה תוך  24שעות,

תהליך ההשמדה .הצעדים האנטי·יהודיים האחרים חולקו לשני

היה עלינו להקצות לעניך ההובלה והשמירה  60אנשים

אותם צעדים שחיתה חובה להפעילם מיד

לרשותנו.

סוגים :

האחד

-

ובכל המקומות ,והשני

-

אותם צעדים שהפעלתם חיתה

מתוך 80

"הפרטיזנים

הליטאים"

שעמדו

האחרים ביצעו את המלאכה יחד עם

אנשי ...

בסירנות

מושפעת מתנאים מקומיים ,במיוחד בגורמים כלכליים ,ושסמכות

בריחה הוכשלו על·ידי אנשי ,תוך סיכון

הפעלתם חיתה בדיי הגנראל·קומיסארים ,שהיו רשאים להעביר

חקים ,שהיה עלינו לעבור למקום ההריגה הלוך וחזור,

סמכות זו לגביטסקומיסארים.

בסעיף 5

של

אותו

מסמך

חייהם ...

המר·

הסתכמו ב"  200-160ק"מ בכל "אקציה" .רק תיאום
נאמר,

שאזורי

הפרובינציה

זמנים יעיל איפשר לנו לבצע חמש "אקציות"

בשבוע "...

יטוהרו מיהודים .המשמעות האופראטיבית של

בריכוזים הגדולים של וילנה ושל קובנה ,בהם נמשכו

השמדתם הטוטאלית של היהודים בעיירות

ה"אקציות" חודשים אחדים בשל גודל המשימה ,נקבע דירוג
בהשמדה ,תוך התחשבות בצרכי עבודה .הראשונים להשמדה

יש להכניס את היהודים בערים הגדולות לגיטאות ,ופורטו

היו אלה שלא הועסקו במוסדות גרמניים ,הם ומשפחותיהם.

הכללים של "ממשל עצמי יהודי" בגיטאות ,בראשותם של

כאחרונים בתור להשמדה נקבעו בעלי המקצוע והמועסקים

) (Flachland

סעיף זה חיתה -

ויבכפרים שבליטא .בסעיף זה נקבע ,שבמקביל לביצוע ההשמדה

"יודנראטים" ומשטרה יהודית לשמירת הסדר בתוכם.

במפעלים ומוסדות גרמניים.

הפז;לת הוראות סעיף  5חיתה מותנית בהחלטת הגנראל·

בשלב זה נרצחו בליטא כ·  1soאלף יהודים ,ואילו בשלושה

קומיסארים ו/או הגביטסקומיסארים ,דבר שנתן בידיהם סמכות

-

גיטאות נותרו כ  43-אלף יהודים  :וילנה  -כ·  ,20,oooקובנה
כ·  ,11,sooשאורלי  -כ·  .soooכמה אלפים מיהודי ליטא ,בעיקר

באוגוסט  1941החלה פעולת השמדה שיטתית ומתוכננת של

מאיזור וילנה ,ברחו לרוסיה הלבנה ,שם היה מצב היהודים

להחליט איפה ומתי לחסל את היהודים.

כל היהודים בליטא .במרכזים היהודיים הגדולים בליטא כמו

בתקופה ההיא טוב יותר מאשר בליטא.

וילנה ,קובנה ושאורלי ,בוצעו פעולות·הרצח על·ידי גורמי

ליטא חיתה הארץ הראשונה באירופה הכבושה בה בוצעה

משטרת הבטחון ו·ס..ד המקומיים ,כאשר תחת פיקודם יחידות

השמדה המונית וטוטאלית של היהודים .בארבעה וחצי החודשים

ליטאיות מיוחדות לביצוע הרצח .להשמדת שאר יהודי ליטא

הראשונים של הכיבוש הגרמני ,מסוף יוני ועד תחילת נובמבר

הופעלה יחידה ניידת של משטרת הבטחון וה·ס..ד ,בפיקודו של

 ,1941נרצחו למעלה מ·  80%מרהודי ליטא" .הישג" זה התאפשר

אוברשטורמפ·רר האמאן ,שעברה מעיר לעיר ,ממקום למקום,

בגלל היוזמה והפעילות האכזרית שגילתה מכונת·ההשמדה

ובעזרת גורמים ליטאיים מקומיים ביצעה את פעולות·הרצח.

הגרמנית בליטא והודות לעובדה שלעזרתם של ה"אייזנצגרופן"

הריכוזים ·-·-ייים הקטנים חוסלו ב"אקציה" אחת .באזורים

וגורמי ה·ס..ד ומשטרת·הבטחון ,שמנו כמה מאות אנשים ,עמדו

מסויימים רוכזו היהודים מכל העיירות שבסביבה למקום אחז

אלפי מתנדבים ליטאים מקרב האוכלוסיה המקומית .מפקד
ה"איינזצגרופה '",א בריגאדנפירר שםאלא.קר  ,כותב דו"ח,

וילקומיר ,אוטיאן ומקומות אחרים ,בוצעה ההשמדה ב 3-2-

ב·  1sבאוקטובר

"מאז כיבושה של ליטא על·ידי הצבא

"אקציות" ,בהן נרצחו אלפי אנשים .בריכוזים הגדולים של

הגרמני לא דעכה האנטישמיות הפעילה שהתלקחה במהירות.

וילנה וקובנה נמשכו ה"אקציות" חודשים אחדים .כדי להקל

לכל פעולה נגד היהודים ,מתייצבים הליטאים ברצון וללא

על פעולות·הרצח ועד להשלמתן הוכנסו היהודים בערים הגרו·
לדת לגיטאות כשלב·ביניים עד להשמדה .יהודי קובנה נכלאו

לאות "...
יש לציין ,שגם בשלב זה של הרצח המאורגן והמבוצע

בסוף אוגוסט ,יהודי

על·ידי הממשל האזרחי הגרמני וגורמי משטרת·הבטחון וה·ס..ד,

ושם בוצע הרצח .בריכוזים הגדולים יותר כמו פוני בז' ,ראקישוק.

בגיטו ב"  15באוגוסט ,יהודי שאורלי

וילנה -

ב"  6בספטמבר.

-

: 1941

המשיכו גורמי הממשל הליטאי המקומי ,באמצעות המשטרה

יהדןת
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הליטאית ,ברצח יהודים במקומרת שונים בליטא ,שאליהם לא
הגיעה היחידה הניידת של "איינזצקומאנדו  "3בפיקודו של
האמאן .כך ,לדוגמה ,דיווח מושל מחוז שאקי ,קאראלירס ,למפקד
המשטרה הליטאית שם ,וילצינסקאס ,על רצח  1540יהודים
בימים  16 "1 13בספטמבר בעיירות שאקי רניישטרט על·ידי
המשטרה הליטאית.

רהבה נשאלת השאלה :

מה הניע את הגרמנים להפסיק את

מלאכת·הרצח שלהם בשלהי  1941ולהשאיר את הגיטאות 1

האם חיתה זו מדיניות שנקבעה מראש אר תוצאה של התפת·
חריות ,שנוצרו תוך תהליך ההשמדה ן
הכוימרם לפהסקת דמשההה כלשייח 1941

ההפסקה שחלה בהשמדת יהודי ליטא בדצמבר  1941רהש·
אותם של היהודים בגיטארת חיתה קשורה במאבק שהתנהל
בתוך הממשל הגרמני בשאלה  :האם להשמיד את כל היהודים
בליטא או להשאיר חלק מהם  -אותו חלק שעבד במוסדרת
ובמפעלים גרמניים .במאבק זה נטלו חלק שלרש ר·שרירת שלטר·
בירת גרמניות ,שפעלו ב"ארסטלאנד" ,והן  :הממשל האזרחי,

ליטא

יהודים מושבע  ". ...הגביטסקרמיסאר של שאורלי ,גררקה ,ידע
כנראה על עמדה זר של פרן ונטלן והוא לא ציפה לגיבויו של
פרן ובטלן בהתנגשות שחיתה לו ,לגררקה ,עם גורמי משטרת·
הביטחון וה·ס..ד ב·  11בספטמבר  ,1941למחרת הדר  11ח ששיגר
אל פרן ובטלן ,שלח ברוקה מכתב אישי אל רייכסקרמיסאר
לרהזה ותיאר בר את התקרית שהיתח לו עם האמאן .גררקה
התלונן על מעשיר של יגר וצירף למכתבו העתק מן הדר"ח
ששלח יום קודם לכן לפוך ובטלן .גררקה ביקש מלרהזה את
התערבותו האישית.

הממונה על ה"ארבייטסאמט" הגרמני שליד הגנראלקרמי·
סאריאט של ליטא ,פשל ,פנה אל פרן ובטלן וביקש ממנו
להשאיר את היהודים שעודם בחיים כמקרר לכרח·עברדה .פנהי
זר באה כנראה בחודש ספטמבר אר בתחילת אוקטובר .במקביל
לכך פנה פשל באותו נושא גם אל גורמי הרררמאכט שבקרבנה.
קראמר ,השטאדט·קרמיסאר של העיר קרבנה ,היה בעד השארתם
של בעלי·מלאכח יהודים .חרמן כותב על ישיבה שהתקייהמ
כנראה בתחילת חודש אוקטובר בקרבנה ,בה השתתפו  :הגנראל·
קרמיסאר ,פרן

ונטלן ;

יגר ;

מפקד משטרת·חביטחרן רה·ס..ד,

גורמי ס.ס .והרורמאכט .מאבק זה התנהל בכל הדרגים של

השטאדט·קרמיסאר

דרך הדרגים של הגנראלקומיסאריאט רהרייכסקומיסאריאט רעד

הכללי הראשי בליטא ,ואחרים .בסינרם הישיבה הוחלט לפנות
לריגה )לרייכסקרמיסאריאט( בבקשה להשאיר בחיים את בעלי·

הממשל הגרמני ,החל בדרג הנמוך של הגביטסקרמיסאריאט
לדרגים העליונים בברלין ,והתנהל בחודשים ספטמבר-נובמבר
 .1941מאבק זה נבע מצרכי התחזוקה של הוררמאכט והמציאות

שנוצרה בליטא ובמקומרת אחרים ב"אוסטלאנד" כתוצאה מהחש·
מזה והיעלמותם של היהודים ממעגל כרחות·העבודה באיזרר.
ההתערבות הראשונה של גורמי הממשל האזרחי בפעולות
ההשמדה הטרםאלית של "איינזצקרמנדר  "3בליטא חיתה כנראה
כשאורלי .היחידה הניידת של "איינזצקרמנדר  ", 3בפיקודו של
ארברשטררמפירר האמאן ,הגיעה לשאררלי בימים הראשונים של
חודש ספטמבר ,במגמה להשמיד את כל היהודים במקרם.
גררקה ,הגביטסקרמיסאר של שאורלי ,אסר ומנע את ביצוע
ההשמדה בטענה ,שיהודים אלה עובדים במפעלים כלכליים

חשובים וחיסולם היה מביא לשיתוק מפעלים אלה .האמאן,
באמצעות מפקדו יגר ,התלונן בפני הגנראל·קומיסאר של ליטא
על מעשיר של הגביטסקרמיסאר גורקה .פרן ונטלן דרש מגרוקה
דין·ר nשברן על המקרה .בדו"ח ,שהגיש גררקה ב·  10בספטמבר
 ,1941נאמר :

"  ...אחרי סיום כל פעולות הגירוש ישארו במחוז שאורלי
 4000יהודים ,כולל בני משפחה ,הנחרצים כפועלים
מקצועיים  ...לא קיימת אפשרות להוציא לפועל עבודה
כלשהי בלי שהיהודים יקחר בה חלק .במיוחד בולט הדבר
בתעשיית עיבוד העורות .כאן כל בעלי·המקצרע ,ללא

יוצא מן הכלל ,הם יהודים ...

אני מאמין ,על יסוד השיחה

אתך פנים אל פנים ואחרי הגשת דר"ח זח ,שתחיה
משוכנע ,כי שאלת היהודים במחוז שאורלי נפתרה באינ·
טנסיבירת הדרושה ובקשיחות הנצירנאל·סרציאליסטית".

פרן ונטלן תמך כנראה במגמת גורמי משטרת·חביטחרן
רה·ס..ד להשמדת כל יהודי ליטא .גוסטאב חרמן ,גרמני שהיה
בעל תפקיד בכיר ב"ארבייטסאמט" הגרמני דיל ,;:,הגנראל·
קרמיסאריאט של ליטא ריעהכיר אישית את פרן ונטלן ,כותב
עליו  ... " :מתוך היכרות קרובה ביכולתי לומר ,שגנראל·קרמיסאר
פרן ונטלן חיה גער הריגתם של כל היהודים ,והוא שונא·

קראמר ; פשל ;

הליטאי קרבילירנאס ,היועץ

המלאכה היהודים ומשפחותיהם .פשל נסע אישית לריגה ,כדי
להתערב שם למען השארתם של אותם היהודים שהיו עדיין
בגיטאות וילנה ,קרבנה ושאורלי .ב  20-אר ב·  21באוקטובר
ובטלן בקרבנה,

הגיעה הוראה מריגה לגבראלקרמיםאר פרן

לפיה יש להשאיר את כרחות·העברדה היהודיים .גורמי משטרת·
הביטחון רה ד..ס· הסכימו להשארתם של בעלי·המלאכה ,אך

עמדו על·כך שאנשי אינטליגנציה ואלה שלא מוכשרים לעבודה
יושמדו.

בעקבות פניות של הרררמאכט ושל גורמים אחרים בממשל
האזרחי פורסמה ,בימים הראשונים של דצמבר  ,1941פקודה
מאת לוהזה אל כל הגנראל·קרמיסארים הכפופים לו ואל גורמי
ה·ס.ם.

בפקודה

נאמר :
םרדי

הרייכסק.ומיסאריאט לש אוסטלאנד

אל :

מפקד בכיר של ס.ס .והמשטרה

ב רי ג ה

ב·ר י ו ל,

ר י ג ה,

הגנראל·קומיסארים

א'ו :

ק ו ב נ ה,

מינסק

לידיעת מפקד הוורמאכט לש אוססלאנד
ראש אגף

התחזוקה במיפקדת

ברי ג ה

הרורמאכט

של

אוססלאנד

מתלונן ,שתוך כדי תהליך החיסול נלקחים מהוורמאכט בעלי·
מקצוע יהודים שעובדים

במפעלי

חימוש

ובסדנאות,

שאין

אפשרות להחליפם בשלב הנוכחי.
•~א דורש  nד·משמעית להפסיק את ההשמדה של היהודים

המעוסקים כבעלי·מקצרע במפעלי חימוש ובסדנאות לש חורר·
ינאנס ושאיד אפשרות להחליפם על·ידי עובדים מקומיים

אחרים

בשלב

הנוכחי.

יש לסכם

עם

הגביססקומיסארים

)מחלקת מינהל סצויאלי( מי הם העוידבם היהדוים שלא ניתן
להחליפם באחרים.

מדור

כלל•
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•ש לעשות סידורים להכשרתם של אנישם מקומיים להחלפה

התקופה השביח

:

ינואר

-194%

יולי

1943

כמהירות האפשרית.

פקהדו זו מתייחסת גם לכעלי·קמצוע יהוידם

כמפעלים

שאינם משרתים באופן ישיר את הוורמאכט ,אך יש להם
תפקידי·ביצוע חשובים במסגרת הכלכלה המלחמתית.

פקודה זו הביאה להפסקת ההשמהד ההמונית שהחלה עם
כניסת הגרמנים לליטא .בעקבות הפקודה נשארו בליטא שלושת
הגיטארת הגדולים בווילנה ,קרבנה ,שאורלי וגיסו קטן בסרראנ •
ציאן .המשפט האחרון בפקהדו זר נתן בידי הגביטסקרמיסארים

אפשרות להשאיר בגיטארת לא רק את העובדים במפעלי
הרררמאכט  ,אלא את כל העובדים היהודים .הגביטסקרמיסארים
ניצלו סמכות זר  mשאירר בגיטארת גם יהודים שעבדו במקומרת·

עבודה שלא ביחידות הרורמאכט.

משטרח

גורמי

הביטחון

, mד..ס· שהיו מופקדים על פעולות ההשמדה של היהדוים,
השלימו עם הפקוהד של לרהזה .לחלק קטן של יהודי ליטא
ביתנה איפרא ארכת·חיים.

בליטא  ,שהוגש

בדו"ח המסכם על פעולות "איינזצקרמנדו "3
ב 1-בדצמבר  ,1941על·ידי שטאנדרטנפירר יגר,
"איינזצקומאנדו  "3וראש ה·ס..ד ומשטרת·הביטחון
נאמר בין היתר :

מפקד

בליטא,

"ביכולתי לקבוע היום ,שהמטהר לפתור את הבעיה

היהודית בליטא הושגה על·דיי "איינזצקומאנדו ". 3
בליטא אין ערד יהודים ,פרט ליהזדים·ערבדים רמש·

פחותיהם  ,לפי הפירוט הבא  :ב ש א ז ו ל י  -כ" ,4500
ב קו ב ב ה  -כ" ,15,000ב ו וי ל ב ה  -כ" . 15,000
בכוונתי היה לחסל יהרדים·ערבדים אלה ומשפחותיהם,
אד נתקלתי בהתנגדות חריפה מדצ המשמל האז mי
)רייכסקרמיסאר(

ומדצ הזררמאכט ,והגעי איסור שאיד

לירות ביהודים אלה

ובמשפחותיהם...

האקציות שבוצעו על·דיי "איינזצקומאנדו "3

בא,ו לפי

הערכתי ,לסיומן .היהודים  mיהדויות העובדים ,שהושארו
חיוני,

ואני

יעבור החורף עדייד הייה צורך

בכm

בחיים,

יש

בהם

צררך

מניח

שגם

·עבדוה הידוי

כאשר

זה " ...

בדו"ח המסכם של "איינזצגרזפה '",א שפעלה ב"אוסטלאנד",
ושפורסם כנראה בסוף דצמבר ,נאמר

:

"  ...כרובת פעולת·הטיהור השיטתית ב"אוסםלאנד"
חיתה  -ביעור מלא ככל האפשר של ההידות ,בהתאם
לפקודת היסו.ד מטרה זו הושגה בעיקהר  ...השארית
שנותרה במדינות הבלטיות חיתה דרושה לצוני עבודה

דחופים "...
הפסקת ההשמדה בשלהי דצמבר  1941חיתה איפוא תוצאה

של מאבק שהתנהל בקרב ושריות השלטון הגרמניות .אמבק
זה התנהל בתקופה בה גבר הביקוש לכרח·עברהד במשק
המלחמתי הגרמני .הוררמאכט היה הגורם העיקרי שהשפיע על

ההחלטה להפסיק את ההשמדה ולהשאיר את ההיודים הנותרים
בחיים ,וזאת בגלל הצרכים שלו בכרח·עבזדה ובבעלי·מקצרע
יהודים .בקרב הממשל האזרחי היו גורמים שפעלו להפסקת
ההשמדה בגלל צרכי המשק ,וגורמים שפעלו להמשך ההשמדה.
ל mזה ,הרייכסקרמיסאר של "ארסטלאנד" ,הוא שקיבל את ההח·
לטח להפסיק את ההשמדה בעקבות דרישות מצד הרררמאכט
ולאחר פניות מגורמים שרבים בממשל האזרחי.

בצירל רמככו לש כ· mהבעהרו ~

המדיניות האנטי·יהרדית של הממשל הגרמני בליטא ,במשך
השנה רחצי שביד ינואר  1942רעד ליוני  ,1943הושפעה המביקשו
החריף של כרחרת·עברדה לניצול הכלכלי של ליטא והדרישות
לשיגור עובדים למשק המלחמתי בגרמניה .ההחלטה להפסקת
ההשדמה בשלהי  1941חיתה זמנית ובפקוהד בנדרן צרייד כי

"יש לעשרת סדיורים להכשרתם של אנשים מקרמיים להחלפה
במהירות האפשרית של בעלי·המקצרע היהודים" .הממשל
הגרמני בליטא לא עשה שרם פעולה לביצוע הוראה זו של
הכשרה והחלפה של בעלי·המקצרע היהודים בלא·הידוים ,וזאת

בעקבות המחסור הכללי בכרחרת·עברדה וכדאיות הניצול של
הפוטנציאל הכלכלי של יהודי הגיטאות.
ה ב י ק ו ש ל כ ר ח ר ת  -ע ב ידה .כשלרן מלחמת·הבזק
)בליצקריג( של גרמנהי נגד בריה"מ  mיררצררת מצב של
מלחמה ממושכת העמדיו בפני המשק הגרמני בעירת חמורות

בכרח·אדם .האוכלוסיה בשטחים הכבושים במזרח הפכה

לכ•m

אדם פוטנציאלי למשק המלחמה הגרמני .רייכסמארשאל גרינג,

הממונה על התכנית הארבע·שנתית ,פיוסם ב·ך בנובמבר 1941
צר על "ניצול כרח·עברדה בשטחים הכבשוים במזרח רעל שליחת
עובדים משטחים אלה לעבודות בתעשיה בגרמנהי".

הרייכסמיניסטר לשטחי המזרח ,א .ררזנברג ,פיוסם ב" 19
בדצמבר  1941צו על חרבת·עבדוה שחלה על כל האוכלרסהי
בגילים  45-18בשטחי הממשל האזרחי במזרח .גירס הז של
כרח·אדם במזרח נתקל בקשיים רפראנץ זאקול ,הממונה הכללי
על גיוס וניצול כרח·אדם לעבדוה כרייך השלישי ובשטחים

הכבושים ,פנה אל הרייכסקרמיסארים בשטחי המזרח ב" 31
במארס  1942דורש מהם לנקום בכל האמצעים הדרושים
והחמורים ,כדי להבטיח את גיוס כוח·האדם לעבדוה.
במחצית הראשונה של חודש אפריל  1942נשלחו לגרמניה
מווילנה ומהאיזור  4200עובדים ליטאים .ב· 1במאי 1942
פורסמה פקודה לגיוס  30אלף עובדים בליטא למען התעשיה
הצבאית בגרמניה .צו על "חרבת·עבדוה בתעשיה הצבאית של
הדייר" רעל חרבת·עבדוה במערכת התחבוהר ,פורסמו בליטא
ב·  2במאי רב"  4במאי  .1942תושבי ליטא חרייבו גם לצאת
לעבודות כריית כברל ,כריתת עצים ביערות ,עזרה עונתית

בחקלאות רבאחזקת דרכי·תחבררה .צווים אלה הגבירו את

התנגדות הארכלרסיה המקומית לשלטון הגרמני .בדר"חרת של
משטרת·הבטחון הגרמנית צרייד ,כי "בליטא גברה פעילות
הפרטיזנים והארכלוסיה לא פועלת רלא מסייעת נגדם בגלל
הפקודה לשלוח אנשים לעבוהד בגרמניה "...
במצב זה של ביקוש גובר לכוח·עבדזה ,ניקרש שהחריף עם

שילוח אנשים לעבןדה בגרמניה ,הפך כרח·העבדוה של היודי
הגיטאות לגורם חשוב לממשל הגרמני.
במקום להיאבק עם האוכלרסיה הלא·יהדוית על הרצאת אנשים

נוספים לעבודה ,העדיף הממשל הגרמני להמשיך ולקיים את
הגיטאות ולנצל את כוח·העברהד היהדוי רבכן להקטין את
הדרישות לגיוס פעולים מתוך הארכלוסיה הלא·יהרידת .מספר

העובדים היהודים לא ענה על כל צרכי המשמל ,אבל הקל
בהרבה על המצב  ,ובנוסף לכן היר בעלי·מקצרע היודים שלא
ניתן כלל להחליף אותם.

יהדות
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ליטא

גורם נוסף חיתה העובדה ,שניצול העובדים היהודים היה זול
בהרבה מכרחרת·עברדה לא·יהרדיים .פועל יהודי קיבל כשליש

למדיניות זו נרצחו בפונאר שליד וילנה  ,ב"  26ביולי 84 , 1942
זקנים וחולים כרוניים שהוצאו מגיטר וילנה ,ובאוקטובר 1942

מן השכר ששולם לפועל לא·יהרדי ושכרו החודשי הסתכם

זקנים וחולים שהובאו מגיטו ארשמיאן .

בממוצע

ב· 35-zs

נרצחו למעלה

מ· 4oo

מארקים לחודש לערמת כ  100-מארקים,

במצבם של היהודים בגיטארת הקטנים ובמזרח ליטא ,שהיו

שקיבל פועל לא·יהרדי בממוצע .פרט לכך חיתה העבודה
היהודית מקרר·הכנסה חשוב של הממשל האזרחי·הגרמני

בשטח שיפוטו של הגביטסקרמיסאר וילנה·איזרר ,חל בחודשי
האביב ובתחילת קיץ  1943שינוי לרעה .הוא נבע מכמה גור·
מים  :התפתחויות בליטא ובאיזור וילנה בפרט ,ובעיקר גידולה

המקומי .מוסדרת ומפעלים מקרמיים לא·גרמניים ,שהעסיקו ערב·
זים יהודים ,שילמו לקופת הגביטסקומיסריאט בכל חודש סכרם
השווה למשכורת ששולמה לפועל היהודי.
הממשל הגרמני הגביר בהתמדה את ניצול כרח·העברדה

היהודי והרחיב את תחומי העסקתם של היהודים .גידול זה
התבטא בתחומים

הבאים :

גדל מספר העובדים במוסדרת רמפ·

עלים מחוץ לגיטר ; התרחבו וגדלו בתי·המלאכה נגיטר שייצרר
עבור הממשל הגרמני ; עובדים מהגיזכארת נשלחו למחנות·
עבודה במקומרת שונים בליטא  ,מהם שעסקו בעיקרם בכריית
כבול וכריתת

עצים

ביערות .האנשים

במחנרת·העבודה היו

קשורים לגיטר שממנו נשלחו ,ונעזרו בר במצרכי·מזון וברפואה.

לעתים ברצעו חילופי עובדים בין הגיטר למחנות .מגיטר קרבנה

נשלחו גם אנשים לריגה שבלטביה ,וזאת כנראה לפי הוראות
מרייכסקרמיסאריאט "ארסטלאנד" .גורל יהודים אלה היה כגורל
שאר יהודי ריגה.

בהתאם למדיניות זר גדל מספר העובדים מקרב תושבי

הגיטארת ,במשך כל תקופת קיומם ,למרות שהמספר הכולל
של אוכלוסיית הגיטארת לא גדל .גידול זה התאפשר על·ידי
ניצול מלוא הפוטנציאל של הגברים ,הכנסתם של נשים רבני·
נוער מגיל  13ומעלה למעגל העבודה ,והקטנת מספר העובדים
בשירותים פנימיים בגיטר והכנסתם למעגל העבודה ,המשרתת
את גורמי הממשל הגרמני .הממשל הגרמני הפעיל את ה"ירדנ·
ואט" ואת המשטרה היהודית ובאמצעותם הגביר את הניצול
הכלכלי של הגיטר ,וכן טיפח בקרב היהודים בגיטארת את

האמרנה שהם חיוניים לצרכי עבודה ,רכי ככל שגדל מספר
העובדים היהודים כן גובר הבטחרן בהמשך קיומו של הגיטר.
יש לציין ,שלאמונה זר חיתה אחיזה במציאות של ארתה תקופה

בליטא  ,רהגיטר היצרני היורה גררם כדאי לכלכלה הגרמנית
באיזרר.

במארס  1942צורפו על·ידי הגרמנים לגנרל·קרמיסאריאט

ליטא כמה חלקים מגנרל·קרמיסאריאט ביילרררסיה שהיו בקירבת
הגבול עם ליטא והוכפפו לגביטסקרמיסאר רילנה·האיזור .בשטח
שצורף היו כמה ג·טארת קטנים ,ביניהם אושמיאן ,מיכיילישרק

ופעילותה של

תנועת

הפרטיזנים הסובייטיים

באזורי

ליטא ; התגובה היהודית לפעילות פרטיזנית זו ;

מזרח

הצעדים

שהממשל הגרמני נקט נגד היסודות הליטאיים שהתנגדו לדרי·
שרת הגרמנים .בדו " חות של משטרת·הבטחון על המצב בשטחי·
המזרח הכבושים ,בחודשי פברואר-מארס  ,1943הופיעו ידיעות
על פעילות גוברת והולכת של פרטיזנים סובייטיים במערב
ביילורוסיה ובמזרח ליטא.
במארס  1943החליטו הגרמנים לחסל את הגיטאות בסוו~נ·
ציאן,

ארשמיאן,

מיכיילישרק

שהיו בקירבת

וסול,

האזורים

שבהם פעלו הפרטיזנים .הגרמנים גם חשדו ,שקיים קשר בין

הגיטארת ובין הפרטיזנים .כדי לא לעורר חשדות בקרב יהודי
הגיטאות הללו ,הודיעו להם הגרמנים שהם יועברו לוויינה
ולקרבנה ,ואת עצם הרצאת היהודים מהגיטאות האמורים הטילו
על משטרת גיטו וילנה .בתחילת מארס  1943הורה מילד.

הממונה על גיטר קובנה מטעם הגביטסקומיסאר של העיר
קובנה ,ל"אלטסטנראט" ,להכין מקום

ל· 3ooo

יהודים שיובאו

לגיטו קובנה  ,וה"אלטסטנראט" ניגש מיד לביצוע הדבר.
ב·  4באפריל  1943יצאו מתחנות·הרכבת
סורא.נציאן שתי רכבות ,ובהן

כ· sooo

בסול

ובנובר·

יהודים מארבעת הגיטאות

האמורים .בהגיעם לווילנה צורפו אליהם כמה מאות מיהודי
גיטו וילנה ,ש"התנדבר" לנסוע לקרבנה .בווילנה הופקד משמר
ליטאי על הרכבות ,ובמקום להסיעם לקרבנה נלקחו האנשים
ישירות לתחנת·הרכבת בפונאר .הראשונים הגיעו לשם אנשי
גיטאות ארשמיאן ,מיכיילישרק וסול ,ואחרי כמה שערת הגיעה
הרכבת עם אנשי גיטו סווא.נציאן.

כאשר הגיעו הרכבות לתחנת·הרכבת פרנאר ,הרחוקה מווילנה

קילומטרים אחדים ,ואשר שימשה מקרם ההשמדה של יהודי
וילנה ,הק·פר אותה אנשי גישטאפו ,חיילים ושוטרים ליטאיים .
אנשי משטרת גיטו וילנה ,שליוו את הרכבת ,הורדו מהקרונות
והוחזרו לווילנה .לאחר מכן נפתחו הקרונות ,האנשים הוצאו
מהם ,הובאו לבררות ונורו .רק אחדים הצליחו להימלט .יש

וער.ד במשך הזמן החליטו הגרמנים לחסל כמה מגיטארת אלה

לציין שכ •  600יהודים מסווא.נציאן ומיכיילישרק פרצו מחקרו·
גרת ,כאשר התברר להם בתחנת פרנאר לאן תובאו ,ותחלה

מיכיילישרק וסול.

בריחת המונית תוך כדי גילויי התנגדות לגרמנים ולליטאים.

ולרכז את יושביהם בארבעה הגיטארת של סורא.נציאן ,ארשמיאן,

'ה'אקצירת" הסלקטיבוית

כמעט כל  600היהודים נרצחו במקום .גרויותיהם היו פזורות
חויסול

הכיאסות

רחמכות·הטברוה במזחר

בחחנת·תרכבת ובשדות שבקירבת מקום .בקרב הגרמנים והלי·
טאים,

ליםM

במשך כל התקופה המתוארת )השביח( נמוtזך רצח של יהודים
בודדים ושל קבוצות מתושבי הגיטארת שנאשמו בעבירות

שביצעו

את ההשמדה

בפונאר,

היו

הרוגים

ופצועים

אחדים .כמה עשרות אנשים ,רובם נשים וילדים ,הצליחו לברוח

ולהגיע לגיטר וילנה.

שונות .יהודים נרצחו בעורן רכישה והכנסת מזרן לגיטר ,על

בדו"ח שהרגש למשרד הראשי לכטחון הרייך בברלין על·ידי

על בסירן הצלה בעזרת תעודה

ראש מסטרת·הבטחון וה·ס..ד על המצב בליטא ,המתייחס

אי·נשיאת הטלאי הצהוב ,
"ארית" אר מחבוא מחוץ לגיטר .פרט למעשי·רצח אלה ביצעו

לחודש אפריל  ,1943נאמר בין היחד :

הגרמנים "אקציות" שכורנו נגד קבוצות מ·הודי הגיטו ,שלפי

"במשך החודש ,אליו מתייחס דו"ח זה ,טוהרו שטחי

התפיסה הגרמנית לא הביאו כל תרעלת והיו מיותרים .בהתאם

רוסית הלבנה שסופחו לליטא  :סוו~נציאן ,אושמיאן...

כללי

מרור
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כליל מיהודים .התוצאה היא שיש לנו כעת איזור גבול
ברוחב  50עד  80ק"מ ,שאין בו יהודים".
בסוף יוני ובתחילת יולי  1943חוסלו שלושה מחנות·עבודה
במזרח ליטא ורוב תושביהם נרצחו .היו אלה מחנות·העבודה
ביאלה·ווקה ,קנה ו·בזדאן .הגרמנים טענו ,שחיסול המחנות
ורצח האנשים בא בשל הקשרים שהיו לאנשי המחנות עם
הפרטיזנים.

התקופה

אוגוסט

השלישית :

-1943

יולי

1944

הממשל האזרחי ב"אוסטלאנד" לא רצה למסור את כל כוח·
העבודה היהודי ולהעבירו למחנות·ריכוז גדולים באסטוניה
ובלטביה ,שהיו בשליטה בלעדית של המשרד הראשי למשק

ומינהל של
מחנות·ריכוז

הס.ס1 .

לפיכך החליט להקים בחלק מהמקומות

קטנים

חגיטאות

שישארו

באותו

שטח

בו היו

ושימשיכו לשרת גם את הממשל האזרחי .החלטה זו איפשרה
אח הישארותם של יהודים במחנות בליטא ,אך חיתה מנוגדת
לפקודה של הימלך ולרוחה .עמדה זו של הממשל האזרחי
הושפעה משיקולים כספיים .הגיטאות וכוח·תעבודח היהודי
היו מקור·הכנסה חשוב לקופת הממשל האזרחי ,שלא היה מוכן

היםרל הנידאטת נטבקהו חמבתו·ריוכז

לוותר עליו .תקציב הממשל האזרחי במזרח היה מבוסס על

גורלם של הגיטאות שהיו בליטא נחרץ בפקודה שהוציא
הימלר ב·  21ביוני  1943ובה הוראה לחסל את הגיטאות
ב"אוסטלנאד" ולהקים מחנות·ריכוז.

הכנסותיו בשטחי המזרח ,והקטנת הכנסותיו עלולה חיתת לחש·

בפקודה

נאמר :

רייכספירר ס.ס.

הנודימם ליחסול ניום יולבה

יומן מפקדת השדה של הרייכספירר ס.ס.

,1754/43
מפקדת

.1
.2

הפקודה של הימלר מ·  21ביוני  1943קבעה באופן כללי
את חיסול הגיטאות ,הקמת מחנות·ריכוז ,משלוח אנשים למחנות

סררי

הדשה,

21,6.1943

אל המפקד העליון של ה·ס.ס .והמשטרה ב"ארסטלאנד"

אל ,הממונה על המשרד הראשי למשק רמינהל של ס.ס.

(1

הנני מצררה לרכז את כל היהודים הנמצאים עדייו

בגיטארת באיזרר

(2

הריני אוסר,

מיום

ה"ארסטלאנד" במחנרת·ריכרז.

,1943

באוגוסט

1

את הוצאתם

של היהודים ממחנרת·הריכרז לעבודות·חרץ.

(3

יש להקים בקירבת ריגה מחנה·ריכרז לשתוכו יש
להעביר את כל בתי·המלאכה ללבוש ולנשק ,העומ·
וים

כיום

לרשות

הרורמאכט.

יש

להפסיק

את

פעולתן של כל החברות הפרטיות .על הממונה על
המשרד הראשי של ה·ס.ס .למשק רלמינהל לדאוג
לכך שארגון מחדש זה לא יגרום לשרם עיכובים

ביציור החיוני לצבא.

(4

יש לפגרת
היהוידם

(5

אל

המזרח

את כל

תושבי

הגיטאות

שאינם דרושים עו.ר

יש להעביר חלק גדול ככל האפשר של וג.ברים
היהודים למחנה·ריכרז באיזרר דלק·הציפחה לעבר·
רה הקשורה בדלק הציפחה.

(6

יום ה· 1באוגוסט  1943חרא המוער לארגרנר מחדש
של

פיע לרעה על תקציבו הכללי .הויוכוח בין הממשל האזרחי
ובין גורמי משטרת·הבטחון על ההכנסות מכוח·העבודה היהודי
נמשך עד לסוף קיומו של הממשל הגרמני ב"אוסטלאנד".

מחנה·הריכוז.
()-

ה .הימלר

באסטוניה והשמדת היודים שאינם דרושים לעבורה .אך בירי

הממשל בליטא חיתה הסמכות להחליט על אופן ביצוע פקודות
אלה בליטא.
בגנרל·קומיסאריאט ליטא היו שלושה גיטאוח  -וילנה,
קו בנה ושאורלי ,שפקודתו של הימלר מה •  21ביוני  1943חייבה
את חיסולם המוחלט .הממשל הגרמני הוציא אח כל חושבי
גיטו וילנה ,שמנה בתחילת אוגוסט  19,000-18,500איש,
ושטח הגיטו רוקן מכל תושביו .חיסול גיטו וילנה בוצע ב 4-
 11אקציות  11ומשלוחים לאסטוניה ולטביה .ב· 1באוגוסט 1943
נתפסו ונשלחו לאסטוניה כאלף אנשים ,ב·  24באוגוסט עוד
כ·  1sooאנשים ,וב·  5בספטמבר נשלחו כ  5200-אנשים .גיטו
וילנה חוסל כליל בימים  24 "1 23בספטמבר ,כאשר מתוך
כעשרת אלפים אנשים שנותרו בו נשלחו כ  3500-לאסטוניה
ולטביה ,קרוב ל·  soooנשים וילדים נשלחו למחנות·השמדה
בפולין ,כמה מאות זקנים וחולים נרצחו בפונאר .כ·  1sooיהודים
הסתתרו ב"מלינות" ,בשטח הגיטו ובצד ה"ארי" ,או ברחו
ליערות ולפרטיזנים .בווילנה נשארו באופן רשמי כ 2200-
יהודים ב  4-מחנות·עבודה .שטח הגיטו רוקן כליל מיהודים.

גורלם של גיטו קובנה וגיטו שאורלי חיה שונה .גיטאוח אלו
עברו מכפיפות לממשל האזרחי הגרמני לכפיפות ל·ס.ס .ומש·

טרת·הבטחון ,והפכו רשמית למחנות·ריכוז בספטמבר •1943
אלפי אנשים הוצאו מגיטאות קובנה ושאורלי ורוכזו במחנות

פקודתו של הימלר פורסמה זמן קצר אחרי המרד בגיטו

צמודים למקומות·עבודה בתוך קובנה ,כאשר הגיטאות עצמם

וארשה ונראה כי היה קשר בין המרד בגיטו ובין פקודה זו.

הוקטנו והפכו למחנה מרכזי של המחנות הפזורים באיזור.

חיסול הגיטאוח והפיקוח המשטרתי הקפדני על אסירי·המחנות

מקרבנה נשלחו  2800אנשים למחנות באסטוניה ,ב"  26נאוק·

נוערו למנוע התארגנות ומרד כרוגמת המרד בגיטו וארשה.

טרנד

ברם ,רובם המכריע של תושבי גיטאות קובנה

ההרעה שחלה במצב הצבאי של גרמניה במחצית הראשונה

ושאורלי נשארו במקומם עד לשבועות האחרונים שלפני שחרור

של שנת  ,1943הסרח המצור מלנינגרר והתהוות איום צבאי

ערים אלו על·ידי הצבא הסובייטי ,ביולי •1944

.1943

על "אוסטלאנר" מכיוון זה ,והצרכים הדחופים בכוחות ·עבודה

השאלה היא  :מדוע היה גורל יהודי גיטו וילנה בקיץ 1943

באסטוניה ,גם הם וראי השפיעו על הוצאת הפקודה ועיתויה.

שונה מגורל יהודי גיטו קובנה וגיטו שאורלי  1גורמים כלכליים
לא הם שקבעו במקרה זה .יהודי גיטו וילנה עבדו בגיטו

והעברת תושביהם למחנות באסטוניה ולמחנה מרכזי ליד ריגה,

ומחוצה לו במקומות·עבודה ,שחיוניותם וחשיבותם לצבא הגר·
מני ולמאמץ המלחמתי לא היו פחותים ממקומות·העבודח שבהם

פקודת הימלר חייבה למעשה חיסול כל הגיטאות בליטא
בו ירוכזו כל העובדים למען הצבא.

יתדות
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עבדו יהודי קובנה ושאורלי .גורמי הממשל הגרמני בליטא
יכלו להוציא את מיכסת האנשים הדרושה למשלוח לאסטוניה
וללטביה מ·זzלו•ז,zת חגיטאות ,על·ידי ביטול מקומות·עבודה
פחות חיוניים ,ובכך להקטי  jאת שלויז,zת הגיטאות בצורה
מאוזנת .פתרון כזה היה סביר יותר מבחינה כלכלית ,מאחר
שד,יח מחסל בשלושת חגיטאות מקומות·עבודח פחות חיוניים
ומשאיר בשלושתם את החיוניים יותר .הינגסט ,הגביטסקומיסאר

של וילנה ,לא היד ,מוותר על כוחות·עבודד iיהודיים• ,ז,zהיר
מקור·חכנסה חשוב לגביטסקדמיסאריאט ,לולא שיקולים שחיו
קיימים מעבר לתחום הכלכלי וחם שקבעו את גורל גיטו וילנה.
על חסינות שהניעו את גורמי הממשל הגרמני לחסל את
גיטו וילנה מדובר בדו"ח מפקד משטרת·חבטחדן וח·ס.ד .בליטא,
מח·  1בספטמבר  .1943בדו"ח נאמר :

".4

יהודים

עדיין נבצר היה ,בחודש המדווח ,להוציא לס:ועל במלואו
את ההסדר החדש לגבי ניצול היהודים לעבודה .עד כה
היה בלתי אפשר ·· לרשום את כל ה י הודים העובדים
ולשלוח אותם למחנות·ריכו ז ,מאחר שאין אף מחנה·

ריכוז אח,ד ואילו  6-5מחנו · r,העזר ,המיועדים למרס·
דות·צבאיים חשובים ,עדייו בשלב של התקנה או הרחבה.

ליטא

שני גורמים קבעו איפוא את גורלו של גיטו וילנה  :האחד -
 החלטתם שלהדרי1י::ה לכוח-עבודה לאסטוניה ,והשני
הגרמנים לחסל קן-התנגדות ומקום לתגבורות לפרטיזנים ,כפי
יז,zגיטו וילנה הצטייר בע י ני הממשל ,לעומת גיטאות קובנה
ושאורלי ,שנראו בעיניהם "ממושמעים" יותר באותה תקופה.

הש ל ב חאחר  J"iב·ז,zואת יהודי ליטא היה בקיץ

,1944

ערב

נסיגת הגרמנים מליטא .גורלם של אחרוני היהודים בווילנה

;ה ·ה שונה מגורל אחיהם בקוננה ושאורלי.

בפני גורמי ה·ס.ס .האחראים על מחנות·הריכוז בליטא ,עמדו

שתי אלטרנטיבות כאשר היה עליהם לעזוב את ליטא  :אחת -
רצח היהודים במקום ,והשביח  -פינויים לגרמניה .בווילנה
חם הכריעו בעד הרצח .כ  2000-יהודים שעוד היו בווילנה
חושמדז בפונאר בימים  3-2ביולי  ,1944כ·  200-1soניצלו
ברגע האחרון ב"מלינות" ועל·ידי בריחה .בקוננה וכשאוזלי
חיתה ההכרעה בעד פינוי .ניתן להניח שההחלטה הושפעה
מהעובדה שנסיגת הגרמנים מווילנה היתה מבוהלת והיא בוצעה
ב"  3-2ביולי ,ימים אחדים לפני שהעיר כותרה לחלוטין
ב·ד 9-ביולי ודרכי·התחבורה נותקו .גורמי ה·ס.ס .הממונים
על המחנות בווילנה דאגו לבריחתם המהירה ולא רצו לעסוק
בפינוי אלפיים היהודים ,דבר שהיה משהה את יציאתם .לעומת
זאת ,תנאי הנסיגה משאורלי ומקרבנה היו נוחים יותר לגרמנים

כדי שהבהלה בקרב היהודים לא תגיע לשיא ,דבר שיכול
לגרום להתנגדות וקודם כל לבריחות המוניות ,הוסכם

ולרשותם היה יותר זמן ואמצעים לביצוע הפינוי .פרט לכך,

עם המשרד הראשי למשק ומינהל של ס.ס .והמשטרה,

יתכן שגם גורמים אישיים ,כגון עמדתם של מפקדי ה·ס.ס.

כי תחילה יש להוציא את היהודים מווילנה .שני משלו·

ההחלטות שנתקבלו

חים חופנו כבר למקומרת בחם חופרים מחצבים .משלוחים

רמשטרת·הבטחון

במקום ,השפיעו

על

בווילנה לעומת המצב בקוננה ובשאוולי.

אחרים ייצאו בראשית ספטמבר .באותה עת צריך יהיה

להעביר את בתי·חמלאכה של הגיטר לקרבנה .את גיטו
קובנה יש

להרחיב ולהפכו למחנה·ריכוז .גם

בתי·

המלאכה של הגיטו הורחבו ,ואילו עבור עבודות צבאיות
דחופות הותקנו

6-5

מחנות·ריכוז )העבודות בשדות·

תעופה ,נניח צבאית ,תעבורה ,ייצור כבול ,מפעל לבנים

וביח"ר לגומי( .הכרחי לשלוח לקרבנה ולווילנה אנשי
ס.ס .אחראיים ,קצינים ,מש"קים וטוראים ,כך ,שיטלו
לידיהם ויפקחו על ביצוע המפעלים המתוכנ"נים.

הוטל איסור חמיי על היהודים להתהלך ביחידות .הרש·
יוכרת לנוע ב לקחו בחזרה והוכרז עליהם כנטולי· תוקף,
ואילו היציאה לעבודה מחגיטו וחשיבה הותרו רק לקבו·

צרת גדולות .ליהודים נודע זה מכבר על האמצעים
המתוכננים ,והדבר יצר אווירת בחלה ,מאחר שהיו
סבורים כי יוצאו להורג .כתוצאה מזה ניסו כמה מאות
יהודים בווילנה להימלט .חלק מהם נורה למוות יחד עם
משפחותיהם ואילו חלקם הגדול נתפס ,ואחרים חזרו
מרצונם הטוב .כ"  40-30יהודים הצליחו לברוח .כמו·כן,
חיו קשיים בעת הפרדת בני המשפחות .כדי להוציא

לפועל את האמצעים המתוכננים ,יש צורך ביותר כוח·
אדם משטרתי ומאבטחים",

סיכום

המדיניות של הממשל הגרמני כלפי היהודים בליטא עברה
התפתחויות רשלנים .חקו הדומיננטי במדינירת זו הוכתב על·
ידי המגמה הכללית של השמדה טוטאלית ,כפי שנקבעה במרס·
דרת

ה·ס.ס .ובמיניסטריון

לשטחי·המזרח

בברלין.

בתקופה

הרא' i~-ונה של הכיבוש הגרמני בליטא ,בין סוף יוני רעד שלהי
 ,1941בוצעה השמדה כללית ללא הבדל גיל ,מין ,מקצוע או
כושר·עבודה .קצב ההשמדה בתקופה זו הוכתב על·ידי יכולת

הביצוע של יחידות ה"איינזצקומנדו" ושל עוזריהם הליטאים,
שביצעו את הרצח .ריכוזים יהודיים קטנים ,שמגו עד אלפים

אחדים של יהודים ,חוסלו ב"אקציה" אחת או שתיים .ברי·
כרזים יהודיים גדולים יותר ,כמו וילנה אר קובנה ,נתמשכה
ההשמדה חודשים אחדים .במקביל לתהליך ההשמדה נוצלו
אלפי יהודים לעבודות ·כפיה ,בעיקר

לצוני הצבא הגרמני

וכבעלי-מקצוע במפעלים שונים .בריכוזים היהודיים הגדולים

נקבע דירוג להשמדה ,והעובדים במפעלים ובמוסדות ששירתו
את הצבא או את הממשל הגרמני היו צריכים להיות האחרונים
בתור לח·י-:.:מדה .בתהליך זה של הה•ז,zמדה הטוטאלית וניצול
זמני של כוחות·עבודה יהודיים ,התחוורה לגורמי הממשל

הדו"ח התייחס לחודש אוגוסט ובו ניתן ההסבר לכך מדוע

הגרמני המקומי בליטא ,ובעיקר לגורמי התחזוקה של הצבא,
הכדאיות של ניצול היהודים לעבודה ,ובמפעלים מסויימים אף
ההכרח בבעלי·מקצו·~ יהודים ,שלא ניתן ה·ה להחליפם בעוב·

משטרת·הבטחון רצו לנצל את גורם ההפתעה ולתפוס את

זים לא·יהודיים .בעקבות לחצם של גורמים אלה ,הופסקה

יהודי וילנה בלתי מוכנים ,מתוך חשוז zלהתנגדות ובריחות

הח·::מדה ב·י-:.:להי  ,1941והיהודים בגיטאות

אחדים בליטא

המוניות ,אם יהודי וילנה ידעו מרא·ז; על הצפוי להם.

הו•ז,zארו בחיים.

יצאו חמ•ז,zלוחים הראשונים

לאסטוניה מגיטו וילנה .גורמי

מדרו כללי

שנת  1942עברה ללא השמדות המוניות ,כשהממשל הגרמני
מגביר בהתמדה את ניצול כוח·הענודה היהודי .התגברות
פעילות הפרטיזנים במזרח ליטא ובאזורים הסמוכים בביילו·

41
כרת באינטרסים ושיקולים מקומיים .גיסו וילנה חוסל כליל,
נשל תדמיתו המרדנית בעיני הממשל בליטא .חלק מתושביו
נשלח לאסטוניה וללטביה ,וחלק נשלח למחנות·ההשמדה נפר·
לין .גיטאות קוננה ושאורלי עברו תהליך "קסירקוט" והפיכתם
למחנות·ריכוז ,רצח ילדים וזקנים ,אן רוב תושביהם נשארו
במקום עד לפינויים לגרמנית ,ערב שחרור האיזור על·ידי הצבא
הסובייטי ביולי •1944
מתון כ"  235-225אלף יהודים שהיו נשטח הגנרל·
קרמיסאריאט ליטא ,כאשר נכבשה על·ידי הגרמנים ,נותרו
נאיזור עם שחרורו על·ידי הצבא הסובייטי רק כ" 3-2אלפים,

רוסיה בתחילת שנת  ,1943והערכת הממשל הגרמני המקומי
בליטא כי יהודים שנותרו באזורים אלה מהרירם גורם לחיזוק
פעילות זו ,הניאו לחיסולם של הגיטאות הקטנים ושל מחנות·
הענודה ,שצורפו לשטח שיפוטו של הגניטסקומיסאר וילנה·
איזור ,ולרצח תושביהם .חשיבותו של כו· nהענודה היהודי לא
עמדה לו מול מדיניות השלטון הגרמני המקומי ,שהגיב בטרור
ורצח כלפי כלל האוכלוסהי ובחומהר יתירת כלפי היהודים ,על
כל חשד של קשר לפעילות פרטיזנית.
פקדות הימלר מ·  21ביוני  1943חרצת את גורלם של הגיטאות
בליטא ותושביהם .פקודה זו חייבת למעשה את חיסול כל
דג,יטארת בליטא ,והעברת אנשים נעלי כושר·ענדוה למחנות·
ריכוז באסטוניה ולמחנה·ריכוז מרכזי לדי ריגה .הממשל

שומריהם הגרמנים נדרכי הפינוי אר נתון המחנות .מדיניות

הגרמני נ"אוסטלאנד" ביצע פקוהד זו רק חלקית ,תוך התחש·

"הפתרון הסופי" בליטא הוגשמה במלואה.

בחלקם פרטיזנים ביערות .נמחנות·הריכוז בגרמניה היו עוד

כמה אלפים ממפרכי מחברת קוננה ושאורלי ,ומיהודי וילנה
שפונו ממחנות אסטוניה ,אן גם אלה מצאו ברונם את מותם
בתנאים האיומים ששררו נמחנרת·הריכוז או נרצחו על·ידי

ל ,גרפונקל

חשבוננו עם הליטאים

א

אחד הגורמים א :זzר בשנות ה 1;1:ה ,:הוסיפו הרבה על סבלו

••.i,ל ליטא התקרבה לקיצה  ,כן גברה וה רי כה השנאה הלוהטת של
ה ליט אים ל;•הדד'ם ,למרות של~ .חיתה להם יד בה' iLתלשלות

ומצוקתו של הקיבוץ היהודי בל רטא ,והחריפו את גורלו הטרגי,

ט ,,רגית הזאת לt-ז· העניינים .באותם

היה היחס הבלתי·אנו·:.:י מצד רבים מבנ •,העם הל'טא; על

גדולה בלבו יז-tל העם הל י טאי על העוול הגדול שנעשה לו
על·ידי ·ז:.כני  ,iאך כיוון ·.:ז בנסיבות דאז אי·אפ:זzר היה להיפרע

ללה ביחסי הליטאים והיהודים בתקופת עצמ1:,י תה של ליטא
)  ( 1940-1919ובמ•וחד במרוצת שנת·השלטון הראשונה של

א ש מ ים

חוגיו וי  tכבותיו .חיתה זו תופעת·לוואי ל ·.,הה:.;:תל·ז:.לות האומ·

הסובייט'ם בליטא וסיפוחה לברית ·המ וע צות.

מן

ה א  ·:.:מ ים

מך ומים

ה א מ י ת י י ם,

ימים נצטברח מרירות

מצאו הליטא > ם

והיח י דים ע:התאינ i lלתפקיד עגום זה היו ,כמרבן,

היהודים.

ארבע ה·ז:.נים הרא~:וגות של ליטא העצמאית עמדו בסימן

ביוני  1940החל י טה ברית-המועצות להפעיל את החוזים

ל •;:,מעין "אנטאגט" בין הרוב ה ל;•ט אי והמיעוט היהודי במזיגה

הח:י.:איים על "חלוקת אזורי הה' iLפעה" ,שגעשו בינה לבין

הצעירה .אך חיש מהר הקיץ הקץ על " ת ר ד ה  iהב" ביחסים

גרמניה הנאצית ערב פרוץ מלחמת ·הע ול ם השביח וכן אחרי

בין ,.ה'יט א·ם והיהוד י ם  .עוד בימי ' iLלטון המפלגה ד iנוצררת·

תב ו סתה של פולין )חוזי ר ' בנ ט  iופ-מולוטוב( ,ולכבוש ולספח

דמוקרטית ,ל א זו בלבד יז :.הסיים הלרטאי והממ·ז:.לה חיסלו בזה

את יז-tלו•ז ,zהמד י נות הבלטיות .ב·  1sביוני  1940חדרו לליטא

אחר זה את הי·~:גיהם ל.oז· יה ו די ליטא ב·~טה האוטונומיה

מחנות גדו  liים של הצבא•האךןם  ,נוסף ליחידות שחנו נבר

ה ל אומית ,אלא ה;;.ו nלה לר,סתמן ה 1·:1ה ניכרת במצבם גם :,בזט ·

נןק ודם בבסיסים הצבאיים הסובייטיים .לפי דרישתה הארלטי·

חים

מטיבית של מוסקבה ה  iקמה ב ל יטא "ממשלה עממית" ,בהרכב

אחרים.

ב·ד 1בדצמבר  1926ב רצע ה על·ירי קבוצת קצי נים ,שענןורי

רצ ו י לנזמ·ז-tלת ברית-המועצות ,ונבחר "סיים עממי" לפי שיטת·

בקיז-tרים עם הס יע ה הקטנה ·  tל ה"לא ומגר ם" )ה"טויטיניגקים"(

הבחירות הסובייטית של ריד:.ימת מועמדים אחת ויחידה ,שהוצעה

בסיים ,הפיכה צבאית .במקום הנ it'iו i:.ר שהיה ,לפחות באופן

ע;' ·ידי " איגוד העבודה הליטאי " מיסודם של השלטונות הסרביי·

פורמלי ,דמוקרטי·פרלמגטרי ,בא משטר אוטור יט רי שנשען על

טיים צ~ ,רכ י ביצ ו ע הבחירות ,ך יז:.כולם חייב י ם היו להצביע בעדה .

הצבא .חלה תמורה חדה לרעה באק לי ם הפוליטי של ליטא,

ה"סיים העמנזי" ה nל·ט ,כמובן פה אח,ד "להכריז על ליטא כעל

שהתחילה לאמץ יותר ויותר דרכי מדינה פשיסטית .במשך הזמן

רפובליקה סובייט'ת סוציאליסט•·ת ולבקיז ,tאת הסרבייט העליון

פגע הדבר קשות במצבם של היהודים .החל תהליך שיטתי

 ·-::ל ברית-המועצות לקבל את הרפובליקה הזאת בתור חברה

ובלתי פוסק של גי•t-ז ול היהודים מעמדותיהם הכלכליות בתע·

לברית-המועצות" .הס  iבייט העליון החליט  ,כמובן ,למלא אחרי

שיה ,מלאנה ,מסחר ומקצועות חופשיים .רוחות רעדת ,שהגיעו

? 1ברי • r1

מגרמנ'ה ד,נאצית ומפולין הלאומנית  ,החלו נו·.:ז בות בליטא.
בסוף שנות ה'ז-tלועזים החלה שקיעתה של ליטא הריבונית.

" ;;,קב·ת ה " ל •;.:ליטא וב·  3בא ן י ג•1סט  fl .) 10 1940ה ליטא

המוז,צ ות בתור הרפ ו בלי י i,ה הס ו בייט ·· ת הסרציא 'iיסטית ה" •16

החל תהליך מזוו·ז ~;•:.:,

ס ובי יטיזציה כפרייה של כל החיים

היא ספגה מהלומות ועלבונות משלויז ,tשכנותיה האדירות :

הפוליטיים ,ו  iחברתיים ,הכלכ ;כ:יי ם והתרבותיים  ,על כל התופעות

פולין ,גרמניה וברית ·המ וע צות .בגיג ר  iגמור לרג•ז,tותיה הלאו·

" בלתי

הכרוכות בכך :

טרור פ ו ליטי ,כ לי א1ז

א ';; פ י אנ· ttים

מיים ,נאלצה ליטא לק•ז,,:וך קשר ים ך • פו lומטיים עם פ ולי ן ה t,ז• גואה

"םיר·:..:כ בבתי·הס·1הר:. ,ז תוך זמן קצר גתמ ~; או עצורים עד אפס

עליה ,שכבשה בערמה את וילנה ,עיר ד,ב י רה ל •;~.ליט א  ,ולוותר

מקוים ,חיסול כל המפ; Lג •,ת וארגונ י ם וסגירת כל העתונ•ם ,פרט

על מאבק כ לש הו ול  iסמלי לקבל את העיר בחזרה .כעבור זמן·

לקומוניסטיים ,או פרו·קומוניסטיים  ,הצפת הארץ בפקידים וקן·

מה נאלצה ליטא להחזיר לגרמניה הנאצ י ת את חבל קלייפדה

מיסארים רוסיים ,הרחבת ה·ז:.פעתה ל.:ד· ה:זzפה הרוס'ת  ,הלאמת

)ממל( עם הנמל היחיד שלה .עם תבוסתה ל.:ז• פולין בתחילת

ק·-.:מה ועוד ועו.ד

מלחמת·ה·~ולם ה·~ניה ,נתג· :z-מר ,כב י כול ·::א·פתה הפוליטית

מובן מאליו i.:' ,ררב רובם ל.:ד· ה:. ,יטאים זיהו את היהודים עם

היא "קיבלה" מידי ברית ·המועצות את

הקוינ ו ניסטים והא·ד:.ימו את היהודים בכל הסבל הנפיד;י והפוליטי

וילנה ,אך בתנא ים ' i!-פגעו ק''Lות בריבונותה .כמו ית ·:.:המדינות

·::פקד אותם ם •:;,אבדן עצמאותם הפוליטית וסיפוחה '  tל ליטא

 -נאלצה גם ליטא

לבר י ת·הינו·גוצ ו ת .הת·גומולה האגטי·ד:.מית הגלויה · ,ז:.עד ה· 1s
ביולי  1940לא נתקלה ב·ד:.ום התנגדות והפרעה מצד ה·ד:.לטרנות
ה ל יטאיים  ,נ·גולמה איבבם מן האופק  ,אך עמוק כליכם ובתודעתם
ל ·::.ליטא•ם רב'ם החלו לרתוח רג·::ות ו-צרים ל.:ז· ' i.:גאה עוורת
ולוהטת כלפי היהודים .רגשות ויצרים אלה אך ציפו להזדמנות

הגדולה של ליטא :
ד,בלטרות האחרות

 -לטביה ואסטונ י ה

להסכים לכך: ,בברית·המועצות תק·ם ותקיים "בסיסים צבאיים "
ב· -zטחה .קצינים וחיילים ·ז~ל הצבא·האדום החלו ל·::וטט ברחבי
הארץ ,

למורת·רוחם

ל·::

תו·::ביה

·::נאלצו

לחרוק

··::ביים

ולהח·~ות .צילו ל~· הקומוניזם החל להאפיל על כל החיים
במזיגה.

ככל ·~גברו היבהלויברת והעלבדנות ·:.:הונחתו על הרג· ::הלאומי
של העם הליטאי על·ידי שנכיר ,וככל שעצמאותה המדינית

להתפרץ ב·::צף ,ף:.:ק כ ל בה ;;·;:,ג·רהנ' הינ .צ·פה ומ·::נזי דה את

הכל בדרכה )ר אה ב:פר " יהדות · · ,טא" ,כרך ,יג.:ד· את מאמרו
ל ·::ל .גרפוגקל  :מא•גרא רמא לב·רא עמיקתא(.

האוכלוסיה הליטאית )מחוז אליסה( מקבלת כתשואות את הקלגסים הנאצים הפולשים

העיירה סימנה כלהכות אחרי הפצצתה על·ידי הנאצים

מרצחים ליטאים ,עונדי הסוס הלכן ,משסוסים ככיכר השוק של כוסרימאנץ החרבה
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רצי nח יהודים במוסך במרכז קרבנה )שד ' ריסארסאס( על-ידי מרצחים ליסאים

רציחת יהוידם במוךס במרכז קרבנה )שד' ריסארססו (cעל-ידי מרצחים ליסאים

יהודים מקרבנה )גברים( ב " פררט " השביעי לפגי רציחתם

רצ'חת יהודי

בקיץ  , 194 1ב'די ל'טאים במדי·צבא של ל'טא

פרג'ב ,' l

--~ ....

',1,

·ג'·

~

;_:_' 1~:_:.~iז~:~!e~ 1 n k u ~--.'_• ,זi~uli,,v''f~~rס
\'' i'j
ד
~:~4;1

~~:6

~,1~~1

•

'• ! .,

?-

"דן;,נ

?'

< v

·r,

~~ ג.E'ios ,גf, iי ",r y,·iJ,, at.ueג :1 1יD

AUSז!:;f.IO v.Aist.ו: tvז~21
פS :\ \vrl VALD)rBt
 11ג;,; ,

.

'•~A/ 1

••~,••:•~•:י•.-•;: ,, >:
• :,

~~s·~f.

i

·.

--

~~jl;:,i.נ: l .. _'; 1 ~•, ;.ו .ו~ , ,

-

 .כccג~

. ,,..ז י-

__ _ _ 1 , , .

-• .. .,.....,_ -..ר - :,...
א; · ~. 1 M.l!:1.i

nג''  t6!fגot, j,• Za1"',גרiv.itci. ·.:itגiפ:j.o s Lי~;J

\

~'r-
'1,.,
i~: (:
\;:~•'r''/fi;n

:-vי

·,

'. Y. R,M, .

, , <'\d 1 <::, 1-n~ ~ \c.. ,וm,ה~ ' fיז. P.,11
;lf. 1\: \~.,,,:,.ז' ~ ·i ;io,1:זjt' bu-110 ,,i,,; :, ~Ct) ~yd ,
~ ~ ~ bג ק .h--r-t. ru;1k 1~1; t1's,יג,_'iוחכ ' l t L:ג!" 1:
·
i .:~~.111 tU ('.:hOנ,,4 ~.v Jr
.tl ·, to 1$(\.ט en
·
" ,
'-~ "' .

~;t!J"'t\ •:f

ו•--

.,,-

\1--

,
ז

!'~-

'

·.י
<,
'

-:,,

.

'f

s~i 1;isי·Vi i

',

,.

. t•' . ·, ,
;

.~1•\'·. •,ו ~ ··} ::

מכתבו של ראש מועצת ז ' יימל אל ראש מחוז שאורלי על רצח יהודי העיירה

';f :.
'':i

רצח נשים יהודיות

מראקישו ק ,

בiויץ
ו

1941

; :·..' 4/,,.,//;~ -YJ?"' {_, y _; ,,,.
/ !"lt zן ):;x)l?/t .:
: "#כ ,;~ r:1 Y/t ·~eנ,·~•:, .·:11&:rjJ.
J;11!( ,FZJv_pנ (1ן···~. ~l:;3
~, . •~:'ld:,·.9U 1/J ~ ,~ -f.,,.
"'.

ר1/.,..,...

.

! ( )".

' "· rr;ft;.. ~ .·,1~ ',) ,ו .,'.":•·~,:~..:·.:.;~·,~:-.:.·'.:'·."'~ .:.i
ך .·•:,·' ~ !:·· f

(
IJ
''-

I

I

י

\ 1,-,

7

fl

.

/1.נ~,
,

'-

-

.

l (} ,,.,

מכתבה

המרצחים

של

יהוד י ה ,

שנמצא בעת חשיפת הקברים

>

.

f

~,, ~•- ,.

\. .,."'_ '••',••~.·','• ":..·....,···. i,.,,•·l·. . .

ההמונ יים אחרי שחרור העיר

,,,.,..,.,.,,

;

"~רt, ,

;;:~,

""•,..:,,'

.ו

"j

' ;:.. 1'¾R'+j(;•ךy"•~~•.

.......~
,'

•~--·..,,~
· ~•~,. ~......'ג..,:<(' ""

V

'\,,,.

.. '

:.•~·--.,
.,..

...,
....

\,

'...

,.......,_,-:"'

"

:~ t : יז,;. ~ ~----~
• '\ r-,,

.

\.

.·.i,_( ,ש
1.ע.:';..~ ~
\~

-..

'\-

4 '

'

·., . · ו. . . t-;
,,..,.,. "'·"--~-,
...:·· 'ז
i:..,

. , L'
'.·· ~ .
ן

~"

. ;,;.~-·

ןi;..

·~

,~.

'~.'

ב

-ייי-"

i::1

15

·,

ם

נ:
U

~~-

t~ ,; =י::·
"

w "·

·r

....,_

V

·· .. '

.~

:·' <_
,.

~

~\; \:

.

-,~ .

~ ' 'ד.',,

'

'-

.,,J>

""
,.·,,,_

. ,.

'\

""''·Z-"' J•

";~'

.

,~. _:.; i~f1 ....

.

י

, -~~)י

".....
),,""'

f\ · "··,. :· ~--.... ··•~,,, ~--

.~

i·,•-.v

_;,

, \ ,,

~ז
·-..,. .

;

<'נ

(

• .,,_ .

,::

\L·

·ז:,

' .

' ה-·ו,..

.,

'

~-

~

.;. .

,

~

1-:'ג

,,f,,

~·

i,,(.' ~:.).

~(";: \,;,.~.:

··.ו,

":

';...~~

• .

'.;)'י_~י-

"'

\ג,/ ' '

·,J ';'-, ;

'Y

,,;:,*~;

,':

, . ~',!

,

'

.',

.~

':

'ז

'

"ז.','כ
~...
~" --..<"_,,
-י
'. .
..

~- ~, .~~--~:~ ~

,·,

'· · ו....,

. .: 'ר,.

~·,

,:'~

'י,;;י, י-,._,

,r)

-~

נ...נ:~,

~,·

,~'·

.....

...

t.' -

~. {.:,,:,•,.,; ,·"-.

-.,. , ,~'

·~'

·-~..

"י'י

\_:::

,

·1"W

~;~

~.,.., ~. ,,'·
#

-!~

\.:'\.

'o1 l-., .~

.: ~ . ·~ ~
.·. · ....
~·ז,~' '!''

,,,,

.·v· ., ... ,. .

~\,

',i

..,ז

:,:-.. .

x '. '- ·~~
.... ,

,,.,.'י:,..,,.

,·.::~·'

. ~.

~ ~~

:-~~ ..: .~: -· -· ~'- t~.

,ן.,

"'ו

~

;:~:,
...,. '·,.

' :-.., , ,

'J

·)

'·:-~~ ,·
•.,,

~\,•

:....

' , ~-,

'~;-

~

-~

~

..,,.,.

; _ ~--,--=·--"";י,י

-ז

1:Q;:;•\\
'_:::·_ -~

""

(

' .,

,

\~ז
". ~
'« .~ \(.,',

't.

'•;\)~··ג:~ז: -~ ~. '-~~ - ~: ' 'י:---.ti.....,_

,,.

.

ח:·

{..,

~ ~\
,\,,

.-..,;,

~:

~...

\,;

'i.'· ') -~..., . {
\,.,
~ו
,..,. \t,.J·

)., .,: ,.~~
{
"'-,.
~-זו-·

~•ג

,.

f ;~;ז.~ •:---"~, ~ -~,;. "'· L,1 .-~ · ,,'\ י
;ד
~ irm2 t ~זk ~- \ ~ ~, ;; ~ ~ i.:..;,t·~ י.t ~· -,~, t'I ~.,: · ·
i > ר.••: •,.;:; ' ··יך:· .. . ,., ,; ··-~ ·• ·,·•, , 'י
{' \; ז
J--ו

g

{~

a ,,

i:i

נ
ם

.. ~. ,•

·:~~.:י.f':{·~~~-;-~:•:,
<<ף

• : ,•' '
'•.,

,,

-::;ז:

..

"""'-"'.......--'-:""~"":;""'~~נi.:,_·

~ --

. '~"·~:,
~~··•.-;i~' 'י
.;·:}~ ".
.. :1.-i:;~ , .~ .;;..~ i,.

·,. :;;;,.L,
:S. ~ , \ ,~i,!IJ;: •W. '
; .. ~-,:
ן,.,;; ~.......
•
~ --,;::::........., •
, ~,~

. .

,,;.•'נ.-•.

.,~

,~

\11<

',,.;:·:•',.,l-.\ '

... .••

:. . .·.., . i. t

;:ו

[ :1'זt:~;,;,1jf' ~ וr; \ן ; ~ז, ~
/•

;:;
g
:

f
1::r
-::

\)

ן

~

~

"-.r
נ:

~:-,.,

די:::
''ו

' -

. .;.~- _f

r ;:
__

,,,. .• (
1k.

··-w . .

':~_;

·::י

:

.,

.•.

4,~

.

N

~~'\··,.b

:,;ו,:" ·.. •.

..

, .·r:--י:,...tt

, , · גt..
•~
•.
,.. ,.- '.,-=: ;י. '

';:

,,'}·,,.,,'

.'

,r~

,,

> ,

~-

~-

"'

:j "'·

.' \"י..
.:יו

;;;,.:~ :~ ' ~;,

·,./,.

'

i.':) : .\ ':'

1!!io,;

-":.

•

,",,,,,. .

'

.ז

~

!

,

~

~

..,,

J.J

,.·,,

j

ב

"

1·

נ:

ם
נ:

u
נ

u

i:1

,ן

;.,_.:·,'•:

!;·'

:~J;( •

,.,.

...

'_ז,1

\;,'

0

- ' ., . . ~. '\1-~
~ ~

·~·

f'ן:\_' : .;( "ג:';.: ;i• •. .ו:~

"

:ג
•,'-נ

~1

. "'.

,

"':.ר

,'

~כ

~- .
-~

'

~;
\.

.• · <f'-~.;t
כ::, ·.:J . \~_-.~

. -~;

',:,

~

~

""

~,

"....,

,·

~·'.

,·, · ;·ן,

~.:
..
<.)' \ב
-~

~

~

,~ .

. .1'·:

,/ ,·.,1,'J
t .

r&נJ.ו:~::,
:~··-~f_·~t . ~,.

,!

,., ,~:

-l.

<.

""'

·.,,,

'

--"'י

~'.

..;,.
"'\.-· •.~
.
.--~-

::\

)

~•,,

:

•..;

--~~--

.ר:

,

G

~

·~

,.'נ

'ה:-

-:,.נ;זr.~"\.':

....~.

-J"f,,

ltl,,:,:,.~ ;~ :,' ד1~ :ו, ~,
•

-

u

"}

,;ן

·,,

;,.

..... ,;,

C\)

f-ry

t

· .~.:·"" · ,:. --r •.

;:

-,,.,(, . ': -

• ;,

•

..., -,,,, ••,,

~ .::Ji;::1:;: ~,· · ~:';ן:;. 1 :ו
!~ דr·J14t;,.;:.'!,
ili· ,•ill·- ~ · ~ ~"'זי. 5:--,
•t'יi ;r: ·rtי: ~
~

ם

..._ -,v••""'ג- • -

'

'•-..........~,. .1. -~'~,~~ ,;~ ~· ,,.,;.; ·,
li'~J:)i-J"•'',-,,.: .• ' t .. ..:"ז:ח'י
'"'!~ •.
,,".:...., '«.,
·'.

......

. '·;•'• .,· .,,
'

""'1,-,' :'':·:~.

ב:.... ~"י,;,

;:,l:•ז, ;t1.:

·~

-~ ' i~;5;.;:,t1;,.i;1.;yi יt~ ,:;;•
'

'

r.

"-·

.{ו, _,ו.··;י,"':.נ

,. ~}

~י

C
r-

(ך\ 'ךo<

}...

R

~'4tl{'t~f, . " ";,,י.,;;ךr i,;
~:~ · :· .,·~~-.:J·•,: "ר:~

-~~··,.

,';.,;

~

i,.,. -~·~:.,,.,i.  י,t'
•

i,;;·~. .

'

;

'

-~

.,·•');4

: ·.,. "

~ ,,

,.,,,,

., ,•. ,' ד.i\tj.·
..

t)':

.

.,;·r., .......

t\ו.

: ·ו-., .,

'• ""~

.

·~, .,~· :;

·...•.. ;;(,·.

..

:~.
ך

..t·(:,.:'..·
. _ר:,,,
1· '"'•
· ~-

~';ךi(.

;,_ ,..., ,,,

•"

~"·-J.

.. ..·-ז...,..'

(h
..:

•::<,. ',;;,,,~~- .

· ~~-.: .~)·"~. -~~·. ~~\.

'f':)1',}j·~~

~ !~~~

~,

.. ·,

1-c

...\ו,., . ,:·.:•;iז..:י:"א

:1'~} ז; ~~ז1 ~
'

~

~·" ·

"'י.. '-.' י

\;\

·~

. .. '·•;ל,·'
,, ' . ..);i.,,•' . ~-..

;"ר:;~. : •, ;;::;.\ן

.....

~

;\.ז
":

••

.,

.

'. ,.:,

~

~

-·

,;}
·.. ....
\:·~.' ., ' ·.. -~

:c. ~,.,,:'\:,· :, ~;,,,~ ....

,,

.~ • :..

V
'

i ,:1., .,

'.

· י,.,. ז·' '"' ·"ד:·:... :~\i ~ ~ן._-.,;:·, .··:.~:·~·~·~ז.·.•,.·,~.·:-~~·,.~·.:, ''
,_ג,.'
,, -~~~'( ,t~

~~•t:W:'°
l"

·.~.··;~~-t.'

·',1_,_ ,ii

':"'~-•'
· · , ·.

~'\ב.

i .,',···,,...,_
•~.-;., :_;,__)', · :_ ' f?';,f,·,, • , ,,' °',,;:'~;
~-\~: :';י..

'•.'"' · ·

i·, ~.:-' ' ,
.i\:~~ז
:.·...:· ' ~,,
~

't

..

';:'•:

{... ' .

·~ז-~~t~~~~

~f

~\' ·,,_i_).

:.·..·;;

' "'' .."

-~

.. .,
··---

,i~: . -~~~~,'
·~·

4...,.,.

~;.,•

'-.

-

,,.

."~•.

,:'נו

,,,,.. '
,'\

'-~~

'.1; ':~~

.... 'f,,""

~-

,';:5~•

--...~''"'

~-

,\.,..,.
..

""ז.."•

1,

'--\''

·,._ן,.

}!ו

-~·~;

.

::•-

·~..

f,li~ב

-~

...'1!.,

.ג

-_::..···

...\ .. !ו-

.~

.•. .;,·,

.:~~::_:~:\;

'~~
'· •,~

:~
_~_~:.';',~'ל:

ti:' .:::-

,;,~~:~J{,k~
.
:
.
''";'itt1.1i~~~י:- " . -

f'"'. ·.~• -~·

',;"'''

'~

,ג.,_

·~.......
"- .,,

''\,.

.........

i ·.~-

·~·~.

'

·."'ל 'ך1'
'

\~~-'

'

~,;::

':~ג

ג

.

ר:-

~~.~ ~ ·~,\; :

i'

ז: :~
~

fr'~

~\ ז7°'--:~;ךר-;
t":
,.c:;.;,.
11,.
'-",,:, ",

i ··~
,...,.,,
.

,..,,;,

'\
••.'-<

.'

,·"""·

~.;,,, .. : 'ן.

\''.

a•;

.,•

"זי.,,

"''· 'ז;~~ג-~· ~:ד.~:"

~
j

'11,•:

li ;_,

t~ '~~~

·,i}ז
'

-~

"'

:~~

n

.....

ג'בור בר ' ה " מ רס " ן ולדף ו'לנסק'

שלושת האח'ם שפנ'ה -

לוחמ' הד'ב'' Tה הל'סא'ת

ג'בור בר'ה"מ סמ"ר קלמן שור

האב והבן מג'ז

-

לוחמ' הד'ב'' Tה הל'סא'ת

ג'בור בר'ה"מ סר " ש ה'רש אוז ' פול

ג'בור בר'ה " מ טורא' בור'ס צ'נלד
)התואר הוענק לו אחר' נפ'לתו(

רס " ן לו'סץ  ,בראש טור ח"ל' הד'ב'' Tה הל'סא'ת  ,מקבל פרח'ם בוו'לנה המשוחררת
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 גולדפרב לחברתו בקיבוץ הזורע. גלויה מאת חייל הדיביזיה הליסאית ה

כניעת גרמניה הנאצית

,

·.:.. :::;': ' ··- .·

~J.

מכתבו של החייל בדיבזייה הליםאית גרשון קאן לאחותו אלס

מדור

כללי

49

בפי הליטאים ,שכאבו את כאב הגזילה הברוטלית של

של היהודים במפלגה הקומוניסטית בליטא ,אפילו בתקופת

עצמאותם המדינית ושסבלו נפשית ופיסית מצורות שונות של

השלטון הסובייטי ,הם שקר מוחלט .אפילו נניח באופן היפוטטי
שאחוז זה )  (75הוא נכרן ,מסתבר שהמדובר הוא ב·  22soקומו·
ניסטים היודים מתוך אוכלוסיה יהודית שמנתה אז כ  250-אלף
איש ,כלומר ,רק  0,9אחוז הימנה היו קומוניסטים ר·  99.1אחוז
לא·קומוניסטים .לאור מספרים אלה ,האם יכול לתיות סילוף
גדול יותר מאשר להאשים בסיטונות את כל יהודי ליטא בהש·

סובייטיזציה כפוהי וטרור פוליטי ,היו שתי האשמות נגד היהו·

זים :

א( יהודים ,ובמיוחד בני·הנוער היהודי ,היוו אחוז גבוה

למדי במפלגה הקומוניסטית הבלתי·ליגלית והנרדפת בתקופת
עצמאותה של ליטא ; ב( בימי השלטון הסובייטי תפסו יהודים
מקרם נכבד במנגנון הסובייטי המסועף ,כולל ה·נ.ק.רו..ד )הבו·
לשת הפוליטית( הנודע לשמצה ,שחלש על כל מעשי הטרור
הפוליטי והיה מהלך אימים על הכל ,ליטאים ויהודים כאח.ד
אולם אסור היה להתעלם מהצד השני של המטבע .בכל הנוגע
להשתייכותם של יהודים רבים ,יחסית ,למפלגה הקומוניסטית
בליטא ,יש להביא בחשבון ,כי ההחרפה החדה באנטישמיות

תייכרת או באהדה לקומוניזם ,להטיל עליהם את האחריות על

דעותיו או מעשיו של אחוז מבוטל מתוכם ולעשות בהם שפטים ?
המשטר הקומוניסטי החדש היה זקוק

בדחיפות לנסיובם

וכשדונותיהם של אנשי האינטליגנציה היהודית ,ומשום כן,
בניגוד גמור למצב ששרר בליטא העצמאית כאשר במנגנון

הגסה והברוטלית בליטא בסוף שנות העשרים ובעיקר בשנות

הממשלתי לא היה כמעט אף היודי אח,ד נתקבלו בשנת השלטון
הראשון של הסובייטים יהודים במספר ניכר במוסדות הממ·

של הלכי·רוח שמאלניים-קיצוניים ברחוב ההיודי ,בעיקר בקרב

שלחיים השונים .אף על פי כן יש לציין ,כי בשלטון הסובייטי

הנוער היהודי ,שלא ראה לעיניו שום עתיד בליטא .עם זאת,

בליטא הורגשה מגמה ברורה למסירת עמדות·המפתח הממ·
שלחיות לידי ליטאים ,אפילו בעלי עבר אנטי·קרמוניסטי רפא·

השלושים היא היא שחיתה הגורם המתסיס ביותר להתחזקותם

אי·אפשר להתעלם מהעובדה ,שחיתה ידועה לכולם ,כי המפלגה
הקומוניסטית בליטא חיהת קטנה מאד והשפעתה בחיים הצי·
בוריים והפוליטיים עד ה  15-ביוני  1940בכלל חיתה כמעט

שיסטי מובהק ,כדי שלא לשררת למשטר החדש אופי "יהודי"·
בתור דוגמה כדאי לציין ,ששר·המשפטים בממשלה הפרו·
סובייטית שהוקמה לפי פקודה ממוסקבה מיד לאחר ה  15-ביוני

אפסית .מספר חבריה ,יהודים ולא·יהודים ,בכל המדינה ,לפני
הכיבוש הסובייטי הארשון ,היה רק ' 700ר) הערך של ירזאס
בראזייטיס" ,הכיבוש הסובייטי הראשון"  ,1941-1940בכרך

בליטא לאחר סיפוחה לברית·המועצרת ,היה ליטאי שקודם

ה·  1sשל "אנציקלופדית הליטאים"" - ,לי~ט,ררי~ ,נציקלו·
פדיא" ,עמ'  (. 357-356לא מפלגה קטנה זאת גרמה לסיפוחה

היה "וואלדמאריסט" ופאשיסט קיצוני וגם אנטישמי גלוי ,והוא
לא היה יחיד :גצמרת ובמנגנון הממשלה החדשה .בכלל ניכר

של ליטא לברית-המועצות "מרצונה הטוב והחופשי" ולסובייטי·

היה ,שאין השלטונות החדשים בליטא נותנים אמון בהיודים

,1940

וכן

קומיסר·המשפטים

במועצת

הקומיסרים

שהוקמה

זציה של כל חייה .זאת עשתה ,ביד חזקה וברוטלית ,ברית·

ומתייחסים אליהם כבעלי נטיות זעיר-בורגניות ולאומיות.

המועצות עצמה ,תוך הגשמת תרכניתה להתפשטות טריטוריאלית

טענותהים החוזרות של ליטאים רבים ,שכאילו תפסו היהודים
את כל המשרות הגבוהות בליטא הסובייטית ,לא עלו בקנה

בערך הנ"ל ב"אנציקלופדית הליטאים" נאמר עו,ד כי לפי
הדו"ח של מזכיר המפלגה הקומוניסטית בליטא ,א .סני~צ'קוס,

אחד עם העובדות .המשרות שתפסו יהודים היו ברובן משרות

שוליות .רוב המשרות הגבוהות היו דווקא בידי הליטאים,

לוועידה הקומוניסטית החמישית של המפלגה ב·  5בפברואר

קומוניסטים

עמדו קומיסארים

 ,1941כלומר ,בזמן שהמשטר הסובייטי כבר שלט בליטא ,היה
מספר חברי המפלגה בליטא ,כולל וילנה ,כ·oס ,3oשהיוו 0.1
אחוז מאוכלוסיית ליטא .לפי מחבר הערך האמור ,היו כ 75-

רוסים .המנצחים על ביצוע הגליית רבבות תושבי ליטא ,ביניהם

וכיבוש כל החבל הבלטי ,בכוח כדיוני הצבא·האדום.

הרבה

ולא·קומוניסטים .מעל

יהודים2 ,

כולם

למקומות נידחים בברית ·המועצות ,היו כמעט

כולם לא  -יהודים.

אחוזים יהודים .זאת הוא קובע בהסתמכו על מאמרו של א.

בעיקר עוררו את מורת·רוחם וזעמם של הליטאים אותם

גארמום ב"ארכיון הליטאים" )"לי~ט,ררי 1S ,רכיוו"( 1Sס  ,עמ' ,5
ארבעת כרכי ה"ארכיון" פורסמו בליטא ב"  ,1942בזמן הכיבוש

היהודים אשר שירתו ב·נ.ק.וו..ד ,שמספרם היה רב למדי .אך

כל העובדים היהודים הללו היו תלושים מהעם היהודי והתנגדו

עמדו כמה ליטאים-אנטישמיים .ה"ארכיון" הוצא לאור לפי

חריפות לכל שאיפותיו וכמיהותיו הלאומיות ,הרוחניות והדתיות.
זיהויים של אלה עם הציבור היהודי בליטא ,או ראייתם כשלי·

הגרמני ',על·ידי המשרד לחקר היהדות והבולשביזם שבראשו

יזמתו ובחסותו של השלטון הנאצי ומטרתו חיתה להסית את

חיו ,א'נם אלא שטות ושרעות מאין כמוהם.

יהודי ליטא היו הראשונים שנפגעו קשות על·ידי חוקי ההל·

הליטאים נגד היהודים ולהוכיח את הנזק הגדול שהיהודםי גרמו,
כביכול ,לעם הליטאי .הוא מלא השמצות ועלילות מתועבות

אמה ושידוד כל מערכות המשק ,וזאת בשל המבנה הכלכלי

על היהדות כולה .בשל מגמתו האנטישמית המובהקת של

המיוחד שלהם .מתון  986המפעלים התעשייתיים שהולאמו,

ה"ארכיון" מותר לקבוע שדבריו של גארמוס על האחוז הגבוה

בבעלות יהודית ,ומתוך  1593המפעלים

היו כ" (57%.) 560
המסחריםי

,1

י· בראזייטיס מסתמן על דד.צאה מקצורת לש ה"ארכידו" השופיעה

 -לא פחות מ"  (83%). 1320היו של יהודים .כן

נפגעו היהודים על·ידי הלאמת הבנקים והפקעת הפקדונות 'ר)
את הערך "ליטא" בכרך  11של ה"אנציקלופדיה יודאיקה" ואת

ב",1952

בהקשר זה,

כדאי להצביע על הערך

-הקומוניסטית

ליטא"

לי~ט,דרישק1י

הערך "הכיבוש הסובייטי הראשון" בכרך  15של "אנציקלופדית

~נציקלדפדיה" )האנציקלופדיה הליטאית הקטנה( ,בד נאמר כי

הליטאים"( ,מצבם של האיכרים בעלי חלקות·האדמה הלא·

בארצות·הברית

"המפל גח

של

ב'ז9כ'זש1י

ב· 1בינואר  1941היה ההרכב הלאומי של דמ.פלגה הקומוניסטית

בליטא כדלקמן  :ליטאים  ,53.3% -רוסים
 ,15,2°/c,דבבי לארמים אחרים

 ,25,1% -יהודים

-

 ,6,4% -האחריות לאותנטיות לש

נתונים אלה מוטלת ,כמרבן ,על מחבר הערך.

,2

ר• בכרך השני של הספר "יהדות ליטא" את מאמרו של ד"ר
ש.

גרינהויז :

השנה האחרונה לקירם היהודי בליטו.c

so

יהדות

גדרלרת ,שהיד ורב ררבר של העם הליטאי ,כמעט שלא נפגע

ליטא

על·ידי הסדרים החדשים ,מאחר שעד קיץ  1941לא הספיקן
השלטרנרת הסובייטיים לבצע את הקולקטיביזציה של החקלאות

לחסל פיסית את הישרב היחרדי בליטא הודגשה היטב בכרוזים
שמקדרם היה ב"מרכז התעמולה של האקטיביסטים הליטאיים"
בברלין .בכרוז אח,ד מידם  16במארס  ,1941נאמר בין היתר •:
 ...שעת שחרורה לz,ז• ליטא קרובה .כשיתחיל המסע

של היהודים ,נהרסו הרבה ירתר מאשר אלה של הליטאים.

מהמערב ,יודיעו לכם על כן מיד ברדיו או בדרן אחרת.

מהטיהור הפוליטי סבלר היהודים לא פחדת מאשר הליטאים .בין

באותו רגע חייבות לפרוץ מד'דות מקומיות בעדים,

טרנרת הסובייטיים להגלדת מליטא ערב פורץ המלחמה בין

בעיירות ובכפרים של ליטא המשועבדת ,ועליכם לתפוס
את השלטון .יש לאסור מיד את הקומוניסטים המקומיים

בליטא .דפרסי החיים הציבוריים ,החברתיים ,הרוחניים והדתיים

 30אלף איש רמעלה ה"בלתי נאמנים" ,שארתם הספיקו השל·

גרמניה רבדית·המרעצרת ,היד לפחרת כ 7000-יהרדים 3 ,גם בין

ואת כל הבוגדים האחרים בליטא .לבוגדים נס ל ח ,ק
אם יוכיחו בוודאות כי חיסלו לפחרת

העצורים הפוליטיים היד יהדוים לא מעטים .את כל זה לא רצד
הליטאים לרארת רלדב,ין .מה שהיד מסרגלים לסלרח לקרמרניסט·
ליטאי  -לא וצר בשרם אדפן לסלרח לקרמרניסט י ה יד י .את

כבר עכשיו ליהודים ,שגורלם נחרץ .לכן ,כל אחד מהם

הקרמרניסט היחרדי שבאר הן כקרמרניסט רהן כיהודי ,ושני רגשי·

היכול לעשות זאת ,יסתלק נא מהר מליטא ,כדי שלא

שנאה אלה הידר בצירופם מ כ פ ל ה שלהם.
לכל אלה נרסף ערד דבר ,אשר העמיק את רגשי השנאה של

יהיה צודן בקרבנות מיותרים .בשעה הגורלית חיפשו את

הליטאים ליהודים רשהיה בר אחד מבילדיי הטרגיות של חיי
היהודים בגדלה .המשטר הסובייטי ,על כל תרפערתיר רגילרירי,
שהחמירו רהלכר מיום לידם ,ערוד בלב הליטאים מרירות רשנאה

י ה ו די אחד )ההדגשה שלי ,ל.

(.ג ...

עליכם להודיע

רכושם לידיכם ,לבל ילך דבר לאיבו.ד"
כזאת חיתה האווירה ששררה בקרב הליטאים כלפי הארכ·
לוסיה היהודית ,כאשר בשעות המוקדמות של ה  22-ביוני 1941
החלה ההתקפה הגרמנית על ברית-המועצות וטורי הצבא הנאצי
פלשו לשטחה של ליטא.

עזה כלפיר .הם ציפר בכלירן עיניים לשעה המאושרת ,כאשר
יביא להם "מישהר" את הגאולה ממשטר·הכיברש השנרא עליהם.
בקונסטלציה הפוליטית דאז" ,מישהר" זה יבדל היה להירת רק
הרייך השלישי ,מה גם שלמורת היחסים הידידותיים הרשמיים

בשעות הצהריים של ה  22-ביוני  1941פורסמה דרך רדיו

ששורר בימים הרם ,בין גרנמיר ,הנאצית רברית·המרעצרת ,נתרבר

קובנה הודעה מטעם ממשלת ברית·המועצות ,בה נמסד שכר·

רהלכו הסימנים שנקורב תברא ההתנגשות הבלתי-נמנעת רהמכ·

חותיה המזדיינים של גרמניה הנאצית תקפד את ברית·המועצרת
וכי מצב-מלחמה קיים בין שתי המדינות .החל פינוי מזורז של
כל מוסדות השלטון הסובייטי בליטא .הצבא·האדום היה בנסיגה

רעת בין שני הענקים.

לעומת זאת חזר אז יהרדי ליטא מראש בבהירות טראגית
ובחיל ררעדה את הסירט אשר ייפתח לפניהם ,אם תעברו ליטא
מידי הסובייטים לריי הנאצים .אמנם  ,חייהם במשטר הקרמרניסטי
היד קשים מאר רהרא גרם להם מצדקה ,חומרית ונפשית כאחת,

ב

מבוהלת.

באותו יום הופיע כרוז חדש של "חזית האקטיביסטםי" בזו
הלשון

5 :

לא פחדת ראפילר ירתד מאשר לליטאים .ארלם גם האנטי·

אחים ואחיות ליטאים,

קרמרניסט הקיצוני בירתו בקרב היהודים ידע ,שהאינטרס החיוני

הגיעה שעת החשבון הסופי עם היהודים.

של הקיבוץ היהודי בליטא רשאלת הקירם הפיסי שלד מחייבים

ליטא תשרחדד לא בלבד מהשיעברד הבולשביקי ,אלא
גם מהעול רב·השנים של היהודים .חזית האקטיביסטים
הליטאיים מצהירה בזה חגיגית בשם כל האדמה הלי·

שהסובייטים לא יסתלקו רלא יסרלקר מליטא .רכן ברצדה תה ים

טראגית עמוקה בא י ר יי נ ט צ י ה ה פי ל י ט י ת של הלי·
טאים והיהדוים .תהרם זאת נתרחבה רהלכה מידם לידם רעמה
גברה השנאה ללא גנרל ליהודים .ליטאים החלד לזבד בגלדי
ש"קררב היום בו ייפרוע מהיהודים על הכל".

טאית :
 .1בזה מבוטלת כליל וסופית זכות המקלט הישנה
שניתנה ליהודים בליטא בימי ריסארטאם הגדול.
 .2לכל יהודי ליטא ,ללא יוצא מן הכלל ,ניתנת בזה
פקודת אזהרה לעזוב ללא דיחוי את אדמת ליטא.
 .3כל היהודים אשד הצטיינו במיוחד בבגריה בליטא רכן

עם תפיסתה של ליטא על·ידי הצבא·האדרם בידני 1940
הצליחן מספר פעילים לארמיים ולארמניים ליטאים להימלט
לגרמניה .ב  11-בנרבמבר  1940הם הקימו בברלין ,כנראה
בתמיכת השלטרנרת הנאציים ,את "חזית האקטיביסטים הלי·
סאיים" )בראשי תיכרת

(.LAF

ברדיפות ובעינויים ובמעשי·עוול נגד בני עמנו הלי·
טאיים ,יועמדו לדין ויקבלו את העונש המגיע להם .אם

ב"חזית" השתתפן כל המפ·

לגרת הליטאירנר ,פרט לסרציאל·דמרקרטים רלקרמרניסטים .בראש
ה"חזית" עמדן אנשים שהיד בעלי·שם בליטא בתקופת עצמאותה.
הרוח החיה בירתו ב"חזית" היה ק .שקירפה ,צירה האחרון של

.4

דיקל !' tמינטרס ',וילניוס") 1965 ,טבח המוני בליטא"( ,חלק
ראשון ,עמ'  ,49מסמן מס' : 19

ליטא העצמאית בגרמניה הנאצית .במקביל הרקמר בליטא תאי
ה"חזית" שפעלר במחתרת .באביב  1941החלד ה"אקטיביסטים"

התרגום לעברית  -לפי מאמרה של שרה בשמית  :בין שיתוף·
פעולה למרי ,לתולדות הכיבוש וג.רמני לביטא ,תדפיס מתון
דפים לחקר השואה ר"המרד' ',סדרה שניה ,מאסף ',א בית לוחמי

לארגן קברצרת מזריינרת בליטא ,שכ,נר על-דייהם "פרטיזנים".

הם ציפר כי "הדייר השלישי" יתקרף נקורב את ברית·המרעצרת
רהתכוננר לתפרס את השלטון והליפרע מהיודי ליטא .מגמתם

,, .3

בספו זה את וגאוגוו של דב

לוין :

אסירים ובולים בסיביו.

ר' את הקובץ "מ  t1סינ  t1ס זשודינ  t1ס לי  t1ט,ר 1יה" ,ו ד  t1ליס ,ליי·

הגיטארת ע"ש יצחק קצנלסרן למורשת השראה והמרד

)להלן :

נשמיגר(.

.s

ש ם,

,

.

מסמן מס 30 1עמ 50 1הרתגום

בשמית.

לעברית :

לפי ממארה של

כללי

מדור

51

יתברר כי בשעת החשבון הגורלית ותחייתה של ליטא

י .בוביאליס ,שמ,נה על-ידי "הממשלה הזמנית" למפקדה הצבאי

מנסים יהודים ,האשמים באופן מיוח,ד לברוח בסתר,

של העיר קובנה ,שהיות ונקבע ,כביכול ,כי היהודים יורים על

חובתם של ליטאים ישרים היא לאחוז באמצעים ,כדי

הצבא הגרמני הנכנס ,הרי על כל חייל גרמני שייהרג יירו מאה

לעצור יהודים אלה ובשעת הצורן גם לבצע את העונש.
מדינת ליטא המחודשת תיכ  iן מכוחות האומה הליטאית

יהודים.

עד מהרה הקימה "הממשלה הזמנית" מטה של הכוחות המזויי·

עצמה ,בעבודה ,ברגש ובתבונה .אם משיהו מהם יעז

נים וכן מנגנון אדמיניסטרטיבי חדש לניהול ענייני המדינה .

לקוות ,כי בליטא החדשה יימצא בכל זאת מקלט כלשהו,

היא מינתה ראשי מחוזות ,ראשי ערים ,ראשי משטרה ונושאי

עלי,ן לדעת כבד היום את פסק·דיננר ליהודים ,שהוא ללא

משרות מינהליות אחרות ,וכן יושבי-ראש של בתי-המשפט

שינוי  :ב ל י ט א ש ת י כ  iן מ ח ד ש ל א ת ה י י נ ה
זכויות אזרח ואפשרויות קיום כלשתן

ושופטים .היא גם הוציאה שורת פקודות והוראות ,כדי לבטל
את כל צורות הסובייטיזציה שבוצעה בשנת השלטון הסובייטי.

אפיל ו לי ה ו די אח" בזה נתקן את שגיאות העבר

אופיה הפוליטי של "הממשלה הזמנית" ,ששאבה את השראתה

ואת נבזות היהודים .כן ייכונו יסודות איתנים לעתיד

המתכנית הגזענית של הנציונאל-סוציאליזם ,היה ברור למעלה

מאושר וליצירה של עמנו הארי.
כולנו נתכונן למלחמה ולנצחון למען החופש של העם
הליטאי ,למען טיהורה של האומה הליטאית ,למען מדינת

מכל ספק ,לא רק מדבריה-הצהרותיה ,אלא גם ממעשיה ,ובעיקר

ממעשי "הפרטיזנים הליטאים" ,שנענו לקריאתן של "הממ·
שלה" ושל "חזית האקטיביסטים" והעמידו את עצמם ככוח

ליטא עצמאית ,למען עתיד בהיר ומאושר) .ההדגשות

מזויין לרשותה של ה"ממשלה" .היה קל להבין את רצונה
)ומשימתה הכפולה( של ה"ממשלה"  :א .לנהל פעולות· מרד

למחרת ,ב  23-ביוני ,לא היה עוד בקוננה שלטון סובייטי.

נגד השלטון הסובייטי ולגרש את הסובייטים מליטא עוד בטרם

שלי ,ל.(. .ג
בשעות תבוקר של אותו יום תכריז ברדיו קוננת ל .פראפולוניס,

ייכנס הצבא הגרמני לליטא

מראשי "חזית האקטיביסטים" ,כי תקיץ ד,קץ על השלטון

היודיפובי של השלטון הליטאי החדש ,כדי להוכיח לגרמנים ,

j

ב .להמחיש במעשים את האופי

הסובייטי בליטא ,כי שוב הוקמת עצמאותה וכן הוקמת "ממשלת

שהליטאים

נאמנים

לנאצים

ליטאית זמנית" בראשותו של ק .שקירפת .ל .פראפולוניס נתמנה

ע ויי ב ו תם ל קומו ב יזם ו ל

ברית -

שותפים

הם

רק מבחינת

לא

ה מ ו עצות ,אלא

נציגה של "חזית האקטיביסטים" ליד הממשלה" .ראש תממ·

גם מבחינת שנאתם כ ל פי ה י הורים .מתון אי-דייעה או

שלה" ק .שקירפה וכן "שר החוץ" ר .סקיפיטיס היו אז בברלין,
אן הגרמנים לא הרשו להם לחזור לליטא .בתקופת קיומה

מקוצר ראות פוליטית ,השלו הליטאים את עצמם שכל זה ישפיע
על הגרמנים להסכים לחידוש עצמאותה של ליטא ולהכיר

הקצר עמד למעשה בראש ת"ממשלה" שר-ההשכלה הפרופ'

ב"ממשלה הזמנית".

י· אמבראזי  1$רריצ'ירם .אם כי "הממשלה הזמנית" לא הורכבה

לקריאת "חזית האקטיביסטים" ולמנשר הממשלה נענו רבבות
ליטאים  7והתנדבו לשורות "הפרטיזנים הליטאים" ,כדי לנהל

להרכיבה אחרת משהורכבה ,ניתן לומר ,שהיא ייצגה את רוב

מרד מזויין נגד השלטונות הסובייטיים .ברובם היו אלה סטו·
וגטים ותלמידי בתי-ספר תיכוניים ,איכרים ,פועלים ,פקידים,

לאחר הקמתה פנתה "הממשלה הזמנית" לאוכלוסיה במנשר,

אנשי המשטרה והבולשת הליטאית לשעבר ,וכן חברי "ש~,ליי

בו הביעה ,בין היתר ,את ד,ערצתה הגדולה ותודתה העמוקה

דמוי·צבא,

באופן

n

דמוקרטי-ת וקתי,

ובנסיבות

דאז

גם

אי-אפשר

היה

רובו של הציבור הליטאי על זרמיו השונים.

ל"פיהרר" ,אדולף היטלר ,ולצבא הנאצי על שחרור ליטא

rנ~ירנג "1$

)"אגודת

הקלעים"( ,

ארגון

פטריוטי,

בליטא העצמאיתs,

מהעריצות הסובייטית .כן נאמר במנשר ,ש"הממשלה הזמנית"
מכירה בשליחותו העולמית של היטלר ודבר זה יוצר בסיס
לשיתוף פעולה הדדי בין גרמניה האדירה לבין ליטא העצ·
מאית  jשהשנה הקשה שעבהר על ליטא ,שנת השלטון הסובייטי,
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של ראשטיקיס ,עליו ידובר עדר להלן

ליטאים ונפצעו

הוכיחה מי הם הנאמנים לעם הליטאי  -הליטאים בעלי
המשקים החקלאיים ,הפועלים והנוער האינטליגנטי ; ועוד נאמר

הלבנים" -
הרשמי היה :

סוציאליסטית במזרח וגבורינו )הכוונה חיתה ל"פרטיזנים הלי·

"משטרת-עזר"" ,עונדי הסרטים

בגלל הסרטים הלבנים שהיד על שרווליהם .שמם
"משמר

העבודה

הלאומית"

)"טאוטיני 1דארב1

אםסאוגא"( .במאמר זה וכן במקומות אחרים בספר הם

טאים" (" צועדים בימים אלה יחד עם צבא זה למות בשביל

"הפרטיזנים

הליטאים",

במדכאות

כפולות,

על

נקראים :

מבת להבדיל

ביביהם לביד הפרטיזנים-הסובייטיים שנלחמו החל מסוף 1942

המולדת.

נגד הגרמנים על-ידי ביצוע משעי-חבלה מאוחרי החזית ושבי·

מתון ד",הן" שבמנשר ,שמנה את הנאמנים לליטא ,השתמע

ניחם היד גם יהודים שנמלטו מהגיטאות .איו בין "הפרטיזנים

ברור ה"לא" ,כלומר ,שהיהודים אינם נאמנים לעם הליטאי.

הליטאים"

רמז לא דק זה ,וכן הדברים הבוטים שבכרוזי "חזית האקטי·
יום ,ה  23-ביוני ,הכריז כמה פעמים בדדיו קובנה הקולונל

כsooo -

-

רק

(2000

פרטיזנים

מהם .בפי העם כובד "הפרטיזנים הליט·

אים" גם בשם "אקטיביסטים",

במנשר ,שהצבא הגרמני האמיץ מקיים את שליחותו הנציונאל·

ביסטים" ,הובנו היטב על-ידי אלה שאליהם היו מכרונים .באותו

מקורות לי•טאיים נרקבים אפילו במספר של למעלה מ  100-אלף
איש .לפי מקדרות אלה נהרגו בזמן המרד כ ) 4000-לפי lגפרד

-

שכן קראו לעצמם

-

לכיו פרטיזנים אמיתיים

ולא כלדם.
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עם סיפוחה של ליטא לברית-המועצות שולב הצבא הליטאי לתוך
צבאה של ברית-המועצות בתור יחידה שכונתה

ה 29-

הטריטוריאלי.

עם

הנסיגה

המבוהלת

בשם :

של

הקורפוס

 .הצבא-זא,זום

בפרוץ המלחמה ,פונה גם הקורפוס הזה מליטא לתוכני ברית·

.6

ר' מאמרו של א .גראז'יונאס "הכיבוש הנאצי של ליטא" בכתב·

המועצות ,אבל רבים מקציניו ומחייליו התחמקו ונשאר~ בתחומה

העת הליטאי ,המופיע באמריקה" ,טז1וויבז1ס סארגאס" )"שומר

של ליטא .רובם הצטרפו ליחידות של "הפרטיזנים הליטאים"
'ר) מאמרו של א .גראז'יונאס שצוטט בהערת-שוליים (, 6

המולדת"( ,מס'  1/27משנת , 1966

'חדרת ליטא

S2
מנהיגי המהגרים הליטאים בארצרת·הברית וארצות אחררת

התפארו ,וממשיכים להתפאר ,שכתוצאה מן המרד המזריין של
"הפרטיזנים הליטאים" סולק השלטון הסובייטי מליטא ערד
בטרם נכנס הצבא הגרמני .אם לקחת בחשבון שה"מדר" יכול
היה ,אם בכלל ,להתחיל רק ב"  23ביוני  1941ושתוך ימים
ספרדים היה כל שטחה של ליטא בדיי דג.רמנים ,נראה שיש
מקרם להסתייג במידה לא קטנה מהאתרר דא,מרר של ממדי
המרד ותוצאותיו .מאידך ,אין להסיק ש"הפרטיזנים הליטאים"
שיבר באפס מעשה ,שכן פעולת רבים מהם ,אולי גם הפעולה
העיקרית ,היתה בשטח שמנהיגים ופובליציסטים ליסאיים משתן·
לים לטשטשר ,היינו ,בהשמדה אכזרית של היהודים  -הן
בפעולה ויוזמה עצמית הון בשיתרף·פערלה הזרק עם אנשי
"עוצבת המבצע" הגרמנית .למטרה זר אורגנו פלוגות ליטאיות

מיm

דרת )"איפאסינגי בוריי"( .תוך ימים מעסים ב עשר חייהם

ורכושם של רבע מיליון יחרד• ליטא )לרבות יהודי חבל וילנה(
הפקר ודמם הותר .במקומרת רבים ערכו "הפרטיזנים הליטאים"
פרעות עקרברת·דם ביהודים ,מל,רת מעשי התעללות ואכזריות,
ושפכר עליהם את "זעמו" של העם הליטאי ערד לפני שהגרמנים
הגיעו לאותם המקומרת.

למחרת כניסתו של הצבא הגרמני לקרבנה ערכו "הפרטיזנים
הליטאים" ,בהנהגתו של העתדנאי הליטאי קלימייטיס ,איש
"חזית האקטיביסטים" ,טבח בזרא של  800יהדוים בסלאברדקה,
פוכר העיר קרבנה ,רגם במקומרת אחרים .הם גם חיללו בתי·
כנסת ,העלו באש בתים של יהודים ולא איפשרר לכבאים לכברת
את הדליקות.

דים של "הפרטיזנים הליטאים" היתה גם ברצחית כ" 60
יהודים ,תוך עינויים סדיסטיים ,במרסן של החברה הליטאית
"ליו5טרקרס" .החל מ,ד·  24ביוני חטפו בקרבנה ה"פרטיזנים"

דחו חברי ה"ממשלה" את הדרישה הזאת ,חיסלו ארתה הגרמנים
ב·  sבאוגוסט  1941ומינו תשעה "יועצים גנרליים" ליטאיים,
אך לא בתור גרף מרכזי-קולקטיבי ,הגם שאחד מהם ,פ .קרביל·
ירנאס ,גנרל צבא ליטא לשעבר ,קיבל את התואר של יועץ·
גנרלי ראשון .כל ירעץ·גנרלי ליטאי ההי כפוף למנהל מחלקה
מסריימת של השלטון האזרחי הגרמני ,שבראשו עמד רג.נרל·
קומיסר ונטלן ,רכלי הסכמתו של מנהל המחלקה לא יכול
לעשרת דבר.

לרשותו של כל יועץ· גנרלי עמד מנגנון עובדים ,שהיה מורכב

כולו מליטאים .היו גם משטרת· בטחון ומשטרה-פלילית ליטאית.
מכלול היועצים הגנרליים הליטאים  -שכל אחד מהם עמד
בראש רשות אדמיניסטרטיבית מיוחדת

-

יחד עם אנשי המנ·

גנון שלהם היוו את "השלטון הליטאי העצמאי" )"לי~ט1רום
סאררירראלדא"( כביכול ,שלמעשה היה כלי·שרת בידי שלטון·
הכיבוש הגרמני .את תפקיד ה"קרריזלינג" הליטאי מילא כל
העת היועץ הגנרלי הראשון ,פ .קרבילירנאס ,אשר בהיותו ראש
המטה-הצבאי בימי סמ~טרנה ניסה לעדרך הפיכה נגדר ולהחזיר
לשלטון את ררלדמאראס ,אך נכשל ,הודח ממשרתו והרשם
במאסר.

בסוף יולי  ,1941כלומד זמן קצר לפני חיסול "הממשלה
הזמנית" ,החלו הגרמנים לפרק מנשקם את "הפרטיזנים ר,ליט·
אים" ,במקומם הרקמ.ר בטלירנים משטרתיים ליטאיים ,שהורכבו
ממתנדבים .באוגוסט  1942היו  20בטלירנים כאלה ,ששידתו
בהם למעלה משמונת אלפים איש  -קצינים ,סמלים וטוראים.
רבים מהם נימנו קודם עם "הפרטיזנים הליטאים" .מפקדי הבטל·
יונים היו קציני הצבא הליטאי לשעבד ,אך הפיקוד העליון על
הבטלירנים היה בדיי קצין·משטרה גרמני .כמר "הפרטיזנים הלי·
סאים" הועסקו גם אנשי רב,טלירנים בביצעו השמדת היהוידם

הליטאים ,במשך שבער ימים ומעלה ,כעשרת אלפים יהודים
)גברים ,נשים וילדים( ,שהובלו אחר·כך ,תוך כדי מכרת בלת•·

ב"אקצירת" שרנות ,רכן כשמידה משטרתית על הגיטארת ,בהר·

פוסקות ,לפררט·השביעי של מבצר קרבנה לשעבר .שם עובר

בלת יהודי הגיטארת לעברדרת·כפיה והחזרתם לגיטארת ,בפיקוח

ב·ד באוגוסט ,בשערת ברקד ,חטפו "הפרטיזנים הליטאים"

חמןר על עצורי הגיטארת ,לבל יכניסו לגיטר מנחרץ מצרכי·
מזרן וכדרמה .גם בפעולות אלו הם נגשר ביהודים ,התעללו בהם

קשרת וכעבור כמה ימים בררו כל הגברים למרות.
בקרבנה ,לפי פקודת הגרמנים ,כ  1200-גברים יהדוים רהרבילרם

והתנהגו כלפיהם באכזריות רבה .לאחר שהושמדו דרכם של
ידר.יד ליטא ולא חיתה עדר מספיק "עבהדו" לבטלירנים תנכוס·

בווילנה וכשאורלי חטפו "הפרטיזנים הליטאים" אלפי יהודים,
שהובאו על·ידיהם למקומרת השמהד רשם נרצחו.

טדתיים הליטאים ,שלחו הגרמנים כמה מהם לבילרדרסהי ,לפרלין
ולמקומרת אחדים .הם צורפו ל"איינזאץ·קרנמדרת" וג.רמניות
)פלוגות של ה"איינזאץ·גדרפן"( שפעלו שם ,ויחד רצחו "ר"רi

מחווירים לערמת מעשיהם ,המסמרים את השערות ומקפיאים את

זים ,קומוניסטים רפרטיזנים·סרבייטים .אנשי הבטלירנים הצטיינו

לבית·הסרהר .כמעט כולם הוצאו לאחר כמה ימים ובררו .גם

אולם כל מעשי·הדמים הללו של "הפרטיזנים הליטאים"
הדם ,נגד היהודים חסרי·המגן בשאר "כ)  (200ערי ליטא רעיירר·

באכזריותם עד כדי שעודדו אפילו את סלדיתם של פקדיים

תיה ,שם הושמדו היהודים ,על·ידי הגרמנים בסיועם הפעיל

נאציים גבוהים באזורים הכבושים .למשל ,הגא.ביטס·קרמיסאד

של "הפרטיזנים הליטאים" ,כליל ולא נשאר מהם כמעט אף

הגרמני של סלרצק )בילרדרסיה( ,קאדל ,באתרו את האקציה

שריד ופליט 'ר) את המדור :

השמדת יהודי העיירות(.

מן היום הראשון התיחיסו הגרמנים בשלילה גמורה לשאיפות
הליטאים להחיות את עצמאותם הממלכתית .הם החריומ את
"הממשלה הזמנית" ולא שיתפו עמה פעולה ,פרט לשני נושאי
משררת שה"ממשלה" מינתה  :המפקד הצבאי של קרבנה הקר·
לרגל ברביאליס ,וראש עיריית קרבנה פאלצי'אןסקאס  -וזאת
למרות דברי הערצתה והתחנפותה של ה"ממשלה" ל"פיהרר"
ולנאצים.

הגרנמים הפריעו ככל שיכלו לפעולת ה"ממשלה" ודרשו
ממנה להיפך לגרף מיעיץ לשלטון האזרחי וג.רמני בליטא .כאשר

שברצעה בעיר זר על·דיי בטלירן מס'  11של משטדת·המילראים
הגרמנית ,שאליו צורף בטלירן המשטהר הליטאית ) ,2 ( 12בפי·
קןןן של הקצין הליטאי לשעבר אימפרליא.ררצ'ירם )מראשי nחזית

האקטיביסטים"( ,התלונן על אכזריותם רמעשי·השרד שביצעו
אנשי הבטלירן הליטאי .את דיר mר סיים במלים אלה " :אני
מבקש למלא אחדי בקשתי האחת  :פיטדרני בעתדי בהחלט
מהבטלירן המשטרתי הזה" .הוא מדגיש במכתבו ,שאיננו מתנגד
להשמדת היהודים ,אלא מרחה על צררת ביצוע האקציה ,המעוררת
רגשות אנטי· גרמניים בקרב הארכלרסיה הביילרדרסית המקומית.

בטלירנים ליטאיים עסקו ברצח גם בקידרברגדא,ד קדדרסטן,

מדור

כללי
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מינסק ,פסקוב ,סטאלינו ,בראנוביץ ולובלין .הם היו מוצבים
במחנות ההשמדה בטרבלינקה ומאידאנק והשתתפו בהשמדת
גיטו וארשה9 ,

מה היו ממדי הרציחות ההמוניות שבוצעו על·ידי פלוגת·
המבצע מס' ) 3חלק מעוצבת·המבצע  (Aשפעלה בליטא )כולל
חבל וילנה( ובחלק מסויים גם מחוץ לגבולותיה ן כמה מקרבנות
רציחות אלו היו יהודים וכמה לא·יהודים ן מה היה חלקם של

"הפרטיזנים הליטאים" ,יחד עם אנשי הבטליונים הליטאיים,
ברציחות אלון נתונים מאלפים בכל הנוגע לשאלות אלו כלו·
לים בדו"ח המפורט של מי שעדמ במשך שתי השנים הראשונות

של הכיבוש הגרמני בראש הגישטאפו בליטא ,הס.ס .שטאנ·
דארטנפיהרר יגר  ,והוא גם פקד על פלרגת·המבצע מס' •3

לטהר את ליטא מהיהדוים אפשר היה להגשים רק הודות
לכך ש האובר· ש טורמפירר האמאן ,שההי ראש פלוגת·המבצע
הניידת" ,הבין היטב את מטרתי )של
את שיתוף·הפעולה של "הפרטיזנים
דו ת ה אז ר ח י ים )ההדגשה שלי.
מוסדות השלטון הליטאי העצמי 'ר)
"מאסינז!ס זשוד י נז!ס "  ,מסמך מס '

יגר.( - .ג.ל וידע להבטיח
הליטאים" ושל ה מ ו ס -
 (.ג.ל הדרושים" ,כלומראת הדו"ח של יגר בקובץ
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מובאים מסמכים שונים השופכים

(. 138

עמ'

בקובץ זה

אור על התפקיד האפל

שמילאו מוסדות מסויימים של "השלטון הליטאי העצמי" בהש·
מדת היודי ליטא .לשם הדגמה ,נביא רק כהמ מהם .בחדוש
אוגוסט  1941שיגרה מחלקת המשטרה הליטאית מכתב·חוזר ,
סודי בהחלט ,מס '  ,3לכל מפקדי·המשטרה המחוזיים .יום שיגור
המכתב·החוזר לא צוייז בו ,אבל ממסמכים אחרים אפשר להסיק
שהוא שוגר לא יאוחר מאשר ב  15-באוגוסט  .1941הוא כתוב
כולו בליטאית ,מודפס במכונת-כתיבה ,והושאר בו מקום להב·

הדו"ח הוא מה· 1בדצמבר  1941והוא מקיף את התקופה מה· 4
ביולי ) 1941וזמן·מה עוד לפני תאריו זה ; ר' להלז< ,עד ה 25-
בנובמבר  10.1941לפי הדו"ח הושמדו בתקופה האמורה 137,346
איש  -גברים ,נשים וילדים ,מהם  124,474איש בשטחה של
ליטא  12,872 "1איש בלטביה ובחבל מינסק .מכלל המושמדים
היו ,לפי הדו"ח 135,271 ,יהודים )  (, 98.5°/c,בהם כ  30-אלף
ילדים (1.5% ) 2075 "1 ,לא·יהודים )ליטאים ,פולנים ואחרים(.
מהמספר האמור של  135,271יהודים השמידו " הפרטיזנים הלי·
טאים" ב עצמם  :כ"  4000יהודים על·ידי עריכת פוגרומים

הגיעו לממוען

ואקזקוציות ,בעיקר בקרבנה ,עוד ל פ בי שפלוגת-המבצע מס'

החוזר ,את כל היהודים-הזכרים בגיל שלמעלה מ  15-שנה וכן

 3ניגשה למלא את "תפקידה" בליטא 2974 "1 ,יהודים בפורט
השביעי בקרבנה ,בימים  6-4ביולי  ,1941לפי הוראתו ופקודתו

את כל היהודיות ,אשר בזמן הכיבוש הבולשביקי הצטיינו בפער·
לתן הבולשביקית ,או ממשיכות בפעולה כזאת ,או בחוצפתן .

של יגר .שאר  128,297היהודים  -לרבות  4934היהודםי
שהובאו לקרבנה על·דיי הגרמנים מברלין ,מינכן  ,פראנקפורט·

את כל העצורים י ש לאסוף על·יד דרכי·תחבורה ראשיות

ע"נ ·מיין ,וינה וברסלאו

-

הושמדו ,כפי שנאמר במפורש

בדו " ח של יגר ,על·ידי אנשי פלוגת · המבצע

,3

ב שיתוף

-

!ל ע ו ל ה עם " ה פ ר ט י ז ב ים ה ליטא ים " )ההדגשה
שלי.(. - .ג.ל אין סיבה לחשוב  ,כי ליגר היו סיבות כלשהן

להגזים במידת השתתפותם של "הפרטיזנים הליטאים" בכל
מעשי·הדמים האלה.
גם אחרי תקופת הדו " ח של יגר בוצעו בליטא רציחות המו·
ביות של רבבות יהדוים .יש יסוד להניח ,שגם ברציחות אלו
היה חלק לא קטן לאנשי הבטליונים הליטאיים .לפי הערכת י.

בראזייטיס ,בערך "הכיבוש הגרמני ", 1944-1941 ,בכרך ה 15-
של "אנציקלופדית הליטאים" עמ'  ,380הושמדו בליטא ,כולל
וילנה ,בתקופת הכיבוש  -כ"  170,000יהודים .לפי הערכתו
של הערך "יהודים" ,בכרך ה  35-של ארתה האנציקולפדיה,
הושמדו בליטא כרבע מיליון יהדוים.
לא רק ל"פרטיזנים הליטאים" ולאנשי הבטלירנים הליטאיים,
אלא גם ל"שלטון העצמי הליטאי" חיתה יד בהשדמת יהודי
ליטא .זאת מצייד יגר בדו"ח שלו ,בהדגישו שאת המשימה

.9

ר' בקובץ מסמך מס '
בשמית

.10

)עמ'

,159

,235

עמ'

,317-314

וכן את מאמרה של

מאסף(.

כל הדו"ח ,בתרגום מגרמנית לליטאית  ,נמצא בקובץ הנ"ל ,מסמך

,115

עמ'

.137-131

יש לצייד שהד.ו"ח לא מתייחס להשמדת

היהודים בצפון ליטא .כפי שמסתבר מן הפרטיכלים של המשפט
בעיר הגרמנית א 1לם נגד אנשי הגישטאפו בטילזי  ,ט ,הרי כמה

פעולות של השמדת היהודים בליטא א.ינן מופיעות בדו"ח האמור
של יגר.

גיס בדי את שם המחוז ,אשר למפקד-המשטרה בו הוא _נשלח.
בעמ'

109

בקובץ האמור ,מיסמך מס'

,90

מופיע העתק פוטוסטטי

של המכתב·החוזר שנשלח למפקד·המשטרה במחוז שאקי ,אך
אין שום ספק ,כי נשלח

לכל

מפקדי·המשטרה המחוזיים

בליטא  .במכתב·החוזר ניתנת פקודה לעצור

-

-

שתי יממות מיום

במקומות שצויינו בהערה הכלולה במכתב·

ולהודיע על כך באמצעי·תחבורה דחופים למחלקת המשטרה

הליטאית .בהודעה יש לצייד בדיוק את הקמומרת ,שם נעצרו
ושם

רוכזו היהודים מהסוג האמור.

לא קשה להבין לאיזו מטרה ניתנה הפקודה .ב"  17באוגוסט
 1941נשלחה על·ידי פקדי המשטהר של מחוז שאקי למנהל
מחלקת המשטרה הליטאית הודעה סודית )ר' שם ,מסמך ,92
עמ'  (110על כד ,שהפקדוה הכלולה במכתב·החוזר האמור
בוצעה וההידוים ש נעצרו נמסרו לידי חיילי בטליון·הבטחון
)בטליון ליטאי מהבטליונים שהוזכרו לעיל( .ב" 16.9.1941
שלחו מפקד מחוז שאקי ומפקד·המשטרה באותו מחוז הודעה
סודית ואישית למנהל מחלקת המשטרה הליטאית ,בה נאמר
שמאותו יום א י ן ע ו ד ב מ ח ו ז ש א ק י י ה ו די ם )ההד·

גשה שלי - .ל  .ג  ; ( .אותם " סידרו" "הפרטיזנים הליטאים "
המקומיים ,יחד עם משטרת העזר  :ב"  13בספטמבר - 1941
  650אשי בעיר 890איש בעיר שאקי ,וב"  16בספטמבר
ניישטוט·שאקי )קודירקא( 'ר) שם ,מסמך מס'  ,93עמ' . ( 111
אין ספק שהודעות דומות קיבלה מחלקת המשטרה הליטאית
מכל ראשי המחוזות ומפקדי·המשטהר בהם.

להשלמת התמונה המחריהד ,כדאי עוד לצייד שראש "השל·
טון הליטאי העצמי" ,היועץ הגנרלי הראשון ,פ .קוביליונאס ,
שלח בתחילת ספטמבר  1941דברי·ברכה חמים לאנשי הבטליון
הליטאי מס'  ,2שעליו רעל מפקדו אימפרליארריצ'ירס דובר לעיל ,
עם צאתם ל"עבודה" מחוץ לשטחה של ליטא ,ואיחל להם הצלחה
רבה ב"עבודתם" זו .מה היה טיבה של "עבודה" זו היה ידוע

היטב לראש " השלטון הליטאי העצמי " 'ר) בקובץ הנ " ל מסמך
מס'  ,233עמ' (. 307

יהדות
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ליטא

כאשר הציף את יהודי ליטא ,עם פרוץ המלחמה ,נחשול דמים

מיומנו של י  .סקווירצקאס ,הארכיהגמון הליטאי ,המצוי בצורת
פקסימלהי בקובץ "מ~סינ~ס זשודינ~ס" ,מסמך מס'  ,32עמ' •52

בממדים שלא יתוארו ,ניסר כמה היודים ,עסקנים ציבוריים

ב"  30ביוני  1941רשם סקווירצקאס ביומנו את הדברים הבוטים

עוד מהזמנים שלפני הכיבוש הסובייטי ,להתקשר עם אנשי·
ציבור ועסקנים ליטאים ולבקשם להפעיל את השפעתם וסמ·

כדלהלן )בתרגום מליטאית לעברית( :
"ראוי לתשרמת·לב הרעל הברלשביםםי היהדוי לעמים -

כרתם ,כדי להפסיק את מחול-השדים של השמדת האוכלוסיה

אלה הם רעיונות מה"מיין קאמפף" )"מאבקי"( .ברע·

ב

ההיודית.

הליטאים ,שאלהים פנו העסקנים היהודים ,הביעו את צערם
על האסון שפקד את היהודים ,מי יותר ומי פחות ,מי בכנות

ומי לא בכנות ,או במעט כנות ,אבל המשותף ביניהם היה שאין
בידם להתערב ולעשות דבר למען היהודים .אופייניות היו
התשובות של שני ליטאים  :יונאס וילישייס ,מזקני העסקנים
הליטאיים ,מראשי מפלגת ה"עממיים" וראש עיריית קובנה
במשך הרבה שנים ,ףוינצנטאס בריזגיס ,סגנו של הארכיהגמון
הקאתולי ר .סקווירצקאס ,שהיה למעשה ראש הכנסיה הקאתו·
לית בליטא בגלל זקנתו של הארכיהגמון עצמו.
באותם הימים ש"הפרטיזנים הליטאים" השתוללו נגד היהו·
זים כחיות·טרף ,פגש העו"ד י .גולדברג את י .ויליישיס ואמר
לו  :האם אין עיניך רואות את תעלולי "הפרטיזנים הליטאים" ?
הם מוציאים היודםי חפים מפשע לטבח ,ואתם ,ראשי העם,
מחרישים" .אין בידי לעשות דבר"

-

ענה י .ויליישיס

מה הצעקה ן הנוער שלנו משתובב קצת ,ירעיש לו
ב"  9ביולי

,1941

והוסיף :
ויפסיק11 .

למחרת היום בו נמסר בגישטאפו על·דיי

יונות אלה יש הרבה מאד אמת ,הרבה ראיהי חדה של
המציאות .קשה לומר ,אם כל הרעיונות האלו הם של
היטלר עצמו או גם של חבריו לעבוהד .אך בכל אופן,
הם מעידים שהיטלר הוא לא רק ארייכם של ההיודים,
אלא אדם החושב נכוחה ) ,,ההדגשה שלי.(. - .ג.ל
בהקשר זה מן הראוי לציין ,שהננסית הקאתולית בליטא
מינתה גם כמרים מיוחדים לסיפוק צרכהים הדתיים של אנשי
הבטליונים הליטאיים בליטא וגם מחוץ לגבולותיה ,אם כי הכל
ידעו על מעשי·הרצח הנוראים שביצעו אנשי הבטלירנים.
לאור כל האמור על עמדתה ה"ניטרלית" של הננסית הקא·
תרלית בליטא כלפי שואת היהודים ,מדהימים ממש דבררי
המשונים של מחבר הערך "יהודים" בכרך  35של "אנציקלופדית
הליטאים" ,כי בימים הראשונים של הכיבוש הגרמני ,כאשר
החלה השמדת היהודים על·ידי כל מי שרצה ,פנה הבישוף
ק .שאףליס ,לפי הוראתו של הארכיהגמון סקווירצקאס ,למרס·
דרת גרמניים שונים והצליח להשיג איסור על השמדת יהודים
על·ידי כל·דיכפין והסמכות הזאת הועברה לידי בתי·דין שדה

גנרל גרמני לחמשת נציגי היהודים בקוננה על גזירת הגיטו,
עלה בידי שלושה מהנציגים  -הרב סניג ,י .גולדברג ול.
גרפונקל  -להתקבל לראיון אצל ו .בריזגיס ,סגן הארכהיגמון
הקאתולי בליטא .גם הוא דיבר בצער על נחשול-הדמים שהציף

גרמניים ; וכי ההגמון י· בריזגיס ניסה להפסיק את העברת
היהודים לגיסו בוויליאמפול )סלאבודקה(.
קשה לקבוע מה יותר יש בדבריו של מחבר הערך  :בוררת
או רצון לסלף את האמת.
אף יהודי אח,ד לא גבר ,לא אשה ולא יל,ד לא הושמדו בליטא
לפי "פסק·דין" של בית·דין גרמני כלשהו ,ולי גם בית·דין
שדה צבאי ,ובכלל לא הועמד מעולם לדין לפני בית·משפט ולא
הוגשה נגדו שום האשמה .כולם הושמדו השמדה המונית רק
באשר היו יהודים ,במהלך ביצוע "הפתרון הסופי" הגרמני של
בעיית היהודים .ומה שנוגע להשתדלותו כביכול של ההגמון

כאשר שאלו אנשי המשלחת את בריזגיס ,שמא יש באפשרותו
להשתדל למען היהודים לפני השלטון הגרמני ,ענה כי לדא·
בונו הגדול איננו יכול לעשות זאת ,שכן דבר זה עלול לסכן
את מצב הכנסיה הקאתולית בליטא ,ואחריות כזאת אינו רשאי
ליטול על עצמו.
תשובתו של ו .ברזיגיס למשלחת היהודית שיקפה את העמדה
ה"ניטרלית·לריאלית" של הכנסיה הקאתולית בליטא ,שהחליטה

י· בריזגיס להפסיק את כליאת ההיודים בגיטר  -הלא כל
הדברים על כך הם בביגוד גמור לדבריו שלו עצמו באוזני

את יהודי

קובנה12 .

חברי המשלחת מסרו לו ,שהגנרל נגיש·

טאפר נימק את הפקודה על כליאת כל יהודי העיר בגיסו מבודד

בסירובה של הארכלוסיה הליטאית לגור עם היהדוים בצוותא.
בריזגיס הכחיש את הדבר באמרו ששום עסקן ליטאי ,בעל

אחריות ,לא היה יכול לבוא לגישטאפו בדרישה כזאת ,והוסיף
שהנאצים משתמשים תמדי למטרותיהם בשקר ובהסתה .ברם,

המשלחת היהודית.

למותר לומר ,שבמשך ששה השבועות של קיומה לא נקפה
"הממשלה הזמנית" אצבע כדי למנוע אר לשים קץ למעשי·
הדמים של "הפרטיזנים הליטאים" בגד האוכלוסיה ההיודית,
והרי "הפרטיזנים הליטאים" הללו עדמו לרשות ה"ממשלה"

לנקוט כלפי מדיניות השמדת היהודים של הנאצםי .עמהד זו

ר"חזית האקטיביסטים" ,שהקיהמ את ה"ממשלה" ,והקולונל י.

הגרמני נגד הכנסהי במקרה שהכמוהר תרים את קולה ,בצורה

בוביאליס ,שמ,נה על·דיי ה"ממשהל" למפקהד הצבאי של
קובנה ,פקד על "הפרטיזנים הליטאים".

נבעה מטעמים אופורטוניסטיים ומחשש ללחצים מצד השלטון

כלשהי ,למען היהודםי .אך בין אנשי הצמרת של הננסית
הקאתולית בליטא היו נושאי כהונות רמות ,שהלא·איכפתיות
והאדישות שלהם כלפי אסונם של ההיודים נבעו לא רק
מטעמים של נוחות והאינטרסים של הכנסהי ,אלא גם מתוך

" א י ד י א ו ל ו ג י ה " מסויימת .זאת אפשר ללמוד מתיר קטע

•11
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 .12על המאורעות בערי·הזשה עדיין לא היו ידיעות ברורות.

באותם הימים הטרופים ביקר העו"ד י .גולדברג ,קצין הצבא

הליטאי לשעבר ריו"ר "לוחמי החזית היהודים" בתקופת עצמ·
אותה של ליטא ,אצל "שר הכספים" ב"ממשלה הזמנית" ,יונאס
מאטוליוניס ,שהיה חברו בגימנסיה ובבית·הספר לקצינים רגם
דייד טוב שלו .מאטרליוניס ההי קאתולי אזרק וי .גרדלברג ניסה

לפרוט על הרגש הדתי שלו" .איד יכול אתה ,קאתולי אדוק,
לשבת בשקט בביתך ,שעה שדם בקיים וחפים מפשע נשפן
כמים "!  -שאל גולדברג תוך התרגשות רבה .מאטוליוניס
'iשיב ,שה"ממשלה" כבר דנה בישיבה מיוחדת בשאלת ההיודים

מרור

כללי

55

ובישיבה זז באר לביטוי שלרש דעות  :הקיצוניים ב"ממשלה"
עמדו על כך שיש להיפטר אחת ולתמיד מן היהודים ולכן
יש להשמדים עד

האחרון ;

חלק מן ה"שרים" טרם נקטר עמדה

ברדדה בנידון ,אך גם הם דרשו בפה מלא שההיודים יכפרו
על "חטאיהם כלפי העם הליטאי בדם וזיעה" ; מאידך יש בקרב
ה"שרים" בעלי דעה שלישית ,זהזא ,מאטזליזניס ,ביניהם.
כקאתולי אזרק ,זעתר הפרטית היא שהחיםי ניתנו לאדם מהאלו·
הים זרק הוא ירכל לשלול אותם ממנו .מה שנוגע לחיים
משותפים עם היהודים  ,אין כוח שירכל לכפות את היהודים
על הליטאים .יחיד להם היהודים לחרד ומשרם כך "אבר חמאמי·
נים עומדים בתוקף על הכנסת היהודים לגיטר .אלה היד דבריו
של חבר ה"ממשלה" מאטזליזניס1s ,
בסרפד של דבר נתקבלה ב"ממשלה" ,פחדת אז יותר ,זעתר

של "הקאתזלי האדוק" מאטזליזניס .ב·  1באוגוסט  ,1941כמה
ימים לפני חיסול ה"ממשלה" על·ידי הגרמנים ,וייתכן תוך
תקורה לשפר בעיני הגרמנים אח תדמיתה ולהקדים תרופה
למכת חיסולה ,החליהט "הממשלה הזמנית" להוציא פקודה
"להסדרת מצב

היהזדים"1 •,

לפי הפקהדז  ,חזלקז ההיודים הנמצאים בשטחה של ליטא
לשני סוגים .סרג ראשון היד חברי הארגונים הקומוניסטיים זגם
אלה ,שמבלי להיות חברי ארגונים אלה עסקו בפעולה בולש·
ניקית ; אח אלה יש לעצור ולהעמיד למשפט פלילי )מה חיתה

יווכח בזהות הכמעט מלאה בין
הוראותיו של ה .לתוזה.

הפקודה המדוברת

לב r

על הפקודה האמורה חתומים ממלא·מקרם "ראש הממשלה",
י .אמבראזיארויצ'ירס ושר·הפנים י .של:1זפ  1:1טיס .אם כי בפקוהד
לא מדובר במפורש על הקמח ג י ט א ו ח בשביל היהודים,
אלא על קביעת מ ק י מ י ת מ ג י ר י ם מ י ו ח ד י ם  ,ברדד
שכזונת "הממשלה הזמנית" חיתה להצהיר על הזדהותה המלאה
עם הגזרות הברבריות שנגזוז עדר קזזם לכן על היהדוים על·

ידי השלטון הגרמני בענין כליאתם בגיטאזח ,שלילת כל
זכויותיהם כבני·אדם ואזרחים והשפלת כבזדם עד עפר  -הגם
שהגרמנים לא היד זקוקים כל עיקר להבעת סזלידריזח כזאת

מצד הליטאים אז "ממשלחם".
כל החרקים רהפקזדרח של "הממשלה הזמנית" פורסמו בקובץ
מיוחד שהוצא על·ידי משרד היועץ הגנרלי הראשי ,פ .קרביל·
יזנאס ,כבר אחרי חיסול ה"ממשלה" על·ידי הגרמנים .בערך
על הכיבוש הגרמני ,בכרך  15של "אנציקלופדית הליטאים",
עמ'  ,371אזמר מחברו שהקובץ האמור הוצא לאדר מבלי לברא
קזזם בדברים עם חברי ה"ממשלה" שחוסלה על·דיי הגרמנים
ומשרם כך הזכנסז בז פקזדזח שה"ממשלה" לא קיבלה ארחן
והן היד רק בשלב של הצעות ,ובכללן ה פ ק ידה ,כ ב יכיל,
ע ל ה ק מ ח ג י ט א ו ח ב ש בי ל ה יהודים )ההדגשה
שלי.(. - .ג.ל לשון אחר ,מחבר הערך שולל אח הא1חנטיזח

בנסיבות דאז משמערתה של האשמת אדם בפעולה בולשביקית,

של הפקודה שהובאה לעיל ,אך יש ערבדזח ,המוכיחות את
האזחנטיזח של הפקודה .בעבודתו המאלפת של אחד מפעילי

ארחם יש לשכן במקומרת מיוחדים שירעדו לכך רעלהים לענוד

"האקדמיה המדעית של הקאחרלים הליטאיים" ,ד"ר .ד יאסייטיס,

על צדד השמאלי של החזה פיסח בד צהוב ועליז הארת  .Yאח
המקומרת לשיכון היהודים יקבעו ,בהתאם לתנאים המקדמיים,

בליטא",ש 1

לא קהש לנחש.

.(. -ג.ל הסוג השני היד שאר יהודי ליטא.

בשם "הגנוסייד הנאציזנאל·סזציאליסטי והקומוניסטי

בעמ'  386של הספר בו היא הופיעה ,מתרעם המחבר על שבאים

ראשי המחזזזח ,חזך התייעצות עם ראשי הערים אז מוסדרת

בטענה כלפי "הממשלה הזמנית" הליטאית ,כי בשל חלץ
"שלטזנזת·הכיבזש הגרמניים היא הוציאה פקודה על הקמח

בנכסי ונידיי רק במקומרת שבהם נזעדז לגזר .אח נכסי דניידי

גיטאזת )ליהודים(" ,ד"ר יאסייטיס לא מכחיש אח עצם
ה ע ו בדה של הרצאת פקודה זז על·דיי "הממשלה הזמנית" ,

אחרים של השלטון העצמי המקדמי .ליהודים מותר להחזיק

שיש להם במקומרת אחרים ,עליהם לחסל תזן שבועיים מיום
הפקודה ,ראם לא יעשו כן  -יופקעו הנכסים ייימסרז לשימוש
ציבורי .אסור ליהדוים להחזיק במקלטי·רדיז ,מכזברת דפוס,
מכרנרח·כחיבת ראמצעי·שכפזל אחרים .חדרי רפואה ,מכשירי·
רנטגן ,מכשירי פיזיותרפיה ,מכשירים רפואיים ותרופות ,אשר

בידי היהודים ,ייבדקו על·ידי רעדה מיוחדת שתמרנה על·ידי

שר·הבריארח ,ואלה שיימצאו דרושים לצוני הציבור יופקעו.
אסור ליהודים להשתמש במשק·תביח שלהם בשירותם של
לא·יהרדים .יהדוים שיעברו על הוראות הפקודה ,רכן אלה מהם
שיזכרו כמסוכנים מבחינת הסדר הציבורי אז הבטחרן

-

רשאי

אלא מסתפק בהצגת השאלה

הרטורית :

"זכי איזו מדינה שבכ·

בשה על·ידי היטלר ,או שחיתה תחת השפעתו ,לא הוציאה
פקודה כזאת "? ומוסיף " :נראה שרק דנמרק מהזזה יוצא מן
הכלל הזה" .מדבריו אלה של ד"ר יאסייטיס אפשר ללמוד -
אזלי מבלי שהוא התכוון לכך ' -ז"tהממשלה הזמנית" אכן

הוציאה פקודה על הקמת גיטאות בשביל היהודים בליטא .
"הממשלה הזמנית" מעולם לא דחתה את הרעיון של כליאת
היהודים בגיטאוח ולא התקוממה נגדר  -זאת למדים מכך
שהפקודה מ  10-ביולי  1941על הקמת גיטז בשביל יהודי קרבנה ,

ראש המחוז לשלחם למחנות עבזדרח·כפיה ,לתקופה של עד

כלזמר  ,עוד בזמן קידמה של "הממשלה הזמנית" ,חיתה חתומה

שנה אחת ,אם אין להטיל עליהם עונש כבד יותר לפי חרקים

על·ידי המפקד הצבאי הליטאי של קובנה ,הקולונל בזביאליס,

אחרים.

וראש עיריית קובנה ,פאלצ'י~וסקאס 1e ,ושניהם מונו לתפקדייהם

כל היודע אח חזכן באומר של הרייכסקרמיסאר של "אוסט·
לאבד" ה .לרהזה ,בקרבנה ,ב·ד 2ביולי  ,1941בר נתן "הוראות
סודיות" איד לנהרג ביהודים עד ל"פחררן הסופי" 'ר) בספר זה
אח מאמרו של י .גאו  :אזסטלאנד רתגנראל-ב~צירק ליטא(,

על·ידי ה"ממשלה" .איד ספק שעשר אח שעשו ב הס כ מחה
ה מ לאה של ה"ממשלה" ,כפי שעשר זאת בעיר שאוזלי ,
באמצע חודש יולי  ,1941שני נושאי·משרוח אחרים שמזבד גם
הם על·ידי ה"ממשלה"

,13
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,16

-

ראש המחוז וראש העיריה.

עבודה זו היא חלק מהספר על דיוני הוועידה הששיח של

האקדמיה הנ"ל ברומא בשנת , 1969
ר' מסמן מס'  189בקובץ "מז!סינז!ס

זשודינז!ס" ,עמ•

,233

יהדות
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ליטא

יכולנו לתאר לעצמנו .לגבי דידי ,בתור ליטאית ,מר מאד
לקבוע ,שבשנות העינויים הגדולים ביותר שנגרמו ליהר·
זים על·ידי הגרמנים ,לא גילו כל בני·עמי יחס אנושי·

י

פובליציסטים ליטאיים לא שוללים את דבר השמדתם של
היודי ליטא ,גם לא שוללים את השתתפותם של ליטאים בטבח

אלמנטרי

זה ,אך הם עושים מאמצים ,בלתי·מרצלחים לארד הערבדרת
והמציאות ,הלמעיט כמעט עד אפס את מדמי ההשתתפות הזאת.
כ,ך למשל ,ד"ר .ד יאסייטיס ,אחד מאנשי·הרוח הליטאים המכיר
גם בטרגדיה הנוראה של יהודי ליטא ,כותב בעבודתו )עמ(,384 1

ליהודים,

שכנהים

מזרדי דרדרת ,והגרועים

שביד הליטאים ,לכאבי הגדול ,אפילו נתנו דים הלשמדת
היהודים.

"הפלוגה הליטאית המיוחדת" )איפאטינגאס ב,ריס( רצחה

כי מיד עם כניסתם לליטא ניסר .,ס.ס·ה ה·ס.ד .רהגישטאפר

יהודים בשררה של מקומרת ,בחיד עם הנאצים .על נבלים
כמר ברביאליס ,פיראגירס ואחרים תרבץ לעולם לא רק
קללתם של היהודים ,אלא גם של הליטאים .יחדיות
של המשטרה הליטאית לא רק קיימו את פקודתו של

נחלשה ההשפעה המוסרית של הציבור הליטאי על בניר ומשרם
כך אי·אפשר שלא להכיר כי מישהו מה"חלאה" של הליטאים
נפל תחת השפעתם של אנשי ה·ס.ס .ונעשה שותף למעשי·
הפשע שלהם .פובליציסט ליטאי אחר ,אלגימנטס גררצקאס,

היטלר להרוג יהודים ,אלא שבמקומרת רבים השתוקקו
לקיים במר·דייהם את ה"מצררת" לרצוח יהודים אר לגורם
להם עינויים .בעצמי ראיתי באיזו אכזריות ררשערת נהגר
שוטרים ליטאיים בעת העברת היהודים לגיטר .אפילו

בעבדותו באנגלית "המרי הלאומי בזמן הכיבר.ס• הגרמני של
ליטא" ,אומר ,בהזכירו את דבר השמדת היהודים על·ידי אנשי

בשעת ההובלה של יהודים להשהדמ לא היה לשוטרים

א ת ה ל י ט א ים בביצוע מעשהים

בכל האמצעים ל ש ת ף

הנפשעים רכי הצליחו בכך רק ח ל ק י ת .וערד הוא מוסיף )עמ'
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שבמשך השנה הראשונה של השלטון הסובייטי בליטא

הגישטאפר,

משטרת

מס ויי מ ים

II

הבטחרן,

ה·ס.ס.

רה·ס.א,.

ש" ב מ קרים

הוגברו פעולות ההשדמה של הגרמנים על·דיי

פושעים סאדיסטיים מקרמיים )כלומר ליטאיים- .

(.ג.ל ואנשי·

חלאה אחרים של החברה.
כל הדיבורים האלה הם סילוף מוחלט של המציאות האיומה
ושל האמת ההיסטורית .אם אמנם אין זה נכרן לומר ש כ ל
הליטאים נתנר ידם להשמדת יהודי ליטא ,כך יהיה זה חטא
כלפי האמת לומר ,שרק ליטאים יחידים ,רגם אלה רק חמלאת
החברח ,הזהדו עם הנאצים ושיתפו עמם פעולה בביצעו פשעים

נגד הקיבוץ החירדי בליטא -

פשעים שבלקסיקון האנושי אין

מילים הרלמרת כדי לתאר אותם .האמת היא ,שבתקופה מ" 23
בירכי  1941עד סוף השנה לערך ,כאשר הושמדו כבר קורב
ל"  85°/c,מכלל יהודי ליטא )כולל הידוי חבל וילנה( ,ובמדיה
מסריימת גם לאחר מכן ,הכתימו את דייהם בדם יהודים ,באב·
זריות פראית רבלתי·אנרשית ,ליטאים רבים  -לרבות אנשי
האינטליגנצהי הליטאית .וקל אמרד להבין ולהרגיש את כאבה
המוסרי של חאשה הליטאית אנה שיוגייטה,ז  1הנפש העידנה
ובעלת שאר·הררח ,שמצא את ביטריר הנכון בדברהי הבאים
)בתרגום עלברית( ,שהם קטע ממאמרה ,בתרגום ליידשי " :ליט·
וריבעו ארן ידיז בעת דעו נאצי·אקרפאציע" )ליטאים והיודים
בזמן הכיבוש הנאצי( ,שהופיע בספר "ליטע" ,שהוצא לאור על·

דיי הקרלטרר·געזעלשאפט פרן ליטררישע יידז )החבהר לתרבות
של היודי ליטא( בניר·יררק בשנת : 1951
"בימי מלחמת·הערלם השגחי קיבלו היחסים בין הלי·
טאים והיהודים צררה טרגית כה חריפה ,שקודם לא

,17

אשה זו עבדה בספריית האוניברסיטה הווילנאית .היא עוובדת

אחרת באותה ספריה,
מדא.וניברסיטה

הליטאיים השפלים הטאקט האלמנטרי לא לגלות -
באותן השערת הטרגיות האחרונות של אלפי בני·אדם -
את הרצחנות הבסטיאלית שלהם  ...כאשר הייתי באה

הגב' גלדרבסקי,

המאשרת

השוטל

עליהן

קיבלו תעודה רשמית
לחפש

בגיסו

וילנה

ספרים ,שהואשלו כביכול על·ידי האוניברסיטה ליהדוים ולא
הוחזרו .כך חיתה להן וא.מתלה לבאו תכופות לגיסו לוהיגפש
עם יהודים וזאת חיתה המטרה האמיתית .שימייטה ביקרה גם

בארץ .היא נפטרה בפאריס בשנת .1970
הנצאלת ופעלה למןע יהדוי גיסו וילנה ,אפשר למצוא בספרו
לש פיליפ פרידמן Their Brothers Keepers, Crown :
פרטים על אישיותה

Publishers inc. New"York

)שומרי אחיהם(.

אל היהודים בגיטר אמרתי לא פעם למכרי וידידי היהר·
זים ,שאילו הייתי במקומם ,הייתי שונאת את כל האריים
בלי יוצא מן הכלל .הם הרגיעו ארתי בתשובתם שהם
מבדילים בין שונאיהם וידדיהים".
חוגים ליטאיים מסריימים במסים להוכיח ,שנציגי הציבור

הליטאי הביאו כביכול לדייעתם של שלטונות הכיבוש הגרמני
את התנגדותו ועמדתו השלילית של העם הליטאי לרדיפות
היהדוים .והשמדםת והשתדלו להשפיע על שלטונות אלה לחדול
מזה.

בהקשר זה מאלף מאד מאמרו של מפקד הצבא הליטאי
לשעבר ,הגנרל סטאסיס ראשטיקיס ,בשם "יחסי הממשלה
הזמנית של ליטא עם השלטונות הגרמניים" ,שהופיע )באנגלית(

בארח  11ב בשנת  1962ברבעון הליטאי  11ליטי~נרס  ,11כרך ,8
מס •1-2 1
יחד עם מנהיגים פוליטיים אחרים של ליטא ,עלה בדיר של
ס .ראשטיקיס להימלט מידי השלטון הסובייטי הראשון בליטא

ולהגיע לגרמנהי .שלא כמר ל"ראש הממשלה" שקירפה לו"שר
החוץ" ר .סקיפיטיס ,שכאמור נמצאו בברלין ,הרשו משרם·מה

השלטונות הנאציים לראשטיקיס לחזור לליטא .חלק ממאמרו
מוקדש לעניז השמדת יחרדי ליטא על·ידי הגרמנים .במאמרו
הוא קובע ,כי בעת הכיבוש הסובייטי הארשון נהגר יהדוי ליטא

"רע למדי" רכי יחד עם הבולשביקים-הרוסים )רמה בנרגע לבול·
 .(,ג.ל עלהשביקים·הליטאים ,שעמדו בראש השלטון 'l
בידיהם להשאיר הרבה פצעים מכאיבים .בכל זאת ,אומר ראש·

טיקיס ,לא היה בזעתר של העם הליטאי להתנקם בהיודים
ולהשתמש )נגדם( באותם האמצעים ,בהם השמתשו הגרמנים.
לפי דבריו ביקרו אצלו ,עדר בחירתו חבר "הממשלה הזנמית",
שני נציגי הציבור ההידוי בקרבנה ,הרב ש .סניג ,הרב הצבאי

בליטא לשעבר ,רהער"ד י .גרלדברג ,והתארגנו לפניו על תנאי·
החיים הרעים בגיסו קרבנה .הוא ,ראשטיקיס ,הסב את תשומת·

לבם של שני הנציגים היהדוים לכך ,שיש הליות מדואגים
לא בשל תנאי·ה nיםי הקשים בגיסו ,אלא בשל המגרןבת האל·
אנושיות ישל הנאצים ,העלולות להביא לחי Qרל רסטלי של

מדור
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כללי

ההיודים .הוא הבטיח להעלות את השאלה לפני השלטונות
הצבאיים הגרמניים .לפי דבריו הוא גם קיים את הבטחתו זו,

ולמחרת ביקורם של הרב ש .סניג וי .גולדברג נפגש עם ראשי
השלטון הצבאי הגרמני בליטא ,הגנרל ר  iקס והגנרל פוהל,
והביא לפניהם את "מורת·רוחו" ו"דאגתו" של הציבור הליטאי
וכן גם של "הממשלה הזמנית" על רדיפת יהודי ליטא וחש·
מדתם .הגנרל רוקס הבטיח לראשטיקיס להביא לידיעת הממונים
עליו את דבר פנייתו ,אך עם זאת "הרגיע" את ראשטיקיס
ש"זה" )כלומר  :השמדת היהודים.( - .ג.ל יסתיים בקרוב ואין

לראשטיקיס סיבה "לכרסם" את עצמו בשל כך .ראשטיקיס הבין

ידע מראש  ,שפגשיתו זו עם הגרמנים לא תביא שום תוצאות
חיוביות.

וערד דוגמה מעניינת של "התערבות" נציגי הציבור הליטאי
למען היהודים לפני השלטונות הגרמניים אנו מוצאים בעבודתו

של ד"ר .ד יאסייטיס .בעמ'  386של הספר ,בר הודפסה עבודתו ,
הוא אומר ,שאת עמדתו העקרונית של העם הליטאי בשאלת
היהודים הביעו ד"ר ק .גריניוס ,נשיא מדינת ליטא לשעבר,
הכומר מ .קררפ~רויצ•יוס רפרופ' אלאקסה ,שני חברי הממשלה
הליטאית בתקופת עצאמותה  ,בתזכיר שהגישו לגנרל·קומיסאר
הגרמני של ליטא ,ונטלן ,והוענשו על כך  :גריניוס הוגהל לכפר ,

מדבריו של רוקס ,כי מדובר לא בהפסקת השמדת היהודםי ,

ושני האחרים הרגלו לגרמניה.

אלא בהבאתה עד לידי גמר ,בקצב מהיר .בכל זאת ,אומר
הוא בסוף דבריו  ,חיתה לו "קצת שביעות·רצון" מפנייתו לראשי
הי !l-לטון הצבאי הגרמני בליטא בעניך היהודים" ,כי הוא עשה
)בנדיון( את כל שניתן היה לעשות במצב·העניינים דאז".

תוכן התזכיר מוכחי שדברי ד"ר יאסייטיס בנדיון הם אפילו
פחות מחצי אמת•  99.9°/o.של התזכיר המפורט המווים מחאה
חריפה נגד מעשי ה ג ר מ ב י ז צי ה י ה ק ו לי בי ז צי ה של
ליטא על·ידי יישוב רפטריאנטים· גרנמים על אדמתה ,ונגד

סיפורו של ראשטיקיס על השתדלותו לפני הגרמנים למען

נישול אכזרי של איכרים ליטאיים מאדמותיהם ומסירתן לגר·

היהודים מעורר שאלה רצינית מא.ד אם אמנם היה ראשטיקיס,

מנים שהובאו מגרמניה .בתזכיר נאמר באופן שאינו משתמע

כפי שנראה ממאמרו ,כה מודאג ונרגש בשל גורלם המר של

לשתי פנים ,שכל מעשי הגרמניזציה של ליטא ,הנעשים על·ידי
שלטונות הכיבוש הגרמני" ,הם בניגוד גמור לשאיפתו היסודית
של העם הליטאי לשקם את עצמאותה של ליטא" .רמה בנוגע
ליהודים בליטא? לנושא זה הוקדשו בתזכיר הארוך ,המכיל
כ  2300-מילים ,רק ש מן ב ה (!) מילים )לפי הנוסח הליטאי(,

הזמנית" ,הוראה קטיגורית ל" פ ר ט י ז ב י ם  -ה ל י ט א ים "

היינו ,שהעם הליטאי לא רואה "בעין יפה" את ה"אמצעםי"
הננקטים כלפי יהודי ליטא  -רזה הכל .יתר על כן ,התזכיר
מסתיים בשתי עתירות  (1 :להפסיק את הקולוניזציה של אדמת

"הפרטיזנים-הליטאים" ? האם אין זה אופייני שבמאמרו הוא

ליטא ;  (2להחזיר לכל בעלי המשקים החקלאיים ,בלי הבדל
לאומיותם ,את המשקים שמהם נושלו .באשר למצבם ולגורלם

מדוע הלך לדבר נעביד זה עם הגרמנים ,כאשר

יהודי ליטא -
היה ידוע לו מראש שהשתדלותו תהיה לשוא והוא יעלה חרס
בידו ? הלא יכול היה להשיג את מבוקשו  -אמת ,לא במלואו,
אבל בכל זאת בחלקו  -אילו נתן ,בתור שר·ההגנה ב"ממשלה
להפסיק מיד את השתוללות·הדמים שלהם נגד ההיודים .הייתכן
שהוא ,ראשטיקיס ,לא ידע ולא שמע על מעשיהם אלה של

לא מזכיר אפילו במלה אחת -
ד"ר .ד יאסייטיס רא .גורצקאס

ול 1בשפת המעטה כפי שעשו

-

את מעשי·הדמים האיומים

של יהודי ליטא ,אין בתזכיר ש ים עתירה.

של "הפרטיזנים הליטאים" נגד היהודים חסרי·המגן ? האם
הוא ,ראשטיקיס ,לא ידע את תוכן כרוזיה של "חזית האקטי·

לאור תרכנו של התזכיר ,קשה מאד להניח שהחתומים עליו

ביססים" ,שהובאו לעיל  ,ושאחד מראשיה ,ל .פאדפולונים ,היה

הוענשו על·ידי הגרמנים בגלל כמה מילםי פושרות על ה"אמ·
צעים" שהגרמנים נקטו כלפי היהודים בליטא .שררת ההגירן

נציגה ליד "הממשלה הזמנית" ? האם לא תפס ראשטיקיס,

מחייבת שחותמי התזכיר הוענשו על·ידי הגרמנים לא בשל
אותן מילים ,אלא בשל הדברים הבוטים על הגרמנזיציה האליהמ

שכרוזים אלה נועדו לשמש הוראה ברוהר ל"פרטיזנים הלי·

טאים" להשמדי ,להרוג ולאבד את היהודים ?
בהקשר זה ראוי לצטט קטע מזכררנרתיר של י .גרלדברג 'ר)

העהר מס'  (, 11בהם נאמר בין היתר )בתרגום לעברית( :
"כשהחלד לארגן את הרועד היהודי )המדובר הוא ב"אל·

סםסנראס" ,וזה היה בתחילת אוגוםס .( - .1941ג.ל ,

של ליטא וההצהרה על שאיפת העם הליטאי לעצמאות מדינית,
דברים שצרמו את אוזניהם של הגרמנים·הכובשים.
אם להביא בחשבון שהתזכיר הרגש לגרמנים בחודש נובמבר
 ,1942כלומר אחרי שרוב רובה של האוכלרסיה היהודית בליטא
כ ב ר ה יש מ ד ה ,אי·אפשר שלא להגיע לכלל מסקנה שמכ·

פגה הרב סניג יחד אתי אל הגנרל ראשטיקיס ,מפקד

-

חינה יהודית לא חיתה שרם אקטואליות וערך לקרראזי
ההשתדלות למען היהודים ,שהוכללה בתזכיר רק כדי "לצאת ידי

)ההדגשה

חרבה" ,כפי שעשה גם ראשטיקיס ב"השתדלרתר למען ההיודים"
לפני ראשי השלטון הצבאי הגרמני בליטא.

מדבריו אלה של י .גרלדברג מסתבר ,שנושא פנייתם של

אויד הגיבה על הטרגדיה היהודית ה ע תו ב ו ת ה ל י ט אי ת
בזמן הכיבוש הגרמני ? העתונים הלגליים המועטים שהופיעו

הצבא הליטאי לשעבר .הוא אמר לנר שאינו שייר לפר·

טיזנים .אם יוכל לפעול
שלי.

באיפן

פרטי

.( -ג.ל ינסה לעשות "...

הרב ש .סניג וי .גרלדברג לראשטיקיס היה לא תנאי "החיים"
האיומ י ם בגיטו ,אלא דווקא מעשיהם הנוארים של "הפרטיזנים

הליטאים" ,אבל אותם אין ראשטיקיס מזכיר אפילו במלה אחת

אז בשפה הליטאית פרסמו בעיקר חומר שנשלח אליהם על·ידי
הגרמנים ושהם חייבים היו לפרסמו בתרגום לליטאית .ידיעות

מטעמים מובנים למדי.

ומאמרים שמקורם היה ליטאי ,יכלו להופיע בעתונות הלגלית

לכותב שוררת אלה אין כרונה להטיל ספק באמיתות סיפורו
של ראשטיקיס על פגישתו עם ראשי השלטון הצבאי הגרמני
בליטא בעניך היהודים .ברם ,האם אין יסוד לחשוד שפגישתו
נערכה רק לשם יציאת ידי ח ו ב ה וליצירת אליבי היס·
טורי לעתיד  -לעצמו ובכלל לליטאים ן אין ספק שראשטיקיס

רק אם נכתבו ברוח נאצית ,או ,לפחות ,לא ברוח אנטי·נאצית.
לא מהעתונות הזאת אפשר היה לצפות כי תגנה את מעשי·
הדמים של הגרמנים כלפי היהודים .אך חיתה אז גם עתונות

ליטאית ב ל ת י  -ל ג ל י ת ,שחיתה חפשית להביע דעה ככל
אשר עם לבה ! הניצלה האי את האפשרות הזאת ן תשובה ברורה

יהדות
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לשאלה זו נמצאת בדבריה של הליטאית אנה שימייטה ,בכתב·

די שלה שנמצא בארכיונו של איגוד יוצאי ליטא בישראל,

בתרגום לעברית :

"בכל העתרנרת הבלתי-לגלית ,הליטאית והפולנית ,שהז·

זמנה לידי ,לא מצאתי א ף מ א מ ר אחד שיהיה כתוב

בלהט ובלב שרתת·דם למען העם היהודי והגנתו  ...הלי·
טאים הגיבו ביעילות ובלהט על כל עוול שנעשה ביחס
לליטאים ,ואילו על השמדת היהודים בידי הנאצים ניתנה

בעתרנרת זר כ ר י ב י ק ה ז ע י מ ה ב ל ב ד" )ההדגשות

שלי- .

.(.ג.ל

באותו כתב·יד מספרת שימייטה שבמלאת חצי שנה למשטר
הנאצי הוציאו הלאומנים הליטאים עלון ובר התלונה ,כי הנה
הם ,הליטאים ,הסגירו לידי הגרמנים את כל הארכלרסיה היהר·
זית ללא כל התנגדות רעתה נשארו העיירות הליטאיות בלי
בעלי·מלאכה י אף מ ה ר כ יש היה ידי לא ב ש אר
בידי הליטאים אלא שרידים שלא היו נחר·

צ ים ל גר מ ב ים )ההדגשה שלי.

.(. -ג.ל תמררת זאת לא

נתנו להם הנאצים מאוהמ...
כמה פובליציסטים ליטאיים ,המטיחים האשמות כבדרת ביהר·
זים על התנהגות בלתי-לויאלית כלפי העם הליטאי בתקופת

השלטון הסובייטי הראשון בליטא ,משתדלים להוכיח ,כי הלי·
טאים עשר בכל זאת את הכל כדי להושיט עזרה להיודים בעת
האסון הנורא שפקד אותם ולהצילם מידי הנאצים .עם פרבלי·
ציסטים אלה נמנה גם י 1זאס ש~לנה ,שפיוסם בעתרכם של
המהגרים הליטאים באהר"ב "נאיי~נרס" )"חדשות"( מ·  21ר 22-
באפריל  1948שני מאמרים בנידון .המאמרים כתרנים בשפה
סתמית ,כמעט בלי להצביע על עובדות קונקרטיות ,פרט

לשתיים ,שאחת מהן מסולפת לגמרי והשביח נדריה כולה.
"על מנת לחזק את פעולת העזהר ליהודים נערכה פגישה
)חשאית.

-

ל (.ג .בין פררפ' מיק 1לאס בירז'ישקה רבין העסקן

הציבורי היהודי ,הער"ד ל .גרפרנקל )כותב שררות אלה.

(.ג.ל ...

-

נדרנו בפרוטרוט כל העניינים ,אך מה היו תוצאות

הפגישה  -למחבר לא יזרע"  -כותב שאלנה.
אמת היא שהפגשיה התקיימה באביב  1943בקרבנה ,במשרדו
של נוטריון ליטאי ,בכנין כנסיה קאתרלית ,אן לא לפי יזמת
הליטאים ,אלא ביזמת ה"אלטסטנראט" של גיטר קרבנה .בימים
ההם פשטו שמוערת כי בעקבות החלטת הוועדיה של עסקנים
ליטאיים ב· sבאפריל  ,1943בראשותו של פררפ' מ .בירז'ישקה,
אשר תחת לחץ ואיומים מצד הגרמנים חייבה הקמת יחידות

צבאיות ליטאיות למאבק נגד הבולשביזם  -יורחבו סמכויותיו
של "השלטון הליטאי העצמאי" ויוענקו לו גם סמכויות מסריי·
מרת בנרגע לגיטארת .הוטל אז על חבר ה"אלטסטנראט" ל.
גרפרנקל ,שהיה ביחסי ידידות עם פררפ' מ .בירז'ישקה ערד

מלפני המלחמה ,להיפגש אתר בחשאי ולברר את הענין,
בירז'ישקה ,שבשנים כתיקכן היה היר"ר של האגוהד להתקרבות
בין ליטאים והיודים והיה ידוע כבעל השקפות ליברליות רמת·
קדמות ,הביע בפגישה דברי·צער כנים על הטרגדיה של יהודי

ליטא ,אן במהלן השיחה התברר כי לשמועות  .הנזכרות לעיל

לא ההי יסדו.

לא היו איפרא שרם תוצאות ממשירת לפגישה וזאת הסיבה
לכך מדעו לא ידע מחבר המאמרים ,שאלנה ,לספר במאמריו

על תוצאות הפגישה .העובדה השביח שעלהי מספר שאלנה היא

ליטא

שהער"ד ר .סקיפיטיס ,מי שצריך היה להיות "שר החוץ" של
"הממשלה הזמנית" ,אן הגרמנים לא היושר לו לחזור מברלין
לליטא ,התקשר כביכול עם גורמים בחרץ·לארץ על מנת לאפשר,
כצעד ראשון ,ל  20-עסקנים יהודים )יחד עם משפחותיהם ן -
(.ג.ל לצאת מגרמניה )הכוונה ,כנראה ,מליטא ,שחיתה נתרנה
לכיבוש גרמני.( - .ג.ל לחרץ·לארץ ;שהצעה זאת נמסרה כאילו
לל .גרפרנקל בגיטר רכי נתקבלה ממנו תשרנה ש"עסקני הציבור

היהודי יצאו מהגיטר אחרונים" .כל המכיר את הנסיבות ששררו

באותו זמן יבין כי לא היה ואף לא יכול להיות שמץ של
ריאלירת ב"תכנית" דמיונית זאת ,אם בכלל חיתה קיימת .יתר
על כן ,ל .גרפרנקל לא קיבל מעודר הצעה כזאת.

רבים מאד

כזה היה איפרא יחסר של רוב הציבור הליטאי -
מפשוטי העם רכן האינטליגנצהי הליטאית  -לטרגדיה האיומה
של יהדות ליטא ,שהרעלתה בשנות השראה על הגרדום ונטבחה
כולה.

אמנם ,ואין להכחיש זאת ,היו גם ליטאים שערד בראשית

הכיבוש הגרמני נזדעזעו מהמעשים הברבריים כלפי היהודים
מצד בני·עמם לא פחות משנזדעזעו ממעשי הגרמנים ,אן מתון

פחד מפני תגרנות הגרמנים שתקר בררכם הגדול ולא עשר דבר
כדי להציל את מי שניתן היה להציל ,ול ,גם היו קומץ קטן.
אמת ,היו גם ליטאים ששמעו לקול מצפרכם והתאזרו עוז ,למרות
הסכנות שהיו כרוכות בכ,ן לברא לעזרת היהודים הנידונים
לכליה .מספרם של אלה היה קטן 'ר) בספר זה את מאמרו

של מאיר ילין :

ליטאים שסייעו(.

לאור כל האמור ,מוזרים מאד הם דברי ד"ר .ד יאסייטיס,

אשר בעבודתו שצוטטה לעיל )עמ'  386של הספר בר פורסמה(
בא בטענה אל היהודים על "שהם עוברים בשתיקה על העזרה
המורלית והחומרית שהליטאים הושיטו להם" )בזמן השראה(.
כאמור ,היו בימים ההם ליטאים שגילו יחס אנושי כלפי היהר·
זים ,אן מעשיהם  -ככל שלא היו נעלים  -היו כטיפה בים
של מעשי שנאה ,התעללות ,אכזריות ורצח אשר ליטאים כה
רבים ,מכל שכברת העם ,עוללו ליהודים .איזו זכות יש לד"ר
יאסייטיס לבוא בטענה אל היהודים "כפריי הטובה" ,כביכול,
אם הוא לא מגנה בפה מלא את מעשהים של רבים מבני עמר ן
לא עבר זמן רב והציבור הליטאי ,שקיבל את פני הגרמנים
בשמחה ובצהלה רואה בהם את "מושיעם רגראלם" מהשלטון
הסובייטי ,התאכזב מהר מיחסו של שלטון הכיבוש הגרמני
לליטאים ולאינטרסים הפוליטיים ,הלאומיים ,הכלכליים והתר·
ברחיים שלהם.

מתחילת הכיבוש לא הראו הגרמנים שרם נטיח לשקם את
עצמאותה המדינית של ליטא ; להיפר ,הם ניגשו מיד לביצוע
תכנית נרחבת של קולוניזציה על·דיי יישוב חקלאים גרמנים
הרחלר לנשל חקלאים ליטאים רלא·ליטאים מאדמותיהם רמש·
קיהם על·מנת להפוך את ליטא ,כמר את כל ה"ארסטלאנד",
לשטח·מחיה בשביל עצמם ולדחוק את העם הליטאי מזרחה,
אולי אפילו להרי ארראל .הם הצור את רגלי הליטאים בשטחי
החינון ,התרבות והכלכלה ,עצרו באופן ברוטלי כ"  75אלף
ליטאים בגיל העבודה והיגלו אותם לגרמניה לעברדרת·כפיה.
הגרמנים הפקיעו חלק גדרל מהיבול של האיכרים הליטאים.
הם דרשר מהליטאים להקים "לגירן ליטאי" שישולב בצבא
הגרמני ,ומשסירבו הליטאים למלא אחר הדריזסה נקטר באמועי·

מזרד

כללי
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דינרי הן כלפי מנהיגםי והן כלפי מוסדרת ליטאיים ,סגור את
כל מרסדות·ההשכלה הגבוהים רכן נתי·ספר תיכוניים ,הפגר
את בנייניהם לקסרקטינים ודשדר את וכרשם וצידום הלימדוי.
מעשים אלה יצרו מתיחות גדולה נין הצינור הליטאי לנין
שלטרנרת הכינרש ,בעיקר משנת  ,1943אחדי התבוסה הגרמנית
נסטלינגדא,ד שעה שנראו כנר הסימנים הראשונים לתבוסתם
המלאה המתקדנת1s ,

כל אלה חרללר תמררה נהלכי·הררח הפוליטיים של הצינור

הליטאי .החלה להסתמן אצלם אוריינטציה חדשה ,לא על
הגרמנים ,וכמרנן גם לא על נרית·המרעצרת ,אלא על המדינות
הדמוקרטיות

-

ארצרת·הנרית ובריטניה.

קל להבין ,שבאופן פסיכולוגי היד לתמורה האמורה השלכות
מסריימות גם על עמדת הליטאים כלפי היהודים .אי·אפשר לומד,
כי כל הליטאים הפכו לפתע לידידים מסורים של היהודים
הנרדפים .אך מאידך ,אין זה נכרן שלא להכיר בעובדה כי
השנאה הלוהטת כלפי היהודים ,שמצאה לה ביטוי כה אירס ביוני
 ,1941ונמשך תקופה לא קצהר לאחר מכן ,החלה לפרג במדיה
מסריימת עם הידדררות היחסים נין הליטאים והגרמנים ,אם כי

לא נעלמה כליל .אפילר נסתיר  1943תפסו שרטדים·ליטאים
פרטיזנים יהודים שהיד נדרכם ליעודת והסגירו אותם לגיש·
טאפר .בשנת  1943ובעיקר בשנת  1944הורגשה נחוגים ליטאיים
מסריימים נכונות לבוא לעזרת היהודים רלהרשיט להם די·הצלה.
אמת ,זאת אפשר היה לעשרת דק בהיקף צנוע ,שכן ,כפי שנאמד

לעיל ,רק חלק קטן מדנע·מיליון יהרדי ליטא היו ערד בחיים,
וגם אפשרויות ההצלה היו מטבע הדברים מוגבלות מא.ד
עזרת הליטאים ,במדיה שניתנה ,איפשרה למספר מסריים של
יהודים לברוח מהגיטו ,או להסתיר אצלם את ילדיהם ,כדי
להצילם מידיהם הרצחניות של הנאצים .בריחה מהגיטו חיתה
קשה ומסוכנת ואפשר היה לבצעה דק בתחבולות מתחבולות
•~רנות .תחילה ברחו אנשים ספורים בלב,ד שהיד להם קשרים
עם ליטאים נעיר ונכפר ,אשר הסכימו להחביאם עד יעבור זעם.
לאחר מכן ,ובמיוחד החל מהמחצית השביח של שנת ,1943

סכסוך שנינם לנין עצמם  .היד גם מקרים שה"מארחים" עצמם
הסגירו את היהודים לשלטרנרת19 ,

נ·s

בנובמבר  1943ברצעה על·דיי הגרמנים "אקציה" נגד

ילד י ם וזקנים בגיסו שאורלי .היה יסוד לחשש שפורענות כזאת
תפקרד גם את גיטר קרבנה .הדרך היחידה להצלת הילדים חיתה
להוציאם מן הגיטו בדרך בלתי-לגלית ולמסדם למשפחות לא·
יהרדירת .כבד הצעד הראשון בהוצאתם מן הגיטר היה קשה מכל
הבחינות ,פסיכולוגית ,טכנית רבטחרנית .אולם הבעהי הקשה
והמסובכת בירתו חיתה למצוא בדצ ה"אדי" משפחות שיסכימו

לקבל בתנאים דאז ילדים יהודים .צריך לחודרת ,שבימים הטרא·
גייס ההם נמצאו מספר ליטאים שהסבירו פנים ליהודי הגיטו
ותרן סינרן הושיטו להם יד בעזרה להציל את ילדיהם.
בעיקר צדיך להעלות על נס את פעולתם נעביד זה של

החוגים הקאתוליים ,גם אם תכופות הכריעו כאן כרובות של
"הצלת בפשרת" והכנסתן תחת כנפי הכנסיה הנוצרית .וכאן יש

להזכיר את סגן הארכיהגמון הקאתרלי בקרבנה ,בדיזגיס ,שעליו
דובר כבר לעיל ,אשד קיבל פעמים אחזרת בדירתו שבבית

הקרויה הקאתולית אחד מחברי ה"אלטסטנדאט" של גיטו קרבנה
שביקר אצלר בחשאי .ערב כל ביקרו היה חבר ה"אלטסטנראט"
הזה מתקשר אתר בטלפון שהיה בחדד המנהל הגרמני של "בתי
המלאכה הגדולים"  -בזמן העדרו של זה  -רקרנע עמו את זמן
הביקור בשפה מוסכמת מראש .בריזגיס מסר גם לחבר ה"אלטס·

טנדאט" רשימה של כמה עשדרת כמרים וסתם פעילים קאתוליים
שיהיר מוכנים לברא לעזרה בענין הסתרת ידלים יהדוים נמש·
פחות

ליטאירת20 ,

גם בחוגים ליטאיםי אחדים היו אז אנשים

שפעלו בהצלת ילדי הגיטו והפעילו גם אחרים למטרה זו .היו
משפחות ליטאיות שעשר זאת מסיבות הומניות בלב,ד ומבלי
להתחשב בסכנה שחיתה כרוכה בהסתרת ילד יהודי .אך לרוב
חסכימר הליטאים לתת חסות לילדים היהודים אך ורק מטעמים
חומריים ,והם לקחו מהררי הילדים כסף רב וחפצים .היו רבים

שסירבו לקבל נערים מחשש שיהדותם תתגלה ,ובאשד
לנעדרת  -דרשו שקלסתר-פניהן לא יהיה יהודי יתר על המדיה,
ששערותהין לא תחיינה שחרדות וכדומה .אחדים הסכימו לקבל
ילדים יהודים בתנאי שחודיהם יוותרו על ילדיהם ,לא יתעניינו

גדל מספר היהודים שעלה בידם לברוח מהגיטאות ,אבל מעולם
לא הגיעו הבריחות לממדים נרחבםי .יש לציין שהיו ליטאים,

ערד בגודלם ,יסכימו לחמדת דתם ,להכנסתם במנזר וכדומה.

אם כי מספרם לא היה גדול ,אשר הסתירו בבתיהם יהודים

על·פי·ררב ,לא היו חיי הילדים במשפחות אלה בטוחים והיו

מטעמים הומניים גרידא ,ואפילו תוך סכנה לעצמם ,אך על·
פי·דונ ארו בזאת הליטאים עסק שאפשר היה להרוויח ממנו ,
הגם שהיה כדרך בסיכונםי .מספר לא גדול של יהודים מן
הגיטארת הסתתרו אצל ליטאים וחיו אצלם בתנאים לא רעים,
יחסית ,רכך הצילו את עצמם ,אבל לרוב חיו המסתתרים בתנאים
קשים ניותר .ליטאים לא מועטים נצילר ארתם והתייחסו אלהים
דע ,אך הם לא יכלו לפצות פה ולברא אל "מציליהם" נטענות
ובדרישות .רבים אנוסים היו לחידת אפילו בחורף בבניינים
לא מרסקים ,במרתפים ,נדירים רנרפתרת וקיבלו מזון מועט ;

כדרכים ניסורים נפשיים גדולים .בשל כל התנאים האלה עלה

הם היו בתרנים ללא הדף נסכנת·נפשות ,שכן הגישטאפו אר
המשטרה החשאית הליטאית עשויים היו לגלות את מקום

מחבואם .תכופות הרסגדר היהודים לשלטונות על·ידי שכנים,
מכרים ואפילו קרובים של מארחיהם הליטאים ,נשל ריב או

,18

רק בידי מספר מצומצם של הרדים להוציא את ילדיהם מן
הגיטר ולסדרם בעיר.

•

נ"טזיזדיבו לי~ט,ורזיז" )ליטא הסובייטית( ,קובנה ,מפברואר
 ,1945הופיע מאמר מרגש של ר .מירונאס ,פדופ' האוניברסיטה

.19

בספר "א ייד איד רראלד" )יהרדי בעיר( של בדל כהן ,הצראת
הקונגרס היהודי העולמי לתרובת )מאוחד עם "ציקא"( ,ניו·יורק ,

יש תיאור מרתק של חוויותיה וסבלותיה הנוראים של משפחה
יהודית שנשארה בחיים לאחר שהצליחה לבורח מן דג,יטו רלהס·
 כמובן ,תמורתחתר כ·  9חדשים ביער אצל א י כר ליטאי
תשלום גבוה.

 .20בחוגי ה"אלט-סטנראט" חיתה תמיד דעה טובה על
בריזגיס ,בעיקר לאור היחס האוהד שגילה למען הצלת ילדי

ההגמון

ו' את הערך "הכיבוש הגרמני" בכרן  15זקל "אנציקלופדית

הגיטו ,אך נמשך הזמן נתגלר מסמכים המתאדים ארתר כדמות

הליטאי", Q

יש.נויה במחלוקת ,אם לא גרוע מזה,

יהדות

60

ליטא

מרוצה .עבור עבררתך שולם לך ביד רחבה .כל הלילה
יכולת לשחק בקלפים בתמורת השיניים.
הרי ,אנושיות ! הן הנן מהל שדוהפ ,שהגיעה אלינו מער·
למרת החלום .הן כך נהג לא נמר ולא אזיה גולם חסר
רגש ,אלא ארם ,אשר ~ם בצירהי ילהד אותר .האם
גם אותר פינקה ר~ם ן הנשקה לו ן החסירה דמעה מעיני

הליטאית בווילנה ,הניתן פה בתרגום לעברית .ומ.אמר נכתב
בכאב·לב מאין כמוהר והוא מלא האשמות נגד אותם מבני עמו

של החמבר שנתנו את דים להשמדת יהררי ליטא :
"אני רואת ארתך ,עם ישראל ,בנתיב ייסוריך .נפשי

מתייפחת בקרבי מכאב וחרפה ,כשאני נזכר בגורלך

האומלל ,שהיה עליך לשאתו במשך שלרש נשות זרועות

העולל ן הרי ,מה המר יבשר דמעותיו.

הנאצים ,כאשר במדינתנו היו עורכים עליך צידי כעל

הרי ,צדק ! הנך דרמה לזקן חרוש קמטים ,חסר שיניים

חירת·בר...

ומרופט ,אשר כל אצבע מררה עליו והכל לועג לו .הן
כל זיק הגינות איבדת ,כל ערד על פני האדמה מתהלכים
בני·אדם ,שערד לפני שעה קהל רוו בדם נקי.
הרי ,חלאת אדם ,קללה וחרפה על ראשכם ,כי לאחר נשפי
החשק הגועליים שלכם ערד קשטתם עצמכם למחרת
הבוקר ובשמחת חג הלכתם לכנסיה.
הרי ,חרפה משולשת גם על אלו ,אשר סמכו יםד על כל
המעשים האיומים האלו ,שמחר ברם ,רערדדר את הרוצחים.
החרפה לך ,רוקח "ממציא" ,אשר כדי לחסוך בכדורים
עבור העוללים הצעת עצמך לתת להם חלב מהול
ברעל.
לדאבוני ,גם עלי רובץ כתם החרפה ,כי על כל האכזריות
לא הרמתי קולי במחאה פומבית לוהטת .נפשי בכתה

אני רואה ארתך ,בן·ישראל גאה; הולך חיף בכביש
ה mרב ,ראשך מרםר ובידיד תוביל את בנך הקטן .ארבעה

כידוני רובים לירון מאחור .אתה הרגשת עצמך חזק
מהכדיונים ,כי האמנת שסוף הרע להיעלם.
אני מתאבל עליך ,ילהד רכה ,כשהנני נזכר איד רצת
לתליין ושאלת  :אדוני ,מתי יירו בנר חירם ן
נדמה לי ,שאפילו ~ל·השנאה בעצמו ההי מתרכך

משאלתה של ילהד תמימה זר•
לא ,לא חירם ובכלל לא נירה  ...ענה לן תליינך.
וחרא לא שיקר ,הרוצח .ערר נאותר יום ,ב"מצפרן נקי",
שיכור מיי"ש תרצרת·בית ,לא יהר בך ,רק ניפץ גרל·

בלתך בקת·הררבה ובעודך בחיים זרק ארתך לברר על
ליבה של אמך המתה.

בקרבי ,אך שתקתי חסר אונים

ומיואש,

כשאני חורק

ואני רואה גם אתכם ,חלאת אדם ,אשר זמרת אנושית

בשיני ואוגר בלבי שנאת תהםו לנאצים הברבריים
ריחם .גדולה היא חרפתי על שלא נהגתי ולא נוריתי

נוטף הדם החם מרצח קרבנותיכם .גברי משי ,טבעות

עבור הדבר הצודק.

עו•n

איבדתם .התחלקתם ברכוש הקרבנות ,כשמדייכם ערד
זהב ,צמידים ,בתי·סיגרים מזהב

-

איזו סעודה שמנה

באותם הימםי היו לנר ,לדאברננר ,כל כך חרתכ חלאת

לערבונכם ,שאינו ידוע שבעה.
חירם נוטה כבר לערוב; תליין ,הונך מהמר הניתז" שם
מחכת לך כשכר עבודתך היי"ש המיוחל .רהבה לפניו
גולגולת ,עם חיוך רחב של ייאוש ,שטרם נקבהר ,זה
חיוך של זהב ,כי פיר של המת מלא שיני זהב .לא הפסיק
לך הזמן להוציא אחד אחד אח חתיכות הזהב האלו.
יותר קל לחתרן ראש של המת ולקחתו הביתה.
רשם ,לאור המנוהר ,חיית נאורת הערב רופא שיניים,
האכזר בכל רופאי השיניים ,השיו מאז ומעולם .הנך

אדם רכל כן מעט אנשים נעלםי

באמח"21 ,

דבריו של פרופי מיררנאס מדברםי בעד עצםמ ראיג צררן
להוסיף עלהים.

.21

התרגום לעברית נעשה על·ידי מר צ .ברק מרתגום ואמ.רמ

מליאטית לייידש שהופיע במאמרו של ונר י .באר בספר 'ז"יםע",
חלק ראשון,

בשם :

צו דעו  nורבן·געישכטע פרן דעו לירטיושרנו

ידיישער פר  1$ווינז )לתולדות חורבנה של הפרדביבצהי הליטאית·
יהודית( .הספר הוצא על·ידי "קולםרר·געזעלשאפם פןר ליםררישע
ידיויי )חברה לתרבות של יהדוי ליטא(.

גוטר

קרבנה

ל .גרפונקל

החשןבום בוותר

ה  ,אורןעום

1
מפרוץ המלחמה עד סגירת הגיטו

בגוטן

הגרמני המתקדם .ורב החוזרים נפלו לידיהם של "הפרטיזנים
הליטאים" רנהרגר .חלק קטן הגיעו חזרה לקרבנה ,שבה השתולל
נאותר הזמן פרגררם ברוא.

הסימנים הראשונים לסערת·הדמים

קובנה חיתה בין הנקודות הראשונות שהותקפו על·ידי הצבא

הגרמני .כבר לפנות בוקר ,ב·  22ביוני

,1941

שערת אחדות

בעובר של ה"  24ביוני נכנסה לקרבנה קברצת·החלרץ של
הגייסות הגרמניים ,שנתקבלה על·ידי הליטאים בשמחה וצהלה.
ב·  2sבירכי חיתה כבר העיר כולה נתונה לשלטון הגרמנים.

אחרי שפתחה גרמניה הנאצית בפערלרת מלחמתיות נגד בריה"מ,
הופיעו מעל קובנה מטוסים צבאיים שהמטירו על העיר פצצות

הפרעות בסלאבודקה ובמקומות אחרים

בקרב השכבות הליטאיות הלאומניות ,ובעיקר בקרב "הפר·

וכרת.

במשך ירם המלחמה הראשון הלכו רנישנר ההתקפות האורירירת

טיזנים הליטאים" ,רררח הרעיון ,כי ככל שהליטאים ימררו את

הגרמניות ,שגרמו לשריפות וכרת .בערן בשערת הצהריים

חייהם של היהודים וישפכו את דמם ,כן ישאר יותר חן בעיני

התחיל פינוי העיר .בחפזון עזבר את קובנה פקידי מוסדות·

הגרמנים .בדרן זר יצליחו ,כביכול ,להשיג מהגרמנים הכרה

השלטון הסובייטיים השרבים .ב  23-ביוני  1941לא היה עוד

בעצמאותה של ליטא וקירם משרדי·השלטון הליטאיים .דבר זה

שלטון סובייטי בקרבנה .נאותר יום הופיע בעיר "ממשלה

הגביר את האווירה העריינת ,האנטי·יהודית ,שקיבלה ממש

באותו זמן פורסם חגיגית ברדיו על חידוש עצמאותה של

ארפי סטיכי .בלילה שבין ה·  2sל  26-בירכי עוכר "פרטיזנים
ליטאים" ,סטודנטים וגימנזיסטים ליטאיים ,בהנהגתו של העתר·
נאי הליטאי קלימייטיס ,פוערת בפוכר הקרבנאי סלאברדקה )שם

ליטאית זמנית" שקידמה בברכה חמה את הצבא הגרמני הנכנס.
ליטא וגם הוקם מטה "הפרטיזנים הליטאיים" ,שהיו מזריינים
בנשק שנאגר בסתר בימי השלטון הראשון של הסובייטים ,ואשר

הוקם ירתר מארחו הגיטו( .בפוערת אלה ניספר למעלה מאלף

מטרתם המרצחות חיתה לפעול לגירוש הצבא הסובייטי משטחה

ירר ברובים ,אלא

יהודים" .הפרטיזנים

הליטאים"

לא

וגרזנים.

בית,

רק

של ליטא רכן להקים ברח מזריין שעליו תרכל להתבסס "הממ·

השתמשו

שלה הליטאית הלאומית" .הם זינבו בחיילי הצבא הסובייטי

יהודיות אחדות ,הוצת וכולם נשרפו חיים .הפורעים גם התעללו
לפני רציחתם אילצרם לחפור קברים לעצמם .יום אחרי

גם

בסכינים

שבר התבצרו

משפחות

הנסרג ,אן עיקר פעולתם חיתה הטלת פחד רביצרע מעשי

ביהודים :

אלימות ופרעות בארכלרסיה היהודית .בכקרר של ה  23-ביוני

זה הרנו ההיודים באכזריות כאשר הוציאו את גופרת הנרצחים

השתררה בהלה בקרב הארכלוסיה היהודית בקרבנה ובאוויר
התחילו להריח דם .היחס הערייז של האוכלרסיה הלא·יהרדית,

מבתיהם וקברום בבית·הקבררת הישן בסלאבודקה.
גם בחלקים האחרים של העיר היו בלילות הבאים התנפלרירת

שחלק ניכר הימנה היה ערד קודם לכן אנטישמי ,גבר והלן

דמים של "הפרטיזנים הליטאים" על היהודים ,ומספר ההדר·

וקיבל יותר רירתר אופי אנטי·יהודי ,שראף פרעות ודמים.

גים היה למעלה מ  .2000-ושרב ,המרצחים הליטאים התעללו
בקרבנרתיהם.

נמלטים

המצב נעשה מסוכן ערד יותר ,כאשר קצין·העיר הליטאי

שמ 1נה על·ידי ה"ממשלה ,
11

ב  iביאליס ,הכריז ברדיו כמה פעמים

נירם ה "  27ביוני הר באו על·ידי "הפרטיזנים הליטאים" כ" 60
יהודים למרסן "ליטרקיס" ברריטארטר·פררספקט ,לעיני המרן גורל
של ליטאים .הם עונו שם

קשות :

הרנו במרטות·ברזל עד שכולם

במשך היום ,שמאחר שנקבע כי היהודים יורים על הצבא

נפלו שזרדים .המרצחים תחבר לתוך פיותיהם של כמה מערבים

ירצאר להרוג

צינרררת ,שהיר משתמשים בהם לשטיפת מכרביות ,רדדכם הזרימו
מים לתרד חפירת עד שהאומללים נחנקו .אך עיקר פעולתם

הגרמני הנכנס ,הרי על כל חייל גרמני שייהרג

-

מאה יהודים .באותו ירם הגיעו לעיר מספר ניכר של פליטים
יהודים מערי·השדה .הם ברחו לקרבנה בתקרה ,שבה יוכלו

של "הפרטיזנים הליטאים" היה ביצוע מאסרים המרביים של

הלינצל מגל הפוערת שבעוכר על·ידי "הפרטיזנים הליטאים"

יהודים .המאסרים התחילו ב"  24ביוני ,בערב .מטרתם חיתה,

והגרמנים ראשו הציפו גם את ערי·השדה .בר בזמן התחילו

כביכול ,לצוד קומוניסטים יהודים ,אך למעשה היה לזה אופי
של מצרר פראי על יהודים חסרי·מגן.

אלפי יהודים ,ביניהם רבים מאלה שעבדו במשרדי הממשל

הסובייטי ,לנטוש בבהלה את העיר .הם יצאר על·פי·ררב ברגל
וקירר להציל את חייהם בתוך שטחה של ס.ס.ס.ר .חלק מהם
נספה מפצצות שהוטלו עליהם על·ידי המטוסים הגרמניים

השמדה המונית ב"פורט השביעי"
המאסרים

ההמוניים

במשכר

כ 10-

ימים.

ברחרברת

ובבתים

רמחילרפי·האש במקומות שרבים .מאידן ,רבים שהצליחו אחרי

נאסרו ללא הבחנה גברים ונשים ,זקנים ,צעירים וילדים .הם

מאמצים בראשים להגיע לגנרל הקודם עם .,ר.ס.ס.ס לא הררשר
ביומיים הראשונים לחצות ארתר .הם נאלצו לחזור לקרבנה ,אן
חרוכים כבר היו תפרסרת על·ידי "הפרטיזנים הליטאים" והצבא

הרבלר למקומרת שרבים  :בית·הסרהר ,מטה "הפרטיזנים הלי·
טאים" ,תחנות·משטרה ,בית·הספר הישועי ועוד .קורב ל" 6000
יהודים נתפסו .רק חלק קטן הצליח להשתחרר הודרת למתן

יהדות
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שוחד או סתם במקרה .כל השאר נלקחו ל  'iפורט השביעי" של
המבצר הקובנאי לשעבר .שם הפרידו בין הנשים לגברים .כולם

ליט k

לתת אותו במתנה או להסתירו .נקבעו שעות מיוחדות  ,שבהן

הוחזקו בתנאים מסמרי·שיער שלא יתוארו .מדי יום נורו עשרות

יוכלו לבוא לשווקים לקנות לעצמם מצרכי·מזון .על כל עבירה
נגד הפקודות היה העונש הצפוי  -מוות )פקודות כאלו הוצאו

אנשםי .כ"  30נשים נאנסו .כזה ההי המצב עד ה·ד ביולי •1941
באותו יום נותרו ב"פררט השביעי" כשלרשת אלפים גברים

גם בווילנה וכשאורלי(.
כממונה על הגיטו מטעם המימשל הגרמני האזרחי נקבע

הידוים

-

כולם נרצחו על·ידי אנשי הגשיטאפר הגרמנית ו"הפר·

טיזנים הליטאים" בלילה שבין ה·ד ל· sביולי .הנשים והילדים
הועברו ל"פורט התשיעי" ומשם שוחררו כעבור ימים אחדים.

האובר·שטורמפירר יורדאן ,רוצח מובהק .כעוזרו מונה הלי·
טאי קאמינסקאס ,פקיד העיריה לשעבר ,איש מושחת ,שעליו
הוטל להיות "איש הקשר" בין הממונה על הגיטר והיהודים.

בימי המאסרים ההמוניים הללו הוחזקה האוכלוסיה היהודית

בקרבנה במצב של טרור איום ; פרט למאסרים נמשן השוד ללא

שוב דם

הפסק .יהודים נלקחו לכל מיני עבודות·פרן ותוך ביצוען הוכו

טרור·הדמים ,אשר שכך לכאורה אחרי ה·ך ביולי ,לפי הבטחת
ראש הגישטאפר יגר ,התחדש כעבור חודש .ב·ד באוגוסט 1941

תוהר .כל זה ביצעו "הפרטיזנים הליטאים" בפיקודו הישיר של

נחטפו על·דיי "הפרטיזנים הליטאים" ,לפי פקודת הגישטאפר,
מהרחובות ומהבתים כ  1200-גברים היודים ,והובאו לחצר בית·

קשות .בימי הפרעות חוללו גם בתי·כנסת ונקרעו ונשרפו ספרי·
השלטון הגרמני )גישטאפו

-

(.ד..ס

;,סוהר הקובנאי .כ  1000-נכלאו בבית·הסרהר והשאר שוחררו.

כעבור ימים אחדים שוחררו ערד כ  100-מהעצורים ,שהיו בעלי·

גזיתר חגיטו

ב•s

ביולי  1941הובאו לגישטאפו אחדים מביו עסיקני·הציבור

היהודים  :הער"ד י .גרלדברג ,העו"ד ל .גרפונקל ,הרופא א .רבי·
נרביץ ,והרבנים סניג ושמוקלד .שם הודיע להם ראש ה"איינזאץ·
גרופה" ,גנרל ה·ס.ס .שטא.לא.קר ,בנוכחותו של ראש הגישטאפר
בליטא ,יגר ,כי מאחר שכל היהודים ךם ,קומוניסטים והליטאים
אינם יכולים לחיות אתם בצוותא ,לכן על כל היהודים לעבור
עד ל"  15באוגוסט  1941לגיטר מיוחד שיסודר בשבילם בחלק
של פרבר העיר קרבנה  -סלאבודקה )ריליאמפול( .כדי לבצע
את פינוי יהודי קובנה ההי עליהם להקים "ועד העברה" מיוח.ד
עם זאת הבטיח יגר לשחרר את כל הנשים והילדים שנאסרו
במאסרים

ההמוניים

ועדיין

הוחזקו

ב"פררט

השביעי",

וכי

מקצוע .כל השאר ,כ·סס 9איש ,הוצאו מבית·הסוהר ונורו.

באותו יום נאסרו  26יהודים ,שיצאו מחוץ לסלאבודקה לקנות
אי·אלה מצרכי·מזון מאת האכדםי .למחרת נורו כולם.
יהודי קובנה ,שסבלו מאורירת · טרור נוראה ,היו מבודדים
לגמרי וחסרי·עזרה .הם נתקלו בשנאה ללא·גברל מדצ רוב
האוכלוסיה הליטאית ,ובמקהר הטוב יותר  -באדישות גמורה.
בנדון זה לא חיתה האינטליגנציה הליטאית טובה מן ההמון
הפשוט ,ובמקרים רבים אף גרועה מהם .כמרבן ,שהיו גם יוצאים

מהכלל  -ליטאים בודדים עזרו למכרידם ,היהודים ואחדים
מהם אפילו הצילו את ידידיהם ממוות ,בסכנם לעיתים קרובות
את חייהם·הם.

הפרעות נגד יהודי קובנה ,כפי שהיו עד אז ,לא ישינו.
ב·  11ביולי  1941פורסהמ פקודה מיוחדת ,חתומה על·ידי
קצין העיר הליטאי ,בוביאליס ,וראש העיר קובנה ,הליטאי
 Dא.לציא.יסקא.ס ,בה נצטוו כל יהודי העיר קובנה לעבור לגיטר
בסלאבודקה ,ולחסל את כל הרכוש הדלא·ניידי שלהם ,בעיקר
דברן של חילופיך בבתים של לא·יהודים בסלאברדקה .כמר·כן

חוייב כל יהודי לענוד "מגן דוד" צהוב על החזה .ב"  15ביולי
 1941החלה העברת היהודים לסלאבודקה .אם כי רשמית הותר
להם לקחת את כל המטלטלים ,הרי לעתים קרובות היו אנשי
הגישטאפו והצבא הגרמני מתנפלים על העגלות ,טעונות הרכוש
ההיודי ,ולוקחים לעצמם מהרכוש כארות·נפשם.

מציאת דיור בגיטו לכל יהודי קובנה נתקלה בקשיים עצומים

2
תקופת ה"אקציות"
סגירת הגיטו

ב"  15באוגוסט  1941נסגר הגיטר .הגיטר הוקף מכל הדצדים
בגדר חייל דוקרני .מסביב חוצב משמר כבד מורכב מחיילים

גרמנים של "הפלוגה השלישית" ו"פרטיזנים ליטאיים" .בסך·
הכל נכנסו לגיטו  29,760יהודים .לפני פרוץ מלחמת גרמנהי-
רוסיה היו בקרבנה כ·oסס 35 ,יהודים ,אך בימי המלחמה הראשר·
נםי הגיעו מערי·השדה כמה אלפי פליטים יהודים.

בשל חוסר דירות .חיו גם הרבה ליקויים וכן מקר~-ש nיתות

כדי לנהל את העניינים הפנימיים של דג,יטר ,לבצע את פקודות

בפעולת עובדי "ועד ההעברה" שחוקם לפי פקודת הגרמנים.
ב•ד 1ביולי  1941התחיל לפעול בקרבנה המינהל הגרמני דא,ז·

הממשל ולשאת באחריות כלפיו ,הוקמה מועצת·זקנים יהודית
)"אלטסטנראט"( *,שבראשה עמד ד"ר אלחנן אלקס .ד"ר אלקס

ה"בריגדן·

נבחר לתפקיד זה באסיפה היהודית האחרונה של עסקני הקהילה

פירו" קומר ,ומאז ניתך על ראש יהודי קובנה מבול של
פקודות .מטרת הפקודות חיתה להשפיל ,להפחיד ולענות את
הארכלוסיה היהודית ,שחיתה בתהליך ההעברה לגיטו בסלא·

שהתקיימה בקוננה ב·ד באוגוסט  . 1941מהלך האסיפה ,שבראשה

רחי ,שבראשו הועמד בתור קומיסר נאצי קיצוני

-

ברדקה .כל ההיודים חייבים היו לשאת "מגן זרד" הצוב על
החזה רגם על הגב )קודם נצטוו לענוד את הטלאי ההצוב רק
על החזה( .נאסר עליהם ללכת על המדרכות בעיר ,להיראות
בגנים ציבוריים ו .eארקים ,להשתמש באמצעי·ת nבורה ציבוריםי
)מכוניות ,כרכרות( ,להחזיק מכשירי·רדיו ,להעסיק משרתים
לא·יהודים .אנסר על ההידוים באופן חמור למכור את רכושם,

ישב העסקן הציבורי צ .רולף ,שההי יו"ר הרועד להעברת יהודי
קובנה לגיטו ,היה דרמטי מא.ד האסיפה עמהד בסימן של דכארן
נפשי מאין כמוהר .הוצעו מועמדים אחדים

ל"משרה" של

ה"אובר·יודה" )זקן היהודים( שצריך היה לבחור ,לפי הוראת

* בגרמנית Aeltestenrat der JUdischen Ghetto"Gemeinde
) Kauenלצרכי גרמניזציה הסבו הגרמנים את שם העיר
מ·  Kaunasל·(. Kauen

גיטר

קרבנה
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הגרמנים ,ושההי עליו להיות יר"ר ה"אלטסטנראט" .ברם ,איש
מהם לא איחד סביבו את כל משתתפי האסיפה .כל המועמדים
שהוצעו סירבו לקבל את התפקי.ד אחרי ויכוחים ממושכים
הוצעה מועמדותו של ד"ר א .אלקס ,יהודי לארמי וציוני ורופא
מפורסם .ההצעה נתקבלה מיד בהתלהבות על·ידי משתתפי

האסיפה כולם ,אן גם ד"ר אלקס סירב לקבל את המינוי .הוא

רחוק מפאנימון ,אחד מפוכרי קובנה( ונורו במקום .מאוחר יותר

הכריז בציניות הממונה על ענייני הגיטו ,ההויפטשטורמפירר
יורדאן ,שענין  534ה"אינטליגנטים" היהודים היה פערלת·עונש
על שבחורים יהודים ביצעו מעשי·חבלה  :הם ,כביכול ,התיזו
מים וקילקלר  50שקי·סרכר של "לייטרקים" .היה זה שקר
מוחלט.

נענה רק אחרי פנייתו המזעזעת של הרב שמוקלד ,שאמר

כדברים האלה " :מה אידם ונורא מצבנו שלד"ר אלקס הנכבד
אנו מציעים את המשרה המחפירה של זקן·היהודים לייצג אותנו
לפני הגרמנים .אבל דע לן ,ד"ר אלקס החביב והיקר ,שרק לפני

החיפושים נמשכו כשבועיים .מטרתם חיתה להחרים מהיהודים

תהיה

שטרי·כסף ,כלי·כסף,

הרוצחים הנאצים

תהיה בבחינת

זקן·היהרדים .בעינינו

חיפושי·בית ומסירת חפצים

ב"  19באוגוסט  1941התחילו הגרמנים בחיפושי·בית בגיטו.
את כל החפצים יקרי·הערן

שברשותם :

ראש הקהל שלנו שנבחר בשעה הטרגית ביותר לכולנו .נפלה

תכשיטי כסף וזהב ,רהיטים טובים ,מצלמות ,תמונות יקרות,

בחלקן חובה שאין קשה ממנה ,אבל בצדה  -גם זכות ומצווה
גדולה ואינן רשאי להסתלק ממנה .עמוד בראשנו ,הגן עלינו,
אתה תהיה אתנו ואנו כולנו אתן עד שנזכה ליום הגדול של

בגדים ,לבנים ,נעליים ,כלי·מיטה וער.ד את הפעולה ביצעו
שוטרים מ"הפלרגה השלישית" ,אשר שימשו זקיפים על הגיטר,

הגאולה" ,במלים אלו סיים הרב שמוקלד את דבריו ופרץ בבכי,
וכל הנאספים בכר עמו בכי-תמרורים.

שבראשה עמד הסרן טררנבאום .חיפושי·הבית בוצעו באכזריות.

את הגברים חיכו ,את הנשים הפשיטו ערומות ,כדי להיווכח
שלא הסתירו דבר .היו מקרים שנשים יהודים נבדקו על·ידי

בהתאם לדעות שהובער באסיפה נבחרו על·ידי הוועד להע·

החיילים בדיקה גיניקולרגית ,כדי למצוא חפצים מוסתרים .לשם

כרת היהודים מן העיר לגיטר הער"ד ל .גרפונקל )לסגן יו"ר
ה"אלטסטנראט"( והעו"ד י .גולדברג ,הרב הצבאי לשעבר הרב
ש.י א .סניג ,הרופא אפרים רבינרביץ ומיכאל קופלמן  -לחברי

הטלת אימה על היהודים היו החיילים רוצחים בעת החיפושים
יהודים אחדים מדי יום.

בדרך זו הוחרמו

בגיסו

חפצים

רבים

בעלי·ערך ,אך הממונה על ענייני הגיטו ,יררדאן ,לא הסתפק

ה"אלטסטנראט" ,מיכאל קופלמן מ  iנה גם לרא·~ משטרת הגיטו,

בזאת .ב"  6בספטמבר ציווה על נציגי ה"אלטסטנראט" לבוא

אשר ניגשו להקימה ללא דיחוי .בזאת סיים הוועד האמור

אליו .הוא הכריז לפניהם בלשון גסה ביותר ,כי ככל היזרע לו

את פעולתו ובמקומו בא ה"אלטסטנראט" ,במשך הזמן צורפו

הסתירו היהודים בגיסו הרבה זהב וחפצים בעלי·ערך .הוא דרש

אל ה"אלטסטנראט" צבי )הנס( וולף ,ל .רוסטרבסקי ,הרב יעקב·

מה"אלטסטנראט" לבצע ולארגן תוך ימים אחדים ,שכל החפצים

משה שמוקלד וצבי לוין ,צירופם של אלה לא היה רשמי והיתה

יימסרו על·ידי היהודים עצמם .הוא איים שאחרי התאריך הקבוע

להם זכרת של ייעוץ בלב.ד

יבוצעו שוב חיפושי·בית ועל כל חפץ שיימצא יוצאו להורג 100

·למרות ששררה בגיטר צפיפות איומה ,מצא קומיסר העיר

היודים .לכל משפחה מותר להשאיר לעצמה רק  10מרקים.

הגרמני לנחוץ להקטין עוד יותר את תחום הגיטר .ב"  16באוגוסט
ואחרים( ,אשר הוצאו מתחום הגיטו ,וזאת רק זמן קצר לאחר

ל"אלטסטנראט" לא נותרה ברירה אלא לארגן את המבצע ,אשר
תוצאותיו היו מרשימות מא.ד הוחרמו כסף וחפצים בעלי·ערן
בסכום של לא פחות מ·  50מיליון מרק .כדאי להזכיר שנלקחו

שהצליחו בעמל רב להשתכן שם .הצפיפות בגיסו נעשתה עוד

מהגיטו גם כמה פרות ,שיהודים אחדים הביאו אתם לגיסו .כל

יותר בלתי נסבלת.

היונקים היהודים נשארו איפוא ללא חלב.

 1941נאלצו היהודים לפנות רחובות אחדים )רחי יררבורג

דורשים

500

יהודים אינטליגנטיים

ב·  14באוגוסט  1941קיבל ה"אלטסטנראט" ,באמצעותו של
קאמינסקאס ,פקודה מה"קומיסריאט" הגרמני לספק ב"  18באר·
גרט cבבוקר ליד השער של הגיטר  500יהודים ,צעירים
ואינטליגנטיים ,לסידור ארכיונים ליטאיים.
מכיוון שבאותו זמן טרם הספיק ה"אלטסטנראט" לארגן את
המנגנון שלו ,בוצעה הפקודה רק באופן חלקי ,כ"  300גברים
בלבד התייצבו בזמן הקבוע בהתאם לפקודה .היו אלה רופאים,
עורכי·דין ,מורים ,סטודנטים ,תלמידים ,אברכי ישיבות ואחרים.

רבים מהם הופיעו בהתנדבות לקריאתו הדחופה של ה"אלטס·
טנראט" ,את האנשים בא לקבל מספר גדול של א!שי·גישטאפו

מזדיינים ובראשם איש הגישטאפו ראוקה .הוא לא הסתפק ב" 300
האנשים שהתייצבו .לפי פקודתו חטפו אנשי הגישטאפו בגיסו
את מאתיים החסרים .כעונש על הביצוע הבלתי מלא של

הפקודה  -הוצאו לא  ,500אלא  534יהודים.
לאחר זמן·מה הסתבר שכל הסיפורים ,כי האנשים נלקחים
לעבודה בארכיונים ליטאיים ,היו שקר גס .עוד באותו יום
שהוצאו מהגיטר הובאו  534הגברים אל "הפורט הרביעי" )לא

ה"אקציה" שבוטלה

ב·  15בספטמבר  1941מסר ל"אלטסטנראט" הממונה על
ענייני הגיטר  ,יררדאן ,באמצעות איש·הקשר שלו ,הליטאי
קאמינסקאס 5000 ,תעודות לכנרת )ידועות בשם "תעודות ירד·

דאן"( ,תוך פקודה לחלק אותן מיד בין בעלי·המלאכה רבני

משפחותיהם הנמצאים בגיטו .למחרת נודע ל"אלטסטנראט"
פשר הדבר .הגרמנים החליטו להשאיר בחיים מכל תושבי הגיטו
רק  5000איש ,בעלי·מלאכה ,שהיו דרושים להם לעבודות שרנות,
ואת שאר ה"  24אלף איש להשמיד ב"אקציה" שנקבעה ל·ד1
בספטמבר .אחרי התלבטויות קשות החליט ה"אלטסטנראט"
לחלק את התעודות לא רק בין בעלי·המלאכה ,אלא גם בין
שכבות אחרות ,ולקבל על עצמו את האחריות לכך.
ב"  16בספטמבר בערב הגיע יורדאן ל"אלטסטנראט" והחרים
את כל כספי הקופה .למחרת היום ,ב"  17בספטמבר בבוקר,
הובאו ל"גיטו הקטן" חיילים גרמניים ו"פרטיזנים ליטאים"
והחלו לאסוף את ההיודים במגרש ריק ,בעלי "תעודות לבנות"
הופרדו מן האחרים .את האחרונים התחילו להסיע במשאיות
ל"פררט ה"  ", 9לפתע באה פקודה להפסיק את כל הפעולה

· iהדר h

66

)אקציה( .כולם שוחררו וחזרו לבתיהם .הוחזרו גם אלה שככר
הובאו ל"פורט ה"  ". 9מסיבות בלתי ידועות זנח הממשל הגרמני
את כל התכנית ,אך ביצע אותה בצורה "מתוקנת" לאחר מכן.

בספטמבר ,בשעה שבע בבוקר בערך ,ביים מפקד הביטו

קוזלובסקי )גרמני( התנקשות בחייו  -לפי הוראה מגבוה.
בקירבת מפקדת הביטו ,שבה נמצא קוזלובסקי ,נשמעה ידיה

מאקדח )דבר זה נעוו.זה לפי פקדותו( .הוא הדויע מיד לגיזז·:
טאפו,

נאותר בוקר חספר הגרמנים בגיטו  10גברים רהכריחרם לכדרת
במעדרים ברר עמוק ברחבה שלדי בית-החולים למחלות מדבקו.ת
לתוך אותר בדר דחפו הגרמנים כמה חולים ,זקנים וילדםי ,ואת
כולם המיתר ביריות .שמרנה מהיהודים שהוכרחו לכדרת את
הברד נרצחו גם הם ,ושניים ניצלו בנס.

היריה הפרובוקטיבית

ב" 26

ליטא

כי יהודים מהגיטו התנקשו בחייו .באותו יום,

בשעה

שלוש א nר·הצהריים ,הקיפו הגרמנים רחובות אחדים בקירבת

התחלת עבודות-כפיה

ב·  11בארקסובר קיבל ה"אלטסטנראט" מה"שטאדטקרמי·
סריאט" הגרמני פקודה לספק ממחרת חירם  500פועלים מדי

יום לעבדורת·כפייה לבניית שהד·תערפה באלקסרס )פרבר העיר
קרבנה( ,תוך התראה שאי·קירם הפקודה יגרור אחדיר פעולות·

תגובה חמורות נגד הביטו .במשך הזמן עלו הדרישות לאספקת

מפקדת הגיטו ,ליד השער הראשי של הביטו ,והוציאו משם
כ  1200-יהדוים )גברים ,נשים וטף( ,שהובאו ל"פורט ה"  "9ובו

פועלים בשביל עבודות הבניה של שהד·התערפה עד שהגיעו

ביום נורו .שאר תושבי הרחובות האמורים ,שגם הם הוצאו מן

למספר של כ"  4500ליום ,בשתי משמדרת.
ה"אקציה" הגדולה

הבתים ,לא הורשו לחזור לבתיהם ימים אחדים .תושבים נוצריים

שמחוץ לתחום הביטו ניצלו זאת ,התפרצו לדירות הפתוחות של
היהודים המגורשים ושדדו מכל הבא לי.ד
למחרת ה"אקציה"  -בשבת 27 ,בספטמבר  -חזר לגיטו
בדרך שלא תתואר ,בעד גדר·התיל ,נער כבן עשר ,מתוך 1200
האנשים שהובלו לפורט .הוא סיפר שהובילו אותו אל הפורט

בגיטר ,היזרע בשם "מגרש הדמוקרטים" .מי שלא יציית

עם אמו .לפנות ערב ,כאשר החשיד היום ,הוא הוכנס עם עוד

מות ימות .על תושבי הגיטר להסתדר קבוצרת·קברצרת יחד עם

יהודים לבור ארוך ומיד התחילו לירות עליהם .הוא לא נפגע,
הפיל עצמו בכוונה על האדהמ ועליו נפלו גוויות רבות .ביניהן
היו גם כאלה שרק נפצעו ורו  n·nיים עוד חיתה באפם .גם אמו

המשטרה ,העובדים

חיתה עוד בחיים .כ·ון שהחשיך ,עלה בידו לצאת מן הבור
ולהימלט על נפשו .אחרי שתעה כל הלילה בדרכים הגיע
לסלאבודקה ,זחל מתחת לגדר·התיל ונכנס בחשאי לגיטו.

ב"  26באוקטובר קיבל ה"אלטסטנראט" פקודה מאיש·
הגישטאפר וארקח להודיע לכל אוכלוסיית הגיטו ,כי ב" 28
בארקטרבר ,בשעה  6בבוקר ,על כולם להתייצב במקרם מסריים

משפחותיהם :

ה"אלטסטנראט" ,עובדיו,

-

בשדה·התערפה ,עובדי "בריגדרת·עיררנירת" שרנות רכן הלאה.

וארקח יעבור על פני כל קבוצה .אלה שיימצאו כי אינם מסר·
גלים לעבודות קשרת יועברו מהגיטר למקרם אחר .דבריו של
וארקח עשר על ה"אלטסטנראט" רושם מזעזע .למרות דברי·
ההרגעה שלו הרגישו חברי ה"אלטסטנראט" שהגיטר עומד בפני
אסון .תוך התלבטויות קשרת ריסררים נפשיים ,ואחרי התייעצות

ה"אקציה" ב"גיטו הקטן"

ב 2-

באוקטובר הופעיו ב"גיטו הקטן" יודראן וקאמינסקאס

עם הרב הזקן של קהילת קרבנה ,הרב א..ד שפירא זצ"ל  ,החלים
ה"אלטססנראט" לפרסם את ההודעה כפי שנדרש לעשרת על·

ועדמו זמן·מה ברחבה שליד בית ·החולים למחלות מדבקות,

דיי וארקח.

שה"אלטסטנראט" הקים עוד בחודש אוגוסט .לפני צאתם פקדו

בשעה הקבועה התקהלו כולם ב"מגרש הדמוקרטים"
למעלה מ"  26,000נפש .המגרש הוקף מכל צדדיו במכונות·
ידיה .יחד עם ערד אנשי גישטאפר ניגש וארקח לכל היודי
בנפר.ד לפי ראות עיניו ,ומבלי להתחשב בכך אם יש בידר

על מנהל·המשק של בית·ה nולים להכין ולשמור בשבילם 12
מעדרים .ביום שישי,

3

באוקטובר ,נפוצו בגיטו שמועות כי

למחרת ,בשבת ,יערכו הגרמנים "אקציה" ב"גיטז הקטן" .ד"ר
אלקס ניגש מיד ל"שטאדט·קומיסאריאט" הגרמני לברר את
הענין .במקרם יררדאן קיבל אותו קאמינסקאס .הלז הרגיע אותו
שאין יסדו לחששות .באשר למעדרים אמר שהם דרושים
בשביל החזית.

בשבת4 ,

באוקטובר ,הוציאו הגרמנים מ"הגיטר הקטן"

כ· 1soo

-

"תעודה לבנה" אר כרטיס עבדוה ראם לאר ,ציורה עליי לפנות
ימינה אר שמאלה .כך הופרדו בני-משפחה זה מזה .בגיסו עצמו
נערכו חיפרשי·בי,ת שמא הסתתרו יהדוים בבתהים .כל הסלקצהי
נמשכה משעה שמרנה בבוקר דע שעה שש בערב .למעלה
מ·oסס 9יהודים הוצאו נאותר יום קברצרת·קברצרת למקרם שבר

יהודים ,שלא היו בידיהם "תעודות לבנות" ,בתרכם גם החולים
מבית·ה nרלים הכירורגי ,הזקנים מ"בית הזקנים" וכן כ· 1so
ילדים קטנים מבית·הילדים ,שהוקם שם ,ואת המטפלות בהם.

 9000היהודים הללו תחת משמר כבד של גרמנים ר"פרטיזנים

כולם הובלו ל"פורט ה"  "9והושמדו .באותו יום העלו הגרמנים

ליטאים" ל"פורט ה" ) "9ברגל( .במשך כל חירם ברצעה שם

היה קודם "הגיטו הקטן" .הזבילר אותם לדירות היהודים שגרר
שם עד ה"  4באוקטובר .ב"  29באקטרבר בבוקר החהל העברת

באש את בית-החולים ההיודי למחלות מדבקות ,שגם הוא הוקם

השמדת היהדוים בקבוצות של  100איש .הם נדחפו לתרד בוררת

על·ידי ה"אלטסטנראט" .בלהבות ניס eר רופא ,אחות 60 " 1

שהוכנו מראש זחוסלר במכרנרת·ירהי .מיד לאחר מכן כרסו

חולים .שאר היהודים גורשו מן "הגיטר הקטן" ואולצו לעבור
ל"גיטר הגדול" .הם הושרו לחזור לשעות פסורות ל"גיטו הקטן"
כיד להוציא כמה חפצים .כל שטח "הביטו הקטן" הוצא מהתחום
הכללי של הגיסר .זמן·מה נאשר המקום בלתי מיושב .גשר·
העץ ,שהוקם מעל רחוב פאנריו וקשר את שני חלקי הביטו,

הבררות באדמה .יהודים רבים שנפצעו ,אר שלא נפגעו כלל,

פורק ונהרם.

נקברו בעודם חיים .בבוקרו של אותר יום קיבל יר"ר ה"אלטם·
טנראט" ,ד"ר אלקס ,ושיון להיכנס ל"גיטו הקטן" ולהוצאי

משם ,לפי רשימה ,עד  100היודים .בהגיעו ל"גיםו הקטן"
ובהתחילו לקרוא את היהדוים בשמותהים השתררה במקום
אנדרלמוסיה נוראה ,מאחר שרבים החלו להתחנן לפניו שיציל

קרבנת

ביטר

61

גם אותם .ד"ר אלקס נפצע אז קשה בידי ;'פרטיזן ליטאי'',

נוסף לסבל הרב שגרם לכלואי הגיטר מילוי חרבת עבודות·

שהיבחר קשות ברובהו .בעמל רב הצליחו אחדים משוטרי הגיטו

הכפיה  ,היו להם עוד בעירת חמורות שהעיקו עליהם וכרת :

להצילו והחזירוהו לגיטו כשהוא חסר·הכהר.

בעירת התזונה ,הדיור ,ההסקה ,התאורה ,ההלבשה וההנעלה
)ראה בספר זה את מאמרו של ל.
בגיטר(

הגרמנים מרגיעים

כעבור ימים אחדים הופ •,ע ב"אלטסטנראט" יורדאן והכריז

שלא יוצאו ערד אנשים מהגיטו .הכל בגיטו צריך לחזור לחיים
נורמליים .עם זאת חיתנה תנאי· ,ז,zתושבי הגיטו חייבים למלא

ובעיית העזרה הרפואית

של ד"ר סגל :

תנאי החיים

גרפרנקל :

)ראה בספר זה את מאמרו

"הארגון הרפואי בגיטר"(.

השמדת יהודי חו"ל

בדייקנות את חובת העבודה ,אחרת יינקטו נגד הגיטו אמצעים

במשך כל זמן קיומו הוחזק הגיטו במתח קשה מנשוא .אפילו

חריפים ,כפי שהיו לפני כמה ימים .החפצים של אלה שהוצאו

בתקופה הקרויה "שקטה" לא עבר שברע בלי זעזוע שנגרם

באוקטובר במסדר על·ידי הגרמנים ב"נדיבות" כירושה

על·ידי גזירה כל·ז-zהי אר שמועה על גזירה צפריה  .לא עבר כמעט

לקהילת הגיטר רעל ה"אלטסטנראט" הוטל לחלק אותם בין

יום בלי קרבנות .באמצע נובמבר  1941זועזע הגיטר כאשר נודע

הנצרכים .לפני שעזב את בנין ה"אלטסטנראט" הניח יררדאן
על השולחן סכרם של  10,000מרקים לחלקם בין עובדי שדה·

כי לקרבנה מובאים להשמדה בפורט ה"  9יהודים מחר"ל  .ואמנם,

מה" 16

התעופה ,לפי חשבון של חצי מרק ליום עבודה .על שאלתר

יהודים שהובאו מפראנקפררט·על·המיין ,ברלין ,רינה ,ברסלאו

ב· zs

של ד"ר אלקס מה גורלם של היהודים שהוצאו לפני כמה ימים

בנובמבר עד אמצע דצמבר הושמדו

בפורס

כ" 30,000

ומקומרת אחרים .נאמר להם ,כי מסיעים אותם להתיישב בארצות

מהגיטר ,ענה שהועברו למקרם אחר .כעבור ימים אחד י ם הופיע

הבלטיות .הם הביאו אתם חפצים רבים .את כל חפציהם לקחו

ב"אלטסטנראט" ראוקה ומסר הודעה ברוח הכרזתו של יררדאן.

לעצמם אנשי הגישטאפר ,שהשמדיו את האנשים הללו.
"אקציית הפרוות"

בהלה גדולה פרצה בגיטו ב"  27בדצמבר  1941בשל אקציה ,

3
תקופת ה"שקט"

הקרויה "אקצייח הפרוות" .מטרתה חיתה לאלץ את יהדוי הגיטו
למסור את הפרוות המעטרת ,האחרונות ,שנותרו בידיהם אחרי
מסירת חפצי·הערך בספטמבר ארחה שנה .הגרמנים הציגו את

בגיטו אחרי ה"אקציות"

מה· 1

בנובמבר 1941

החלה

בגיטו

"התקופה השקטה",

כביכול ,שנמשכה עד סתיו  . 1943מרבן מאליו שה"שקט" הונהג
על·ידי הגרמנים ,כדי שיוכלו לנצל את כוח·העברדה של יהודי
הגיטר למאמץ המלחמתי .ברם ,גם תקופה זאת חיתה רוויה

יסררים ופחדים בלי סוף .לא עבר כמעט יום בלי רציחות של
יהודםי בודדים על כל מיני "עבירות".
החיים

בגיטו

היו

קשים

מנשוא.

תמיד

ריחפה

סכנת·מורת

על ראשו של כל אחד ואחד בגיטר.
הדבר שהעיק במיוחד על כל תושבי הגיטר ומירר את חייהם

יותר מכל ב"תקרפת השקט" ,רגם לאחר מכן ,היה מילוי חובת
העבודה

הכפויה,

בעיקר עבודת הבניה

של

שדה·התערפה

באלקסרט ,רכן העבודה ב"בריגדרת העבודה" בעיר .כדי לס oק
את דרישות הגרמנים נאלץ ה"אלטסטנראט" לגייס לעבודות·
הכפיה לא רק את הגברים עד גיל גבוה ,אלא גם את הנשים

ואפילו את הנוער .תחילה הוטלה חובת העבודה על גברים
בני  55-16שנים ונשים כנרת  ,45-17אך מחמת לחץ הדרישות
של הגרמנים ,שהלכו וגברו מיום ליום ,נאלץ ה"אלטסטנראט"
להגדיל ללא הרף את מספר חייבי העבודה בגיטו עד שבסוף

ימי הביטו חלה חובת העבודה על כל הגברים בני  65-15רעל
כל הנשים בנות ) 6()-16הנשים עבדו במחזורים ,תחילה 3
פעמים כשברע ראחר·כך אפילו  4פעמים(.

האקציה כ,ך שבמבט ראשון חיתה סיבה סביהר לחשוש כי

העביד איבר בפרוות  ,אלא שרב בהוצאת אנשים לפורט ה .9-
נאותר יום לא הורשה איש מהגיטר לצאת לעבוהד .הוצאה
פקודה ,שכל היהודים חייבים להתקהל עם פרוותיהם ב"מגרש
הדמוקרטים"

-

אותר המגרש שבר ברצעה האקצהי של ה" 28

באוקטובר  .1941מאוחר יותר הוברר שמדובר בפרוות בלב.ד
רובע וינוז'ינסקי נקרע מהגיטו

ב·  11בינואר  ,1942בקרר של  30מעלות ,הוצאה פקודה של
המימשל הגרמני לפנות את הרובע של רחוב וינר' tינסקי תוך
שלרש שערת ,כדי להושיב שם  3000יהודים שבאר ,כביכול,
מווינה

ב· 1soo

רכבו

נמצאים

בתחנת ·הרכבת

בקרבנה.

הגזירה

פגעה

מתושבי הגיטר .מאחר שחרך זמן כה קצר היה זה בלתי

אפשרי למצוא לכולם שיכון בחלק הנותר של הגיטר ,נאלצו
רבים מן המפונים להשאר שעות ארוכות בחוץ בכפרד הגרדא

ששרר .לא הגיעו כלל יהודים מווינה אר ממקרם אחר לגיטר,
והבתים שנעזבו בחפזון רב ובבהלה נותרו ריקים זמן ממרשך,
יותר מאוחר
באוקטובר

הוחזר הרובע

1942

הוצא

והשתכנו

שרב הרובע

בר

משטח

תושבי הגיטר.
הגיטו,

והפעם

ב·s
-

סופית.

הקמת בתי-המלאכה הגדולים בגיטו

בשדה ·התעופה ,שהיה

ב  12-בינואר  1942נפתחו בגיטר בתי·המלאכה הגדולים

ה"לקוח" הגדול ביותר של עברדות·כפיה יהודיות .פרשת שדה·

שעבדו למען הגרמנים .בחי·מלאכה אלה מילאו תפקדי חשוב
מארד בחיי הגיטר מהרבה בחיגרת .מספר המחלקות בהם הגיעו
במשך הזמן עד ל  44-ומספר העובדים עד ל"  4600איש 'ר)

תנאים

קשים שררו בעבודות

הבניה

התעופה הטביעה חותם טרגי על כל חיי הגיסר וההורי שלו
וחיתה מקרר של סבל לא·יתואר )ראה בספר זה את מאמרו
של י.

קפלן :

העבודה בשדה-התעופה קובנה(.

גם תנאי העבוהד ב"בריגדרת העירוניות" היו קשים למדי.

בספר זה את מאמור של מ .סגלסון  :בתי·המלאכה הגדולים
בגיטר(.

•הדרת
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נ.ס.ק.ק.

השמירה על הגיטו חיתה נתונה בידי הפלוגה הקרויה "הפלוגה
השלישית" .היא היוותה יחידה משטרתית גרמנית רגילה .באמצע
ינואר  1942נמסרה השמירה לידי פלוגה של נ.ס.ק.ק") .נאציונל·

ליטא

אלה שגרר שם נאלצו לעבור לחלקים אחרים של הביטו .מצוקת
הדיור החריפה ערד יותר .את מקרם היהודים תפסו בחלק המפונה
ליטאים.

סוציאליסטישר קרפטפהרקורפוס"( ,אשר כמו ה·ס.א") .שטורם

איסור הריון

אפטיילונג"( וה·ס.ס") .שוץ·שטאפל"( ,חיתה חטיבה פוליטית
מובהקת .חוץ מזה הוחלף מקומה של מיפקדת הגיטו .עד כה
היא נמצאה סמוך לגיטו ,אך מחוץ לגבולותיו .הזקיפים של
משמר הגיטר עמדו מסביב לגדר ,אבל לתוך הגיטר עצמו הם לא
היו נכנסים .בגיסו היו היהודים בינם לבין עצמם הויה להם
חופש תנועה מוחלט  ,בלי להסתכן במעצר אר להפגע על·דיי
גרמני אר "פרטיזן ליטאי"· מאותו זמן ואילך הועבר מושבה
של מיפקדת הגיטר לתוך תחום הגיטו עצמו .כל הזקיפים החלו

ב·ד במאי  1942הרצאה פקודה ,האוסרת על נשים יהודיות
להכנס להריון .המפרה פקודה זר חיתה צפריה לעונש מורת,

להתהלך בתרך הגיטר .הונהג גם שתושבי הגיטר חייבים ,בפגשם

בגרמני ,לרדת מהמדרכה
נשים

-

ולברכו :

הגברים

-

בהסרת הכובע,

בהרכנת ראש .חיילי נ.ס.ק.ק .נהגר ,בעיקר בחדשים

שיחול הן על האם והן על התינוק .נשים עד החודש השמיני

להריונן חרייבר בהפלה .בבית·ה nרלים בגיטר הוטל על ורפא
מיוחד להפסיק את ההריונות .למרות האיסור האמור המשיכו

נשים לא מעטרת בגיטר בהריונן רילדר ילדים בסתר.
צמצום מספר חברי ח"אלטסטנראט"

ב·ד באוגוסט  1942הודיע השטאדט·קרמיסר הגרמני ל  11אלטס·
טנראט" בכתב על צמצום הרכבו .מביד כל חבריו אושרר רק
ד"ר אלקס בתור יר"ר ,ל .גרפרנקל

-

בתרו סגן היר"ר ,וי.

הראשונים אחרי כניסתם לתוך הגיטר ,בחוצפה ובגסות .לעיתים

גרלדברג בתור חבר ה"אלטסטנראט" .נרסף לכך נאמר במכתב

קרובות היו מכים את העוברים ושבים ,ואחדים מהם גם גררו

של השטאדט·קרמיסר ,כי א .בלוב ישמש כמזכיר ה"אלטסטנראט"

ללא כל סיבה.

)תחילה שימש בתור מזכיר י .ברנשטיין ,רא .בלוב  -בתרו
עוזרר .לאחר זמן היה א .גלרב למזכיר( ,כמרבן ,כל השינויים

ההוצאה הראשונה לריגה

ב"  6בפברואר  1942הוצאו מגיסו קרבנה בעל כורחם כ· soo
נפשות לעבודה בריגה .מאחר שהגרמנים לא הצליחו תחילה
לקבל את מספר האנשים הדרוש ,שרב הקהילו את כל תושבי
הביטו ל"מגרש הדמוקרטםי" ,מקרם "האקציה הגדולה" ,רשם
בחרו את מספר האנשים

החסר .שרב

נקרעו משפחות

רבות.

היהודים שהועברו לא חזרו ערד לגיטר .הם הובאו לגיסו ריגה,
וגורלם היה כגורל כל שאר יהודי ריגה 'ר) בספר זה את מאמרו

של ·' קפלן :

ההגלייה ללטביה רלאסטרניה(.

מיסרת ספרים

ב·  1sבפברואר  1942הרצאה פקודה ,שחייבה את כל תושבי
הגיטר למסור את הספרים שברשותם .חיתה זר מכה רוחנית

קשה לתושבי הביטו .בתנאי·ה nיים האיומים נתנו הספרים את
האפשרות היחידה להסיח קצת את הדעת ,לפחות לשעה קלה,
מהמציאות המרה של החיים בגיטר .למעלה מ·  100,oooספרים
הוחרמו ,בינהים ספרים בעלי ערך רב .את הספרים שחיתה
להם שייכרת להידות ,העבירו הגרמנים למכרן של צררר·היהרדים

האלה בעשר על·ידי הגרמנים בלי לברא לפני כן בדברים עם
ה"אלטסטנראט".
מעשי שוד של ליטאים

בתקופת יולי-אוגוסט  1942היו בשערת הלילה התפרצויות
ומעשי שרד של ליטאים בדירות היהודים שעל גבול הגיטר.
יהודים אחדים ניסר להתגונן מפני השודדים ,אבל שילמו על
כך בחייהם אר נפצעו קשה .כל הפניות של ה"אלטסטנראט"
אל השלטונות הגרמניים בענין זה היר ללא תוצאות.
איסור תפילה ולימוד

ב"  26באוגוסט  1942הרצאה על·ידי קומיסר העיר הגרמני
פקודה שפגעה קשרת בחיים הפנימיים של הגיטר

-

הן במרבן

הרוחני והן במרבן החומרי .לפי פקודה זר חייבים היר לחסל את
כל בתי·התפילה ומוסדרת הלימו.ד נאסר גם לעסוק בהוראה
בגיסו .יהודי הביטו הימרו את פי הפקודה והמשיכו בסתר לעררך

תפילות ולעסוק בהוראה.

הנודע רדזנברג .השאר עןבד על·ידי הגרמנים לנייר .במסירות

נפש הצילו בני הנוער מספר ספרים מידיהם של הנאצים ,החביאו
אותם ובחשאי היו משאילים את הספרים איש לרעהו.
השמדת

Z4

יהודים

ב·  11במארס  1942הודיע ל"אלטסטנראט" ראש הגישטאפר,
השטאנדרטנפירר יגר ,כי יום לפני כן נורו לפי פקודתו 24
יהודים בעררן אי·נשיאת הטלאי הצהוב על בגדיהם ומסחר בלתי
חרקי עם ליטאים "בקנה·מידה גדול" .על ה"אלטסטנראט" הוטל
להביא את הדברים לדיעיתם של תושבי הגיטר.
סוב מקטינים את תחום הגיטו

ב· 1במאי  1942נסתיימה התקופה בת  6השבועות ,שהגרמנים
קבעו לפינוי חלק גדול של הגיטר )שמאלה מרחוב פניריר(.

"משק ללא בסף"

לפי הפקודה מה"  26באוגוסט נאסר גם על תושבי הגיטר
לקנות או למכור משהר ,ובכלל להחזיק כסף .הפיקוח הוחמר,
כדי שתושבי הביטו לא ירכלו להביא דבר לגיסו  ,בעיקר
מצרכי מזרן .הרחומה קופת ה  11אלטסטנראט

11

-

)בערך 30,000

מארק( .גם על ה"אלטסטנראט" נאסר להחזיק כסף אר לבצע

עיסקה משקית כלשהי .היקף פעולות ה"אלטסטנראט" צומצם
בהרבה .הדבר החמיר ערד יותר את תנאי·ה nיים של תושבי

הגיטר שהיו בלאו הכי קשים מנשוא .ה"אלטססנראט" לא היה
יכול לקבל עליו את הדין שלא יהיר ברשותו כספים .הוא היה
זקוק לסכרמי·כסף לא קטנים ולו גם למטרה אחת בלבד -
לספק את דרישותיהם הפרסיות של הגרמנים .משרם כך הפעיל
ה"אלטסטנראט" "קוחפ שחררה" .מקוררת ·ההכנסה שלו היו מאז

גיטו

קובנה

69

בעיקר ממכירה אי·ליגלית של תרופות על·ידי בית-מרקחת
"שחור" ,שהוקם במקביל לבית-המרקחת הרשמי.

היו צריכים להביא לגיטו קובנה .ניתנה לכן גם הסכמתו של
השטאדטקומיסר של העיר קובנה .אן הגשיטאפו התערבה
בדבר והאשימה את היהודים הללו בקיום קשרים עם הפרטיזנים

ההוצאה השנית של יהודי הגיטו לריגה

הסובייטיים .היהודים הובאו ב  30-במרץ  1943לתחנת פונאר

מה  10-עד ל  22-באוקטובר ביצעו הגרמנים בגיטו אקציה
נוספת ,כדי להוציא מהגיטו  300גברים לעבודה בריגה .היהו·
זים הללו לא חזרו עוד לגיטו קובנה 'ר) בספר זה את מאמרו

שליד וילנה ונורו.

של י ,קפלן  :ההגלייה ללטביה ולאסטוניה(.

הבאת יהודים מז'ז'מיר לגיטו

בראשית מאי הובאו לגיטו ושרכנו בו

כ· soo

יהודים ממחנה·

עבודה בז'אז'מיר ,עיירה קטנה במרחק  50ק"מ מקרבנה ,לאחר
מעשה

שחוסל בה מחנה·העבודה .ההעברה בוצעה על·ידי המשטהר

מק

היהודית ואנשי משרד·העבודה של גיטו קרבנה .היה זה הגדיול

ב  15-בנובמבר  1942אירע בגיטו מקרה שגרם לזעזוע קשה
ועלול היה להמיט על הגיטו אסון גדול .באותו יום ניסה בחור

הניכר הראשון ,רגם היחי,ד במספר היהודים בגיטו ,שהרי עד

הגיטו הבחין בו ורצה לעצרו .מק ירה לעברו מאקדח .לפי

אז פחת מספרם והלך עקב ה"אקציות" והדיפורטצירת .כלראי
הגיטו הוותיקים קיבלו את פני אחיהם לצהר בחמימות רבה.

שהסביר לאחר מכן ,לא חיתה לו כוונה להרוג את הזקיף ,אלא
להפחידו ולברוח .מק נעצר ונלקח למפקדת הגיטו .יחד אתו

לצורכי שיכונם הותאם בדחיפות בנין של קולנוע הרוס למחצה
ונפתח בשבילם מטבח מיוח.ד

יהודי בשם מק להתחמק מהגיטו וללכת העירה .זקיף ממשמר

היה עוד יהודי ,שגם הוא רצה לצאת מהגיטו ואמנם הצליח

לברוח .כחצי שעה לאחר המאורע נכנס לגיטו מספר גדול

שJ

אנשי הגישטאפו ,מזויינים ברובים אוטומטיים .חברי ה"אלטס·

טנראט" )מחוץ לד"ר אלקס ,שהיה אז חולה ומרותק למיטתו(
נקראו למפקדת הגיטו .שם נאמר להם שהם אחראים על הנשק
והם נאסרו.

הנמצא בגיטו  -מדובר היה באקדחו של מק -
מק נכבל בשלשלאות .כולם הובלו לגישטאפו .אנשי הגיש·

הידיעה על המרד בגיטו וארשה

במאי  1943נחרד הגיטר מן הידיעות שנתקבלו על מרד

הגבורה וחיסולו המוחלט של גיטו וארשה .לפי הידיעות שנתקבלו

השתתפו בחיסול זה גם "פרטיזנים ליטאיים" ,שהובאו לפולין .
הדבר הגביר עוד יותר את רצונו של הנוער בגיטו להימלט

ולהצטרף לפרטיזנים הסובייטיים.

טאפו תבעו ממשטרת הגיטו למצוא ולעצור את היהודי השני,

שהיה עם מק ,חוץ מזה ציוו לעצור ולהחזיק בבית·הכלא בגיטו
 20יהודים אחרים ,שהוכרזו יחד עם חברי ה"אלטסטנראט"
כבני·ערובה ,ובמקרה שלא יתפסו את ההיודי השני

-

יוצאו

כולם להורג .אנשי הגישטאפו איימו גם ברדיפות נוספות בגד
יהודי הגיטו .אחרי מאמצים גדולים סולקה הסכנה שריחפה על

יהודי הגיטו .את חברו של מק לא הצליחו לתפוס .למחרת היום
שוחררו חברי ה"אלטסטנראט" יחד עם  20היהודםי האחרים.
ב"  18בנובמבר תלו את מק בפומבי בגיטו .את התליה נאלצה
להכין ,לפי פקודת הגרמנים ,משטרת הגיטו .גופתו נשארה על
עמוד·התליה כמשד  24שעות .כעבור כמה ימים נורו על·ידי
הגרמנים גם אמו ואחותו של מק.

הפצצות על·ידי מטוסים סובייטיים

גתקרפת האביב והקיץ של שנת  1943החלו להופיע בשמי
קובנה מטוסים סובייטיים ,שהפציצו חלקים שונים של העיר.
הגישטאפו העלילה על יהודי הגיטו ,שהם מאותתים לטייסים
הסובייטיים .במאמץ רב סולקה הסכנה שחיתה צפויה לחיי
תושבי הגיטו.

4
שוב אקציות ,ההוצאה לאסטוניה ,החיסול
השינוי במעמדו של הגיטו

ה"אקציה" הסטלינגראדית

ב  4-בפברואר

בקיץ  1943החליט המימשל הגרמני לבצע שיברי גדול במעמדו

היום שבו הודיעו רשמית על מפלת

של חגיטו .הוחלט להפכו למחנה·ריכזז ,לבטל בהדרגה את

הגרמנים בסטלינגרא,ד חטפו אנשי הגישטאפו  44יהודים ,שהיו

ה"אלטסטנראט" ולהכניס את אוכלוסיית הגיטו לקסרקטינים.

להם כביכול קשרים עם ליטאים נעיר ,והובילום לפורט ה ,9-

פירוש

להוציא את הפועלים השונים עם משפחותיהם

שם נורו כולם באותו יום ,

מהגיטו וליישבם בקסרקטינים במקומות עבודתם .היה על הגיטר

.1943

הדבר היה :

לצאת מרשות המימשל הגרמני·האזרחי ולהימסר לרשות ה·ס.ס.
השמדת

5000

יהודים ממחוז וילנה

בתחילת מרץ  1943הודיעו מהקומיסריאט הגרמני של העיר
ל"אלטסטנראט" ,כי לגיטו קובנה יובאו כ  5000-יהודים ,ופקדו
לעשות את כל הסידורםי הדרושים לקלוט את הבאים .עם זאת
נאמר ,שלמרות צפיפות הדיור לא יורחב תחום הגיטו .ה"אלטס·
טנראט" עשה את כל ההכנות הדרושות ,כדי לאפשר ל 5000-
היהודים החדשים להסתדר איכשהו בגיטו .יהודים אלה לא הגיעו

גקה

בתחילת ספטמבר  1943הגיע לגיטר קרבנה אשי ה·ס.ס.
אוברשטורמבנפירר רילהלם גקה ,במטרה לבצע את ההחלטה.
פקודתו הראשונה חיתה להכין רשימה של  3,500איש ,שעתדיים,

כפי שהסביר ,להיות מועברים לעבודות·כבול באז'ז;ראליס35 ,
ק"מ מקרבנה ,רלהשאר שם .לקזרנציה זו הסכימו הגרמנים לקבל

לגיטו קובנה .הם הוחזקו במחנרת·עברדה שרבים במחוז וילנה.

גם משפחות שלמרת וגדולות ,כולל ילדים קטנים והזרים זקנםי.

זמן קצר לפני כן חוסלו כל המחברת הללו ,ואת  5000היהודים

הרשימות הוכנו בהתאם לכן ונמסרו לד ב  25-באוקטובר.

יהדות

70

הופקד גורלו של הגיטר היה גקה .בעזרת מנגנון מיוחד של

חחוצאח לאסטונית

ב"  26בארקטרבר  ,1943בשעה  5בכרקד ,הוקף הגיטר על·ידי
מספר גדול של אנשי ס.ס .לגיטר הגיעו הרבה משאירת רעליהן
אנשי גישסאפר רכן אוקראינים  -שבירי-מלחמה אשר עברו
לשרת

לצד

הגרמנים

ליטא

ולהילחם

נגד

ברית·המערצרת.

גקה

מסר למשטרת הגיטר את רשימת  3,500האנשים ,וציורה עליהם
לאסוף אותם .האנשים הועלו על המשאיות והוסער מהגיטר.
בשעה  12בצהרים הכריזו הגרמנים שאיסוף האנשים הרא איטי
מדי ,ולכן נתנו פקודה לאוקראינים לחטוף יהודים ללא הבחנה

פקדיים גרמניים החל לאט לאט לרכז את ענייני הגיטר .תפקירו

של ה"אלטסטנראט" צומצם והלך מיום ליום.
הקסירקוט

ב  30-בנובמבר  1943החל ,לפי פקודתו של גקה ,קסירקוט
תושבי הגיטו .באופן רשמי נקרא כבר הגיטו "מחנה ריכוז".

 1,000יהודים הועברו למחנה·עבורה באלקסוט ,בתור עובדי
שדה·התעופה ,ר·סס 9גברים  -לשאנץ .במשך הזמן הועברו

גדולה ותרן כדי כך גם שדדו הרבה .האקציה נמשכה עד שעת

למקומרת האלה עוד יהודים מהגיטו.
בגיטו נותרו רק עובדי בתי·המלאכה ומשפחותיהם ,עובדי

כ· 2,soo

ה"אלטסטנראט" שעבדו בכל מיני משרדים )הזנה ,בריאות,

ולהוציאם מד,גיטר .האוקראינים ביצעו את הפקודה בברוטליות
ערב מאוחרת .בסך·הכל נחטפו והוצאו נאותר ירם
איש.

את האנשים הביאו לשדה-התעופה באלקסרט .שם עשה

איש הגישסאפר ב .קיסל  ,ורצח יחע שהיה פעיל בחיםלר

משק ואחרים( ,ומשפחותיהם ,שהיו בתרנים לפיקוח ה·ס.ם.
כמו·כן נותרו פועלים מבריגדרת·עבודה שונות ,שמבחינה טכנית

היה כדאי הלחזיקם בגיטר .היהודים השתדלו בכל מאודם לקיים

גיטר וילנה ,סלקציה .את הזקנים הוילדים הושיבו במשאירת

ביניהם קשר רוחני .תנאי·החיים בקסרקטינים היו קשים דאב·

והסיעו להשמדה לאושוויץ .את הצעירים וראויים לעבודה
הכניסו לתוך קורנות ובמקום לשלחם לאז'ז$ראליס הסיעום לאס·

זריים .הגברים גרו בנפרד מהנשים .לעיתים קרובות הוכו
ההיודים באכזריות .יותר מאוחר הלבישום בגדים מיוחדים

טוניה לעברדרת·כפיה בתנאים איומים .רוב האנשים ניספר שם

מפוספסים ,כמו במחנרת·הריכוז הגרמניים .הם אולצו לעבוד

מקרר ,רעב רעברדה מפרכת .חלק מהם הושמדו על·ידי הגרמנים

עבודה קשה והמזון היה גרוע.

בקיץ  1944בזמן נסיגתם המבוהלת של הגרמנים מפני הצבא
האדום 'ר) בספר זה מאמרו של י .קפלן  :ההגלייה ללטביה

שוב הוקטן שטח הגיטו

בעת ובעונה אחת עם פיצול הגיטו וקריעתו לגזרים על·ידי
גזירת ה"קסירקוט" בוצעה גם הגזירה השנית של גקה -
פינוי השטח שהיה ידוע בשם "העיר העתיקה" .היתה זו סלא·

רלאסטרניה( .
החרדת בגלל אקציית הילדים בשאוולי

ב·ד בנובמבר  1943הגיעו לגיטר קרבנה ידיעות על ה"אקציה"
נגד ילדים וקשישים שברצעה יומיים קררם לכן ,ב·  sבנרבמבר,
בגיטר שאורלי .חרדה גדולה אחזה בהררי הילדים הקטנים ,ויחד
עם זאת התעוררה הדאגה כיצד להסתירם .היה מקרם להאמין,
שגם על גיטר קובנה לא יפסחו הגרמנים .החלה הוצאת הילדים

ברוקה העתיקה ,מקום מרשכם של יהודים מזה מאות שנים.

לסלאבררקה העתיקה היה צבירן מיוחד של עיירה היודית
טיפוסית ,אשר לא סר ממנה אפילו בשעה שחיתה חלק מחלקי
הגיטר .רובע זה של הגיטר פ,נה סופית על·ידי תושביו היהודים

ב 22-

בדצמבר

•1943

מהגיטר וסידורם אצל לא·יהודים .היה זה מבצע קשה ומסרכן.
העברת ילד דרך שער הגיטר ,אר דרך הגדר ,חיתה כרוכה בקשיים

תסיסה ומרי

עצומים ובסכנות .האמהות היו מכניסות את הילרים לשקים

ערד לפני סתיו  1943החלה תסיסה גדולה בקרב יושבי הגיטר
והם החלו לחפש דרכי הצלה .בדרך כלל השתשמו בגיטר בשלוש

מעשה רלא יסגירו עצמם ,היה צורך להרדימם בהזרקת אמצעי
הרדמה .קשה מזאת חיתה הבעיה ,היכן למצוא ליטאים שיסכימו
לקבל לביתם את הילדים .נמצא רק מספר לא·גדול של ליטאים,

הביטו ;

רמרציארת אותם בדרכן לעבודה .כדי שהילדים לא יבכו בשעת

שעשר זאת מטעמי מצפרן ,מתרד נימוק מוסרי טהור .בעיקר היר

אלה אנשים מהחוגים הקתוליים ,אבל בחלקה הגדול הפכה
קבלת הילדים היהודים לעיסקה מסחרית גרידא  :במקרים רבים
נוצלו ההררים ההיודים רגם היחס לילדים היה רע .קרה גם,
שליטאים קיבלו מראש כסף ובעיקר חפצים ,לכיסוי הרצאות
החזקת הילדים ,אך כעבור זמן קצר נשלחו הילרים חזרה לגיטר
במצב בריאות ירוד ביותר .אירעו גם מקרים גרועים

מזה :

הילדים נרצחו אר הוסגרו יחד עם הרריהם לגישטאפר .היו מקרים
ברזדים ,שהילדים הועברו לנצררת .במצב כזה יכול היה רק

חלק קטן מההררים להתגבר על הקשיים הפסיכולוגיים הטבעיים
שבפרדיה מהילדים .הררים אחרים אפילו החזירו לגיטר את
ילדיהם ,שארתם מסדר קררם לאנשים שרבים מחוץ לגיסו .למרות
הכל הצליחו הררים לא·מעטים להציל בדרכים שרנות כמה מאות
ילדים.
ב· 1בנובמבר עבר הגיטר סרפ'ת לרשות ה·ס,ס .האשי שכריו

דרכי

"הצלה" (1 :

בניית מקומות

סתר ; (2

בריחה מן

 (3בריתה אל הפרטיזנים הסובייטיים.
בגיטר גופר בנר מקלטים ומחבואים למיניהם שנקראו כלשרן
הפולקלור הגיטאי בשם "מלינות" .מנסיובם המר למדר אנשי
הגיטר שאפשר להינצל מ"אקציה" של הרצאת אנשים להשמהד
אר לעבודות קשרת הרחק מתחרם הגיטר  -כגרן לריגה ,אסטוניה
רכיר"ב  -אם מסתתרים היטב כמה שערת ,אר אף ירם שלם,
במרתף ,בעליית·גג ,בריר ,בחדר מרסר mוכדרמה .רבים מכלואי
הגיטר החלו להכין לעצמם מראש מחבואים זמניםי כאלה .מספר

ה"מלינרת" היה גדול בעיקר בשטח הגיטר היזרע בשם "העיר
העתיקה" .בשל צפיפות הבתים ברובע זה ויריעת תנאי·
המקום  -שכן מרבית התושבים גרר שם הרבה שנים לפני
הקמת הגיטר  -היה קל וברח יותר לכנרת שם מקלטים מאשר
במקומרת אחרים בגיטר.

הבריחה מן הגיטר לעיר או לכפר חיתה דרך הצלה רדיקאלית
יותר .היו אנשים שברחו מן הביטו דרך גדר·התיל בשערת

הלילה בתחבולות מתחבולות שרנות .אחרים ברחו בזמן העבררה
נעיר אר במקום אחר .תחילה עשר זאת אנשים ספורים בלב,ד

קרבנה

גיסו
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שהיו להם קשרים עם ליטאים בעיר אר בכפר ,אשר הסכימו
להחביאם עד יעבור זעם .לימים גדל מספר היהודים שעלה
בידם לברוח בדרך זו מן הגיטר ,אבל מעולם הגיעה בריחה זאת
לממדים גדולים .הסיבה לכך  -חרץ מהסכנות העצומות שהיו

שחלונותיהם היו מרוחים בצבע סמיך ,כדי שלא יראו מי נמצא

בפנים .מהמכוניות יצאו מספר גדול של אנשי גישטאפו וחיילים
רוסיים שבויים שפעלו לצידם של הגרמנים .הם הגיעו למגרש
מיפקדת המשטרה ,הקיפו את השוטרים ההיודים ופקדו עליהם

כרוכות בבריחה מן הגיטר רממקומות·העבודה ,שתמיד היו תחת

לעלות לאוטובוסים .אחד השוטרים קיבל בשעת מעשה התכווצות

-

שרירים ברגל ולא היה מסוגל לזוז .הוא נורה במקום .שאר

חיתה נערצה בקושי הרב למצוא ליטאי בעיר ,או בכפר ,שיסכים

השוטרים הובאו לפורט

באותה שעה הסתובבה בגיטו

להסתיר יהודי רלף גם תמורת תשלום כסף לא קטן .ברובם
הגדול נקלעו יהודי הגיטר שהסתתרו אצל ליטאים לתנאי·חיים

מכונית ,מצויידת ברמקול ,והכריזה שעל כל היהודים להשאר

שמירה מעולה של הגרמנים ובחלקם של שוטרים ליטאים

בימים

רחובות

הגיטו התרוקנו מבני·אדם.

אנשי הגישטאפו והרוסים הלכו מבית לבית .בכל מקום שמצאו

קשים ביותר.

ההם,

בבתיהם ,אחרת

-

יירו.

ה· .9

ובעיקר אחרי "האקציה האסטונית",

נעשתה

ילדים עד גיל  13-12וקשישים

-

לקחום והובילום לאוטו·

פופולרית מאד היציאה מן הגיטו על·מנת להצטרף לפרטיזנים

בוסים שעמדו ברחוב .אנשי הגישטאפו והרוסים נהגו באכזריות

הסובייטיים .בצורה מאורגנת החלו להשתמש בדרך זו כאשר

רצחנית .בגרזנים ומוטות· ברזל פתחו עליות· גג ,מרתפים ומקו·

התקרב הצבא·האדום לגבולות ליטא ושלח לפניו את הכרח
הפרטיזני שלו .הידיעה על קיום בסיסי הפרטיזנים הנלחמים

מות אחרים .כאשר רצו האמהות אחרי הילדים שנלקחו וניסו
לעלות לאוטובוסים יחד עם ילדיהן ,היכר אותן באכזריות

בגרמנים בנשק הגיעה לגיטו בסוף קיץ  1943והיא הלהיבה

בקתות·הרובים ושיסו בהן כלבים נרגזים .משהתמלא האוטובוס,

-

היה נוסע לכיוון העיר וכעבור זמן קצר חוזר ריק ,כדי להטעינו

אנשים רבים בגיטו ,בעיקר את הנוער על כל זרמיו וארגוניו

שוב בילדים ובקששיים.

הקומוניסטים והציונים.

לתנועה הפרטיזנית בגיטו קובנה ,שחיתה מאורגנת בארגון
מחתרתי  ,היו כמה כשלרבות קשים ,בעיקר בתחילה ,אבל היו
לה גם הצלחות ניכרות 'ר) בספר זה מאמרם של צבי א .בדאון
ודב לוין  :תנעות המרי והפרטיזנים של יהודי קובנה( .

הכחדת עקבות ההשמדה והבריחה מ"הפורט ה·" 9
בסתיו  1943החלו הגרמנים למחות את עקבות מעשי·הזוועה

שלהם .הם החלו להוציא את גופות הנרצחים מהבורות שבהם
כורו

-

יהודים ולא·יהודים

-

בפורט ה  9-ולשרפם .את ביצוע

עבודה איומה זאת כפו הגרמנים על יהודםי סובייטיים ,שבויי·
מלחהמ ,וכמו·כן על מספר מסויים של יהודים מגיטו קובנה

וכמה לא·יהודים .כולם הוחזקו תחת משמר קפדני בפורט ה .9-
הם אולצו להוציא ולהכין לשריפה מדי יום מספר מסויים של
גופות ,שהיו כבר במצב של וקברן.

מכיון שעבודה זאת התנהלה בסודיות רבה ,ידעו המועסקים
בה כי עם סיומה יושמדו ,כיד לא להשאיר בחיים עדים .הם

עשו בסירנות שונים להמלט מהפורט ה·  .9דבר זה עלה בידם
ב·  2sבדצמבר  ,1943חלק מהם הגיעו למחרת הבריחה לגיסו
קובנה .כמעט כולם יצאו כעבור זמן מהגיטו והצטרפו לפרטיזנים
'ר) בספר זה את מאמרו של א.

פייטלסון :

הפורט התשיעי(.

כאשר הגיעו האוטובוסים

עם השוטרים

היהודים

האסורים

לפורט ה  ,9-ניסו אחדים מהם לקפוץ ולהימלט ,אך הם נורו
במקום .את השוטרים הכניסו לתאי צינוק .ראשון הוצא לחקירה
מפקד המשטרה ,משה לוין ,ואחריו הוצאו עוזריו

-

יהודה

זופוביץ והמפקח יהושע גרינברג .האשימו אותם ,שעזרו לצעי·
וים יהודים לעזוב את הגיטו ,כדי להצטרף לפרטיזנים הסוביי·
טיים .חוץ מזה דרשו מהם לגלות היכן נמצאים הבונקרים

ומקומות המחבוא שנחפרו במקומות שדנים בגיטו )ה"מלינות"(.

תוך כדי חקירה הוכו ועונו אכזרית .מפקד המשטהר ,מ .לוין,
נוהר עוד באותו יום ב"פורט" .פקיד הגישטאפו לענייני הגיטו,
קיטל ,הלך מצינוק לצינוק ואיים על השוטרים ,שהם יירו אם
לא יצביעו על המקומות שבהם נמצאים הבונקרים .רק  7מתוך

כ  130-השוטרים האסורים לא עמדו בעינויים ומסרו את מקום

ה"מלינות" .למען האמת יש להוסיף ,שהשוטרים הוסעו ל"פורט"
לפני שהחל בגיטו הצייד אחרי הילדים והקשישים ,ולכן לא
יכלו לדעת ,כי בבונקרים שהסגירו לגישטאפו יימצאו ילדים
וקשישים ,שהסתתרו כדי להינצל מהאקציה .השוטרים שרוחם

נשברה הובאו לגיטו ובעזרתם נתגלו שלושה מקומות שבהם
הסתתרו ילדים וקשישים .קהר ש:::אותן ה"מלינות" הסתתרו
ילדיהם-הם .כל שעות היום פרעו אנשי הגישםאפר  mררסים

באוכלוסיית הגיטו .למקומות חשודים ,שלדעתם נמצאו בהם

e

יהדוים מסתתרים ,זרקו רימוני·י.ד יהודים רבים ניס ו בחת·

ביותר .יום קודם לכן פקד גקה על המשטרה היהודית בגיטו

פוצצויות האלו.
בזמן האקציה עשו אמהות רבות מאמצים נואשים להחביא
בדרך כלשהי את ילדיהן .כדי להשתיק ילדים קטנים ,שלא
יצעקו ולא יסגירו את מקום מחבואם ,הזריקו לדם .זריקות

להתייצב למחרת היום ,בשעה  7בבוקר ,על המגרש שליד

שונות .היו מקרים שילדים אחדםי מתו עקב הזריקות~ .ם אחת

המיפקדה .על השאלה מה סיבת הפקודה אמרו בחוגי המיפקדה,
כי רוצים לבצע עם המשטרה היהודית אימוני הג"א .בשעה

החביאה את ילדה הקטן במיטה ושמה עליו כר .הרוסי לא

מעצר אנשי המשטרה היהודית

ראקציית הילדים והקשישים

ה·ד 2וה·  zsבמרץ  1944היו לגבי גיטו קובנה הימים האיומים

מצא את הילד ויצא .בשמחה רבה רצה האם אל המיטה ,אך

הקבועה הגיעה המשטרה היהודית בהרכבה המלא .גקה ציווה

מצאה את ילדה חנוק ומת .אמהות ,שבשום אופן לא מסרו את

להכניס אחדים מהשוטרים ,חברי תזמורת המשטרה ,למשרדי

ילדיהן ,נורו במקום.
למחרת ,ב·  zsבמרץ  ,1944נמשכה האקציה ביתר אכזריות.

נשארו עומדים על המגרש.
גאותו זמן הגיעו לגיטו מספר גדול של מכוניות ואוטובוסים,

בסך·הכל הוצאו מהגיטו בשני הימים כ  1,200-ילדים וקשישים.

המיפקדה ,שם היו סגורים עד הערב .כל שאר השוטרים ההיודים

רק מספר מועט של ילדים וקשישים הצליחו להסתתר ולהינצל.

יהדות

72
כאמור ,הוסעו הילדים והקשישים ביום הראשון ,ב·ד 2במרץ,

לכירון העיר .נראה כי כולם הובאו לאושוויץ )פולין( ,שם הומתו
בגזים .ב·  2sבמרץ הסיעו הגרמנים את הילדים והקשישים אל
הפורט ה  ,9-שם הושדמו בו ביום.

ליסא

ביום בו החזירו מן הביטו את תשעת המשוחררים הראשונםי,

חיסלו הגרמנים את ה"אלטסטנראט" .הד"ר אלקס נתמנה על·
ידי הגרמנים ל"זקן היהדוים" )אוברי  -nא( של "מחנה ירכוז
",ן~,אק אך למעשה לא חיתה לו שום סמכות.

גם בכל מחנות-העבודה )שאנץ ,אלקסרט ואחרים( נערכה
אקציה נגד הילדים והקשישים.
מבין השוטרים האסורים נורו כ"  40איש ,אלה שתפסו משרות

חיסול הגיטו

פורקה ובמקומה הוקם בקנה·מידה קטן יותר "שירות הסדרנים

ב  22-ביוני  1944החלה המיתקפה הסובייי tית על ויטבסק .י
הורגש שימי הגיטו הולכים ומסתיימים .קיו ,לנס  :אולי יגיע
הצבא האדום לפני שיצליחו הגרמנים לפנות את תושבי הגיטו. : .

היהודים" ,אן הם לא עמדו לרשות ה"אלטסטנראט" ,אלא לרשות

אך הנס לא אירע.

אחראיות יותר .את השאר החזירו לגיסו .המשטרה היהודית

הגישטאפו.

ב·ד ביולי  1944הוחזרו לגיסו היהודים ממחנות·העבדוה.

ב·s

ביולי החלו הגרמנים להעביר את היהודים מהגיטו

לגרמניה .הם הבינו ,שיהודים רבים יסתתרו כדי למנוע את
מעצר חברי ה"אלטסטנראט"

כשבוע ימים לאחר מאסר אנשי המשטרה רה"אקציה" נגד

הילדים והזקנים באו למשדר ה"אלטסטנראט" קיטל ,הממונה
על הביטו מטעם הגישטאפו ,ופילגראם ,אחד מעוזריו של גקה,

הוצאתם מהגיטר .החל צייד על ה"מלינרת" ומקומות·המחבוא
השונים.

באותו יום 8 ,ביולי ,קיבצו הגרמנים מספר גדול מהידוי
הביטו הושיטרם בנהר הניימן ,בכיורן טילזיט .הם הסבירו ,כי

ותבעו להודיע להם היכן נמצא ש .רטנו ,אשר עבד במשדר

הגברים יובאו לעבודה ליד דנציג ,שאליה יועברו ,כביכול ,גם

העבודה שלדי ה"אלטסטנראט" והיה מפעילי הארגון להוצאת
אנשים מן הביטו והעברתם אל הפרטיזנים ליערות .התשובה

בתי·המלאכה של הביטו.
בימים  10 ,9ו·  11ביולי שרב קיבצו הגרמנים מספר גדול

היתה שרטנו לא בא לעבודה זה ימים אחדים ול"אלטסטנראט"
אין שרם ידיעות עליו .קיטל ופילגראם הלכו לדירתו של רטנו,

של יהודים כדי לפנותם מהגיטר .בשל חוסר קרונות להסעתם,
החזיקרם במשך יומיים תחת כיפת השמיים ,בגשם שוטף ,ותחת

כדי לאסור את בני משפחתו ,אבל לא מצאו שם אשי .לפני
בוא הגרמנים הוזהרו בני המשפחה על הסכנה הצפויה להם

משמר כב.ד ב  12-ביולי בבוקר הושבו כולם בקרונות ונשלחו
לגרמניה .בשעה  12בצהרים הוסעה מהגיטו תחת משמר קבוצה

וכולם ברחו בעוד מועד.

נוספת של יהודים ,האחרונים מתושבי הביטו שדי הגרמנים

למחרת ,ב  3-באפריל ,באו שוב קיטל ופילגראם לגיסו כדי
לאסור את חירש )צבי( לזין ,שהיה המקשר בין ה"אלטסטנ·
ואט" לבין הארגון להוצאת אנשים ליער ,וכן היה פעיל באותו
ארגון .הוא גם השתתף באופן פעיל בעבודתו של ה"אלטס·
טנראט" .במקרה לא היה לזיז בדירתו באותה שעה והם חזרו

השיגתם .לפי חשבון הגרמנים עדו נותח בגיסו כמה אלפי
הידוים ,ביניהם חולים וחלשים ,שלא היו מסוגלים לעמוד בקשיי

מנים את בית-החולים ואת כל הבניינים שבהם החזיקו את

בדייים ריקות .כאשר נודע ללוין שמחפשים אותו ,ידר מיד

החולים והחלשים ,וכולם ניספר באש .בכל זאת נותרו מספר

למחתרת .שוב באו קיטל ופילגראם למשרד ה"אלטסטנראט"

הדרך .הגרמנים קיבצו אותם בבית-החולים של הביטו ובבניינים
אחרים .אחרי שהוסעה מהגיטו הקבוצה האחרונה ,הציתו הגר·

יהודים שהסתתרו .החל חיפוש אחרי היהודים הללו ,שבוצע

ואחרי שחקרו בדבר תפקידו של לדין במנגנון ה"אלטסטנראט"

באכזריות על·ידי קבוצה מיוחדת של אנשי הגישטאפו בעזרת

דרשו לאתר אותו ולהסגירו לידיהם .תשובת ה"אלטסטנראט"
חיתה שאין לו דייעה על מקום הימצאו של לדין .קיטל ופילגראם

כלבי·גישוש .כל המקומות החשודםי פוצצו ונשרפו .כמעם כל
מקומרת·המחברא נתגלו .גורל ההידוים שנתפסו ,אהל שלא

הסתלקו ,אבל היה ברור דמברהים ,כי הפעם יעשו הגרמנים

חלק מהם נורו במקום ,ומהנותרים

נשרפו ולא נחנקו ,היה שונה :
הרכיבו קבוצה חדשה שנשלחה כעבור יום לגרמניה .הגרמנים

ב"  4באפריל  1941נעצרו כל חברי ה"אלטסטנראט" ובראשם
היו"ר ד"ר אלקס .יחד עמם נאסרו גם אחדםי מעובדי מחלקת

נקטו באמצעי שטני  :כאשר גילו במחבוא משפחה עם ילדים,
היו לוקחים את הילדים ואומרים להררים כי ישחררו את הילדים,
אם יסגירו להם מחבוא אחר .ברוב המקרים לא מסרו האומ·
ללים לגרמנים דבר .אז ריכזו הגרמנים את הילדים במקרם
אחד  -וכולם נורו.
למרות הכל הצליח מספר קטן של יהודים  -כ  - 100-למצוא
מסתור בגיסו ולהשאר בחיים .כעבור ימים אחדים עזבו הגר·
מנים את קרבנה .לפני זה חםפיקר להצית את חגיםר וכלוו
נשרף .יש לשער ,כי מה· sביולי  1944עד לפירבי הםרוני לש
יהדוי הביטו ניספר לא פחות מ· 1,sooבפס.

שפטים בחברי ה"אלטסטנראט".

הדיור ,המחלקה לעזרה סוציאלית ומזכירת ה"אלטסטנראט",
ל .אלשטיין .כולם הוסעו לפורט ה"  .9למחרת שוחררו כולם,
חרץ משני חברי ה"אלטסטנראט"  :ל .גרפרנקל וי .גולדברג .י.

גולדברג שוחרר כעבור יומיים ,אן ל .גרפונקל הוחזק עדו 8
ימםי בפורט .הגרמנים תבעו כי ימסור להם מי עוסק בגיטר

בהברחת אנשים אל הפרטיזנים ביערות ,איפה נמצא "מחסן
הנשק" של הגיטו ,היכן מסתתר חירש לזין ואיפה טמון אצור

ה"מיליונים" של ה"אלטסטנראט'  .כאשר השיב שאין לו שום
דייעות על דברים אלה ,עינו אותר קשות .הוצאיו מפיו רק
דייעה על מקום הימצאם של  20,000מרק שנשארו ל"אלטס·
טנארט" .כעבור יומיים עינוהו שוב ,אבל לאחר כמה ימים

שחררוהו והחזירוהו לגיסו.

בסך·הכל הוציוא הגרמנים בשעת הפינוי מגיטו קובנה
ומהמחנות המסופחים אליו כ· , oooד s,ooo-נפשו.ת
כך נסתייהמ מגילת הדם ,האש ותמררת העשן של גיסו
קרבנה.,,

ל .גרפונקל

תנאי ה חיים בג יטן
 29,760יהודים נדחקו לתחומו הצר של הגיטר ,שבר גרר לפני

בנתה את הבלוקים האלה עוד לפני המלחמה לשם שיכון

של הז:.פק,ד שנערך על·דיי ה"אלטסטנראט" בספטמבר •1941
המפקד העלה אז גם עובדה אחת ,שהשפעתה השלילית הורגשה

פועלים ,אבל לא הספיקה להשתמש בחם  .ב"גיטו הגדול" היה
עוד בית שלישי גדול ,מסוג "הבלוקים הגדולים"  ,שטרם הושלם.
במקום הבנייה היו כמעט כל החומרים הדרושים לגמר הבניין

הרכבם של תושבי הגיטר לא היה נררמאלי

תוך זמן קצר ,אך העיריח העבירה את כל החומרים העירה,

על כל מאה גברים היו בגיטו  148נשים  .חיתה

למרות הבקשות של היהודים ,שהיו מוכנים לסיים את העבודה

זאת תוצאה מכך שלפני הקמת הגיטו ,ובמידה ידועה גם לאחר

בעצמם .לא חיו בשטח הגיטו שרם מיתקנים היגייניים וסניטא·

כן כ·oסס  ,ד איש )יהודים ולא·יהודים( .מספר זה הוא סיכומו

בגיטו כל הזמן :
מבחינת המין -

חאקציה

דיים ,כגון בית·מרחץ ,תיעול רמפעל·מים ,פרט לשני "הבלוקים

הגדולה ערך ה"אלטסטנראט" בחודש נובמבר מפקד שני .התברר

הגדולים" ו"הבלוקים הקטנים" ,שלפי תכנית העירייה היו צריכים

נשים ,שכן בתקופת האקצירת השמדיו הגרמנים ,יחסית ,יותר

להיות מחוברים לתיעול ולמפעל חמים של מרכז העיר .כל
הצינורות הדרושים הונחו מתחת למרצפת הרחוב עוד לפני פ-רוז
המלחמה .אך לא זר בלבד שהעיריה לא השלימה את העבודה ,

השטח שהוקצה לגיטו בזמן הקמתו ,היה לא·קטן יחסית.

שאפשר היה לעשותה תוך שבוע אר שבועיים ,אלא הוציאה את

תחילה דובר על כל השטח של הפוכר סלאברדקה ,אך בשל

הצינורות שמתחת למרצפת ,כדי לשלול מתושבי חגיטו את

התערבותה של העירייה הליטאית צומצם כבר אז שטח זה

האפשרות לסיים במו·ידיהם את העבודה .בשטח "הגיטו הגדול"

והוצאו ממנו מספר  mרברת עוד לפני סגירת שערי הגיטר .גם

כמעט ולא חיה אף בית אחד שאפשר היה לשכן בו מוסד

לאחר זאת נשארו בר רחובות וסמטאות רבים  -למעלה מחמי·
שים .ההליכה בגיטו מקצה אל קצה אוכח כשלושת·רבעי שעה.

ציבורי ,כגון בית·חרלים ,בית·יתומים וכיו"ב .לערמת זאת היו

מכן,

חיו

הנרצחים

היהודים

גברים

ברובם.

אחרי

שבגיטר שרדו רק  17,412איש .על כל  100גברים היו אז 132
נשים מגברים.

היה הבדל גדול בשטח בין גיטו קרבנה לבין חגיטארת בווילנה
וכשאורלי .בגיטר קרבנה היו מקומרת טיול לא·מעטים בהשוואה
למקומרת אחרים ,רחיו גם שדרת לגדיול ירקות .אולם שטח
הדירות בגיטר חיה קטן מאד לערמת צורכי הדיור ,אף חמיני·

הבתים שבשטח "הגיטר הקטן" חדישים יותר ומשום כך שוכנו

שם בראשית קיומו של הגיטו כמה

מוסדות :

שני בתי·חולים

-

אחד למחלות חירורגיות ואחד למחלות פנימיות ומדיבקות ,
בית·ילדים ,שהיה באותו זמן גם בית·יתומים ,בעיקר בשביל
ילדים שהרריהם אבדו ,וכן בית·זקנים.
הגיטו היה מעיד בית·סוהר גדול בשביל נידונים למוות ,

מליים ,של אוכלוסהי בת  30אלף נפש בקירוב.

תחילה היה הגיטר מורכב משני חלקים בלת י שורים בגודלם

והוקף כולו גדר תיל דוקרני .הזקיפים קיבלו הוראה לירות בכל

ולכן קראו לאחד בשם "הגיטר הגדול"  ,ולאחר " -חגיטר הקטן",
שני החלקים הופרדו אחד מן השני על·דיי רחוב פאנריר,

מי שייכנס לתוך "שטח המרות" ,שנקבע משני עברי גדר התיל
ברוחב שלושה מטרים בכל עבר .לאורך הגדר התהלכו זקיפים

שהגרמנים הרציארהר משטח הגיטו ,כירון שהיה קטע מן הכביש

גרמניים או ליטאיים מזוינים ,שהיו מבלים את זמנם ,בעיקר
בלילות ,ביריות תכופות ומטילים אימה ופחד על תושבי חגיטו .

הוקם מעל לרחוב פאנריר ושימש מעבר בין הגיטר הגדול לגיטר

הכניסה לגיטר חיתה דרך שערים אחדים .ליד כל שער עמד

הקטן .הגרמנים אילצו את היהודים לבנות אותר בדחיפות .יומיים

משמר של חיילים מן הפלוגה השלשיית של המשטהר הגרמנית ,

המקשר את קרבנה עם ליטא הצפונית·מערבית 1 ,גשר·עץ גברה

לאחר סגירת שערי הגיטו שרב הוצא מתחומו שטח גדול למדי.

וכן "פרטיזאנים ליטאים" .המשמר היה משגיח בקפדנות על

שטח זה היה חצי מובלעת בתוך תחומי הגיטר ועם הוצאתו

כך ששרם יהודי לא יצא מחוץ לתחום הגיטר ,פרט לאלה שהלכו

באמצע

העירה לעבודרת · כפייה  ,כמובן בליווי גרמנים או ליטאים ,ופרט

"הגיטו הגדול" נתקע טריז גדול של שטח לא·יהרדי מצפון

לאלח שקיבלו ושיון מיוחד ללכת העירה בענייני הגיטו 2 ,המשמר
השגיח גם שלא ייכנס לגיטו ,ואף לא יתקרב אליו ,שרם לא·

נעשה מצבר ה"טרפוגראפי" של הגיטו משונה מאד

-

לדרום  ,מקצהו האחד של חגיטו וכמעט עד קצהו האחר.
סלאברדקה חיתה תמיד פוכר נחשל ועזוב של העיר קובנה.

יהודי שאין לו ושירן מיוחד לכך.

הגרמנים מסרו את סידור העניינים הפנימיים של הגיטו לידי

רוב הרחובות והסמטאות לא היו מרוצפים ומשום כך חיתה
ההליכה בהם קשה מא.ד הבניינים בגיטר חיו ברובם מעץ ,בני

ה"אלטסטכראט" ,שברובו הגדול היה מורכב מעסקנים ציבוריים

ממש

ידועים לציבור היהודי עוד מלפני כן .לרשותו של ה"אלטס·

ביקתרת ,בלי שום נוחיות אלמנטרית .ב"גיטו הגדול" היו בתי·
אבן במספר קטן בלבד  :שני בנייני·אבן גדולים וחדשים ,בני

עם

קומה אחת ,רעועים  ,ישנים נושנים וקירותיהם עקומים

-

ארבע קומרת ,שנקראו "הבלוקים הגדולים" ,וערד מספר בתי·

אבן קטנים שכיני בשם "הבלוקים הקטנים" .עיריית קרבנה

 •1ז'אמוט,

ז'מייטית בליטאית,

טנראט"

עמדה

משטרה

יהודית.

אנשיה

חבשו

מגבעות

מגן · דוד כחול ,ענדו סרט לבן על השרוול והיו מצויידים באלות.
פרט לפחד המתמיד מפני השמדה ,הנח הדבר שהעיק על
תושבי הגיטר יותר מכל ב"תקרפת השקט" ,וגם לאחר מכן ,

,2

מספרם של הללו היה קטן מאור.

יהדרת

74

היה מילוי חרבת העברדה בשביל הגרמנים  .אד נוסף לכך ניצבר
תושבי הגיטר בפני בעירת רבות וקשרת מאר.ד בעיית התזונה

היתה מן החמורות ביותר בגיסו .לא חיתה כל אפשרות להתקיים
על המנות הירם·ירמירת שבתנו הגרמנים לתושבי הגיטר ,שהרי
היו אלו מנרת·רעב ממש .הן סיפקו כ  750-קלוריות ליום ,
דהיינו  -כשליש מהמינימום הדרוש לקיומו הנורמלי של אדם.
על·פי·ררב היו המנות מורכבות מלחם שחרר )  100גראם ליום
לנפש( ,קמח חטיז )  112.5גרם לשבוע לנפש( ,גריסים )100
גרם לשבוע( ,בשר )  125גרם לשבוע( ,תחליף לתה אר קפה,
מעט ריבה ,פרל ומלח .אלה שהועסקו בעברדת·כפייה קשה

קיבלו מן הגרמנים מנה נוספת  100 :גרם לחם שחרר לירם לנפש,
 125גרם בשר לשבוע לנפש  ,לדרג בשר סרס ,רמעט שומן .כן

היו הגרמנים נותנים לכל חושבי הגיטר ,מזמן לזמן ולא בקבי·
ערת ,בשר סרס ,תפוחי·אדמה בכמרירת זעומות רירקרת כלשהם.
על·פי·ררב היו המזונות מאיכרת גרועה מארד  jתפרחי·האדהמ
והירקות היו וקרבים כמעט תמי.ד הרעב בגיסו הציק במיוחד

עד  1בנובמבר  ,1941כלומר בתקופת ה"אקצירת" .במשך כל
ארחה תקופה לא נתנו הגרמנים אפילו את המנות הדלות האמר·
דרת .חמאה רגשו לא היו כלל במנוח .נאותר זמן לא היה
עדיין סיפק בידי יהודי הביטו להתמצא בתבאי·החיים האיומים

בגיטר ולהסתגל אלהים במידה כלשהי ,ועדיין לא היר להם
קשרים עם האנשים בעיר ,שמהם אפשר היה לקבל מצרכי·
מזרן .חיש מהר אזל מלאי המזרן הקטן ,שהביאו אתם היודי

קרבנה מן העיר בצאתם לגיסו .רוב תושבי הגיטר סבלר יסודי
רעב חמ,רים .רבים ,בעיקר ילדים ,יצאר כשמרחיהם מאפיסת·

נוחרת ופניהם של רבםי היו בפרחים .הדבר היחדי שחלמו עליו

ליטא

איש בלבד .אך הם "טער בחשברבם "  ,שכן למעשה היה מספר
היהודםי שנותרו בגיטר אחרי ה"אקצירת " גדרל ירתר
איש לערך .אי·אפשר היה להודיע על כך לגרמנים מחמת החשש
שמא יוצר "לתקן" את הטעות לפי דרכם .משרם כך לא ביתן
לקבל מן הגרמנים מנרת·מזרן בשביל ארתם  800אנשים רחיה
הכרח לחלק את המזרן שקיבלו בשביל  16,600איש ל·ס17,4o
איש .צדיו היה להשתמש בתחבולות מתחבולות שרבות ,כדי
שלא יגיע הדבר לאוזני הגרמנים וכדי שיהודי הגיטר לא ירגישו

ב· soo

בדבר .נרסף על כך היה הכרח הלקטין את המנות

-

והפעם

בצררה גלריה למחצה  -כדי לתת פרסי·מזרן לעובדים בשדה·
התעופה ,בעיקר לדייקנים שבהם ,שהיו באים בעצמם לעבודה
בכל יום ובשעה הקבועה ללא שרם כפיה .הדבר היה להם מעין
פיצוי לקיפוח שקופחו בהישלחם לעבודה הקשה בשדה·התערפה.

המוצא היחיד לתושבי הביטו ,לבל ימרתר בערב ,היה לקנות
מזרן מתושבי העיר תמררת כסף ,ובעיקר תמררת בגדים

רחפצים6 ,

שנותרו בידהים בכמרת מוגבלת לאחר החיפושים רה"מסירה"
הכפויה .ה"טראבסאקצרית" הללר נעשו ליד הגדר שמסביב לגיטר
אר במקומרת העבוהד של הבריגדות העירוניות ,שם היו באים
ליטאים כדי לסחרר עם היהודים .יהודי הגיטר היר מסכנים בכך

אח חייהם ,שכן אסור היה עליהם לברא במגע כלשחר עם לא ·
יהדוים

ובמיוחד

בענייני

מקח

וממכר.

יהודים

רבים

באסח

בעררן זה הן לדי הגדר הן בבריגדות העירוניות ,ובחלקם הגדול
ניספר .תושבי העיר הנוצרים ניצלו תכופות באכזריות את
היהודים החסרים חסרת ומגן ,משרם האי·ליגאלירת במסחר זה,
רחיו נותנים להם מצרכי·מזרן ששרויים היה מחצית אר שליש
מערך החפצים שקיבלו מן היהודים .לעיתים קררברת רימר את

בגיסו היה קבלת מעט תפר nי·אדמה מן העיר ,אך דבר זה היה

היהודים במשקל מצרכי·המזרן ובעיקר באיכרתם .במקרם חאמה

כדרך בקשיים גדולים ראפילר בסכנת·נפשרת .בימים הראשונים

קיבלו היהודים פעמים רבות גבינה ממין גרוע מא,ד מכרסה

לקירם הגיטר נתפסו ליד השער יהודים אחדים בשאתם שקים
קטנים של תפוחי·אדמה על שכמם .רם ,נורו בר במקרם ,לעיני
הכל .נירם ראש השנה 22 ,בספטמבר  ,1941עבר יררדאן
הממונה על הגיטר  -ליד השרק שבעיר וראה שני יהודים
קרבים שק תפרחי·אדמה מליטאי .יררדאן הוציא מיד את אקדחו ,
ירה בשני היהודים רוצחם נפש .היו אלה היודים שחזור ממקרם
עבודתם אל הגיטר בלורית שומרים גרמניים ,שנעתרו לבקשת
השניים הלרשות להם לסור לרגעים אחדים לשוק כדי לקנות

שכבה דקה של חמאה ;
בחלב  -מים ,וכדרמה.

מחמת הביקורת החמורה של הזקיפים

-

משהר.

בלחם מצאר תערובת של תפר nי·אדהמ,

אים

-

 -הגרמנים והליט·

לא קל היה להוציא את החפצים דרך שער הגיטר העיהר,

אך כאמור קשה ומסרכן יותר היה להכניס לגיטר את מצרכי·
המזרן שקיבלו תמררת החפצים .לעיתםי קרובות היר הזקיפים

מגלים בשעת הבדיקה ליד השער ומחרימים בשביל עצמם
את מצרכי·המזרן .גדולה חיתה שמחתם של ההיודים הנתפסים

4

כשהעניין היה מסתיםי "בכי טרב" ,כלומר בלי מכרת רכלי

ממדי הרעב בגיסו הובלטו בצררה מחרידה על·ידי שרד גינות·

שפיכות-דמים ,שכן לעיתים קרובות היר השומרים מכים את

הירק שבתחום הגיטר .היו אלה גינות שנזרעו בידי העירהי
אר בידי בעליהן הפרטיים )נוצרים( ערד לפני הקמת הגיטר.

ה"מבריחים" באכזריות ולפעמים אוסרים ומסגירים ארחם לידי
הגישטאפר.

מזעזע היה מראה מארת האנשים ,מבוגרים וילדים ,אחוזי הרעב,

כמשן הזמן נמצאו דרכים שוברת ,כיצד להבריח מצרכי·

המסתערים  -למרות כל האיסורים החמןרים של הגרמנים -

מזרן מן העיר אל הגיטר .ההברחה הגיעה לממדים גדולים למדי

על גינה ,עוקרים מן האדמה תפר nי·אדמה ומלפפונים לא·

הומבריחים היו אנשים נועזים ,שעשר את הדבר לעסק ~.הם

בשלים וחוטפים אותם תוך קטטות וצעקות אחד מידי חברו.

היו מבריחים מן העיר מצרכי·מזרן בכמרירת גדולות למדי תוך

היה זה מעהש של יום יום.

מתן שוחד לאנשי השמיהר ,רמכרר אותם בגיטר בעצמם אר על·

אחרי ה  1-בנובמבר  1941חל שינרי·מה לטובה בתזונת

ידי סוכנים .הם הררריחר סכרמי·כסף גדולים רבחשבר בגיסו

הגיטר ,אך גם אז חיתה זר אחת מן הבעיות החמורות ביותר

לאנשים העשירים בירתו .היו אלה אנשים מופקרים רמעשרים,

לגבי מרבית יהודי הגיטר.
אף את המנות הדלות ,שנתבו הגרמנים לתושבי הגיטר דרך
ה"אלטסטנראט" ,אי·אפשר היה לחלק במלואן הויה הכרח לגרוע
מהן ,וזאת מסיבה פשוטה מאד  :לפי חשבונם של הגרמנים
נfריכים היר להישאר בגיסו אחרי תקופת ה"אקצירת" 16,600 -

.3
.4
,5

בעיקר בגדים ולנבים.

לפעמים ,בשעת "רצון" ,מסדר הגרמנים מצקת ממצרכי·המזרן
המוחרמים למוסדרת הסצויאליים של ה"אלםססנראס".
בגיסר קראו לה" Qצוימהענדלער ) Hסוחרי הגרד(,

גיטו

קובנה
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היו עלולים להביא על הגיטר צררת גדולות .אך יש להרזות

מעט תפרחי·אדמה ,גריסין ,פול וכדרמה .בלשון הפולקלור הגי·
טואי כ 1נה תבשיל זה בשם "יושניק" •.בבינרי בזרי זה ביטא
ההמון את יחסו למזון הקלוקל רללחמא העניא שאותר אכל
כל זמן שבתר בעמק הבכא .כל קמצוץ מזרן שהכניס תושב
הגיטו לפיו היה רווי סבל ,ערני ,שפלות רסכנת·נפשרת.

ידועה היה מספרם בגיטו לא קטן .בעלי המסעדות התפרנסו

אף בעיית הדיור חיתה המרדה מאוד כל זמן קיומו של הגיטר.

מתשוקת הזלילה והסביאה של הספסרים ואנשי העולם התחתרן,

עוד בראשית היווסדו נתעוררה בכל חומרתה  jהכרח היה לשכן
קרוב לשלושים-אלף איש בשטח שגרו בר קודם  7,000איש.

שבמעשיהם הנועזים עזרו לא במעט להקל על חומרת בעיית
התזונה .וערד ייאמר לזברתם  :לעיתים קרובות סיכנו את חייהם
ועשר מעשי גבורה .רבים מהם ,אם לא רובם ,נפלו לבסוף בדיי
הגישטאפו .כך אירע גם לבעלי המסעדות החשאיות ,שבתקופה

שהתעשרו בימים הטרופים ההם וצברו הון רב בעסקים אפלים
למיניהם .במרוצת הזמן גילה הגישטאפו את המסעדות החשאיות
ובעליהן ניס sר ברובם בפורט ה· •9
ה"אלטסטנראט" השתדל כמובן להקל על מצוקת הרעב ,אך
אפשרויותיו היו מוגבלות  :הוא השיג מצרכי·מזון נוספים בשביל
הגיטר בקרשי רב ובדרכים מדרכים שרנות  -כשרות ,רעל פי
ורב לא·כשררת בעיני הגרמנים .ה"אלטסטנראט" גם פתח וקיים

אלא להכניס אנשים לתוך בניינים שלא התאימו כל עיקר
יצורכי שיכון ומעולם לא שימשו למטרה זאת .לא היו בהם
מטבחים ולא תנאי·הנוחירת האלמנטאריים ביותר  -היו אלה

מטבחי·עם בשביל עניים ביותר והזקוקים לעזרה .הוא עודד

בתי·מדרש ,אולם-קולנוע ובנייני בתי·ספר .ב"רזרבאטים"

אנשים לפתוח בגיסו מאפיות ללחם ,גם הן חשאיות ,וחיתה לו

מספר הדי דרת בגיסו ו גודלן לא הספיק בשום אופן כדי שיכון
כל יהודי העיר ,אפילו אחרי שדחקו אותם בצררה נוראה והכניסו
כמה משפחות בכל דירה .לא היה מוצא אחר מן המצב שנוצר,

אלה

 16 -במספרם

9

 -הצטופפו כ· , sooנ איש .אחרי תקופת

גם טחנת·קמח לא·ליגאלית .החל משנת  1942השתמש ה  11אלטס·

ת"אקצירת" ובעיקר אחרי "האקציה הגדולה" ,באת בצורה

6

 17,400 -איש בלבד נותרו

טנראט" בכל הגינות והשדות בתחום הגיטו וזרע בהם ירקות

לצוני הציבור .נוסף לכך הטיל ה"אלטסטנראט" חובה על כל
תושבי הגיטו לעבד כל שטח אדמה פנוי הסמוך לביתם ולזרוע
בו ירקות .הזרעים הדרושים נתקבלו בחלקם מן הגרמנים ובחלקם
בדרך פרטית .תוצאות "אגראריזאציה" זו של הגיטו היו טובות
לדמי ,שכן כל אנשי הגיטר נענו לפקודה רביצעוה בנאמנות.
עם זאת צצה בעיה חדשה וקשה מאד  :איך לשמור על הגינות,
לבל יקטפו תושבי הגיטו מתוך מצוקה את הירקות לפני הבשלתם
ולא יביאו בכך נזק גדול על עצמם ? איד למנוע את תושבי
הגיטר המורעבים מלשחד ירקות מגינות ציבוריות ומגינות

טראגית "הקלה" במצוקת הדיור
בגיטו מתוך  .30,000אך במשך שלרש שנות קיומו של הגיטר
צמצמו הגרמנים את תחומו שש פעמים ובכל פעם קיצצו ממנו

שטחים גדולים .נוסף לכך נאלץ

לפעמים ה"אלטסטנראט"

להוציא אנשים מדירותיהם בגלל הרחבת פעולםת של מוסדות
הגיטו וכדרמה .עם כל קיצוץ בשטח הגיטר וצמצום מספר
הדירות התעורר מחדש הצורך הדחוף למצוא מקום-מגורים חדש

בשביל מאות ואלפי איש .בשל הסיבות הללו הצטמצם השטח

הממוצע לכל איש בגיסו כמעט עד לשני ממ"ר .היה זה דבר
שכיח בגיטר שבחדר אח,ד לא גדול ,היו גרים  6-5אנשים

למטרה זאת הוקם בגיטר ארגון נרעד מיוחד בשם

ולפעמים אפילו יותר  -גברים ,נשים וילדים ביח,ד שהרי כמעט
בכל דירה גרר כמה משפחות .בדירות רבות היו המשפחות

מוקדם יותר ומפני גניבת יוקרת ,רכן לטפח  -הן בנוער הן
במבוגרים  -יחס ראוי לגינות שנזרעו רערבדר בידי היהודים
עצמם לצרכיהם האשייים ולצוני כל הציבור היחרדי הכלוא בין
חרמות הגיטר" .אשל" שימש גם מסוהר לארגון נרעד ציוני

שונות זר מזו באופיין וברמתן התרבותית ,ומשום כך פרצו בהן

זרות ?

"אשל" 7 ,ותפקידו היה כפול :

לשמור על הגינות מפני קטיף

לעתים קרובות מריבות וקטטות ,לפעמים חריפות למדי ,רהיח
צורך בהתערבותה של משטרת הגיטר ,כדי ליישב את הסכסוכים.
לעתים גומר הסכסוכים להעברת אנשים ומשפחות מדירה לדירה.
ענין הדיור היה איפרא למקור נוסף של סבל לתושבים.

מחתרתי.

באביב  1942הגיש ה  11אלטסטנראט" תזכיר מפורט ל  11שטאדט·

הצפיפות בגיטר חיתה גדולה מארד ומצוקת הדיור הגיעה

קרמיסאר" על הבעהי החריפה של התזונה בגיטר .התוצאה חיתה

עד כדי כך ,שאנשים "ציפו" בקרצר·רוח ליציאת נשמתו של

שיפור·מה בתזונת הגיטר ,רה"אלטסטנראט" היה יכול לפתרה

אדם הנוטה למות כדי לתפוס את מקומר בדירה .בעלי התביעה
השתדלו להבטיח לעצמם את הזכות למקומו בעודו בחיים.

כל המאמצים האלה של הכלל ושל הפרט נתנו ,כמובן ,את

לעתים קרובות היו אלה גם קרובי·משפחה של הנוטה למרת.

פריים ותומר במידה ניכרת להקלת פתרון שאלת התזונה

בשל הקיצוצים הרבים בשטח הגיטר ,נאלצו תושביו לנדוד

של תושבי הגיטר .אפשר אף לומר ,שזמן·מה לאחר תקופת

ממקום למקום .מרבית האנשים החליפו בימי ישיבתם בגיטר -
בניגוד לרצונם ,כמובן  -פעם אחת או יותר את מקום מגוריהם.

מטבחי·עם.

ה"אקציות" ירד בגיסו מספר הרעבים רעב של ממש כמעט
לאפס ,ומאידך חיתה בגיטר גם שכבה ידועה של אנשים
אם כי קטנה במספרה  -שבעיית התזונה לא חיתה קיימת

-

לגביהם לגמרי .אולם אם גם פסקו בגיטר תופעות של רעב ממש,
לא פסקו תופעות של רעב סמרי שהציק לרוב אוכלוסיית הגיטו.
חיתה זר תוצאה מן המזון הגרוע רגם בשל כמ,תר הבלתי מספקת.
 80-70אחוז מכלל תושבי הגיטו ,רארלי אף יותר ,היו אוכלים
בארר nת·ההצרים רק תבשיל אחד טפל ,קלוש ומימי שהיו בו

בענין הדירו היו תלונות לא·מועטות נגד כמה עובדים ב"אלטס·
טנראט" ,שהיו ממרבים על הדיור בגיסו ,על משוא·פנים
רקורופציה.

לא·פ nות חריפה מבעיית הדיור חיתה בעיית ההסקה בגיטר.

זמן רב לא נתנו הגרמנים בכלל שרם חומרי·הסקה לגיסו ,אף
לא בחורף של שנת  ,1942-1941כאשר הגיע הקור ל  30-מעלות
מתחת לאפס .תושבי הגיטו כילו תרד זמן קצר את כל המלאי

.6

תפוחי·אדמה ,מלפפונים ,עגבניות ,גזר ועו.ד

,8

"יזשניק" הוא שם של מאכל חזירים.

ה

ראשי·תיבזת של "ארגון שומרים לגינות".

.9

כן כזנו מקזמזת·שיכזן אלה.

יהדות
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ליטא

הקטן של עצי·הסקה שהביאו אתם מן העיר ,רכן כמעט את כל

מאד בשל הצריכה הגדולה .למרבה התלאות בא בסוף 1942

הרהיטים המעטים שערד היו ברשותם .לאחר זאת כבר לא היה
לחם דבר להסיק בר את התנורים ,לא כדי חימום הדירות ,לא
לייבוש בגדיהם שנרטבו בעבודה בשדה-התעופה ואף לא להכנת
תבשיל כלשחר .הדרן היחידה להשגת חרמרי·דלק חיתה
הריסת גדרות·חעץ ,שהקיפו כמעט כל בית בגיטו .כיוון שכל
הבתים בגיטר נחשבו לקניינה ,אסרה העיריח להרוס אותם או
חלקים מהם ,לרבות הגדרות .שומרי הגיטו קיבלו פקודה להקפיד

משבר קשה בהספקת דלק לתחנת·החשמל של העיר ,ואז הונהגו

זוג נעליים אחד ומעיל אח,ד ואותם לבשו תמי.ד כבר בארתר

על קיום האיסור ,אך המצוקה והעוני חזקים היו מן האיסור.

זמן היו כל אלח בלים ומשרמשים ,שכן הגרמנים החרימו את

בלילות האפלים אפשר ההי לשמוע את גניחתם של קרשי

הבגדים ראת הנעליים הטובים ביותר .בשלוש שברת הישיבה

הגבלות בצריכת החשמל לכל תושבי העיר .מרבן ,שהנפגע
הראשון היה הגיטר ,ונמשן זמן רב ,ודווקא בחודשי החרוף,

שרוי חיה כל הגיטר

בחרשך.

אחת הדאגות הקשות בגיטו חיתה בקשר להלבשה והנעלה.
אחרי החיפושים וה"מסיהר" נותרו בידי רבים רק חליפה אחת,

מקור ומאימה

בגיטו בלו הבגדים והנעליים עד שקשה היה לתקן אותם .קשה

ופח.ד גם דבר זה עלה בדם ולא פעם נפל "פורץ הגדר" חלל

יותר ההי לתפור בגדים אר נעליים חדשים ,מאחר שכמעט אי·

הגדרות ,הנהרסים בידי יהודי הגיטו הרועדים

-

אפשר היה להשיג אריג או עור .הבעיה חיתה חמורה במיוחד

במקום ח"פשע" בכדור שבורח בידי הזקיף הקרוב.

רק בסתיו  1942נתנו הגרמנים ,אחרי השתדילויות רבות,

לגבי עובדי שדה·חתעופה ,שבגדיהם לא רק נתלכלכר ונרטבו,
אלא גם נקרעו לקרעים מחמת העבודה בטיט ובחמר ומחמת

עצי·הסקה בכמות מסויימת ,אך גם זאת קיבלו תושבי חגיטו
לא מן המוכן ,אלא אחרי עבודה לא מועטה .הגרמנים העמידו

ההליכה מן הגיטר למקום העבודה וחזרה בדרך נופשת ובלתי

לרשות חגיטו מספר קורות·עץ ,שהובאו בדוברות בזרם הנהר

מרוצפת.

ויליה .הקורות נסחבו מן חמים והונחו על החוף ,שם נוסרו

מבחינה מוסרית היה קשה מאד להשתמש ב"ירושה" של
 9,000חללי  11האקציה הגדולה" ,אשר יררדאן העמיהד ב  11נדיברת

הזאת בוצעה במסירות גדולה בידי פועלים יהודים בארגונו של

לבו" הטבטונית לרשותו של ח"אלטסטנראט" לצוני הגיטר.

ה"אלטסטנראט" .ברם ,תושבי חגיטו צריכים חיו להביא בעצמם

ברם ,נוכח המחסור הגדול בבגדים ,נעליים ופריטים אחרים,

כמשור לבולי·עץ וחולקו לתושבי חגיטר .כל העבודה הקשו

את בולי·חעץ הביתה ,לנסרם ולחטוב אותם לגזרים קטנים,

לא חיתה דרך אחרת להתגבר על כל הקשיים והמעצורים

כדי שאפשר יההי להכניסם לתנור או לכיריים .נוסף על הקורות
עלה בידי ה"אלטסטנראט" לקבל מן הגרמנים ושיון בכתב

הפסיכולוגיים ,אלא לקבל את הידרשה הנוראה ולהשתמש בה.
ה"אלטסטנראט" חילק בין תושבי חגיטר הנזקקים מן החפצים

להביא לגיטו מן הכפרים הסמוכים כמות לא גדולה של עצים.
כמות זאת כשלעצמה לא יכלה לפתרו את שאלת חרמר·חדלק

שנמצאו בדירות חללי ה"אקצהי" .אך הבגדים והנעליים שנמצאו
בדירות חיו ברובם מסוג גרוע רחיה צורך לתקן אותם ,כדי

בשביל הגיטו  -אפילו במקצת מן המקצת ;

11

אבל בעזרת שוחד

שאפשר יהיה להשתמש בהם .למטרה זאת הקים ה"אלטס·

ותחבולות אחרות עלה בידי ח"אלטסטנראט" לסדר את העביד

טנראט" מתפרה וסנדלריה ,שצורפו במשך הזמן ל"בתי·המלאכה

כך ,שבשעת הכנסת העצים לא היר מציינים על גבי חרשיון את

הקטנים"12 ,

כמות העצים .הסדר זה איפשר להכניס לגיטו עצים בכמות

במחצית השביח של תקופת הגיטו כמעט אי·אפשר היה
לקבל עוררת  lSלתפירת נעליים אר לתיקונם ,ודבר זה הכביד

בדרכים אלח סופק איפרא במידת·מח הצורך הגדול בחומר·

מאד על גיוס האנשים לשדה·התערפה ,כי ממש לא היה להם

דלק להסקה  ,אבל הבעהי לא נפתרה נחלנה והדבר גרם לתושבי
חגיטו  10סבל ייסורים.

במה ללכת לעבודה .אז התחילו ליצור נעלי·עץ ,ששימשו

גדולה פי·עשרח מן חכמות המותרת לפי חשרירן.

גם בעיית התאורה חיתה חמורה בגיטו .תחילה לא הפלתה
תחנת-החשמל העירונית בין העיר וחגיטו בשימוש בזרם החשמל.
אף·על·פי·כן חיו כבר אז קשיים בתאורה .מספר תושבי חגיטו
חיה גדול פי כמה ממספר האנשים שגרו בשטח זה לפני הקמת
הגיטו .בשל מחסור בחומר-דלק לחסקה היו תושבי הגיטו
משתמשים לפעמים בזרם החשמל לא לצוני תאוהר בלב,ד אלא

תחליף לנעלי·עור ,אבל הן הכבידו מאד על ההליכה ופצעו

את הרגליים בשל משקלן הכבד וטיבן הגרוע ,ובעיקר בשל
אי·גמשיות הסוליות .נעלי·העץ נעשו בבתי·חמלאכה מברלי·עץ
שנתקבלו מן הגרמנים ,ורבים מיהודי הגיטו היר מהלכים
בנעליים

אלח14 ,

כאמור ,היה הגיטו מוקף מכל צדדיו גדר תיל דוקרני .לא

גם לבישול ולהסקה .משום כך גדלה במידה רבה צריכת החשמל

זו בלבד שהגרמנים נתכרונו ליטול מן היהודים את האפשרות
למגע·ומשא כלשהו עם הלא·יהרדים ,אלא רצו גם ל ב ו דד

הגדולה ולכן אירעו קלקולים כמעט בכל יום .בקרשי הצליח

כלי בית ומטבח ,כסתות וכרים ,לבנים רכיו  11ב.

בסלאבודקח .רשת החשמל והמתקנים נגיטר לא התאימו לצריכה

ה"אלטסטנראט" להשפיע על אנשי התחנה העירונית לתקן את
השרת והמתקנים .הם היו מצטדקים

-

ואולי גם לא בלי יסוד

-

שבתנאי·חמלחמח אין לחם החומרים הדרושים לכן .ההי זה
דבר שכיח ורגיל בגיטו שרוגעםי שלמים היו שרויים שעות
רבות בחשכה גמורה .נוסף לכך חהי אור החשמל בגיטו קלוש

 ,11כגון :
" .12בתי·המלאכה

הקטנים" שירתו את תושבי חגיסו ,שלא כ"בתי·

המלאכה הגדולים" ,שעבדו בשביל הגרמנים.

.13

פעמים אחדות עלה בידי ה"אלסססנראס" לקבל מן הגרמנים
רשירנות להביא עורות לנעליים

משאורלי,

מבית-החרושת הגדול

לעיבוד עורות ,שהיה שייר לפרנקל )תשעיין יהודי ידוע( .למסרה

זאת שיגר ה"אלסססנראס" פעמים אחדות שליחים לאשוולי .הם
נכנסו לגיסו שאורלי והשתמשו בהזדמנות זו כדי להדק קשרים
עם גיסו זה )עיין ב"פנקס שאורלי" ,יומן מגיסו

.10

לפעמים היו אנשי פלרגות·העבודה העירוניות מביאים על שכמם

אליעזר ירושלמי ,מוסד ביאליק י"יד רשם" ,ירושלים תשי"ח.
עמי [.231 ,221 ,55

קצת עצים להסקה ,בשובם מן העבודה אל הגיםו .אן לעתים

קרובות בסלו מהם את העצים אנשי·השמירה שעל·די עשר הגיסר.

ליטאי,

מאת

,14

השתמשו בבולי·העץ בהסתר גם לצורך הסקה.

גיטר

קרבנה
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אותם כליל ,כדי שיהיו מנותקים מכל העולם ולא יידעו כלל

היהודיים אידיש נאה למדי ומתובלת מלים עבריות רבות.

מת מתרחש ומה גורלם של אחיהם היהודים בערים ובארצות

ידידותה ואהבתה לכל אותם הבחורים הובחורות שהתכוננו

אחרות .לכן תטילו הגרמנים איסור חמ,ר על כל לא-יהודי

לעלות ארצה ולחיות שם חיים חדשים היו טהורות בהחלט ,בלי

להיכנס לגיטר בלי ושיון מיוח.ד רשיונות-כניסת נתנו הגרמנים
ולן לעתים רחוקות מא.ד לתושבי הביטו אסור היה לשלוח

שום תערובת של רגש רחמנות כלשהו ,שיש בו כדי להשפיל.
כאשר החלה המלחמה בין פולין לגרמניה ,היא באה בתור

מכתבים אפילו בתוך גבולות ליטא .כמרבן ,לא היה שום קשר

פליטה לווילנה וכמובן מצאת שם מיד את מכרית מ"החלרץ"

טלפוני בין הגיטו והעיר .במפקדת הגיטו היו טלפונים אחדים,
אבל רק לשימושם של הגרמנים .במשך הזמן נעשה תדבר לא

בפולין ,שבאו גם הם לווילנה בתור פליטים ,והשתדלה ככל

יכולתה לבוא לעזרתם .לאחר זמן-מה חזרת איונה אדמוביץ'

נוח לגרנזנים עצמם ,כי תכופות הוצרכו ה"שטאט-קומיסאריאט"

לווארשה שחיתה בידי הגרמנים וקיבלה שם משרה במוסד

והגשיטאפו למסור בדחיפות הוראות ל"אלטסטנראט" ,למש-

לטיפול סוציאלי .היא קשרה מיד קשרים הדוקים עם גיטו

טרת היהודית ול"בתי-המלאכה הגדולים" ,ומשום כך !  iתקינו

וארשה ,אבל לא הסתפקה בזאת .היא חיתה נוסעת בפולין
מעיר לעיר ,כדי לאסוף ידיעות על החיים והסבל בגיטאות.

בטלפונים הללו עם המרכזית העירונית רק דרך מפקדת הביטו,

היא לא התחשבו ,כלל בכל הסכנות שהיו כרוכות בפעולתה

שם היו שואלים על מספר הטלפון העירוני המבוקש .במפקדה

ועשתה את עבודתה בנאמנות ובמסירות-נפש שאין כדוגמתה.

יכלו תמיד להאזין  -ואמנם היו מאזינים  -לשיחות שהתנהלו
דרך הטלפונים היהודיים .בכל זאת מצאו ,בתחבולות מתחבולות
שונות ,דרכים להתקשר בטלפון עם העיר בלי שמפקדת הביטו

רצונה הכביר להושיט עזהר מוסרית לכלואי הגיטאות הוא

הגרמנים טלפונים במוסדות אלה ,אך אפשר היה להתקשר

תרגיש

בכך ;

שהביאה ב  1942-גם לגיטאות וילנה ,קרבנה ושאורלי .היא
ישבה יום שלם בחוג צר של עסקנים ציוניים בגיטו קובנה

הדבר היה כרוך בסכנה גדולה .סכנת-נפשות

וגוללה לפניהם את כל מגילת עינויי היהודים בווארשה ,לוד:ז
לדבלין ,קראקוב ,למברג ,ביאלסיטוק ,גרודנה ,וילנה ועו.ד

הגרמנים ראו בזאת מעשה של ריגול .כן אסור היה ליהודים

האורחת סיפרה ותיארה הכל בהבלטה ,ברבגוניות ובעסיסיות,

ריחפה על יהודי שהאזין לרדיו וכל שכן אם החזיק מקלט-רדיו.

לקנות או לקרוא עיתונים .כמובן שהיה קשה מאד לגרמנים

כפי שמסוגלים יחידי-סגולה בלבד .אף כי הלך·רוחה היה פסימי

לבצע תכנית בידוד כזאת בשלמותה .למרות הכל "הסתננו"

והמציאות האיומה אימתה

לגיטו הידיעות על המאורעות החשובים ביותר ,בעיקר על המצב

מאד ל גבי עתיד היהודים בגיטאות -
אחרי·כן את פסימיותה  -שילבה בסיפורה

גם דברי עידוד

בחזית .נתקבלו בגיטו גם עיתונים גרמניים ,כמובן "בגנבה".

ונחמה .היה זה יום גדול לעסקנים הציוניים שישבו עימת

עם זאת ,כמו צעיף סמיו כיסה על כל מה שהתרחש בגיטאות

ושמעו את סיפורה הארוך והמזעזע רגם מסרו לה על החיים

אחרים בליטא ,וכל שכן בגיטאות בפולין .קשה לתאר את
הצימאון שהיה בגיטו לידיעות על היהודים במקומות אחרים.

בגיטו קובנה .הם הציגו לפניה את ההורי בגיטו והראו לה את

והנה יום אחד הורם הצעיף באורח בלתי-צפוי לגמרי .ביולי
 1942נתקבלה בחוגי ה"אלטסטנראט" ידיעה סודית שאשה אחת,

המוסדות החשובים ביותר

-

את משרד ה"אלטסטנראט" ,בית-

החולים ,בית-היתומםי ועוד ועו,ד הכל כמובן בסודיות גמורה.

למחרת עזבה את הגיטו כדי לבקר בגיטו שאורלי.

פולנית ,באה לקרבנה מרוארשה והיא רוצה להיכנס לגיטו כדי

לאחר שבוערת אחד י ם ביקרה שוב איונה אדמוביץ' בגיטו

למסור ידיעות חשובות .בזהירות גדולה הכשירו את הקרקע

קובנה ,סיפרה את רשמיה מגיטו שאורלי והשלימה את דבריה

להבאתה אל הביטו בהסתר ,לבל יידעו שמץ דבר לא הגרמנים

על גורלם של יהודי פולין .היא נפרדה מבני-שיחה בלבביות

ואף לא הציבור היהודי .יהודי אח,ד ראש פלוגת-עבודה עירו-

יוצאת מגדר הרגיל ובדברי·ברכה חמים.

בית ,שאפוzזר היה לסמוך עליו ,קיבל הוראה להביא את האשה
לפלוגת-העבודה שלו בעיר ומשם לגיטו .במקרם העבודה של

איונה

-

כך קראו לה אחרי-כן כל אלד ,שבאו עימה בקשר

בשני ביקוריה

-

עשתה רושם כביר על כל שומעיה ,שנמנו

הפלוגה ענדו על בגדיה מגן-וריד-צהוב והביאות לגיטו כ"יהר-

ברובם עם החוג של העסקנים הציבוריים בגיטו ,שעמדו בראש

דיה" .חיתה זו אשה כבת שלושים רשמה איונה אדמובי:ץ

ונשאו בעול ב"אלטסטנראט" .איונה אמרה שהיא מקווה לשוב

עוד לפני המלחמה התקרבה בפולין לתנועת "החלוץ" עד כדי

ולבקר בגיטו קובנה .היא יצאה לפולין וכנראה לא יכלה לבוא

כך ,שחיתה לציונית ולידידה מסורה של העם היהודי הנרדף.

שנית לליטא .בסתיו  ,1943אחרי חיסולו של הביטו בווילנה,

היא לא חיתה הטיפוס של רות העוזבת את עמה כדי להיצמד

ביקרה בגיטו קובנה חברתה של איונה ,גם היא עלמה קאתולית

 -חיתה חדורה כולה רעיון הלאומיות

פולנית ,שבאה בשליחותה .שמה היה יאדוויגה )יאדזיה( דודזיץ.

לעם אחר .להיפר
הפולנית ,דיברה בהתלהבות גדולה על שחרורה ושיקומה של
פולין רתיחה גם נאמנה בכל נפשה לדת הקאתולית .א  iלם עם
כל זאת ד,יתה לה זיקה עמוקה לעם ישראל ואינטרס נפשי
בקורותיו ,המלאות רדיפות וייסורים ,בעתידו ובמאבקו לחיים

היא גרה בווילנה ועזרה הרבה ליהודי הביטו בתור מנהלת
בית-מלאכת שבו עבדו פועלים יהודים .שתי נשים אלה היו
היחידות שמהן קיבלו בגיטו קובנה ידיעות ברורות על המתרחש

בעולם .איונה אדמוביץ' נשארה בחיים ואחרי המלחמה עזרה

חדשים .ערד לפני המלחמה חיתה אורחת רגילה ורצויה בקיבוצי

לפליטים יהודים בפולין,

ההכשרה של "החלוץ" בפולין וידידה נאמנה שלהם .נינוח

נסיגתם של הגרמנים מווילנה.

1G

יאדוויגה

נהרגה בהפצצה

בזמן

בלשון הלצה "די חלוצישע שיקסע" ",וכך גם חיתה מכנה את

אחרי ביקורה של איונה גבר בגיטו הצימאון לדעת על

והכירה

המתרחש בעולם ,שכן הידיעות שהופיעו בעיתונים הגרמניים

עצמה.

היא התמצאה היטב

בכל בעיות

"החלוץ"

בשמותיהם את כל מנהיגיו .היא דיברה עם חבריה וחברותיה

,16
,15

השיקצה החלוצית,

באביב  1958ביקרה איונה אדמוביץ' בישראל לפי הזמנת הקיבוץ-
הארצי ונתקבלה בלבביות על·ידי ארגונים  1ידידים.

יחרות
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ליטא

היו ,כמובן n ,ד·צדדיות ולא·אובייקטיביות .לאט לאט ב wל
במרחם של עסקנים אחדים בגיטו הרעיון הנועז להעמיד מקלט·

להמיט על הביטו צרה גדולה .הכל זכרו ערר את אשר אירע
בגיטר בקשר עם מעשה "סטלינגראר' 18 /ה"אלטסטנראט" נתן
הוראת דחופה למשטרה לעמוד על המשמר ולהסביר לציבור

הגדולה הכרוכה בדבר ,אך החליטו לא להתחשב בה .כמרבן,
אי·אפשר היה כלל לרכוש סקלט בעיר ולהכניסו לגיטר .אנשים
מהימנים התחילו להכניס בהסתר חלקי-רדיד שהצליחו
להשיג במקומ.ות·העברהד אצל תושבי העיר .כאשר היו

לא לגלות את רגשות השמחה .הגרמנים ,שזועזעו אז ער היסוד

רידו

במקרם

נטרח

וחשאי.

ידועה

היתה

מראש

הסכנה

כל החלקםי הדרושים ,הרכיב את המכשיר מומחה לרזיו שנמצא
בגיטו .היתה גם בעיה קשה למצוא מקרם מתאים ומוסווה

בשביל המכשיר .אחרי שקלא רטריא ממושכים הועמד המכשיר
במרתף בית-המרקחת של הגיטר j
לשידורים הוטל על מנהל בית-המרקחת ,א .סרבניצקי ז"ל17 ,

התפקיד המסוכן להאזין

ולאחד מעוזריו• לאחר שנה של ניתוק גמור מכל העולם ,התחיל
איפרא חרג מצומצם מאר של עסקנים בגיטר לקבל ידיעות
ששודרו מלונדון ,ממוסקבה,

משטוקהולם ...

היה זה בערך בסתיו

כאשר החל כבר להשתנות המצב בחזית לרעתם של

,1942
הגרמנים ,אבל הללו היו מסתירים את הדבר מקוראי העיתונםי

ברברי·שקר .לפי הידיעות שנקלטר נצטיירה לפני חוג העסקנים
של הגיטר תמרנה על המצב בחזית ובעולם  -שרנה לגמרי
מן התמרנה שנצטיירה מן הבירלטין הרשמי של המפקדה תגו·

מנית הראשית .אין מלים לתאר כמה עידוד ותקורה שאבר מן
היריעות הקלוטות .יום אחר שירת הדריו את תגיטר שירות
חשוב למדי  :היה זה בקשר עם מפלתו של מרסרליני .הידיעה
הסנסאצירנית נתקבלת בגיטר מן הדריו בשעה שש בבוקר
בקירוב .חיהת סכנה גדולה שכל הגיטר יתפרץ בשמחה ספוג·
טאנית כאשר יגיע הדבר לאזניר ,והתפרצות זאת עלולה חיתת

בגלל הידיעה הבלתי·צפריה ,הביעו את תמחרכם תגזול על
השקט והשלוות ששררו באותו יום היסטורי בגיטר .לא קשה
לשער מה חיתה תגובתם ,אילו ירעו מת גרם לכך ,שכבר בשערת
הבוקר המוקרמות ניתנו הוראות מתאימות לתושבי הגיטר כיצד
עליהם

להתנהג ...

במשך הזמן

נרצד גם

קשר·מה בין גיטר

קובנה והגיטאות

בווילנה וכשאורלי ,אבל היה זה קשר מקרי ולא תקין .פעמים
אחדות ביקרו בגיטו קובנה יהודים מווילנה ,משאורלי וגם מריגה,
שבאו בכל מיני אמתלארת והזדמנויות ,כמרבן -

בלורית שומרים

גרמניים .באותה דרך ביקרו גם היודים אחדים מקרבנה בגיטארח

וילנה ושאורלי .כל ביקור של אורחים מגיטארת אחרים היה

מאורע גדול וחשוב .החליפו עם האורחים יריעות ,רעות ורשמים.
במצב הקדור של החיים בגיטו היו הפגישות הללו מעודדות
קצת את האורחים והמארחים כאח.ר

מזמן לזמן היו באים לגיטו קובנה גם היודים יחדיים מערים
ועיירות 19 ,שניצלו בררך נס מן השחיטות שנערכו ביהודים
בערי המחוז בליטא בקיץ ובסתיו  . 1941מסיפוריהם המחרידים
נודעו לגיטו הפרטים המזעזעים על הרגעים האחרונים של
יהודי קהילותיהם ,שהוצאו כולם להורג .האנשים שבאו לגיטו
הסתתרו לפני כן ביערות ,אר אצל איכרים ,ער אשר עלה כידיהם
להגיע לגיטר קרבנה אחרי בזרדים ועינויים נוראים.

 •18עיין "האקציה תסטלינגראדית" במאמרו של ל  .גרפוגקל :

,17

הוא ניס Bה זמן קצר לפני חיסול הגיטו ,כאשר ניסה להסתתר
בעיר .כנראה הסגיר אוחו לגישטאפו ליטאי ,מנר שלו.

·•אה"

רועים החשובים ביותר בג•~ו _קובנה".

 •19כגון :
וידישוק

ואסייד,
ועו.ד

לאזדיי,

ווsנדזייגוהל,

שקודרויל,

מאריאמפול,

ל ,גרפונקל

הקהילה הגיטואית וארגונה
במשך כל זמן קיומו של הגיטר לא היו אסיריו עזר של

ואט" היה חייב להלך על חבל דק ומתוח ולהיזהר שלא לאבד

אנשים יחידים תרעים .הם היוו ציבור יהדוי מאורגן ,שבראשו

את שררי·המשקל ולא לשגות משגים גורליים .הקו המבדיל

עמד ה"אלטסטנראט" ,עם מנגנון של עובדים ורשת מסרעפת של
מוסדרת ציבוריים למיניהם .חיתה זאת קהילה יהודית ,אבל
מיוחדת במינה ,שפעלה בצררה ובמתכונת שרנה לגמרי מאשר

בין קירם פקודות הגרמנים מתוך אונס לבין שיתרף·פעולה אתם

טובה להביא תועלת לגיסו ,היה עלול לסבך את ה"אלטסטנראט"

הקהילה היהודית המסורתית ,שדפוסיה ואופיה התגבשו במ•ז,zך

נגד רצונו ולהפילו בפח .לא זו בלבד שהזכר היה עלול

אלפי שנות חיי היהודים בגולה .חיתה זאת קהילה של בני·אזם,
שכולם היו בבחינת נזיונים למרות ,אך למרות הכל לא כבה

להבאשי את ריחו של ה"אלטסטנראט" מבחינה מוסרית ,אלא
היה גם מביא עליו ועל הגיטו כולו עינויים וייסורים גזולים

בלבותיהם ניצוץ התקרה להצלה וגאולה ,ועז היה רצונם לחיות

מאלה שהיו מנת·חלקם .ברם ,היה ברור הן ל"אלטסטנראט"

חיים קהילתיים ומאורגנים .הפרדוקס הגזול בכל המצב היה,

עצמו והן לכל יהודי הגיטו ,כי ככל שתהיה גזרת הגרמנים

היה דק למזי .צעד לא זהיר אר לא מחושב ,ואפילו מתוך כוונה

שלמעשה סייעו לכך לא במעט הגרמנים עצמם ,כמרבן מתוך

כרוכה בסבל נורא ובהשפלה ,מוטב שתוצא לפועל ע-ל·יזי

האינטרסים הזדוניים שלהם .מחד גיסא ,לגביהם היה צררך

ה"אלטסטנראט" ועובדיו מאשר על·יזי הגרמנים עצמם ועוז·

"אלטסטנראט" בלשונם',

ריחם ,הליטאים או האוקראינים ,ומעשה ההגליות ללטביה

שתתקיים מעין נציגות של הגיטר

-

כזי לארגן את ביצוע החרבות והגזרות שהיו מטילים על

הגיטר ;

ולאסטוניה

3

רגם גזרות אחרות יוכיחו.

ומאדיך ,לא היה לגרמנים שרם אינטרס בניהול העניינים

לשם ביצוע תפקידיו היה ל"אלטסטנראט" מנגנון ענף ומסועף,

הפנימיים של יהודי הגיטר ומשרם כך נתנו למעשה להיודים,
בתחום בית·הסרהר הגזול הקרוי "גיטר" ,מעין "אוטונומיה"

ש"האלטסטנראט" פיקח על עבודתו וכיורן אותה על·יזי פקודן·

פנימית .יהודי הגיטר יזעו להשתמש במצב זה כזי ליצור,
בניגוד לתכניתם הקניבלית של הגרמנים ,מכשיר שעיקר ייעודו
היה למעשה לדאוג לענייניהם של כלראי הגיטר ולמנוע מהם,
במידת האפשר ,יסררים ועינויים נוספים על אלה שניתכו עליהם
על·יזי הצוררים הגרמנים ,רגם צלילה לתהום של אנרכיה

תיו והוראותיו .לימינו של ה"אלטסטנראט" עמדה מ ז כי ר י ת
פעילה ,שבין היתר השתתפה במידה רבה בקיום היחסים עם
שליטי הגיטו ,בעיקר עם הממונה על הגיטר מטעם ה"שטאזט·

קומיסר" ,כאשר מילא תפקיד זה מילד •.המזכירות גם פיקחה
על הסדר המשדרי בכל יתר מחלקותיו של ה"אלטסטנראט"
וחיתה מכינה את החומר הדרוש לזיוניו.
הקהילה היהודית בגיטר חיתה רק במידה מסריימת המשכה

והפקרות.

בתקופת ה"אקצירת" עדיין היה הארגון הציבורי בגיסו רופף.

של הקהילה היהודית בעיר בשנים כתיקנן ,שכן עקב מצבה

עם

המיוחד היו לה תפקידים שחרגו ממסגרת תפקידיה ופעולתה של

ראשיתה של "תקופת השקט" .צעד אחרי צעד ותרן קשיים

קהילה יהודית בגולה .עליה רעל המוסד שעמד בראשה רבצה

העבדוה השיטתית החלה רק לאחר ה·  1בנובמבר

,1941

לא·ישרערר הוקם וקריים בגיטר בנין שלם של עזה יהודית

מאורגנת  -עזה שניצבה כל העת על סף האבדון.
כאמור ,פעולתו של ה"אלטסטנראט" 2

על שטח יזרע ,אמנם קטן למזי ,אבל נפרז ומבוזז לגמרי

חיתה מורכבת משני

בציוע ההוראות של השלטונות הגרמניים ,וקירם מגע

מרר על הסדר והמשמעת בגיסו .למטרה זר הרקמה בגיטו על·יזי
ה"אלטסטנראט" ,לפי הוראת הגרמנים ,מ שט רה י ה ו זי ת,

עימם במידה הדרושה והאפשרית.

ב.

מכל יתר חלקי העיר שבהם גרו האריים .משרם כך היה אחז
מתפקידיה הראשונים במעלה להקים ולקיים כוח מאורגן שיש·

חלקים :
א.

אחריות כלפי הגרמנים ל"סזר"

-

כמר שהבינוהו הגרמנים

-

ניהול העניינים הפנימיים של הביטו באמצעות מוסדרת

שבה שירתו

כ  200-איש :

ראש המשטרה ושני עוזריו ,ראשי

ורבעים ,סמלים ושוטרים .כל אנשי המשטרה ענדו על שרווליהם

ומחלקות שרנות.

לפעמים היה הגבול בין שני תחומי פעולתו של "אלטס·

סרט לבן ,עם סמל הגיטר ,חבשו כרבעים עם המספרים שלהם

טנראט" מטושטש למזי .החלק הראשון של פעולת ה"אלטס·

והיו מצריזיים באלות .לרשות המשטרה עמד גם בית·סוהר

טנראט"  -ביצוע הוראות השלטונות הגרמניים  -היה ,מבחינה
מוסרית ,הקשה ביותר ,שכן משמערתו חיתה בעיקר חלוקת
נטל הגזרות הקשות והאכזריות בין כלראי הביטו .ה"אלטסטנ·

מיוחד לעבריינים ומחלקה מיוחדת לטיפול בעבירות פליליות.
המזעטרה שיתפה פעולה עם כל המחלקות והמוסדות של
ה"אלטסטנראט" ,כיחוד עם משרז העבדוה 'ר) להלן( .מחלקה

מיוחדת של המשטרה הופקדה לשמירה ב"בתי·המלאכה הגזר·

.1

בהרבה מקומרת אחדים קדאר הגרמנים ל"נציגרת" של הגיטר בשם

בשם :

.3

על הרכבו של ה"אלטסטנדאט" והשינ-ויים שחלו בו בשמך הזמן,

.4

"יודנדאט" ,אבל בקרבנה קראו משום·מה לנציגות הגיטו
"אלטסטנדאט".

.2

ד' בספר זה את מאמדו של ל.
בירתו בגיטר קרבנה.

ר•

בספר

זה

את

מאמדו

של

י .קפלן :

ההגלייה

ללטביה

ולאסטוניה.

גדפונקל :

האירועים החשובים

הממונה הראשון על הגיטו היה

יורדאן,

מפלצת נאצית בכל

המובנים .אחריו באו ויזמן וקפן ,שהיו ממונים על הגיטו דק
זמן קצר .אחריהם היה הממונה מילד.

יהדות

80

ליטא

לים" .מטעמים מסריימים חיתה התזמורת של הגיטר מסונפת

מילוי חרבת עברדת·הכפיה בשביל הגרמנים ,ובעיקר העבודה

למשטרה •.בשיתוף עם המחלקה לסטטיסטיקה 'ר) להלן( ערכה
המ' !L-טרה בקיץ  1942מבצע של מתן תערדות·זיהרי לכל תושבי

בניית שדה-התעופה באלקסרט,

הגיטר ומאז היה כל תושב בגיטר חייב לשאת אתר את תעודת·
הזיהוי .במשטרה חיתה גם לשכה מיוחדת לרישום התושבים
רבידה רשימה מלאה של כל תושבי הגיטר וכתובותיהם .בסמכותה
של הלשכה ההי גם לעררך ולרשום "נישואין אזרחיים" .ניזרע
היה בגיטו עודף גדול של בשים על גברים ,כתוצאה מזה
שהגרמנים השמידו ב"אקצירת" שרנות יותר גברים מאשר בשים.

מצבן של הנשים בגיטר ,שאיבדו את בעליהן ,היה קשה מא,ד

אך הן לא יכלו להינשא שרב בנישואין דתיים ,כי לא היו
הוכחות חותכות שבעליהן ניס~פו .היו בגיטר גם רווקים ורווקות

שהיו מערניבים להופיע רשמית כזוגות .לפיכך היה צררך להנהיג
בגיטו נישואיו רגיטין אזרחיים.

משטרת הגיטו הושיטה עזרה גדולה ל"תנרעת הפרטיזנים"
בגיטו e,בסופר של דבר שילמה על כך המשטרiז מחיר·דמים
נורא .ב  21-במארס  ,1944יום ה  11אקציה
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של הילדים והזקנים

המפרכת והשנואה על כולם -

פרבר של העיר קובנה .עם זאת היה ברור לכולם שהגיטר תלוי
לחיים ולמוות במילוי דרישת הגרמנים ל"ארבייטס·איינזאץ".
חרב·דמרקלס של השמדה טוטלית רמיידית ,שחיתה תלויה כל
העת מעל ראשו של הגיטר ,עלולה חיתה לנחרת עליו בכל רגע,
אם גיוס העובדים לשהד·התערפה ,רכן לבריגדות העירוניות,
לא היה מתנהל כהלכה .משרם כך היה על ה"אלטסטנראט"
להקים מ ש רד  -עב ידה שהפך למחלקה חשובה ביותר בכל
מנגנונו של ה"אלטסטנראט" ,מאחר שבפעולתה המדרייקת
והמסודרת תלוי ההי גורלו של הגיטר .תפקידו של משרד·העברדה
היה כפול  :ראשית  -לסופק לגרמנים עובדים לעברדרת·הכפיה
במספר הנדרש ובזמן ובמקרם הקבוע ,ושבית  -להשתדל שנטל
העבודה הקשה ,שהעיק ביותר על כל הגיטר ,יחולק חלוקה של
צדק בין תושביו ,בהתחשב בהרכבה ובמצהב של כל משפחה
ומשפחה .בהתאם לאופי הקשה והמיוחד של פעולת משרד·
העבודה היו בר מחלקרת·מישנה לעבודות ולתפקידים

שרבים :

בגיטר ,נאסרה כל המשטרה על·ידי הגרמנים שהשמידו את ראש
המשטרה דאז ,מ .לרין ,את שני עוזריו ,י .זופרביץ וי .גרינברג,

מחלקת הרישום של חייבי העבודה ; מחלקת הגיוס של העובדים
והטלת העונשין על התחמקות מחרבת העבודה ; מחלקת שדה·

וערד כארבעים איש ובהם כל קציני המשטרה וכל אלה ששימשו

התעופה ,שמתפקידה היה גם טיפוח יחסים עם מנהל עבודת

בה בתפקידים אחראיים .שאר השוטרים שוחררו והוחזרו לגיטר,
אבל משטרת הגיטו חוסלה ובמקומה הוקם על·ידי הגישטאפר
"שירות הסדרנים" ,שכל אנשיו מוגר על·דייה הויו כפופים לה.

מחלקת

הבגין של שדה·התערפה ; מחלקת הבריגדות העירוניות ;
בעלי·המקצרע ; המחלקה לעבודות בגיטר ; המחלקה הרפואית
לבדיקת מצב בריאותם של המבקשים שחרור מעבודה מחמת

בגיטר חיתה גם קבוצה מיוחדת של כ ב אי  -א ש ולרשותה
עמדו אי·אלר מכשירים לכיבוי שרפות .נוסף על עבודתם הרגילה
עסקו כבאי·האש של הגיטו גם בהעברת חולים קשים על

לעבוהד דרך שער הגיטר .תנאי·העברדה במשרד·העברדה היו

אלונקות מבתהים לבית·החרלים ,רכן תיקבר מפעם לפעם את

מצד אחד לחצר עליו

גדר התיל של הגיטר.

מחלה ; מחלקת הסיוע לעובדים נצרכים שעבדו בשדה·התעופה ;
מחלקת השער ,שעיסוקה היה הרצאת ה"קרלרנרת" רה"בריגדרת"
קשים מא,ד שכן הלחץ עליו היה

כפול :

ה"שטאדט·קרמיסאריאט" הגרמני רהגישטאפר ,שדרשו בכל תוקף,

בידודו הגמור של הגיטר העלה את הצורך להקים בר ב י ת -

ובאיומי ופרסיות קשרת נגד הגיטר ,פועלים יהודים במספר רב,

מיוחד משלו ,שבסמכותו היה לזרן הן במשפטים

בעיקר לעבודה בשדה·התערפה ; ומצד שני  -יהודי הגיטר
האומללים ,שנאנקו תחת כובד המעמסה הגדולה ,רכל אחד

מ שפט

אזרחיים והן במשפטים פליליים .לפי תקנות בית·משפט זה,
שאושרר על·ידי ה"אלטסטנראט" ,היה עליו לפעול לפי החוקים
)המטריאליים והפרוצדורליים< שהיה להם תוקף בליטא ב·1s
ביוני  ,1940יום הכיבוש הראשון של ליטא על·ידי הסובייטים,
וזאת

במידה

שתנאי

החיים

בגיטר

ועקרונות

המוסר

ד,יהרדי

והמשמעת הלאומית לא תבעו הסדר אחר .בשל "תנאי החיים
המיוחדים רהלא·נררמליים בגיטו ,כגון הצפיפות הגדולה בדירות,
עסקים לא·ליגליים )בעיני השלטונות הגרמניים( של מכירת
בגדים

וחפצים

תמררת

מצרכי·מזון

וכדרמה

-

היה

מספר

הסכסוכים האזרחיים לא קטן .היה גם מספר לא מועט של

דרש לעצמו ,ובצדק ,העברה לעברדת·כפיה קלה יותר .משרד·
העבודה שליד ה"אלטסטנראט" שיתף פעולה עם הנהלת "בתי·
המלאכה הגדולים" של הגיטר רעם ה ל ש כ ה ל עב ייני
הגיטר של משרד·העברדה העירוני של הגר·
מ ב ים ,שמנהלו היה גרמני ,איש הס"א ,אוברשטררמפירר חרמן,
אשר בין שליטי הגיטר הגרמנים חיה היחיד הירצא·דרפן מבחיבת
יחסר האנושי הוטוב לגיטר .תפקידה של הלשכה האמורה היה
למסור למשרד·העברדה שליד ה"אלטסטבראט" את דרישות החב·
רות והמוסדרת בעיר ,גרמניים רלא·גרמביים ,שהיו מזמינים

מקרים פליליים .משום כך היה צררך גדול במוסד בעל אוטו·

עובדים יהודים .בראש הלשכה העמיד חרמן ,לפי המלצת

שופטי בית·המשפט היו עורכי·דיו

ה"אלטסטבראט" ,יהודי מהגיטר ,הוא י .רבינוביץ .גם יתר עובדי
הלשכה היו יהודים מהגיטו.ד

ריטה מוסרית ומשפטית.

בעלי·מקצוע .הם הצליחו הלעלות את רמת
הגיטו לדרגה גבוהה למדי .בית·משפט זה
להשליט שלום בין תושבי הגיטו .לאחר
הגרמנים לחסל את בית·המשפט וסמכותו
ה"אלטסטנראט" למשטהר ההידוית.

בית·המשפט של
פעל רבות ,כדי
זמן מסריים ציור
הועבהר על·ידי

כפי שנאמר ,הדבר שהעיק במיוחד על תושבי הגיטו היה

,, .s
,6

בספר

זה את

המאמר :

אחת מן המחלקות החשובות ביותר במנגנון ה"אלטסטנראט"
חיתה מ חל קת ה ת זו ב ה .תפקדיה היה לקבל את מנות·
המזון מידי השלטונות הגרמניים ולחלקן לתושבי הגיטר ,ובכלל
לדאוג לכל ענייני תזונת הגיטר .למחלקת התזונה חיתה שררה
של מוסדות  :מחסן מרכזי וחבריות לחלוקת מצרכי·מזון -
לחם ,קמח ,מרגרינה רכיר"ב  -לפי כרטיסים מיוחדים ; אטליזים

מוסיקה בגיטו.

ר• בספר זה את מאמרם של צבי א .בדאון ודב
המרי והפרסיזנים של יהויד קובנה.

לויז :

תנועת

.ד

,,

בספר זה את מאמרו של י .א.

הגרמנית בגיסו קובנה.

רבינוביז :

שלכת·העבודה

•

יהודי קובנה יוצאים את העיר בדרך ל גיסו

עגלות עמוסות חפצי·בית נכנסות לרחוב בגיסו בסלאבודקה

t

גדר·התיל מסביב לגיסו והגשר המקשר את הגיסו "הגדול" עם הגיסו "הקטן" מעל לרחוב פאנ~ריו

,

I

רחוב קר•קשצ'רקייצ'ר בג•סר

גדר·הת•ל של הג•טר עם שלט·אזהרה שלא להתקרב אל•ר

ל•ד שער·הג•םר ברח' קר•קשצ'קר"ז'ר )ככר אייררגלרס(

ליד בית ה"אלסססגראס "

חברי ה " אלסססגראס  ".מימין  :צבי לוין  ,עו " ד יעקב גולדברג  ,ד " ר אלחנן אלקס  ,עו " ד לייב גרפוגקל  ,ער"ד אברהם גלררב )תרדי(

סרסי·שרוול לפקידי ה " אלסססגראס' ' ,לשכת העבודה היהודית והמשטרה היהודית בגיסו

זיהוי של יהודי כגיסו קובנה-תעודת
' ~מBEJTSS'fELI,E
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כפייה כעיר-ה מהגיסו לעבודותK יזי

בד'קה ל'ד שער הג'סר בשרב הערבד'ם מהע'ר

הכנ'סה לב'ת-הסרהר של'ד השער הראש' של הג'סר בבכר א"ררגלרס

בחצר בית-הסוהר של המשסרה ה'ה 1ד',ת ל'ד השער הראש' בג'סר

משמר השער הראשי מסעם משסר·ת הגיסר ולשכת העבודה היהודית

המשסרה היהודית בגיסו במיסדר חלקי ליד בית·הסרהר ברח ' ודביר

שרסרים יהודים נושאים חולה לבית·ה nלרים של הגיסר

מכבי·האש היהודים של הגיסו

יהודים חורשים את מורדות נהר הוויליה לשם זריעת חפו nי·אדמה

n

איסוף תפו י·אדמה בהשגחת נציג המשטרה היהודית בגיסו

הודעה מסעם המחלקה הסוציאלית של ה"אלסססנראס"

"רוכלים" כאחד מרחובות הגיסו

"מסחר" כגיסו

ביטו

.קרבנ n

81

לחלוקת בשר ,בעיקר בשר·סרס ; טחנת·קמח בלתי·ליגלית.
תפקידה של מחלקה זו היה גם לפקח על המאפיות ,שהפעילו
בגיטו אנשים פרטיים ,ושאף הן היו בלתי·ליגליות ,ועל המס·
עדות הפרטיות שבתקופה מסויימת היה מספרן לא·קטן .במחלקת

וחגיגות ספורט בגיטו ומפעם לפעם אירגנה תחרויות שחמט
וכדור·רגל .מחלקת התרבות הדריכה את התזמורת של הגיטו,

לקיומה של ספריה ,אירגנה הרצאות

ושיחות על נושאים

ציבוריים ,פוליטיים ,מדעיים וספרותיים ,וכן ערכה מסיבות

התזונה היה עובד מירחו להשגת מצרכי·מזון ,בעיקר בעיר

הקימה חוג דרמטי ליד בית·הספר המקצועי וערכה תערוכות·

דרת" .פעולתה של מחלקת התזונה הושלמה במידה רבה ביזמתו

תמונות של ציירים בגיטו ,ובהן תמונות של הציירת אסתר
לוריא מארץ·ישראל שנקלעה לקרבנה לפני פרוץ המלחמה.

ובכפרים הסמוכים ,ב"הזדמנויות מתאימות" וב"דרכים מירח·

 -דואג לעצמו

המחלקה הקימה הסתדרות·נוער בשם "אשל" )ארגון שמירה

ולמשפחתו והיה מבריח מצרכי·מזון שהשיג בעיר תמורת בגדים

לגינות( .כאשר אסרו הגרמנים את ההוראה בגיטו ,הופסקה

של כל פרט ופרט ,שהיה

 -תוך סיכון גדול

וחפצים שונים ,וכן בפעולות המבריחים ה"מקצועיים" שעסקו

עבודת התרבות ,אך הצליחו לקבל מהם ושיון לחדש את
הלימודים בבית·הספר המקצועי שתכליתו הרשמית חיתה להכין

בדבר לשם מסחר ורווחים.

תפקיד קשה הכרוך באחריות רבה היה מוטל על מ ש ר ד -

בעלי·מלאכה מאומנים בשביל "בתי·המלאכה הגדולים" .הפעולה

מאחר שבעיית השיכון חיתה חמורה ביותר בגיטו.

התרבותית נתרכזה אז בעיקר בבית·הספר המקצועי .על חיי

עבודת משרד·הדירות חיתה קשה בעיקר בזמן הקיצוצים בתחום

התרבות

)בספר

הגיטו .גזירה זאת ירדה על הגיטו שש פעמים ,ובכל פעם עמדו

זה( של ד"ר ש .גרינהויז ; חיי תרבות בגיטו קובנה ; ס .סגל·
ורשבסקי ; ילדי בית ·הספר העברי בגיטו קובנה ; י .אולייסקי :
בית·הספר המקצועי בגיסו קובנה  Iול.ש : .מוסיקה בגיטו.

כגון בית-קולנוע ,בתי·מלאכה וכדומה ,הגדיל משרד·הדירות

הפעולה הרפואית והסאניטרית בגיטו חיתה בידי ה מ ח לקה

את שטח הדיור בגיטו בשפצו ובתקנו על·ידי מחלקת המשק

ה ר פ ו א י ת ,שהקימה רשת של מוסדות מצויידים היטב ,יחסית

ה די רות,

לפני הצורך הדחוף לצופף עוד יותר את האנשים ,שממילא גרו
בצפיפות נוראה .נוסף על שיכון אגשים באולמות ציבוריים,

'ר) להלן( דירות רעועות ובניינים שלא שימשו קודם לצוני·

בגיטו קובנה מסופר בפרוטרוט

במאמריהם

לתנאי החיים הקשים בגיטו ,ועבדו בהם אנשים בעלי מקצוע

-

מחסנים ,חנויות ,עליות·גג וכיו"ב .משרד·הדירות

רופאים ,חובשים ,מיילדות ,אחיות רחמניות וכדומה .יש להזכיר

היה גם מיישב סכסוכים שפרצו תכופות בין תושבי דג,יטו על

במיוחד את בית-החולים הגדול על מחלקותיו השונות ,בית·

שיכון,

כגון :

רקע השימוש בדירות.

החולים הבלתי·ליגלי למחלות מידבקות )בעיקר טיפוס·בהרות(,
בית·יתומים ומושב·זקנים מוסווים ולידו מוסד לחולי·רוח,

בידי ה"אלטסטנראט" היה משק לא·קטן ומשום כך היה לו
צורך לקיים מ ח ל ק ת מ ש ק מיוחדת ,שריכזה בתוכה מספר
גדול למדי של מחלקות·מישנה ,מוסדות ושירותים שונים כגון ;

על המצב הסאניטרי בגיטו ולמלחמה במחלות מידבקות .לשם

ללא·כספים"( ;

כך היא הקימה בית·מרחץ גדול ,מוסד לחיטוי )דזינפקציה(,

בתי·מלאכה לצוני הגיטו ותושביו שהיו ידועים בשם "בתי·

מספרות וכדומה .ליד המחלקה הרפואית חיתה אגודת הרופאים

מכבסה לכביסת

של הגיטו ,שאירגנה כפעם בפעם הרצאות מדעיות בשאלות

לבנים של תושבי הגיטו ; מחלקה לביוב ; מחלקה לתיקון
המדרכות והמרצפות ולסלילת דרכים ורחובות בגיטו ; מחלקת

רפואיות כלליות) .פרטים על הפעולה הרפואית בגיטו אפשר

הגזברות ,הקופה והפנקסנות )עד גזירת "המשק

המלאכה הקטנים" ; מחלקה לענייני חשמל ;

הגינות ; מחלקת התחבורה שברשותה היו  20סוסים ,עגלות
ומחסן למספוא וכדומה .בזכות פעולותיה של מחלקת המשק

שופרו תנאי·החיים בגיט  iבמידה ניכרת למדי :

תוקנו ושופצו

הרבה בתים ודירות ובניינים שונים הותאמו לצוני שיכון
ולצרכים אחרים .אנשים במספר ניכר ,בעיקר עובדים בשדה·

התעופה ,קיבלו בגדים ונעליים מתוקנים וכן נעלי·עץ ;
תנאי

התנועה

ברחובות

ובמדרכות

שבגיטו,

וסודרו

והמרפאות .המחלקה הרפואית אירגנה שירות מיוחד לפיקוח

למצוא בספר זה במאמרו של ד"ר א.
בגיטו

סגל :

הארגון הרפואי

קובנה( .

בגיטו היה ב י ת  -מ רק ח ת שסיפק לתושבי הגיטו תרופות.
התרופות הושגו מקצתן בדרך ליגלית מן ה"שטאדט·קומיסאר·
יאט

הגרמני ,וברובן בדרך בלתי·ליגלית ממקורות שונים.

ליד בית-המרקחת חיתה מעבדה לבדיקות דם ,שתן ועו.ד

הוקלו

ה מ ח ל ק ה ה ס ו צ י א ל י ת מילאה תפקיד חשוב ,אך תמיד

ענייני

היה פער גדול בין משימותיה ואפשרויותיה .היא הקלה במידת·

התאורה.

מה על המצוקה הכלכלית של שכבות נרחבות מתושבי הגיטו.

עד כאן ,,בר על פעולות ה"אלטסטנראט" ,שנבעו מאופיו
המיוחד והטראגי של הגיטו ,אשר לתחומו הצר דחסו הגרמנים

ד,יא קיימה מטבח עממי ושם קיבלו מאות אנשים בכל יום

את כל יהודי קובנה על·מנת לבודד אותם כליל מהאוכלוסהי
הלא·יהודית ולהקל על ניצולם ,באופן אכזרי ביותר ,לעבודות·
כפיה ולהשמדתם המיידית של חלק מהם ,ובבוא הזמן

-

גם

חינם·אין·כסף "יושניק" חם  -תבשיל קלוש ומימי שהיו בו
מעט תפוחי·אדמה ,גריסין ,פול וכיו"ב .המחלקה הסוציאלית
חילקה לנצרכים כסף

"המשק ללא כספים"

-

עד שהנהיגו הגרמנים בגיטו את שיטת

-

וכן בגדים ,נעליים ,לבנים ,כסתות,

של הנותרים .אולם חוץ מפעולות אלו ,שהיו בחלקן קשורות,

שמיכות ,כלי·מטבח וכדומה .את החפצים הללו קיבל הגיטו

כביכול ,בהנהגת "יחדיה מוניציפלית" ,ביצע ה"אלטסטנראט"

בירושה אחרי ה"אקציות" .כמו·כן חילקה המחלקה הסוציאלית

גם פעולות ,שהיו במסגרת סמכותה של קהילה יהודית מסורתית,

לעניים מצרכי·מזון מוחרמים שקיבלה לפעמים מן הגרמנים.

גם על פעולות

ממקור זה פירנסה המחלקה במידה רבה את בית-היתומים

אלו האפיל הצל הכבד של המציאות האיומה ששררה בגיטו.

ובית-הזקנים .למחלקה הסוציאלית חיתה מאפיה לא·ליגלית
והיא שימשה לה במידת·מה מקור הכנסה למימון פעולותיה.

עבודה גדולת נעשתה בידי מ ח ל קת ה ת רב ו ת .למרות

כדאי לציין שמפעולות המחלקה נהנו גם יהודי מחנות·העבודה

כל הקשיים יסדה מחלקה זו וקיימה בתי·ספר עממיים ,דאגה

שהוקמו על·ידי הגרמנים בין קובנה ווילנה .תפקיד חשוב מילאה

אם כי

-

וזאת יש להדגיש הדגשה יתירה

-

פעולות אלו היו בשטח התרבות ,הרפואה והעזרה הסוציאלית.

יחדות
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ליטא

המחלקה הסוציאלית גם בכך שהפעילה אנשים שרבים בגיטר

כמעט כל תושבי הגיטר הודר ,כי לקיומו של ה"אלטסטנראט"
חיתה חשיבות עצומה ,שהוא ומוסדותיו עשר עבודה גדוהל

בשביל עבודת מחלקות ה"אלטסטנראט" דרושות היו ידיעות

למען הגיטר ,ושהתפקיד שנפל בחלקם של חברי ה"אלטסטנראט"

סטאטסיטירת מדרייקרת על הגיטר ,כגרן  :מספר תושביו וחלוקתם

דרש תכונות כמעט על·אנרשירת .אך יחד עם זאת מתחו תושבי

לעסוק בעבודת צדקה ועזרה לעניים,

B

לפי מין רגיל ,הילודה והתמרתה הטבעית בגיטר ,מספר האנשים

הגיטר ביקרות חריפת על עובדים מסריימים במנגנון ח"אלטם·

העסוקים בשדה·התערפה ,בבריגדות העירוניות ,ב"בתי·המלאכה

טנראט" ,בעיקר על משרד העבודה ,רגם על המשטרה ומשדר·
חדירות .היו תלונות וכרת למדי על אי·יעילרתם של כמה
עובדים ,על יחס אדיש אר ביורוקרטי לשרויים במצוקה גדוהל ;
רחיו האשמות חמורות יותר  :קשיחרת·לב ותקיפות שלא במקרם,

ערכה פעמיים מיפקדים כלליים של אוכלוסיית הגיטר ובשעת

משוא פנים ופרוטקציה )קראו לזה בגיטר "ריטאמין  "(EIואפילו
אי·ירשר ,שחיתות ,מתן תקלות במילוי חרבת העבודה הכפויה
תמררת שוחד אר טובת הנאה בצררה זר אר אחרת .את ח"אלטם·

הגדולים" ,במנגנון ה"אלטסטנראט" וכדרמה .ידיעות אלו רכן

עבודות מחקר וניתוח הידיעות סופקו ל"אלטסטנראט" רלמ•n
לקרתיר על·ידי ה מ ח לקה ה סט אטי סטית .מחלקה זר
הצורך גם מיפקדים חלקיים .מתפקיהד של מחלקה זר ההי גם
להכין בתרנים סטאטיסטיים מזרייפים בשביל הגרמנים ,כאשר
היה צררך להסרות דבר כלשהו

-

להגזים אר להקטין.

ואט" עצמו האשימו בעיקר בחרסו יד חזקה כביעוד תופעות

ה"אלטסטנראט" ומחלקותיו צריכים היו לפרסם ,לידיעתם
של תושבי הגיטר ,הודעות ,פניות וכרוזים .את כל אלה הכין

 ,,ב י ת  -ה מ ל א כ ה ל צ י י ר י ם י ש ר ט י ט י ם " שעמד לד·
שרתו של ה"אלטסטנראט' '.בית-מלאכה זה הכין גם דיאגרמות
שתיאור את פעולות ה"אלטסטנראט" רמרסדרתיר .עבדות בית·

שליליות אלו וביחס של סובלנות יתירה כלפי עובדים מסריימים,
שנהגר בתושבי הגיטר בעריצות רהיר שנראים על חוגים נרחבים
בגיטר.

אי·אפשד לומר שהתלונות וההאשמות היו חסררת·יסרד .ללא

ספק היו במנגנון ה"אלטסטנדאט" מספר עובדים ,אשר עוררו

המלאכה הצטיינה ברמה ארמנרתית גבוהה.

את התמרמרות תושבי הגיטר ושנאתם עקב התנהגותם הבלתי·

בידי ח"אלטסטנראט" רמחלקרתיר היו מצרכים בעלי ערך
וחשיבות רבה בשביל הגיטר ,כגרן :מצרכי·מזרן ,תרופות ,בגדים

הגרנה והגסה •.חרגי ה"אלטסטנראט" ,ובראשם ד"ר א .אלקס,

וער.ד היה צררך להשגיח ולפקח על עבודת המנגנון של ה"אלטס·
טנראט" מבחינת ההגינות והיעילות .למטרה זר הקים ה"אלטס·

טבראט" מ י ס ד ל ב י ק י ר ת .מוסד זה ההי עררך בדיקות
חד·פעמירת רתקרפתירת במחלקות ובמוסדרת של ה"אלטסטנראט"
וטיפל בתלונות של תושבים ..על סמך בדיקותיו היה המוסד
לכיקרות מציע תיקונים ושינויים ,לרבות שינויים אישיים
במנגנון של ח"אלטסטנראט".
כל עובדי המנגנון של ח"אלטסטנראט" ,לרבות חבריו עצמם,
לא קיבלו שרם שכר על עבודתם .כירון שחיו מרותקים לעבודתם
כל שערת חירם ,כמעט שלא יכלו ללכת העירה ולהשיג מצרכי·
מזרן תמררת כסף אר חפצים .משרם כך יכלו לעבוד ב"אלטס·
טבראט" רבמרסדרתיר רק אנשים שהיו להם בני·משפחה אר

מכרים שהלכו למענם העירה .לערמת זה היה יתרףן יזרע לעבודה
במנגנון ה"אלטסטנראט"  :לעובדיו חיתה חסרת ידועה  -על
כל פנים ,כך האמינו  -בעת הרצאת אנשםי מן הגיטר .דג,רמבים
הכיור בעבודה ב"אלטסטנראט" והעובדים יצאו ידי חרבה
רשרחררר מעברדת·הכפיה

בשדה·דת,ערפה

רבפלרגרת

העבודה

לא הכחישו את דבר קירם התופעה המעציבה הזאת ,אך הצביעו
על המצב האובייקטיבי הקשה שלא איפשר להם להלחם בתופעה
ולבער ארתה באותה תקיפות שהיו רוצים ,וזאת בשל סיברת

שרנות :

לא תמיד חיתה ל"אלטסטנראט" האפשרות לכחרד

בשביל המנגנון את האנשים המתאימים ,בשל הלחץ הרב שהפ·
עילר עליו אנשים רבים בכל מיני דרכים ,ולפעמים דרכים

לא·כשררת ,שכן לגביהם חיתה העבודה באחד ממוסדרת ה"אל·
טסטנראט" שאלת חיים אר מרות .היו אנשים שה"אלטסטבראט"
נאלץ להעסיקם במנגנון בגלל דרישת אנשים שהיו קרובים
לגישטאפר ,ולפעמםי אפילו לפי הוראתה של הגישטאפר עצמה.
תנאי החיים הלא·נררמליים בגיטר יצור מצב שבר כמעט
אי·אפשר היה לפטר עוב.ד לכל היותר הצליח לעתים ה"אלטס·
טנראט" להעביר את העובד למחלקה אחרת .כמה מעובדי
המנגנון היו למררת·דרחר של ה"אלטסטנראט" לא פחות מאשר
לכל תושבי הגיטר .בכל זאת אי·אפשר היה לפטר אותם ולוותר
על שירותם ,מאחר שבתנאים הטראגיים בגיטר נזקקו תכופות
לאנשים המסוגלים לעשרת את העבודה בלי "כפפות" רכלי
אדיבות יתירה ,למשל בעת גיוס אנשים לעבודה המפרכת

העירוניות .עובדי ה"אלטסטנראט" ששימשו בתפקידים אחר·

והשנואה בכנין שדה·התערפה ,שגורלו של הגיטר ההי ממש

איים קיבלו מנרת·מזרן נוספות ,ובכלל יכלו העובדים ליהנות

תלוי בה .פעם אחת אירע שה"אלטסטנראט" החליט ,אחרי
שיקולים ממושכים ,הליענות למחאות ולהעביר למשדרת אחרות
כמה עובדים של משרד·העברדה ושל המשטרה ,שהתנהגותם

טנראט" .אנשי האינטליגנציה ,שלא יכלו בשרם אופן להסתגל

עוררה את זעם הכל .אולם ה"אלטסטנאדט" נאלץ לבטל את

לתנאי ח"חיים" בגיטר ,קששיים אר כאלה שלא היו מסרגלים
לעבדו עבודה פיסית ,יכולים היו להתקיים בגיטר רק אם עבדו

החלטתו לאחר שדג.רמנים הורו ,בצררה בלתי משתמעת לשתי

תכופות מזכרירת·יתר בענייני תזונה ,שיכון ,הלבשה וער.ד בשל

היתרונות חללו שאפר אנשים בגיטר לעבוד במוסדרת ה"אלטס·

פנים ,לא להוציא לפועל החלטה

במוסדרת ה"אלטסטנדאט''.

•s

בעיה מיוחדת במינה ,כארבה מאד  mרת סכנות,

לא חיתה וגם לא יכלה לחידת ב"אלטטoנראט" מחלקה לסיפוק
צרכי הדת ,בשל היחס העוייז המיוחד מצד הגרמנים כלפי מוסדרת
דתיים יהדויים .ב"  26באוגוסט  1942הוצאה על·ידי ה"שטאדט·
קומיסאר" הגרמני פקוהד רשמית אשסרה .קיום ופלחן

דתי גב•טו בכל צורה שהי.א

זן10 ,

יהדוי

•9

יחס

ביקורתי

חריף כלפי

עובדי

היוו ה"מת• n

ה"אלט.סטנראט"

האלה וכן

-

מצאו להם

הוקעת תופעות חברתיות שליליות שונות בגיסו

ביטוי קועל ב"שירי הביטו" שחוברו בידי אנשים שונים והיו
מושרים

בגיסו.

 .10כל רא,מור לעיל בנוגע ליחס לש הציבור בגיסו ל"אלטססנראט"
ולעובדיו אין בו לא קיטרוג ךלא

סי גנור.

גיטר

קובנה
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וים" שהיו קמים ל"אלטסטנראט" מפעם לפעם והיו כופים עליו

הנפשיות והמוסריות הבלתי·רגייות זכה בגיסו להערצה ולחיבה .

את רצונם בתוקף קירבתם לגישטאפו .המדובר הוא בעיקר

אפשר לומר בוודאות גמורה ,ש ~ :רת גדולה נפלה בחלקו של

בסרברוביץ·כספי ובליפצר 'ר) בספר זה את מאמרו של ל.
גרפונקל  :הגיטו ותדמיתו(.

גיטו קובנה על שבראשו עמדה אישיות דגולה כמו ד"ר א .אלקס
'ר) בספר זה את מאמרו של ד"ר

סגל :

ד"ר אלקס(.

על אף הליקויים והפגמים הלא·מועטים שהיו בעבודתו של
ה"אלטסטנראט" ומוסדותיו ,חיתה בכל זאת האוטוריטה שלו

תמיד ידדיותיים ורוח של סולידריות וקולגיאליות שרהר ביניהם.

בגיסו גדולה למדי .דבר זה יש לזקוף במידה רבה לזכותו

לא היו בגיסו קרבנה וב"אלטסטנראט" שרם גילויי דיקטטורה

של יושב·ראש ה"אלטסטנראט" ד"ר אלקס ,אשר בגלל תכונותיו

אשיית ,כפי שאירע בגיטאות אחרים.

כדאי עוד לציין שהיחסים בין חברי ה"אלטסטנראט" היו

ישראל קפלן

העבודה בשדה·התע · רפה
שדה·התערפה היה הלוויתן הגדול אשר בלע את ברח·
העבודה היהודי בגיטר קרבנה בימי שלטון הנאצים .הגרמנים

שאפר להפוך את שדה·התערפה הפרובינציאלי שעל הרי אלק·
סרט ,פוכר קובנה ,לשדה·תעופה מודרני וגדול  ,מותאם לצרכי
הטכניקה הצבאית החדשה ,כדי שישרת את החזית המזרחית

שלהם .חבררת·קבלנירת גרמניות רבות העסיקו את מנגנוניהן

זר חיתה הדעה המקובלת בקרב ההמונים בגיטו ,ובעורמתם היו

הגרמנים עדשים לה כנפים ,לתרעלתם .יחסים תקינים עם הנהלת
שדה·התערפה היוד את הבסיס לפעולות ח"אלססטנראט" רמוס·
דרתיר ,וגיוס המספר הדרוש של חערבדים עמד בראש דאגותהים.

על כל מאורע שאירע בגיטר  -פעולה ציבורית ותרבותית ,חלוקת
מזרן לתושבים ,קביעת אנשים לעבודה מסריימת וכדרמה  -על
הכל הטילה "הרוח הרעה" של שדח·התעופה את צלה האפל .

כבר בראשית סתיו  1941בעבודות הרחבה ,תכנון ובניה בשדה·
התעופה .על גיטר קובנה היה והמציא לחברות אלו מספר גדול

ה"לקיחה" ,ההליכה לשדה·התערפח היו בדשא עקירי גם בשי·

של דייים עובדות ,לביצוע עבודות שחורות .בעת ובעונה אחת

חותיהם של ילדים ,במשחקיהם .שדה·התערפה היה הפרק האיום

הוטל על הגיטר להמציא עובד :: -י 1.גם למפעלים רבים אחרים
בתוך העיר ,בעלי אופי צבאי וצבאי למחצה ,ביניהם כאלה
שהעבודה בהם חיתה קשה ומפרכת .אן מפעלים אלה היו בעלי
היקף מצומצם ,ושדה·התערפה לבדו קלט מספר גדול יותר של

בירתו בפרשת הסבל והעינויים של היהרדים בגיטר קרבנה ,נוסף

פועלים מאלה שהועסקו בכל יתר המפעלים גם יח.ד במקומות·
העבודה הקטנםי עבדו ל  tעמים תחת קורת גג ,מספר המפקחים

על הפחד מפני "אקצירת" שריחף תמיד מעל ראשיהם של כלראי
הגיטר ועל סיוט ה"אקציות" עצמן.
בריגאדת לילה

ביום רבעיי 17 ,בספטמבר  ,1941היום שבר עברה על הגיסר

היה מועט ,ולעובדים היו הזדמנויות להפגש עם ליטאים ולקבל

בפעם הראשונה החוויה הנוראה של ההכנות ה"מעשירת" של

מהם מצרכי·מזון תמררת חפצים שונים ; לא כן היה הדבר
בשדה·התערפה  :אלפי אנשים היו מתרוצצים על שטח ענקי

יום זה נקרא אח"כ בפי היהודים

הגרמנים לפעולה )"אקציה" ;
"יום התרגיל לאקציה"(  -באותו

יום פורסמת הודעה מטעם

תחת כיפת·השמים ,נתונים לעיניהם הבולשות של אנשי המשמר

משרד·העבודה שליד ה"אלטסטנראט" על הרשמה לבריגאדת·

הצבאי ,מנהלי·עברד .ה מכל הסוגים וחברי רעדות גרמניות שוברת.

עבודה גדולה בשדה·התערפה .ואמנם ,באותם ימים גורלה חיתה

מספר החברות בשדה·התערפה היה רב רכל אחת מהן העסיקה

בגיטו השאיפה להספח אל בריגאדת·עברדה כלשהי .ה"תרגיל"

מספר מסריים של פועלים יהודים  ,שהיד פזורים על פני השטח

הוכיח ,כי לשם הצלחתו מוכרח כל יהרדי להשיג לעצמו מעין

הענקי .היהודים היו מתענים שעה אורכה עד התחלת העברדה

תעודת-מגן ,המאשרת שהנהו עובד מועיל .המאושר ביותר

וערד יותר עם סיומה ,בשל מיפקדים ובדיקות שרנות רמשונרת,

בימים החם היה בעל "תערדת יררדאן" ,בה מאשר ההריפט·

מלירת עלבונות ומעשי התעללרת.
מחמת כל ר iסיברת הללו היה קשה כקריעת ים·סרף לגייס את

בעל·

שטררמפירר

יררדאן,

כי

נושא

התערדה

הוא

יהודי

מקצוע .בתערדרת אלו עברו כשלרם את ה"אקציה לנסיון" .אן

העובדים אשר נתכער ירם·יום לעבודה בשדה·התערפה במס·

תעודות אלו )שנקראו בגיטו "תעודות חיים"( כבר חולקו בין

לכ  4500-איש .תחילה

מספר מצומצם של אנשים .לתרשבי הגיטו שביקשו חסרת כלשתי

-

לא נותרה ברירה אלא להשתייר לבריגאדה כלשהי .דבר זה

יהודים מהגיטר .מאחר שהשבויים הרוסיים התמוטטו חיש מהר

נתן להם גם את ההזדמנרת היחידה לצאת מן הגיטו אל העיר,
להפגש עם לא·יהרדי ולרכוש קצת מזרן בשביל בני·המשפ nה.

אנושי כלפיהם מצד הגרמנים ,הוטל על יהודי הגיטר לספק
עובדים לבניית שהד·התעופה גם למשמרת היום .חיתה תקרפח
שעל הגיטר היה לס eק פועלים לשלוש משמרות  :של הנדקר,

היהודים היו אז כלואים בגיטר זה למעלה מחודש ,חודש של

פרים שהגיער לאלפים ובתקופת השיא

-

עבדו שם במשמרת היום שבויים רוסיים ,ובמשמרת הלילה

וניספר בהמוניהם מרעב ,מהעבודה המפרכת ומהיחס הבלתי·

היום והלילה .תקופה זר חלה בעיקר בסתיו ובחורף הקשים של
שנות  .1941-42תביעות הנהלת שדה·התערפה היו תקיפות
ביותר ותמיד מל 1רת אזהרות ואיומים מצד הגישטאפר ב"אקצירת"
נגד הגיטו אם לא יסופק המספר המלא של הערבדים שנדשר.
עברדת·הכפיה בשדה·התערפה הטרידה את מרחו ולבר של

כל יהודי בגיטר ; שדה·התערפה היה לשדכני הגיטר ,הרעבים
וערומים למחצה ,שם נרדף לעבוהד מפרכת ,רטיבות ,קוד רהת·
עללרת .מאדין השתלטה הזוכרה ,כי מן ההכרח הוא ללכת לשדה·
התעופה ; ולפעמים ,כשפשטה שמרעה על "אקציה" העתדיה
לברא ,אף השתדלו האנשים כי יגייסרם לדשה·התערפה" .בזברת
שדה-התעופה נותנים ליהידום לוגיסו להמשיך את קיומם" -

חיפרשי·בית אכזריים ,החרמות רמעשי·שרד

שונים ;

מנת·המזון

ליום חיתה  90גרם לנפש ,והרעב כבר הכביד בבתי היהודים .
רבים באר להירשם לבריגאדה החדשה ,שאמורה חיתה להיות
בת  1000ערבדים .נירם שי 11,י 19 ,בספטמבר  ,1941לפנות ערב,
הופיעה לפני שער הגיטר קבוצת חיילים מזריינים מחיל-האוויר
הגרמני ,שהרליכו את היהודים לשדה·התערפה באלקסוט לעבודת
לילה .בהתקרבם לשדה·התעופה נתגלה לעיני האנשים מחזה
מזעזע ומטיל אימה .לקראתם באו קבוצות של שבויי·מלחמה
רוסיים ,שעבדו בשדה·התערפה ביום והובלו חזרה למחנה·

השבויים .רובם היו פצועים וחבולים .הם נשענו אחד על רעהו,
ורבים מהם ,מתים אר גוססים ,היו שכרבים בעגלרת אר נשיאר

על זררערת חבריהם .הקברצרת היו מל,רת אנשי ס"ס ,שהנתדג,ר
באכזריות פראית .מחזרת כאלה היו מקבילים יום יום את פנדים,

ניטר

קרבנה

85

של היהודים בהגיעם אל שדה·התערפה ,ונוראות מזה ואר כאשר

שלוש משמרות-עבודה

התחילו גם הם לעבוד במשמררת·הירם לצד השבויים הרוסיים.

בבוקר

ביום·הכיפורים

) (1.10.41

פשטו

לפתע

השוטרים

העבודה עצמה בשטח הענקי והפתוח ,בלילות הסתיר הקרים,

היהודים בכל המניינים בגיטר ופקודה בפיהם  :יש ללכת מדי אל
שזה·התערפה גם לעבודת יום .זוהי דרישתו של  .יורדאן ,אחרת
ייערך "יום ששי חדש" בגיטר  ...ביום חששי שעבר )  (26.9עברה

ההשגחה מצד מנהלי·העבודה הגרמניים ואנשי·המשמר חיתה

על הגיטר ה"אקציה" הראשונה ,הפעם לא כתרגיל .מן הרחובות
שליד השער הראשי של הגיטר הובלו למעלה מאלף יהודים אל
הפורט השביעי .איש לא חזר  ...המלים "יום ששי חדש" פעלו
את פעולתן ,ותוך שעה קלה נאסף לדי שער הגיטו המספר

חיתה קשה

מאד ;

היו חופרים תעלות מעבירים אדמה נושאים

שקי·מלם ומערבבים ביםון במכונות ,או בידיים בעזר~ אתים.
חמורה רמל,וה השפלות ומכרת .כדי להשיב את נפשם ולנוח
קמעה ,ניסר היהודים להשתמש באפלת

הלילה ;

כאשר סר

השומר הצדה היו מפסיקים את העבודה ,וכשאך נראה מרחוק

חיתה נשמעת קריאת

אזהרה :

"יעלת ויבוא  !",עייפים ורצוצים

לאחר עבוזת·לילה בת  12שערת ,ונוסף לזה כמה שערת הליכה
לעבדוה וחזרה ,שבו אל הגיטו למחרת ,ביום שבת ב· sבבוקר.
באותה שבת אחה"צ יצאו בבריגאדה אל שזה·התעופה פחות
אנשים .דבר זה עורר ,כנראה ,את רוגזה של הנהלת שדה·

התעופה .וכאשר הופיעו למחרת ,ביום א' לפנות ערב ) ,21.9.41
ערב ראש·השנה תש"ב( ,לפני שער הגיטו מספר אנשים קטן

ערד יותר ,התחילו אנשי המשמר מחיל·הארריר לגייס בעצמם
את האנשים הדרושים להם .בפיקדוו של היאפרייטר )סמל(
נוימאן נחפזו החיילים לתוך הגיטר ,התפזרו ברחובות ובסמטאות

והתחילו להוציא אנשים מבתיהם ;

הפעולה חיתה מל,רה מכרת

ויריות .ישיש אחז עם מחזור תחת בית·שחיר ,שהלך לתפילת·

מעריב של ליל ראש·השנה ,נפל מת ברחוב ; אחריו קיפח את
חייו צעיר ,שנשא אוכל בשביל חולה בבית·ה nרלים של הגיטו.
באותה שעה חזרו מן העבודה אנשי בריגאזרת עירוניות אחדות.

נוימאן קידם אותם ליד שער הגיטר ובלעג פראי נהם :

רוץ !

)ל-,או-סס  !(.כאשר התחילו לרוץ ,רמז האיש לחייליו לירות !

מיד נפלו אשה ,שבאה עם הבריגאזה ,ושני גברים ,מאיר ויינו

ובנימין קלוגמן ,שבאו עם "בריגאזת מיל" .שישה יהודים
קיפחו את חייהם באותו ערב בהתקדש חג ראש·השנה .קלרגמן,

פליט בן עשרים מררארשה ,נפצע קשה והשמיע קולות גסיסה.
הדבר הרתיח את נוימאן והוא ציווה לחפור מיד ברר בגן הסמוך

ולקבןר את הצעיר כשעוזנו מפרפר .בכך לא תמה פרשת הסבל

שנפל בחלקה של המשמרת שיצאה לעבודה בליל ראש·השנה זה.
למחרת בבוקר ,בסירם משמרת·הלילה ,סרה קבוצת יהודים,
בלוויית משמר ,לשוק הדגים שברחוב וואלאנצ'יוס )רחוב הגשר

לפנים( ,כדי לקנות קצת ירקות .כמו מתוך האדמה צץ פתאום

הנדרש

-

אלף איש ,שנלקחו תחת משמר של חיל·האוריר

לעברזת·ירם בשדה·התערפה.
מירם·כיפררים זה ואילך התחיל סדר חדש בעבודה בשדה·
התעופה .מאז היה הגיטר חייב לספק עובדים לעשרים וארבע
שערת

ביממה :

מלבד משמרת·הלילה הונהגו גם משמרת·בוקר

ומשמרת·ירם .העבודה עצמה נעשתה מפרכת יותר ויותר .ארד

היום נתן לגרמנים את האפשרות להחמיר בהשגחה ולהקפי,ד

שהעובד יימצא ב"תנרעה" מתמדת ולא ינוח אפילו רגע אח.ד
המפקחים בעברזת·הירם היו שונים בהרבה .כבר ביום·הכיפררים

פגשו היהודים בשזה·התערפה אומנים ומנהלי·עברדה בעלי
דרגה גבוהה יותר ,ובאותה מידה גם רשעים גדולים יותר.

על היהודים ניתך מטר של "שאלות" " :אברהם ,יצחק ,משה,
האם כבר זללת ביום צרם הקדוש שלך "? ; "האם הייתם אמש
במצב·ררח חגיגי בבית·הכנסת שלכם ,בשעה שהרב ה .שניע
אתכם להשתלט על כל העולם
אר

חרשתן "? ...

אומן אחד,

"? ;

"האם אתה רוקח ,עורך·דין

"העין

בפי

הקטנה",

כמר שכ,בה

היהודים ,בעל דרגה לא·גברהה בשדה·התערפה ,הסתובב בין
האנשים ,רברצרעת·ערר ארוכה  .הכה על ימין ועל שמאל רגם חרא

פסוקו

בפיר :

"בזעת אפיו תאכל לחם !" ...

העובדים טבלו בבחלי

זעה ;

לא ניתן לנוח ולשאוף רוח אף

לרגע אח.ד רבים שתתו דם כתוצאה ממכרת וסטירות בפנים.
עמדו ברגלים כושלות מעייפות ומרעב ,שכן רבים צמר עוד

מיום אתמול .מעל לכל הכאיבו הלעג התפל ,ההתעללות רחש·
פלות הנפש והגרף ,ודווקא בירם·הכיפררים  Iמתוך אחת התעלות

בקעה זעקה

מזעזעת :

"דברנו של עולם ,האם גם התעללות

רשפיכת·זמים כאלו לא יקרעו את רוע גזר·הדין ן " ...

ההויפטשטורמפירר יורדאן ,הממונה הגרמני של הגיטו ,והתחיל

סוף סוף הגיעה העבודה לסיומה ,ואנשי המשמר תיר מרננים

לירות ביהודים .צעיר אחד )רבינוביץ ,מחנות לכלי· nרסינה
בשדרות לאיסווס( נהרג בו במקום.

אולם פתאום נתגלה
הגרמנים גזרו שלא

להוליד את היהודים חזרה אל הגיטר ;
פגע חדש ,וחרא  -גזירת החליפין :

כל המאורעות הללו עם בריגאזת·עברדה זו תוך פחות מיממה

לשחרר עובדי משמרת אחת בטרם יופיעו אנשי המשמרת הבאה

אחת ,אילצו את ה"אלטסטנראט" להקדיש תשומת·לב מיוחדת
לשזה·התע .ופה .עדר באותו יום ,יום א' דראש·השנה ,הוקם

במספר המלא שנדרש .מאותו יום ואילך היו איפרא עובדי כל

משמרת ערבים לאנשי המשמרת

מנגנון מיוחד לשם טיפול באספקת מיכסת העובדים ),,איינזאץ"(

היה מלא בשלמותו ,הוכרחו כל עובדי המשמרת הקודמת להשאר

הבאה ;

ראם מספר הבאים לא

לשדה·התערפה ,ובתמנו שיכטלייטר רראשי·קבוצרת )קולוננ·

ולהמשיך בעבודתם .מאז קרה לא פעם שאנשים עבדו שתי

פירו( .ההכרה ברצינותו של המצב חדרה גם ללבם של כלואי

משמרות רצופות .בנוסף ,הונהגו "סדיורים" ,שבאר להגדיל
את מנת הסבל והעינויים .האנשים הובלו לעבודת שעה ארוכה

הגיטו עצמם .כל אדם מבוגר ,בריא בגרפו ,חשב לחובה גדולה

ללכת לפחות פעמים אחזרת בשבוע לעברדת·לילה בשדה·
התעופה .בערב יום·הכיפררים פורסמו הודעות מטעם הרבנות,

כי העבודה בשזה·התערפה דוחה את קדושת יום·הכיפורים ,רכל

יהודי ,שתורו חל בליל כל נזרי ,חייב ללכת לעבודה .אספקת
העובדים לשדה·התעופה החלה איכשהו לפעול ללא חריגות·
יתר,

לפני התחלתה ,כזי לעבור בזיקות ,ספירות ,מיונים וחלוקה בין
הא,מנים )מייסטרס( של החברות הקבלניות השונות .עם סירם
העבודה נאלצו היהודים ,הנפוצים בכל קצורי השטח הענקי,
להתקבץ במקרם אחד ,להסתדר בשררות צבאיות ,ושרב נעשו
בזיקות וספירות .רק אחרי כל אלה חולקו לכל העובדים
האשורים על מילוי חרבתם .ומעשה שטן  :תמיד נפלו טעויות

•הזרת
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בספירות ,ואז ניתנה פקודה להסתדר מחדש ,ופרשת העינויים
חיתה חוזרת חלילה .שבורםי ורצוצים ,רעבים ועייפים עד מוות

ליטא

רהפררענרירת של שדה·התערפה .באמצע אוקטובר חילק משרד·
העבודה לעובדים התמידיים של שדה·התערפה סרטי·בד לבנים,

לאחר עבודה מפרכת בקור וברטיבות ,עמדו שוב שעה ארוכה

ברשאי כתרבת מיוחדת .חשיבות הסרטים עלתה בעיני היהודים

"ללכת !".

לאחר שהוחתמו על·ידי הנהלת שדה·התעופה .כל אחד ההי
חר,ד שלא ידלג חלילה על המשמרת הקבועה שלו ,בלי שים

על רגליהם הכושלות עד שזכו לשמוע את הפקודה :
אנשי המשמר המלוהו את עובדי משמרת·הלילה המציאו
לעצםמ "בדירו" מיוחד במינו  :בירידה מהרי אלקסוט היו

לב לרעב רלמזג·הארריר

הקשה ;

גם זקנים ותשושים התמידו

"רוצו ,רוצר

במאמצים ללכת לעבודה .חולים במחלות קשרת וישישים היו
שוכרים בשארית אמצעיהם nמלאכים" )לרוב נעירם צעי•

האומללים לרוץ במורד ולעבור תוך כמה דקות את הגשר מעל

וים( לעבוד במקומם ,בתנאי שיקבלו את האשרר על שם
שדבריהם .הפתקאות היו נשמרות כאבנים יקרות ,רכל המרבה
לאספן היה מתברך בלבו ,כי תעמודנה לו ביום צרה.

מי הראשון שיצליח להביא את היהודים אל

כשבא חירם הנורא ,יום "האקציה הגדולה" ב·  2sבאוקטובר

נקודת·הרכוז לדי בנין העירית )"ראטושע"( .שם היו מסתדרים

 ,1941ואלפי עובדים של שדה-התעופה באר אל המגרש ,כל

ונספרים מחדש ומובלים ב"צעד ישר" אל הגיטר .ריצה זו ,נוסף

אחד והסרט על זרועו והפתקאות בידר  -הוצאו רבים מהם
עם האקציה .בין המ,צאים היה מספר רב של אנשים שחזרו
באותו בוקר משדה·התערפה לאחר עבודה בשתי משמרות

מתנפלים על היהודים בקתות רוביהם

ובצעקות :

מהר ,לי-א-,סס "! לאחר לילה ללא שינה ועבודה קשה הוכרחו
הניימן.

"בידור" זה כה שעשע את הגרמנים ,עד אשר התחילו

להתחרות ביניהם :

לתלאות הלילה ,מצצה את שארית כוחותיהם ועשרות היר
מתעלפים בדרך .כבר בימים הראשונים נפל מת יהודי אחד
מהתקף-לב .מקרים אהל עודדו את החיילים הגרמנים ,וימים

רצופות )עקב המבוכה בגיטר בערב יום ה"אקציה" אי·אפשר

היה לגייס אנשים למשמרת-הלילה ,ואנשי משמרת·היום עוכבו

רבים המשיכו ב"משחקם" זה ,שנקרא בפיהם "קרנבל היהודים".
אימת שדה-התעופה גבהר מיום ליום ,והוא הפך בעיני שוכני

גם לעברדת·הלילה( .ערד בהירתם לבושים בבגדיהם הרטובים

התנדבו המוני יהודים לעבודה בשדה-התעופה מתוך אמונה ,כי

וה"מטרייחים" במלט מכף רגל ועד ראש ,נחפזו אל המגרש
להצטרף לבני·משפחרתיהם ,כדי להגן עלדים .בשעת המיון .אך

הגיטו למפלצת היונקת את לשד עצמותיהם ,אך בכל זאת

חייהם תלויים בעבודה זר .הקריאה "יהודים ,קומו לעבודה
בשדה·התעופה "! מפי שוטרי הגיטו ,שהיו מתדפקים בלילות
הסתיו על חלונות הבתים ,חיתת נשמעת באזניתם כקריאה
הדיועה " :יהודים ,קרמו לעבודת הבואר "! ויהודים עייפים ומער·
נים היו "מתגברים כאריות" ,רצים בכל מזג·ארויר ונושאים על
גבם את העול הכבד של שדה-התעופה ותקווה בלבם  :אולי
אמנם תעמוד לחם עבודת·פרך זו לעבור בשלום את התקופה
הקשה ,אולי !...

באותה שעה עצמה כבר התחילו לגייס עובדים

עד מהרה הוטלו ספיקות בעדה ,שחיתה מקובלת בגיטו,

היא מקור הישועה .בעוד עומדים האנשים תוהים ומשתוממים,

כי העבודה בשדה·התעופה יש בה משום ערובת לקיום הגיטו

התייצב קצין·המשטרה הגרמני )ו~כמייסטר( קרזלרבסקי על

בכלל ולחייו של היחיד בפרט בשעת סכנה .לא עבר שבוע
מהיום שהחלו המונים ללכת לשדה·התעופה ,במיכסה המלאה

שולחנו ובנימה של דורש את טובת היהודים פנה אל הקהל :
"לכו ,לכר אל שזה·התעופה בדיוק ובסדר ; אם לא  -הכל

ובסדר מופתי ,והנה באה ה"אקצית" במספר רחובות של סלא·

אבוד ". 1

ערובה קלושה

בשעה  3אחה"צ ,כאשר.נאספו המונים

בודקת הישנה ) (.26.9.41
במקום הוכרז ,כדי ללכת למשמרת-הלילה בשדה·התעופה ,הוקף
חלק זה של הגיטו ומארח אנשים  -בעיקר זקנים ,נשים וילדים -
תוצאו והובלו אל תפורט התשיעי הקרוב ,שם תושדמו כרלם.
נשים רבות עמדר חסרות·שיע עם ילדיהן לפני הממיין מטעם

הגישטאפו ותחנונים

בפיהן :

זכותם לא עמדה גם להם

עצמם :

מאות ואלפים ,יחד עם

משפחותיהם ,הלכו עם ה"אקציה".

הדואגים להספקת העובדים לשדה·התערפה המשיכו עם כל
זה במלאכתם .בשעה שה"מארשרים" ,שנדרנו לחסד על·ידי
ה"ממייז"

איש

הגישטאפר,

עוד

עמדו צפופים

ב"צד

הטוב"

וראו בעיניהם כיצד הוא מוסיף למיין ולהעביר אנשים אל
"הצד הרע" של "הנדונים לשבט" ,בלי לשים לב לפתקאות

המושטות -
מקרב "הנדונים לחסד" למשמרת·הלילה הבאה ; וגם בשעה זר
לא שכחו להשמיע את הרמז ,כי רק העבודה בשדה·התעופה

משמרת מצומצמת במספר אנשהי יצאה הפעם לעברדת·הלילה

לשזה·התעופה ,חלק גדול של ההולכים איבדו את בני·
משפחותיהם ב"אקציה" ולא יכלו למצוא להם מקום בין כתלי
בתיהם הריקים .גם למחרת לא גדל המספר .חיילי חיל·האוויר
שבאו לקבל את העובדים ,הביעו את תמהונם על המספר הזעום

"בעלי ,אבי הידלים האהל ,הלך

של אנשי המשמרת" .שם מאחורי ההר אתם יכולים לקבל
משמרת מלאה" ,ענה להם שוטר יהודי ממשמר השער ,ברמזר
לצד המצודה התשיעית  -מקום ההשמדה ; צערם וכאבם של
שוכני הגיטו היו לבלי נשוא .גם ה"אלטסטנראט" היה אובד

בבוקר ,בשרב היהודים משדה-התעופה ,לא מצאו חלק המם את

הכדאי

זה עכשיו לעבודה בשדה·התערפה  "...הגרמנים תביטו עליהן

בלעג ,ותשובתו של הממיין תיתה " :בלעדייך ובלעדי טינופת·
הילדים יוכל בעלך להתמסר יותר לעבודתו ,שמאלה "! למחרת
משפחותיהם בחיים.

עצות .אנשים ברחוב שאלו זה את זה תוך מרירות :
ל"השתטות" ולהוסיף ללכת לשדה·התעופה ז

אותו מעשה נשנה כעבור  9ימםי )  (4.10.41בעת ה אקציה
בגיטו הקטן .ההליכה לשדה·התעופה נמשכה בכל זאת ומספר

הופיע ב"אלטסטנראט" הממונה על הגיטו מטעם הגישטאפו

לקבל מידי הנציג היהודי את ה"שיכטצעטל" ,הפתקה המאשרת

והחיים סטו מן המסלול הרגיל ; מהיום והלאה יוכלו היהודים

את השתתפות העובד במשמרת ,היו מוכנים לכל הפגעי:rנ

לחיות בשקט בגיטו ,אבל בתנאי מפורש שימלאו בדיוק ובקפידה

11

11

העובדים לכל משמרת היה מתמלא בלי כל לחץ מבפ~ים .כדי

ביום השבת בצהריםי ,היום הרביעי לאחר ה"אקציה" הגדולה,

יודראן ,והצהיר שנודע לו כי בגיטו השתררה רוח של דיכא;,

ניטר

ק,רבנה

ff1

את חרבת העבודה ובמיוחד בשדה·התערפה  ,אחרת יישנה אותר

מעשה שהיה לפני ימים אחדים ; העובדים בבניית שדה·התעופה
יקבלו שכר·עבודה .הוא מסר לידי ה"אלטסטנראט" על חשבון
שכר·העברדה סכרם של  10,000מארקים.
"הצהרתו" של יורדאן פורסמה במודעות גדולות שהודבקו
ברחובות הגיטו .מעטים נתנו אמון בהבטחותיו של יורדאן.

ה"אלטסטנראט" התייחס ל"תנאי" שיררדאן חיתנה בדבריו כאל
איום חמףר עד מאד לכל קידמו של הגיטר .הוא גמר איפרא

אומר לנקוט בכל האמצעים ,כדי למלא ככל האפשר אחר דרי·

קושי בגיוס האנשים ,היו שליחי משרד·העבודה מפיצים שמועה
שהפעם יחלקו מנות ; דבר זה היה אחד האמצעים הבדוקים
למשוך את ההמונים הרעבים לעבודה .כעבור זמן החלו הגרמנים
למסדר את המצרכים למשרד·העברהד ,והוא היה מחלק אותם
לפי ראות עיניו .משרד·העבודה הנהיג אז שיטה שלמה של
"תוספת מנות" למצטיינים  -אלת שלא השתמטו מן
במשך זמן מסויים היו מחלקים להם ,בשובם משדה·התעופה,
מרק ואחרי·כן גם  100גרם לחם .גם תפוחי·אדמה ,ירקות שונים

העבודר..

וכן עצי·הסקה ניתנו כ"פרמיות" לעובדים.

שרת הנהלת שדה·התעופה .כל המנגנון של ה"אלטסטנראט",
משרד·העבודה והמשטרה ,עמדו על חומרת המצב .מונו מפק·

חים

ומבקרים

מטעם

משרד·העבודה

לפקח

באופן

קפדני

ביותר על מילוי חרבת העבודה .נערכו רשימות חדשות של
עובדים ,שנשארו בגיטר ,לאחר שהמעולים שבהם הושמדו
ב"אקציה" הגדולה .בגיטו הוקם משטר של שדה·התעופה.
המשטר של שדה-התעופה

משרד·העבוהד היהודי נקט באמצעים שונים ,כדי שיוכל לספק

בכל יום את מספר העובדים הדרוש לשדה·התעופה .גם מספר
רב של נשים צורפו לעבודה זו .חובת העבודה חלה על גברים
מגיל  16עד  55שנה ,ועל נשים  -בגיל  17עד  .* 45למעשה
הלכו לעבוד רבים שלא היו בגיל העבודה  :ילדים היו מוסיפים
על גילם וזקנים היו מפחיתים ,כדי לזכות להיכנס לשורות
העובדים .לצוני ביקורת הונהגו כרטיסי·עבודה לכל איש בגיל
העבודה ,ובמשרד·העבודה חיתה קיימת כרטיסיה ,שנוהלה על·

ידי פקידים רבים ,כדי לבדוק כל מקרה של השתמטות .הפיקוח
הישיר על חייבי העבודה בשדה·התעופה היה בידי משטרת
הגיטו ושורה שלמה של ראשי·משמרות ,מנהלי קבוצות ,מפקחים
ופקידים אחרים מטעם משרד·העבודה .על המשתמטים מעבודה

הוטלו עונשים שונים .העונש הרגיל ביותר היה מאסר ,אשר
אורכו נקבע בתקופה הראשונה על·ידי בית·משפט פנימי ,ולאחר

עד כמה ניצל משרד·העבודה כל "תוספת" שהיא ,כדי למשוך
את

האנשים,

שנת

,1942

תעיד

בחודשי

עובדה

אחת.

הקור

החזק,

באחד

מימי

שבמקרה

',א

היה

בראשית

יום

חופש

לעובדי שדה·התעופה ,הודבקו בשעות הבוקר מודעות צבעו·

ביות גדולות " :יהודים ,חכו לחדשות טובות וחשובות .בשעה 12
תבוא הודעה מיוחדת "! סקרנות רבה השתלטה על הגיטו,
ואנשים רצו אל ה"קומיטט" )בית ה"אלטסטנראט"( לקבל
דייעות ; אבל גם אנשי ה"אלטסטנראט" לא ידעו אל נכון את
פשר הדבר .לאחר צפיה של שעות פורסמה בשעה  12הודעה,
שבישרה כי לעובדי שדה·התערפה התמידיים והדייקניים יתחילו
לחלק בקרוב קצת עצים להסקה .אחרי ה"אקציה" הגדוהל נהג
משדר·העבודה במשך זמן ידוע לשלם  5רובלים לכל איש
ואשה בעד כל משמרת בשדה·התעופה ,אולם בתנאי הרעב

והיוקר הרב ששררו בגיטו לא היה ב"שכר" זה כדי משיכה
לעבודה.

אחת הדרכים ל"הרכבת" המספר הדרוש של העובדים

-

חיתה הספירה .השוטרים היהודים ,שהיו סופרים יחד עם הגר·

מנים את היוצאים למשמרת דרך השער ,התחכמו בעת הצורך

ב"תיקון" מספר היוצאים כך שיתאים למספר הנדרש .מכיון
שמספר הגברים היה צויד להיות גדול בהרבה ממספר הנשים,
התחכמו להשלים את המשמרת בנשים שהוכנסו במקום גברים.
בעזרת "תיקון" המספרים ניתנה לא פעם האפשרות להמוני

מכן היה הטיפול בדיי מפקחי·העבודה .העבריין היה עצור
בבית·הסוהר של הגיטו במשך הלילה ,בבוקר היה מובא בלורית

אנשים להשתחרר ולשוב הביתה .לא פעם היו השוטרים ההיודים
גם מתנדבים בעצמם ויוצאים לעבודת·משמרת בשדה·התעופה.
הנדרשים

משמר של המשטרה היהודית אל שער הגיטו ,ומשם היה מובל

הם

אל שדה·התעופה .בשובו מן העבודה נמסר שוב לידי השוטרים
ההיודים ,ואלה היו מחזירים אותו לבית·הסוהר עד תום ימי

לעבודה לא חיתה גדולה .בימים אלה נשלחו על·ידי משדר·
הז 1בודה לשדה·התעופה גם אנשים מבריגאדות עירוניות,

עונשו .במשך זמן מסויים נהגו לשאת לפני ה"פושעים",
המובלים אל השער ,כרזה גדולה עם כתובת ,באידיש " :אנחנו

ובאמצע השבוע

עריקים ,לא הלכנו לעבודה בשדה·התעופה" .לאחר זמן ,כשהחלו
הגרמנים לתבוע אנשים לעבודה בסביבת קובנה או מחוץ לליטא
)קיידאן ,ריגה ,אסטוניה ועוד( ,היו ה"פושעים" בין הראשונים

שנשלחו למקומות המרוחקים ,ואחריהם ב"תור" היו אלה שנס·
תנסכו אי·פעם

עם מנהיגות הגיטו והמשטרה.

אחד הגורמים ,שהניע את האנשים ללכת לשדה·התעופה ,היה

תוספת המזון ,אשר הנהלת שדה·התעופה חילקה לעובדיה.
בזמן הראשון היתה ההנהלה מחלקת לעובדים מרק ,שהיה תפל

)היהודים קראו לו "יושניק"( .אך המגייסים של משדר·העבודה
היו מעודדים בהבטחה שהמרק ישתפר .מזמן לזמן היו מחלקים

גם מצרכים יבשים  :לחם ,סוכר ,ריבה ,בשר·סוס וכדומה .איש
לא ידע באיזה יום ובאיזו משמרת תחולקנה המנות .כשנתגלה

•

טל גיוס הנשים ואח בס!;)ו זה את מאמור של רפאל לרין.

עשו

זאת

כיחוד

בימי

א'

בשבוע,

שתנאי·עבודתם היו טובים יותר וקלים

כשמיכסת

יותר ;

היו מגייסים לפעמים ליום עבודה גם מבין פקדיי משרד·העבודה.

על·ידי חילופים אלה ניתן לעתים לעובדים הקבועים של שדה·
התעופה יום מנוחה מעבדותם הקשה וגם סיפוק נפשי.
העבודה

בשדהה-תעופה

חיתה

איומה וקשה

עד

מא.ד

אך

ההיודים לא שכחו אף לרגע את אזהרותיהם התכופות של
הגרמנים ,שכל זכות קיומו של הגיטו תלויה במקום·עבודה

זה...

כתגמול כלשהו ,או הטבה ,על העבודה המפרכת ,נחשבה

בעיני אנשי הביטו העבהר לבריגאדה .ואמנם ,כבר בימים

הראשונים של הגיוס לשדה·התערפה הבטיח ה"אלטסטנראט"
מפורשות ,כי לאחר זמן קצר יועבר כל אחד למקום אחר ,לעבודה
נוחה וקלה יותר ,רלשדה·התעופה יישלחו העובדים מבריגאדות
אחרות ; וכך יישמר עקרון השוויון ,וחילופי העובדים יתקיימו
בתמירות ובקביעות .סדר כזה ,מלבד היותו צודק ,היה נותן

לעובדים סיפוק מבחינה המרית ומבחינה מוסרית כאח.ד אולם
את עקרונות היושר והשוויון לא ניתן ,כידוע ,לבצע כשלימות

יהדות
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וכל·שכן לא בגיטו .לדבר זה היו תוצאות עגומות ומכאיבות
בחיי הגיטו.

קשיים בגיוס עובדים לשדה·התעופה .המוני גברים צעירים

נרצחו כבר בימים הראשונים לכיבוש הגרמני ,ורב היה בגיטו
מספר האלמנות הצעירות והיתומים הקטנים .על נשים אלו מוטל

היה העול לטפל בילדיהן ולכלכלם ,והיה איפוא מן ההכרח
לשלוח אותן למקומות·עבודה לא·קשים ,שבהם היה נוח להשיג
מזון לבני·ביתן .היו בגיטו גם זקנים ותשושים ,נכים ומוגבלים
אחרים בכושר·עבדוה ,ואת אלה בוודאי לא יכלו לשלוח אל
שדה·התעופה .לימים ראה ה"אלטסטנראט" לנכון לפטור מהגיוס
לשדה·התעופח גם צעירים וצעירות שהשתייכו לקבוצות המח·
תרת .אחד מתפקידיהם ההי להצטרף לבריגדאות שיצאו למקו·
מות·עבודה מסויימים ,כדי "לסחוב" משם כלי·נשק ועו.ד נוסף
לכל אלה נמצאו בגיטו אנשים לא·עמטים ,שהתחמקו מן העבודה

בשדה·התעופה בתחבולות שונות.
גזירות הגרמנים שגיחתו על הגיטו בלי הרף ,האנדרלמוסיה
חשיתה משתררת בימי האקציות  mהגליות ,המצוקה הגדולה
ושאר הצרות  -כל אלח יצרו אווירה שבה צצו ועלו אנשים
סרי משמעת חברתית ,שתפסו גם עמדות בגיםו

והשפיעו לא·מעט על העושים בגיוס לשדה·התעופה ועל סדרי
חלוקת העבודה בכלל .הרפתקנים אחדים אף התקרבו לגרמנים
ובעזרתם הידבר ללחוץ על ה".אלםסםנראם" ועל הממונים
מטעמו .בגיטו החלה מתפשטת מכת האלימות והקנוניות ושאר
מיני פרוטקציה .בדרכים שונות "התבצרו" ו"שוריינו" העובדים

בבריגאדות ,והעקרונות היפים שנקבעו בגיוס לשדה·התעופה

הלכו ונמוגו .לשוא היו רבים מצפים בכליון·עיניים ליום בו
שיוחררו ,ול ,לזמן קצר ,משהד-התעופה ויישלחו למקום אחר,

אשר שם העבודה קהל יותר ויש גם אפשרות להצטייד בקצת
מזון בשביל בני·המשפחה .העובדים היו אצים·רצים אל
ה"קומיטט" ,מתחננים בפני הממונים על חלוקת העבודה ומש·
תולים לעורר את מצפונם ,מזכירים להם את הבטחותיהם,
ודורשים מהם לעמדו בהתחייבותם  Iאן כל המאמיצם האלה
היו ,בדרך כלל ,ללא תוצאות .במצב נפשי זה לא יכול היה
המסכן לתת דעתו על הקשיים הגדולים של הממונים עצםמ

בחלוקת העבודה ,ולהביא בחשבון את המספר המצומצם בכלל

של כ mות·העבדוה בגיטר .בצרות·נפשר שכח כ-אילו האיש

אפילו את הגרמנים ,האשמים בכל הפגעים  mתלאות .לנגד
עיניו עמדו רק ה"קומיטט" וממ.וניו ,ועליהם שפך את מרירות

לבו .את אכזבתו ויאשוו היה מביע באמרות שנונות ועוקצניות
שהיו מהלכות בגיטו )"לא מזלך"" ,יותר קל להוציא פיהוק
מפי מת מאשר לקבל מ'יעלה' טובה" ,וכדומה( *,וכן בשי·
וים

שחוברו

לעברית :

חייבים ללכת אל שדה·התערפה,

בפני משדר-העבדוה שלדי ה"אלטסטנראט" נערמו קשיים על

פחותי·ערן m

ובתרגום

במיוח,ד

כגון

זה

קטע

של

השיר

"וער

אולם במה מאורים הדברים

אט אט נוצר מצב ,שהעובדים בדשה·התעופה כאילו רותקו
למקום זה ,ולעומתם ,אהל ששיחק להם מזלם להכנס למקומות·
עבודה נוחים יותר "ריתקו" את עצמם למקומות אלה ולא נתנו
דריסת·רגל לאחרים בבריגאדות שלהם .דבר זה נעשה תכופות
בידיעםת ובהסכמתם החשאית של הממונים ושאר התקיפים שהיו
מפיקים מסדר זה תועלת לעצמם .אנשי הבריגאדות )או "הקר·
מאבדות השמנות" ,בפי ההמון( היו ע,ובדים ברובם תחת קרות

גג ,בתנאים יותר אנושיים ,וחיתה להם גם אפשרות "לעשות
חבילה" של מזון ולהביאה לגיטו .חלק מ"ט,בם" היו אנשים
אלה מעניקי.ם ל"יעלרת" וליתר התקיפים שעמדו לצידם ,רכך
נרקם מצב של טובת הנאה

הדדית ...

בשדה·התערפה מפרך את גופו במקרם העבודה "שלו" ,ובשובו
משם רצוץ ושבור היה דופק על דלתות ה"מאושירם" ,אנשי

הבירגאדות ,כדי לקבל אצלם פרוסת·לחם אר קצת תmrכי·אדמה
תמורת בגד אר חפץ אחר בעל ערך שעוד נשאר ברשותו ,למען
יוכל למהר אל המשמרת הקרובה ולמלא את "חובתו הקדושה"
לשם שמירת הביטו וקיומו " ...משרד·העברדה פועל בקו·ההת·
נגדות הקל  - 11קבעה בדו"ח שלה )מיום  (30.5.42הוועדה
הסטטיסטית ,שבתמנתה על·ידי ה"אלטסטנראט" בעיקר לשם
השגחה על סדרי גיוס-העובדים בשביל שדה·התעופה.
שדה·התעופה הביא את הביטו למעין משטר של מעמדות,
מיוחסים וירודים .אל העובד בו במצבו הירוד ובמראהו העלוב

התחילו להתייחס כאל יצור נחות·דרגה .היו כאלה שהתריע;
בפני מנהיגי הגיטו על הסכנה שבדבר ועל התקלה המוסרית
הגדולה ,הכרוכה במצב-עניינים

זה ;

בתזכירים שונים העמידו

אותם על העוול המשווע הנעשה לתושבי הגיטו ועל הצורך
בתיקונים ובשינויים ,שהרי סידור העבדוה וחלוקתה בצורה

צודקת יותר היו נתונים כמעט לגמרי בדיי היהדוים עצמם .

אולם העושים בסדיור זה לא רצו לתת את דעתם על כך ;
בלעג ובציניות גסה היו מתייחסים אל התזכירםי ,ומחבריהם

היו צפויים ל " ג מ ו ל " הראוי להם על חוצפתם .משטר של
שוחד ושלמונים ושיטה של פרוטקציה )"ויטאמין"( השתלטו
בתוך הגיטו .עובדי דשה·התעופה ,ויחד עימם יתר הסובלים

והנענים ,חדלו הלאמין באפשרות של שינוי המצב ולא העזו
להרםי ראש ; אובדי·עצות וחדורי יאוש חדלו גם להתאונן על
מר גורלם  :רבים ראו עצםמ חדלי·ישע וחסרי·אונים מול
התקיפים וה"יעלרת" הגדולים בגיםר.
ביאושו המר תינה הנדכא את רוע

מעדמו :

tt

tt

בער גערעדס

tt

איד בריגאדעס ק נט איד מיד ניט זען,

-

רוייל מיד פעלם דעו  !Iע)פר  ttטעקציע(·רויטאמיז
איז ניט אהער און גיס

בלשון הפולקלור של רג,יטו חיתה המלה' .יעלה' מציינת גרמני
המשגיח על העבודה .אן במרצות ,הזמן החלו להדביק כינוי זה

גם

ובאותו הזמן ההי העובד

פרגעט מיד ניט פאר ררtזס פאר ורען,

ורען איו זייס גיס איד ק~יטעט.

לבעלי

-

כשאין לך עם הקומיטט קשרים.

איך שלע  llזעם י ד פרן אעttרדר  ttם,

אויפן פלוגפלאץ מרז מען ביין,
פאשרסייט איו ד ttד אל יין.
ורען איז ד~ס

לזה אין כל תרופה.

קרום ביד איד שויז און ל ( tם,

~ער~דר ~:tמטשיק" :

•

ליטא

השררה

בגיסו,

כגרן

פקידים

העובדים

במוסדרת

ה"אלטטסנראט" ,במישרד·העברדה ,ראשי·כריגאדרת ,וכרוהמ.

-

 ttהין ...

tt

דאז גיי איד ארועק אין ק מיטעט,

tt

איד ווייז ארן רו רז און איד בעט

-

tt

ביז מען הייסט מיד איד דאב קלע )ארעסס( ביין.

האלט אין שריד זעם צונג צווישן די ציין 1

גיטר

קרבנה
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ובתרגום לעברית :

שבה השתתף גם כותב שררות אלו .היה ליל·סעחר רגשם עז

ניתן .לפתע הגיעו לאזנינו קריארת·עזרה מחרידות של נשים :

נושא אני בעול שדה·התעופה ,
אני הוא עגלה·ערופה.

באפלת הלילה שקעה קבוצה שלמה של נשים בשטח המררפש
ולא יכלו להיחו' ץ משם .יללת הנשים זעזעה גם את לבם הקשוח
של אנשי·המשמר הגרמנים  ,ואחד מהם פרץ בצעקה " :צריך היה
לערוף את ראשיהם של המנוולים ,אלה שבפקודתם מתענים

בבריגאדה לא תראוני,

על מה ולמה אל תשאלוני

-

הן חסר לי הרויטאמין· eה,
וכך אני הוא הקרבן ,הגדי והשה.

אנשים בנזזג·אוויר נורא כזה

אשים אז פעמי אל בית·הווע,ד

בוכה אני ,מתחנן ומזהיר ברעד

-

צריכים להדביק את קצב המכונות .קרונות טעוני מלט היו

עד שמוליכים אוחי אל הנזעצר.

רסן לשפתי כבר אשים לי בצר !

נזגיעים בלי הפסק  ,והיהודים היו צריכים לפרקם מיד ולשאת

באווירה האיומה של הגיטו בלטה באופן מעציב פעולתם

הנפסדת של טיפוסים חסרי מוסר ומצפון ,אשר לפני השראה

לא נודע כלל מקומם בחברה המתוקנת .על הגוף המעונה של
העם צמחו טיפוסים אלה כעשבי·ראש ולעגה ,שמסכו את ארסם

לחיי הגיטר המורעלים ממילא על·ידי שונאים זרים ואוייבי
המין האנושי .כאשר שאלו פעם את חברי ה"אלטסטנראט",
המיושבים בדעתם ,למה נמסרו חיי הגיטר גם בידי טיפוסים

מפוקפקים אלח ,ענה אחד מהם בצער ובכאב נרקב :

!".

במרוצת הזמן הלכה העבודה בשדה·התערפה ונעשתה קשה.

"האם

אפשר להגעיל נעל ישרה על רגל עקומה  " 1אבל עובדה מעציבה
היא ,כי דווקא "נעל עקומה" זר היא שעיצבה בהרבה את
תדמיתה של ,החברה בגיטר ,והיא שהטילה את הצל האפל של
חלרקת·העבהרר.
יזע ודם

כל תושב בגיטר נמצא בפיקוחם של המוסדרת היהודיים עד

על גבם את שקי המלט ,לפעמים דרך ארוכה  ,ולארץ אל
המחסנים .היהוד י ים עבדו קשה בחפירת חול ,ליד מ.ערבלי·ביטרן ,
בנשיאת מטילי·ברזל ובכל מיני עבוזות·פרן אחרות .אחת
העבודות המפרכות ביותר חיתה חפירת תעלות .שערת ארוכות

היו עומדים על רגליהם בתעלות טיט רבוץ ועובדים ללא הפ·
סקה במעדרים וכמכושים .רבים היו נעולים נעליים מרופטות

ולבושים בגדים קלים .יום אח,ד בחודש דצמבר ,1941

ראה

כותב שורות אלו לפני תחילת העבודה ,כי המדחום התלוי על
דלת אחד המי  tרדים הראה  3°חום .לאחר כמה רגעים התחילה
נו•ז,:.בת רוח צפונ י ת קרה ועם ס'ום העבוהד הראה המדחום
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קור .במשך כל ה·זzעות הללו עבדו  80איש בלי הפסקה בתעלה

מלאה מים .בצאתם מן התעלה היו רגליהם מכוסות קרח עד
הכרכים .נורא יותר ה'ה המצב עם בוא חורף

: 1942

על כל

צעד ושעל היו פוגשים אנשים שאבריהם קפואים ,רמאות
אנשים הפכו נכים רבעלי·מרם.

רגע צאתו דרך שער הגיטר .בשביל קבוצות·העברדה שמחוץ

היו מפקחי·עבודה ראנשי·משמר גרמנים ,שגילו רגשי השתת·

לגיטו ,חיה משרד·העבודה בוחר ומגייס את האנשים ,והמשטרה

פות במצב היהודים .היו שהושיטו בחשאי גם פרוסת·לחם אר

היהודית חיתה מובילה אותם עד שער הגיטר .כאן היו עוברים
לרשות משמר מזריז של גרמנים וליטאים ,שהיו מוליכים אותם
למקומות העבודה  ,שם נשמרו בידי המלווים ועבדו בפיקוחם של

קצת מרק ,ולפעמים היו משמיעים גם מילת·עידו.ד אן אלה

גרמנים .הדרן לעבודה של הקבוצות הקטנות וחזרה ממנה חיתה
עוברת בדרן כלל בשלום ובלי נגישות .כמעט תמיד היו אותם
המלווים ,והיהודים למדר להסתגל אליהם .בדרן רחוקה היו
אנשי·המשמר מרשים לפעמים ליהודים לנוח ; כמו·כן היו משפי·
עים עלהים ,שירליכרם בדרן יבשה ונוחה יותר .העובדים

היו מעטים ,יוצאים מן הכלל ;

רובם היו רשעים גמורים ,שונאי

ישראל וסדיסטים אכזרים~ .לה עבה אר פרגרל היו כמר חלק

ממדיהם ;

"הוראותיהם" בעבודה היו מלוות מכרת  ,השפלות

והתעללויות .היו מפקחים שהיו מתעטפים באיצטלה של מחג·

כים רחם נטלו על עצנזם את התפקיד לשנות את "הטבע
היחרד'" ולהפוך :,רתם לספורטאים " :יהודיהם" היו צרי·
כים לעבוד כשהם עירומים ממתגיהם ומעלה גם בימי הקור

כשאנץ רבפאנימרן )פוכרי קרבנה ,רחוקים מהגיטר( ,למשל,

העז " .כשאני זורע ברצועתי בגוף הערום ,רואות עיני מיד את

הובלו על·דיי "הפרטיזנים הליטאים" בדרן הצדדית והנוחה של
חרף הניימן ,ובעד תיזtלרם מסריים )נסתיר  - 1941חצי רובל
לגולגולת( היו מאיטים בדרכם ומרשים פעמים לנוח ; תמררת

היה אחד מהם מתלוצץ

לא פעם אל מנהל' שדה·התערפה בנקשרת  ,שישפיעו על מפק·

תוספת מיוחדת היו גם מעלימים עין ,בשעה שיהודי התגנב

חיהם להפסיק את מע•ז~י ההתעללות וניחרד את המכות .משרד·

פרי עמל י  :ה•ז,zדה פורח לתפארת - "...

תוך סדיזם אכזרי .כפי שסיפרו בגיטר פנה משרד·העבודה היהודי

בדרן לבית ליטאי כדי לקנות מצרכי·מזרן.

העבדדה קיבל כביכול הבטחות מסריימות בכירון זה ,אולם

שונה לגמרי חיתה הדרן לעבודה של הקבוצות הגדולות,
וניחרד של ההולכים לשדה·התעופה .מלבד הצפיה הארוכה,

בשדה·התערפה עצמו לא ניכרו שרם שינויים לטובה ,והמפקחים
המ•ז~יכו במעשהים הפראיים.

בדיקות וסידורים פורמליים ,ה"דירברז" לריצה במורד ההר ,חיו

כתוצאה ממעשים אלה חיתה בשדה·התערפה ,וגם במקומות

צריכים לצעוד בטורים בצורה צבאית ובלי הפסקה .דרכי המצעד

אחרים בעיר ,שורה שלמה של מקרמרת·עברדה ,שבהם נעשתה

היו קבועות ולא ניתן לשנותן .רע ומר היה המצב בשדה·

העבודה ליהודים ללא נשוא ,וכל אחד היה נוקט בכל האמצעםי

התעופה עצמו ,שם היה המצעד מתארן בקילומטרים רבים,

שבידו להתחמק ולהשתמט מקבוצות אלו .אולם מנהלי·חעבודח

מפני שאסור היה ללכת על מסלרלי·הביטון .שעה ארוכה נאלצו
ההיודים לעשות את דרכם בשטח גדול של טיט .בימי הסתיר
היו הרגליים שוקעות בבוץ עמוק ,ולא אחד השאיר שם את
נעליו אר מגפיו ונאלץ להמשיך בהליכה כשהוא יחף .פעם אחת,
בשעה  3לפנות בוקר ,הגיעה לשדה·התעופה משמרת·הברקר,

מצדם לא ויתרו על תביעותיהם למספר מלא של עובדים יהודים.
ביום שלא הופיע מספר עובדים במלואו ,היו מריצים מיד

הודעה אל הגישטאפר ואל השטאדט·קומיסאר על ח"חבלנות"
מצד היהודים ,ותוצאות הדבר בשביל הגיטר היו מסוכנות מאד.
ה"אלטסטנראט" החליט איפוא להפסיק את שיגרד הנקשרת

יהדות
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ליטא

המשפילות אל מנהלי·העברדה הגרמנים ,ונקט באמצעים אחרים

באלקסוט  ,במחנה שחנו בר קודם השבויים הרוסיים .תושבים

לתיקון המצב .כאמור ,היה אחד מתוך כל קבוצת·עבודה מתמנה
העברדד ,ונמצא שם עימם .אנשי ה"אלטסטנראט" החלו לברור

חדשים אלה של "מחנה השבויים" היו מאז לעובדיו הקבועים
של שדה-התעופה ; שם עבדו עד חיסולו הגמור של הגיטר ביולי
 ,1944רמשם נשלחו ,יחד עם שאר יהודי הביטו ,אל מחנות·

מבין ראשי·הקבוצות את הזריזים והגמישים באופיים ,שידעו

הריכוז )"קאצטים"( בגרמניה.

לראשה )קולרננפירר( ,והוא היה הולך עם אנשיו אל מקום·

בפקחותם להסתגל לכל מצב .אלה נבחרו ללכת בראש הקנו·

צרת אל מקומות·העבודה הקשים ,רעליהם הוטלה המשימה
 .לרכך בדרכים שרנות את לב המנהלים והמפקחים ולד·
כרש את אמונם .כשרונם עמד להם להפוך מקומות קשים לטובים

ונוחים ביותר עד כדי כ,ך שרבו הקופצים עליהם .פעולת
"מרמחים" אלה הבאיה ברכה רבה לתושבי הגיטר.
עבודת היהודים בשדה-התעופה נמשכה כל ימי קירם הגיטר
בקרבנה .גם לאחר סירם עבודת הבניה הגדולה ,היה דרוש לשדה·
התעופה מספר גדול של עובדים קבועים ,רגם אלה גוייסר ברובם
מבין ההיודים .בסוף נובמבר

1943

הוצאו מתוך הגיטו ,שהפך

בינתיים באופן רשמי למחנה·ריכוז ,מאות היודים .הם שרכנו

*
שדה·התערפה בקרבנה הפך את עובדיו היהודים למדוכאים
ומושפלים עד עפר ,מעיני גרף ונפש ,שאות·המזרת חרות על

מצחם .בימי אימים ובלילות בלהה ,הרס "מקרם עבודה" זה
את בריאותם ,סחט את שארית כרחם ומצץ את לשדם ודמם של
היהודים .השטח הענקי של שדה·התערפה היה ספוג זיעתם של
היהודים ,ובנייניו הגדולים רמסלרלי·הביטרן רוויים דממם.

שדה-התעופה היה הצל המבעית שליורה את חייהם הדועכים
של היהודים בנתיב חיסורים של גיטר קרבנה.

יעקב אולייסקי

בעיות העבודה בשדה·התעופה
במסכת העקובה מדם של גיטו קובנה חיתה העבודה בשדה·

התעופה באלקסוט אחד הפרקים המכאיבים ביותר

-

זהו סיפור

המספר הכללי של עובדים יהודים שנתבעו מן הגיטו הגיע
ל·

.5ooo

: 1

על עבודת·פרך המורטת את לשד·העצמות ; בגשם ובשלג ,תחת
השמש הלוהטת ,עבדו יהודי גיטו קובנה ,הרעבים ללחם ,במל·
חמת הקיום שלהם .תיאור ממצה של פרק עגום זה ניתן בספר

והתזונה

זה במאמרו של י .קפלן "העבודה בשדה·התעופה קובנה" .אני

טיט .אף·על·פי·כן היו יהודים שהתנדבו לעבודה זו בתקווה,

רק אנסה לצייד כאן כמה היבטים ספציפיים של הענין.

את כוח·העבודה של היהודים באזורים הכבושים .הם התכוננו
לקראת "הפתרון הסופי" של בעיית היהודים ,כלומר ,השמדה
טוטאלית של כל האוכלוסיה היהודית .מי שהיה ראש הגישטאפו
בליטא ,שטאנדארטנפירר יגר ,כותב בדו"ח שלו לברלין על
ה"אקזקוציות" שביצע ,כי התכוון לחסל את כל יהודי ליטא .אך
השלטון האזרחי הגרמני ,בתנויכת ראשי הצבא ,התנגד לכך.
אלה היו זקוקים לכוח·עבודה למטרות צבאיות .רק אז ניאות
להקים גיסאות בווילנה ,בקרבנה ,כשאורלי ובסוו 15נציאן.

הגרמנים קיו,ו כי יביסו עד מהרה את הרוסים וכי יהיו להם

כזחות·עבדוה די והותר בשטחים שיפלו לידיהם ,ודבר זה יפתור
את בעיית כזח·האדם לעבודות שונות .אך פעולות·המלחמה
התפתחו ,כידוע ,אחרת .כבר בחודשים הראשונים הרגישו הגר·

מנים מחסור בכוח·אדם .שבויי·המלחמה הרוסיים מתו בהמר·
ניחם מרעב ועקב התנאים הבלתי·אנושיים בהם

שכר

העבודה ששילמו הגרמנים לפועלים ליטאים היה נמוך ,לופיכך
ברחו רבים מהם מהעיר אל

הכפר :

חובת·העבודה שניסו הגר·

מנים להטיל על הליטאים לא הצליחה ,מאחר שרוב הליטאים
התחמקו ממנה .אי·לכך החלד הגרמנים לנצל את היהודים
ככזח·עבודה.

את יהודי גיטו קובנה העבידו תחילה בכמה יחידות צבאיות
בעיר .את האנשים היו חוטפים בגיטו ומעבירים תחת משמר

חזק למקומות·העבודה .שינוי ניכר נעביד זה חל ב  15-בספטמבר

.1941

מספר כה גדול של עובדים ,מה ערד שחיתה זר עבדות·פרך

ירודה :

קערת מרק·כרוב מימי וכמה מאות גראם לחם·

שהפתק על משמרת·עבודה יגן עליהם בפני חטיפה רהגלייה

סימנים רבים מעידים ,כי תחילה לא תיכננו הנאצים לנצל

הוחזקו ;

ימים קשים באו למינהל הגיטו היהודי ,שכן לא קל היה לגייס

למינהל·הבניה של שדה·התעופה באלקסוט ,פרנו של

קובנה ,היה מחסור בפועלים ולכן תבע המינהל ממוסדרת השל·
טון הגרמני לספק לד עובדים .הדבר החל בתביעה לספק כמה
מאות גברים למשמרת·לילה .באותו זמן הועבדו שבויי·המלחמה
הסובייטיים בשעות היום והגרמנים לא רצו להפגישם עם
היהודים.

המרחק בין הגיטו זשדה·התעופה היה כשמונה קילומטרים,

ואת העובדים היהודים הסיעו בתחילה לעבדוה במשאיות
הרחזיררם בשעות הבוקר המוקדמות.

תוך זמן קצר הגיע מספר היהודים שנדרשו לעבודה בשדה·

התעופה במשמרת·לילה עד לאלף .הסעת מספר כה גדול של

מן הגיטו .תקוהר זו גברה במיוחד אחרי שבשעת חיסול הגיטר
הקטן ,ב  4-באוקטובר  ,1941ניצלו רבים הודות לתעדוות·
העבודה.

הקץ לאשליות בא ב"  28באוקטובר ,בעת ה"אקציה" הגדולה.

על ה"אקציה" פיקד איש הגישטאפו וארקח והוא הוא שניהל
את הסלקציה -
את תעודות·העבודה .אלפי יהודים שעבדו בשדה·התעופה נשלחו
עם משפחותיהם למוות ,וביניהם כאלה שחזרו אותה שעה
מי לחיים ומי למוות .הוא אף לא סרח לראות

ממשמרת ·הלילה.

אחרי ה"אקציה" הגדולה התעורהר בלב מנהיגי הגיטו שאלה

נוקבת :

כיצד לארגן את המספר הגזל והולך של עובדים יהודים

בשביל שדה·התעופה בשעה שגדל גם מספר היהודים לברי·

גאדות·העבודה בעיר .וכל זאת בשעה שמספר יהודי הגיטו ידר
כמעט עז מחציתו.

מינהל·הבניהי של שדה-התעופה לא התחשב בטענות משרז·
העבודה שליד ה"אלטסטנראט" של הגיטו ותבע לספק מלוא
המספר
להשפיע על מינהל·הננייה שיקטין את תביעותיו ,ינהיג הקלות

 5000 -איש ,כפי שהיה לפני ה"אקציה" הגזולה .כדי

מסויימות בעבודה וישפר את תזונת העובדים בשזה·התעופה

-

מינה ה"אלטסטגראט" שני אנשים ,שיטפלו בענין .היו אלה
ד"ר שמואל גרינהאוז ז"ל וכותב שורות אלה .שנינו דיברנו
גרמנית רהוטה והיה עלינו לנסות דרכים ואמצעים שונים ,כדי
להשפיע על מינהל·הבנייה ,שלא יבצע את איומיו החוזרים
ונשנים ,שאם יחסר ממספר היהודים הנדרש לשהד-התעופה הוא
יודיע על כך לגישטאפו.
עלה בידינו ליצור מגע עם המפקח הראשי של מינהל·הבנייה,
גיילינג .הוא שהיה מזהיר ומאיים" .היהודים מחבלים בעבודות
הבנייה בשדה-התעופה ,החיוניים למלחמה"

-

פסק .לא עזרו

נימוקינו ותחנונינו .טבעת·הילרמים אשר שמנו על שולחנו היא

שהשפיעה ...

הוא לא קיים את איומיו .זיענו כי הוא ואהל

הכפופים לו נפשם יוצאת למתנות ,שהיו מקבלים משוכני הגיטר ,
כדי להעבירם למשפחותהים בגרמניה .גרמנים אלה לא מאסו

בשום דבר  :הם לקחו שעונים ,פוררת ,דברי טכסטיל...

עובדים חיתה בעיני הגרמנים בבחינת מותרות .הם החלו איפרא

כך עלה ביזינו לשמור על הגיטר מסיבוכים קשים.

להוליך את הקבוצה הלוך ושרב ברגל ,תחת שמירה מערלה.
מאחר ששבויי·המלחמה הרוסיים מתר בהמוניהם והורגש חוסר

המספר הנדרש של  5000פועלים נרשם ביציאה מן הגיטו רק

באורח פררמאלי .ובותרת כאלה נתאפשרר אך ורק ליענקל

ידיי t:Jעובדות ,באה התביעה להביא יהודים נוספים במקומם.

ורב ובסקי  ,הממונה הממלוח מסעם ה"אלטסטנראס" שהיה מונה

יהדות
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את מספר העובדים היוצאים זרן השער .תמיד הצליח לעשרת

ליטא

של שדה ·התעופה היה זקוק ל"פררטקציה" לררפא·הגיטר ,כדי
שירפארהר ממחלת·מין אר יבצעו הפלות לאהובותיהם .את
מעמדם ועמדותיהם ניצלו הגרמנים למען האינטרסים הפרטיים

לגרמנים חשבון קסמים של מספר היצואים .בשדה-התעופה
היה מתברר  ,שבמקרם  5000שנדרשו הגיעו רק 3000
 3500עובדים ,ואלה שבאר היו בעיקר נשים רכן ילדים רבים.
שעורריה חיתה קמח במינחל·הבנייח ,ושרב חיו מושמעים איומים
על הביטו .מינהל·הבנייה טען כי הם משלמים לקרמיסאר האיזרר
 75ו 1$ !':ניגים ליזם על כל עובד יהודי ,ואילו כאן מתנהלת רמאות
מארסה כזאת  ...ושרב היה צררן להרגיע את הגרמנים במתנות
שרנות .גרמנים אלה היו רובם חברי·מפלגה רבי·זכרירת ; חם
היו רחוקים מן החזית והשתדלו "לעשרת חיים"  -השתוללו,

בעורף ולא לצאת לחזית.
אין ספק ,שהפרשה האומללה של "שדה-התעופה" סייעה

שתר לשכרה ונאפי על ימין רעל שמאל .לא אחד ממינהל·הבנייה

במקצת להארכת חיי הביטו הקרבנאי.

או

של עצמם .הם נהנו מן הרכוש היהודי השדו,ד והיו איפרא

מעוניינים בקירם מקרר עברדת·כפיה זה של היהודים.
הקמת שדה·התערפה לא נסתיימה  -לזאת "דאגו" היהודים,

שחיבלו במהלן העבודה .אן גם הגרמנים לא יצאו מכליהם
למען תסתיים העבודה .מסיבות רבות הם חשו עצמם בנוח לשבת

ל '· .גרב

הבריגאדות העירוניות
א

בשם בריגאדות עירוניות )שט~טישע בריגאדעס( כינו בגיטו

קובנה קבוצות של גברים ונשים שנשלחו לעבודה למקדמות
שזנים בעיר ,נוסף על העבודה בבניית שדה-התעופה באלקסוט1 .
הסיבה שאילצה את הגרמנים לתבוע מהגיטר לספק עובדים

טערס"( של החברות הקבלניות הגרמניות השוברת .העובדים
בעיר עבדו בחלקם בתרך בניינים ולא תחת כיפת השמיים בכל
מזג·אוריר .ההשגחה על העובדים חיתה פחות קפדנית .הי.ו גם
מקומרת·עברדה
היו קשים

בעיר ,

מא.ד

שבהם תנאי·העבוזה והיחס לעובדים

בבריגאזה

"וואפן

.",ס.ס

שעבדה

בבניו

בשביל יחידות צבא גרמני בעיר ,בתי·חררשת רבתי·מלאכה,

הגימנסיה הריאלית העברית לשעבר  ,היו אנשי ס.ס .מעמידים
בקבוקים על ראשיהם של היהודים בויריות אקדחים מדגימים

שנסתיר  1941רבחררף  1942גייסו הגרמנים מספר ניכר של
פועלים ליטאים לעבודה בגרמניה ובחזית .נוסף לכך ,ליטאים
רבים נטשו את העיר עוברו לכפרים .כל זה גרם למחסור חמור
בידיים ערבזרת במפעלים שהגרמנים היד מעוניינים בהפעלתם
ובהגברת תפוקתם .משום כך תבעו מהגיטו לספק עובדים

את כשדונותיהם כצלפים.

שבדרנם היד בבעלות חברות גרמניות שזברת ,חיתה נערצה בכך,

לעבודה בעיר  ,מה עוד שליהודים לא שילמו בעד עבודתם.
תחילה היד  15-10בריגאדרת עירוניות ובהן רק כמה מאות
אנשים .ה"שטאדט·קרמיסאר" הגרמני היה מקציב את מספר

העובדים למקום העבודה בעיר ועל משרד·העבודה שליד
ה"אלטסטנראט" היתה מוטלת החרבה לספק את העובדים.
במרוצת הזמן ,למרזת שאחרי תקופת ה"אקצירת" ירדה בהרבה
אוכלוסיית הגיטו ,גדל מספר העובדים בבריגאדות העירוניות

והיה זמן שמספרם הגיע לכ sooo -איש .במיוחד גדל מספר
הבריגאדות העירוניות בתחילת שנת , 1942
עובדים מהגיטו עברה מידי ה"שטאדט·קרמיסאר" לידי לשכת·
העבודה העירונית ובגיטו הרקמה "לשכת העבוהד הגרמנית"

אחרי שהקצבת

בראשותו של ס.א .שטורמפיהרר ג.

הרמן2 .

היתרון הגדול בעבודה בבריגאדה עירונית היה בזה ,שלערב·
זים בה חיתה האפ י TLררת לברא במגע עם הליטאים בעיר .חיתה

;'כך חשיבות ממדרגה רא• 11,רנה ,שכן מהליטאים אפשר היה

 !;,קבל מצרכי·מזרן תמורת בגדים ,לבנים וחפצים אחר~ם ,שערד

נותרו בסתר בגיטר אחרי כל החיפושים וההחרמות של הגרמנים.

כלשרך הגיטר קראו לזה "לעשרת חבילה" )"מאכן א פעקאלע"(.
בחורף הקר במיוחד של שנת  1942היה ערן רב להגניב לגיטו
עצים להסקה .דרך הבריגאדרת נמצאו לפעמים דרכים להסתרת
ילדים מהגיטר אצל ליטאים .המגע עם מכרים ליטאים היה חשוב
מאד לאותם יהודים שהפקידו אצלם רכוש לפני סגירת שערי
הגיטר.

בעזרת הבריגאדרת הוסדרו ענייני בריחה מהגיטר .הבריגאדה

העירונית היתה האשנב היחיד לקירם קשר בין הגיסו ובין
העולם נחרץ .זה היה תלוי בחייל הגרמני  ,במנהל·העבדרה

הגרמני אר הליטאי ,והם היו סוחטים מהיהודים
ומנצלים את אנשי הבריגאדה לתועלתם האישית.

מתנות

במשך שנת  1942רעד לסתיו  1943היה נדמה ,כי כל קרבנה

היו מקרמרת·עברדה בעיר ,שבהם היד היהודים מצליחים לעזוב

המוקדמות ובערב אפשר היה לראות ברחובות העיר קבוצות

לזמן קצר את המקדם לפגישה עם ליטאי שהיד זקוקים לד.
יציאה כזר ,בלי סימני מגן·דרד צהוב ,חיתה מסוכנת מא.ז
הגישטאפר ארבת ליהודים הבודדים המשרטטים ורבים שילמד

רפרבריה מכרסים מקרמרת·עברזה של יהודים .בשערת הנדקר

יהודים מובלים תחת משמר לעבודה וחזרה לגיסו.
גוזלן של הבריגאזרת העיררנירת לא היה אחי.ד היד כאלה

בחייהם בעד טיול קצר כזה.

שעבדו בהך מאדת אנשים וכאלו שהיד מררכברת רק מכמה

החוזרים מהעבודה היו עוברים בשער הגיטו בדיקה ,לעתים

עשר,ות ,ואפילו מיחידים .היד בריגאזרת שפעלו כל זמן קידמו

קפדנית מא,ד שערכו השוטרים הגרמניים אר הליטאיים של

מתחסלות ומתחלפות בחדשות ,ומספר העובדים בהן לא היה

הגיטו ואלה היו מחרימים מיד פעם את החבילות שלא הצליחו
להסתיר מעיניהם.

של

הגיטו וכאלו שהתקיימו רק

זמן

קצר .בריגאדות היו

קבוע.

תנאי·העבדרה בבריגאזרת היד ,בזרן כלל  ,אם כי
קלים יותר מאשר בשזה·התערפה .הדרך מהגיטר

לא בנזלן,
למקרמרו• r

העבודה בעיר חיתה קצרה מהדרן לשדה-התעופה.

הגיטר נזלו היה מעונייו בכך ,שמספר היהודים העובדים
במפעלים שרבים בעיר יהיה גדול ככל האפשר .בהרבה מקרים,
די היה שאחד מבני·המשפחה יעבוד בבריגאדה עירונית ,כזי

להבטיח את כלכלת המשפחה .היו תקופות ,אם כי לא רבות,

עובדי "הבריגאדרת העיררנירת" היד בדרנם פטורים מהסבל

שהדרישות הגדולות ממקרמות·עבודה שונים בעיר אילצו את

וההתעללות שהיד מנת-חלקם של עובדי שדה·התערפה בעת

הגרמנים להפחית את מספר היוצאים לשדה-התעופה .גידול

בזיקות ,ספירות ,מיונים וחלוקת העובדים בין הא,מנים )מייס·

מספר העובדים בבריגאזרת העירוניות היה משפר במידה לא

!.

ר' בספר זה את מאמרו של י.

קפלן :

העבודה בשדה-התעופה

קרבנה.

.2

ר' בספר זה את מאמרו של
הגרמנית בגיטר קרבנה.

·'

א.

רבינרביץ :

לשכת· ,העברהה

מבוטלת את מצב התזונה בגיטר ,מאחר שעובדים לא·מעטים,
אמנם תוך קשיים וסכנות ,הצליחו להבריח מהעיר מצרכי·מזרן,

לא רק לצוני בני משפחותיהם ,אלא גם למכירה בגיטו.
היהודים שעבדו במפעלי·מזון בעיר  ,היו מצואים דרך להכניס
לגיטר משהו מתוצרת המפעלים.
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תחילה השתמשו הגרמנים ביהודים ,במפעלים בעיר ,רק
לעבודה פיסית "שחררה" כגון חפירת אדמה ,נשיאת משאות,

עבודות ניקוי וכדרמה ,ולא הבדילו בין פועלים פשוטים לבין
בעלי·מקצוע .במשך הזמן נאלצו ,בשל המחסור בעובדים
ליטאיםי בעלי·מקצוע ,לשנות את הקו ואז התחילו להעסיק
בעלי-מקצוע יהודים

-

ליטא

חייבים בעבודות-כפיה ,השתדל משרד·העברדה לסדר חלק מהם
במקרם-עבודה נוח יותר .למרות המאמצים לא הצליח משרד·
העבודה לחלק את מעמסת חובת-העבודה בין אוכלוסיית הגיטר
באופן שורה וצודק .בתנאי הגיטו היה זה קשה מאד ואולי גם
בלתי אפשרי.

מכונאים ,מסגרים ,חשמלאים ,נגרים,

פועלי בנין ,מהנדסים וכדומה .תנאי·העבודה של בעלי-המקצעו

היו במקצת קלים יותר .משרד·העברדה של הגיטר השתדל
תמיד לצרף לכל בעל-מקצוע אמיתי מספר עוזרים מהאינטלי·
גנציה ומאנשים חסרי מקצוע .כדי להקל על הדבר ,פתח

ב

להלן כמה פרטים על חלק מאותן "הבריגאדות העירוניות",

שתפסו מקרם חשוב ומיוחד בכל פרשת עבדות·הכפיה.

אחרי סגירת הביטו והגזל המאורגן של מרבית הרכוש בעל·

ה"אלטסטנראט" באביב  1942קורסים מזורזים למסגרות ,נגרות,

הערך ,שיהדוי קרבנה הביאן עמהם בעברם לגיטר ,נדרשו כמה

נפחות ,פחחות ,עבודות ביטון ובנין .קרוסים אלה שימשו גרעין

עשרות גברים ונשים לעבוד בבריגאדה שחיתה דיועה בגיטר

לבית·הספר המקצועי שנפתח לאחר מכן בגיטןs,

בשם :

בראש כל "בריגאדה עירונית" עמד "ראש הבריגאדה"
)"קולונן·פירר"(  ,שמ,נה על·ידי מחלקת הבריגאדות העירו·

הישיר של יורדאן ,אותה מפלצת מה"שטאדט·קומיסאריאט"

"יררד~ן

בריגאדה".

בריגאדה

זו

עמדה

תחת

פיקוחו

שהיה הממונה הראשון על כל ענייני הגיטו .אנשי ר,בריגאדה

נידת של משרד-העבודה .תפקידו העיקרי היה לדאוג ליחסים

עבדו בבניין של עיריית קרבנה ,אשר בו ריכזו הגרמנים חלק

טובים בין העובדים לביד מנהל המפעל ,גרמני או ליטאי ,בו
עבדו  Iלהגן ,במידה שניתן ,על העובדים היהודים משרירות·
לבם של "אדוניהם"  1להקל על העובדים "להיעלם" לזמן·מה

מהרכוש היחרדי הגזול לפני שחולק בין אנשי הפקידות הגבוהה
ועוזריהם ,קיבלו פקודה לטשטש מלבני שולחן ומיטה את

כדי להיגפש עם ליטאי

הסימנים של בעליהם הקודמים .חוטים מומחים היו עסוקים

וכדרמה .מצבם ותנאי-העבדוה של אנשי "הבריגאדות

במחיקה אמנותית של המונוגרמות מכלי כסף וזהב של היחד·

העירוניות" היו תלויים במידה רבה בתבונתם ,זריזותם ,אומץ·

זים  -אותיות הפכו לפרחים וקישוטים .כאשר הגיעה ,באמצע
נובמבר  , i941לתחנת-הרכבת של קרבנה הקבוצה של יהדוי

מהעבדוה ,מבלי שמישהו יבחין

בעיר,

בכך,

ליבם ורגש האחריות של "ראשי הבריגאדרת" ,אלה שהיו להם
הכישורים והתכונות הללו ,עלה בידיהם לשפר את תנאי
עבודות·הכפיה במפעלים העירוניים ולהפוך בריגאדה רעה

לפחות·רעה ולפעמים גם ל"טובה" אר "טובה יחסית" ,אמת,
בין "ראשי הבריגאדות" היו גם שניצלו את מעמדם בעיקר

לטרבתם·הם ,אבל דרכם עזרו באופן הוגן לאנשי הבריגאדה
בכל דרך אפשרית.

מובן מאליו ,שהיה לחץ רב וקבוע על משרד·העברדה שליד

ה"אלטסטנראט" מצד העובדים בשדה·התערפה ,שיעביר אותם
לעבודה בבריגאדה·עיררנית ,כדי להקל על מצבם הפיסי
והחמרי .גם עובדי בריגאדרת קשרת ורעות השתדלו לעבור

לבריגאהד "טובה" .בלתי אפשרי היה להיענות לכל הדרישות
הללו ,שהיו צדוקות כשלעצמן .החלפת עובד מבריגאהד "טובה"
חיתה תמיד נתקלת בהתנגדות עצומה .הנפגעים היו מחפשים
פרוטקציה ולא נרתעו גם ממתן שוח.ד תמררת מתנות שהעניקו
היו ע,וביד בריגאדרת עושים לעתים קברניה עם המנהלים הגר·

מביים של המפעלים ,ב.הם עבדו ,על·מנת שאלה לא ירשו
בשום אופן להוציא ממפעלם עובד "דרוש ורצוי" להם ,ואז

אי·אפשר היה להכניס שינויים בהרכב הבריגאדרת שהפכו
ל"סגוררת ומחוסנות".

מחלקת "הבריגאדות העירוניות" נקטה בכמה צעדים ,כדי
לפצות במשהו את העובדים במקומות רעים וקשים .מזמן לזמן
התירה לעובדים להצטרף ליום אחד לבריגאדה עירונית "טובה"

על·מנת לחזור משם עם חבילת מזרן .רשות כזאת ניתנה ג~

לעובדי בתי-המלאכה הגדולים ולעובדי מנגנון ה"אלטסטנראט",
שלגביהם חיתה זאת אפשרות יחיהד לשפר את מצבן הכלכלי
של משפחותיהם .לגבי משפחות ,שבהן היו כמה מבני·המשפחה

ב"שטאדט·קומיסאריאט" .עובדי הבריגאדה

-

חייטים ,תופרות

גרמניה ,שנאמר להם כי הם מועברים לעבודה במזרח ,והם
הובלו מתחנת-הרכבת ישר ל"פורט·התשיעי" להשמדה ,העבירו
לבריגאדה האמורה את מזוודותיהם .המזוודות היו ארוזות יפה
רעל כל אחת מהן היה רשום שמר של בעלה ,בתוספת השם
"ישראל" אר "שרה" ,בהתאם לחרקי הנאצים .אנשי הבריגאהד
היו מספרים בהתרגשות על התעודות שנמצאו במזררדרת :
תערדרת·השתתפרת כחיילים אר קצינים בצבא הגרמני במלחמת·
העולם הראשונה ,קבלת אותרת הצטיינות ,מסמכים ותמונות
משפחתיות.

בתקופה הראשונה לקירם הגיטר הועסקו אנשים בבניית מרסן

עבור פלוגת-משטרה גרמנית .עבדוה זר ברצעה על·ידי ברי·
גאדת מיל )על שם המהנדס ס .מיל מהגיטר ,שהיה ראש·
הבריגאדה( ,שהיתה פופולרית בקרב היהוידם.
מקום-עבודה נוסף ,אשר היה שני לפי גודלו אחרי שדה·

התעופה באלקסרט ,היה ידוע בשם "די גרוסה הרסבאר·דיבסט

שטא.לה" )יחידת·הבניה הצבאית הגדולה( .יחדיה זר חיתה
עסוקה בתיקון קסרקטינים לצבא ובעבודות בקירן בהם .מספר
היהודים שהועסקו שם הגיע

לsoo -

שרנות .במרכז היחידה עבהד
מהגיטו.

במקרמרת·בבייה

שונים

איש והם התחלקו לקבוצות

קבוצת מהנדסים ומשרטטים
הועסקו

במקצעום

בנאים,

טייחים ,נגרים ,מסגרים ,צבעים וזגגים מהגיוט.

שתי קבוצות מהיחידה הזר עבדו במנסרות ברח'

קייסטרצ'יו :

קבצוה גדולה עבהד באלקסרט וערד אחת כשאבץ ובפאבימרן.
בבתי·ה nרושת בעיר עבדו בחלקם מהנדסים וטכנאים יהודים

ואפילו יהודים שהיו הבעלים לשעבר של המפעלים ,והגרמני~
ניצלו שם את ידיעותיהם רכשררנרתיהם .בריגאדות של אנשי

הגיטו נמצאו בבית-החרושת "גומא" ,במפעלי טקסטיל "סילבא",

•3

ר' בספר זה את מאמור של י.
בגיטד קרבנה.

אדלייסקי :

בית-הספר המקצועי

במפעל הפרוות "לאפה" ,בבית-חרושת לגפרורים )זמן קצר(,
במפעל ללבנים )לשעבר של גדויבסקי רפרמרנץ( בסארגבי,

גיטד

קוננה

95

מעבר ל גשר על נהר זילייה  Iסמוך ל גיטז ,עבדו ברחוב יאנזבח

כדאי להזכיר את הבריגאדח המיוחדת במינה  ,שעבדה ב"בית

במנסרות זטחנזת·הקמח של אזז'ינסקי זסזלזבייציק לשעבר,

העם"

להחרמת הספרים בגיטו ,

במנסרה "אזניברסל" ,בבית·החרזשת לחזטי·ברזל "ליזזלא",

בפברואר  ,1942הוצאו מהג י טו בעשרות משאיות למעלה ממאה

בבתי-המלאכה לתיקון

אלף ספרים .באחד הימים באו ל"אלטסטנראט" כמה גרמנים

בבניין בית-הספר "אזרט"

)לשעבר( ,

מבזבזת ,במפעל לבד )פילץ( עוז.ר

בקוננה .אחרי ה"אקציה"

כמה מבתי·הכבסת בעיר ,כגון "בית-הכנסת הישן" )בו התפלל

צעיר י ם ,במדים השחורים של .,ס.ס·ה ודרשו שיועמדו לפנהים
לבחינה כמה יהודים שידעו עברית על בזריה .היד אלה אנשי

בזמנו הרב המפורסם ר' יצחק-אלחנן ספקטור (,ל"ז בית-הכנסת

ה"איינזאץ שטאב" של הרייכסלייטר רוזנברג

שעמד בראש

ה"חדש"" ,בית-הכנסת הויסמאן" ואחרים ,הפכו הגרמנים למח·

המיניסטריון לענייני המזרח לניהול ענייני השטחים הכבושים

סבי רהיטים שנגזלו מיהודים .נגרים יהודים מהגיטז היו מתקנים

במזרח.

-

את חפצי הזהב והכסף שהחרימו אצל יהודי הגיטז ,העבירו

מתפקידו של ה"איינזאץ·שטאב" היה להשתלט גם על
אוצרות·הרוח של היהודים .אחד הגרמנים שבאו אז ל"אלטס·

שם את הרהיטים ומרפדים אותם.

הגרמנים למרתף הבנק לחקלאות והיהודים עבדו שם בסבלות

טנראט" ידע קצת עברית ודקדוק והוא בחן את ידיעותיהם של

לפני העברת האוצרות לגרמניה .ברחוב סיימו עבדה קבוצה

כעשרים מורים לעברית ואנשי עט וספר ,שהתייצבו לפניו.

גחלת בבריגאדה של "אורדנזנגס פזליציי"· היהודים עסקו שם

מתוכם בחר ארבעה אנשים זכך הורכבה הבריגאדה לבדיקת
הספרים .הספרים יקרי·ערך נארזו בארגזים ונשלחו לגרמניה.
יתר הספרים נשלחו כפסולת לבית·חרזשת לנייר בפטראשזן,

בתפירה

ובתיקוני בגדים.

בריגאדות גדולות עבדו ".פ.ק.ה""ב

)חניון של מכוניות

צבאיות(." ,א.פ.ה""ב )משרד להזנת הצבא( ".א.ב.ה"·בו )משרד

לביגוד הצבא( .בריגאדת של שלושה מומ nי·רדיו עבדו במשרד
המנוקה ומפיהם נדוע בגיזgן על המצב בחזית.
קרוב לגשר·הרכבת על נהר הניימן עבדה בריגאדה יהודית
אצל החברה הגרמנית "גריו
הגשר.

תנאי·העבודה

קראו לחברה

זו :

-

טאס" במריטת נוצות של עופות .מקום עבודה זה היה פופולרי
בין נשי הגיטו.

בילפינגר" ,שעסקה בתיקון

מומחי·דפוס יהודים עבדו בתוו סדרים ומדפיסים של העתון

בגיטו

הגרמני היחיד שהופיע בקוננה .הם היד מביאים לגיטז כמה

בבריגאדה זאת

היו

קשים מא.ד

גריז און געל )ירוק וצהוב(.

עותקים מן העתזן .עבדותם חיתה חשובה בעיני הגרמנים עד

על הנהר ביימן עבדה ,בתנאים קשים ,בריגאדה בשביל
ה"שטאב מאיור שרה" ,השועסקה בסידור וסבלות של גרוטאות
מתכת.
בתנאים

לא רחוק מקרבנה.

כ  100-נשים מהגיטו הועסקו בבית·החרושת לכשד "מאיס·

כדי כך ,שבזמן חיסול הגיטו והמשלוחים של יהדוי הגיטז
לגרמניה ,נשארו המדפיסים

האמורים בגיטז עד המשלוח

האחרון.
קשים

מאד

עבדה

הבריגאדה

ב"פורט

החמישי",

בסבלות בשק .במשך הזמן הפך מקום-עבודה זה לספק·נשק

בריגאדה ידועה בגיטו חיתה זז שעבדה בבנייני הגישטאפו

ובראשה עמד ב .ליפצר .בריגאדה זאת חיתה מורכבת מבעלי·

בשביל תבועת הפרטיזנים בגיטו .אנשי בריגאדה זאת היו גונבים

המלאכה הטובים בגיטו,

נשק ממחסן הפורט ,מבריחים אותו לגיטו ומוסרים אותו לארגון

הבריגאדה עמדה לשירות אנשי הגישטאפז בעיר s.ליפצר היה

הפרטיזנים4 .

ביניהם :

חייטים ,סנדלרים ,ואחרים.

השליט בבריגאהד ולא התחשב כלל בדרישות משרד·העבהדז

במרכז העיר ,ברח' דאוקנטו ,חיתה מכבסה לניקוי יבש,

אז ה"אלטסטנראט" .עם התחלת "קסירקזט" הגיטז ,בסתיו

שבעליה ,משפחת לוין ,היו בגיטז .הבריגאדה חיתה מורכבת

, 1943

ה"אלטסטנראט" והדקם בית·

משלושה גברים וכמה נשםי .רוב הזמן הם היו נשארים במכבסה

מלאכה

ללא כל שמירה .בעלי המכבסה לשעבר היו מועסקים במכבסה

ליפצר .בזמן אקציית הילדים הסתירו כמה מהפועלים בבית·

כמומחים .אנשי ה"שטאדט קומיסאריאט" וכל הגרמנים שחיתה

המלאכה הזה את ילדיהם תוך תקווה שהשם של הגישטאפו

הזעברז אנשיה לבניין
קטן

לשירות הגישטאפו,

שבראשו המשיר לעמוד

להם שליטה על הגיטו ,היו נהנים משירותי המכבסה לצרכיהם

יגן עליהם דשם לא יחפשזם ,אבל גם משם הוצאו הילדים

ולצוני משפחותידם ,.כמובן חינם איו כסף .דרך הבריגאדה

באכזריות נוראה.

הזאת היה חיים ילין ,ראש המחתרת בגיטו קובנה ,יוצא לפגי·

שזתיז בענייני המחתרת ולידה הוא גם נתפס.

.4

ר ' בספרם של צבי א .בדאון וזב
הוצאת "יד ושם" ,עמ'

•113

ל~ין :

תולדזתיה לש מחתרת,

עם הפיכתו של הגיטז למחנה-הסגר החלו להתחסל רוב
"הבריגאדרת העירזביזת".

.5

על התפקיד העגום שמילא ליפצר בגיטו
מאמרו של ל.

גרפוגקל :

הגיטו ותדמיתו.

-

ר ' בספר זה את

מאיר ילין

-

שלוחות הגיטו

בוחנות·העבודה

היד קופצים על נסיעה למקרם הנמצא במרחק כזה מהעיר .ערד

א

למרות השרבי הרב בתנאי העבודה הכפויה בשדה·התערםה

טרם שנחר את הרצאת האנשים מהגיטר בפברואר של ארתה
שנה לעבודה בריגה ,משם לא חזרו.

משותף שהתבטא בכן ,שהעובדים היהודים היו חוזרים מדי יזם

אשר

מח,ד רבבריגאדרת העירוניות מאידך ,היה להם בכל זאת מכנה
בגמר העבודה לגיסו ,לבתיהם ולמשפחותיהם.
בקיץ  1942החלו הגרמנים להקים במקומרת שרנ,1ם· מחוץ

לגיטר ובמרחק ממנו ,מחנרת·עבודה לעובדים מן הגיטר .הם לא

באותם

ימים

נסתיימה עבודת

הבריגאדה

העירונית

הועסקה על·ידי חברה גרמנית ,שתיקנה את הגשר מעל הנהר
ביימן .עבודה זר היתה אמנם קשה ,אן יחס אנשי ה"שףץ·פרליציי"
)משטרת האיבטרח( שפיקחה על הבריגאדה היה יחסית לא רע.
הם לא היכר את הערבד•·ם היהודים ומאידך היושר להם לקנות

רק עבדו שם ,אלא גם גרר בקירבת מקרם·עברדתם .לא חיתה
להם שרם אפשרות לחזור אחרי העבודה לגיסו ,מלבד במקרים
יוצאים מן הכלל ,והקשר ביניהם רהגיטר נרתק כמעט לגמרי.

םנר אל ד"ר א .בלסברג ,שהיה רופא הבריגאדה אשר הועסקה

בגיטר כינ· ר מחנות אלה בשם "אריסן·בריגאדעס" )בריגאדרת

בתיקון הגשר ,רביקשרהו להיות רופא "בריגאדת העצים" בסביבת

מזדן מתושבי העיר .נציגי משרד·העברדה של ה"אלטסטנראט"

יאנרבה .הוא קיבל את ההצעה רתיענרתר השפיעה על אנשי ברי·

חרץ(.

בתולדות מחנרת·עברדה אלה יש להבחין ביו שתי תקופות :
הראשונה נמשכה מקיץ  1942עד נובמבר  1943לערך ,רהשניה -
מזמן זה רעד חיסול הגיטר ביולי  .1944בתקופה הראשונה לא
חיתה הקמת המחנות קשורה לשינוי מעמדו של הגיטר .משרם
כך חיתת ההעברה לעבודה רכן למגרדים ,מן הגיטר אל המחנה,
רק זמנית .גם מספר

להלכה ובמידה מסויימת גם למעש ,iJ
העובדים בכל מחנה ומחנה ההי יחסית לא גדול.

גאדת·הגשר לעברו מרצוםנ הטוב לעבודת בבריגאדה החדשה.

הגרנזנים הבטיחו להביא בכל ידם א' את אנשי הבריגאדה
לגיסו .כן גם השפיעה ההבטחה שהשמירה על הבריגאדה תהיה
בידי אנשי ה"שןץ·פרליציי" ,שפיקחת על "בריגאדת·הגשר".
לא היה איפרא צררך באמצעי·כפהי להרכבת הבריגאדת החדשה.
רכך הוקם מחנה ·העבודה הראשון של יהודי גיטר קרבנה ,שפעל
נז  r1רץ ל גברלרת העיר.

שרנה לגמרי היה המצב בתקופה השגיח .מעמדו של הגיטר

העבודה לא חיתת קלה רתנאי·החיים במחנה היו קשים ביותר.

הוא העובר מרשותו של השלטון

אנשי הבריגאזה התגוררו באווררה מחוררת רמי·הגשמים דלפו

לרשותו של

דרך הגג .מבין החרכים של קיררת תעצים שרקת הרוח ותקרר

השנתה אז באופן דראסטי :
הגרמני האזרחי  -ה"שטאדט·קומיסאריאט"

-

ארגון ה·ס.ם .הגיטר הפן למחנה·ריכת )קאצעט( .סובכןתר של

היה חרדו פנימה.

ה"אלטסטנראט" צומצמה בהרבה ובמשך הזמן בוטלה כליל .רוב

לערמת כל אלה היד גם כהמ י i 1ררנרת לער בדים במחנה יאנרבה.

רובם של העובדים היהודים ,יחד עם בני משפחותיהם ,הוצאו

המחנה לא היה מוקף תיל דרקוני ,והיחס מצד אנשי ה"שןץ•

מהגיטו לתמיד הוושבו בקסרקטינים .היה זה התחלת התהליך

פרליציי" היה יחסית טוב .הם אפילו הוי עוזרים לעובדים

עם כל התלאות והאימים שבחיי הגיטד לא רצה איש ,בנסיבות

"לעשרת חבילה" ,והיד מתלווים אל ההיודים שיצדד גמע עם
האיכרים בסביבה כדי לעשרת עמם עסקרת·חליפין ,על טרחתם

הטראגיות ההן ,להינתק מבני משפחתו רמקרוביר בגיטר ולהישלח

זר היד כמרבן הגרמנים מקבלים מהיהודים ביצים ,שרמן·חזיר

מרוחקים מעורר חרדה הן בלב האנשים הנשלחים עצמם והן

רעוד .לא תמיד קיימו הגרמנים את הבטחםת להביא בכל ידם א'
ת (:העובדים לגיטר ,אך כאשר היד עדשים כן ,היד אנשי חברי·

של חיסול הגיטר

בכלל•

למקום זר לד .לכן הרה כל משלוח של אנשים לעבודה במקומות
בקרב תושבי הגיטר כולו .חוץ מזה ,היה יזרע שתנאי העבודה

הוחיים בכל המקומרת האלה היד קשים מאד .הגיוס למחנות·
העבדוה  -שלדחות הגיטר  -נרצע על·פי·ררב

על·ייד המש·

טרח היחידית רמשרד·העברדה שליד ה"אלטסטנראט",

גאדה מכניסים בעגלות לגיטר כמרת הגרנה של מצרכי·מזרן
וחיתה בכך תרדמה ניכרת לשיפור מצב התזונה של אוכלוסיית
הגיטר.

הבריגאדה האמורה פעלה שנה אחת לערן עד שחוסלה
ואנשיה הוחזרו לגיטר.

המכה·ע:ייוכהוו

בקץי 1942

איבכוהב 1

נדרש משרד·העבודה

שליד ה  11אלטסטנראט

11

לס  sק סsס 6-עובדים לבריגאדה ,שתפקידה יהיה לכרות עצי·
יער ולהכין קדרות בשביל הרכבת וכן עצי הסקה ,בסביבות
העיירה יאנרבה ,כ  35-קילומטרים מקרבנה .מרבן מאליו ,שלא

מהכה·העכוהר כפאלמיון נ

במאי  1942נדרש משרד·העברדה שליד ה"אלטסטנראט" לס eק

למעלה מ  100-עובדים לעבודה במכררת·הכברל )טורף( בפא·
לימון ,במרחק של  12קילומטרים מקרבנה לכיורן דילגה.
תנאי·העברדה והחיים במקרם זה היד ללא·נשרא .העובדים

.1

תיאור

גתאי·ה nיים

הועבודה

במחגות·העבודה

געשה

על

סמך

היהודים עבדו כל היום בבוררת מלאי בזו וזבובים עוקצניים.

מידע שנתקבל מעובדים יהודים שחיו ועבדו בהם ונשארו בחיים.

הידיעות על מחבה·העבוהד ביאגובה הומצאו על·ידי ד"ר א.
בלםברג הנמצא בארץ.

 .2את הידיעות על מחבה םאלימון המציאו ליאו בחוובםון ,ראובן
רוביו ושלמה ירמובםקי ,הנמצאים בישראל.

ביטר
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קרבנה

הם התגוררו בצריפים קטנים במצוקה גדולה ,בשל הצפיפות,

כדי להשיג מצרכי·מזרן ,תרופות וקבקבים .חולים קשים הועברו
לבית·ה nרלים של הגיטו .בבנין·המחנה של פאלימון היה חדר
מיוחד לרופא ולאחות ; אלה הגישו לאסירים עזרה רפואית.
מאחר שאסור היה ללדת ילדים ,בא ררפא·נשים מן הגיטר
רעשה בחשאי הפלות בחדר·החולים.

הטחב ,הלכלוך והקור  .מנהל·העברדה התייחס לעובדים היהודים
באכזריות רבה ולא חידשה להם לבקר בגיטו ,אפילו לא לחולים.
על העובדים היהודים שמדר ליטאים ממשרתי הגרמנים.
ב  29-ביוני  ,1942בלילה ,התבסמו השומרים הליטאים וירו
על הצריפים שבהם שכבר היהודים .שלרשה יהודים נהרגו

באביב  1944נעלמו מן המחנה  6-5בחורים צעירים .המג·

ואחדים נפצעו .כאשר נודע הדבר לממונה על "לשכת העבודה"

היגרת היהודית הצליחה לטשטש את העביד בהודעה שהצעירים

הגרמנית בגיטו ,ג .חרמן ,הוא שלח לפאלימרן משאיות כדי

חלו והועברו אל המחנה המרכזי בגיטו.

אך כעבור כמה

כמר במחנות אחרים בוצעה גם בפאלימון "אקציית" הילדים

חדשים העבירו הגרמנים שוב  160א יש לפאלימרן לכריית כבול.

באכזריות רבה .ב·ד 2במארס  , 1944השכם בברקך ,לפני היציאה

להחזיר לגיטר את כל העובדים היהרדים,

3

הם הועסקו בתנאים קשים במכרות הכבול עד החורף.

לעבודה ,הגיעו משאית מכוסה ומכונית קטנה של הגישטאפו.

באביב  1943שוב הוקם מחנה·עבודה בפאלימון .את יהודי

n

הגרמנים הודיעו שמעבירים את הילידם ,הזקנים והנכים ,למחנה

גיטו קובנה העסיקו עתה בעיקר בעבודות קשות בבית·ה רושת

אחר .מיד התחילה החטיפה .אשת אחת ,מרת גולדברג ,ואחותה

המקומי ללבנים .מספר קטן הועסק בעברדות·בניה בקר מסילת·

נאבקו עם הרוצחים ולא נתנו לחטוף את ילדיהן .שתיהן נורו

הברזל .כמה נשים במסילה עבדו בשטיפת בגדים תחתונים.
היהודים 200 ,לערך ,הוחזקו בבנין·לבנים ,מוקף גדרי·תיל,
בתחום בית·החרושת ללבנים .השמירה חיתה בידי אוקראינים,

למוות בחצר המחנה בידי מפקד ה"אקציה" ,איש הגישטאפר
ראוקה.

הרופא היהודי במחנה פאלימון ,ראובן שפירא ,גבר נשברת

משרתי הגרמנים ,כשגרמני בראשם .בתור מנהל·מ nנה יהודי

השלושים ,איש בעל מרץ רב ,ניסה ליצור מגע עם כמה
אוקראינים מקבוצת המשמר ולהניע אותם לברוח יחד עם היהו·

זמן·מה מינה משרד·העברדה שליד ה"אלטסטנראט" את ליאו

וים ליער ,אל הפרטיזאנים ,או לפחות לא להפריע ליהודים

נשלח תחילה מן הגיטר מוריס ז'אט  15לניק ,פליט מבלגיה .כעבור
נחומסרן למנהל המחנה .הוא ד י בר גרמנית רהוטה ,היה בעל

לברוח .כאשר ניסו שפירא ויהודי אחר ,מלו ואשתו ,לברוח

טאקט ביחסו לאסירים ומצא את הגישה הנכונה אל הגרמנים,

מן המחנה ,תפסו אותם והרגום ביריות על·יד המחנה ובר במקרם

ראשי המחנה .דבר זה הקל במידה רבה את מצב היהודים.
ז'  15ט  15לניק נשאר כממלא מקומו של נחו מסרן ,לקירם הסדר
הפנימי במחנה נשלח מן הגיטר שוטר·הגיטו היהודי גררפינקל.
בבנין·המחנה היושר ליהודים להסתדר משפחרת·משפחרת על
האיצטבות הדר·קומתיות .כך חיתה לכל משפחה פינה משלה,

למען ישמעו האסירים האחרים וייראו.

אותה יכלה להסתיר בסדין אר בשמיכה .היה מטבח כללי למחנה,
בו הגישו לארר nת·צהריים צלחת מרק ,בבוקר ובערב

-

תחליף

לקפה רמנת·ל nם .במשך הזמן שיחדו את השומרים האוקראינים,

בעיקר ביי"ש ,והם לא הפריעו ליהודים לצאת לכפרים הסמוכים
כדי לרכוש מצרכי·מזרן.
קריים מגע תמידי עם הגיטר .מדי שברע היו נוסעים לשם,

שרפו את גופותיהם -
 ,,,,שפירא החזיק בהיחבא

עט ותיאר בחרוזים את המתרחש

במחנה ואת סבלות היהודים שם .יצירתו זו חיתה פופרלארית
בין האסירים ורבים יוערה בעל·פה .אחרי המלחמה עלה נידבר
לרשום את השורות מפי היהודים שנשארו בחיים.
מן החלק הראשון נודע לנו כי מיד עם פרוץ המלחמה חטפו

רוצחים ליטאים בדרכים יהודים שניסר

לברm

לרוסיה והביאוס

לעבודה במכרות·הכבול בפאלימון .בתרם העונה ,בסתיו ,רצחו
את כולם ביריות .החלק השני מתאר יום·עבודה במכרות ואת
קיצם המר של עובדיהן .החלק השלישי מתאר את האכזריות

בה רצחו זקיפים ליטאים שלושה מיהדוי המחנה ,בקיץ ,1942
מאחר שלתיאור בחרוזים" ,פוז;:מה על פאלימון" ,יש ערך של

.3

ר' בספר זה את מאמרו של

י.

א.

רבינרביץ :

"לשכת-העבידה

הגרמנית בגיטו קרבנה".

עדות

אונתטית,

אנו

מביאים

כאן

במק  ,ור ביידיש ובתרגום חופשי

כמה

קטעים

לעברית :

"הפואמה על פאלימון"

"די פאעמע וועגן פאלעמאן"

)פראגמנטים(

)פר~גמענטן(

באלם צופים אלי בררות הכבול,
הם נזסתירים מעיד אגרש

סודות הזרועה של פאלימרן

-

רק טיפה אחת בים של ייסורי היהודים.

שטום קוקן מיד ט  1:tרף· גרובן ,ד:tו

זיי ה~לטן פ~רבוt:רגן פרן לייטן
די גרויליקע סודות פון פ~לעמ  15ן

-

אייד טר  ~:tפן אין ים פרן די יידישע ליידן•
געורען איז ~ צייט ,זי איז נוt:ד ניט ררייט,

היו ימים ,ואין הם רחוקים,

מאימת האויב נסר יהודים

מן

-

געי  1:tגטע פרן פיינד זיינען יידן געלוt:פד -

בדרכים לא דרכים ,בשדרת ,ביערות,

אויף שטעגן און רועגן ,אויף פעלדער ,אין וועלדער

בכל מקרם נתקלת בפליטים חסיי·המגן.

ס'מען די שרצל  1:tזע פליטים געטר  1:tפן.

פורעים ,עונדי סרט·לבן ,אדבר בדרכים,

ווייסבענדל· ב~נדיט הוt:ט די ו עוגן געהיט,

איימו במרות ,היכרם ,שדורם,

געדרוt:עט מיט טויט ,געהרגעט ,גערויבט,

נ

היצירה

יחדדת
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כלאזם בבתי·םרהר ,במחברת.

אין  bררמע bארן לאגערם פ~רש eג$רט.

עלומי הרעב ,מבוקר דע ערב

פרן הרנגער פארשמאכט ,פרן פרי ביז ביי נאכט,

בעברדרת·כברל עינרם עד צאת הנשמה.

מים טזtדף·~דבעט שרערדעד געDייניקם ביז טריט.

הגיע הסתיר רעמו הרטיבות

געקרמען דעו הארבםט מיט זיין נעץ ארן מים קעלט,

והקור i

דעו ועגן מאכט בלאטיק די עדר.

הגשם ערשה דרכים לכץר.

שדת הכבול קודר ושומם ;

פארנעפלט און  eרםט שטייס ראם םאדפיקע פעל,ו

מכרבת הכבול אינה פועלת ער.ד

די טארף·מאשין קלא eט שדין נים מעד.

עבר כבד הזמן לחפירת הכבול,
אין ערד צררך ביהודים i
מוליכים ארחם ליער הקרוב,
שם מאלצים אותם לכדרת קבר לעצמם.

צרם גראבן זעם טארף איז פאוניי שריו די ציים,

ארן צררינגט זיי א קבר זין גן$דבן.

מאה ועשרים יהרדים·עבדים,

ארן הונדערט ארן צרראנציק ידיו פאשדקtזלפםע

מען דארף שריו די יידו נים האבן.

מען פירט זיי אררעק אין רראלד אין א זייט

מצואים את קיצם האירם.

דא געפינען זעם שדעקלעכן סוף.

שרכבים כאן ביער ,בקבר הקר,

זיי ליבן אין רואל,ד אין א קבר ,א קאלטן,

שקרעים בשינה הנצחית.

פארזרנקען אין אייביקן שלאף,

חלף כבר החרוף עם שלגיר ,קרותיר,
ניערו העולם עם ברא הא.ביב,

פאוניי איז זז רירנטער מים שנייעד ארן קעלם,
דער פרילינג איז ררידער געקרמען.

עס שטייט אדיף פרן שלאף די אררמיקע ורעלם,

ניערו הטבע מתדרמתו,
הקנדים ,אף הם ,כרסו

די קברים פאדרעקן שריו בלרמען.

בפרחים...

מפכים החיים ביעדרת·דע,

ם'שטרזtמם ררידער ג$דlכ לעבן אין אייביקן ר~לד,

מכבליהם שוחררו ,זורמים נהרות.

די טייבן זיי פליםן שריו פריי·

ערד מעט יעבדו היהודים בכבול,

ארן יידו ביים טארף ורעלן ארבעטן באל,ו

-

להם אין דעייו חירות...

ביטא נאד קיין פרייהייט פאר זיי·

ושרב עבודה ,ייסורים ללא קץ,

ארן ררידער אין ארבעט ארן מיין אן א אול

דכ.,••·-:

רכך חולפים הימים בזה אחר זה i
כבר מכים היודים כזכרו מני אז i
המישחק השטני כבד מתחיל

א טאג נאד טאג גייט פאוניי.

מען שלאגט שריד די ידין אזרי ררי אמאל,

מחדש...

לילה .היהודים עייפים ,רצצוים ,ישנים זה

-

הזלילה ,הסביאה ,הציתו לב הטמאים .
"חברה

-

קרא האחד

-

מכבר 1

ס'איז נאכט אןר די ייןד שלזtפן שירן ל~נג,
ארן באר אין דער רראכשטרב איז ליכטיק.

רק חדר·המשמר עדייו מואר.

זימרת שיכורים הבקיעה שחקים

די ש eיל הייבט זין או פרן ראם ניי.

יושבים אנו כאן,

עם טראגט זין פרן דארט א שברר געזאנג,
דעו בראנפן געררירקט האט שדין דיכטיק.

"חברה ,זאגט

זרמe

איינער,

מיו זיצן זtט דז, t

במקרם הנדיח,

אין א

אין לנר פה שעשוע אחר

קיין אנוער פאררריילרנג פאר אוברז איז ביטא -

מאשר הריגת הידוים''.

גיט פרלררער די י:דיעלען שמעקן''.

א פארררארפענעם שטעקן.

רבכן ,הבה ! אוחזים הכל בנשק.

גערעדט ארן געטאן !

ידרים ברובים ארטרמאטיים.

פרן אריטאמאטישע ביקםן זיי קנאלן.

ראם געררער אין דעו האנט.

ליטא

גיטר

קובנ:ו
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הצריפים ;

מבקיעים כדורים את קירות

עם רייםן דורן קרילן די ב~ר~קישע ר~נם,

גרשי טיח נופלים על אנ~זtים ישנים.

שטיקער טינק אריף די של  15פנדע פאלן.

אחרזי·בהלה קופצים יהודים מיז~נתם ;

עס ש eרינגען די יידו אין פאניק פרן שלאף,

בחיל ורעדה מתפקעות העצמות.
ובחרשך מהדהדת צווחה

א שרידער גייט דורך דורך די בייגעו.

ראשונה :

אין פינצטערניש ערשטער בעשויי חילכם בא.לד אריף,

אחד כבר נפגע בכדרר.

א קריל האט געטר 15פן שריד איינעם.

ושרב יורים  .רעוד זעקת·אימים

בוקעת בחרשך

15

ארן ררידער מען שיסט .ארן נ ך א געשריי

הליל...

חילכם אפ אין דעו פינצטערער נאכט.

אכן ,כבר שניים הם הקרבנות- ,
חושב לו ברטט כל אחד מאיתנו...

15
מיט גוויל יעדער איינער ד15

יא ,מיו ה בן קרבנות שריד צרויי,

-

טראכט.

חלף כבר הלילה ,ליל אימים ופחדים ,
ערלה כבר השמש ברכ,ת שכזאת ;

די זרן זי ביים איוף א.זרי מיל.ד

מגרשת הצללים מן הצריף,

זי טרייבט פרן באראק שריד די שאטנס אררעק,

ולעינינו תמרנה מחרידה :

ס•אנטפלעקט זין א שרידערלעך ביל.ד

בשלולית של דם גורע הפועל ,

אין א .לרזשע פרן כלרם א .ייד גייס דא איום,

די בא.נס אין פאוניי מיט איו שיודער ארן שרעק,

מבטנו הרטרשה אדים ערלים.

פרן צעריסענעם בריר זעצט א מא.רע.

מבעד לפצע פורצים המעיים,

עס שפארן פרן ייינד די געדערעם ארריס,

והעיניים

-

לטרשות,

מזדקרות ...

די אריגן -

הפה מכרסה בקצף של דם,

פא.רבלאזםע אןו שטא.רע.

ס'באדעקט זיו זיין מריל מיט א בלרטיקן שרים,

הנשמה כבר עוזבת אותר.

עס גייט אים שריד אריס די נשמה.

מילותיו האחרונות אך בקרשי נשמעות :
"חברים  -חברים ,נקמר נקמתי "!

זיינע ררערטער די לעצטע ,מען הערם זיי קרים ,קרים :
"חברים ,פאר מיו נעמט בקמה

הקץ כבר לסבל ,ולייסורים ...
הוא חופשי כבר ממא.רת העבדות ...
ובביצות היער נמצא מקרם -

זין מלאגן ארן ליידן ה  15ט ער שריד פארשפארט
פרן דעו שקלא.פישער ארבעט ז'ער פריי...
אין זרמפיקן רוא.לד האבן געפרנען אז ארט

לערד שלרשה ,נוסף למאה ועשרים.
אלונים ואשוחים צופים שם

"!

ביי די הרבדערט ארן צרראנציק

עלי 1

-

נאד זריי.

אלכעס ארן יעגלעס דארט קרקן מין אן,

מסתירים הם מעין אנוש

זיי האלטן פארבארגן פרן לייטן

את סודרת הזוועה של פאלימרן
טיפה רק אחת בים של ייסורי היהודים ...

די גרריליקע סדורת פןר פאלעמאז -

-

איין טראםן אין ים פרן די יידישע ליידן.

מחנה פאלימרן חוסל בתחילת יולי  .1944היהודים שנותרו בר

על העבודה במקרם השגיחו מפקחים גרמניים ,שתחילה

הועברו לגיטר קרבנה וגורלם היה כגורל שאר תושבי הגיטר.

התייחסו לעובדים היהודים באכזריות ,היכרם מכרת·רצח ולא

התירו להם כל מנוחה בשעת העבודה ,שלא לדבר כבר על
מההנ·הטבהרר

בקייארז •

קירם מגע עם האיכרים בסביבה.

בספטמבר  1942בשלחה מגיטר קרבנה בריגאדה מורכבת מכ 50-
גברים ובשים לכפר סיררטישקיס ,בסביבות קיידאן,

כ· so

במשך הזמן הצליחו היהודים ל"רכד" את המפקחים .הגרמנים

קילו·

החלו לקבל שוחד ויחסם אל העובדים היהודים השתפר .הם

מטרים מקרבנה .שם הוטל עליהם לחפור ברר ,להוציא זיפזיף

גם התלוו אל היהודים בלכתם לכפרים המסוכים ,כדי לקנות

ולהטעינו על משטחי קרונות שנשלחו לאלקסרט ,פוכר קרבנה,

מצרכי·מזרן אצל האיכרים.

לשדה·התערפה שהוקם שם .הגרמנים קראו לבריגאדה זאת בשם

הבריגאדה שרכבה בחדרי ארמונו לשעבר של הגראף קרמא·

ררבסקי ,שהולאם על·ידי הסובייטים .העובדים היהדוים ישבר על

"קיזגררבה" )"ברר הזיפזיף"(.

איצטברת·עץ רמזררני·קש.

.4

את  ,הדייעות על תנאי·החיים והעבודה במחנה·העבוהד בקיידאן
המציאו

חיים

בורשטיין ויוסף

גרטנר,

הנמצאים

בארץ.

את עובדי ה"קיזגררבה" הובילו רק לעיתים רחוקות בימי א'
לגיטר .מצד היהודים נתמנה לראש·הבריגאדה אחד בשם נץ,

י:ורות ליט t

100
ולרופא  -ד"ר פישר )אשתו נספתה בבית·החרלים של הגיטר,
שהגרמנים חציתרהו ב  4-בספטמבר (. 1941
בקיץ  1943הוקם מחנה·עברדה בקיידאן עצמה .הובאו לשם
כ·  2soגברים ונשים יהודים מגיטו קובנה ,ביחד עם ילדיהם.
כולם

ש  ,וכנר בקםרקטינים

מוקפים

תיל

דוקרני.

היהדוים

הועסקו בבניית שדה·תעופה ליד קיידאן .כעבור זמן·מה העבירו

את המחנה לצריפים ליד שדת·התעופח שהיו מוקפים תיל
דוקרני .העובדים היהודים גרו בצריף אחד גדול ,הגברים לחוד
והנשים לחר.ד
חיילים מזדיינים עמדו במחנה על המשמר יומם ולילה .כמה
חודשים אחרי הקמת המחנה העבירו לכאן גם את אנשי
ה"קיזגרובה" .מכאן היו מוליכים אותם יום יום לעבודה 5-4
ק"מ ,הלוך ושוב ברגל.
היהודים של מחנה קידיאן שעבדו בהקמת ט tדה·התערפה
הועסקו בחפירת אדמה ,בהנחת צינורות ניקוז ובעבודת·בטון.

ה"אקציה" בוצעה על·ידי פילגראם ו~איאר ,אנשי הס.ס ,.מעוזריו
של גקה.

ב·  12במאי  1944ברחה קבוצה של  12אסירים ממקום·
העבודה .הם נסו בשלוש קבוצות ,כל אחת בת ארבעה אנשים,

שהיו להם מקומות מפגש אצל איכרים .במעט הנשק שההי
בידם הקימו העובדים היהודים פלוגת פרטיזנים קטנה .טראגי
ההי קיצו של אחד מיוזמי הבריחה ,אלתר סדיבסקי .הוא הלך
אל איכר לקחת את הרובה שהסתיר בערימת קש ,ולא חזר.
הוא נתפס על·ידי הגרמנים .הם עינו אותו ,אך חרא לא מסר
להם שום סודות.
אחרי שברחה הקבוצה ממקום·העבדוה ניסר גם כהמ בשים

לברוח מן המחנה ,אך הדבר לא עלה בידן .השומרים תפסו
אותן  :האחיות שיינה ובדיינה בלושטיין ,אטה קרלין וסוביה
לוי ,אמה של רבקה לוי ,שעמדה בראש "בריגאדת החקלאות"
והצליחה לברוח אל הפרטיזנים .הנשים שנתפסו נמסרו לידי

יחס הגרמנים לעובדים ההיודים היה רע .ניחרד הצטייד באב·

חגישטאפו .לחקירתן הגיע מקרבנה במיוחד איש חגישטאפר

זרירתו המפקח זאואר .אחד מחיילי המשמר תתהלך במחנה
ראיים " :היום אני מוכרח לירות במישהו" .את איומו הוא אמנם

קיטל ,הידוע לשמצה .הוא לא הוציא שמץ דבר מפיהן על
מטרת נסיובן לברוח ,ורצח את ארבעתן ביריות בנוכחות כל

קיים פעם  -הוא יחר וחרג נערה אחת .במשך הזמן התחילו
הגרמנים לקבל "מתנות" מהיהודים ,יחסם השתפר זהם חדלו
להפריע ליהודים לקנות מצרכי·מזון אצל הליטאים ,שהיו באים

האסירים.

מחבה·העבודה בקיידאן הוסיף להתקיים עוד זמן·מה ,עד
שהעבירו את כל האסירים למחבה·עבודה בפוניבז '.שם בפגשו

הקשר ביד היהודים במחנה קיידאן לביד הגיטו כמעט ונרתק

עם יהודים מגיטו קובנה שהועברו בשני משלוחים מגיטר קובנה
לריגה 'ר) בספר זה את מאמרו של י .קפלן  :ההגלייה ללטביה

כליל .רק לעיתים רחוקות היד מסיעים לגיטו חולים ,שנועדו
לאישפוז בבית-החולים ש'י הגיטו ,או עובדים שנשלחו להביא

ולאסטוניה( .גורלם היה כגורל כל יתר אסירי מחנה זה.
כאשר התקרבה החזית לפרניבז' הועברו בדלם למחנרת·ריכרז

לעבוד בשדה ·התעופה.

תרופות.

בגרמניה.

כעבור זמן הוציאו הגרמנים

ממחנת קיידאן

קבוצת

נשים

לעבודה בבית·ה nולים הצבאי הגרמני וכן לעבודות חקלאיות
בקירבת המחנה .לראש "בריגאדת החקלאות" נתמנתה בחוהר
בעלת מץר ,רבקה לוי .עובדות חבריגאדה תרמו רבות לשיפור

קילומטר~ם מקרבנה ,לכריית כבול )טורף( .קבוצה ראשונה בת

התזונה במחנה ,שחיתה רעה מא.ד

ל"זקן"·המחנה נתמנה יהדוי גרמני מגיסו קרבנה ,לחמן.
חרא היה

קפדן,

מחכה·העכורה כל~ישוררא

5

באביב  1943נתקבלה במשרד·העבודה שליד ה"אלטסטבראט"
דרישה לספק כ·  300עובדים למחנה·עבודה בקושידאר ,כ· so
 16אנשים נשלחה לשם מהגיטו ב·  1sבמאי  •1943בכל המחנה
היה אז רק צריף אח,ד לא מגודר .תפקידה של הקבוצה הראשונה

נוקשה ומחמיר עם העובדים היהודים.

המחנה היה שייר לחיל-התעופה הגרמני וחייליו קיימו את
המשמר והפיקוח עליז.
בבריגאדת ה"קיזגררבה" ולאחר מכן במחנה קידיאן חיתה

היה להכין מקרם בשביל העומדים עדו להגיע לכאן .מאחר
שהצריף הקיים לא היה מגודר ,אפשר היה לנוע בתחום המחנה
באופן חופשי .התזונה חיתה טובה למדי ,שכן מזון נשלח לא

פעילה תנועת מחתרת שיוזמיה היד חברי ארגון הפרטיזנים בגיטו

בשביל  16אנשים ,אלא בשביל כל המחנה ,שנרעד כאמור
ל·סס 3איש.

ובפעילות חבהל  :חיו מטעינים יתר על המידה את הקרונות ;

מפקד המחנה ,קצין·התשלרמים ש~רקה ,היה תמיד שתרי ולא

מכניסים חול בגלגלי הקרונות ,כדי שבדרך יתחילו לבעור
ציריהם ; את משטחי הקרונות שעליהם הוטען הזיפזיף חיו

התעניין ביותר בענייני המחנה .את ניהול העבהדו הטיל על
ראש הקבוצה ,היהדוי ר ,רט ,שידע להפיק בשביל אנשיה את

"סוגרים" כך שנפתחו בדרך והזיפזיף היה נשפך החוצה .בעיקר

מירב התעולת מהמצב.

קובנה .העובדים

ההיודים ,חברי הארגון ,עסקו בהשגת

נשק

השתדלו חברי הארגון היהודים לבוא בקשר עם הפרטיזנים

במשך הזמן הוקם במחנה צריף נוסף ,ואז הובאו מגיטר קרבנה

עשר בסירנות נועזים חיים

הובאו

הסובייטיםי שהיד בסביבה.

בכיוון m

בושרטייד ,יוסף גרטנר ואלתר סדינסקי .במשך הזמן עלה בידם

ליצור קשר עם כמה איכרים שחיו מוכנים לעזור ליהודים .הם
הצליחו גם לרכוש כמה כלי·נשק .קצת נשק השיגו גם הנשים
שעבדו בבית·החרלים הצבאי של הגרמנים והיה הלן מגע עם
הגרמנים הפצועים.

עדו עשרים וכמה גברים צעירים .באמצע ידני 1943
למחנה עוד  260עובדים יהודים .אלה באר מתוך  800היהודים
שעלה בידי ה"אלטסטבראט" להעביר בחודש מאי לגיטר קרבנה
מהמחנה בז'זמיר שחוסל' .ר) בספר זה את מאמרו של י.א.
רבינוביץ  :לשכת·העבדדה הגרמנית בגיטר קרבנה(,
לאחר שהגיעה הבריגאדה בקרשידאר למלוא הרכבה ,החלד

המחנה זועזע עמוקות מן ח"אקציה" של הילדים ,שברצעה

ב·ד 2במארס  •1944כאשר כל העובדים חיו בעבודה נכנסה

למחנה משאית שהוציאה להשמדה את  30הילדים שהיו בצריף.

.5

הידיעות על נתאי·ה nיים והעבודה במחנה נתקבלו מאת מ .מלמ,ד
המתגורר

בארה"ב.

גיזכר

קרבנה
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אנשהי בכריית הכבול .מפקד·המחנה שארקח הוחלף אז בסמל

אחרי אקציית הילדים הוברר לכל העובדים היהודים במחנה,

פאנק,ך ,ואנשי המחנה חשו עד מההר ש"הימים הטובים" חלפו.

כי ימיהם ספורים .הם באר במגע עם הפרטיזנים הסובייטיםי

העבודה התנהלה משלוש בבוקר עד שמונה בערב ,וגם בשובם
מהעבודה לא זכו העובדים למנוחה .התזונה הורעה .כל מיני
בדיקות והתעללויות מיררו את חייהם .החלה אז בריחה המונית

שהיו ביערות ,בקירבת המחנה ,בדבר שחרור העובדים ,כולם

מהמחנה חזרה לגיטו ,ובשל כך החמיר יותר המצב במחנה.

על·מנת למנו· :11בריחת יהודים הזמין מפקד·המחנה זקיפים מן

או חלקם .אחרי הכנות שנמשכו שבועיים ,הוחלט כי יברחו מן
המחנה ויצטרפו לפרטיזנים  80צעירים ,ואילו השאר ישיארו
במחנה ,שכן הפרטיזנים לא רצו לקבל אנשים מבוגרים מדי.
ב·  11באפריל  1944ברחו מן המחנה לא  80איש כפי שסרנם,

השבויים הרוסיים שעברו לשירות הגרמנים .זקיפים אלה לא

אלא רק  .44כל האחרים נשארו במחנה .כבר ביום הבריחה

הסתפקו בתפקיד השמירה שהוטל עליהם .הם היכר את העובדים

ערכו אנשי ה·ס..ד מרדף אחרי הבורחים ,אך רובם הצליחו

היהודים ,הן גברים והן נשים ,כמגלביהם על ימין ועל שמאל.

להצטרף לפרטיזנים הסובייטיים ונלחמו בנשק נגד האוייב

המצב במחנה החמיר וכל אחד טיכס עצה איד להינצל מהתופת.

הנאצי.

כך נמו !lך הדבר כשברע ימים .והנה בא יום ',א בו לא עבדו

והכל היו במחנה .בשעה  9בערב לערך ,החלו הזקיפים הרוסיים
להריץ את העובדים היהודים לצריפים ,אף כי השעה הקבועה
ללכת לישרן חיתה ב·  .10בשעה  11לערך התעוררו העובדים

 250האנשרם שנותרו במחנה הוסער לקרבנה וצורפו למחנה·
העבודה באלקסרט 'ר) להלן(.
מהכה-העכוהר ככוכט 8

היהודים לקול יריות וזעקות פצועים .אימה ופחד מילאו את
ליבם .היריות נמשכו כשעה ,ולשמען הגיעו למחנה בריצה מן
העיר חיילים גרמניים ,ז'נדרמים ומשטרה .עד הבוקר לא התירו
לאיש לצאת מן הצריפים .בשעה  8בבוקר הוציאו את העובדים

להרכבת הבריגאדה סייעה ההרגשה שבמחנה·העברדה ליד

היהודים מהצריפים למיפקד כדי לקבוע אם איש מהם לא ברח.

נובט אפשר יהיה ליצור מגע עם האיכרים בסביבה ,ולא רק

מפקד·המחנה ,פאנקיד,

כדי לקנות אצלם מצרכי·מזון ,אלא גם למצוא מקרם-מקלט

בחצר המחנה היו מוטלים הרוגים

בקיץ  1943הגיעה למשרד-העבודה שליד ה"אלטסטנראט"

תביעה להרכיב בריגאדה לכריתת עצים ביער ליד העיירה ב1בט,

כ· 2s

קילומטרים מקרבנה.

המומחה ההולנדי לכבול ,סמל רוסי ורוסי אחד מזקיפי המחנה,

בשביל אנשי הבריגאדה ובעיקר בשביל הילדים .העבודה בנובט

מהם

חיתה דומה לזר שבמחנה ·העבודה ביאנרבה ותנאי·ה nיים שם

ממשרתי הגרמנים .התברר

כי הזקיפים התקוממו

ר 21

ברחו.

היו במקצת אף טובים מאלה שביאנרבה ,אך היה קשה יותר

באותו יום נתמנה מפקד חדש למחנה ,ומאז השתנה המצב
במחנה לטובה .המפקד החשד היה איש רן לב ,ששנא את

להביא משם מצרכי·מזון לגיטו ,שכן בסתיו  1943הפך כבר

הגיטו למחנה·ריכוז שהיה בשליטתם של אנשי חס.ס .אשר

הצבא ואת הנאצים ,ולכן הקל בהרבה את המשטר במחנה.

החמירו מאד את הפיקוח על הברחת מצרכים לגיטר.

הדברים הגיעו עד כדי כך ,שרבים מהיהודים שברחו מהמחנה

חזרו אליו מרצונם הטוב .באוגוסט  1943הסתיימה כריית הכבול
והעובידם היהודים עברו לעבודות כריתת עצים ביערות.

יום אחד ,באמצע ינואר  , 1944נכנסה למחנה משאית של
ח·ס..ד )משטרת הבטחון( .כאשר חזרה פלוגת·היער מן העבודה
ציווה קצין ה·ס..ד לערוך מיפקד של העובדים ההיודים .הוא
בחר מתוכם  12אנשים למטה מגיל  ,30הושיבם במשאית רהרציאם
מהמחנה ל"עבודה" .הוא לא חידשה לחם לקחת עמם דבר
באמרו ,שבמקרם·עבודתם החדש לא יחסר להם דבר .את האנשים

אחרי

בריחת

היהודים

שהועסקו

בשריפת

גופות

הנרצחים

בפורט התשיעי ,ערכו אנשי הגישטאפו מצוד על היהודים נמקו·
מות שונים ,ובכללם סביבת נובט ,על·מנת לתפוס את הבורחים.
כמה מאנשי המחנה ,אשר שוטטו בין האיכרים בתקווה לקנות
מצרכי·מזון ,נתפסו על·ידי הגרמנים ושילמו בחייהם .במשך

הזמן היוותה "נריגאדת העצים" של נובט את הגרעין של
מחנה·העבודה בקאזלו·רודה שהוקם על·ידי הגרמנים לכריית
כבול 'ר) להלן(.

רכן מספר יהודים נוספים ממחנות·עבודה אחרים הסיעו הגרמנים

ב

לקרבנה ,ל"פורט התשיעי" ,רשם אילצו אותם להוציא מהבוררת
גוויות של יהודים שנרצחו ב"אקצירת" שונות ולשרוף אותן,

כפי שנאמר לעיל ,ל,רתה הפיכת הגיטר בסתיו  1943למחנה·
ריכוז ,בשליטת הס"ס ,בפיזור אוכלוסיית הגיטר למקומות שונים
בדרך של "קסירקוט" ,כלומר  :העברת מספר גדול של תושבי

בספר זה את מאמרו של א .פייטלסרן  :הפורט התשיעי(.
בינתיים סילקו הגרנזנים את מפקד המחנה בקושידאר ,לאחר

הגיטו ,יחד עם בני משפחותיהם ,לישיבת קבע בקסרקטינים ליד

מאחר שפלוגת שורפי·חגרויות הקודמים ברחה מח"פורט" 'ר)

שנוכחו כי יחסו אל העובדים היהודים הוא טוב מדי .למפקד
המחנה נתמנה סמל אחר .גם הלח לא היה איש רע ביותר ,אבל
כעבור ימים מועטים הוא נשלח לחזית .במקומו מינה סמל
גרמני אחר .גם הוא חיה שתיין מובהק והמעיט להתעניין במת·

רחש במחנה ,וח"שליטה" במחנה עברה לידי מעין נציגות של

מקומרת ·העבודה באלקסוט )שדה-התעופה( וכשאנץ

-

שני

פרברי העיר קובנה.

בניגוד לכל ההשערות ,לא עוררה העברת האנשים לקסרקטי·
נים את התנגדות המעוברים והיא בוצעה בשקט יחסי ובלי

הפרעות .היו שתי סיבות לכן :
האחת  -רוח הדכאון והיאשו שהשתלטה על הגיטו אחרי
ה"אקציה" ה"אסטונית" ב·  26באוקטובר  .1943הכל ראו בה

העובדים היהודים ,שהיטיבה לנצל את המצב לטובת העובדים.
ב  21-במארס  1944ביצעו הגרמנרם במחנה "אקציה" נגד
הילדים 22 .ילדים נקרעו מידי הוריהם והועברו להשמדה

אות לסיום תקופת השקט וציפו לזעזועים חדשים .מאידך סבורים

באושוויץ .אי·אפשר לתאר במילים את הזעזוע הנורא שעבר אז

הידיעות על תנאי-החיים והעבודה במחנה נתקבלו מאת הד"ר

על ההורים השכולים ערל כל המחנה.

.6

א .בלסברג ,הנמצא בארץ.

יהדות
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ליטא

היד שבמחברת העבודה באלקסרט ושאנץ הייר היהודים בטוחים

היו היהודים הרטובים וספוגי הקור חוזרים בערב לקסרקטין.
בהמולה של אלף איש לא ניתז היה לנוח ,בעוד שבגיטו חיתה
לכל אחד האפשרות לנוח קצת בפינתו ולהכין לעצמו אוכל

החרפת בעירת השיכר,ן בגיםר בשל שתי פקרדרת של

לפי אפשרויותיו .במחנה צויד היה להסתפק במנת-מקר מן

לפחות מפני העברה למקומרת אחרים ,אם כי הביבר שתנאי·
החיים שם הייר גרועים בהרבה מן התנאים בגיטר.

שנית -
גקה  :פיניו "הבלוקים הגדולים" ופינוי השטח שהיה יזער

הדוד הכללי .נוסף לכל זה היה מפקד·המחנה ממש רוצח בעל
כסיון ,שאותו רכש בכמה מחנות·ריכוז ,הרי הוא האונטרשאר·

בשם "העיר העתיקה" אר ה"סקטור הראשןו".

כיוון שהיה קזקה מאד למצוא דיור בשטח הנותר של הגיטר,

העדיפו רבים לצאת .למחנרת·העברהד ,גם אם יהיה עליהם לגור

פהירר של הס.ס .קול מיהה.
מפקד-המחנה הפך את המחנה לגיהנום ממש .על ה"חטא"

תקל ביותר היה מהכ כמגלב ודווקא על הפנים .שעות על שעות
ההי מריץ את היהודים ומאלצם לשכב בבוץ ,רהכריחם לבקרת

בקסרקטין.

את בתי-השימוש עד שעות-לילה מאוחרות.

המהנ·עהוכהר אבלי1םוט ז

ב  30-בנובמבר  1943נעשה ר,שלב הראשון של ה"קסירקוט".
אלף איש מהגיטו הוצאו לעבודה ולישיבת-קבע באלקסוט לא

פעמיים ביום קיימו במחנה מיפקדים

-

עם הקימה בבוקר

ולפני ההליהכ לשינה .בעת המיפקדים היה מפקד-המחנה מכת

רחוק ממקרם·עברדתם בשדה·התערפה.

את האסירים מכות רצח.

עם בראם למחנה ,נגרמו לאנשים אכזבות מרות .הם הוכנסו
לקסרקטין גדול ,שם הותקנו כשבילם איצטברת·עץ כשלרש

אסור היה לגברים במחנה להיכנס אל כשרתיהם .אפילו בשעת
הפגישות המקריות על המדרגות או במסדרונות אסור ההי
להחליף כמה מלים .על "עבירות" כגרן אלו היה מיהה מכה
בפרגרלו במלוא האכזריות.
כאשר היה מפקד-המחנה מגלה ,כי מישהו לקח עמו בדרכו
לעבודה כתונת אר חפץ אחר ,כדי להמיר זאת במצרכי·מזון,
לא רק שהחרים את החפץ ,אלא גם הפלאי את מנותיו ב"פרשע".
אותו גורל פקד את האיש שכמצאר אצלו מצרכי-מזון בשרבו
מן העבודה .מזמן לזמן היה בודק את סידור המצעים על
האיצטברת ,ראוי היה לאיש אשר מזרון·הקש שלו או השמיכה

מיד :

קומרת .המשפחות נקרעו

הגברים הופדרו מן הנשים ושרכנו

בקומה הראשונה של הבגין ,רגם הילדים הופרדו

-

הנערים

הגדולים נשארו עם האבות ,והקטנים יותר  -עם האמהות
בקומת חשביה .המגע בין אלה לאלה הותר רק עד השעה •9
הקסרקטיז היה מוקף תיל דוקרני ,ובשטח הגמודר היה צריף

של המשמר הגרמני .שם היו גם ,,מטבח והמכבסה.
השמירה על המחנה חיתה קפדנית מא,ד והוא הצטייר יותר

כבית-כלא מאשר הגיטר .החפצים שהביאו עמם האנשים נלקחו
מהם והושמו במחסן מיוח.ד כל אחד קיבל רק את הדרוש לו
ביותר .רק פעם בשבועיים מותר היה להוציא חפצים נוספים.
מאחר שאי·אפשר היה לחיות על כרטיס המזון ,היו היהודים
מעוניינים הלמיר את חפצהים במצרכי·מזרן אצל הליטאים.

לא סודרו בצררה שמפקד המחנה רצה
זקן·המחנת היה

יהודי

גרמני

בה...

בשם

ברנשטיין,

איש

קשה

וקפדן ,שגרם צרות רבות לאסירים .לסדר הפנימי במחנה חיתה
אחראית גם קבוצה יהודית של שיררת·הסדר )משטהר( ,ברא·

שלילת הגיהש אל החפצים חיתה מכה קשה.
לעבודה בשדה·התערפה נשלחו עתה לא רק הגברים והנשים
שהיו כשירים לעבודה ,אלא גם אלה שהיד פטורים בגיטר
מהעבוהד מטעמי גיל אר מחלה .בשערת היום נשארו במחנה
רק חולים ,זקנים וילדים עד גיל  - 11-10בפיקוח כמה נשים

המחתרת

אחרי יום עבודה בשהד הפתוח של שדה·הiרעופה נירם סתורי
קר וגשום ,בחישת נטרן וסחיבתו ,נשיאת לבנים ושקי מלט,

ועזרו לבצע משימות שונות ,בכלל זה "סחיבת" נשק ממחסן·
הנשק באלקסוט .על מצב·הררח במחנה מעיד שיר ,שחיבר שם
ואשר שרר אותר לפי לחן השיר הרוסי "אם מחר מלחמה" :

וגברים זקנים ,בריאים יותר במקצת.

שרתו של דוד טמשה .ההשגחה הרפואית במחנה היתה נתונה

בידי הרופאים א .גולדברג ,א .זילברג ושפירא m ,אחות פ.
ררבנצ'יק.

ד"ר א .זילברג ,ש .זידילסון רב .פריים עדמו בראש תנועת·
במחנה ,שקיימה

קשר עם

ארגון הפרטיזנים

בגיסו,

ם'איז א שרעקלעכע נריט,

איומה המצוקה

המוות אורב לנר בכל

דקה ;

ס'דראט ארנדז שטענידק דעו טויט,

הס.ס .מענים ,שוחטים.

די עסעסניקעם פייניקן ,שעכטן.

מה לעשות לכלבים הגרמניים ז

וראם זשע טרם מען אצינד מים די דייטשישע חינם,

מה נעשה למטהר הצודקת ן

וראם זשע טאן פארן ציל ,זעם געערכטן ן

בגרזן' באבן' בסכין'

מים א האק ,מים א שטיין ,מים א מעסער,

חברה ,התנגדו לאוייב1

חברה ,שטעלט זיו אנטקעגן עזם פיינד1

קרעו השרשרת,

רייםם פרנאנעדר יד קיים,

הרסו הגדר,

רייסם פרנאנדער זעם צרים,

עדר היםו נצא לקרב1

צר עזם קאמף קרמם אריוםעם באן היינם ז

במשך הזמן גדל במחנה·העבודה באלקסרט מספר האסירים,
וזאת בשל ה"קסירקוט" הנוסף של אנשי הגיטו ,שקודם עבדו
.ן

ידיעות

על

התנאים

במחנה·העברהז

א .םרייס רס .זיל בר ג ,הנמצאים

בארץ.

באלן,:סרס

נמסור

על·ידי

בבריגאדות עירוניות באלקסרט  -בנקדוות העבודה "פאלק",
בנייד צריפים ,מעליות וערד .מספר האסיריו;:ו הגיע עד המ;ור
לאלפיtני ומעלה,

גיטז

קרבנה
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את הקשר עם הגיםר קיימו ההיודים על·ידי חולים מן החמנה
שהועברו לבית·החרלים

בגיסו לאישפוז אר לניתוחים .את

החולים היו מלווים רופא המחנה וחובש .כן היו מביאים מן
הגיםו מצרכי·מזון בשביל אנשי המחנה.

ס'איז אונח גרם אןו רריול  ,גtזר ו $מחיה,

ויו אין ~ קעסל קtזכם ~ וערלם ~ ,נייע !
מיד זיינען נים צעזייט ,אין שםיבעלעך צעש eריים,
ס'איז גדיים פ~ר אונדזער שם~ם גר~סעס

אןו ~ צ~ם.

זעזוע קשה עבר על המחנה כאשר ברצהע ב"  27במארס
 1944אקציית הילדים .שעה שהעובדים היו בעבוהד בכנסר

למחנה כמה משאיות ובהן הוציאו להשמדה את הילדים הקטנים
ואת הזקנים .קשה לתאר את כאבם ומצבם של ההורים שחזרו

ס'וועט נtזד ורעדן קל  \tר עדו הימל

הכלואים מיאנו לקבל מזון ושלרשה ימים לא יצאו לעבודה.

די כמ~רע ורעם פ~רביי  ,דtזס לעבן ט'רוערן נ יי,
געבענסשם מים ~לעס גוסס ,מים ברכות ראיפן םץו !

מן העבודה ולא מצאו את ילדיהם .המחנה הכריז שביתה,

נים געדאגהס נtזר ,איו ש~נצער בריעדר,
ריודער 1

שום צעדים של מפקד·המחנה לא היה בכרחם להניע אותם

לצאת לעבודה.
ביוני  1944גזזו את שערם של כל האסירים ומפקד·המחנה
החל להלבישם בגדי פסים של עצורים במחנרת·ריכוז .בראשית
חודש יולי כבר החלו לדבר על פינוי המחנה ,ואמנם ,ב" 6
ביולי ניגשו לבצע זאת .מאה גברים בריאי·גוף הוצאו מן
המחנה ונצטוו לפרוק מספינות קטנות קש ותבן .בספינות שפונו

השיטו על הניימן והים הבלטי את אסירי המחנה לגרמניה.
הם העוברו בקררנרת·משא למחנרת·הריכרז בשטוםהרף דראכאר.

לא דרוש לנו כלרם ,הכל יש לנו,

הבאנו מהגיטר את כל העוני שלנו-
את האשה ,את ילדינו ,את כל המשפחה,
ואף האהובה

כ-אן,

ביתנו החדש

-

איו,

בשעה מצולחת.

איצםבות השינה הקשים,

כואבים לנו היונים הרזים.

שולחנות ,ספסלים לידנו ,רעש כבבית מרזח,
מהרמה וצפיפות ,כמר דגים מלוחים בחבית.

המבה·עההרוכ אשכבץ 8

את מחנה·העבודה השני ל"קסירקרט" תושבי הגיטר הקימו
הגרמנים בפרוור קרבנה ,שאנץ ,באיזרר הקסרקטין ,לא הרחק
מגשר פאנימרן .כבר בספטמבר

1943

הביאו הגרמנים יהודים

מן הגיטר כדי שיקימו צריפי·עץ בשביל העובדים היהודים.
ב  16-בדצמבר  1943הועברו למחנה כאלף היודים.

כ· soo

סרב לנר ,נעים לנר ,הנאה אמיתית.
כמר בזדר ,רותח עולם חדש.
אין אנו פזורים בבתים נפרידם,

עבורנו מרבנים סורגים וגדר תיל.

יהודים נוספים הועברו קצת יותר מאוחר.

במחנה·עברדה זה רוכזו היהודים שעבדו בשביל ה"הרסבאו·
דינסטשט~לה" )יחידת·הבניה הצבאית( ,שחיתה ,אחרי שדה·

אך ~ל תדאגו ,אחינו משאנץ,

התעופה ,המעסיקה הגדולה ביותר של כרח·עברדה יהודי.

עדר יתבהרו השמים שרב,

היו ע .וד שלרשה מקרמות·עברדה גדולים של הגרמנים ,שערב·

והם :

זיהם היהודים קסורקטר במחנה·העברדה כשאנץ.

משדר

ההזנה של הצבא ,משרד הביגוד של הצבא ,ונקודת הדלק.
המשורר המתחיל אברהם היימ~ן ,שנכלא במחנה זה ,תיאר
בחרוזים

סרקסטיים

את המתרחש

סביבו.

שידר

"שאנצער

לאגער·ליד" )שיר מחנה שאנץ( היה מושר רבות במחנות

העננים יתפזרו ,החיים

יחדושו,

חיים ברוכים בכל טוב ואושר.

בהשתדלותו של המנהל היהידו של בתי·המלאכה הגדלוים
שבגיסו קרבנה העבירו הגרמנים אל המחנה כשאנץ כמה
משפחות מהמחנה "קייליס" שבווילנה ,שסכנת החיסול ריחפה
עליו.

וגם בגיסו קובנה ,בלחן השיר הפרפרלארי "רוtזס דארף איד

מפקד מחנה·שאנץ היה ס.ס·.לאגרפירר ברונו ב~נצקה .הוא

חופשי

לא החמיר עם היהודים ולא~ התערב הרבה בחיי המחנה הפנימיים.

ה ( tבן

מער"...

נביא

קטעים מהשיר במקור

ובתרגום

לעבירת:

היהודים ש.וכנו בחמישה צריפי·עץ ,עם איצטבות דר·קרמתיות

לשינה .אף כי הגברים הובדלו מהנשים ,אופשר להם בכל זאת

מיו ד~רפן מער קיין ז~ך ,מיד ה ( tבן ~לעס,

לנהל חיי משפחה ולקיים מגע עם הילדים ,שהוחזקו בצריף

פרן געטtז מיםגעבר~כם זעם ג~נצן דלות -
דtזס ורייבל ארן דtזס קינן ,ד( tס ג~נצע היוזגעזינד,
יד געליבםע איז איון ד ( tאין ~ מזלדיקער שעה.
אונדזער נייע היים

ארי,

-

שנודע בתור ראש· בריגאדה פעיל רדינאמי וידע איך ליצור מגע
עם הגרמנים .על האחד היה משפיע בביטוי קולע ,על השני

-

בשוח.ד וכך השיג הקלות בשביל כלואי מחנה שאנץ.
היהודים המירו את חפציהם במצרכי·מזרן ,כמעט ללא

יד ה~רםע נ~רע'

עס טוען וויי די זייםן

נפדר .לזקן·המחנה מינה ה"אלטסטנראט" את עזריאל ברקמן,

~רע !

אריף םישן ארן אריף בענק ~ ,םומל ווי אין שענק,
~ן ענגשאפם ~ ,מישמ~ש ,ויו הערינג איד ~ פאס.

הפרעות .גם תנאי·העבודה לא היו קשים ביותר.
לשמירה על הסדר הפנימי במחנה היו שלושה שוטרים
יהודים וחמישה ראשי· גושים ,ביניהם אשה אחת .במטבח המחנה
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ידיעות

על

תנאיה-חיים

פ .ברקמן ,החי בארה"ב.

כמחבה-העבודה

כשאבץ

במסרו על-ידי

עבדו

כמה

נשים

יהודיות.

זקן·המחנה

היהודי

קשר

קשרים

טובים גם עם מנהל משרד התזונה של הצבא ,שהיה אנטי·

יהדות

104

היטלריסט לפי השקפותיו  .מאחר שהיה מומנה גם על התזונה
של החיילים הגרמניים בקרבנה ,בחבר מזה אף היהודים .בעיקר

היו יהודי המחנה מרוצים מן העובדה ,שלא התעללו בהם
כמר במחנה·העברהד באלקסרט.

n

עובדים שלקר במחלות קשרת אושפזו בבית·ה nרלים של הגיטר.
בית-המרקחת של הגיטר סיפק רפואות למרפאת המחנה.

n

n

כמר בגיטר רבמ ברת·עברדה האחרים ברצעה גם במ בה·שאבץ

ה  11אקציה

11

והפרטיזנ י ם הסובייטיים שנמצאו בקירבת המקום .אנשי מחבה·

העבודה פתחו במשא·רמתן על בריחה המרבית מן המחנה לבסיס
הפרטיזנים ביער ,אך הפרטיזנים לא הסכימו לקלוט הרבה
אנשים בלי

מ נה·שאנץ קיים מגע עם הגיטר ,שנחשב מחנה·ריכרז מרכזי.

של ילדים וזקנים ב·ד 2במארס

,1944

בראשותו

ליטא

נשק .המשא·רמתן אתם במשך .בינתיים

הגיעו

ידיעות מדאיגות מן הגיטר ואסירי המחנה החליטו שיש צררך
דחוף לשגר מיהשו לגיט.ר ,כדי לקבל מידע ברור על המצב.
את היוזמת לכך קיבל על עצמו ד"ר א .בלסברג.
כיורן שהמחנה רשאי היה להעביר לבית-החולים בגיטר

עובדים שלקר במחלה קשה ,חבש ד"ר בלסברג את רגלו של
אסיר אח,ד בטענה שקיבל שבר ברגל ,ודרש שהגרמנים ירשו לו
לנסוע אתר לבית-החולים בגיסו .הגרמנים העמדיו לרשותו

של התליין הראשי קיטל .כאשר כל הגברים המבוגרים היו
בעבודה ,הוציאו מהמחנה במשאירת  70ילדים ר  20-זקנים .
הכניסרם לקרונות רכבת רהסיערם ,כנראה ,לחדרי הגאז באושוויץ.

מכונית ואחד השומרים הוביל את שני היהודים לקרבנה .כשהגיעו

בשעת ה"אקציה" החזיקו הגרמנים את זקן·המ nבה היהודי מול

לגיסו התברר ,שימיר כבר ספורים.

קנה האקדח ואת מפקד·המחנה הגרמני החזיקו אנשי הגישטאפר

בשרבו למחנה כינס ד"ר בלסברג את "ראשי הבריגאדרת" ,
שפיקחו על כריית הכבול ,להתייעצות סודית .בהתייעצות

בחדרו .מן המרות ניצלו רק כעשרים בני נוער ,שיצאו באותו
יום לעבודה עם המבוגרים.

ח'סרל מחנה·שאנץ בוצע בעת רבעונה אחת עם חיסול גיטר
קרבנה .מעניינת העובדה ,שלפני העברת היהודים לגרמניה
ברח מפקד-המחנה הגרמני בז!נצקה יחד עם אהובתו היהרדיה,

רקדנית לשעבר ,שעבתר במטבח המחנה .את האנדרלמוסיה
שברצדה בין השומרים ניצלו כמת יהודים וברחו מן המחנה.
את הכלואים במחנה שאנץ העבירו באמצע יולי  1944לגר·
מניה  -את הנשים לשטרטהרף ואת הגברים לדאכאר .הם חיו
שם בתנאים אל-אנושיים איומים ביותר .רובם ביסמו באורח
טראגי.

הוחלט ,שאם יובילו את אסירי המחנה בחזרה לגיטר ,צריך יהיה
להשתמש בהזדמנות זר כדי לברוח .הרסכם עם הפרטיזנים הסרב·
ייטיים  ,שכאשר יעברו העובדים היהודים את היער בדרכם חזרה

לגיטר ,ישמיעו הפרטיזנים כמה יריות רזה ישמש אות ליהודים
להתפזר ולברוח.

ב·s

ביולי  1944התחילו לפנות את המחנה .מקרבנה הגיע

כרח·שמירה מוגבר .הגרמנים חילקו ליהודים מזרן ,והודיעו שמר·

בילים את כולם לגיסו קרבנה והזהירו כי מי שינסה לברוח
יירה בר במקרם .לפנות ערב העמידו את היהודים בטור .בראש

הטור היו הנשים ,ואחריהן

מכחה·הטכווה

כקאזלר·הדרר •

באביב  1944החליטו הגרמנים להקים מחנה·עברדה שברעד
לקלוט  300איש ,בשביל ע.רבדים יהודים בסביבת קאזלר·ררדה -

עיירה במרחק  30קילומטר לערך מקרבנה

 -הגברים .את השמירה עליהם

קיימו גרמנים ורוסים ,לשעבר שבריי·מלחמה ,מצריידים ברובים
אוטומטיים ,רימרני·יד וכלבים .את היהודים הוליכו בדרן·יער
צרה ראבשי·השמירה באלצו ללכת בין תעצים.

לכריית כבול.

אחרי שעה רחצי של צעידה ,התקרב הערב .גברים ובשים

כגערין לבריגאדה זאת שישמה קבוצת יהודים שעבדה במחנה·

שצעדו בטור בנפרד התערבבו .כאשר הגיעו למקרם שעליו בדברו

-

העבודה בנובט ושסיימה את עבודתה 'ר) לעיל( .משרד·העברדה

עם הפרטיזנים הסובייטיםי.

שליד ה"אלטסטנראט" הצליח לשכנע את אנשי הקבוצה הזר,
לרבות את רופא הקבוצה ד"ר בלסברג ,להתייצב מרצונה הטוב
להעברה לקאזלר·ררדה על·מנת למנוע חטיפה פראית של עובדים

מהמשמר ,רוסי שברי·מלחמה ,שאף הוא רצה לברוח ושבדבר

יהודים בשביל המחנה על·ידי הגרמנים עצמם.
לגרעין זה צורפו מספר יהודים מאלה שהועברו לגיטר מז'זמיר
'ר) לעיל( .היה זה אחרי ה"אקצהי" של הילדים והזקנים בגיטר
קרבנה בסוף מארס  . 1944בגיסו שרר אז וכארן קשה וההעברה
לעבודה לקאזל .ו·ררדה לא נראתה טראגית ביותר.
כ  300-היודים הוסער ברכבת למחנה·העבודה ,שנמצא ביער,

מספר קילומטרים מאחורי העיירה .הם הוכנסו לצריף גדול,
מוקף גדר תיל דוקרני .כבכל מחנרת·העברדה האחרים ,היו
בצריף איצטברת·שינה בנות שלרש קומרת ,בשביל גברים לחרד

ונשים לחוד .השמיהר על המחנה חיתה קפדנית רמשטר·החיים
היה חמ~ר .עבודת הכריהי של כבול במעמקי היער חיתה קשה
מאד.
כעובר
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ימים

מועטים

נוצר

מגע

בין

העובדים

היהודים

הידיערת על התנאים במחבה·העבוהד בקאזלרווהר במסור בישראל
על·ידי ד"ו א .כלסבוב ,איב ' Tב .קרלבק וי .זימן.

בשמעה היריה המצופה.

גם

אחד

עם היהודים ,התחיל לירות .ד"ר בלסברג השמיע צעקה ,כאילו
מבוהלת " :פרטיזנים "! המפקד הגרמני נתן מיד פקדוה לשכב.
אנשי השמירה השתטחו על האדמה והיהדוים ניסר לבר •mאז
התחילו הגרמנים לירות עליהם ויותר מעשרה היודים נפלו
חללים .בכל זאת הספיקו רוב הבורחים להתרחק למעבה היער
וכדורי הגרמנים לא השיגרם .יותר מ  130-יהודים הצליחו
לברוח .בחלקם הם הצטרפו לפרטיזנים ונלחמו יחד אתם נגד
הגרמנים הנסוגים .חלק מהבורחים שרטטו ביערות אר הסתתרו
אצל ~•כרים ,עד שבסוף יולי  1944הגיען למקרם יחידות הצבא
האחם .אלה שלא הצליחו לברוח ,הובאו לגיסו קרבנה רמשם
הובילו אותם בקרונות-משא לגרמניה ,את הנשים והילדים -
אל מחנה חריכת שםןםהרף ,שבפרדסיה המזרחית ,אות הגברים
 mנערים  -אל מחברת הריכוז בסביבות ואבאר )ב~רריה( .
פה נשאר את הסבל האירם של מחברת ההשמדה הנאצםי .רק
יחיידם נשארו בחיים וזכר לשחרור.

,.

א .רבינוביץ

לשבת·העברדה

הגרכונות בגוטן

ב" 19כפברואר  1942התחיל לפעלו בגיסו וכוסד חשד -
"לשכת·העבודה הגרמנית" )"דייטשער ארבייטסאמט"(  ,עם

כי יחסו להיודים שונה מיחס המושלים הגרמנים שעימם נפגהש
הנהלת הגיטו עד אז .חרמן גדיף את הליטאים המשתמטים
מעבודה וגם רמז על הרושם הקשה שעשר עליו ביקוריו

הגיטו נתון היה אז בפיקוחו של הקומיסאר העירוני קראמר,

בעיירות ליטא ,לאחר חיסולה הטוטאלי של האוכלרסיה ההיר

הופעתו בגיטו של הס.א·.שטורמפירר גוסטאב הרמן.
וכל סדרי·החיים בגיסו נקבעו על·ידי הממונה על ענייני היהו·

זית .ה"אלטסטנראט" העמיד לרשות חרמן צוות אנשי·משרד

איש הס.א .יודראן .על אכזריותו של יורדאן מסופר

מהגיטו השולטים בשפה הגרמנית .כך הרקמה בגיסו "לשכת·

זים

-

בפרקים אחרים של הספר .לאנשי הקומיסריאט העירוני היה

העבודה הגרמנית".

ענין רב לצמצם את מספר הגרמנים שחיתה להם דריסת·רגל

הדוק בינה רבין משרד העבודה שליד ה"אלטסטנראט",,,, ,
אלקס ררבינרביץ גילו לחרמן את החששות מפני הרישום,

בגיסו והם התנגדו לשיתוף מוסדות גרמניים אחרים בניהול

מספר

עובידה

היה

מצומצם והיה קשר

הגיטו .רק במאוחר נודע ,כי להופעתו של חרמן קדמה מלחמת·

סיפרו לו על "אקציית האינטליגנטים" ,שחיתה בין הראשונות

סמכויות בין הגנרל·קומיסריאט והקומיסאר העירוני .גוסטאב

בגיסו,

חרמן ,בגיל קרוב לחמישים ,הגיע לליטא יחד עם חיל·הכיבוש

כי יירשם רק המקצעו החדש שכל אחד כאילו רכןס בגיםו,

הגרמני ועבד בלשכת·העבודה של הגרמנים בעיר קובנה .בחיהי

ובמשך שבעורת מספר הועברה על הנייר "פרדרקרטיביזציה"

הכלכילים

קובנה

של

של עבודת·

של תושבי הגיטר .רובם הפכו לבעלי·מלאכה ולעוזריהם ,מאדת

הכפיה של היהודים .הגיטו ,למרות שמספר תושביו ירד אחרי

נרשמו כסבלים ,פועלי בנין וכדומה ,נשים נרשמו כתופרות

האקציות ,הפך למצבר·כוח נדרש וחשוב למוסדות הגרמניים,

וזקנים יולדים נעלמו מהרשימות .מעשרות הרופאים שהיו אז

לעשרות חברות קבלניות ,שליו ,את הצבא ,וכן לתעשיה

בגיטו

נשארו על הנייר רק כעשרה ,שהיו דרשוים לשירות

הצבא .הליטאים היו בורחים

פנימי.

הליטאית שהועסקה

הברמנית

על·ידי

ערכה

עלה

וביקשו את עזרתו בדחיית ביצוע הרישום .חרמן הסכים

המעיר ובכל האמצעים התחמקו מן העבדוה הבלתי משתלמת.
מהליטאים

חלק

גוייס

ונשלח

לעבדו

הכפית של היהודים מהגיטו התרחבה *

בגרמניה .עבדות·

והיהודים הועסקו בשדה·

התעופה ,ב"בריגאדות העירוניות" ובבתי·המלאכה הגדולים

-

בסופו של דבר מסר חרמן למוס.ךדת העליונים ולגישטאפו רק
סיכומים מהמספרים לפי השתייכות מקצועית ,ולא רשימות
שמיות .חרמן הושיט את עזרתו לבית·הספר המקצועי לנוער,
שנוסד בגיסו ,וגם הציע •ז,zיהיר בגיטו קורסים קצרים למבוגרים

שהיו בגיטו.

ללימוד מקצועות הכבאות.

ללשכת·העבודה של הגרמנים בעיר קובנה )שחיתה מסונפת
לגנרל·קומיסריאט בריגה( לא חיתה כל דעה בכל הנוגע למשלוח
יהודי הגיטו למקומות·העבודה .הגנרל·קומיסריאט היה מעוניז

אחרי זמן·מה התברר כי ליחסו המיוחד של חרמן חיתה סיבה
אישית .אשתו חונכה כבת·חררגת בכיתר של היודי גרמני ויחסר
הטוב הוחם של האב החורג לא נשכח מלבם.

אך הקרמיסאר

בזמנו של חרמן גדל מספר "הבריגאדות העירוניות"
עשרות מהן היו עוברות כל בוקר את שערי הגיטו .הקומיסאר

דרישות ממוסדרת עליונים בגרמניה להכין רשימה של
הפועלים היהודים ,העומדים לרשותם ,לפי כללי הקלסיפיקציה

העירוני ,קראמר ,היה מתלונן על היהודים הרבים ה"מסתובבים"
בעיר  ,אבל חרמן היה מוכיח לו כי כל מפעל שקיבל את
הרשיון להעסקת העובדים הוא מפעל חיוני לדייר ואין אפשרות

לבצע זאת ,הסכים הקומיסאר העירוני קראמר למסור את העביד
לחרמן.

להעמיד לרשותו עובדים אחרים.

לקבל

שליטה

על

עובדי·הכפיה

היהודים,

העירוני התנגד לכך בכל מיני תירוצים .רק אחרי שבאו

המקובלת בלשכות ·העבודה בגרמניה ,ויורדאן לא היה מסוגל

-

לא בכל הבריגאדרת העירוניות היה יחס הוגן לפועלים

הופעתו הראשונה של חרמן בגיטו ,בפברואר  ,1942עוררה

היהודים והיו מקומות ,שבהם התייחסו מנהל·העבוהד הגרמני

חששות קשים בקרב ה"אלטסטנראט" ובאוכלוסיית הגיטו .ד"ר

או הליטאי באכזריות לעובדי הכפית -

כמו "גריז ובילפינגר",

יא ..רבינרביץ מ,נה אז על·ידי ה"אלטסטנראט" כמקשר בינו

"מאיור שוח"" ,הפורט החמישי" ועו.ד חרמן היה מבקר במקומות

לביד חרמן .בשיחות הראשונות בין חרמן ,ד"ר אלקס דו"ר
רבינוביץ' התברר שהוטל על חרמן להעביר רישום מדוייק של

אלה ,בודק את התלונות ,משפיע על מנהלי·עבודה לשנות את
יחסם לפועלים היהודים ולפעמים מאיים שיפסיק לשלוח

תושבי הגיטו לפי מין ,גיל ומקצוע .מיד התעורר החשש ,כי

אליהם פועלים יהודים.
בשנת  1942/43קמו בריגאדרת שעבדו מחוץ לעיר .קראו

כתוצאה מזה יבואו אקציות חדשות .בפגישות עם חרמן הורגש,

*

רהא מאמריהם בספר זה של
קובנה

I

ל  .י ,גרב :

·' קפלן :

העבדוה בדשה·התעופה

הבריגאדות העירוניות  Iומשה

המלאכה הגדולים בגיטו קובנה .

סגלסון :

בתי·

להן "אריסן בריגאדעס" .העובדים היו נשארים מחוץ לגיסו
שבועות מספר ותושבי הגיטו פחדו להפרד ממשפחותיהם.
קשה היה לספק את מספר העובדים הדרוש .על אף כל הבקשות
לא יכול היה חרמן לוותר על הדרישה ,אבל הבטיח לדאוג
ליחס הוגן ותזונה מספקת לעובדים שלו 1 .בקיץ  1942נשלחו

יחרות

106

כ  100-איש לכריית נכיל בפאלימרן ,בסביבות קרבנה .ניהול
העבודה והשמירה במקרם הין בדיי הליטאים .התברר ,כי תנאי·
העבודה והחיים שם היו קשים מא.ד ערב אחד השתכרו אנשי·

השמירה הליטאים רירו על הצריפים שבהם שרכבו היהודים.

שלרהש אנשים בהרגו והיו גם פצועים .למחרת הביא ראשה
היהודי של הבריגאדה את הגרויות לקבורה בגיטר ואת הפצועים
לבית-החולים .ההתרגשות בגיטו היתה גדולה .משנודע הדבר
לחרמן ,נסע לפאלימןר והחזיר לגיסו את כל הפעולים.
כמשן הזמן התברר ,כי ב"בריגאדות החוץ" קיימת אפשרות

לעסקי חליפין עם הליטאים מהכפרים הסמוכים למקום·העבודה,
ואז במצאו גם מתנדבים מהגיטו לעבודה .זרן "בריגאדות
החוץ" היו אנשי המחתרת בגיטר מנסים ליצור קשר עם הפר·

ליטא

רוב אנשי המחנה עולים במהירות על המשאיות .הם ניסו להת·
קשר טלפונית עם הממונים עליהם ,אן לא השיגרם במשרדיהם,

שכן היה זה ידם '.א כן יצאו ,איפרא ,כ·  sooאיש מהמחבר ,לגיטו
קובנה  -במקרם  400שיציאתם הותרה לפי הרשירן .המעטים
שבשארו במחנה הועברו אחרי-כן לגיטר וילנה .כאשר הגיעה
השיירה לקרבנה ,היא נתקבלה ליד השער על·ידי חברי ה"אלטס·
טנראט" ובראשם ר"ר אלקס .בראם של יהודים מנחרץ ערדו

את תדשני הגירט ,ורובם רצו לראות בזת סימן ליציבותו של
הגיטר .אשליה זאת לא נמשכה זמן רב.
כמשן הזמן התהדקו חיחסים בין ה"אלטסtננראט" לבין חרמן,
בעיקר בינו לביד

היר"ר,,,, ,

אלקם .חרמן היה מדי פעם מסור

מידע חשוב על הנעשה בצר השני של הגיטר במוסדרת הגר·
מנים רעל תכניותי,הם.

טיזבים ביערות.

מבין פעולות לשכת-העבודה הגרמנית בראשותו של הרמז

בספטמבר 1943
אוברשטורמבאנפירר וילהלם גקה עם קבוצת עוזריו ,נדלם אנשי

בעיירה ז'זמיר ·כ>  soק"מ מקרבנה( לגיטו קרבנה .חיתה זו
הפעם היחדיה בה גדלה אוכלוסיית הגיטר .בז'זמיר עבדו כאלף
יהודים מעיירות סמוכות לווילנה .הם הועסקו בסלילת כביש,
ונחשבו כי nידת· nרץ של גיטר וילנה .העבידה ברצעה בהשגחת
היחידד ,הטכנית של הרייכסוור )אורגאביזאציוז טודט ,בקיצור -
 (. O.T• .משרד או.ט .נמצא בקרבנה ,ברחוב אוז 1שקבס .קבוצה
קטבה של יהודים הועברה ע"י אנשי או.ט .מז'זמיר לקרבנה,
הם גרר במחסן ליד הבגין של משרד אר.ם .נוכחותם בעיר של
יהדוים זרים ,לא מהגיםר ,לא בעלמה מעיבי אנשי הבריגאחת
שהיו מדבלים מהגיםר לעבוהד נואתר רחוב .נוצר קשר עם
יהדוים אלה רגם עם הגרמנים הממונים על המחנה בז'זמיר .הוצע
לקצין הגרמני  -מבהל העבודות בז'זמיר  -שה"~-ילטסטבראט"
של גיטו קרבנה ירשים עזרה ליהודים במחנה ,יספק והם בעלי·
עץ מבתי·המלאכה של הגיטו ותרופות מבית-המרקחת ,ויקצה
מיטות לאשפוז חולים בבית·החרלים של הגיטו .אנשי או.ט .היו
מעוניינים לשפר את מצב העובדים אצלם .תנאי החיים במחנה
ז'זמיר היו סבירים .לחרמן נמסרו פרטים על קירם המחנה.
אבביב  1943נודע בגיטר ,כי סלילת הכביש בגמרת וכי המחנה
עומד לפני חיסולו .אנשי או.ט .רצו להעביר את היהודים צפונה,
קרוב לחזית הרוסית .היהודים במחנה חששו מהעברתם דאז
הוצע לחרמן על·ידי ה"אלטסטנראט" להעבירם ממחנה ז•זמיר
לגיטר קרבנה .הדרישה לפועלים מהגיטו גבהר והלכה וחוסר
ידיים עובדות לסיפוק כל דרישות הגרמנים היה הנימוק העיקרי
של ה»אלםסטנראט" .מהגישטאפר בווילנה נתקבל ושירן
להבעיר  400יהדוים מז'זמיר לקרבנה.
זמן קצר לפני כן הושמדו על·ידי הגרמנים בפרנאר כ· s,ooo
יהודים מגיטאות סביב וילנה ,שהוסעו בקרונות כביכול לגיטר
קרבנה .ד,רסבר לחרמן ,כי אנשי מחנה ז•זמיר יפחדו ממעשה·

גקה הכריז

יש לציין במיוחד את העברתם של

כ· soo

יהדוים ממחנה·עברדה

הופיע בגיטו קצין ס.ס .רם·דרג

ס.ס .הופעתם הטילה

פחד בלב כלראי

הגיטר.

 -ס.ם• .

כי הגיםר עובר מעתה לרשות העליונה של מחנות·הריכרז
בגרמניה ,ושמו הרשמי יהיה "מחבה·ריכוז קרבנה".

א.נ v

י הקו·

מיסאר העירוני סןלקר מהגיטו ,וניהול בתי·המלאכה הגדולים
בגין.ט עבר ליד אנשי ס.ס .הגיטר צריך היה להתנהל לפי דוגמת
מחנרת·הריכרז הגרמניים .בתוך הגיטו הוקצבו בניינים למשרדי
ההנההל של הגרמנים ,וכמה מע~זריו של גקה התגוררו בהם.
על חרמן נאסרה הכניסה לגיטר רזה חיה סופה של "לשכת
העבוהד" הגרמנית

בגיטו1 .

ס.ס· .אוברשארפירר אא,אר התמנה למנהל ענייני עבודות·
הכפיה ,לפי המקובל במחברת·הריכוז .משרדו נקרא "ארבייטס·

איינזאץ" ,אבל בפי אוכלוסיית הגיטר נשאר השם הקדום

-

"רייטשער ארבייטסאמט" .עובדי המשרד הקורם נשארו ברובם

בתפקידם .חלק ביכר מ"הבירגאררת העירוניות" חוסלו .התחילה
 פיצולו למחנרת·עבררה2 .תקופת "קסירקרט" הגיטו
ארברשארפירר אאיאר ,איש צעיר ומלא מרץ )מוצאו היה
מווינה(  ,הצטייד באכזריותך .בזמן אקציית הילידם  mזקבים
הסתתרו בעליית-הגג של בנין משרדו ,בר היה גם חדר
כמה מעובדי

משרדו עם

אא,אר

משפחותיהם,

מגדריו,

הרגיש במם·

תתרים והסגיר את כולם למבצעי ךא,קציה.
יחד עם פילגרם )אחד מאנשי הס.ס (.העביר אא,אר את

האקציה על הילדים והזקנים במחנה קיידאן.

מידמה גרמני חדש וההעברה עלולת להביא פרעות במחנה.
חרמן הסכים ,שרק

אנשי המשטרה היהדוית

מהגיטו

יבצעו

בנוכחותו את ההעברה .נקבע לכן אחד מימי הראשון בשבוע

של חודש אמי  . 1943חרמן דאג למשאיות והשכם בבוקר יצאו
מפקד המשטהר היהודית משה לוין ,שוטרים היודים ואנשי
משרד·העבודה ,מהגיםר ,לז'זמיר ,שם היו היהודים מוכנים

להעברתם .גם המשמר הגרמני מאנשי או.ט .ידע על הרשירן.
עוד קודם לכן סרנם עם הרמן ,כי יחד עם הפועלםי יועברו גם
משפחרתידם~ .אנשי המשמר הגרמני הופתעו כאשר ראו,

כי

.1

גוססב חרמן מת כבזמניה בשנת ,1961
ליםא ממחנות·הריכת בקיץ  1945ועם ריכוזם בפינכן וסביבותיה,

עם שחרור שאוית יהודי

הופיע הרמן במינכן במצב עלוב ובחוסר

כל.

יהודי ליםא במינכן

עזרו לו והעסיקו אותו זמנית בקורסים של "אורם» .אז מסו הוםן
עדות חשובה לוועדה ההיסטורית היהוידת במינכן.

 .2ראה מאמריהם בספו זה של ל .גוםונקל :
גירתו בגיסו  Iמ .ילין  :שלוחות הביסו -

האירועים החשובים

וגחנות העבוהד.

רפאל לויו

עבודות נשים בגיטו
בינתיים נערכו בגיטו חיפושים על·ידי שוטרים גרמניים

אחת הבעיות החמורות ביותר בגיטו ,מראשית קיומו ,חיתה

כיצד להשיג מזון מעבר לגדר .הדרך היחידה כמעט לפתרון

הם חיפשו זהב ,כסף ,כלי לבן ,מלבושים ורהיטים טובים

בעיה זו חיתה לצאת בקבוצת·עבודה מן הגיטו אל העיר ולהפגש

ואגב אורחא נפלו גם קרבנות יהודים .נסיבות אלו עוררו בקר~

שם עם ליטאים .אצלם אפשר היה להשיג קצת שומן ,ככר·לחם,

תושבי הגיטו את הרצון לצאת לעבודה אל העיר ,כדי הלשתחרר

תפוחי·אדמה וכיוצא באלה ,תמורת מלבוש ,נעליים או חפצי·

לכמה שעות מהגיטו ולהמלט מזעזועי עצבים ומסכנת-מווו

בית אחרים .בזמן הראשון לקיום הגיטו היו באים יום·יום אל

הכרוכים בחיפושים התכופים.

שעריו "פרטיזנים ליטאים" ואנשי·צבא גרמנים ותובעים יהודים

באותו זמן ניגש הצבא הגרמני להקים שדה-תעופה גרון

לעבודות קשות שונות .הגברים היו נמנעים אז לצאת מהגיטו,

באלקסוט ,פוכר של קובנה .בראשונה העסיקו בעבודה זו

שכן "הפורט השביעי" ,שבו נס eו אלפי גברים יהודים ,עוד

שבויים רוסים .לאחר מכן החלו לצרף לעבודה גם את יהוד•

הפיל את אימתו עליהם .לרוב באו אל שער·הגיטו נשים

הגיטו ,שתחילה היו עובדים רק במשמרת הלילה .העבודה חיתה

יהודיות ,כדי לזכות באפשרות לצאת אל העיר בקבוצת·עבודה.

קשה ומפרכת *.משדה·התעופה לא חיתה שום אפשרות להשיג

מתוך רצון שבעליהן ואחיהן לא

"חבילה" ,כי השמירה חיתה קפדנית ביותר. ,וגם לא היה ישוב

ומתוך תקוה ,שבזמן העבודה

ליטאי בקירבת מקום .כעבור זמן·מה תבעו עובדים יהודים

תמצאנה הזדמנות להשיג פרוסת·ל nם או קצת ירקות בשביל

לבניית שדה-התעופה גם למשמרת היום ,וכרגיל חיתה התביעה

הן עשו זאת משני טעמים :
יסכנו את חיהים ביציאה מן הגיטו ;

בני·המשפחה .מספר הנשים ה"מתנדבות" ,שהופיעו ליד שער·

מלףוה אזהרות ואיומים .על הגיטו היה לס eק לשדה-התעופה

הגיטו ,גדל מיום ליום .בצעקות "קחו אותי לעבודה" היו

עד ארבעת אלפים וחמש מאות עובדים בימהמ .לא היו קופצים
שיתנדבו לעבודה זו ,אבל על הגיטו היה למלא את המיכסה

דים לעבוהד ,היו מגיבים על צעקות הנשים באלות ובבעיטות.
נשים שלא שיחק מזלן לצאת אל העיר היו שבות מינות,

יום·יום .בהתחשב ברצינות המצב החליט משרד·העבודה ההיודי

מתפרצות המוני נשים ,ואנשי·המשמר ,שבאו להוציא את היהו·

לגייס גם נשים לעבודה בשדה·התעופה ,והוקמו פלוגות מיוחדות

פצועות ומושפלות אל הגיטו.

של נשים לעבודות קלות יותר.

לא קל היה גם מצבן של הנשים שהצלחיו להתקבל לקבוצת·
עבודה ולצאת מן הגיטו ; במשך כל היום היו נאלצות לעבוד
כל עבודה קשה ולסבול עלבונות מצד הממונים על העובדים.
כל מחשבותיה של האשה העובדת היו נתונות לרגע ,בו תוכל
להתחמק ממקום העבוהד  ,כדי להשיג קצת מצרכי·מזון .לשם
כך חיתה צריכה לבצע פעולות שונות שבכל אחת מהן חיתה
כרוכה סכנה לחייה  :למצוא את הרגע המתאים שלא ירגישו
שהיא נעלמת ממקום העבודה ; להוריד מעליה בחפזון את
הטלאי הצהוב ולהתערב בין הנוצרים ,העוברים ושבים ברחוב,
תוך זהירות קפדנית שלא ירגישו ביהודיה המתהלכת ביניהם.

ה"אלטסטנראט" קבע את גיל עבודת·חובה לנשים מ·ד1
עד  45שנה .אמהות לילדים עד גיל חמש היו משוחררות

כשהגיעה סוף סוף למקום בו יכלה להשיג את מבוקשה ,חיתה
אורזת בחפזון את החבילה ,מסתירה אותה מתחת למעילה
וקושרת אותה במגבת סביב גופה .לאחר כל אלה חיתה נחפזת

מעבודת·החובה .לפי זה ערך משרד·העבודה רשימות של כל
חייבי·עבודה .מכיון שרבים מתושבי הגיטו היו חסרי תעדוות,

נקבע הגיל לפי עדות האנשים עצמם .בגיטו פשטה השמוהע,

כי אלה שאינם מוכשרים לעבודה יושמדו על·ידי הגרמנים ;
נשים רבות שלמעלה מגיל  45העלימו איפוא את גילן ונרשמו
כצעירות .הן צבעו ארג שערותיהן או כיסו במטפחות את שערות·

השיבה .נשים שלמעלה מגיל ששים היו באות למחלקת העבודות

ומתחננות כי ישבצו ארתך בעבודה ,והן קיבלו על עצמן לתקן
לבנים וגרביים ,לנקות רצפות ולעשות עבודות "קלות" אחרות.
אמהות ,שילדיהן היו למטה מגיל  ,5היו מעלות את גילן ,כדי
שיכירו בהן כחייבות·עבודה .רצרן·החיים והרצון לעבור כשלרם

לשוב למקום עבודתה ,שוב מתחמקת מעיני השומרים ומחדשת

את התקופה הקשה המריצו את האנשים לחפש אמצעים נגד

j

השטן המשחית .העבודה והזכות לעבוד נחשבו בעיני רוב תושבי

את העבודה כאילו לא קרה דבר .הגיעה שעת בין הערבים
הנשים

היו

מסתדרות ארבע·ארבע

בשורה

וצועדות,

באמצע

הגיטו ,פרט לפסימיים ביותר ,לתרופה הבדוקה ביותר.
כל חייבי·העבוהד קיבלו כרטיסי·עבודה ממשרד·העבודה.

הרחוב ,עייפות ורצוצות מתלאות היום ,בדרכן חזרה אל הגיטו.
ליד שער הגיטו חיתה כל אחת נבדקת על·ידי אנשי המשמר,
אם אינה "מגניבה" משהו אל הגיטו .הנשים שעברו את הבדיקה

הכרטיס .לפי הוראות משרד·העבודה הנד,יגו בשביל הנשים

בשלום והצליחו להציל את מטענן היקר ,היו שבות "מאושרות"

שבוע·עבודה בן שלוו :zה ימים ,כדי שכל אשה תוכל לנוח יום

אל בני·המשפחה המחכים להן.

במשך הזמן נעלם כמעט שם האדם בגיטו ונשאר רק מספר

אחד בבית אחרי יום·עבודה מפרך.

הנשים היו נקראות לעבודה לפי

יום·יום היה המחזה המזעזע חוזר ונשנה .התביעות לעובדים

מספריהן :

יום אחד קראו

יהודים הלכו וגברו ,ויחד עם זה גם הלך ורב מספר האנשים
שהציעו את שירותם .מי שהיה בידו לקנות מצרכים שהוכנסו

לגיטו ,היה נמנע מלצאת אל העיר לעבודה.

*

ר' בספר זה את מאמרו  Wל י.
קובנה.

קפלן :

העבודה בזשה·התעוסה

יהדות

108

ליטא

לכל בעלות מספרי הפרט ונירם השני לבעלות המספרים הזוגיים

משרד·העברדה לחלק כרטיסי·עברדה גם לאמהות של ילדים
למטה מגיל  ,5אבל אלו היו פטורות מיציאה לעבודה.

גיוס מספר העובדים לשדה·התערפה עמד בראש דאגותיו

למרות העובדה שמספר הנשים בגיטר היה רב יותר ממספר

של משרד·העברדה .הנשים היוו חלק ניכר של כרח·האדם במקרם
זה .מקרם·הריכרז היה ליד השער ברחוב אייראגרלה .הנשים היו
מסתדרות חמש בשררה רמאה בכל קבוצה .מנהלי הקבוצות היו
גברים )מנהלת קבוצה יחידה חיתה בגיטר  -הגב' לוי מראסיין(.
במשך הזמן נוכחו כמעט כל הנשים שלא תרכלנה לעמוד בעבודה
הגופנית הקשה בשדה·התערפה ובהליכה ברגל אל מקרם·העברדה

הגברים ,היו חסרים תמיד לעבודה בשדה·התערפה לא רק גברים,

)כלשרן מסדרי העבודה "טררנרס '"א ר"טררנרס "'(.ב

וחזרה אל הגיטר .מתון הנחה שבין כן רבין כן אין מנוס

מכלירן ,שנגזר עליהן ,היו באות למשרד·העברדה ומנקשרת

למחקן מרשימות החייברת·בעבודה ,מנירן שכבר עברו את גיל
ה"  .45כהוכחה היו מסירות את המטפחות מעל ראשן ומגלות את
שעררת·השיבה אר היו מביאות את הדרכונים הליטאיים הישנים.
כן עשר גם האמהות ,שהעלו קודם את גילם האמיתי של ילדיהן.
מחלקת הרישום של משרד·העברדה חיתה מוציאה את כל אלו
מהרשימות ולוקחת מהן את כרטיסי·העברדה .בין הנרשמות היו

אלא גם נשים .לתיקון המצב קבעו ,שהנשים תעבודנה שבעה

ימים בכל שכרעיים ,כלומר יום עבודה נוסף כשכרעיים .אולם
גם תיקון זה לא תרם הרבה לשיברי המצב .משרד·העברדה הכניס
איפרא שיברי בחופש

הנשים :

אם גרר שתי משפחות בחדר אחד,

היתה רק אשה אחת מקבלת חופש וחייבת לטפל גם במשק·
הבית של המשפחה חשביה ,כדי שתרכל השביח להתפנות לעבודה.
מאז קיבלו נשים חופש לטיפול במשק·הבית רק לאחר שעבדו
את שלרשת ימי השבוע ,וביום העבודה הרביעי  -חירם הנוסף -
היו גם הן חייבות ללכת לשדה ·התעופה .גם הנשים שעבדו
ב"בריגאדרת העירוניות" היו חייבות ביום עבודה נוסף בשדה·
התעופה.

אולם למרות כל הימים הנוספים ויתר התחבולות תסדר תמיד
עובדים בשביל שדה·התערפה .אחת התחבולות להשלמת מספר

גם חולות שחפת ,מחלרת·לב ומחלות מסרבנות אחרות .מרב,ן

העובדםי חיתה מלאכת ה"גזיהר" .דבר זה היה נעשה בשעת

שגם אלו נוכחו מחר לדעת שאינן יכולות לח.תמיד בעבודה ;

היציאה לעבוהד .העובדים בשדה·התערפה רבבריגאדרת היו

לעתםי קרובות היו מוחזרות מן העבודה על זרועות חברותהין.
ליד משרד·חעברדה הרקמה רעדת רופאים ,שחיתה רשאית
לשחרר מן העבודה ליום אר למעלה מזה מסיבות מחלה .רעדה

שונים :

הצדדי הצר .עובד משרד·העברדה ,פ .מדגולים ,היה מתחכם

זר חיתה קובעת גם את דרגת העבודה רטינה לחולים  :מי זכאי
לעבוד עבודה קלה יותר ,מה מספר ימי העבודה שלו כשברע

להפריד בשעה זר מכל "בריגאדה עירונית" מספר גברים ונשים
ולצרפם לעובדים בשדה·התערפה .פעולה זר נקראה בגיטר

ומספר ימי החופש .חופש היה ניתן מיום אחד עד תשעים יום,

"גזירה" .בהירתם בעבר השני של השער היו הזריזים מבין

ולפעמים חיתה ניתנת ארכה גם לזמן נוסף .אלה שקיבלו

ה"גזררים" נשמטים ומתגנבים חזרה אל הבריגאדרת .מרבן הדבר,

חופש  -מספרם ,כמרבן ,לא היה גדול  -נחשבו ל"מירתסים"
בגיטר .הם היו חייבי·עברדה להלכה וחופשיים ממנה למעשה,
שכן בכל  90יום היו מחדשים את חופשתם .הם היו מטיילים
להנאתם ברחובות הגיטר כשכרטיס·העברדה" ,תעודת החיים",

כי המוגנים" ,אנשי הרריטאמינים" ,היו מחוסנים נגד תחבולה

יוצאים

בבוקר

מן

הגיטר

באותה

שעה

דרך

שערים

עובדי שדה·התערפה בשער הגדול ואנשי הבריגאדרת בשער

ז,ן שקרבנותיה חיו ניחרד נשים בודדות ,חסרות ישע ונטולות

פרוטקציה אר "ריטאמין" ,כפי שקראו לזה בגיטר .נשים זריזות

היו נעלמות מהשוררת הצועדות ברחובות העיר בכירון לשדה·
התעופה ,מסירות את הטלאי הצהוב וממהרות למקרם ,בר יכלו

בכיסם.
הנשים שהחזירו בשעתן את כרטיסי·העבזדה והוצאו מרשימת
חייבי·העברדה ,קנאו ב"מירתסים" החדשים רדאר עצמן "מרר·

מרת" ; הלא גם הן יכולות להשתחרר מעבודה על·ידי רעדת
הרופאים .הן גמרו בדעתן שאפשר לסמוך על "הלב היחרדי"
של הרופא ,שיתן גם להן חופש ,ארכה נוספת רכזןמ.ה .אן רעדת
הרופאים נהגה בחומהר .היא חיתה רשאית לשחרר מעבודה רק

אחוז מסריים מתושבי הגיטר ,ולפעמים חיתה נאלצת לשלוח
לעבודה גם חולים ממש ,פצועי רגליים וכיוצא בהם .בינתיים

להשיג "חבילה" .אלו נקראו "ארנבות" ,ולא אחת מהן שילמה
בחיהי כשנפלה בידי הגישטאפר.
לעיתים קרובות היו "נגזרים" דווקא חלשים רתשרשי·כרח
ונשלחים אל שדה·התערפה .חלק מהם לא יכלו לחזור מן העבודה
בנוחרת עצמם ולא מעטים קיפחו את חיהים .כדי להגן על
החלשים והחולים קבעה רעדת הרופאים מי הם הנשים והגברים,
שאינם מוכשרים לעבודה קשה ,ניחרד בשדה·התערפה .על

הנשים היה לעבוד שלרש פעמים כשברע רק ב"בריגאדרת העירו·

התעוררה בקרב הנשים תנועה חדשה של זיוף הגיל ,כדי לקבל

בירת' '.אך גם "מידחסרת" אלו היו נשלחות אל שדה·התערפה,
כשהיה מחסור גדול בעובדים.

ההרשמה לעבודה קיבלה אז אופי המרבי ; ה"אלטסטנראט" נאלץ
איפרא למנות רעדת·הערכה לקביעת הגיל של אלה שרצו

כדי להבטיח את מספר העובדים הדרוש קבע משרד·העברהד
מנרת·מזרן מוגדלות לנשים העובדות דרך·קבע בשדה·התערפה,
על חשבונן של המועסקות ב"בריגאדרת העירוניות" .אבל גם
אמצעי זה לא נשא פרי ; ההליכה לשדה·התערפח לא חיתה
כדאית .בעלי אמצעים היו שולחים ממלאי·מקרם )"מלאכםי"( -
לעבוד במקומם בשהד ·התעופה .שכרו של "מלאך" היה 20
מרק וקילוגרם לחם ליום .אשה שמילאה תפקדי של "מלאך"
חיתה צריכה לעבוד בשהד·חתערפה  4-3ימים כשברע על

כרטיס·עברדה

ראחרי·כן תערדת·חרפש של רעדת הרופאים.

להירשם לעבודה .רעדה זר חיתה מורכבת משלרשה אנשים  :נציג
המשטהר היהודית ,נציג משדר·העברדה ,ורופא ממחלקת חברי·

אות .קביעת הגיל על·ידי הורעדה חיתה סופית ולא ניתנה
לערעור.

מלבד חרפש·מחלה היה סרג נוסף של חופש לנשים  -לשם
הנהלת משק·הבית .חופש זה קיבלו נשים שכל בני משפחתן
יצאו לעבודה ,רעלהין הוטל לנהל את משק·הבית בשביל כל
המשפחה .נשםי כאלו היו לא מעטרת ,וניחרד ניצלו זכרת זר
נשיהם של חיסני הגיטר ,אנשי ה"יעלה" .במשך הזמן התחיל

חשבון עצמה ובשאר ימי השבוע בשביל האשה ששכרה ארהת

לעבוד במקומח .מרבן שעבודה מאומצת וממושכת כזו לא חיהת

לפי כוחן של הנשים ומספר ח"מלאכים" פחת והלן .נמצאו אז

גיסו

1M

קרבנ:ו

כאלו שסידרו את העביד בדרן

פשוטה :

את  20המרק ועדו

"משהו" היו נותנים לא ל"מלאן" ,אלא לראש הקבוצה ,והלז
היה רווt.זם בכרטיס-העבודה של הנותנת " :עבדה''.
מוt.זדר·העבודה שאף להכניס סדר בעבודת הנשים ולהעמדיה
על בסיס של יושר .רבות היו מועסקות בקביעות בעבוהד קלה
ב"בריגאדות עירוניות" טובות,

מוסקים ;

תחת

קורת· גג,

וגם

בבניינים

נטולות "ויטמין" וחסרות מקצוע

 -מן הבריגאדות ונשלחו

לשדה-התעופה ; וגם למקומות המעטים ,שבחפנו בבריגאדות,
לא נשלחו דוקא נשים עייפות שנחלשו מעבודה ממושכת בדשה·
התעופה .המסקנה המעציבה שהגיעו אליה שוכני הגיטו חיתה
לא ילד גם

איפוא זו " :המשתמט מלכת לשדה·התעופה -
להבא ,ומי שעבד שם עד היום יוסיף לעבוד גם בימים הבאים".

נשים אלו הצליחו תמדי להשיג "חבילות" טובות,

במשך הזמן התחילה מחלקת הבריגאדות לחת "תעודת מעבר",

שהביאו הקלה רבה לחיי בני·המשפחה .לערמתן היו שעבדו

שהעניקה את הזכות לצאת ליום אחד עם בריגאדה עירונית

זמן ממושך בשדה·התערפה או בבריגאד 1ת הקשות ,למשל חברת

דרך שער הגיטו .תיקון זה הונהג ,כדי לתת את האפשרות גם

"גריז ובילפינגר" ואחרות .לשם שיפור מצבן של העובדות

לעובדות בשדה·התעופה להשיג "חבילה" או להפגש בעיר עם

במקומות הקשים החליט משרד·העבודה להחליף מזמן לזמן את

נוצרי לשם סדור עניז חשוב .ראש·הבריגאדה היה מצןוה לדאוג

מקומות העבודה ,וכן לאפשר גם לעובדות בשדה-התעופה

לכן ,שהאשה תשוחרר מעבודה ביום זה ,ולסייע בידה להפגש

להתאושש ולהחליף כוח על·ידי העברתן למשך זמן מסויים

בתעודות·

למקומות ·עבודה קלים יותר.
ההוראה החדשה עוררה תסיסה בקרב העובדות בבריגאדות

הטובות ושמחה רבה בין העובדות בשדה·התעופה ;
היו צובאות על פתחי משרד·העבודה ;

אלו ואלו

הראשונות דרשו בכל

עם

הנוצרים

הדרושים.

בראשונה

היו

משתמשים

המעבר ,בעיקר להשגת חבילות ,אן לאחר מכן התחילו להשתמש
בהן לשם פגישות עם נוצרים מ:פרים ,כדי להציל בעזרתם יורים
מן הגיטו ולהעבירם אל העיר אר הכפר.

רע ומר היה גורלה של האשה הבודדת ,הלא·נשואה ;

היא

תוקף להשאירן במקומות עבודתן ,והאחרונות תבעו לקיים את

היתה נשלחת לעיתים יותר קרובות למקומ.ות·העבודה הקשים,
חיתה צפויה לה תמיד הסכנה להשלח למחבה·עבודה ,ורבות המן

התחילו ללחוץ על מגיניהן" ,הוויטמינים" ,שלא יתנו לנשלן

נפלו קרבן ב"אקציות" הראשונות .רבות מהנשים הבודדות

בראש וראשונה הצליחו אנשי ה"יעלה" ,שנשיהם ו"כלו·

היו מבקשות איפוא את חסותם של הגברים הבודדים ונרשמות
באופן רשמי כנשותיהם .בשואיז למראית·עיז אלה הפכו לעיתים

תיחם" לא תנושלנה מן הבריגאדרת .גם "מלאכים" מספר 2
בשארו בהן" .מלאן" מספר  2היה זה שעבד בבריגאדה וחלק

קרובות לבשואיז של ממש.
עלבונות קשים ,עיבויי נפש ויסודי גוף ,עברו על האשה

מהחבילות שהיה מביא העניק ל"יעלה" שלו .ה"יעלה" מצדו

היהודית הן בשדה-התעופה והן בבריגאדות העירוניות .בצאתה

היה פורש את כנפיו על "מלאכו" שלא "ייגזר" בשעת היציאה
מן השער ,שלא "יישרף" מחבילתו בשובר מן העבודה ,שלא

דרך שער הגיםו ,בלכתה "חפשיה" ברחובות העיר בלי הטלאי
הצהוב ,בשובה אל הגיטו עם ה"חבילה" המוסתרת על גופה
ובמקרים אחרים  -תמיד היו חיהי תלויים לה מבג,ד ואימת

ההוראה החדשה ולשלחן אל הבריגאדות .העובדות ה"מיוחסות"
ממקומותיהן.

יימחק מן הבריגאדה ,וכל שכן שלא יישלח אי·שם למחנה·
עבודה .בסופו של דבר הוצאו נשים מועטות בלבד -

בעיקר

המוות והכליון לפני עיניה.

משה סגלסוו

בתי·הבולאנה ה גדולים בג יטו
מחוץ לשדה ·התעופה ופלוגות ·העבודה העירוניות למיניהן
)ה"בריגאדות"( עבדו בשביל הגרמנים יהודים רבים ב"בתי·
המלאכה הגדולים" ,שהוקמו בגיטו על·ידי ה"אלטסטנראט".
תנאי·העברדה בשדה-התעופה

-

באדמת טיט ותחת כיפת

השמיים ,בלי נעליים ובגדים מתאימים ,בקור ותזובו ,גרועים,

חיה בהם משום כליון ודאי לאנשים ונשים ,זקנים ,חולבים
וחלשים בגופם .לא בהרבה טובים היו תנאי·העבודח ברוב

פלוגות·העבודה בעיר .משום כך אי·אפשר היה לשלוח לעבודות·
הכפית בשדה·התעופה ובפלוגות העירוניות את האב.שים והנשים

האמורםי ,והם נשארו בגיטו בתור "אלמנט בלתי פרודוקטיבי"

מנקודת·הרא,ת של הגרמנים .מספרם ר,יה די גדול ;

הוא הגיע

להרבה אלפים .דבר זה היה ידוע לגרמנים וחיתה סכנה שמא
יחליטו "לחסל" את האלמנט הזה כ"מיותר" ,הומצא ר,יחיד היה
למצוא בשביל אנשים אהל עבודות לא קשות ביותר בגיטו

עצמו ,או יותר נכון

 -למצוא את האפשרות לחפות עליהם

ח"אלטסטנראט" הזמין בעלי·מקצוע ,וכיחוד בעלי·מלאכה,
לשם התייעצות ודיון במצב .נתגלה כי רובם הגדול של בעלי·
המקצוע עבדו בפלוגות העירוניות ,וכי אחוז אנשי המקצוע

בין מובטלי הגיטו  -הזקנים ,החולים והחלשים  -הוא קטן
מא.ד בשים לב לעובדה זו ,ולאפשרויות הטכניות המוגבלות,
עובדו תכניות של מלאכות ,שבביצוען ·,,כלו להשתתף עובדים
בלתי מקצועיים וכיחוד נשים וזקנים ,בהדרכתם של בעלר·
מקצוע מעטים ככל האפשר .ניתנה תשומת·לב גם לכך ,שפרי·
העבדוה יההי בו גם כדי לשפר את המצב החומרי הקשה של
רג,יטו .התכניות הוגשו ל"שטאדט·קומיסאר" ,ויחד עם זה
התקשרו ,באמצעות מתנות מתאימות ,עם פקידי ר,קומיסריאט,

השיה בידם להשפיע על ביצוע התכניות .השתדלו שפקדיים אלה
יהיו מעוניינים באופן אישי בקיום בתי·המלאכה .האמצעים

הועילו ובראשית דצמבר  1941קיבל ה  11אלטסטנראט
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הוראה

לפתוח את בתי·חמלאכה.
מדי הועמדו מאה עובדים להכשיר את הבגין מס'  107ברחוב
שהיה פעם קסרקטין רוסי ,ולאחר מכן השתמשך

בו הליטאים לבית·ספר חקלאי·טכני .עד ה  12-בינואר 1942
חרכן המקום לשכן בו מתפרה ,סנדלריה ,מכנסח ובית-מלאכה

לייצור כפפות ומברשות .אלה היו המחלקות ,שהגיטו וכיחוד
עובדי שדה·התערפח היו זקוקים להם ביותר .כבר באקציה

הראשונה לריגה ) (6.2.42
*

נתגלה ,כי מ  250-פועלים ,שהיו

נוסף ל"בתי·רמ,לאכה דג,דרלים" היו בגיטו גם "בתי·מלאכה קטבים"

שהקומו על·ידי ה"אלטסטגראט" כדי לספק צרכים שוגים של
תושבי הגיטר ,כגון שיופץ ותיקון דירות לבניינים ,תיקון גבדים

ונעליים ,יציור נעלי-עץ ,ייצרר תנורים מפח רכלי·בית אחרים
וכדו' 'ר) בספר זה את מאמרו של ש.
הקטנים בגיטר קרבנה(.

תיחם

-

כ  750-נפש

-

במידה רבה את הכוח המושך של בתי-המלאכה ,אך כושר·
קליטתם היה עדיין מוגבל .הנהלת בתי·המלאכה עשתה מאמצים
לפתוח מחלקות נוספות ,שתעסקנה עובדים בלתי מקצועיים
וניחרד נשים.

כעבור זמן קצר נפתחו המחלקות הבאות לעבודות

נשים :

לקרצוף צמר מהפסולת של עורות כבשים ,לייצור צעצועים
מב,ד למיון סמרטוטים ,לקליעת סלי· נצרים ולמריטת נרצות.
הודות למחלקות אלה הגיע מספר עובדי בתי·המלאכה תוך
ארבעה חודשים ל"  ,650מהם  500נשים.

בגיטו הורגשה הקלה .ניתן לשכנע את ה"שטאדט·קרמיסאר"
העירוני ,שבקרוב יועסקו גם יתר תושבי הגיטו .הוא ופקידיו

שוכנעו בתועלת שהם מפיקים מבתי·המלאכה .נפתח בית-מלאכה

מיוחד של בעלי-מקצוע מרמחים -

חייטים ,סנדלרים ,סורגות,

מודיסטיות ,ערשות מחוכים ,פרוונים ,עושי ארנקים וער,ד שעבדו

איכשהו כעל מועסקים.

קריקשצ•ןקייצ•י,1

מועסקים בבתי-המלאכה ויצאו אל המגרש יחד עם בני משפחו·
לא הוצא איש .מקרה זה הגביר

גולדשמיס :

בתי·המלאכח

למען צרכיהם הפרטיים של ה"שטאדט·קומיסאר" ועוזריו .בזכות
מחלקה מיוחדת זו הצליחה ההנהלה לפתח את תכניותיה לטובת
הגיטו.

המטרות העיקריות ביסוד בתי-המלאכה

א.
ב.
בכך
ג.

היו :

להעלות את מספר העובדםי מתוך הארכלוסהי של הגיטר.
ליצור מקוררת·פרנסה באמצעות סדיורים שונים ולהקל
על המצב החומרי הקשה של הגיטו.
ליצור אפשרות לצאת מן העיר ולברא בקשר עם העולם

מחוץ לגיטו.

לשם הגשמת המטרות הללו ההי צורך להשיג הזמנות רבות
ככל האפשר מחוץ לגיטו .בה במידה שהצליחו בקבלת הזמנות,
כיחוד לתיקונים ולכביסה  -כגון מלבושים ,לבנים ,שמיכו,ת
נעליים ,מגפיים ,סוודרים ,גרביים ,דברי רצענות ,רהיטים ,כלי·
אכילה צבאיים ועוד  -באותה מידה ניתנה האפשרות להגדיל
את מספר המחלקות השונות ולהרבות את מספר העובדים .מספר
המחלקות בבתי·המלאכה הגיע במשך הזמן ל"  ,44ומספר הערב·
זים עד ל·סס ; 46היה זה המספר הגדול ביותר של עובדים
בעת חיסול הגיטו.

לא רק הגיטו היה מעוניין ביחסם החיובי של המוסדות
הגרמניים העליונים כלפי בתי·המלאכה .לא פחות היו מעוניינים
בזה קומיסאר העיר והמושל הצבאי )קומנדנט( הגרמני וערב·
זיהם .בתי-המלאכה סיפקו להם לא רק טובת·הנאה חומרית
אישית ,אלא שימשו להם גם אמתלה להשתמט בינתיים מלצאת
לחזית .לפני כל ביקור של ועדה עליונה )והביקורים היו תכופים
למדי( ,אשר הבחלטתה היה תלוי גורל בתי·המלאכה לשנס או
לחס,ד היו מקבלים מקומיסאר העיר הודעה על כך בצירוף
הוראה " :להדק את הרצועה" ,כלומר ,להכין הכל לשם יצירת
רושם טוב .על הגוזמאות הרבות באשר לפרי עבודת בתי·

המלאכה ,שהמנהלים היהודים היו ממטירים על ראשי האורחים

גיטר

קרבנה

הגרמניים,

111

חברי

הרועדות,

היו

הקרמיסאר

והמרשל

הצבאי

מוסיפים כהנה וכהנה.

מבחינה מ•ז,Z,קית לא היה לבתי·המלאכה שרם ערך בשביל
הגרמנים  iפריון העבודה של  4600העובדים ושל המחלקות

התועלת הרבה שהפיק הגיטר מבתי·המלאכה התבטאה בדברים

הבאים :
.1

אלפי אנשים ונשים ,זקנים ,חולים ונערים ,שלפי מושגי
הגרמנים היו חסרי תרעלת ומיותרים ,נמצאו בסכנת השדמה.
בתי·המלאכה הפכו אותם לאלמנט פרודוקטיבי.

הדברת היה אפסי .נעביד זה וארי לייחד את הדיבור ולהביא

אילו עובדות לשם הדגמה .מחנה גדול של עובדים ופקדיים
היורה את המנגנון המיגהלי הפנימי  :מנהלי·פגקסים של ההנהלה

.2

בתי·המלאכה סיפקו לגיטר מלבושים ,נעליים ,לבנים ,סברן,
עצים ובמידה מסריימת גם לחם ,שנאפה באופן בלתי

רשל המחלקות ,עובדים טכניים ,עובדי אמבולנסים ,מטבח,

ליגלי במאפיית בתי·המלאכה .לפסח אפר שם גם מצות.

מאפיה ,מכבי אש ,משטרת הסדנאות ,הובלה ,מחלקה לתיקונים

תודות לבתי·המלאכה ניתנה לגיסו אפשרות ליצירת קשרים
עם העולם החיצוני .ניתנו תערדרת·מעבר אל העיר למילוי

 -במסורה של כל אלה היו

פנימיים ,מנהלי מחלקות רעוד

.3

"עסוקים" למעלה מ  1100-איש.

תפקדיים שרבים רמזה נהגר יחידים רבים והגיטר כרלר

המכבסה חיתה מנצלת את הסברן ואת הכימיקלים של הגרמנים

לכביסת הלבנים של תושבי הגיטר .חסכון גדול של סברן היה
למכבסה בחודשי הקיץ ,כאשר היו מכבסים את שמיכות הצמר.

בעניינים ציבוריים.

.4

קפדנית· ליד שער הגיטר ,נתנו אפשרויות רבות להוציא

במקרם כביסה בסברן היו שוטפים אותן במי הנהר רילייה שזרמו

ולהכניס חפצים ומצרכי·מזון ,והחשוב ביותר

ליד הסדנאות.
אופיינית ביותר חיתה העבוהד במחלקת הפחחות והצביעה,

בה היו מיישרים וצובעים כלי·אכילה צבאיים משרמשים .עם

.5

לפעולתן שדרשה חשאיות גמורה .הישיבות וההתייעצויות
היו נערכות ברובן בשעת משמרת·הלילה .מנהיגי התנועות
היו רשומים במחלקות השוגות של בתי·המלאכה וקיבלו

הוחזרו הכלים לעובדים היהודים בפלוגות העירוניות ולתנועת

המתפרות ,שבהן עבדו
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את פנקסי·העברדה הדרושים .למעשה הם היו חופשיים
מעבודה ויכלו להתמסר לענייניהם המפלגתיים.

.6

מן הגיטר ציוד צבאי :

חשוב בשביל הגיטו .עיקר עבודתן היה תיקון מדי·צבא ישנים.

כרבע ,חגררתיעור ,נרתיק כדורים ,כלי·אכילה רעו.ד קבר·

את החלקים האלה היו צובעים ותופרים מהם

בחלקים מהם :
בגדים אזרחיים לצוני אוכלוסיית הגיטר .תרעלת רבה הביאה
גם הסנדלריה .את הנעליים הטובות ,שהיו מוחלפות בישנות

צדת שרנות צריידו במערכות כפולות לצוני החברים שכבר
היו במקום .מחלקות שוגרת היו עוסקות בעת משררת·

לילה בהכנת ציוד לפרטיזנים ;

ובחלקי נעליים בלתי ניתנות לשימוש ,היו מחלקים בין תושבי
את צרכי הגיטר.

מעיל עליון ,חליפה ,שלרשה זוגות

לבנים ,מגפיים ,סוודר ,כפפות חמרת ,ממחטות ,תיק למזרן,

לביצוע העבודה אפשר היה לפרום ולגזור את הבגדים ולהשתמש

עריכת חשבונות עם הגרמנים

תנועת הפרטיזנים

בגיטר קובנה קמה

והתפתחה

בסיועם

הרב של בתי-המלאכה .כמעט כל פרטיזן קיבל בצאתו

גברים ונשים ,היוו מקרר·פרנסה

הגיטר .גם בתוצרת של יתר המחלקות היו משתמשים כדי לס eק

כל הפעולות הפוליטיות ,וניחרד הפעולות הציוניות ,התרכזו
בבתי·המלאנה .התנועות הפוליטיות מצאר  Dה קרקע נוחה

הפרטיזנים ,והיתר היו מונחים כדוגמה בשביל רעדות הנקוות -
זר חיתה גאוות ההנהלה הגרמנית.

-

להוציא

ילדים מן הגיטר אל העיר.

פתיחת המחלקה בראשית  1942נתקבלו לתיקון ,כהזמנה ראשונה,
כ·סס  40גביעי·שתיה וסירים של אלומיניום .במשך שנתיים
רחצי של קירם המחלקה הוחזרו בס"ה  460כלים .בררכם הגדול

לעדןת ולהוכחה על טיב העבודה ופריונה .רדרקא על מחלקה

אמצעי-ההובלה של בתי-המלאכה ,שנהנו מבקרות בלתי

מחלקת התיקונים היתה

מרכיבה ומתקנת נשק בשבילם.

ד.

כל היהודים החרדים בגיסו מצאר סיוע מלא בבתי·המלאכה.
כל הרבנים וכמעט כל בני הישיבות נתקבלו בבתי·המלאכה

ואיזונם היו התפקיד הקשה

והמטבח דאג למאכלים כשרים בשבילם .שם נמצאו הרב·

ביותר .לשם כך גרייסו הפנקסנים המומחים ביותר של הגיטר,

גרת רבית·הכנסת הבלתי ליגאליים, ,רכן כל ספרי·התורח

רחם היו מצליחים לאזן ולתאם את החשבונות לנתאי המציאות
כמרת שהם .הדברים הגיעו לידי כך שהפנקסן של בתי·המלאכה

המוצלים .מנירן שיום המנוחה הרשמי בבתי·המלאכה היה
יום ראשון ,חיתה קבוצת הנקיון עסוקה ביום

היה מבקר מדי חודש בעיר אצל נרתני·העברדה הגרמנים ורושם

זה בניקוי

יסודי של החדרים .לאנשי קבוצה זר ניתנה איפרא מנוחה

בספריהם את החשבונות ,כך שיזדהו עם החשבונות שבפנקסי

ביום השבת ,רחם נקראו בגיסו "חטיבת שומרי

בתי·המלאכה ,לבל יתגלה דבר בלתי רצוי .מרבן מאליו ,שכל

השבת" ;

לחטיבה זו השתייכו ,כמרבן ,רק יהודים דתיים.

הנרגעים בדבר היו משוחדים ,ומלבד זה היו מסתייעים באיזון

האקציה של ילדים וזקנים חיתה החוויה המזעזעת בירתו

החשבונות כדי להעלים את תרמיותיהם .ממש לא ייאמן שבמשך
שנתיים רחצי ,בהן פעלו בתי·המלאכה ,לא הצליחו הגרמנים
על אף הבזבוז העצום לגלות דבר לא כשר .בתי·המלאכה היו

אנשים ,רובם ילדים ,זקנים רחלרשי·גרף .המבוגרים הועמדו

בראשם עמד ועד

לדי שרלחנרת·עברדה ,אך קשה ביותר חיתה הצלת מאות

המוסד היחיד בגיטר שעובדיו היו

מאורגנים ;

שנבחר בדרך דמוקרטית ואשר טיפל בעזרה סוציאלית הדדית
ועבד תוך שיתוף·פערלה מלא עם הנהלת בתי·המלאכה .את
הפעולה המשותפת של ההנהלה רשל הרועד אפשר לאפיין
בקצרה  :העובדים היו "חולבים" בכל כוחם את מחסני הסחורות

של הגרמנים בבתי·המלאכה ,וההנהלה מצידה התאמצה לשמור
על חיהי וקיומה של ה"פרה".

.8

בגיסו .בתחילת האקציה נמלטו אל בתי·המלאכה מאות

הילדים .הסתירו אותם בעליות ,במחסנים ,בלבנים המלרכ·
לכים של המכבסה ,במרתפים שנבגר מתחת לבתי·המלאכה,
ובמקומרת דומים אחרים .תוך סכנה חמורה רמסיררת·נפש

הצליחו להציל את הזקנים וניחרד את הילדים .בשעה

שהוצאו מן הגיטר והושדמו בשני ימי האימים למעלה
מ  1200-ילדים וזקנים ,נתגלו והוצאו מבתי·המלאכה רק

•הדרת ליטא
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שבי ידלים מתוך שלרש מאות עד ארבע מאות הילדים

•9

שהוסתרו שם.

ויותר .לא עבר זמן רב הופקידים הגרמניים של הקרמיםריאט

חלק רב היה לבתי·המלאכה גם בהצלת ילדים על·ידי

העירוני גילו כי כוונתם האמיתית של המבקרים הגבוהים היא
למצוא תואנה לחיסולם ; בכיוון זה הפעילו את לחצם גם
הליטאים בטענה ,שבתי הגיטו דרושים להם עצמם )איזרר הגיטר
היה מיושב קודם לכן ליטאים( .פקידי הקרמיסריאט לא חדלו
מלשלוח לממונים עליהם דיבים·רחשבוברת חיוביים על עבודת
בתי·המלאכה .היהודים מצידם דאגו למראה החיצוני הבאה של
בתי-המלאכה והשתדלו כי יפעלו כהלכה בעת הביקורים ,רכי
המנגנןו יעמדו על הגובה הראוי .אמצעים אלה הביאו את
התוצאות הרצויות וקירם בתי·המלאכה במשך עד חיסול הגיטו
כ  12-ביולי  .1944לא מן הנמנע חרא ,כי בזכות בתי·המלאכה

העברתם אל העיר .ערד לפני האקציה של הילדים ,וניחרד
לאחריה ,השתדלו בתי-המלאכה ליצור קשרים עם הליטאים
ההגונים בעיר )וכאלה היו מועטים בלבד( ולהשפיע עליהם
שיקבלו ילדים יהודים ןיסתיררם בבתיהם .בתנאים הקשים

של הגיטו הצליחו להוציא בעזרת אמצעי·ההובלה מספר

לא קטן של ילידם ,שהוסתרו בעיר וניחרד בכפרים.

.10

ועדרת·הבקררת הגרמניות ,שבמשך הזמן בעשר תכופים יותר

אחרי האקציה של הילדים בסגרו בתי·הספר המקצועיים
לנערים .בתי·המלאכה קיבלו את שלרש מאות התלמידים
והעסיקרם כעובדים מקצועיים.

עם התחלת העבודה בבתי·המלאכה התחילו גם הביקורים של

התקיים גיטו קרבנה עד נסיגת הגרמנים מליטא.

גיסו

קובנה

11s

מבית שעברו לידו שתי מסגרות של חלונות .הפועלים הרנו

הגרמני הנין גם הוא לרוח העובדות ,ונימים הארשונים הסיח

באכזריות והאחראי לעקירת החלונות נעצר על·דיי המשטרה
ההיודית והוכנס לבית·הסוהר .לאחר חקירות מדוקדקות שוחרר

כביכול זעתר לגמרי מהנעשה נגנים .אולם כעבור ימים אחדים

למחרת היום.

הודיע כי איננו מוכן עוד לוותר ולסבול את המצב הזה ,והוא

תנע בכל תוקף שממחרת היום תשוב הענודה לתיקנה ותחודש
נצורה אינטנסיבית כמו נימים שלפני ה"אקציה".
ג

את הירקות ,פרי גני הגיטו ,היו מעבירים למחסנים ,שנמצאו

ברחוב ר~רניו .לאחר מיונם נשלחו הירקות למקומרת החלוקה
נגיטר .מרנן מאליו שנעלי ה"זכריות" ,כגון עונדי ה"אלטס·
טנראס" והמשטרה ,ניצלו את מעמדם ונהנו הנאת·יתר נעת

תביעתו הנחרצת של הגרמני הניאה לפניהי מידיית אל

משרד-הענודה שליד ה"אלטסטנראט" ,רעוד באותו ערב באו
להירשם לענודה ,מלנד העובדות הקודמות ,גם רבות חדשות.
סודרה מחדש חלוקת הענודה נגנים ולמחרת כנר היו בענודה
משנעים עד שמונים אחוז מהמספר הדרוש .מיום ליום גדל מספר

חלוקת הירקות ; הם לא נזקקו כיתר תושבי הגיטו לנקודות
דח,לןקה ,וקיבלו את שלהם נדי רחבה במחסן גופא .נימות

העונדות ,וכעבור ימים אחדים חזרה הענודה למסלולה הרגיל.

החורף היו הפועלות הקבועות המעולות עוסקות במחסנים במיון
הירקות ובשליחתם למקומרת החלוקה .לא פעם יצאו מהמרתף

י

הגדול ,שהיה מחסן ראשי לירקות ,עגלות טעונות שנועדו ללוות
את הפרטיזנים בצאתם ליערות .כדאי לצייד שלכריר זה יצאו

לעיתים קרובות עגלות עמוסות ירקות גם במישרין מגני הגיטו,
כשאיש מהגננים והעונדות לא ידע את מקום ייעודן .תפקיד

סודי זה נמסר לדייהן הנאמנות של שתי עונדות מהימנות.
נעת ה"אקציה" של הילדים והזקנים הסתתרו במרתף ההוא
תשע נשים ,אחת מהן בת ששים ושמונה ,ושנים-עשר ילדים בני

שלרש עד שמונה .יומיים שכנר על ערימות הירקות .הדלתות
היו בערלות במוטות-ברזל ובמנעולים חזקים .אגב חיפושיהם ניסר

הגרמנים פעמים אחזרת לשבור את דלתות-הברזל ולא הצליחו.

נשים לב למצב הכלכלי הקשה בגיסו ,ולמחסור במצרכי·
מזון ,מרננת החשיבות הרבה שנודעה לכך ,שכל אחד מתושבי

הגיטו יוכל להינות מהירקות כדי להקל במקצת על כלכלת
המשפחה .מן ההכרח היה איפוא לשמור על הירקות מגניבות
עוד נטרם הונאו אל מקומ·,ת החלוקה .השמירה חיתה בידי
השוטרים הממונים על כך ,ושכרו של כל אחד היה חמישים
מארק לחודש .מלבדם נקבעו גם שומרים אחרים ,ניחרד כאלה
שלא היו מוכשרים לענודה אחרת .בנוסף ,השתתפו בשמירת
הגנים גם נני·נרער ,חברי האגודה הציונית "אשל" )ארגון

שמירה לאילנות(.
ענודה רצינית ומסורה בוצעה נגבי הגיטו על·ידי ההנהלד"

גדול היה אושרם ורנה שמחתם של אלה שנאו בלילה השני
לשחרר את הנחבאים ומצאר את הדלתות והמנעולים שלמים.
הנשים והילדים סיפרו על חוויותהים רעל האימה שאחזםת כל
אימת שהלמו הגרמנים על הדלתות נמטילי·נרזל .עשרים ואחת

ביעילות הרצויה מתוך הכרה ,שכאן הוא עונד לא למען הצוררים,
אלא לתועלתה של אוכלוסיית הגיטו.

בפשרת יהודיות ניצלו איפרא נשני ימי ה"אקציה" ההיא בזכות

מצב זה נמשך עד סוף העונה של שנת  •1943ביום השלושים

חמורה במשפחות העונדות.

בנובמבר של ז~רתה שנה ,כשהעבירו במהלך ה"קסירקוט" חלק
מכלואי הגיטו למחנה·ענרדה נאלקסרט ,הועבר לשם גם מספר

רנות מהן הניאו עמהן ביום השני את ילדיהן למקומות עבודתן,

רב מנין העונדות נגנים ,ניניהן פועלות צעירות קבועות שענדו

גם נשים אחדות

מאז היום הראשון לקיום הגבבות .הערבה האחרונה של הגננות

מחסן הירקות.

ה"אקציה" ההיא פגעה

פגיעה

אך חלק גדול מהם נחטפו על·ידי הגרמנים ;

הגננים והעונדים .כל אחד השתדל לבצע את המוטל עליו

,1944

חיתה קשה מא.ד רנות מהעונדות המנוסרת

הוצאו באותם הימים מן הענודה .נפגעו ניותר העונדות נמקו·

נגיטר ,נשבת

מות-הענודה שנמצאו נקירנת נתי·המלאכה בגיסו ,כמר החממה

ד,רענרר למחנות·ענרדה ובמקומן נשלחו בשים נאות· נימים

והגן ; העונדות נמלטו לבנייני בתי-המלאכה וניסר להסתתר שם.

ובלתי מנוסרת בענודה .נוסף על כך הונאו אז אל הגיטו

אולם דרקא במקרם זה פגעה בהן די המרצחים באכזריות יתירה.

"קאפות" גרמנים שהועברו מ"קאצטים" שרבים .הם נשלחו

בימים הראשונים לאחר ה"אקציד ",נאד לענודה שלוש או
ארבע נשים בכל גן .חלק מהעונדות נלקח נימי ה"אקציה"
והיתר לא באו עקב דכאון נפשי  :יקיריהן ,ילדים והררים ,נגזלו

למקרמרת·ענרדה רבים ,ובכללם גם גני הגיטר .בכל גן נמצא
הגנים היו ,כנראה ,מקום-הענודה היחדי בגיסו ,נו המשיכו

יאוש מכרסם-לב אפף את

לענוד גם נימים האחרונים לפני חיסול הגיטר .בזה נסתיימה

נתרופף הרצון לחיים ופסקה

פרשת הגננות נגיטו קרבנה שהעסיקה למעלה משנע מאות

בזרוע עריצים מחיק המשפחה ;
המשפחות האבלות והמיותמות ;
ההתעניינות

בענודה.

בתנאים כאלה אי·אפשר היה להעלות על הדעת ענודה תקינה.

הבודדות שנאו לענודה גם הן לא עשר כמעט דבר .המפקח

"קאפו" ,שנהג ניד חזקה והתייחס לכל דבר בהקפדה יתירה.

איש ,מקום-הענודה היחיד בגיסו שבכל ימי קיומו לא נענש נר
עונד או עונדת על איחור לענודה או על "חטאים" אחרים,
כפי שהיה נהוג במקומרת·ענרדה אחרים.

משה מודר,ק

ה גננות בג יטו
א

הגננות בגיטו קובנה חיתה מסונפת למחלקת התזונה שליד
ה"אלטסטנדאט" .לרשותה עמד שטח של למעלה ממאתיים
וחמישים דונם בארבעה מקומות שונים בגיטו.

להקל על העובדות את עבודתן .תפקידו של כותב טורים אלה,
כמפקח על העבודה בגני הגיטר ,היה לעבור בכל יום בגני הגיטר
לביקורת.
המבקר הגרמני היה למזלנו נעל אופי נוח יותר משאר חבריו

המספר הכללי של העובדים בגני הגיטו בקרבנה היה ,בימי

הגרמנים ,והוא לא נהג בחומרה יתיהר כלפי העובדות .אולם

שיא העונה ,כשלוש מאות נשים וכעשרים גברים .מספר הערב·

כחקלאי מומחה דרש מסירות ,סדר ודייקנות בעבודה .כנראה

רות הרשומות הגיע אמנם לשבע מאות ,בערך ,אולם רק חלק
מהן עבד בכל יום ,ורובן עבדו שניים או שלושה ימים בשבוע.
הנשים נשלחו לעבוד בגני הגיטו על·ידי משרד·העבודה .שליד
ה"אלטסטנראט" .היו אלו נשים ,אשר מסיבות שונות )גיל,
מצב בריאות וכדרמה( אי·אפשר היה לשלוח אותן לעבודה

שהיה גם מעוניין אישית בהצלחת הגננות ,שכן במקרה של
חיסולה היה עלול להישלח לחזית  ...על·ידי השוואת מספר

בשדה·התערפה ,אר בבריגאדרת עירוניות.

היו מתחילים בסוף פברואר אר בתחילת מארס בהכנת כלי·
העבודה ,בזיבול הקרקע וביתר העבודות הדרושות להתחלת
הערנה .אליהם הצטרפו עשר נשים שהיו עובדות גם מחוץ לעונה
ונחשבו לפועלות קבועות .העבודה העיקרית חיתה מתחילה
בחודש יוני  jבסוף אוגוסט היה מספר העובדות פרחת והולך
ובספטמבר נשארו הפועלות הקבועות המעטות בלב.ד
לעבודה בגננות היו יתרונות רבים  :כל העת נמצאו העובדות
בגבולות הגיטר ,קרוב לבתיהן ,והן לא נשלחו לעבודה במקומות

מרוחקים ;
השעה

בשעת צורך מיוחד הן שוחררו מן העבודה לפני

הקבועה,

דבר

שהיה

מן

לעבודה .ניחרד היה מתרעם על כך שבגנים מסתובבות נשים
זקנות ,שאינן מוכשרות לעבו.ד כמובן ,אי·אפשר היה לגלות
לו את הסו,ד שברשימה נמצאות ישישות שאינן מסוגלות לבוא

העבודה בגני הגיטו חיתה מתחילה בחודש אפריל .הגברים

הנמנע

העובדות עם מספר כרטיסי-העבודה היה בודק אם כולן באו

בבריגאדה

עירונית ;

לעבודה ,אר אמהות לילדים קטנים שאינן יכולות להשאירם
בבית ,אר שאם ישישה היתה מופיעה במקום בתה שנאלצה
להשאר בבית נשל מחלתו הפתאומית של ילד אר מסיבות
אחרות.

היו מקדים שבעיצ  iמה של העונה לא הצליח משרד·הענרדה

שליד ה"אלטסטנראט" לשלוח מספר מלא של עובדות ,וזאת
עקב לחץ מצד מקומרת·עברדה אחרים בעיר ,שתבער כוחות
עבודה נוספים .הגנבים טענו אז שאין ביכולתם להמשיך בענודה

בשל חוסר ידיים עובדות .המבקר הגרמני לא רצה לוותר והיה
תרבע בתוקף להשלים את מספר הפועלות ולבצע את כל העבודות
הדרושות .לפעמים אירעו גם תופעות הפרכות  :כשהשתרר מצב

והחשוב ביותר היה ,שהפיקוח עליהן וההנהלה היו בידי יהודים

של מתיחות בגיטו ,וארשי הגיטר היו מעוניינים להמעים את
מספר הבלתי-מועסקים ,היו שולחים עובדות במספר הערלה על
הדרוש .הגנבים לא יכלו להעסיק את כולן ורבות מהן היו
מסתובבות בטלות .במקדים אלד ,היה הכרחי להתחכם ולסדר
את העניינים כך ,שהגרמני לא ירגיש במעשה ה"הערמה".

חיתה חודרת לעצמות והרגליים היו שוקעות בבוץ ·.בכל זאת

הגברים המעטים שעבדו בגני הגיטר היו אלה ,שאושרר מטעם

הן העדיפו את עבודת הגננות בשל יתרונותיה החשובים על

רעדת הרופאים כבלתי מתאימים לעברדרת·חרץ בשל כושר·

והעובדות היו בטוחות שלא יספגו מכות ועונשים בזמן העבודה.
אמנם גם עבודה זו חיתה כדרכה בקשיים שונים ,ביחוד בימי

גשמים מרובים .העובדות חיו חייבות גם בימים אלה בניכוש

עשבים שוטים תוך ישיבה על קרקע רוויית מים  jהרטיבות

העבודה בבדיגאדות העירוניות.

החממה )"ארדנז'ריה"( נחשבה כמקום הנוח ביותר לעבודה

בגני הגיטו .שטחה לא היה נ mב כשטח שאר הגנים .היא נמצאה
במקום צדדי ,מאחורי בתי·המלאכח הגדולים של הגיטו ,מחוץ

לחוג ראייתם של הגרמנים שעבדו בקומנדטררה .בחממה היה

עבודה לקרי .הוטלו עלהים עבודות שהנשים לא יכלו לבצען :
הם הועסקו בזיבול ,בחרישה ובהובלת הירקות אל מרתפי
האחסבה .את הזבל היו מביאים מהשטח שפרנה מתושבי הגיטר
)רחוב לינקרבה( ,שם נמצאו ארדררת·הסרסים של מחלקת ההר·

גם בבין קטן ובו שולחן וספסלים ,והעובדות מצאו בו מחסה

בלה .העגלות הטעונות זבל היו מלירת משמר גרמני ושוטר
יהדוי ,אך בכל זאת תצליחו להעביר בהן אל הגיטו חפצים

גם העבודה עצמה חיתה קלה ,נקיה ומעניינת

שונים ,שהמפונים השאירו במחבואים הבנויים )"מאלינ~ס"(

יותר .מספר העובדות היה רק שלושים וחמש ,ורובן היו בעלות

של השטח המפונה .תחת הזבל היו מסתירים מקלטי·רדיר,

בעת גשמי

זעף ;

המלצות שרנות.

שימררי·מזרן וחפצי·ערך שונים .מלבד אלה היו מעבירים גם

דלתות ,חלונות ,מסגרות וכדרמה ,שהשתמשו בדם .לבניית מחבר·
ב

הענדוה בגני הגיטו חיתה מתחילה בשעה שבע בבוקר
ומסתיימת בשעת ארבע אחר·דצ,-הריים ,בהפסקות של חצי שהע

לארוחת-הבוקר ושל שעה לארוחת-הצהריים .המשמעת בזמן
הענודה לא היתה חמורה ,והגננים עצמם השתדלו במידת האפשר

אים חדשים .באופן רשמי הושרתה העברת חומרים אלה לצורך

הגבים ,וניחרד לתיקונים בחממת ולהרחבתה .גם להעברת חומרים
וחפצים ממקרם למקרם בתרך הגיטו השתמשו בעגלות אלו,
שחיתה להן זכרת מעבר חופשי בגבולות הגיטו .פעם בתפסו
על·ידי משמר גרמני שני פועלים ,שבשובם בעגלה לגיטו עקרו

שרגא גולדשמידט

בתו·ה  ,ב 1לאכ ה
שטח·המגררים

שנקבע

בשביל

בגיטר

קרבנה

יהודי

הקטנוס בגוטן

היה

בגיטר החומרים הדרושים לפעולתם .על אף הכל הופעלו בת י ·

מלכתחילה קטן מא,ד אך הלך והצטמצם ,שנן כמה וכמה פעמים

מלאנה אלה ותפסו מקרם חשוב בחיי הגיטר  .העבודה החלה עם

הפקיעו הגרמנים משטח זה רחובות ושנוברת שלמים .עם סגירת

עשרים עובדים בעלי·מקצרע ,ביניהם נגרים ,נ eחים ,צבע'ם,

תחום הגיטר ב  15-באוגוסט  1941היה בר לכל יהודי שטח·

זגגים ושרברבים .מספר העובדים גדל בהדרגה והגיע עד ל , 150-

מגורים בן שני מטרים מרובעים )שטח של מיטה רגילה( ,גם

היו גם מתלמדים צעירים בכל המקצועות .ידיעת המקצוע היתה

אם נכלול את המטבחים רהמסדררנרת בחישוב שטח·המגררים.

לצעירים לעזר רב ,לאחר שנקלעו למחנרת·הרינרז .חלקם נותרו

היו שהתגוללו ברפתות ,ולרבים חסר היה אפילו גג מעל לראשם.

בחיים תודות לידיעתם המקצועית.

מאחר שהיו בגיטר חורבות ובתים בלתי גמורים ,שיכלו לשמש

בתי·המלאנה הקטנים הכשירו בתקופת קיומם שטח מגורים

מקרם·מגררים לאחר שיתוקנו ,החליט ה"אלטסטנראט" להקים

של כ  4000-ממ"ר ,התקינו מכבסה עם תאי·יבר' ,1,L,שני מכרני·

בתי·מלאנה מיוחדים לצוני בדק ושיפוץ המבנים האמורים,

חיטוי רבית·מרחץ .הם התקינו את המחסנים בשביל "בתי·
המלאכה הגדולים" )נ  2000-ממ"ר( ,בניינים בשביל בית·

על·מנת להכשירם לדיור ולמוסדרת .בשל מצרקת·הדירר האיומה
נדי

החולים ומוסדרת אחרים .מלבד זה ביצעו בתי·המלאכה עבודות·

למנוע סכנת מגיפות .אלה היו התפקידים הדחופים של בתי·

בדק קטנות במאות דירות .לשם חיטוי הדירות היה חשוב

המלאכה האמורים אשר נקראו בגיטר בשם "בתי·המלאנה

במיוחד לסייד אותן .כן חיתה חשובה מלאכת הפחחות .הואיל
ובכל חדר גרר משפחות אחזרת ,רכל אחת מהן היתה צריכה
לבשל ,הכינו בתי·המלאנה מדי חורף  500תנורים מסוגים שונים

מנהל

רכ  3000-מ' צינורות )ארובות( .ביו היתר סודרו ארגזי הארכיון

-

של ה"אלטסטנראט" בפחי·אבץ והוטמנו מתחת ליסודות הבאים .

היה

גם

צררך

דחוף

בבית·מרחץ

ציבורי

חיטוי,

ובמכרן

הקטנים" ,להבדילם מ"בתי·המלאכה הגדולים" ,שהוקמו לשם
ביצוע עבודות שרנות בשביל הגרמנים.
אפרים ברבים

בראש בתי·המלאכה הקטנים עמדו :
אדמיניסטרטיבי ;
מנהל טכני ; המהנדס בורים אינדררסקי ז"ל

-

שרגא גרלדשמידט ,נותב שררות אלה,

חברי הצרות הטכני

סניטריות.

והמפקחים

היו :

מנהל עבודות
מהנדס

משה

סגלרבסקי ז"ל ,מהנדס זכר ריינס ז"ל ,פנחס בירגר ז"ל ויצחק
קפלן ז"ל.

זה הצליחו בתי·המלאנה ועשר פעולה חשובה .תוך קשיים

בבתי המלאכה היו נמה מחלקות :
.1

מחלקה לייצור סנדלי עץ ,שבין עובדיה נימנו נמה רבנים

ובחורי ישיבה )הרב צרקרמן והרב שלפרברסקי( .המחלקה

הזאת סיפקה נ  1000-זוגות סנדלים בחודש .הסנדלים
הועברו לבית מלאכה שני לסדור רצועות .היו קשיים רבים

בקבלת חומרי גלם רכלי עבודה.

.2

של

נגרים,

טפסנים,

בנאים,

ובעיקר צבעים שעסקו

.3

זגגים,

שרברבים

בחיטוי.

מחלקה למסגרות ופחחות שבין עובדיה היה פנחס קרקי·

ליד בתי·המלאכה הקטנים פעלו גם מתפרה וסנדלריה לתיקון
בגדים ונעליים ישנים קרועים ,בעיקר בשביל העובדים בשדה·
התעופה .מנהל בית-המלאכה להנעלה והלבשה היה מר אברהם

כסנדלרים המורה הנודע א .שגייזר ז"ל ,המורה א .אלטמן ,יבדל
לחיים ארוכים ,רד"ר משה לריחן .בבית-המלאכה השלימו גם
ככל יתר העובדים במוסדרת ה"אלטסטנראט" לא קיבלו עובדי
בתי·המלאכה שרם תשלום עבור עבודתם .נדי לפצות במשהו
את העובדים ,ול ,גם במינימום ,התקינו בתי·המלאנה מאפיה

בירגר ,

משלחם .שם יכול חיה כל עובד בבתי·חמלאכת לאפרת בשביל

שהיה המשנה למננ"ל משרד המסחר רהתעשיה בישראל.

עצמו לחם ולקבל גם את עודפי חאפיח .מלבד זה חיתה חמאפיה

שהוא כיום מנתח

מחלקה

ידוע

בארצרת·הברית ,וזאב

לאינסטלציה סניטרית שבראשה עמד המהנדס

אינדררסקי ז"ל.

.5

היו בתי·המלאכה מספקים כאמור

כ  1000-זוגות סנדלי·עץ.

את סנדלי·העץ שהרננו ב"בתי·המלאכה הקטנים".

נרבסקי ,שנמלט מהפורט התשיעי ונמצא עכשיו בישראל.
בין המתלמדים במחלקה זר היה בנר של ד"ר מ .בדאונם,

.4

רבים התקינו בגיטר את המשרדים הדרושים רמזי חודש בחודשו

לרריא ,שבמקצועו היה אדם ישר רתמים .ביו היתר עבדו

מחלקה לתיקון דירות ועבודות שרנות במוסדרת עם צררת
טייחים,

אחרי המלחמה הוצאו נמה ארגזים והועברו לישראל.
אחת הבעיות החמורות בגיטר חיתה בעיית ההנעלה וההלשבה .
הרבה אנשים היו יוצאים לשדה·התערפה יחפים ,ני לא היו
עוררת להכנת נעליים .החלו אז לייצר סנדלי·עץ .גם בשטח

מאפיה שבראשה עמד יצחק קפלן ז"ל ,קבלן יזרע בקרבנה.
בתי-המלאכה הקטנים החלו בעבודתם בימים הקשים ביותר

בגיטר .לא עבר יום ללא גזירות רקרבנרת·דמים .עובדי בתי·

המלאכה היו רעבים ,מדוכאים ועצבניים מעל לראש .גם לא היו

ארפה גם בשביל אחר·· ם ואת העודפים מחלקת ביו העובדים .

בשבת שבתה המאפיה והעובדים חיו מכניסים לתנור את
ה"חמין" שלחם ,הגם שחיה בלי "שומן" .במאפירת אלו אפר
גם מצרת לשני חגי פסח ,בלי שים לב לסכנה שחיתה כרוכה
בכך .לאפיית מצרת השיגו אפילו את המכונות הדרושות.

יש לציין במיוחד את יחסי החבר,ת והמסירות של כל העובדים
להקלת המצוקה הגדולה בגיטר.

ל .גר bונקל

בלבלה ופרנסות בגיטו
החיים הכלכליים בגיטר חיו עלובים ביותר והמצוקה החומרית

מאמתלארת שרנות

2

להחזיר משהו מן הרכוש המופקד בידיהם.

,דיתח ללא נשוא .מקוררת ,דקירם ,שעמדו לרשותם של כלראי

אחרים גירשו בגסות את היהודים שפנו אליהם ואיימו להסגירם
לידי המשטרה אר להודיע על עניו הפקדת הרכוש לגישטאפו,

בהם כדי לא לגרוע ברעב .המקררות ,דיר שרבים וטבועים בחרתם

בהסתמן על פקודת "המנהל האזרחי" הגרמני .מרבית פקדרנרת

מיוחד של טראגיית מחרידה.
חיתה תנועה בלתי פוסקת של חפצי·ערך שזרמו מן חגיטר

היהודים נשארה בידי הליטאים ,שכן אחרי כל ה"אקציות"
הושמדו או הועברו למקרם אחר רבים מיהודי הגיטו ולא נותרו
לא בעלי הרכוש ולא יורשיהם .אולם מאידך היו גם ליטאים

מארזן" ,כלומר ,סך·,דכל החפצים בעלי·חערך שחיו לגיטר ,או

רבים שקיימו את הבטחתם ונהגו עם בעלי הרכוש ביושר ובצדק.

שקיבלם בצררה זאת ואחרת מן החוץ ,חייב חיה איכיזtחר להתאזן

כמרבן ,דבר זה שימש למספר יהודים בגיטר מקרר נוסף למחיה.

עם חפצי·חערך ש,דיח נאלץ "לייצא" החוצה .בד גנז עם זאת

כאן יש לצייו ,שהיו גם ליטאים רכים אשר ניצלו הזדמנויות

חיה בגיטר סחר·מכר של חפצי·ערך גם ביו היהודים לבין
עצמם ; חם היו מתפרנסים זה מז,ד במידה ידועה ,אם כי לא

ושלחו כסף אר מצרכים שונים למכריהם ,דיהרדיים בגיטו ,אפילו
לא היו חייבים להם דבר  -הם עשו זאת רק מתוך רtצון להקל

,דגיטר ,חיו מערטי·משקל מכדי לחיות עליהם ,אך מאידך חיה

אל החוץ ומן החוץ אל חגיטר .לגיסו היה מעין "סחר·חרץ

גדולה .הרקע לתופעות הללו היה המאמץ הנואש להחזיק מעמד
בכל מחיר ,לא לגורע ברעב ,לא לקפוא מקרר ולא להתהלך
עירום ריחף .כך כשתקפו בתופעות הכלכליות חיי חגיטר על כל

על

מצרקרתיהם3 ,

המצרכים שחילקו הגרמנים חינם·אין·כסף היו חשובים לכל·
כלת הגיטר  -אם כי כמיתם לא חיתה מספקת .תושבי הגיטו
לא שילמו לעיריח דמי·שכירות תמורת השימוש בבתים בגיטו

מוראותיהם וכיעורם.
ודברי·

רגם לא את מחיר החשמל שהשתמשו בו במידה לא קטנה'.

הערך שהביאו עמם היהודים לגיטר מן העיר בקיץ  .1941יהודי

כן סיפקו הגרמנים ל"אלםססנראס" בלי תשלום את מנרת·הזמן

קרבנה הביאו לגיטר נכסים מרובים בשררי של חרבה עשרות
מיליוני מארקים ; אפשר לומר ,ללא גוזמה ,כי כ· sדס s-אחוז

הזלות בהתאם למספר הרשמי של התושבים .לפי דבריהם ,כיסו
את ההרצאות הבררנות בדבר מן הכספים שנתקבלו בקופת

מכל הנכסים האלח נשדדו בגיטר בידי הגרמנים בעת החיפושים

ה"שטאזט·קומיסאריאט" מחברות שנחנו מעבוזת·הכפיה של

מקרר·חמחיח

,דראשי

בגיטר

חיו

הכספים,

החפצים

שערכו ערד בימים הראשונים ,ובעיקר במבצע ה"מסירה" 1 ,אם

כי יהודי הגיטר הצליחו להציל י מידי הגרמנים רק מעט מכל
הרכוש הזה ,חהי בכל זאת מעט זה מקרר·מחיח חשוב מאד
לרוב תושבי הגיטר .הם השתמשו בר בסחרם עם הליטאים ומכרו
לחם בגדים ,לבנים ,כלי·בית וחפצים אחרים תמררת מזרן .מחמת
המצב המשקי שנוצר בליטא עקב המלחמה עלה רחלך שוויו של
הרכוש הנותר והעלוב .מן חשוק הכללי שבעיר נעלמו כמעט
כליל כל מיני בגדים ,נעליים ,לבנים רכלי·בית ; פירושו של
דבר  :כמעט שלא ניתן להשיג חפצים מעין אלה שהוצעו
לחליפין בגיטר .משרם כך ההי הרכוש המעט שניצל מידי הגר·
מנים בעל ערך גזול כל תקופת קיומו של הגיטר.
יהודי קרבנה לא הביאו עמם לגיטר את כל רכושם .היו שמתוך
זהירות וראיית הנולד הפקדיו לפני צאתם מן העיר מקצת
אצל מנכרים

מרכושם  -בעיקר את החפצים בעלי·הערך -
ליטאים .לאחר שבעלי הרכוש היו כבר מאחורי גזר·התיל וגברה
מצוקת הרעב ,התקשרו עם הליטאים בדרכים מדרכים שרנות,
שהיו תמיד כרוכות בקשיים גדולים ובסכנות ,ודרשו מהם

יהודי הגיטו .הגרמנים סיפקו גם תרופות לבית-המרקחת של
הגיטר ,עצים להסקה וחומרים ל"בתי·המלאכה הקטנים" שעבדו
לצרכי הגיטו .את כל אלה סיפקו הגרמנים לגיסו בכמ·רת קטנה
מאז ביחס לצרכים האמיתיים ,הגם שנתנו אותם בלי תשלום.
חשיבות ידועה חיתה ,אם כי רק לזמן קצר ,גם לשלושים אלף

מארקים שהעבירו הגרמנים בשיעורים אחדים ל"אלטססנראט"
בחודשים הראשונים לקירם הגיטר ,כזי לחלקם לעובדי שזה·
התעופה.

מקור·הכנסה סראגי לגיסו ,שהיה בררך ניסורים נפשיים
גדולים ,היו שתי ה"ירושות" מן "האקציה הגדולה" שנערכה
ב"  29-28באוקטובר ,ומן "האקצית האסטונית" ,ש  11הואילר

הגרמנים "בטוב לבם" להעניק לתושבי הגיטר ~.אף כי לא היו

,2

תכופות נימקו את סירובם בכך שהעבירו ,כביכול ,את החפצים

לכפר ואיו פאשרות להחזירם העירה .אחרים ,הסתמכו על פקודת
הגרמנים ,שלפיה חייב כל ליטאי המחזיק ברכזש יהודי ל ,הזדיע
על כן לגרמנים ולא להחזירו ליהודים.

.3

עשו זאת בעיקר ליטאים מפשוטי העם

להחזיר את רכושם ,אר למכור אותר ולהעביר את התמורה בכסף

כל שומרי הרכוש היהודי שהושאר בעיר נענו לבקשותיהם
ודרישותיהם של היהודים בגיטר .ליטאים רבים סירבו באמתלארת

,5

אנשי ה"שטאדט·קזמיסאריאט" היו אומרים ,שהשלטון

,1

את כל כספם ודברי·הערן שברשותם.

הגרמני

משלם לעירית שכר·דירה ולחברת החשמל את תצרוכת הגיטז,
אן ספק אם אמנם עשי כן.

רכושם של היהודים תושבי "דג.יטר הקטן" נפל בדרכו בידי
הליטאים ,תושבי העיר ,אחרי שהוצא מתחומו לש הגיס.ו .הרבה
מרכוש היהודים שנפגעו ב"אקציה"

קפדות זג.רמבים לכלואי הביטו מ"  6/7בספטמבר  1941למסדר

-

משרתות ,שזערי·בית,

פועלים וכד .דמה ,שעבדו לפני ומ.לחמה אצל יהדוים.

.4

או במצרכי·מזרן .רבים מן המפקידים אוכזבו קשות ,שכן לא

11

ב"26

בספטמבר

1941

ברובע

שעל·יד השער הראשי' שנערכה לאחר היריה הפרזבזקאסיבית של
קזזלזבסקי ,נפל גם הוא בידי הליטאים ,שגרר סמוך לגיסו.

גיסו

117

קרבנה

כאמור ,חיתה פעילות כלכלית בכמה צורות גם בגיסו גופר -

בשתי ה"ירושות" דברים בעלי ערן גדול ,חיתה להן בכל זאת
חשיבות לא קטנה בכלכלתו של הגיטו ,יז,t.הרי סיפקו לאנשים

בין היהודים לבין עצמם .מספר אנשים ,אם כי לא גדול ,התקיימו

חפצים למיניהם שהוחלפו במצרכי-מזון.

על שירותים שנתנו בשכר לתושבי הגיטו  jהיו אלח בעלי·

מספר מצומצם של יהודים בגיסו התפרנסו מ"מסחר חרץ" -

מקצוע שונים,

כגון רופאים ורופאי·שיניים

פרטיים ,חובשים,

הם עיז,t.ו מאריגים מטפחות·ראיז ,t.צבעוניות ומצרירות רהוציא·1ן

אחיות ומיילדות ,חייטים ,סנדלרים ,ספרים רעו.ד ההררי המיוחד
של הגיטר השתקף בפרנסתם של אי·אלח אנשים שעבדו בעיר.

שענים וטכנאי·שיניים ,קיבלו לפעמים בחשאי הזמנות מן העיר,

הללו קיבלו על עצמם ,תמורת "דמי תיווך" ,לעשות עסקות
של חמרת חפצים במצרכי·מזון למען תושבים בגיסו שלא יכלו

מקור·מחיה מיוחד למספר תו·ז,~.בים בגיסו היה רכוש "הרייך

להגיע העירה מחמת גילם ,מצב בריאותם אר עבדותם בגיסו.

השלישי" שנצטבר בכמויות גדולות מאד במחסנים של "בתי·
המלאכה הגדולים" בגיסו .המחסנים היו תמיד מלאים חומרים
וחפצים בעלי ער,ן שאי·אפשר היה להיז,t.יגם כלל בשוק בעיר.
למספר יהודים חיתה בישה למחסנים והם הוציאו משם ללא

בענין זה נתגלעו תכופות סכסוכים בגיסו ,שכן אי·אפשר היה

לדעת בדיוק כמה מצרכים קיבלו ח"מתרוכים" תמורת החפצים
שנמסרו לידיהם .זאת ועו,ד בשל אי·הליגאלירת של העסקות
נפלו פעמום רבות החפצים בידי ליטאים אר בידי חגישטאפר.

בשבילם ובשביל משפחותיהם ומכריהם.

ברם ,פעמים בדו המתווכים מלבם כשלרבות כאלה ,אר הגזימו

בדרכים עקלקלות העירה לשם מכירתן .בעלי-מלאכה ,בעיקר
תכופות גם מגרמנים.

נקיפות-לב כל שיכלו -
כמובן ,היה זה דבר לא קל וכרון בסכנות גדולות .ברם ,הגרמנים
עצמם שהיו ממונים על המחסנים ,אר שהיה להם קשר כלשהו
אליהם ,שלחו את ידם ברכוש הגדול יותר מאחרים .משום כן
השתדלו הגרמנים לטשטש את עקבות מעשיהם ,כן שהממונים
עליהם לא יוכלו לדעת לעולם מה צריך להיות המלאי במחסנים
ומהו למעשה .דבר זה הקל במידה רבה על יהודי הגיטו ליהנות
במידת-מה מרכושם של מרצחיהם ומעניהם.
גם ל"אלטסטנראט" היו הכנסות משלו ,שמקורן היה בתושבי
הגיטו .בימים הראשונים לקירם הגיטר תרמו חרבה יהודים

תרומות כספיות ניכרות כדי לאפשר ל"אלטסטנראט" להתחיל
בפע· ולותיו .עד גזרת ה"משק ללא כסף" מיום  26באוגוסט 1942
היו ל"אלטסטנראט" הכנסות קבועות  -לא קטנות יחסית -
ממכירת מצרכי·מזרן )המנות( ותרופות ,שקיבל מן הגרמנים בלי
תשלום  jממסים ומתשלומים תמורת השימוש בחשמל ושירותים
ועבודות שנעשו למען תושבי הגיטו .כל ההכנסות הללו של
ה"אלטסטנראט" היו גלריות ובידיעת הגרמנים .המצב השתנה

תכלית שינוי אחרי ה  26-באוגוסט  .1942אן גם לאחר מכן
היו ל"אלטסטנראט" אי·אלו הכנסות לא·ליגאליות.
חשבון ההוצאות של הגיטר היה פשוט למדי  -הוא חיה
מורכב רק משלרשה

סעיפים :

רכישת מצרכי-מזרן בעיר ,רכישת

בכוונה ,כדי לרמות ולנצל את לקרחותיהם חסרי·המגן.

פרנסה מיוחדת במינה חיתה בגיסו פרנסת ה"מלאכים".
גברים רגם נשים ,שבשל גילם ,מצב בריאותם אר הרכב משפחתם,

חיו פטורים לגמרי או חלקית מעבודות·הכפיה ,קיבלו על עצמם,
תמורת תשלום בכסף אר במצרכי·מזון ,למלא את חובת-העבודה

הקשה במקום אנשים אחרים .השתמשו ב"מלאכים" אנשים שלא
יכלו או לא רצו לעשות את העבודה בעצמם ,אבל מטעמי בטחון
היו מעונינים שתעודותיהם תהיינה כשררת לגבי קיום חרבת·
העבודה.

גם

"תעשיח"

ביתית

חיתה

קיימת

בגיסו

-

חיו

אנשים

שייצרר בגיסו כעכים ,סוכריות וממתקים ,מפוקפקים מאד מבחינה

סניטארית .תוצרתם שווקה בידי רוכלים ,ילדים בעיקר ,וכאשר

לא היו בגיסו גרמנים הרעישו הילדים ברחובות בצעקות :
"בייגעלען ,מאנדעלע,ן שמאקצעס" 7 ,סרג אחר של "תעשהי",
חשובה למדי בזמנה ,היתח בגיסו אפיית לחם במאפיות פרטיות
לא•ליגאליות s,מאפיות פרטיות אלה הגדילו את כמרת הלחם
בגיסו ומבחינה זאת היו לברכה ,אן לא פעם היו תלונות קשרת
נגד בעלי·המאפירת על שהם מנצלים את הלקוחרת,ט רעל טיבו
הגרוע של חלחב .tברם ,לא תמיד אפשר היה להלחם ביעילות
בתופעות אלה .תחילה הרוויחו בעלי המאפיות האלה רווחים
יפים למדי ,אן עקב אי·הליגאלירת שבפעולתם היו להם כשלו·

חומרים ודברים אחרים שהיו דרושים לגיסו ולמוסדותיו ,ואחרון
אחרון לא חביב  -מתן שוחד בצוררת מצורות שרנות לגרמנים
ששלטו על הגיטר .לעניך רכישת מצרכי·המזון בעיר דאגה כל
משפחה בעצמה .בשני העניינים האחרים עסק בעיקר ה"אלטס·
טנראט" .ההוצאות למתן שוחד היו גדולות ,שהרי צריך היה
לשחד את כל הגרמנים  -מן הקטן ועד הגדול  -במתנות
ממתנות שרנות ,החל בכסיות-עור רכלה ביהלומים .כמעט שלא

למכירה חמאה ,גבינה ,בשר ,שומן רעו.ד כמובן ,המחירים חיו

צערת המתנות אי·אפשר היה כמובן לשנות את יחס הגרמנים
לגיסו מעיקרו ובצורה מרחיקה·לכת ,אבל השיגו בכן הקלות,
לעתים ניכרות למדי ; ודבר זה היה חשוב מאד לגיסו.

גבוהים למדי ,כי במסחר זה חיה סיכון גדול  -המבריח היה
צפוי להפסדים גדולים במקרה שנתפס ליד שער הגיטו .משרם
כן יכלו לקנות את המצרכים רק מספר מצומצם מאד של
אנשים .המסעדות הלא·ליגאליות שימשו מקום-פגישה לספסרים

היה גרמני שסירב לקבל מתנה מן היהודים ה"ארררים" 6 ,באמ·

נוח גדולים עד שלבסוף יצא שכרם בהפסדם ובמשך הזמן נסגרו

כמעט כל המאפיות הללו.
ספסרים נועזים הבריחו לגיסו בדרכים שרנות מצרכי·מזרן

בכמויות גדולות למדי .לספסרים אלה היה מנגנון של מוכרים
ראשיים ומרכרי·משנה ,שהיו מהלכים מבית לבית ומציעים

ולחבריהם.

.6

אפילו

אנשי·המשמר

הפראים

של

ה·נ.ס.ק.ק.

רוככו

תופעה אופיינית בגיסו היה העדר כמעט מוחלט של יחסי

על·ידי

מתנות שקיבלו בהתמדה מן ה"אלטסטנראט" .בזרך כלל התרגלו
אנשי השמירה של הגיטר לכ,ך שהיהודים מספקים להם את כל

.ן

כעכים ,שקזי·מרק,

של ה"אלטסטנראט" ותבע ממנו לספק לו בדחיפות ספררת

.8
.9

למאפירת אלה היתה הכנסה נוספת מהטנמת חמין·של·שבת.

הדרוש .פעם אחת אירע שאחז ממפקדי המשמר הזמין אליו בא·

כm

פררנוגראפית ,שכן בלעזי זאת

להירדם.

-

כך אמר

-

אין הוא יכול

ממתקי·מציצה.

כאשר אפו לחם מזגן קיבלו תוספת לש  ,30"/oבלעי מאפירת רבים
לקחו את כל התוספת לעצמם ולא נתנו דבר לתושבי הגיטו
שמהם קיבלו קחמ לאפיה.

יהד\ת
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עובד

ומעבי,ד

שכן

יהודים

מעטים

מאד

בגיטו

עבדו

בתור

מרעלים שכירים אצל היודים אחרים ; אבל אין פירוש הדבר
שבגיטר לא היה אי·שרריון כלכלי גדול .חיתה בר שכבה קטנה
ודקה של "עלית" מבחינה כלכלית  -ודק מבחינה זאת -
שחיתה בשפע ובמותרות .כאלה חיו מראשי הבריגאדרת העירו·
בירת ,אשר עבדן במקןמרת·עברדה טובים ,הספסירם ומבריחי·

המזרן הגדולים .היו אנשים במספר לא קטן שאמנם לא חיו
חיי מותרות ,אך גם לא חיי ערני ; מצבם הכלכלי של אלה היה
לא דע חיסית .אך היו בגיטו גם עניים מרודים שחיו במצוקה
גדולה .בעיקר היו אלה עובדי שדח·חתערםח .כדאי לצייו שהחב·

דלים הכלכליים בגיטר לא היו המשכם של ההבדלים שהיו בעיר
בשנים כתיקנן .מי שהיו העשירים והאמידים בעיר הםכר על·
םי·ררב בגיטר לעניםי ר nיר כמעט אד ורק על מנרת·המזרן הדלות
שקיבלו .לעומת זאת ,אנשים לא מעטים אשר קודם לכן חיו
בעיר

נדחקות

רבעוני,

נשתפר מצבם דווקא

בגיטר

והם

חיו

בר חיי·רר mה ואפילו במותרות .מצבר הכלכלי של החידי היה

ליטא

תוצאה מכמה וכמה גורמים  :הרכוש שהצליח להציל מידי
וג.רמנים  jתכונות אישיות מתאימות כדי להסתגל לתנאים
האיומים של החיים בגיטו

אומץ·ררח ,ולפעמים גם כוחות

j

םיסיים ,כדי להבירח מצרכי·מזרן מן העיר ; דייעה איד לעשרת
עסקים עם מנהלי מקרמות·חעברדה בעיר  jהיכולת לספסר,
לרמות את הגרמנים ,להיחלץ מסכנות וכדרמה .יש לצייו ערר

זבד  :לא חיתה שרם יציבות כלכלית בגיטר  -העשיר עלול
היה לאבד את כל "הרנו" בן·לילת ולהיעשות עני ,אם לא
גרוע מזה.

פרשה מיוחדת בגיטר חיתה מצבם של בני האינטליגנציה
היהודים .מקצתם מצאר להם מקומרת במנגנון של ת"אלטס·
טנראט" ומקצתם עברו למשל· nדי חדש .מותר יזרע למתימטיקה
נעשה סנדלר ,מורה אחר

-

נגר ,רב בעשה לפעול בבתי·

המלאכה ,עררך·דין למד בנא  iת ,סרםר רעתרנאי נעשה חשמלאי.

היו גם אנשי·ררח שלא יכלו בשרם ארםן להסתגל לתנאים
החדשים .מצבם של אלה בגיטר היה טראגי ביותר.

ד"ר אליהו סגל

הר · פראו בגוטן

הארגון

במסע·ההשדמה בגד היהודים ,שהחל עם פרוץ המלחמה בין

שובה ורבים מהרופאים התחילו לעבוד בה לפי תור .ברובה

גרמניה לרוסיה ,ברצחו באכזריות בוראה כמעט כל הרופאים

המכריע חיתה זו עבודת טיפול בפצעים בתנאים פרימיטיביים

היהודים בעיירות .בשארו רק בודדים שהצליחו להסתתר ואחרי·

מכדויר

כן להתגנב אל תוך הגיסאות.

ביותר .מספר הפצועים ההי גדול והפצעים היו קשים

-

אקדחים ורובים ,דקירות סכינים ,מהלומות גרזנים ומוטות·

בעיר קובנה היו אז הרבה פצועים יהודים ,ששכבו בבתיהם

ברזל ,חיתוך בזכוכית ועו.ד חולים במחלות פנימיות כמעט שלא

ללא טיפול ,משום שרופאים יהודים לא יכלו לצאת מבתיהם
אלא תוך סיכון·בפש .רופאים בוצרים לא הלכו אל היודים
והצלב·האדום לא בעבה לבקשת עזהר ליהודים.
ביום פלישת הנאצים היינו כולנו ,רופאי המרפאה הראשית,

באו .הוצאת מתים לבית-הקברות היהודי נעשתה בלתי אפשרית.

את חללי הרציחות ואת המתים ממחלות נאלצו לקבור בחצרות.

עם סגירתם הסופית של שערי הגיטו ב·  1sבאוגוסט 1941
בשאהר המרפאה מחוץ לתחומו .השטח שניתן בתחילה להיודים

עסוקים בעבודתנו .פתאום ביתנה פקודה להיאסף באחד החדרים,

הוקטן למעשה במידה ביכרת ואף זה נחלק לשניים

קדה הראשית של "הפרטיזנים" הליטאים למפקד רפאוי רכי

הקטן ולגיטו הגדול .באחד הבניינים של הגיטר הקטן נפתח
בית-החולים למחלות מידבקות והועמדו בר כששים מיטות .מנהלו

ורופא ליטאי צעיר שלף אקדח והכריז ,כי נתמנה מטעם המפ·
לרופאים היודים ,פרט לאלה שיקבלו ממנו פקודה מיוחדת ,אסור
להיכנס למרפאה .הוא חייב שלושה מאתנו  -ד"ר א .פלר,
י .זלצברג ואותי  -לא לבטוש את העבודה .חולים יהודים
חדלו לבאר למרפאה .המבקרים במרפאה היו רק "פרטיזנים"
ליטאים מזרייבים ש"הצטייב'ו' בשעת פעולות בגר יהידום .אחר
מהם ,בדרגת מפק,ד מורה מלודוויבובה ,התפאר ברצח הגדול

שכנופייתו ביצעה ביהודים בשטח שמסביב למאריאמפול.
יום אחד באו שבי צעירים ליטאים וקראובי לשאבץ )פרוור
העיר קרבנה( אל אשה נוצרתי פצועה .הלכנו לאורך חוף
הניימן .באיזור בית-החרושת של טילמאנס ,בקירבת תעלת נמל·
החורף ,עלה ריח צחנה .משיחתם של מלווי נודע לי ,כי לפני
שברע ב·ורר שם מאה וששים יהודים .כנראה לא כוסה קברם
המשותף בשכבת אדמה די עבה.

החולים היהודים ששכבו בבתי· nרלים

-

זה שערד היה ידוע

בשם "היהודי" ,של האוניברסיטה ושל הצלב·האדום  -ובבתי·
חולים פרטיים ,ברחו משם ,אם אך חיתה להם אפשרות לכך.
המרותקים למיטותיהם היו שרויים בפחד·מוות שלא הירפה
מהם .היו מקרים שאנשי הכנופיות הוציאו חולים ממיטותיהס
ורצחדם .אותה סכנה איימה גם על הרופאים היהודים .הדכאון

הנפשי הכללי גרם לכך שד"ר יצחק איפ ,אחד הרופאים המעולים,
עסקן פעיל ב"אזע" ,שעם בוא הבולשביקים חזר לליטא מאפריקה
הדרומית שאליה היגר ,התאבד בתוך כותלי ביה"ח ההיודי.

 -לגיטד

היה ד"ר משה בראובס וסגניו ד"ר חיים איפ דר"ר נ .דודיובץי

ואתם מספר אחיות .בתוך בבין בית·ספר ,ששימש מקלט לכנןה

מאות יהודים ,סודר באחת הפינות מעין "בית-חולים כירורגי"
ובו מיטות אחדות .בסמדרון בוצעו ניתוחים דחופים ,בעיקר

קטיעת איברים .עבדו בו ד"ר בנימין זכריך וד"ר רבקה קפלן·

מולק ,התנאי העיקרי לכל עבודה כירורגית הוא אספטיקה,

כלומר מניעת זיהום הפצע על·ירי חידקים .השגח התנאי
מתאפשרת בעיקר על·ידי הרתחת כל המכשירים והחומרים,
הבאים במגע עם בשרו של המנותח ,על·ידי טיהור הסביבה
מאבק ,וכיוצא בזה .אפשר לתאר איזו "אספטיקה" שררה ב"חדר

הניתוחים" ובמסדרון המלא אבק המתאבך מתחת לרגליהם של
המוני המתרוצצים שם ,ומה היה טיב החיטוי בלי סטריליזטור,
בחוסר אפשרות להרתיח לבנים וכדומה .אף·על·פי·כן הצליחו
רוב הניתוחים .את הציוד הדרוש למרפאה ולבתי·החולים בדבר
רופאים ,שבש·עת הכניסה לגיטו היה מספרם למעלה ממאה.

כל אחד הביא את המכשירים שהיו ברשותו וכן תרופות .האוב·
לוסיה כולה תרמה תרומות חשובות  :מיטות ,סדינים ,מגבות,
כלי·בישול וכדומה .תוך ימים ספורים כפתחו עוד שלושה
מוסדות  :בית·מחסה לילדים היתומים שהובאו מהעיר וחלק
מהיתומים החדשים .ברחוב קריקשצ'וקייצ'יו )רחוב בית·המט·

בחיים(

כפתחה מרפאה כללית ,שבה עבדו רופאים שונים

במקצועותיהם ,והיה שם גם חדר ליולדות בהבהלתו של ד"ר

הארגון הרפואי בגיטו בראשיתו ושריפת בית-החולים

ש .כבדיסקי .באותו בבין  -בתי·מלאכה לשעבר  -השתכנו
באחת הפינות הנידחות והאפלות שלו גם כמה עשחת זקנים

הבריאות ועבודה רפואית יהודית נפסקה לגמרי .בתכנון שירות·
רפואי היודי הוחל רק עם ברא הפקדוה על הגירוש לגיטו.
בלבבות החלה לפעם התקרה ,שעם ריכוז האוכלוסיה היהודית

וזקנות חסרי מקלט ,ביניהם כאלה שבשנים קודמות היו אנשים
מכובדים מאד .הצד השווה שבכל המוסדות בשני הגיטאות
היה זה שלא חיתה בהם אפיזt.רות להכין אוכל לחולים ,וחם היו

בתנאים אלה לא היה קיים עוד המושג של שמיהר על

במקום אחד

-

אמנם בשטח סגור וגדרו בתיל דוקרני

-

אפשר

יהיה להקים משטר·חיים פחות או יותר מסודר .כיון שלא היו

שום אשליות בנוגע לטיב המשטר ,וההי יסוד לחשוש לפגיעות
קשרת

בבריאות,

חיתה

אחת המשימות

הראשונות

-

ארגון

שירות-רפואי יעיל בגיסו.
במבואות סלאבודקה ,ברחוב יורבורג ,נפתחה המרפאה הוא·

תלויים באספקה הדלה מבכי·המשפחה ,במידה והיו כאלה.
על אף הקושי שבמצב בגיטו ועל אף הנגישות החדשות מצד
הגרמנים  -חיפושים המוניים בכל הבתים ,ללא יוצא מן הכלל,
החרמת כל הרהיטים הטובים פחות או יותר ,שדירת כל הזהב
וחפצי הער,ך וכל זאת נלווית רצח יהודים ,ופעולות השמדה
מאורגנות של יהודים  -למרות כל אלה הלכה הפעילות הרפו·

יחררח
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ליטא

אית וההיגיינית בדדן של התפתחות רהתארגנרת מסריימת.

ומיעוט מקורות המחיה גדמו לכן שעל תושבי הגיטר התחילו

הממונה על השידות הסניטרי היה ד"ר משה בדאונס ,אפידמיולוג
מומחה ,בעל בסיון דב .העובדה שלראש ה"אלטסטנדאט" )רעד
זקני הגיטו( נתמנה ,לפי בקשת נכבדי קהילת קובנה ,ד"ר אלחנן

להשתלט מחלות חדשות .התזונה הגדועה הביאה להפרעות
בעיכול ,התרכז השלשולים ,ובשל תהליכי התסיסה המוגברים
במעיים ,שניזונו כמעט אן ודק בפחמימות  -לעתים קרובות
בעיקר מבולבוסיך קפואים ורקדנים  -סבלו דוב התושבים
מהפדש ות·גאזים בלתי רגילות ומציקות מכל הבחינות ,כיחוד
מבחינה אסתטית .בתנאי הזיזו הצפזף היה בזה מקור לעינויים
קשים כלילדת .לא מעט סבלו התושבים  -ביחזד הנשים -
מהפרעות במערכת כלי·השתן .המזון היה לדוב נטזל חמרים
מרתקי מים ,כגון מלח ,סוכר ,חלבונים ; הכל הדבר לשתות

את הבגין שהוקם בעמל לא·אנרש להגנה על הבריאות ולריפוי

כדי לה ש קיט במקצת את הצמאזן.

סזכד השתמשו

הפצעים של האוכלוסיה האומללה הכלואה בגיטו .באותו יום

בסכרין ,שהוא כשלעצמו אינו משתן )דיוודטי( ,אבל כוחו כעוצר
נוזלים הזא ,בניגוד לסוכר ,אפסי .חזסד הוויטמינים והמלחים
גדם לחולשתם של שדירי הסגר )ספיגקטדים( וכושר השליטה
הרצונית על ההפרשה נפגם .הגברים עזר "הסתדרו" פתרת או
יותר זאילו הגשים הירצאזת לעבודה סבלן היה קשה זנתדבו
ביניהן מקדים של דלקת השלפוחית עקב הצטננות ושל גידזי

אלקס ,אחד המעולים בין הרופאים היהדוים בקרבנה ,מנהל
המחלקה הפנימית של בית-החולים היהודי במשך שנים רבות,

אף היא שימשה ערובה לכן שכל האפשרויות לעברדה רפואית
ולשמירה יעילה על בריאות תושבי הגיטו תנוצלנה במלואן.
והנה ,ביום השבת 4 ,באוקטובר  ,1941הונחתה על הגיטר מכה
שניפצה במ nי·יד את האשליות ביחס לעתיד והחריבה עד היסוד

הוקף "הגיטו הקטן" פלוגות אנשי ס.ס .גרמנים וכנופיות "פרטי·

זגים ליטאים" .כ· 1sooמתושביו -

לרבות זקנים ,נשים וטף,

החולים שנותחו באגף הכירורגי ,וילדי בית·היתרמ י ם  -כולם
גורשו מן הבתים תוך מכות בקתות·דרבים והובאו ל"פודט
ה"  - "9ה"פודט" של מבצד·קובנה לשעבד ,המפורסם בתולדות
ההשמדה

-

במקום

רשם נודר וכרסו באדמה בקבד·אחים ענקי ,בית·

העוד במקרם הנפגע  .ההפרעות מצד המעיים ואבדי·השתן פחתו

החולים למחלות מידבקות נחסם מבעוד בוקר בתיל דוקרני,

במרוצת הזמן ,משנשתפדז תנאי התזונה הזזות לכן שהעובדים

מסביב הוצבו משמדרת של חיילים מזדיינים במכוגרת·ידיה,

מחוץ לגיטז באו בקשרים עם החדשנים הנוצריים שבסביבת

ומשנתרוקן הגיטו מתושביו נשפן על בית-החדלים בנזין והוא
הוצת ועלה כלהברת על כל ששים החולים ששכבו בר .בין

מקום·העברדה.

הנספים היה חררפא התורן "דר ב .דירדרביץ רבין נרצחי ה"פורט

ה"  "9היר הרופאים ד"ר א .פיינברג ,לשעבד יו"ד אגודת הרופאים
בקוננה ,ד"ד אדיה אלקס ,אתיר של ד"ד אלחנן אלקס ,ואחותו
חנה ,שעבדה בבית·החרלים .הגרמנים הודיעו לאחר מכן ,כי
שדפו את בית·החולים מפני שיסרבו בר חרלי·דבר .היה זה ,
כמובן ,שקד מוחלט.

חורף  1941/42היה קשה זקר במידה בלתי רגילה .נתרנו
מקדי ההצטננות דולקת קגה·הנשימה .מחזסר בית·חרלים היר
החולים נשארים בבתיהם ומקבלים שם טיפול רפואי ,אן מיום
ליום גבר הצורן בבית·חולים .בעיית הקמתו חיתה קשזרה לא
דק בהתגבדזת על המצוקה החמרית האיומה ,אלא גם על הפחד
מפני הסכנות הכרוכות בדבר .בסיון אוקטובר  1941לימד
שבית·חזלים עלול לפתע פתאום להפוך בית·קבררת לחולים
ולרופאים גם יח.ד משום כך ובשל הצורך ללכת למקרמרת·עבוחד

תחלואת גיטו

אחדי ה"אקציה" הגדולה של ה"  28באוקטובר  1941נשארו

שמחוץ לעיר ,כיון שאלה היו מקדרות למזרן ,הצטרפו רוב
הרופאים לפלרגזת·העבודה .במקרים מסריימים הם שימשו גם

באותו

סניטרים ,זבדוב המקדים עבדו כפועלים פשוטים .לאחר שבועות

שטח גדר קודם כ·סoסן ליטאים .שטח מגורי ההיודים ,שהיה

מספר נתבדר ,שהמרפאה הקטנה אשר כבנין בתי·המלאכה

בגיסו

כ·סס17,4

יהודים )באופן רשמי

 -כ· (. 16,600

צפוף ודחוס כמעט עד אפס מקום ,הצטמצם ערד יותר מזמן לזמן,

בדחזב קדיקשצ'וקייצ'יי אינה יכולה עוד לספק את הצרכים

שכן השלטונות הגרמניים היו מגרשים את היהודים .מרחובות

הרפואיים.

שעל גבול הגיטר ,מצמצמים את השטח ומגבירים את הצפיפות

עד כדי כן ,שלדיור נותרו כשני מטרים מרובעים לנפש ,בממוצע.
ההזנה חיתה גדועה ובתנאי העבודה הקשה לא סיפקת אפילו

השירות הרפואי מוקם שוב

כיון שפלזגות·העבודה היו יוצאות רחרזררת כסדרן רהיח
רושם שאין לחשוש מפני הישנןת אקצירת בעתיד הקרוב ניותר ,

שליש הקלוריות הדרושות ; ויטאמינים וחלבונים חסדו בתזונה
לפעמים במשך תקופות ארוכות .לאחד שבועות אחדים דווחו
מקדי תפיחות ברגליים  -לא בשל מחלת כליות ,אלא עקב
דלדול החלבונים בדם )היפופדרטאינמיה( ,הגודם לחדירת נוזלים

בית-החדלים .לצורך זה הוצאו דיירים מבנין של בית·ספר

דדן דפנות צנרדרת·הדם אל תוך הרקמות .הבגדים נתדפטו

לשעבד ,בעל שתי קרמזת ,זתרך ימים מספר הפך הבית למזסד

והנעליים נקרעו ,כי בשוב האנשים והנשים בערב מעבודת·
הפרן בבגדים רטובים ובנעליים מכוסות בוץ לא היה הלם
במה להחליפם ולא היה סיפק בדים לייבשם ; ובבוקר ,בטרם

ופראי .בקרמה העליונה חיתה מחלקה פנימית בהנהלתו של

שחר ,היו חייבים לעמוד למיפקד ולצאת שוב לעבדוה -
שבעה ימים בשבוע ,ללא יום מנוחה כלשהו .מכל אברי·הגוף
הרצוצים היו הרגליים האומללות ביותר .בשטח זה הוטב המצב
במקצת כשהחלו בתי·המלאחכ בגיטר לספק לעובדי שהד·
התעופה נעלי·עץ ,אן לאלה היד מגרעות חמודות משלהן -
הן היו משפשפות את העזר וגזומות לפצעים .עבודת·הכפיה

זכך חיתה תקוה שהבטחת הגרמנים לתקופה מסויימת של שקט

יחסי ראויה במדית·מה לאמון

-

הוחלט איפוא על שיקרם

ד"ר משה בדמן ומחלקה כירורגית בהגהלתז של ד"ר ב .זכריך.

עוזרתו של ד"ר זכריך חיתה המנתחת ד"ר רבקה קפלן·מולק.
בקושי רב עלה להשיג צידד בשביל בית·החרלים .הזשגו מיטות,
מכשירים ,לבנים .רופא אח,ד ד"ר ל .גולדשטיין ,שהצליח בשעת
הגירוש מן העיר להעביר לגיטו את הצידו הרנםגני שלו ,מסר
אזתו לבית·החזלםי החדש ,ונמצאו חשמלאים שהתקינmו  mוא
תיפקד היטב .הדנטגנזלזג ההי ד"ד זלמן גדינבדג ,שחילק את

זמנו ליציאה העיהר כראש קלוגת סזעליtג רלעבדרה מקצרעיrו

גיםר

קרבנה
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בבית ·החולים .בקומה התחתונה רוכזו כל המרפאות  ,לרבות
מרפאה לשיניים בהנהלתו הכללית של ד"ר אליהו סגל .במר·
פאות עבדו שעות קבועות

-

לפי משמרות

כמעט כל

-

תבע השירות הרפואי הליטאי מהגיטר להגיש בקביעות דו"ח

חודשי מפורט על המצב הסניטרי ועל התחלואה .היה חשש
מבוסס שאללו נתקלו מנהלי השירות הליטאי באבחנה "טיפוס

הרופאים ורופאי ה•ז.zיניים שלא יצאו העירה לעבודה בבריגאדות

הבהרות" ,היו מזרזים את הגרמנים לביצוע ההשדמה .בישיבות

עירוניות .באחד החדרים היתה מחלקת הילדים .בבית קטן בחצר

הוועדה המצומצמת של רופאי הגיטו נשמעה הדעה ,שאי·אפשר

סידר ד"ר מ .בראונס מחלקה למחלות מידבקות ובבית השני

להסתיר את הדבר ו"צריך שיההי אומץ-לב לגלות את האמת".

הותקן לאחר זמן גם מטבח ביז-zביל החולים .נפתחו שם גם
בית ·מלאכה קטן לתיקונים טכניים דחופים ,מתפרה לתיקוני
לכגיס ומכנסה מיוחדת בשביל בית-החולים ,נוסף על המכבסה
הציבורית הגדולה ששירתה את אוכלוסיית הגיטו כולה.

לאושרנו ניצחה הדעה המנוגדת ,שיש לעשות הכל כדי שמהותה

במחלקה הפנימית היו רוב החולים קרבנות רעב ,מהם שכרעו

תחתם ברחוב .היו גם מקרים של דלקת ריאות .במחלקה

של המחלה לא תיורד· :s,לשום איש ו"צריד שיהיה אומץ·לב
להסתיר את האמת" מהרוצחים הצמאים לדם יהודי .בחשאי

ניתנה לכל הרופאים היהודים ההוראה לא לצייד בתעודות
השחרור מעבודה את האבחנה "טיפוס הבהרות" ,אלא "דלקת·
ריאות קשה" ,ואילו למחלקה הסניטרית של הגיטו ניתנה הוארה

או מכות

לעשות חיטוי מתאים .בדרן זו הצליחו להתגבר על סכנת

בקתות·רובים של גרמנים וליטאים .עבודתם של המנתחים חיתה

המגיפה .אח החלוים בירדו במידת האפשר וטיפלו נהם מבלי

הכירורגית שכבו פצועים

מתאונות

עבודה,

מיריות

קשה ביותר ,נירן שלא היה שרם דבר מן המרכן ותמיד היה

שהם אר קרוביהם ידעו על טיבה האמיתי של המחלה .בסך·

צריך להתחיל ניתוח מבסירת עצים לחימום החדר והרתחת

הכל היו כארבעים מקרים ומהם שניים או שלושה מקרי מוות.

המכשירים בסירים פשוטים בשל חוסר סטיריליזטור .לעתים

חלק חשוב של העבדוה הרפואית נעשה על·ידי מחלקת-

קרובות חסרו חמרים הכרחיים ולא פעם אירע שבמקרם חוטי·

הבריאות שליד משרד-העבודה נ"אלםסטנראט" .משרד-הענדוה

משי או קטגוט השתמשו לתפירות הכירורגיות בחוטים פשוטים.

היה מעין חוט-השדרה של הגיטר .למעשה היה תלוי קיומו של

ביניהם גם קשים ומסו·

הגיטו בקיומם של יהודים עובדים .משום כן היה צורן לשמור

בכים ,כגון מקרים רבים של הסתתמות המעיים .בא~תו חדר·

על כו· nהאדם ,לדאוג לכד שפלוגות היוצאים לעבודות·הכפיה

אחרן

תהיינה תמיד מלאות במספר האנשים הנדרש והרשום אצל
הגרמנים ,ושהאנשים יהיו בעלי כושר·עבודה בלתי פגום.
מאידך ,היה צורך להוציא מתוך השורות את החולים ,לתת להם
שחרור זמני ואפשרות להתרפא ,או פשוט לנוח ולהחליף כוח.

אף·על·פי·כן עלו רוב הניתוחים יפה
ניתוחים

ובאותם

תנאים

-

פרימיטיביים

עבד

גם

ד"ר

פרציקוביץ )פרץ( ומאוחר יותר גם ד"ר שלמה בכדיסקי ,שעשו
ניתוחים לנשים לפי גזירת חגישטאפו .רופאים אלה ביצעו
בהצלחה גם מספר לא קטן של ניתוחים גיניקולוגיים רציניים ,
הפסקת הריון בכל הגילים ,כריתת גידולים ברחם )מיומרת(

וכדומה .חלק גדול מהצלחת המנתחים בעבודתם הקשה ,שלפ·
עמים הגיעה עד כדי ניתוחים אחדים ביום ,יש לזקוף לזכות
האחיות הכירורגיות המעולות והמסורות  :בלה ליפשיץ ,רבקה
אפשטייז וררזה וולפרט ,שידעו להתגבר על כל הקשיים ועבדו
למעלה מכוחותיהן.

מזמן לזמן היה מתח ה"דריכות לעבודה" שוקע ,ואז עמדה בפני
הרופאים המשימה להילחם בהשתמטות .זאת היתה עבודה

רפואית לא קלה ועל העוסקים בה היה לעשותה לא מתוך
שיקולים רפואיים בלב,ד אלא גם מתון חישובים ציבוריים,
משפחתיים ואישיים  -מבחינת נחיצותם של אנשים מסויימים
במקומות·עבודה מיוחדים או בגיסו עצמו .לזהירות מיוחדת היו

ד"ר מ .בראונס ארגן את העבודה הסניטרית ,שחיתה לה
חשיבות ראשונה במעלה בשל הצפיפות ,מיעוט הלבנים והבג·

זקוקות הנשים ההרות  -צריך היה להחליפן באחרות מבלי
שהגרמנים ירגייז.zו בשינויים שנעשו ברשימות  -במקרים אלה
חיתה הוועדה הרפואית עוזרת בביצוע משימותיה של חמדי·
ביות המיוחדת במינה של הגיטו.

יהודים מן הגיטו עם בגדיהם של חולים מידבקים ,תוך עבודתם

מחלות עובדי הכפיה

בבתי·החיטוי בעיר ובתחנת·הרכבת .נשקפה סכנה להכנסת
מחלות מידבקות אל תוך הגיטו ולהתפשטותן בקרב אוכלוסייתו.
למניעת הסכנה אורגנו בגיטו יחידות·סיור בניהולן של אחיות

חיתה

זים ,חוסר הסבון והליקויים שבבתי·השימוש הפרימיטיביים,

שהיו בנויים לפי השיטה הנהוגה בכפרים נידחים ושנתמלאו תוך
זמן קצר על גדותיהם ,ובעיקר עקב המגע של עובדי·כפיה

שבדקו את כל הבתים והחצרות .הוצאו תקנות חמורות וקפדניות

לסידור בתי·שימוש והותקן בית·מרחץ עם תא·חיטוי לבגדים
וללבנים .על אף הקשיים המרובים ,חוסלו התקלות והגיטו הגיע
לדרגת היגיינה גבוהה למדי .בסתיו  1942ובאביב  1943אירעו

מבחינה

פיסית

קשה

עבודת·חכפיה

מא,ד

והתנאים

שבהם בוצעה הכבידו עליה במיוח.ד העובדים  -חנוונים ,בעלי·
מלאכה ,מורים ,פנקסנים ,רופאים ,עורכי·דין ,רבנים לשעבר -
לא היו רגילים לעבודה גופנית ולכן הקדימו ללקות במחלות
שונות .בעיקר סבלה מערכת אברי התנועה  :רווחו מאד דלקות
גידי הגפיים ,ובמרוצת הזמן נתרנו המקרים של השתטחות
כפות הרגליים בדרגה מחורה .בחורף

-

ניחרד בראשון שהיה

 -היו מקרים רבים של קפיאות ברגליים ,בידיםי,

בגיסו מקרים של טיפיס הבהרות .בצבא הגרמני שבחזית המזרח

קר ביותר

לקר נאותה תקופה חיילים רבים נמחלה זו .כמה מן היהודים
שענדו נבתי·החיטוי לבגדי חיילים גרמנים חלו אף הם .הסכנה
העיקרית חיתה צפויה לגיטו לא מהמחלה עצמה ,אלא מהגיש·
טאפו ,שהי תה מקדמת בוודאי בשמחה את ההזדמנות לשרוף את
הגיטו על כל תושביו מתוך אמתלה "חוקית" שהוא מהווה קן
של מגיפות .המצב היה מסובך ,שכן קשה היה להסתיר מעיני

בלחיים ,ובחלק מן המקרים הסתבכו הקפיאות עד כדי נמק

נזקים ניכרים לסיבי ההזנה שלחם .החלה בולטת נטיח לשברים
בעצמות ולבקיעי מעיים )הרביות( כתוצאה מחולשת רקמת·

הגרמנים את העדרם של פועלים יהודים מהעבדוה .מלנד זאת

החיבור .מקרים אחרים הגיעו לידי ניתוח.

)נקרוזה( .הריפוי נתקל בקשיים מיוחדים ,שנבעו מחוסר ויטא·

מינים במזון .במקרים רבים היו הפצעים קן 11ים ביותר בשל
פציעות קודמות מכדורי גרמנים וליטאים ,שפגעו בעצבים וגרמו

יהדךת

ב12

ליטא

במשך הזמן נחרבו גם מקרים של חולשת שריר-הלב ,
והאנשים היו זקוקים להעבהר לענפי עבודה קלים יותר .חופשת·
ז:.חלה מותר ההי לאשר לתקופת-זמן שלא עלתה על חודש.

מבחוץ ולהסעת לא·ררקחים  -לרוב רופאים אר פקידי ה"אלטס·
טבארט" ,מצרידיים בתעודה של בית-המרקחת  -לשם פגישה
עם אישים ליטאיים מתון תקרה להפיק המם תרעלת לציבור.
הציוד שיפר ומלאי התרופות של בית-המרקחת הלן וגדל.
כשפרצה בקרבנה מגיפת אסכרה )דיפטריה( ,פנו אזרחים ליטאיים

הלם התקפות ,אבל אם אירעה התקפה  -חיתה זר קטלנית.
חולי שחפת·ראירת חדשים לא נתרנו במידה ניכרת ,אבל

אל ההיודים בבקשת עזרה ובמקרים מסריימים בעשר עסקי

חליפין -

חולים קודמים גוועו ברובם עד מהרה .המעטים שנותרו בחיים

נחרצים אחרים ,תמררת מצרכי·מזרן אר "מכשירים" השיו דרושים

היד מקרים של הופעת רעש בלב כתוצאה משינויים אורגניםי.
החולים בתערקת·הלב )אנגינה פקטרריס( החזיקו מעמד ולא היו

תיר עובדים חרצוים ביותר.

בסתיו  1942היו מקרים רבים

 -של דלקת·

 -מעין מגיפה

כבד מזיהום .המחלה היתה מתחילה בהפרעות-מעיםי חריפות -
שלשולים ,כאבים ,חרם גבהר .לאחר שברע חיתה מופיעה צהבת,
אבל זר לא הותירה נזקים חמ,רים בכב.ד
היו מקרים רבים של דלקת· nניכיים .מחלרת·ערר היו שכיחות
בתקופה הראשונה לקירם הגיטר .היו הרבה מקרי חטטת )פרררנ·
קרלרזה( שהתפתחו כתוצאה מגדרת ,אך עם השלטת כקירן
נתמעטו מקרים אלה ,שיטת הריפוי הבזרקה תרך עררית )אינט•
u

ראקרטנית( של דם·עצמר התבלטה ביעילותה דהיתה ,כמרבן,
גם הזולה ביותר .היו מקיר ורדת )אריסיפלס( מועטים ,אך
רבים היד המקרים של "מעין ורדת" ,בעיקר באצבעות הידיים.

נסיוב אנטי·דיפטרי של הגיטר ניתן תמררת חמרים

למחתרת.
בין התפקידים החשובים שמילא בית-המרקחת

-

אספקת

תרופות ליהודים שמחוץ לגיסו .פלוגות של יהודים היו נשלחות
 לקידיא,ן רילקרמיר,מזמן לזמן למקרמרת·עברדה אחרים
פאלימרן  -לתקופה די ממושכת .בשנה האחרונה הוצאו מהגיטר
 לשהד·רבים מתושביו ובשלחו למחנרת·עברדה חדשים
התעופה ,לשאנץ וערד .ב"  1942נדוע בגיסו על קבוצות של
יהודים השסתתרו ביערות רעל תנאי·ה nיםי בהם הם בתרנים -
בקור ,ברעב ,בבררות מכרסים שיחים .בחדשים האחרונים של
ארתה שנה התחילו מתארגנות קבוצות של צעירים לשם יציאה
מהגיטר ליערות ,למלחמת פרטיזנים בגרמנים .לכל אלה הגיש
בית-המרקחת את עזרתו בחמרי·חבשיה ובתרופות.

הם נגרמו על·ידי זיהום והצטיינו בעקשנותם .בקיץ היו מקרים

לדי בית-המרקחת פעלה גם מעבדה כימית·בקטרירלרגית,

רבים של כרויות-שמש בחלקי·גרף שהיו חשופים בשעת עבוהד.
דלקרת·עצבים בין הצלעות היו מרובות  :נשית )אשייאס(

בהנהלתו של הבקטרירלרג ד"ר י .שמידט .המעבדה חיהת מצרידית
לפי מיטב האפשרויות בתנאי הגיטו וברצעו בה בדייקנות הרבה

אירעה במקרים בודדים ,אבל צורתה חיתה קשה.
מחלרת·ררח לא היו .חרלי·הררח ההיודים שהיו בעיר נרצחו

בדיקות חשובות.

בראשית התקופה הנאצית .התאבדויות אירעו רק לקראת הסוף,

מרפאות

הגרמניים .בתקופה הראשונה לקיומו חיתה התמרתה בגיטר

השירות הרפואי היה החוליה העיקרית בששררת שהגיטר
טרח להצלתו .עמודי התורן שלו היו בית·ה nרלים ,המרפאות

-

המאוחדות רבית-המרקחת ,אבל היו גם שלוחות  :תחנה רפואית

ביום חיסול הגיטר .העדרן הרגיז מאר את שליטי רג,יטר
בררך כלל גבהוה .זקנים מתר מתשישות ,צעירים וילדים
בשל ירידת כושר התנגדות למחלות.

לעזהר ראשונה על·די שער הגיסר ,השתי מוכן לפוערנות
שם היו הגרמנים והליטאים משתוללים לעתים קרובות ומכים

-

בית-המרקחת

מכרת·רצח

משחודש השירות הרפואי אחרי ה"אקציה" הגדולה ונפתחו

בתי·ה nרלים והמרפאות ,אורגן גם בית·המרקחת .הוא תפס את
כל הקרמה חשביה של בית די גדול בקירבת ·בית·ה nרלים.
העבודה חיתה בתחילה מצומצמת ,אבל התרחבה במשך הזמן.
בית-המרקחת נמצא ברשותו הבלתי אמצעית של ה"אלטסטב·
ואט" ,במיוחד של היר"ר שלו ד"ר אלחנן אלקס  -והיו לכך
טעמים של מדיניות גיטואית פנימית ,בעיקר בגלל הצורך להכין
דורונות בצורת משקאות חריפים ,בשמים וער,ד לאשני הקרמנ·

דנטרהר הגרמנית של הגיטר ,אך קריים מגע הזרק עם המחלקה

הרופאית .לשם חיסכון בחמרים הונהגה בימים הראשונים תורנות
של רופאים ,שהיד בודקים את כל המרשמים ומקצצים בכמרירת
הניתנות לחולים לבל תצטברנה תרופות מיותרות בידי יחידים.
לאחר שברעות מספר נמסרה הנהלת בית·המרקחת לשני רוקחים
דמופלמים צעירים ,בעלי מץר וכסירן  -אייזיק סרבניצקי וסגנו
חירש לוין .הם שיפרו את העבודה והפכו את בית-המרקחת
גם למוסד ציבורי חשוב .עם הקרמנדבטרהר בקשרו קשרים טובים
רבכן

ארפשרו

נסיעות

סדירות

וכמעט

בטרחות העירה,

אל

מחסני·התררפרת הממשלתיים .העגלה של בית-המרקחת שימשה
אמצעי·ת nבררה יעיל לא רק לייבוא חמרים רפואיים גרדיא,

אלא גם להעברת דייעות אל מחוץ לגיטר ,להכנסת דברים אסורים

את היהודים

החוזרים

המעבודה.

שם

ניתנה

גם

עזרה לסרבלים מכאב·שיניים .לבתי·המלאכה הגדולים שברחוב
קריקשצ'רקייצ'יר ,שהעסיקו מאות יהודםי ,חיתה תחבה רפואית

משלהם .שירות רפואי סדיר קריים בשדה·התערפה .פעילותם
של הרופאים היהודים בכל המקומרת הללו סייעה במידה
מסריימת להטבת התנאים ,תודות לכמה מקרים שבהם פנו הפקי·
זים הגרמניים בחשאי לעזרתם של הרופאים ,על אף האיסור
החמור מטעם הגישטאפר ,ומגע אישי גרם

לריכרן·המ של

המשטר לגבי ערבדי·הכפיה.
יבת·הקברות בגיטו

לצוני קבורת הוקצה בגיסו שטח מסריים בקירבת המזבלה
הציבורית בסלאברדקה ,במרחק·מת המנהר ייליהי ,אסדר תיח

הלקים מצבות על הקברים רכן אסור ההי להרים את שטח הקבר
מעל לשטח הקרקע ,בנדון זה בא שינוי )בשנת  (. 1942שטח
ביתה-קברות נתמלא במהירות שורות מרובות של קברים ,מהם
גם קנררת·א nים ,קברי נפטרים ממיתת טבעית ,קרבנות רצח
ישירים ,או מתים מחמת תנאי·ה nיים האכזריים ,שקירבו את

קיצם של רבים מכלואי הגיסר )ביד קרבנות הרצח ההי ד"ר
ז .גרברג ,שחייל גרמני הרג 1נירהי ברחוב מפני השרופא לא
הסיר בפניו את הכובע במהירות הדרושה( .על·יד כל סבר

גיטד

קדבנ n
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היה תקרע באדמה קרש קםן רעליו מספר .שם משפחחו של

המרות ,כי אם בעיקר מהתמוטטות כל יסודות

הנפסד ותאריך מותר היו רשומים בפנקס ה"חברה קדשיא" של

הבטחרן ,הקשרים עם הזולת ,הזיקה אל העבר  mכמיהה לעתדי.

הדבר אופשר משרם שהגרמנים גילו התעניינות מועטה בענייני

היה מצב של הלם נפשי קשה ומשרנה שת mר ונוהר שימשו בר
בערבוביה ; אולם כבר בימים הארשונים ,כשבני·אדם עדיין
עמדו נדהמים נוכח הגורל ,מסוערים ואמובנים כאח,ד נתגלו

הגיםר ולפי רשימות אלו הוקמו לאחר מכן גם מצנרת צנועות.
יהודים מתים ופעולתם חיתה מכרובת בעיקרה להמתתם של
היודים חיםי.

רפואות ועזרה סוציאלית

באפריל  1942הוקמה מחלקה לעזהר סוציאלית .בחור מנהלה
מונה מר ירמיהו שוחט ,אדם מכרבד ובקי בניהול עסקים ,והמנהל

הכללי היה ד"ר אליהו סגל ,שנשאר גם בתפקידו כמנהל
המרפאות .בכן נוצר קשר הזרק יותר בין שתי המחלקות ,ואח
האמצעים החמריים שכמצאר בשטחים שרכים אפשר היה לרכז

ולנצל במדיה רבה יותר למען חולים ולתמיכה בחשושי·כרח
ומבריאים .המחלקה הסוציאלית קיבלה תקציב מסריים מן

ה"אלםסטנראט" וגייסה אמצעים נצררת מצרכי·מזרן מפלוגות·
העבודה ,בעיקר קמח לאפיית לחם ,לשם תוספת לנצרכים,

תוך ניצול מאפיות שנמצאו בגיסו והיו זקוקות רק לתיקונים

הנפש :

האמרנה,

שינויים עצומים בסדרי·בראשית של גרף ונשמה ,כיחדו בשטח
המחלות הכרוניות .דבר ידוע  :נפש בריאה בגרף בריא ; מחלות
הגרף ,שינויים חולניים ברקמות הגרף ובאבריו מחלשיים את
רוח האדם .רהבה ,בתקופת השראה נתגהל כי מחלה גופנית,
כביכול ,אין לה שליטה על אדם ,כל עוד חחר אינו משלים עם
המחלה ,כל ערד הוא שולל אותה ומבטלה .במלים אחרות,
כדי לחלות במחלה גופנית לא די בגררם המחולל את המחלה,
אלא יש צררן שהנפש תהא מוכנה להסכים לתעלולי הגורם,

שהאישיות תכיר במחלה ובשינויים המתהווים בגרפה ,שתשלים
עם המיחוש ותנבע לשלטונו .רכל זמן שהנפש טוענת " :אי
אפשי במחלה"  -אין כוחה של זר גדול.
לדוגמה תשמשנה העובדות לדקמן  :בשנים כתיקכן היו ביד
היהודים מספר גדול של חולי קיבה ומעיים .הפרעות העיכול,

מסריימים .נפתח בית·תמחרי שסיפק ארוחות חמרת למחוסרי·

דיספפסיה על כל צורותהי ,נפרצו מא,ד ומהן לא רק צוררת

בית רלתשרשי·כרח .הארוחות היו אמנם דלות ,אבל התבשיל
החם הכיל בולבוסים ,גריסים ,קטניות רלעיתים רחוקות גם
חתיכת·בשר קטנה .החולים המאושפזים קיבלו אף הם תוספת
זאת .ניחרד היה בכך משרם הצהל פררתא ועדור נפשי לחולי·

"עצבניות" ,כי אם גם הרבה מקרים אורגניםי ברורים ,כיבי

השחפת .ממחסן הבגדים והחפצים נמסרו כמרירת גדולות של

לבנים לבית ·החולים .מחלימים ותשושים קיבלו בגדים כדי
שירכלו להחליפם במצרכי·מזרן מיוחדים שהיו זקוקים להם,
כגרן סוכר אר שמנים .המשדר הסוציאלי היה מחורך גם ביד
החולים לבית·המרקחת ,ובמקרים רבים איפשר להם לקבל
תרופות שלא היו בנמצא בגיסו.

)אולקוס( קיבה והתריסריון ,שהצילום בקרני·רנטגן אישר את

האבחנה .חולים אלה היו ממלאים את חדרי·ההמתנה של
הרופאים המומחים למחלות העיכול ,היו תופסים מיטות בבית·
החולים ,והיו כמובן תמדי עסוקים במחלתם ושקועים בהרהורים
עליה .לגיסו נכנסו מאות ואלפים כאלה .כל רופא פגש שם את
חוליו .אפשר היה לחשוב ,כי בתנאים הקשים של מחסור,
רעב ,חוסר כל אפשרות להיזהר במאכל ובמשקה ,שעה שכל
פת·קיבר וכל בולבוס רקוב היו בבחינת מציאה יקרה ,יחריפו

המחלות ומצב החולים יורע .אולם המציאות הראתה את ההיפד :
מחלות קיבה ,עצירות ושלשול כרוניים ,רכן מקרים קשים של
כיב ,כמעט נעלמו לגמרי בגיסו .החולים הבריאו והלכו לעבהדו.

שמירח על חרמה המקצועית
רבים,

בשנים כתיקנן היו נתקלים לעתים קרובות בתופעה ,המעניינת

אך כבר בשלב מוקדם התחיל משרד·הבריאות שליד ה"אלטס·
טנראט" לדאוג לשמירה על הרמה המדעית-מקצועית גם מבחינה
עיונית .במארס  1942נקראה אסיפת·ררפאים כללית רבה הוחלט
על איסוף ספרים רפואיים רעל קיום אסיפרת·ררפאים לשם דירן
בבעירת רפואיות כללירת מנקרדת·רארת המציאות הגיטראית,
על תצפיות במחברת ,הצערת ליערל שיטות הטיפול תוך ניצול

מנקודת·מבט פסיכולוגית ,של בריחה מן המציאות אל המחלה.

ביצוע העזרה

הרפואית בתנאי הגיטו דרש מאמצים

האפשרויות בתנאים הקיימים ,וער.ד

מזמן לזמן התקיימו ישיבות באולם המרפאות ורופאים הירצו
שם על כרשאים רפואיים מקצועיים וכלליים .המרצים היו  :ד"ר
צבי אלקס ,ד"ר ל .גרלדשטיין ,ד"ר  ,.לזרסרן ,ד"ר י .נחרמרבסקי,

ד"ר סגל ,ד"ר פרציקרבץי.
בשנה האחרונה ,כשעדמה על הפרק יציאתן של קבוצות
חמתרתיות מאורגנות אל היערות ,לשם מלחמה פרטיזנית בגר·
מנים ,נפתח ליד בית·החרלים קורס לאחיות שנתן אפשרות
"חוקית" להדרכה בעזהר ראשונה.
תצפיות רפואיות-פסיכולוגיות בגיטו

הזעזוע האירם שתקף את כלראי הגיטר התבטא לא רק בחוויות
שנבער מהטלטלה הגופנית הקשה ,מהניתוק ממקרמרת·מגררים

גרחים וסגירה בתוך מכלאות ,מארבדן הרכוש רמפnד·תמדי מפני

לא רק ילדים שסבלו מרגש של נחיתות וראו עצמם מקופחים
לעומת אחהים !  iיו מרטיבים את המיטה בלילה ,מקיאים ,סרבלים
מהתקפות כאב·ראש ,שמקורר האמיתי היה פחד מפני עונש אר

רצון לרתק את תשרמת·לב האם אר האב אלהים ,סבלו מדפיקות·
לב אר קוצר נשימה - ,לא רק הם ,אלא גם המבוגרים ,לקריי
רצון רחסרי·ארנים להתגבר על הפחד מפני הקשיים האמיתיים

והמדומים שבמציאות ,היו שלא·מדעת מבקשים מקלט במחלה,
מוצאים הצדקה לחולשתם ,לחוסר מרצם בהתנגשויותיהם במוסר
המקובל ,בדרישות המשפחה ,במנהגי הציבור וחרקי המדינה.

בגיטאות ,כשעל כל צעד ארב המוות ,כשבאוויר היה תמדי

מררם המגלב ,כשהבל הושרו בחוסר זכויותיהם ,כשלא היה אל
מי לפנדת לעזרה ,ממי לבקש רחמים

ואהבה ;

כשהקשיים

במציאות היו שדרים בשביל הכל רכל מי שרצה הלישאר בחיםי
אנוס ההי להילחם על חייו בכל מאדוו ,כשהמחלה פירשוה היה

אבטלה ,ואבטלה גרהר רעב אד כדור·מרות אר גרוע ממררת -
עינויים קשים  -בתנאים אלה הופיע מעצמו אמצעי חדש :
בריחה ממצבים מעוררי רחמים ,בריחה ממקומרת הסכנה הגחלה

ביותר

 -בתי·החולים ,המרפאות רערשי·הדרדי ,בריחה מכל

דבר שמגלה חולשה ומסמן חוסר כושר·עבודה.

יהדות
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ליטא

במערבולת זאת נהפך כירון המגרסה .הבריחה מן המחלה אל
הבריאות חיתה לטבעית ויעילה ,ובאופן אינסטינקטיבי התחילו
החולים לשחות בזרם מנרג,ז החלו חותרים אל חופי הבריאות
שרק בהם חיתה להם תקווה למצוא הזדמנות לעבודה ,כלומר,
להצלה ממוות .החוויה הנפשית החולנית חיתה מקור סכנה ולכן

היולדות הקטלנית יש לראות בזיהום  ,השתדלו הרופאים להרחיק
מכל אשה יולדת את כל מקורות ההדבקה .בכל זאת לא היה
בעולם בית· nולים שלא ראה ביד כתליו מקרים של קדחת·
היולדות ולא רשם בסטטיסטיקה שלו אחוז מסריים של תמותה
בעטיה .האספטיקה המשוכללת ביותר לא הועילה כדי לחסום
את הדרך בפני המחלה הממארת והמרות הבא בעקבותיה .אולם
בגיטו היו לידות רבות בתנאים שקשה לאדם תרבותי לתארם

לחלות .האישי-ות נקטה עמדה חדשה .היא עברה למצב של
נכונות לבריאות .התוצאה חיתה שכרחרח ההתנגדות הנפשית

לעצמו .על אף האיסור ה nמ,ר מטעם הגישטאפו ,שאיים בעונש

נדחקה מעצמה לקרן·זווית שבעמקי הנשמה ויחד אתה נשמטה
הקרקע הנפשית גם מתחת למצב הנפשי המיוחד של נכונות

מרות על היולדת רהנרלד כאחת ,העזו נשים יהודיות להסתיר

הגופני

את הריונן וללדת במסתורים ,במרתפים ,על עליות-גג ,בדירים
וברפתות עזרברת על מצעי קש רקוב ,שההי מרמס לרגליים ,על
שקים מאובקים ובלויי סחבות  -ואף פעם לא אירעה קדחת·

תנאי·עברדה קשים ,התגעגעו לפעמים למחלה קלה שתאפשר

היולדות.
יש ונעשו ניתוחים דחופים ,כגרן קטיעות )אמפוטאצירת( של
אברים פצועים בצורה חמורה ביותר ,בתנאים שלא היה בהם

המוגברת גייסו גם את כוחות·המגן החבויים ברקמה הגופנית,
באברים

השונים,

ומשרם

כך

בא

גם

השיפור

במצבר

של החולה .בימים כתיקנם יש ומחלה שימשה מעין כלי·זיד
במלחמת·הקירם .אנשים עסוקםי מא,ד אר תשושי·כרח מחמת
להם לשכב כמה ימים ,לנוח ,לאסוף כוחות .אך בתקופת ·הזעם
האכזרית הפך נשק זה למום לבעליו ,ראילר הבריאות העניקה
סיכויים מסויימים להצלת החיים .משום כך פרצה מעמקי

האישיות השאיפה לבריאות ודת,חילה  -שלא מדעת  -בריחה
המונית ממחלה לבריאות .כוחות פנימיים מנוגדים למחלות,
לאחר שגוייסו ,נשארו בעמדותיהם ,והבריאות הפכה למצב בר·
קיימא.

איזו השפעה עצומה חיתה לחוויות הנפשיות על כל התהליכים
הפיסיולרגיים ,זאת ניתן ללמוד מן העובדה שלרוב הנשים
המבוגרות ,כמעט בלי יוצא מן הכלל ,אבהד הווסת עם כניסתן
לגיטר.
בשנים קודמות ,מאז הוכיח ד"ר זימלווייס שאת סיבת קדחת·

זכר לחיטוי ; במסדרון מלא אבק ,בקירבת צוררות בגדים ישנים ,

במקום מעברם של עשר 1ת אנשים שבדרך הליכתם הרימו ענני
אבק

-

נרצע ניתוח המעי

העורר,

הופצעים התרפאו בקדימה

ראשונית ,בלי מוגלה ובלי צלקות .החולה היה מבריא ואחרי
שבוע שב אל חיי הגיטר הרגילים ,שחסרו בהם אף תנאי הנוחיות
הפרימיטיביים ,הדרושים לאדם אחרי ניתוח.
ב  12-ביולי  1944ניתנה על·ידי הגישטאפר פקודה לעזוב
את

הגיטו.

רבים

הסתתרו

במחבואים.

הגרמנים

הציתו

אש

בבתים ואלפים מצאו את מותם .גם בית·ה nרלים נשרף .רופא

צעיר ,ד"ר ב .אלרט ,שהתנדב להישאר עם בני·משפחתו ליד

החולים -

ניס eה כלהברת יחד עמם.

ש .גרינהויז

חזו·תרבןת

גיסו קוננת היווה צורת מיוחדת במינה של חיים יהודיים.
נכון ,חיתה זו צורה מבעיתה של חיים בתהליך מתמיד של

בגזטן

חוץ מזה כתב ד " ר שפירא בגיטו ספר על י.ל .פרץ.

היצירה המזעזעת ביותר של ד"ר שפירא חיתה הדרכה

דעיכת וכליה  ,אן עם זאת נוצרה בה ,גם בתנאים הבלתי

חינוכית לילדים  :כיצד ללמד אותם להשלים עם המחשבה על
המוות  ,כיצד לפתח אצל הילדים את ההבנה ,השקט והנכונות

החיית היהודית נתגבשה בגיטו תוך כדי מאבק נואש ובלתי·

לעשות הכל למען החיים ולהכיר את הסכנות בהן הם חיים .
כל העת היה ד"ר שפירא מנהל מחלקת התרבות שליד
ה"אלטסטנראט"  .מאוחר יותר ,בשנת  ,1942כאשר ציוו הגרמנים
לסגור את בתי·הספר ,בתי·הכנסת וכל מוסדרת התרבות בגיסו,

אנושיים ,אפשרות-מה להבעת עצמית.

פוסק נגד הצורר .המאבק לא יכול היה להיות פעיל .הוא היה
בעיקרו סביל ,מופנה נגד הכחדה ,לשם יצירת חיים חברתיים
ותרבותיים ול ,גם בהיקף מוגבל למדי.
קשה לתאר תנאים מפריעים יותר ומתאימים פחות לחיי·

 l'Iרבות כמו אלה שהיו בגיטו .כל פעולה תרבותית דורשת מצב

נתמנה ד"ר שפירא כמנהל שני של בית·תספר המקצועי ,א  vר
בין כתליו נוהלה גם כל הפעולה התרבותית.

נפשי תואם ,ואילו האנשים בגיטו חיו באווירה של מתח לא·

ב  2-בדצמבר  ,1943בלילה ,באו אנשי גישטאפו לגיטו ועצרו

יתואר ,של פחד וחרדה פסיכולוגית ובמצב של גסיסה ממושכת,

את ד"ר שפירא ,את אשתו ,בנו ואמו הרבנית .העבירו אותם

חברתית ונפשית כאח.ד כל פעולה תרבותית דורשת גם אמצעים

לפורט-התשיעי ושם השמידום .כעבור ימים אחדים נודעו

חומריים מסויימים .תושבי תגיטו ות"אלטסטנראט" תמכו במידת·

הנסיבות המחרידות של המקרה .הסתבר שאחד ממשפחת הרב

יכולתם בפעילי התרבות .גם הקו-הפוליטי הכללי תבע לעשות

שפירא באמריקה פנה אל הצלב·האדום דב,ינלאומי וביקש

הכל להצלת הכוחות התרבותיים .אמנם ,הנושאים בעול הפער·
לות התרבותיות נימנו עם הקבוצה ,שזכויותיה היו המעטות

ביותר ;

ובכל זאת ,חרף כל התנאים והמכשולים ,היו בגיטו

קובנה חיי-תרבות ,אשר יחסית היו בעלי משקל וערן ,אם גם
לא הגיעו לרמתם של חיי·התרבות בגיטו וילנה .היו לכן סיבות

ידיעות על הרב ומשפחתו  -אם חיים הם ומה
כלל לא עשה הצלב·האדום דבר להקלת מצבם
של היהודים שהתענו תחת עול הנאצים  .מסיבות
מצא הצלב·האדום לנחוץ לנהרג ברב שפירא

מצבם .בדרך
או להצלתם
בלתי ידועות
שלא כדרכו.

נראה כי הצלב·האדום פנה למוסד גרמני בברלין בשאלה על

אובייקטיביות מסוימות .בשנים כתיקכן חיתה בווילנה חבורת

אודות

משוררים יהדוים ,בעלי כשרובות מובהקים )"יונג·ווילנע" -
"וילנה הצעירה"( ; חיתה בה פעילות תיאטרונית עשירה ;

היהודי .דבר זה דיו היה כדי לחרוץ את דינה של כל משפחת

הרב

שפירא,

אגב

הדגשה

שהוא

איש

חשוב

בציבור

הרב )הרב כבר לא היה אז בחיים(.

וילנה גם שימשה מרכז למחקר יהודי ~"(,רודי") ועו.ד מה שלא

אישיות בולטת בחיי·התרבות של גיטו קובנה היה גם אבא
בלושו .כל יהודי קובנה הכירוהו במשך עשרות שנים כאיש·

וכוחות לפעולות תרבות ,מאשר בגיטו קובנה .כחצי שנה לפני

ציבור ועסקן ציוני מסור ופעיל .הוא ניהל נקובנה את הספדיה

המלחמה הועברה בירת ליטא הסובייטית מקרבנה לווילנה .בשל

היהודית הפרטית הגדולה ביותר .בספרייתו יכולת לקבל ספרים

כן ובשל סיבות אחרות עקרו רבים מהמשכילים הידועים

בשנים·

היה גורלם האישי ,בגיטו וילנה היו מרוכזים הרבה יותר פעילים

בעברית ,באידיש

ובשפות זרות,

ודרכו היו משיגים

לווילנה .גם אלה שהתגוררו נקובנה נאלצו ,בשל עניינים שונים ,

עברו  ,בימי הצאר ,את הספרות תליגלית·למחצה והמתקדמת.

לנסוע לעתים קרובות לווילנה .מכיון שהמלחמה פרצה באופן

תפקידו בגיטו היה לרשום את קורות הגיטו ,לנהל את פנקס

פתאומי נתקעו ונשארו בווילנה אנשים שונים מקרבנה ,וביניהם

הזכרונות של חורבן ליטא היהודית .למרות זקנתו עמד בלושו

ביום הראשון למלחמה ברחו אלפי

בסבלות הגיטר ,ניצל מכל האקציות והלן יחד עם שארית הגיטו

גם פעילי תרבות .ועוד :

יהדוים לבריה"מ .דרכם עברה את וילנה .אן רק מעטים הצליחו

לדאכאו .יום אחד הוסע לפתע לאושוויץ ושם נספה.

לפרוץ את הגבול לרוסיה הסובייטית .חלק נספה בדר,ן חלק

אחת הדמויות בשטח הספרות בגיסו היה מיכל )הרצקה(

שב לקרבנה וחלק נשאר בווילנה .ביד האחרונים היו הרבה פעילי

בוושטיך ,סופר יהודי ידוע מווארשה ,שקיבל את פרם המועדון

תרבות.

אחד האישים המכובדים ביותר בחיי·התרבות של גיטר קרבנה

תיהודי·פולני "פן" על הרומן שלו "על גדות מזרניה" ,בשנת
 1939הביאתו המלחמה לקרבנה ,וממנה נקלע מאוחר יותר

היה המרצה באוניברסיטה הקובנאית לשפות שמיות וספרותן,

לגיסו .כאן תפס משרה רשמית במחלקה לםטסיםסיקה ,אן

ד"ר ח.נ .שפירא ,בנו של הרב הראשי של קובנה .ד"ר שפירא

למעשה עסק בכתיבה .הוא כתב הרבה .הוא חיבר פואימה

היה המומחה הגדול ביותר לשפה העברית בליטא .הוא היה
בעל בקיאות רבה בתולדות הספרות והפילוסופיה ,עם נטיח

רבת·רושם על כליון יהדות קובנה בשם "מגילת סלאבודקה"
)הלכה לאיבוד( .הוא גם כתב שרנות מחיי הגיטו .מזמן לזמן

לסינתז~ת עמוקות .הוא חיה מחברו של אחד הספרים הטובים

הקריא קטעים מן הפואימה וברכילות שונות בהתכנסויות ספרו·

ביותר על תולדות הספרות העברית .ד"ר שפירא החל לרשום

תיות אינטימיות .חלקים מסויימים של הפואימה עשו רושם

בגיטו רשימות לחיבור )לכתיבה היה הזמן מתוח מדי( ,שאפשר

עצום.

היה לקרוא לו "הפילוסופיה של כליון העם תיחווי וקיומו".

חוץ מזה קיבץ בוושטיך את הפולקלור הגיטואי ,מילות

'הדרת
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כנף ,קללות ,בדיחות ,וכדומה .הוא החזיק מעמד כל תקופת
קיומו של הגיטר ,הגיע גם לדאכאו ,והביא אתו את כתביו.

במחנה·הריכרז המשיר באיסוף קטעי הפולקלור .באחד מצריפי

המחנה נשא הרצהא בנושא זה .בדאכאר נעשה מאמץ להשגיח
עליו .יצחק רבינרביץ ,נינו של ר' יצחק אלחנן ,שבגיטר קרבנה
היה מנהל לשכת·העבודה הגרמנית ,רבדאכאו עבד ב"שרייב·

שטובה" )מזכירות( ,סידר שבמשך חודשים שלמים לא ייצא

בורשטין לעבודה .בררשטין הגה במחנה את הרעיון על
מיסוד סודי רוחני ,שיקיף את כל אנשי-התרבות רנ,ותרים.

הוא חלם ,חזה בהקיץ מרעב .הוא נעשה כולו נפוח ונפטר

ליטא

המוסרי ,שהרריהם לא היו מסוגלים להקנות להם  :שלישית :
לפתח את הכשרונות השכליים של היל,ד בהקנותם לו את
האמצעים הנפשיים ,שיאפשרו לו להסתגל לתנאים הנתונים,
למנוע את הסכנות ,להבין את הנסיבות החיצוניות ולהיות
מסוגלים להתחמק מהן בשעת הצורן  :ורביעית  -לספק
מקרם·עבודה לחלק גדול של המורים ,בעזרם להם להימנע
מהעבודה הגופנית הקשה ,שלה לא היו מתאימים ומוכשרים.
בית-הספר בגיטו היה אמצעי חשוב הן בשביל הילדים והן
בשביל המרדים במאבק נגד הכלהי  :מוסד להתגוננות רלהת·
נגזרת .מנקרדת·מבט זר ,היו הלימודים בבתי·הספר לא רק

זמן קצר לפני השחרור.

עניינם של ההררים והילדים גרידא ,אלא חיתה בהם תועלת

אישיות מעניינת בגיטר בשטח הפוליטי-סוציולוגי היה ר"ר
רודרלף ו  iלסונרק ,עתונאי מקצועי ומחבר חבורים פוליטיים·
כלכליים .הוא היה בעל עבר סוער .נולד בביאליסטוק ,למר
בקרבנה ,כתב בנושאים צבאיים בשביל אלופים רוסיים ,עבד

רבה לגיטר בכללו .לפיכן נקבע לימרד·חרבה ,אם גם איש

במטכ"ל הפולני ,כתב ספרים ,מאמרים ,שירים ,רחיה אישיות

ססגונית ועשירה .בגיטו היה לרמכז למידע צבאי·פרליטי.
הוא היה מנהלה של מחלקת הסטטיסטיקה שליד ה"אלטסטנ·
ואט" .חץר מזה היה בגיטר אחר מפעילי הקבוצה הקומוניסטית
 ה"שמאליים" .אחרי השחרוראר כפי שנקראו בגיטו
ממחנה דאכאר ,היה המייסד והמארגן של העתרן "לאנסבערגער
יריישע צייטרנג" )העתרן היהודי של לנדסברג( .הוא מת 8
חרשים אחרי השחרור בגיל •56
לגיטו חיתה מערכת·חנרן משלו .אחרי הקמת הגיטו ,באוגוסט

,1941

החליט -ה"אלטסטנראט" ,לפי יוזמתם של ד"ר ח .נ.

שפירא ושאר המרדים העבריים והיהודיים לשעבר ,לפתוח
שב~• בתי·ספר  :אחד בסלאברדקה העתיקה ,שחיתה ערר לפני
המלחמה

רובע

יהודי,

והשני

בסלאבודקה

החרשה,

שבה

התגוררו לפני המלחמה רק ליטאים .השתמשו בבניינים שבהם
היו בתי·ספר לפני המלחמה .תרכנירת·לימורים ,שהיו תרכנירת
נתי·הספר העממיים העבריים ובחלקם גם של הכיתות הוא·
שרנות של בתי·הספר התיכוניים העבריים ,הרכנו והותאמו

לא בדק ולא סחב את הילדים לבית·הספר בכוח :

אן המורים,

משנודע להם על ילדים שאינם מבקרים בבית·תספר ,היו באים

אל ההורים להזכירם ולבקשם לשלוח את ילדיהם ללמו.ד
שני ררפאי·ילדים נקבעו לטפל במצב בריאותם של הילדים :
העסקנית היזרעה והפעילה ב"א ז ע" ר"ר סופיה קאמבר רד"ר

שרה ארלייסקי .בתי·הספר החלו לפעול מיד לאחר תקופת
ה"אקצירת" כספטמבר-אוקטובר  .1 ( 1941נרשמו כ· ooד ילדים.
היו הורים שפחדו לשלוח את הילדים מבתיהם ,היו ילדים
ללא הררים )"מחוסרי השגחה"( ,והיו גם ילדים ,שהיו חייבים
לעבדו אר לתשאר בבית ,ללכת לעבדוה אר לסחרר בגיטר.
תכנית-הלימודים חיתה מורכבת מלימודי השפה העברית
ותתנ"ן ,תולדות עם ישראל והיסטוריה כללית ,מתמטיקה,
טבע רגיארגרפיה .אמנם נאספו אי·אלה ספרי·לימר,ד אך
לאמיתו של דבר למדו ללא ספרים ,כי לא הספיקו ספרים
לכל הילדים.
היו

קשיים גדולים

את בתי·הספר , ,וזאת

לקיים

מחמת

חוסר בניינים מתאימים ,חוסר ריהוט וחמרי·הסקה לחימום,
וכאמור  -חוסר ספרים .כמו·כן קשה היה לשחרר את המורים
מחרבת העבדוה .הכפויה) .ראה בספר זה מאמרו של י· קפלן :
בתי-הספר רמררירם.(.

לתנאםי הפרימיטיביים והקשים אשר שררו בגיטר .שפת·
הלימוד בבתי·הספר חיתה עברית ,מאחר שכמעט כל המר·

שנת אחת .בסוף קיץ  1942צירות המימשל הגרמני על סגירת

וים היו מבתי הספר התיכוניים העבריים ,רכן בשל העובדה

כל בתי·הספר ,בתי·המדרש רכל שאר מוסדרת התרבות בגיטר.

שהרוב ב"אלטסטנראט"
וסגנו ל .גרפונקל

-

בתי·הספר התקיימו זמן לא רב .הם הספיקו לפעול רק

וכיחוד היושב·ראש ד"ר אלקס

נשאר רק בית·ספר מקצועי ,אשר הוצג בפני הגרמנים כבית·

רד"ר שפירא היו עסקנים ציוניים ותיקים,

ביותר

-

חסידי השפה העברית .השפעה גדולת נודעה גם לעובדת
שבשנה הראשונה לקירם הגיטו היוו הקבוצות הציוניות את
הכרח הציבורי היחי,ד שהתארגן בפומבי בגיטר .יש לציין,
שבשנה הראשונה לקיומו של הגיטר חיתה האווירה הכללית
רגשית-לארמית .לקרבנה הטרום-מלחמתית היו שתי קבוצות
של חסדיי שפת אידיש )אידישיסטים(  :הקומוניסטים והפול·
קיסטים .ת"ברנד" כמעט שלא היה קיים בליטא .רוב מנהיגי
הפולקיסטים היגרר מליטא עוד לפני המלחמה .לכן לא חיתה
בגיטו קבוצת פרלקיסטים .באותו פרק זמן התארגנו הקרמר·
ניסטים ,שכן חברי המנהיגות שלהם נמלטו יחד עם הצבא הרוסי.

הקבוצות המתבוללות לשעבר לא התערבו בענייני תרבות.
מסיבות אלו לא ההי קיים בגיטו מאבק תרבותי.
לבתי·הספר בגיטר היו הרבה תפקידים  :ראשית ,לעורר
בילדים את ההכרה הלאומית רלתת להם תשובה לאומית
 לטפח את החינוןלמשמעות הרדיפות והסבל ; שנית

מלאכה לצעירים.

הוא

הפן

למוסד

תרבותי חשוב

'ר) בספר זה את מאמרו של י .אולייסקי :

בית·הספר המקצועי

בגיטר(.

גם אחרי סגירת בתי·הספר

לא

פסקו הלימודים

בגיטר

לגמרי .את הילדים חילקו לקבוצות ,שהמשיכו ללמוד בבתים
פרטיים לפי תרכנית אחידה .את המורים פיזרו בין המנגנונים
של משרדים שונים  :שניים במשטרה ,ארבעה במשרד התזונה,
ארבעה בבתי·מלאכה וכן הלאה .ארגון המורים נשאר נביהולו
של ד"ר שפירא .חגיגות בתי-הספר ובחיגרת גמר היו נערכות
לכל התלמידים יח.ד באביב  1943נערכה חגיגת·גמר לכל
הילדים בהופעת מקהלה ,בהצגת מחזה ובאימוני ספורט וערר
 -כל זה השאיר רושם רב על הנוכחים.

.1

מטעמים מובנים לא ביקש ה"אלטסטנראט" מדג.רמנים ושיון

לפתיחת בתי·הספר והאו גם עשה כמיטב יכולתו לשא דיןע
על קי 1מם.

קרבנה

גיםר
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בגיסו היו גם "ישיבה קסבה" ו"תלמוד חררה" ,שבהם

הפעילות הספרותית בגיטו התרכזה בחוגים מוגבלים יותר.
לעתים קרובות התקיימו פגישות ספרותיות ,בחוג אינטימי,

למטרותיה

מיכל בוושטיו

למדו תורה לפי הנוסח הישן .כן חיתה פעילה קבוצת נוער
דתי

שהיה

"תפארת בחורים",

בית מיוחד

לה

בסלאבודקה הישנה .הבית היה מקושט ומסודר יפה .התקיים
גם סיום חגיגי של "תפארת בחורים" ,בו הפגינו הבחורים את
בקיאותם בפשט ובפלפול ,ורבנים קשישים דר·ז,:.ו דרשות.

בגיטו פעלו גם קבוצות תרבות לנוער .היה חוג תרבותי
בעברית ,בניהולם של ד"ר שפירא ויצחק שפירא .כן פעלה

קוראים

שבהן היו

את היצירות החדישות.

קרא פעמים אחודת קטעים מ"מגילת סלאבודקה" ומהנובילות

שלו .בלושו קרא חלקים מ"קונטרס גיטו סלאבדרקה" ,ומאיר
ילין  -מסיפוריו על חיי הגיטו .ראובן צרפת הקריא את
שיריו ,אליעזר היימן  -סיפור ,יצחק שמרקוביץ  -שירים,
רודולף ן;לסרנרק  -פראימה ,וחיםי ילין  -כתבות מפעילותו

"ברית מחתרת ציונית" )שלמה פרנקל·שפיר ,אבהרם מלמד(,

המחתרתית .פעם הגיעו שירים אחדים מגיטר וילנה ועליהם

והיו קבוצות תרבות לילדים ,לרוב של בית·הספר המקצועי.

התווכחו .לערב אחד באר סופרים צעירים מתחילים ,שקראו

שלמה פרנקל הוציא בגיטו

כתב·עת שהודפס במכונת·

מיצירותיהם.

כתיבה ועותקים אחדים הימנו עברו מיד ליד .גם ספר אחד

מוסדרת מדעיים טהורים לא הוקמו בגיטר ,אן אכלח לא

הודפס בגיסו זמן קצר לפני חיסולו .היה זה ספר זכרונות

חיו בקרבנה גם

בעברית של ד"ר שפירא ,בשלושה עותקים ,שהכיל כ 200-

בעבודה מדעית :

לפני המלחמה .רק אישים אחדים עסקו
ד"ר א .סגל וד"ר א .פרציקרביץ חקרו

עמודים במכונת-כתיבה ,כרוכים וערוכים על·ידי אריה כהן.

את הבעיות הרפואיות של הגיטר ,פררפ' ו .לזרסרן

העורך,

עותק אחד נשאר אצל

שני

-

אצל ד"ר אלקס,

והעותק השלישי הוחבא לדורות הבאים.
בשטח האמנות

פעלו :

את

-

התוצאות הפסיכו·פתולוגיות של חיםי בגיטר .כותב השוררת

האלה כתב על הגיטו כבסירן של ריכוז יהודי לאומי.

מקהלת-ילדים ,תזמורת ,חוג דרמטי

הספרותיות·מדעירת

התביעות

מצאר

את

בחלקן

ביטוייו

ומזמן לזמן תערוכות אמנותיות .מקהלת ·הילדים אורגנה על·

הגדול בהרצאות לחוגים מוגבלים מא.ד ראוי להזכיר את

ידי בית-הספר המקצעוי ומנצחה היה דב גובר' מנצחו לשעבר

רהג·

של בית-הכנסת הכורלי .המקהלה היתה מופיעה בחגיגות

-

ההרצאות הבאות  :לייב גרפונקל
שמתם בחיים הפנימיים של חגיטו" ;
 "מחלות"בעיית ההפלות בגיטו" ; ד"ר י .נחרמובסקי
מיוחדות בגיטו" ; ד"ר פרציקוביץ " -מחלות נשים והפסיכיקה
של הנשים בגיטו" ; ד"ר א .סגל " -פרגמנטים רפואיים
 •י" ל .פץר",בתנ"ן ובגמרא" ; ד"ר ח .ב .שפירא

ושרטוט של הגיטו ,שנוהל על·ידי גרפיקאי ידוע·שם מווינה,

"הפילולוגיה של העברית החדישה"" ,עבודות בית·חספר של
ילדי הגיטו" ; יצחק שפירא " -התדמית הנפשית של ילדי

לציבור

הגיטו" ;

מיכל

הגיטר מטעם ה"אלטסטנראט" ומוסדותיו ,כולל הודעות על

בוושטיו

גזרות שוברת ,מילוי חרבת עבודרת·הכפיה רעו.ד גדיאל ההי

הגיטואי" ; רודולף ורלסונוק -

גרפיקאי מובהק וידע לתת לכל פלקט את אופיו המיוחד

ראובן

לפי תוכנו .כבר מרחוק אפשר היה להכיר ,אם המדובר הוא

כותב השורות

המלחמה"" ,המדע האסטרטגי של רוסיה הסובייטית" ;
צרפת " -שירים ואמרות כנף של הגיטו" ;
האלה " -שינויי המוסר נגיטו"" ,הבעיות היהודיות אחרי

חיתה עושה דרשם עצרם על תושבי הגיטר ואפילו על הגרמנים

המלחמה" ועו.ד נגיטו קראו הרבה ,ולא רק בזמנים שקטים.

שהיו באים לגיטר.

אפשר היה לראות אנשים בבונקרים ,בשעת האקציות ,קוראים

בתי·הספר ושרה שירי ארץ·ישראל ושירי·עם יהודיים .הרושם
שעשתה בהופעותיה היה עצום ,ומבוגרים היו בוכים כילדים.
היו

בגיטו

העגום

ציירים

והאיום

אחדים

שעיבדו

ךם,

התרכזו

בגיטו.

נושאים

מההורי

שונים

לציור

בבית-המלאכה

פ .גדיאל .תפקידו של בית-המלאכה היה להכין פלקטים של

פקודות שנתקבלו

מהשלטונות

הגרמניים

והודעות

בהודעה מעציבה אר רגילה .הצורה התרבותית של הפלקטים

 "חוק ומוסרפרופי ש .בליאצקין

הרב א .אשרי

-

-

"דמויות נשים

"מדעי הטבע

נספרות

בגמרא" ;

ידייש",

"הפולקלור

"העתרנרת הגרמנית על תוצאות

בגיטר חיתה

כל יום ספרים .מיד ליד עבר ספר גכון "ארבעים יום של

אסתר לרריא ,שהגיעה לליטא מארץ·ישראל זמן קצר לפני

מוסא דאג" מאת פרנץ וופל .בהיכנסם לגיטו ,הניאו עמם

פרוץ המלחמה .היא סיכנה את חיהי בציירה בסתר תמונות

היהודים הרבה ספרים .בתחילת  1942יצאה פקודה גרמנית

שונות ,המשקפות את מוראות הגיטר וסבלותיהם האיומים

למסור את כל הספרים ל"מטה רוזננרג' '.מפה לארזן עברה

בעלת הכשררן הגדול ביותר בין הציירים

אז

של כלראיו.
עם חיסולו של הגיטו הועברה אסתר לוריא למחנה-ריכוז

"הצעה"

למסור ספרים

ישנים ,בלתי נחוצים ,בעיקר

ספרים בליטאית וגרמנית ,אך לא למסור ספרים נעלי ערן,

בגרמניה .כמה רישומים שלה מתקופת מחנה-הריכוז פורסמו

בעיקר בעברית ואידיש .מכיוון שלא היו בטוחים כי האנשים

אחרי

ינהגו כך ,אורגנו קבוצות שהסתובבו באולמות האיסוף ואת

ברומא

ב·  194Sבחוברת :

השחרור חזרה ארצה.

תל·אביב,

בסיוע

יהודיות

בשנת

"יד

ושם",

1958

בשעבו.ד
הופעיי

אלבום

זמן·מה

בהוצאת

בשם

"עדות

"דביר",

חיה",

המכיל  30ציורים של אסתר לוריא מגיטו קובנה.
מבין הציירים האחרים שפעלו בגיטו יש לצייו את יעקב
ליפשץי ,יוסף שלזינגר ,נינה מישררסקי ,ג .ררזנקרנץ ,ואת
הפסלת שרה גררשיין.
בגיטו

נערכו

גם

שתי

תערוכות,

באחת

של ציירים שונים שהיו בגיטו ,ובשנית

אסתר לרריא.

הוצגו

-

תמונותיהם

תמונותיה של

הספרים הטובים לקחו משם והעבירום להסתרה.
מהספרים

בעלי

ערך

בעברית

ובאדייש

בחרו

והרכינו

ספריה ,שהוסתרה נ"מלינה" וממנה קיבלו אנשים מהימנים
ספרים .אלפי ספרים טובים שהוצאו מאולמות האיסוף חולקו
בין אישים בודדים .האנשים קראו כדי להסיח דעתם ממחשבות
רעות ,להשכיח את הרעב ,להבריח את הפחד ולהתעלות
לדרגה אנושית .קארו מתון עקשנות עקרונית ,מתון רגש

של התנגדות ומרי.

רוח היצירה הוסי~כה לשרור בקרב אנשי הגיטו .בכל רחוב,

יהדדת ליטא

128
בכל חצר ,צצו שירים ,אמרות כנף ,בדיחות .השירים ה'יו
אמנם כתובים ברשלנות ,המנגינות היו על·פי·רוב סובייטיות
או לקוחות מסרטי·קולנוע ,אבל תוכן השירים היה קולע.

"איד וויל נ  1$ר אייו מ  1$ל זען מיין חיים" ,שהתגלגל לליטא מפי
פליטים יהודים מפולין.

יושבי הביטו הגו חיבה רבה לשירים הללו ולמילותיהם ,על

האמרות היו עוקצניות ,והבדיחות מגרות.

פשטותם הרבה ,אשר ביטאו רגשות כלליים .הנשמה הכאובה

בגיטו נהגו לזמר את שירו של ר .צרפת "נגן נא לי
טאנגו" ,בו באו לידי ביטוי הגעגועים לשלום בעולם .בפי כל

של יושבי הגיטר חיתה רגישה מא.ד בעת קונצרטים ישבר

הושרו השירים שחיבר א .ציפקין .להצלחה מיוחדת זכה שירו

האנשים בעיניים דומעות ,ובשעה שילדים רקדו בבית·הספר
ריקרדי·חסידים ,מלירים בזימרה ,היו הנוכחים ברכים ואפילו

"דעו אער  1$זר  1$משטשיק" ,אשר העלה את תנאי·העבודה הקשים
בשדה·התעופה באלקסןט .השיר מסתיים בקריאה לא לאבד את
התקרה לשחרור .גם שיריו של א ,אקסלץןד "ביים געט~•טיןען n

ביצירותהי ובחיים התרבותיים שניהלה ,לרוב בהסתר ,על אף

ו·"יידישע בריגאדעס" עברו מפה לארזן .מהלכיך היו גם לשיר

הכל.

מתעלפים.
החברה היהודית בגיטו כאבה את כאב הכלל וביטאה זאת
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השמך הדו"ח

הלוויתן של רבה הראשי של קובנה א  .ד  .שפירא זצ ' ל'

פינוי רובע בעת צמצום הגיסו

מעבירים את יהודי הגיסו למחנות·עברדה ) " קסירקרס " (

ישראל קפלו

בתי הספר בגיטו ובנוריהם
עם חורבנה של יהדות ליטא בא גם הקץ למפעל החינוך

פירסמה קבוצת מורים מודעות על פתיחת בית ·ספר לילדים.

לכיבוש

הגרמני ניספר בערי·השדה המורים היהודים יחד עם כל אנשי

כמה מהם התיישבו ליד שולחן במרכז הגיטו ,ברחוב קריש·
צ'יוקייצ 1יר  ,91לרשום מורים המוכנים להמשיך בעבודתם

הקהילות .מורים מעטים נשארו בקרבנה וכשאורלי ונשאו בגורל

החינוכית.

היהודי המפואר בארץ זו.

כבר בימים

הראוzזונים

האכזרי יחד עם כל האוכלוסיה היהודית הדועכת .בשתי הערים
הללו  -ליתר דיוק  :בשני הגיטאות  -ניסו להקים בתי·ספר
לילדים .משימה זו חיתה כרוכה במאמצים רבים וקשים

ב·ד 1באוגוסט פנתה משלחת של מורים )זליג·ירנה אלטמן

וכותב שורות אלה( אל ה"אלטסטנראט" בדבר פתיחת בית·ספר
בגיסו .אן התשובה חיתה ,כי ההנהלה היהודית של הגיטו

עסוקה בעניינים דחופים ותמירים למדי ויש איפרא לדאוג קודם

ובמסירות·נפש.

בדפים אלה יהיה משום בסיון למסור ,ול ,גם בקווים כלליים,

על מאבקם של אנשי ההוראה בקרבנה ועל קיצם הטראגי.
הקרבנות הראשונים

עם פרוץ המלחמה ב·  22.6.41ניסו המונים מיהודי ליטא,
ובתוכם גם מורים ,להמלט מזרחה ,אל רחבי רוסיה .כידוע ,נפלו
רבים בדרך בריחתם מידי ה"פרטיזנים" הליטאים ומידי הגרמנים.

כפי שסיפרו ,נורה אז ליד העיירה וז;נדז'יגולה שמעון ויינברג,
מורה בבתי·ספר עבריים ומחבר ספר דקדוק ומתודיקה לליטאית

לבתי·הספר היהודיים .כן סיפרו ,שבדרכי·הבריחה נפלו בידי
הרוצחים גם זלי בקר ,מורה לציור בבתי·הספר התיכוניים
בקרבנה ,שהיה צייר ידוע והמאייר של המקראה "שחר" ,ואברהם
הידשוביץ ,מנהל התלמוד·תורה בסלאבודקה.
בטבח הגדול של היהודים בפורט ה·ד של מבצרי קובנה,

כל לבעיות קיום האוכלוסיה .באותת שיחה הוזהרו המורים לא
לרשום תלמדיים ,שכן יש להימנע בגיסו ממיפקדים וכל שכן

ממיפקד ילדים ...
יום המחרת ,ה· 1s

באוגוסט ,הוכיח שאכן יש להיזהר בגיטו

לא רק ממיפקד ילדים ,כי אם גם ממיפקד של מורים ומשכילים
בכלל .באותו יום יצאה לפי דרישת הגרמנים פלוגת·עבודה בת
 534יהודים משכילים ,ואלה לא שבו עו.ד הם הושמדו באותו
יום בפררט·הרביעי .מקרה זה כינה בגיסו בשם "האקציה של

האינטליגנטים" .ביום זה ניספר גם המורים אליעזר וטריז ,מורה
ותיק ומנהל המכינות של הגימנסיה העברית ,ממחברי ספר
הלימוד "אלפון עברי" ,ושמעון קוץ ,מורה ומזכיר בגימנסיה
העברית.

גורל האינטליגנטים העבריים עורר פחד חדש בגיטר ,ועבודת
הקבוצה היוזמת של המורים שותקה זמנית.

בראשית יולי  ,1941ניספר מתוך מורי קובנה  :אברהם אד 1גס,
מודה ותיק לזימרה וחזן ידוע ,משכיל וציוני פעיל ; שרגא·
פייבל הלפרין ,מורה בגימנסיה "יבנה" ; שלמה טרכטנבדג,

בגיסו היו הרבה ילדים ללא הורים וללא כל השגחה ,ביניהם

וא nד·כך

יתומים ו:.זהוריהם נרצחו .מספר ילדים גלמודים ,בעיקר אלה

בטאלז ; נחמן פינז;ר ,מורה ומנחל ותיק בבתי·ספר אידישאיים,
מחבר ספרי לימוד לחשבון ,מעמודי התווך של התנועה האי·
דישאית בקרבנה ; שלום פינצ'וק ,מנהל הגימנסיה העברית
בורילקומיר לשעבר ,מררה לטבע בגימנסיה העברית בקרבנה,

שנמצאו בבתי·יתומים ובבתי·ילדים של העיר לפני המלחמה,

מנהל

הגימנסיה

העברית

בורילקובישק

לשעבד,

מחבר ספרי לימוד לטבע ,מראשי "המורה" ,אגודת המורים
העבריים בליטא ; ד"ר אחרון )אלתר( פר,מקין ,מורה ותיק
להיסטוריה בגימנסיה הריאלית ; אברהם קפלן ,מנהל ביה"ס
העברי בזאראסאי לשעבר ,ראחר·כך מורה בבי"ס עברי בסלא·
ברדקה ,פעיל בתנועת ארץ·ישראל העובדת ; שלמה קפלירשניק,

קלי,e

מורה ותיק להתעמלות ,פעיל באירגוני ספורט ; פנחס
מררה ומנהל ביה"ס שעל·יד "בית היתומים" ,מפעילי "יבנה",
האגודה לחינוך הדתי.

בית·ספר ליד בית·הילדים

קובצו בכנין בית·ספר עברי לשעבר ברחוב פאנז;ריר .שם הוקם
בית·הילדים של הגיטו ,בהנהלתם של לואיס אפשטיין ,פליט

מחבל ממל ,הגב' ד"ר ורזה גולאך וגדליה וילנצ'וק ,מנחלו
הוותיק של בית·הילדים בקרבנה .הילדים היו בני גילים שונים
ובעלי חינוך שונה .היו ביניהם גם חולים ,לקויים בשכלם ובעלי

נטיות חולניוו.r

מהם

שהיו נעלמים ,מתפזרים בגיטו ואף

מתגנבים אל העיר ומשוטטים ברחובות .דבר זה עלול היה
להמיט שואה על הגיטו כולו.
ענין החינוך בבית-הילדים הפך לשאלה דחופה .הורגש הצורך
להקים בי"ס במוסד זה  .לפעולה זו הוזמן כובת שררות אלה .
ב  25-באוגוסט נפתח בית·הספר .בעבודה שותפו שתי מחנכות

בימים הראשונים למלחמה ניספה גם יצ nק·נ nרם שפירא,

לשעבר מבית-היתומים ,צביה רישקין ומרים קוקלה ,שעבדו

מראשוני המורים העבריים בקרבנה ,שפיוסם סיפורים ושירים

והתגוררו בתוך בית·הילדים ,רכן זליג·יונה אלטמן ,מורה ומנהל

בעברית .בשעת המאסרים ההמוניים הוצא על·ידי ה"פרטיזנים"

ותיק של בתי·ספר .תנאי ההוראה והחינון היו קשים מא.ד

הליטאים מדירתו ,ובגלל ראייתו הלקויה פיגר ברדתו במדרגות

המקום היה צר ולא חיתה

התלמידים ,רכן המורים ,היו רעבים ;
פינת מתאימה ללמד את הילדים ; חסרו ספרים ,מחברות וכלי·
כתיבה ; ונוסף לזאת ,הגרמנים ביצעו באותם הימים חיפושים

רצוצים ו nסרי·ישע התהלכו המורים הבודדים בסימטאות

אכזריים בבתי הגיטו ,ודיכאו עוד יותר את רוחם של היהודים.
על אף הכל החלה העבודה בבית-הספר לובשת צררה סדירה.

עם שאר האסירים מאותו הבית .אחד הליטאים רצח אותו בו
במקום ,עי המדרגות.

הביטו .אן כבר ביום הראשון לסגירת הגיטו )  15באוגוסט ( 1941
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המרדים עוכר תכנית·לימרדים זמנית ,קבעו כיתרת ,חילקו את
השערת רהמקצרערת .גם הילדים בכנסר יותר זירתו לערל הלי·
מרדים .נראה היה שבית·הספר הולך ומקבל צררה של מוסד
חינוכי.

אזלם ככל החישובים רהתיכנרנים של יהודי הגיטר ,היה גם
חשבון זה מוטעה .בראשית ספטמבר התחילה "מהדורה שניה"
של החיפושים ,מלריזם מעשי התעללות זדרביים רוצח .המתיחות

גברה מירם לירם ,ובכל זאת לא פסקה עברדת ביה"ס .הרחלט
אפילר להזמין כרח פדגוגי ברסף

-

את המזרה הררתיק זרד יפה.

לפגרת ערב ,כשאך יצא כרחב שוררת אלה בזוכר אל יפה ,כדי
להזמינו לעברדה בבית·הספר ,רהבה במסרה לר הידיעה שגם יפה
היה בין הנרצחים של אותר יזם.

באמצע ספטמבר גבר גל האקצירת ,שבמשכר  6שברערת רעלו
בחייהם של אלפי יהרדים ,ובמהלכן בא הקץ גם על בית·הילדים.
זמז·מה קזזם לכן ,ב·ד 1בספטמבר ,היה בית·הילדים ל"גיברר
היזם" .בארתר יזם הזקף לפגרת ברקד הורבע הצפוני בגיטר,

שנקרא "הגיטר -הקטן ,,,בר שכן גם בית·הילדים .הגרמנים ןעןז·

ריהם הליטאים הרציאר את היהודים מן הבתים רכן מבית·הילדים
וכינסו את כולם בכיכר הסמרכה של הכנסיה הקתולית .בערד
אלפי האנשים עומדים בכיכר וחרדים לגורלם ,שמר הגרמנים
עינם על הידלים הקטנים של בית·הילדים ,כ  30-במספר .הם
הועלו על משאית רהרבלר אל הפררט·התשיעי .יחד עימם היתה

האחרת אסתר יפה ,שבארחו לילה שימשה תורנית במחלקה,
ראיתה ידלה הקטן .בתרך הפרוט ואר שרררת·שרררת של חפירות
עמרקרת ולאורכן חבירת סיד .הליטאים פקדו על האחרת להושיב
את הילדים על העשב .כעברו שעה קלה נצטררתה להעלות את
הילדים על המשאית רכרלם הרחזרר לגיטר .גם בכיכר שרחררר
האנשים רשבר לבתהים .אירוע זה כינה לאחר מכן בפי אנשי
הגיטר בשם "אקציית הבסירן".

למחרת ובימים הבאים המשיר בית·הספר של בית·הילדים
בפערלתר.

בשבת ,ה 4-

בארקטרבר )י"ג בתשרי תש"ב( ,הוא יזם האקציה

בגיטר הקטן  -דדפ.עם אקציה של ממש  -הרצאר כל הילדים
מבית·הילדים .ךם ,הרבלר יחד עם כ·סס 4יהדרים מן הורבע,
ש"מריינר" על·ידי הגרמנים בתרד כרחרת·עברדה חלשים ,אל
הפררט·התשיעי ,משם לא חזור .אל הילדים נתלרר שתי המחנכות
צביה רישקין זמרים קרקלה .הן התגרררר אמנם בבית·הילדים
רנמצאר

שם

בשעת

הכיתור

והמצדד.

כצעירות

רמרכשררת

לעברדת·כפיה הית,ד להן אפשרות לעברו ל"צד הטוב" ולהישאר
בגיטו ,אך בנאמנותן לתפקידן לא הישור לעצמן לנטוש את

הילדים -

רהלכר יחד עהמם בדרכם האחרונה.

עם חיסול בית·הילדים חוסל גם בית·הספר הראשון בגיטר.

באקציה של יזם זה נלקח ,יחד עם בבי ביתר ,גם ר' יהושע·

מראשלבי המרדים העבריים בקרבנה .בעל סגנון למרפת בעברית

ומפעילי חרבבי·צירן .במשך שנים שימש הכתב של חבל קרבנה
בעתרנרת העברית  jשרה גיטלביץ·הלפרין ,מררה ברשת "יבנה"
ליפמן לייקין ,מררה ותיק בגימנסיה הריאלית העברית  jירסף
j

לזיתן ,מררה יזרע למתימטיקה רררמית בגימנסיה העברית ,מחבר

ספרי·לימרד בעברית ללימוד השפה הררמית  jר' שלמה סידר~ר,
תלמיד חכם ,מררה לדת בבתי·ספר עממיים  jשרה בק·קטן ,מררה

כמכינרת הגימנסיה העברית

j

 ,,יצחק שמראלבץי ,ממייסדי

ומנהלי "יבנה" בליטא ,מראשי המפלגה הדתית "צעירי ישראל",
מנהל גימנסיה "יבנה" ,הרגה דעות מעמיק רסרפר ,עררך כתב·

העת "הנאמן"  jאלה שרררץ·שמראלביץ ,אשתר של הקודם ,מררה

בבתי·ספר "יבבה" ,עסקנית ,מנהיגת "כנרת יעקב" בליטא
רעררכת בטארנן.

זמן קצר לפני האקציה של ה"  26בספטמבר מת מסרטן

,,,,ה יראל זלצברג ,ורפא ומחנ,ך מנהל גימנסיה "יבנה" לשעבר,
מחבר ספר בליטאית נגד איסור השחיטה אשר יזמר שונאי·

ישראל.
באקצהי הגדרלה ב"  28בארקטרבר ' 1941ז) בחשררן תש"ג(

המרדים :

נלקחו

אברהם אלטשרלר ,מררה בבית·הספר העברי

באלקסרט  jצפררה אניקשט ,גננת ,אשר שימשה שנים וכרת

כמחנכת בבית·הילדים  jשרה איידלס·גרלנפרל ,מררה ותיקה
בבית·ספר אידישאי  jיעקב דרמבליאנסקי ,מהמרדים הררתיקים
בגימנסיה הריאלית העברית ,מחבר ספרי לימרד רמתרדיקה

לעברית .פיוסם בעתרנרת פיליטרבים שרבים  jסרנהי ררלפה ,מררה
ותיקה ומנהלת בי"ס אידישאי  jי.א .טררצקי ,מררה בגימנסיה
"יבנה" ועסקן "אגרדת ישראל"  jאסתר·צ~רנה יפה ,מררה ותיקה
ומנהלת בית·ספר אידישאי ;ד"ר לרי· nיים יפה ,מררה בגימנסהי
הריאלית העברית בקרבנה ,מחבר ספרי·לימרד באידיש רבעב·
ריח  jר' שרגא·פייבל לרפיאנסקי ,תלמיד·חכם ,מררה לדת
בבתי·ספר עממיים ; ב nלדיסקי ,מררה רתיק בגימנסיה העברית,
חמבר ספרי לימוד בדקדוק ותחביר עברי ; ד"ר שמואל לרין,
מנהל הגימנסיה האידישאית ע"ש שלרם·עליכם רמבהל הקרוסים
למררי·אידיש ,ממנהיגי התנועה האידישאית בליטא ,מחבר
מאמרים רבים כברשאים  nיברכיים רפסיכרלרגיים ; ר' פנחס מינץ,
תלמיד חכם רמלמד בחדרים של "יגדיל תרדה" ,עסקן של
היהדות החרדית ומגדולי החסידים בליטא ; אב  mם מגס ,מנהל
רמזרה ותיק בבתי·ספר עבריים ,שימש גם כתב בעתרנרת העב·

רית ;

רעיה נרביחרביץ·נבי~ז'סקי ,פילרלרגית מדופלמת ,רמרה

בגימ' האידישאית ע"ש שלרם

עליכם ; ,,

חיים·נ nרם סטרלץי,

תלמיד חכם מופלג ,מחשובי המלמדים בקרבנה ,ש"חדרר" היה
מפרדסם בעיר עד פורץ המלחמה ,דרשן והרבי של "חברת

מקרא"  t:~ jרנה פישל ,מררה ותיקה לגרמנית ואנגלית בגימנסיה
הריאלית העברית  jישראל צ'כאנרבסקי ,הזהר שנים וכרת בגימ·
נסיה העברית ביררבררג ראח"כ

בקרבנה ;

מינא ריינס ,מנהלת

אייזיק בורק ,תלמיד·חכם רמקרבל ,שהיה מלמד בחדרים "יגדיל

ומרדה בבית·ספר עממי אידישאי ,מפעילות התנועה האידישאית

תרדה" בקרבנה רנרדע כחוזר של חסדיי לירבררץי.

בליטא ,שימשה זמן·מה נציגת הפועלים בעיריה ; חרה ררזנטל,
גננת ומנהלת גן·ילדים אידשיאי  jחנה שיפמנרבץי ,מררה ותיקה
בבית·ספר אידישאי ברדררילישרק רא nר·כך בקרבנה.

המורים באקציות של סתיו

1941

האקצירת בגיטר בסחיר  1941פגער קשה במרדים .ככל שאר

מידתם ושרמס היה הגיטר אחרי האקציה הגדולה .כמעט כל

הקרבנות ,נפגעו במיוחד ארחם המרדים שהגרמנים לא "מיינו"

אדם שני נעדר .נעלם כמעט כל דרו הקשישים .ניספר מנהיגים

אותם ככשרים לעברדה .באקציה של ה"  26בספטמבר 'ה) בתשרי

רוחניים ומספר גדול של מרדים .אך פרשת הגיטר בקרבנה טרם

תש"ב( נלקחו  :ר' יצחק אניקשט ,מררה רתלמיד· nכם מובהק,

בחתמה.

גיםו
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קובנה

בהדרגה גדל מספר התלמדיים בבית·הספר ,שהרי ההררים היו

משרד·תרבות ובתי·ספר בגיטו

בראשית נובמבר  ,1941עם שרך גל האקצירת ,החלו החיים
בגיסו חוזרים סיפין·סיפין למסלולם .ליד ה"אלססטנראט" הוקם

יוצאים לעברדרת·הכפהי והילדים היו זקוקים להשגחה ולטיפול.
ביום

',א

21

בדצמבר,

נערכה

בבית·הספר

חגיגת·חנוכה

משדר·תרנרת ,בראשותו של ד"ר חיים·נ nמן שפירא .מזכירת

צנועה .המורים נשאר דברים ,והילדים דיקלמר ושרר .התלמיד

המשרד היתה חנה הררביץ·סניג ,פילוסופית מדופלמת ומשוררת,

לוי רינשטייז קרא בניגון של הפטרה את הפרק "נחמו ,נחמו

מררה בבית·הספר לבנות "יבנה".

עמי" .נכחו במסיבה גם חברי ה"אלטסטנראט" ,ל .גרפרנקל

כותב שררות אלה שימש עובד שלישי במשרד זה .נהירתו

היסטוריון מדופלם הוטל עליו לנהל את הכרוניקה היומית

נאם עברית וסיים :

"ערשה שלרם במרומים הוא יעשה שלםר

עלינו ועל כל ישראל" ...

בגיטר ולארגן את הארכיון של הגיטר .מטעמים מרבנים צריכה

אחרי חנוכה הוסיף לעלות מספר התלמדיים .באותם ימים

חיתה עבודה זר להתנהל באופן סודי .בתקן הרשמי לא הופיע

נפתח באחד מבנייני הישיבה ערד בית·ספר ,נר למדר הילדים

תפקיד זה ,אלא נרשם כתפקיד

שהתגוררו ברחובות של סלאבודקה הישנה .מנהלו של בית·

אחר1 .

אחת ממשימותיו הראשונות של משרד·התרברת ההי לפתוח

ספר זה היה צבי קידש ,מורה לשעבר בבית·ספר לבנות "יננה",

בית·ספר בגיטר .לדבר זה הסכים בהחלט גם ה"אלטסטנראט".

שני בתי·הספר התנהלו ברוח לארמית .שפת ההוראה חיתה

ד"ר ח.נ .שפירא התחיל לבקש מורים .אולם לא רבים רצו

אידיש ,אבל לעברית ניתן מקום נכב.ד לא לימדו שפות זרות.

לעבוד עתה בהוראה ,ולהיות ידועים אצל הגרמנים כאינטלי·

לתנ"ך ולהיסטוריה עברית הוקדשו שעות רבות .ההורים דרשו

גנטים .נוסף לזה ,עם התמנותו ערד לא שוחררו המורים מעבודת·

מפעם לפעם להגדיל את מספר השיעורים ללימודי·קודש .לא

הכפיה .ההתייעצויות הפדגוגיות הראשונות היו מתקיימות רק

במעט גרם לכך מצנ·הרוח בגיסו .בית·הספר הראשון והמרכזי

לאחר שחזרו המורים מהעבודה בשדה·התערפה .בימי הסגריר

של הגיטו ,ברח' רמיגולה ,הועמד לאחר זמן קצר לפני משנר.
נ·  2sבינואר  1942 -יצאה לפתע פקודה לפנות תוך שעות

במלט ובבוץ ,וכולם עייפים ,מיוזעים ורעבים .תוך זמן קצר

מספר רובע שלם נקירנת נית·הספר .נימוקם של הגרמנים

נסתיר היו מופיעים לישיבות בשערת הערב ,כשהם מוכתמים

בית •

היה ,שמגיע טרנספורט של יהודים מגרמניה ויש להכין להם

הספר .קשה במיוחד היה למצוא מנהל מתאים .מלבד התואר

מקום .אותו יום היה יום קר מאו,ד והמוני היודים נשארו ללא

נקבעה תכנית·לימרדים זמנית והוחלט לפתוח בהקדם את

עצמו  -מנהל בית·ספר בגיטר -

שהיה נו כדי להטיל אימה,

גג לראשם .האנשים התרוצצו ממקרם למקום בחיפוש אחר

וניחרד מיד אחרי האקציות ,הרי המאמצים הגדולים והתפקידים

פינה להשתכן בה ,ואז "נכבש" בית·הספר ולמחרת לא היה

חסרי·התקדים שהיו נופלים על שכם המנהל  -מנעו רבים
מלקבל עליהם משרה זו .נכלל ,צריך היה להתחיל הכל

מקום ללימודים.

מחדש  -בתנאי הגיטו האיומים של אותו זמן .חלחלה אחזה
במורים לקראת הפגישה עם הילדים ,לאחר חדשי·האימים
שעברו עליהם.
לפי הצעתו של כותב שוררת אלה ,החליט הד"ר שפירא
למנות למנהל ניה"ס את זליג·ירנה אלטמן .אלטמן היה מנהל
ותיק נבתי·ספר עבריים גדולים ,מוכשר בענודה אדמיניסט·
רטיבית ואדם בעל ידיעות נרחבות ובעל מרץ ונימוסים .ברוב
עוז ובהחלטיות הסכים להצעה ,והטיל עצמו לעבודת הקמת
נית·הספר.

בראשית דצמבר

1941

נפתח

בית·הספר בבניך קטן ,שהיה

מקודם נית·ספר עממי ליטאי ,ברחוב רמיגולה .בחודשים
הראשונים לגיטו הצטופפו בבניך זה עשרות נפשות .עמל רב
הושקע בסידור הבית והתאמתו ליעודו .לא רב היה מספר
התלמידים שהופיעו בימים הראשונים .בגיטו רווחו שמועות,

כי נלודז' ובערים אחרות בפולין הקיפו הגרמנים בתי·ספר
יהודיים והוציאו להורג את התלמידים יחד עם המורים .אך

.1

בארחו זמן ניהלתי רשימות ,כרוניקה מ'lפרטת על אירועי דג,יטר,
זבן מחברות של מונוגרפיה על

סוף
יצחק

. (1941

העבודה בשדה·התערפה

חומר זה הועבר העירה ,אל כומר

יוזלביץ,

קבלן לשעבר,

לאחר שהוגליתי לריגה

ליטאי,

)עד

על·יזי

הפורט-התשיעי ושם נורו .אך בנין נית·הספר נשאר תפוס עוד

זמן רב ,ד"ר שפירא והמנהל אלטמן החלו לחפש בנין אחר
בשביל בית·הספר .והנה עד שנמצא בית מתאים ברח' דמוקרטו
אירע

אסון :

ביום חמישי 29 ,בינואר ,בחצות הלילה ,חדר

לדירתו של אלטמן כדור מרובהו של אחד השוטרים הגרמנים,
שכדרכם היו יורים מתוך שיעמום

במשמרתם בלילות

-

והרג את אלטמן .לאשתו ושני ילדיו אבד אביהם .לבית·הספר
אבד מנהלו האמייץ והמסור.
נתור מנהל חדש נתמנה שלמה זופרביץ ,מהמורים המצריינים
בקרבנה .במחצית פברואר נפתח שוב בית-הספר בבניך ברחוב

דמוקרט .,אולם כעבור זמן קצר יצאה גזירה ממפקדתו של

רוזנברג ,שעו\ היהודים למסור את כל ספריהם .שוב החלו
רווחות שמוערת משמועות שונות ואיומות .גברה גם המברכת

בקרב המורים וההורים ,ונתונו ההפרעות במהלך העבודה של

בית·הספר .למעשה ,לא בוצעה הגזירה בכל חומרתה ,ועל אף

הקשיים שהלכו ונערמו מיום ליום ,נמשכו הלימודים בנית·
הספר גם באביב ובקיץ , 1942
בסוף אוגוסט  1942הוצאו גזירות חדשות על הגיטו ,ונתרכך
פקודה לסגור את בתי·הספר .הילדים בגיטו נשארו הפקר .הורים

שעבד בשכנות לזירת הכומר.

הוטלה העבודה על ר' אבא

התרוצצו ברחובות

) (6.2,42

נוגרפית בליטא .הוא המשיר בעבודה זו עד חיסול הגיטו .א.

בלרשר לא זכה להשתחרר ,כמוהו כשאר עובדי המשרד·לתרבות.
,י) קמלן(,

היהודים מגרמניה שעמדו לבוא אל הגיטו ,הוגלו למעשה אל

בעלי·אמצעים מצאו לילדהים מורים פרטיים ,בעיקר קשישים

בלושו ,תלמיז·חכם .ומשכיל ,לשעבר יו"ר החברה היהודית האת·

גורל וא.רכיון כולו ורשימות

לאחר ימים מספר הורשו המגורשים לחזור לרובע המפונה.

הכרוניקה לא הוברר עז

היום

הפטורים

מעבודת·הכפיה .שאר הילדים

ללא השגחה .פתרון חלקי לבעיה נמצא בשביל הילידם המכר·
גרים אר הנראים·מנדגרים -בצירופם לבית-הספר המקצעוי

"אורם" 'ר) בספר זה מאמרו של י .אלרייםקי :

בית·הםפר

המקצועי( .הם למדו מלאכה וגם לימודי יהדות ומקצועות

•הדרת ליםא
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גרטליב ,מורח בבי"ס "יבנה" ,מזכיר אגודת הרבנים ,פיוסם

כלליים ,עד חיסולו של חגיwנו.
כבר בימים הראשונים לקיום הביטו נפתחו בר "חדרים" ,את

פתיחתם יזם ר' משה נרביחרביץ ,תלמיד חכם ומראשי ח"מזרחי"

בליטא .הוא היה מקבץ את הילדים בדירתו הצרה ומלמדם

תרדה .בקנה·מידח יותר רחב לייסוד חדרים פעל ר' דוד לירן,
מעסקני·חציברר הוותיקים והמכרכרים בקרבנה .ר' זרד היה
יזרע

כאדם

פיקח

ותלמיד

בתלמרדתררח .אך מאמצים

חכם,

ובמשך

אלה לא

שנים היה

גבאי

האריכו ימים .בימי

האקציח הגדולה הוצאו גם שני עסקנים מצריינים אלה ,יחד
עם אלפים אחרים ,אל הפררט·התשיעי רשם נרצחו .אולם על אף
כל התלאות צצו כפעם בפעם שרב ושרב "חדרים" ,שהתנהלו
בעזרתם של בני·ישיבה לשעבר.
במשך תקופח קצרה פעל בגיטר גם בית ·ספר אידיש אי ,פרסי

לעתים פיליטרנים ,בחתימת

אב"ג ;

אנה ררשבסקי ,גננת רכן

זמרת ידועה ,ממייסדות מקהלת·אנגל בקרבנה ; שמערן רינשטיין,
מנהל בית-היתומים ; מרים צייטל"צ'רטרק ,מררה בגימנסיות
חיה נוואס·לרין ,מררה בגימנסיה "יבנה"  iמשה

העבריות ;

לרין ,בעלה ,מררה בבית·ספר

ספר

עברי ;

עברי ;

ראובן ברח ,מררה בבית·

עמנואל סנדק ,מורח בבתי·ספר

עבריים ;

מדרכי

ססיצקי ,מורה ותיק בגימנסיה הריאלית העברית ,מחבר ספרי·

לימוד עבריים לחשבון ; יששכר ררזנבלט ,מררה למתימטיקה

העברית ;

בגימנסיה

יהודה שרחטמן,

מררה ותיק

בגימנסהי

חריאלית העברית ומפעילי התנועה העברית וחציונית בליטא.
רובם מתר במחברת מרעב והשאר נודר ונשרפו במחנה קלרגח

, 1944

בספטמבר

עם נסיגת הגרמנים מאסטוניה.

למחצה ,ולידו גן·ילדים בהנהלת הגננת ר,רנהי שמראלרב·
ר,רזנטל .בבית·ספר זה עבדו בתרד מורים שמואל רוזנטל ופאניה

יהודים ,ובתוכם

צרפת ,שניהם מורים ידועים מבתי·ספר אידישאיים ,אן גב'

אלית ;האחים יצחק וישראל בולל ,מרדים בבתי·םפר אידישאיים

צרפת נפטרה בגיסו כעבור זמן קצר .בשנים  1942/3ניהל

ופעילים בתבועה חסרצי~,ליסטית היהודית ; וייזל זיםקיבד·ברלל,
מררה בבתי·ספר תיכרנ·,ים אידישאיים ; אליעזר היימאן ,מררה

פשיסטי .בבי"ס זה לימדו גם המרדה אזרחרביץ והצעירות

בגימנסיות

ביותר

מאביה ברנבלט ולאה שר.
מכה קשה הוכתה הפעילות התרבותית עם הירצחו של ד"ר
ח.נ .שפירא .בראשית דצמבר  1943חרא נרצח בפררט·התשיעי,

יחד עם אמו ,אלמנת רבה המנוח של קובנה ,אשתו רבנו .לגיטו
אבד המנהל הנמרץ של מחלקת·התרברת ,איש·מער דגול

בליטא ,בעברית ובאדייש  jמשה צ•רטרק ,מרהר למתימטיקח
בגימנסיות עבריות ; אליעזר ילין ,מררה עברי לשעבר ,מבהל
ספריית "חובבי ר,מדע" )ליבח~בער פרן וריסן( ,אביר של חיים
ילין ,מפקד הפרטיזנים בגיטר  jגב' מושקט ,מררה למלאכת·
אמבות בבי"ס "אררט" בגיטר ; שמואל קפיט ,מררה ותיק בגימ·
נסיה העברית ,מחבר ספרי·לימרד בעברית לחשבון רמתימטיקה j
שלמה קיזל ,מורח בגימנסיה העברית ; ר' שרגא רוזן ,תלמדי
חכם ,מררה לדת ב"תלמרד תורת" ; חירש שסוקל ,מררה עברי

בתי·הספר בגיטר ,ככל פעולה תרבותית אחרת ,היו בבחינת

בגיסו ;

ש .רוזנטל בי"ס שהוקם על·ידי הארגןו המחתרתי האנטי·

ומנהיג

רוחני•

קרבנות~ קרבנות

ירצא·דרפן .הגיטארת שימשו לגרמנים שלב בביצוע השמדת
;דיהרדים ,ובמקרה הטוב ביותר  -מקרם להשפלה ,עינויים
רעברדת·פרך .מוסדרת תרבות בגיטארת חיו ,בדרך כלל ,תופעה
ו:רזרה .אמנם ,כשלעצמה חיתה זר תופעה משמחת ,אבל בלתי
טבעית וללא כל קשר עם המציאות של הזמן  -של חירם ממש,
וערד פחות עם הצפוי מחר ,ואפילו בערד שעה .במשטר·חדמים
שהשתולל לא יכלו להתפתח שרם ניצני תרבות  ..הכל בירון
להשמדה ,לאבזרן.
חפעולח התרבותית בגיטו קרבנה לא חיתה מצומצמת בהיקפה.
מאמצי·על·אנוש ומרץ ללא·שערר השוקעו בבתי·הספר .אולם

בסיכומו של דבר שטף נחשול·הדמים את חמורים והתלמידים
נאח.ד בהשמהד היומיומית ,בכל אקציח ופינוי אוכלוסהי ,ראיז
צררך להזכיר את ה"אקציה של הילדים" - ,בכל אלח רב היה
מספר הקורבנרת בקרב התלמידים וחמורים.
זמן קצר לאחר האקציות נסתיר

בעת חיסול ניטר קרבנה

המורים :

עבריות,

נרצחו על·ידי הגרמנים

מאות

שרה ארונם ,גננת בגימנסיה הרי·

מהסופרים

הצעירים

והמוכשרים

בפרדזלבח ,ובשנים האחרונות בקרבנה .שימש גם מררה

רבקה שימחרבםקי·שטוקל ,אשתו ,מורה בבתי·םפר עממיים

עבריים ;

פייגת פייבלזרן·שלפרברסקי ,מררה ומנהלת בית·רם,פר

העברי בפנימרן  jאיסר פלמן ,מדריד למכניקה ב"אררט" ; כלרמה
רבינוביץ ,הזקנה והוותיקה בין מורי קובנה ,ממייסדיה ומפעילהי
של התנועה האדיישאית ,נכדתו של ר' יצחק אלחנן ,רבה
המפורסם של קובנה .בימי חיסול הביטו השליכה עצמה אל
באר עמוקה.

זמן קצר לפני חיסול הביטו נרצחה הגננת רונהי שמראלרב·
רוזנטל ,המייסדת והמנהלת של הקורסים הפדגוגיים לפי שיטת
דח·קררל .היא נתפסה על·ידי חגישטאפר בעת שניסתה לצאת
בגבינה מחגיטר ,כדי לחפש מקרמרח·מחברא בשביל ילדי חגיטר.
באותם ימים ברחה מחגיטר אשתיין·ברקמן ,מדריכה ב"אררט",

אך היא נרצחה במחבואה לדי יררבררג.

שבהן ניספר אלפים

בין הקרבנות חרבים בקרב הנשים שהועברו אחרי חיסול

רבים מתון הארכלוסיה היהודית ,לרבות מספר רב של מרדים,

הביטו למחנח·הריכרז שטרטחרף, ,היו גם המודרת  :צילה אפשטיין,

באה החגלייח של קרוב לחמש מאות איש לריגה .ביניהם היו
כמה מורים ושלרשה מהם מצאר את מרתם במחנות ·ההסגר :

ציירת ומורה לציור בבחי"ס התיכון לנבוח "ינבח" ; ליבה
טטרסקי·ואלט ,מררה ותיקת בבתי·ספר אידישאיים ; פרידה

יששכר חמילבסקי ,מררה לטבע בגימ·

פלר·לצמן ,מררה בגימנסיה חריאלית העברית רבבי"ס "אררט" ;
מרים שלומרביץ·מיכליס ,מורת בבית·ספר "תרבות" ; שרה
מרגרשילסקי·מרגלית ,מורח בבתי·ספר עבריים ; חנה הררבץי·

, 1941

פנחס ניימרק ,מררה למתימטיקה בגימנסיה "יבנה" ,מיוזמי בית·

הספר בגיטר וממוריו ;
נסהי חריאלית העברית ;

אוגר נסלשטרריס ,מררה בגימנסיה

סביב,

העברית.

האקציח לאסטוניה

) (26.10.43

עקרה מתןו הביטו אלפי

יהדוים ,שרובם ניספר במחנות ובתוכם

חמורים :

אברחם·בררן

בגיסו ;

מורה

בבית·ספר

עברי

והזמכירה

במחלקת·התרברח

פסיה פראקר·פרנ~ר ,מררה ותיקה ,מנהלת בית·ספר

אדיישאי ,מהפעילות בתבועה חאידישאית ,מחברת ספרי·לימרד

j

p

ביםר

רבנה
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פרהדי שפירא ,מרהר ותיקה בגימנסהי הריאלית העברית ,פעילה

אלהיו טיץי ,מנהל

אסתר ג~יל~ס·שררץר ,מררה

יעקב ליפשץי ,מרהר לציור בבתי·

בגיסו ,נפטר סמרך לשחרור בטרזיינשטאדט ;
הגימנסיה לבנות "יבנה" ;
ספר ,מחשובי האמנים היהודים בליטא ; ד"ר צמח פלדשטיין,
מנהל הגימנסיה הריאלית העברית וממנהיגי הציונים בליטא ;

למחברת

ד"ר אברהם קיסין ,ביזלרג ,סגן המנהל של הגימנסיה העב·

בתנועה

הצירנית·רביזירנסיםית ;

בגימנסהי "יבנה''.

עם חיסול הגיטר נשלחו הגברים ברובם אל מחברת דכאו,

לדי

לנדסברג.

בינואר 1945

הועבר

חלק

מהם

רית בקרבנה ,מחבר ספרי לימדז לטבע ,ירשב·ראש המרכז

טרזיינשטאדט.

מיולי  1944דע השחרור בראשית מאי  ,1945ניספר במחברת
גם

של המורים העבריים בליטא והעורך של כתב·העת הפדגוגי

"במשעולי החינוך" ;

המורים :
זרד איציקרבץי ,מנהל בית-הספר לבנות "יבנה" ,מזכיר

ראשי של אגודת הרבנים בליטא ועסקן ציבורי ,נפטר בטרזיינ·
שטאדט ; אפלברים ,מדריך ב"אררט" ; מיכאל בראמסרן ,מנהל
הגימנסיה העברית בררירבאלן ראחרי·כן מררה בגימנסיה העב·
רית בקרבנה ; צבי ברקמן ,מררה ותיק בתלמרד·תרהר ; ישראל
גיטלזרן ,מררה ב"יבנה" ; חברך גפנרביץ ,מררה בבתי·ספר

יוסף ויזיין ,לשעבר מררה בגימנסיות

עבריות ,המנהל של מרכז "תרבות" בליטא ;

מאיר שרב,

מררה ביאנרבה ,עסקן "מזרחי" ,פעיל בחיים הציבוריים בגיסו
קרבנה  jאלתר שגיזיר ,מררה ותיק בגימנסהי העברית בקרבנה,
עסקן·תרברת.

עם פרוץ המלחמה הצליחו ,ניזרע ,אלפים מיהודי ליטא
להימלט אל מעבר לגנרל הרוסי .אולם נשברת המלחמה ניסםר

דב גרבו ,מררה ותיק לזמהר בבתי·ספר עבריים,

שם ברעב ובמצוקה גם המורים :
ותיק ב"אררט" ; בילה שבסלברן·נתנרבץי ,מרהר בבי"ס "יבנה" ;

מלחין והמנצח של המקהלה בבית·הכנסת הכררלי בקרבנה ;
ישראל דימנטמן ,סופר ,מררה ותיק ומנהל בתי·ספר עבריים ;

בנימין שבסל  iרן ,מררה בבי"ס "יבנה".
יהא נא מאמר זה נר· rכרןו לכל המורים שנשאר בערל

•זt.למה זרפרביץ ,מררה ותיק בבית·היתרמים ,מנהל בית-הספר

החינון היהידו בליטא ואשר ניסופ בשאוה.

חיים גליק ,מררה ותיק בבתי·ספר עבריים רכן בגימ·

עבריים ;
נסיה "יבנה" ;

אלתר נרמברג ,מדריד ראשי

סוביה סגל·ורשבסקי

ילדי בית·הספר העברי בגיטו
לנשמת בתני נחמה ז"ל

בחודש נובמבר  1941פתח ה"אלטסטנראtכ" שני בתי·ספר
לחינוך ילדי

הגיטו :

אחד בסלאבודקה העתיקה ,והשני

-

בסלאבודקה החדשה.

תנאי-העבדוה בבית-הספר היו קשים מא.ד הילדים היו
עצבניים,

שרויים

בפ nד·תמיד

ודמוכאים

עקב

המאורעות

הנוראים בגיטו .בחורף הראשון היו רובם רעבים ללחם והם
סבלו מקור ומתנאי· nיים בלתי סניטריים .גם בבית·הספר
שרר קור עז מחוסר חמרי·הסקה .הילדים והמורים היו יושבים
בכיתות עטופי מעילים וכפפות .ספרי·הלימוד היו מעטים

מאד ;

מחברות ,עט ,עפרון ,היו בבחינת בל·יימצא בגיטו,

אבל ה"אלטסטנראtכ" השתדל לקבל את כל הנחוץ מן העיר.
מלבד הקשיים הטכניים היה גם קושי פדגוגי בעבודה ,שנגרם
על·ידי בלבול השפות .במשך שנת הלימודים -4 1ס,194
כשליטא חיתה תחת שלטון רוסיה הסובייטית ,נסגרו כל בתי·
הספר העבריים .הילדים ביקרו אז בבתי·ספר ששפות·הלימוד
בהם היו אדייש ,רוסית וליטאית ,ועם פתיחת בית·הספר
העברי מחדש נאלצו להכשיר את הילדים ללמוד את כל
המקצועות בעברית .המורים התגברו על כל הקשיים הטכניים
והפדגוגיםי והצליחו בעבודתם .נפתחו עשר כיתות ,בהן
למדו ילדים מגיל שש עד חמש·עשרה .הילדים מעל לגיל
זה חויבו לעבוד עבודת·כפהי .באותו זמן נפתח עוד בית·
ספר אחד בחלק אחר של הביטו.
חשיבותו של בית·הספר לילדי הביטו ה.יתה לא רק בזה
שהיקנה להם ידיעות בשפה העברית ובמקצועות אחרים ,אלא
כיחוד בזה שהחזיר להם את הרגשת הילרית .בבית·הספר
שכחו הילדים במידת·מה את צרות הגיטו ,את דאגות הורהים,
והיו שמחים ועליזים .המשמעת בבית·הספר חיתה טובה.
הילדים ,בכללם בני הכיתות הנמוכות ,כאילו הרגישו את
האחריות הגדולה המוטלת עליהם ואת רצינות השעה ,והתנהגו
מצרייך .בילדים התעורר גם הרצון לעזהר הדדית  :התלמידים
הטובים עזרו לחלשים בהכנת השעורים ,ומה שההי חשוב
יותר ,בחורף הראשון בגיטו  -הילדים השבעים חילקו את
לחמם עם הילדים הרעבים.
בחג החנוכה נערכה חגיגת·ילדים .לא היו לא אולם ולא
במה ,ולכן חילקו את החגיגה לחלקים .האר mים השוזמנו

לחגיגה הלכו ממחלקה למחלקה וראו את ההצגות הקטנות,
את המשחקים ,הריקודים ,השירים והדקלומם -של הילדים.

ב·ז2

בינואר

,1942

יום

חורף

קר מאד

)הקור הגיע אז

עד  28מעלות( ,נגזר פתאום על ההיודים ,שחיו ברובע מסויים

של סלאבודקה החדשה,
הגיטר ,לעזוב תוך ארבע
אחרים ,אל דירות שהיו
הספר נסגר והתלמיידם

ושוב נפתח בית·הספר  mלימרדים החלו במשנה-מרץ.
התלמידים המבוגרים היו מוציאים עתוני·קיר ומקימים חוגים

מחוגים שונים .ד"ר חיים-נחמן שפירא ,ראש מחלקת היחנוך
שליד ה"אלטסטנראט" ,היה מרצה מפעם לפעם בפני חבר·
המורים .בקיץ שוב נערכה חגיגה ,הפעם באולם עם במה.
בתכנית היו שירת מקהלה ,דקלומים ,הצגות ,משחקים ,ריקדוים
ו"עירי·סולר .השתתף קהל גדול של הורים ואורחים .ההתעוררות

חיתה רבה

j

גיל ושמחה וצחוק לבבי של ילדים עליזים מילאו

את האולם .למרות התנאים האיומים של חיי הגיטו ,התפתחו

הילדים יפה .האמהות ,שהיו עמוסות עבודה מרובה )מלבד
עבודות·בית שונות חייבות היו ללכת העירה לעבודת·פרך
לבתי·חרושת או לשדה·התעופה( ,היו מקדישות משעות מנו·

חתן המעטות לטיפול בבניהן ,והילדים היו רחוצים ולבושים
לבנים ובגדים נקיים .בשעת החגיגות היו הילדים המקושטים
דומים לפרחים חיים .רגש של עצמאות והרגשת אחריות
כלפי ההורים התפתחו בלב הילדים  :גבהר בקרבם ההרגשה
של שותפות הגורל עם המבוגרים והתעורר הרצון לעזור
ולהשתתף במלחמת·:דקיום הקשה בגיטו .ילדות בנות עשר
היו מבשלות בבית וiפוינות ארוחה חמה להוריהן ,ששבר
רק בשעת·ערב מאוחרת הביתה ,אחרי יום של עבודה קשה
ומייגעת ; היו מסדרות את החדר ,מטפלות באח אר באחות
הצעירה וגם עובדות בגינה .כעמט על·יד כל בית בגיטר
חיתה גינת·ירקות ,והרגשה נעימה אפפה אותך למראה
הילדים העודרים ,המנכשים ומשקים את הגינות .לעיתים
קרובות היו הילדים עוסקים במכירת צמרכי·המזון שההורים
היו מביאים מן העיר ,וגם תפקיד זה מילאו בצוהר הוגנת.
למרות כל העבודות הצדדיות ,שהילדים היו מוכרחים לעסוק
בהן ,הם מצאו די זמן להכנת השעורים ולמשחקים .ומשחקי
הילדים היו גם הם אופייניים לגיטר  -חיקויים לאיחעי
יום·יום בחיי המבוגרים .הנה ,למשל ,ילדים אחדים בבי
שלוש·ארבע משחקים

בחצר ;

אחד מהם רואה מרחוק שוטר

יהודי ,והוא ממהר אל חבריו ומכרזי בפחד ' :י'לדים ,הבה
 ילדותנסתתר במהרה ,מחפשים גברים לעבודה"'l1C .
משחקות בחצר ; הגדולות מהן ממלאות תפקיד א:יפהות .והבה
נכנס שוטר לקחת נשים לעבודה )בשבועות הראשונים לקיום

הגיטו היו אמהות לילדים קטנים משוחררות מעבודה( .ידלה
אחת קטבה ממהרת אל השוטר ,מצביעה על שלרש הילדות

הגדולות ומכריזה :
תבע

"אלו השלוש

-

בהן" .בחצר בית·הספר היו

כולן האהמות שלי ,אל
הילדים

משחקים

בזמן

בר היה גם אחד מבתי·הספר של
שעות את דירותהים ולעבור לרחובות
מלאות ממילא עד אפס מקרם .בית·
בטלו מלימודיהם .חארי חג הפורים

"עובדים" בדשה·התערפה .אחד הילדים מציג שוטר גרמני,

שרב היושר הגרמנים להיודים להתיישב באותו רובע בגיסו,

המשגיח על העבדוה ; האו מ;כה גש,רטי·גרמי ומחרף ומגדף

ההפסקות

ומציגים

קבוצות

יהודים

החוזרים

אחרי

העבודה

אל הגיטר והגרמנים בודקים את חבילותיהם על·די השער
ומחרימים את מצרכי·המזון שקבר בעיר .והנה קבוצת ילדים

גיסו

את

קרבנה

העובדים :

תסיימו
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"הידרים ארורים ,נרפים אתם ,נרפים ,אם לא

את העבדרה

הקבועה

דע

הערב,

תשארר

כאן

עד

הלילה" .הנה ילדה אחת ,לבושה סינרו לבן ומספחת לבנה
על ראישה  -היא אחרת חרםניה~ היא ונל  m1על-ייד ילהד
שניה ,הממלאה תספדי מיידלת .שתיהן ניגשות אל כל אחת
המילדות שסביבו ומזהירות ארחן שהן חייבות להפסיק את
ההדירן ,כי יצהא פקדוה מסעם הגרמנים שעל כל יהדויה

הרה להינתח ולהפסיק

את ההדירן .הילדים הקסנים היו

תמדי ביד המבוגרים רדיער את כל המתרחש בחיהים .אן על

אף הכל מצאר הילדים במשחקיהם ובחיהים בין כתלי בית·
הספר תחליף של חיי חופש ,שאין בהם מתלא  iת הגיסר ופגעיו,
והמרדים ראו ברכה בעבודתם ומצאר בה סיפוק נפשי.

אולם שמחתנו ארכה רק זמן קצר .בסוף הקיץ גזרו
הגרמנים על סגירת בתי·הספר .הם היושר לפתוח רק בית·

ספר למלאכך"
גם אחרי סגירת בתי·הספר נמצא פתרון לשאלת החינון

של הילדים דע גיל  12על·ידי סדיור קבוצות קסבות ,כנרת
-8ס  lילדים ,שהיו לרזמים בבתים פרטיים .כחדר·לימרד
שימש חדר ,בר גרה משפחה שלמה שהלכה לעבדוה .על
הארון היו קובעים במסמרים חתיכת לינולאום במקרם לוח,

רעל חדלת היו תולים קולב לבגדי הילדים .אחרי הלימודים
היו מעמדיים את השולחן ואת הכסארת על הס eה ,רחיו
מתכוננים להצגה ,שחיתה נערכת מזמן לזמן באולם גדול.
כל קבוצה חיתה לודמת כשתי שערת .קבוצה הולכת וקבוצה

באה .צויד ההי הליזהר מאד שהילידם לא יקימד רעש שואןו
בחרוב ,רכן בעזבם את "בית הספר",
עבודה חינוכית זר נעשתה בחשאי ,ובמרבן ידוע חיתה זאת

פעולת מחתרת ,מנירן שאסרו
על ארש המזרים והתלמדיים
את ספריהם מתחת למעיליהם.
מקרם ,ואז חיתה קמה בהלה

היה ללמד וסכנה רבה ריחפה
כאח.ד התלמידים היו ברשאים
לפעמים נראו גרמנים בקירבת
והילדים היו מהמרים לבורח

זרן החצרות .היו מזרים שלידמו  80-50ילדים .הלימדרים
היו הנחמה היחידה של הילדים בחיי הגיסר הקשים .מזמן
לזמן נערכו :.:גיגרת·ילדםי יפות ומוצלחות באזלם הגדול של
המשטהר היהודית ,שחיתה בר במה גדולה ופסנתר .לחגיגות
היו באים מאות הררים ואזחרים .את החומר לתכניות חיברו
דלוב המזרים עצמם.
כן נמשן המצב עד

ה·אחררנה בגיסו
ופרחים,

שירים

-
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כמארם  .1944נירם זה חיתה החגיגה

חגיגת פורים יפה עם תלבושות ,ו.וים

ומחולות,

בהשתתפותם

של

בעלי

ילדים

עיניים נרצצות מגיל ומחדרה ,רמאות הררים שרור נחת מילדהים.
למחרת בא היזם הנורא והאיום ,בר נגזלו הילדים הרכים עד
גיל  13-12מזרועות אמותיהם האומללות והושמדו .הגרמנים
אצר·רצר כחירת·טררפרת מבית לבית ,עלז על עליזת .חיפשר
במרתפים

רבדירי·עץ

והוציאו

את

הקרבנר~r

הרכים

-

~ת

ילדינו מחמדינו ,ששרן חייהם ותקורת עתידם של כלראי
 הרגזהגיטר .במקרה שניסתה האם להתנגד לרוצחים
ארתה ואת ילדה חיד במקרם ,אר שהיו משסים בה כלבים
גדולים וברגע הבהלה היו חוטפים ממנה את ידלה.
יגון עמ 1ק ואבל כבד ידרו על הגיטר .הפצע היה עמוק,

הכאב כיוסם בלב והצער גדול מנשוא ; לא היו מלים כדי
להקל אפילו במקצת את נטל הדאגה והיאוש של האמהות
השכולות ,זרק בשיחותהין עם המזרים שהיו שותפים להן
באהבה לידלים ,היו שופכות קצת מתרגת·לבן.

ובהזכירנו

את ילדינו

היקרים

עלינו

להעלות גם

את

זכרם של המורים העבריים אשר הקדישו את מיטב שנר·

תיחם ,את כרחם וכשרונם לחינון הדור העברי הצעיר בליטא.
ביניהם היו תלמדיי·חכמים רבים ,פדגוגים מצריינים ,סרפדים
ומחברי ספרי·לימרד בכל המקצועות .רובם הושמדו גם הם

בידי הצר הצורר אר מתר במחנרת·הריכרז .יהי זכר כולם
בררן לנצח !

יעקב אולייסקי

הכ 1קצדעי בגיטד

בית·הספר

רעיון הקמת בית·ספר מקצועי בגיטר קרבנה ,כהמשך של

באחיהם ובאחיותיהם הפעוטים במקרם ההררים שהלכו לעבדוה.

בית·הספר המקצועי "אררט" בקרבנה ,נולד בראשית יבואר

יהודי גיטר קרבנה היו שבורים ורצוצים ,סחוטים מעבודה

כאשר

קשה ,מרעב ומקור .הם היו מדוכאים ומושפלים עד עמקי
הנשמה .היה זה איפרא טבעי ,שלא ההררים ולא ה"אלטםטנארט"

 ,1942כלומר כחודשיים אחרי "תקופת האקצירת",
כותב השוררת האלה בא בהצעה זר אל יר"ר ה"אלטםטנראט"
של הביטו ,ד"ר א .אלקם.
 כפי שהתברר אחר·מנובמבר  1941פסקו ה"אקצירת"
כן ,רק זמנית  -ובשביל כלראי הביטו החלה תקופה של
עברדרת·כפיה .שלטונות הצבא הגרמני החלו ולהקים ליד קרבנה
שדה·תערפה ענקי והיו זקוקים לכרחרת·עברדה רבים .גם בתי·

לא היה אז בכרחם להעלות מחשבות כלשהן על גורל הילדים
ועתידם.

ועידן הקמתו של בית ·ספר מקצועי בשביל הנרעד בגיטר
התעורר בלב כותב השורות האלה מהנימוקים הבאים :
א .עברדת·הכפיה בשדה·התערפה מביאה את בני·חנוער לידי

החרושת בקרבנה סבלו ממחסור בכוח ·עבודה ,שכן הליטאים

לא רצד לעבדו שם במשכורת-ערב .תנאי עבודות-הכיפת היו
קשים

מא,ד

ובמיוחד

-

תנאי

שערת

עבדו במשמרות 12
וכל זה ללא שכר כלשהו.

העבודה

ביממה

בשדה·התערפח.

שם

ובקרר

עז,

בשדה

פתוח

התנררנרת גמורה מבחינה גופנית ורוחנית,

ב.

ולהוציאם מעברדת·הפרן ההרסנית

ג.

בסוף  1941הורגש שינרי·מה ביחסם של הנאצים לגיטו.

בתרנו הסימנים שהנאצים רוצים לנצל את שרידי היהודים
בגיטו קרבנה לביצוע עבודות מפרכות ,בתנאי רעב וקרר,
רבן לתת להם לגורע לאט .החלה איפוא מעין הפםקת·נדפש
בזרעוות ה"אקצירת" .ה"שטאדט·קרמיםאר" פקד גם על פתיחת
בתי·מלאכה בגיטר לשם ביצוע הזמנות מטעם הצבא ,רכן כדי
שהפקידים הגבוהםי של השלטון הגרמני האזרחי ומשפחותיהם
יהינו משירותם .בלב שרידי היהודים בגיטר ,שנגד עיניהם ערד
עמד הטבח הגדול מה"  28באוקטובר  ,1941גברה התקרח שאולי
יתרחש נם והם ישארר בחיםי .נל הפםקת·נרפש התפרשה מדי

כאות להקלת המשטר האכזרי .אותרת כאלה היו

בעיניהם :

לימוד מקצוע יאפשר לקבל את בני·הנרער ל"בתי·המלאכה
הגדולים" של הגיטו ול"בריגאדרת" המועסקות

בעיר

בשדה·התערפה.

בהסוואה של לימוד מקצוע יוכנס הנוער לאוויהר של
פיקוח פדגוגי והתפתחות תרבותית ויינצל על·דיי כך
משחיתות מוסרית גמורה.

ד.

מאחר ש"בתי·המלאכה הגדולים" של הגיטר היו זקוקים
לכרחרת·עברדח במספר רב ,הרי היה בזה נימוק מסיעי

לפנייה אל שלטונות הכיבוש שירשו לפתוח בית·םוכר
מקצועי בגיטר.

ואכן ,השלטונות נענו לפנייתו של ה"אלטםטנראט" הויושר
לפתוח בגיטו בית·םפר מקצועי רבו ארבע מחלקות  :מסגרות,

פחחות ונגררת לנערים ותפירה לנערות.

משניגשו לביצוע התכנית נתקלו בכמה מניעות :
בשל הדוחק הרב בתנאי הדיור והחמסור בדירות לא חיתה

הדרישה הגדולה לפועלים היודים.
התענינרת הנאצים בתכנית להקמת בתי·מלאכה בגיטר,

כל אפשרות למצוא מבנה כלשהו בשביל בהי"ם.
היה מחסור חמור בכלי·מלאכה ובחומרים הדרושים.
מאיד,ן את בעיית חבר המורים והמדריכים היה קל לפתור,

ג .התחלה של חלוקת מצרכי·מזרן מסוימםי בגיטר.
כמר·כן נשמעו מרגיעות במקצת הידיעות השונות שנקלטר
מפי הגרמנים והליטאים במקרמרת·העברדה בעיר .הדאגה
החמורה ביותר שמילאה את הלבבות באותם ימים חיתה הגזירה

מבי"ם

א.
ב.

והרחבת בריגאדרת·העברדח בעיר.

להעמדי מדי יום

כ· s,ooo

פועלים לעבודות בשחד·חתעופח.

קרר מקפיא נמשן אז ללא הפסקה ,וליהודי הגיטר לא חיו
נעליים רבגדי·חורף מתאימים למזג·אריר חורפי כזה .בכל בתי
הגיטר שררה מצרקת·רעב .כל הגדרות רכל נםר·עץ שמסביב

הועלו זה מכבר באש כדי לחמם במקצת את העצמות הקפואות.
באותם הימים היו בגיטו קרבנה כ  600-בני-נעור בגיל
 ,14-11בנים רבנות .גם נערים ובערות בני  12נשלחו אז
לעבודה בשדה·התערפה .הם הלכו לעבוד שם כ"מלאכים"
במקרם אב אר אם חולה ,או במקרם אנשים זרים ,תמורת תשלםו.

בזה עזר הילד לקיום המשפחה .היו רואים אז ילדים קטנים
מתגודדים בחצרות הגיטר ,בחפשם שברי קרשםי ובסרים ושרידי

גדרות ,דכי להביא הביתה חמרי·הםקה לחימום החדרונים
העלובים .על בני-הנרעד הוטל לפעמים גם הערל לפקח ולטפל

שכן נשארו

בגיטו מספר

מדריכים,

מהנדסים

ומורים

"אררט" הקרבנאי לשעבר .רק בסוף ינואר  1942נתגלגלו
הדברים כן ,שניתן להשיג בנין מתאים לבית·הספר  :באותו
חודש פקדה ה"גישטפאר" על פינוי חלק משטח הגיטו
בשביל  3,000יהודים מגורשים מווינה ,אלא שיהדוים אלה
לא הגיעו לגיטר קרבנה .כן נתפנה בשטח הפנוי מקרם להקמת
בית·הספר המקצועי .עובדי "אררט" לשעבר קיבלו בהתלהבות
את רעיון הקמת ביה"ס ,כהמשך של בי"ס "אורט" הקרבנאי.

במאמציהם המסורים של מדריכי "אורט" ושל בעלי·מלאכה,
שעבדו קודם בעיר ,עלה בידם לאסוף קצת כלי·מלאכה בגיטו
עצמו ,ובעיקר

-

בדרן של סחיבה ממקומות·עברדה בעיר

והברחה בבגדיהם אר בחבילות העצים שהעבירו זרן שער
הגיטר" .מבצעים" כאלה היו כרוכים ,כמובן ,בסיכון לחם
ולמשפחותיהם .בביצוע ההברחה של כלי·מלאהכ וחומרים
הם נאלצו לוותר על האפשרות להבריח מזון בשביל המשפחה,
ואף זה היה קרבן גדול מצדים.

עברו  3חדשים עד שהצליחו לסלק את ;כל חמכ.vיולי•g

גיםר

קרבנה
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במארס  1942נפתח בית·הספר המקצועי בגיסו .תחילה נפתחו

שנסגרו  .תחת המסורה של בית·הספר המקצועי ניתנה ,איפרא .
אפשרות להקנות לילדים הצעירים חינוך כללי.

בהי"ס הפך תוך תקופה קצרה לכיתר וסדנתו של הנוער

בשביל הילדים עד גיל  13הונהגה תכנית-לימודים מיוחדח

היהודי בגיסו קובנה .בנים רבנות עבדו בו ,למדו ,שרו רסיחקר.

בת ארבע שעות ביום .הם למדו חשבון ,עברית ,אידיש ,טבע .

קם מוסד שכל תושבי הביטו העריצרחו ואהבוהר .ה"אלטסטנ -
ואט" תעמיד בשביל ביה"ס בנין שלם בבלוק  ,cששופץ ושו eר
 מסגרות,לתפקידו החדש .ארבע המחלקות של ביה"ס
פחחות ,בגודת לבנים ,ותפירה לנערות  -נפתחו בחגיגיות

היסטוריה ,ומלבד זה גם עב·1דה מקצועית בסדנאות של ביה"ס,

המחלקות למסגרות ,פחחות ותפיהר ,ואחרי פסח גם הנגריה.

רבה וכוחות·חוראה מעולים מ"אררט" למקצועות שונים נתקבלו

לעבודה ,בחם המהנדסים יעקב רבינרביץ ומנדל סדובסקי
והמדריכים איסר פלמן ויצחק אפלברים ,כולם מביה"ס "אורט"

הילדות למדו תפירה רעבדוות·י.ד לבנים ניתנה אפשרות של
בחירת בין מסגרות ,נגררת ופחחות .התלמידים המבוגרים יותר

עבדו  4עד  5שערת ביום ,מלבד  3-2שעות של לימודים
עיוניים  :שרטוט ,טכנולוגיה רפיסיקה .קבוצת החקלאות עבדה
בגנים שליד בית"ס ומלבד זה קיבלה גם שעררים עיוניים
הקשורים לעברדת·אדמה .בתור מנהל פדגוגי של בהי"ס

לשעבר .לימודים עיוניים תורו המהנדס שמעון רטנו ,ד"ר

נתמנה

י .א .רבינרביץ' המהנדס ל .שכנרבסקי רחאגררנרם י .ארלייסקי.

סטרלצקי )מת בדאכ t,ר מרעב(.

הפדגוג

לשעבר של

בית"ס

"אררט"

בקוננה,

ה'

בתור מדריכות לכנרת שימשו בוגרות ביה"ס "אורם" בקרבנה.
ליד ביה"ס המקצועי הרקמה ספריה והתנהלו גם לימודים

שאורגן על·ידי קבוצות הנוער הציוני .חוברה אז הגדה מיוחדת

הרמאניססיים .כל זה נעשה בסתר .בחרגי נוער נערכו ויכוחים

ובה תמונות היסטוריות והצהרות פוליטיות .את ההגדה הקריאו

ושיחרת על בעיות שונות ,יהודיות וכלליות .המציאות הקודרת,
בצל ההשמדה שהעיקה על הגיטו ,נשכחה כאן לרגע .לנוער
ניתנה אפשר  iת לבלות ,לפחות חלק משערת היום ,בתנאים

בציבור וביחידות .בין חלק לחלק נישאו נאומים על גורלו
של העם היהודי ועל החזון ההולך ומתגשם בארץ·ישראל.
אף·על·פי שה"אלטסטנראט" העמיד עוד בנין לצוני בית·
הספר המקצועי ,לא היה בו די מקום לכל הנערים והנערות

אנושיים.

בפסח  1943התקיים בבית·הספר המקצועי "סדר שלישי"

בגבולות הביטו של קוננת נכללו גנים ,שהשתרעו לאורך

של חגיטו שרצו להימנות בין תלמידיו ומספרם גדל מיום ליום.

הנהר ריליה רחיו שייכים לפני המלחמה לבית·הספר המקצועי

בקיץ  1943הגיע בית·הספר המקצועי לשיא התפתחותו ,רבין

ולמעון לילדים נוצרים .הנהלת בית ·הספר המקצועי בגיסו

כתלי ביה"ס כמעט שנשכח המצב הטראגי בו היו שרויים

ניצלה את ההזדמנות וארגנה קורסים לחקלאות מעיז~ית ותיאר·
וטיח בשביל  40נערים ונערות .תוך זמן קצר גדל בית·הספר
המקצועי ומספר תלמידיו הגיע ל·  .1soבד בבד עם ניהול

יהודי הגיטו.

כיה"ס חיתה גם פעילות להכשרה מקצועית לנזבוגרים .אורגן
קרוס לבנאים שאיפשר לכמה עשרות מתושבי הגיטו לעבוד
בכנין .כך גם אורגנו קורסים של יום ראשון לאינסטלאטורים

בדרך כלל היה הנוער שביקר בבית·הספר המקצועי מפוחח

מבחינה רוחנית ,עשיר בנסיון·חיים באופן בלתי רגיל ,פרי
חיי האימה ,בעל כשרובות ורצון להתקדם על אף כל המכשולים.
לפעמים נסחפו באופטימיותו ,בשטף מרצו ובאהבת·החיים שלו
אף המבוגרים ,בפרט המורים והמדריכים שבאו במגע עם נוער

זה ,ונקלעו כאילו לעולמה הקסום של הילדות והנעורים למרות

רמכרנאי·רכב.

ב  26-באוגוסט  1942נכנס לתפקידו ממונה חדש על ענייני

סכנת הכליה שריחפה עליהם.
בקיץ  1943נפתחה בבית·הספר המקצועי המחלקה לאמנות,

שאסרה על הוראה כלשהי בגיטר .נסגרו ,איפוא ,בתי·הספר

בהנהלתה של חאמנ·ת חגב' מושקט .למחלקה זר נבחרו הבנות
המוכשרות ביותר והן למדו ,מעשית ותיאורטית ,ציור ,חולדות
האמנות ,תורת הצבעים וביצוע מעשי של עבודרת·יד )רקמה
רעוד( .נפתח גם סמינר בשביל הנערים המוכשרים בני 14
עד  ,16שבו חורה וחרצה הדוצנט ח.נ .שפירא בשטחי ההומא·

לפעול במחתרת וגרעין של הנוער אף התארגן מסביב לבית·

ניסטיקה והמדע .לפי התכנית אמורים היו אלה שהשתתפו

הגיטר רשמו ק~פן .בימיו הוציא ה"שטאדט·קרמיסאר" פקודה

שהוקמו בגיסו ,לרבות בית·הספר המקצועי.
הפקודה באה על הנוער כרעם ביום בהיר .את ההורים

אחזה חדרה לגורל ילדיהם .את הנוער הכניסו שוב לפלוגות·
העבודה של הגיטו והסדנאות נסגרו ,אך החוגים המשיכו

בסמינר זה להיות מדריכי החוגים השונים בביה"ס .אחרי סגירת

הספר המקצועי הסגור.

בדרך נס לא נמשכה תקופת שלטונו של ק~פן זמן רב.

ביה"ס הכללי נכנס ד"ר שפירא להנהלת בית·הספר המקצועי
והקדיש מזמנו וממרצו לפעולה התרבותית בקרב התלמידים.

הממונה החדש ,מילד ,היתר לפתוח מחדש את בית·הספר

בהשתתפות

אחרי עוזנו את קובנה השתדל ה"אלטסטנראט" לקבל אצל

בבית·הספר המקצועי אורגנו הרצאות

ושיחרת

המקצועי .נימוקיו של ה"אלטסטנראט" היו שבית·הספר
המקצועי מאפשר לאמן בעלי·מקצוע טובים ,שיוכלו לעבוד

באי·כרח הנוער  -אברהם מלמ,ר יצחק שפירא רחיים טיקטין.
שלושה נציגים אלה היו באי·כוח המחתרת של גיטו קובנה.

גדל במשך הזמן .אחרי מאמצים רבים ניתן ההיתר ובנובמבר

הפעילות בביח"ס התרחבה בכל הכיוונים  :הוקמה מקהלה בת
למעלה מ  100-תלמידים ,בהנחלתו של המורה לזמרה והמנצח

בבתי·המלאכה

של הגיטר

ובבריגאדות ·העירוניות,

שמספרן

 1942חידש בית-הספר המקצועי את פעולתו.
במרוצת שנת  1943חלה התפתחות בלתי רגילה של ביה"ס.
מספר התלמידים הגיע ל  ,350-מכיורן שבתי·הספר הכלליים
נשארו סגוירם ,הרחיבה הנהלת בית·הספר המקצועי את
פעולותיה וקיבלה גם ילדים בגיל  .10בתוך חבר·המורים יז~ל
בית ·הספר המקצועי נכללו בהסתר מורי בתי·הספר הקודמים

ב .גרבו )מת בדאכאו( .באותו זמן ניגשו גם לאיסוף מוצגים
מכל המחלקות בשביל תערוכה .וולף לוויה הכין להצגה את
יצירתו של י.ל .פרץ "המקובלים" .אחרי כמה חדשים בוצעו

התכניות וההצגה החגיגית התקיימה בין כתלי ביה"ס.
בחדרים החיצוניים של ביח"ס הוצגו מוצגים של המסגריה,
הפחחית ,הנגריה ,והמתפרה .הוצגו גם תוצרת חקלאית ,עבודות

יהזןת
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אמנותיות ,ציודים ודיאגרמות .האולם היה מלא מפה לפה

להתחבא אצל נוצרים היו פחותים מסיכויי הילדות ,שכן הלי·

תלמידים ,הודים וסתם יהודים מהגיטו .תכנית פתיחת התערוכה

טאים פחדו לקחת לרשותם נערים יהודים מבוגרים.

כללה :

דברי פתיחה של כותב השורות האלה ,כמה פרקי נגינה

ושידה של המקהלה )"עודו עודו"" ,הללויה"( ,ריקוד בלט של
תלמדיות מוכשרות בהנהלתה של גב' פולה אקמן )וינשל(

ב 2-

בדצמבר

1943

הזדעזע הגיטו ,וכיחוד בית-הספר חמק·

צדעי ,לשמע הידיעה שד"ר חיים-נחמן שפירא ,בן הרב הראשי
של קובנה

,,

אברהם·דובער שפירא )שנפטר בגיטו קובנה(,

והופעות-יחדי של שני כנרים צעירים )שניהם ניס aו בעת

הוצא מן הביטו על·ידי ה"גישטאפו" יחד עם אמו הרבנית,

חיסול הביטו( .בין החלק הראשון והשני של הערב נאם ד"ר

עם אשתו ובנו .כעבור כמה ימים נודע על גורלם הטראגי -
הם נרצחו בפורט ה·  .9בית-הספר המקצועי ערך ביום השלושים

ח.נ .שפירא .הצלחה גדולה חיתה להצגת "המקובלים" של
פרץ ,שאחריה נשא נאום·סיום נלהב הד"ר גרינהויז .את המסיבה
החגיגית חזרו וערכו כמה פעמים בשביל תושבי הביטו ,וכן
בשביל עובדי שדה-התעופה .התערוכה נתקיימה כמה שבועות.

להירצחם ערב·אבל לזכרו של המחנך הדגול .מורים ותלמידים
הספידו שבורי-לב את האישיות המזהירה ,שנעקרה לפתע
מתוכם.

בסתיו  1943החלו להגיע ידיעות מדאיגות בנוגע לעצם

במשך חדשי שירותו הראשונים ערך גקה ביקורים תכופים

קיומו של הגיטו .פקדיים גבוהים של הגישטאפו וקציני ס.ס.

בבית-הספר המקצועי .כל ביקור עורר חרדה בקרב התלמידים
והוריהם .הושמעו הצעות לשכן את בית-הספר המקצועי על
מחלקותיו ב"בתי·המלאכה גדולים" של הביטו ,מתוך הנחה ששם
יגבר רגש הבטחון של התלמידים ,אבל בשל הצפיפות בבתי·
המלאכה לא בוצע הדבר.
בפברואר  1944מנה בית-הספר המקצועי  440תלמידים.
נתקבלו ילדים מגיל  .10-9לתלמידים חולקו כרטיסי-עבודה כמו
לפועלים והתלמידים הצעירים נרשמו כבני  ,12וכל זה מתוך
אשליה שהדבר ישמש מעין "חיסון" לילדים .ההורים לחצו על
הנהלת בית-הספר  .המקצועי לקבל את בניהם הצעירים ,ולשם
הסוואה הלבישום כובעים גבוהים ,נעליים גבוהות ומכנסים ארו·
כים ,כדי להעלות את דמות גילם .האמהות היו פונות אל הנהלת
בית-הספר בתחנונים " :ראו נא ,קבלו את ילדי לבית-הספר1
הלא הוא כבר גדול ,הצילו את ילדי ,תנו לו כרטיס עבודה"...

ערכו ביקורים תכופים בגיסו .ממקורות מסויימים הסתננו ידי·

ערת שהגיטו יעבור לדשות ה·ס.ס .היו סימנים  1vימים קשים
מתקרבים ובאים.

ב 8-

בספטמבר

1943

הגיע מפקד חדש ,גקה,

בלורית אנשי ס.ס .אולה קיבלו את הגיטר תחת פיקוםד .גקה,

בעל פני רוצח ,בא ממחנה·דיכוז שבו נודע באכזריותו ליהודים.
הוא הודיע ל"אלטסטנדאט" ,שהגיטו יהיפך למחנה·דיכוז ושתו·
שביו יחולקו בין מחנות·עבודה אחדים .מלבד זה רמז על

גזירות אחדות ,שברצונו להוציאן לפועל בחדשים הבאים .חדשי
ספטמבד·אוקטובר

1943

היו

ימי

חדדה

בגיטו.

גקה

חידשה

בינתיים לבית-הספר המקצועי להמשיך בפעולתו .העבודה
והלימדוים לא נפסקו ומספר התלמדיים הלך וגדל ,עד שבא

ה·  26באוקטובר ,1943

כאשד הוציאו מן הביטו באכזריות

2,700

יהדוים  -גברים ,נשים וטף .את המבוגרים העבירו למחנות·
עבוהד באסטוניה ,שברם ,שררו תנאי·קיום איומםי ,וחלקם

והנה הגיעו "הימים הנוראים" של  28-27במארס 1944

-

הגדול ניספה שם .הילדים הקטנים והזקנים נלקחו הלשמדה

בהם בוצעה אקציית הילדים  mקשישים בגיסו קרבנה.

באושוויץ .ב"אקציה" זאת איבד בית-הספר כ·  soתלמידים.
למחרת ה"אקציה" נאלצו תושבי הביטו ללכת שוב לעבודה

באוחם שני ימים אספה ה"גישטאפו" כ  1200-נפש ,מהן
כoo -ד ילדים ,שהוטלו לקרונות·משא ,הועברו לאן שהועברו

ולדאוג למחיהי היום·יומית .בית-הספד המקצועי החל ,אחדי

ונרצחו.

כמה ימי תדהמה ,בפעולתו .בדמעות בעיניים ובמועקה בלב
הסתכלו המודים וילדי בית-הספר על המקומות הריקים של

חבריהם ,שלפני זמן קצר בלבד ישבו עימם בצוותא.
ב 1-

בנובמבר הפך

הביטו רשמית

למחנה-ריכוז

ביום הראשון ל"אקציה" עוד הצליחו הורים רבים להסתיר
אח ילדיהם במחבואים )"מלינות"( ,שהספיקו להקים במשך
החדשים הקודמים ,וכן במרתפים ובעליות· גג .אך הגרמנים

מרכזי

הבחינו ב"גרעון" במספר הילדים בהשוואה לרשימות שהיו

)קאצעט( .בפי יהודי הביטו הוא נקרא גם לאחר המאורעות

בידיהם ומשום כך חזרו על ה"אקציה" גם ביום החמרת ,ה 28-

האיומים "גיטו" ,עד חיסולו ביולי •1944
התחילה התקופה של פיצול תושבי הגיטו ,שחלקם הועברו
לחיות במחנות עבודה מסביב לקרבנה .מספר התושבים בגיטו
ובהם גם מספר תלמידי בית-הספד המקצועי פחת והלך ,אך
העבודה והלימודים נמשכו תודות למאמצים על·אנושיים מצד

במארס .באותו יום הם באו בלורית כלבי·גישוש ומצויידים

המורים והמדריכים.

לפעמים הצליחו להוציא משפחות שלמות ממחנות·העבודה

ולהחזירם לגיטו ,וזאת בזכות ילדיהם שלמדו בבית-הספר
המקצועי .הילדים התקשרו ביתד·שאת לביה"ס ,בו מצאו מעין
מפלט ומרגוע רגעי מהמציאות האיומה.

בחדשים האחרונםי של שנת  ,1943וניחרד בארשית , 1944
שרב פחת מספר התלמידים בבית-הספר המקצועי .ההודים בגיטו
נתפשו כולם לרעיון אחד  -לחפש ולמצוא מכר נוצרי בעיר
או בכפר שיסכים לקבל לרשותו ילד היודי מהגיטו .הידיעה על
"אקציית הילדים" בגיטו שאורלי ב· sבנובמבר  1943הראתה
ברורות מה צפוי לילדים בגיסו קובנה .יצויין ,כי סיכויי הנערים

בחמרי·נפץ ומוטות·פריצה .בחיפושים מבית לבית אספו עוד
 300ילדים וקשישים.
משנפתח שוב בית-הספר המקצועי כעבור 5
שב"אקציה" נעקרו מביה"ס  54תלמידים .הילדים שנשארו
סיפרו שגם הם נחטפו תחילה על·ידי אנשי הגישטאפו ,אבל
אחרי שהציגו את כרטיסי·העבודה של בית-הספר המקצועי
ימים

הוברר

הרפו מהם על אף מראיהם הצעיר .הדייעה ,שבמקרים רבים
הציל כרטיס-העבודה ילדים מכליה ,הניעה הורים שהצליחו
להחבאי את ילדיהם ללחוץ על הנהלת בית-הספר המקצועי
לקבל ילדים עוד יותר צעירים .ההורים מצידם קיבלו על
עצמם לחנך ולתרגל את ילדיהם שבשעה שישאל אוחם גרמני
על גילם יענו תמיד  13 :שנר"
אחרי "אקציית הילדים" גברו מאמצי ההררים להוציא אח
שארית הילדים הניצולים מתוך הגיטר העיהר.

מצד הנהלת בית·הס~כר המקצועי גבר הלחץ שביה"ס יוכלל

גיטר

p

רבנה

במסגרת "בתי·המלאכה הגדולים" של הגיסר .גם ההררים ,שעבדן
בררכם בבתי·המלאכה ,דרשו שבית·הספר המקצועי יוכנס לתוך

בתי·המלאהכ ,כדי שהילדים יימצאו בקירבת·מקרם אלהים.
הנהלת בתי·המלאכה נענתה לדרשיה רבית·הספר המקצועי
הועבר לבתי·המלאכה .לתלמידי ביה"ס הוקצו  2צריפים בשביל
המסגריה והנגרתי .הנערות הוכנסו למחלקת התפירה .התלמדיים
הצעירים עבדו  4שעות ביום בשתי משמרות .הלימודים העיוניים
הופסקו לגמרי .ילדים רבים חולקו בין מחלקות שונות של
בתי·המלאכה .בבוקר ובערב ,כשעברו המוני יהודים דרך שער

139
התלמדיים פונים אלי תמדי בשאהל " :רבכן ,מר אולייסקי ,איזה
רושם עשה זה עלהים ן האם היו היום מרוצםי ז האם שיאירו
את בתי·המלאכה שלנר ".ד
לעיתים קרובות נאלצנו להחביא את התלמידים הקטנים
ביותר ,כדי להעלים מעין המרצחים שערד נשארו בגיסו ילדים
קטנים כאלה .גקה בעצמו הורה להנהלת בתי·המלאכה לא
להציג את הילדים הקטנים בפני הרעודות השונות .כנראה שחשש
כי הממונים עליו יבואר בטענות שלא עשה "מלאכה שלמה"
בשעת "אקציית הילדים".

בתי·המלאכה ,אפשר ההי לראות ביניהם את תלמידי בית·הספר

ב"  6ביולי  1944החל חיסול גיסו קרבנה וכל המחנות בסביבה

באפריל  1944החל בית·הספר המקצועי בפעולתו במסגרת

ואז הקץי הקץ גם על בית·הספר המקצועי .ממאות תלמדיי
בית·הספר המקצועי נותרו בחיים רק קרוב לעשרים .בית·
הספר המקצועי של הגיטר ומאבקו למען קיומו של נוער הגיטר

אימת מוות .כל שבוע הידבר אנשי הגישטאפו וה·ס.ס .לסייר

יצריינר כאחד הפרקים המזעזעים ביותר בפרשת האימים של
חורבן יהדות ליטא .עם זה הם גם ישמשו כסמלה של החיוניות
היהודית ושל מסירות נפשר של העם היהודי למען חינוכו של

המקצועי ,שצעדו חמירי פנים ,כמו פועלים מבוגרים.
"בתי·המלאכה הגדולים" של הגיסו וביולי  1944כבר היה גיסו

קובנה מחוסל .במשך החדשים הספורים היו התלמידים אחוזים
בבתי·המלאכה ולא פסחו על מחלקות התלמדיים .בשעה שמל·

אכי·חבלה אלה היו מתקרבים למחלקות התלמידים היה התלמיד
התורן משמיע אות מותנה ולשמע האות היו הילדים ,אפילו
בני תשע ,מתחילים לשפשף בחזקה במשחזותיהם ולדפוק
בפטישהים .פני הילדים היו תמדי רציניים והם החזיקו עצמם
כמו חיילים ממרשטרים .בעזוב התליינים את בתי·המלאכה ,היו

הדור הצעיר.

בימים האפלים והנוראים של רצח המונים ,בימים של דכדוך
הרוח "עד שאול תחתית" ומאבק נואש למען החיים  -הדגים
גיטר קרבנה את מידת מסיררת·הנפש בגילויהי הנעלים ביותר
במאבקו להצלת הילדים  -המאבק למען המשכיות קידם האומה.

/ifo

ל .ש.

כורסזקה

בגזטן

ביולי  1942פנה מ .הרפמקלר ,מהמרסיקאםי הדיועים בגיטר,

של יהודי ליטא .אך נשמעו הצלילים הראשונים של התזמורת ,

י"אלטסטבראט" בהצעה להקים בגיטר תזמורת של בגבים יהודים.

צלילי "כל נדרי" הקורעםי את הלב ,ומיד פרצו כולם בבכי -

ההצעה עוררה ויכוחים סוערים ב"אלטסטבראט" ובחוגים
הציבוריים בגיסו .היו נימוקים בעלי·משקל הן בפי מצדדי

בכו הנגבים רככו גם המאזינים .אשה אחת התעלפה וצנחה .
חיתה זר דדקא גרמניה בצרויה ,נשוהא לרופא יהדוי שהלכה
אחריו לגיסו ,אם כי חיתה יכדלה להישאר בעיר.
במשך הזמן התפתחה התזמורת יפה וחיתה לגורם תרבות•
ואמנותי חשוב בחיי הביטו .השתתפו בה  35בגבםי ר· sזמרםי
בניצוחו של הכבר הומנצח המגרסה מ .הרפמקלר .כנר·ראשרז
של התזמורת היה הכבר א .סט,פל .העיבוד המוסיקלי של חיצי·
רות העבריות בעשה על·ידי הרפמקלר רפ .הידי ,ושל היצירות

הרעיון הנועז והן בפי מתנגדיו .נזכרת הקמת התזמורת דיבר

הצורך לשמור על רוחם של כלראי הגיטר ,לעודד אותם ולהסיח
באמצעות מוסיקה את דעםת מן המחשבות הברגות .גם מצבם

הקשה של כמה עשרות בגבים מקצועיםי בגיטו שימש דחיפה

לביצוע הדגר .לפני המלחמה היה לנגבים אלה חלק בכבד בחיים
המוסיקליים של העיר .היו מהם שכשנים כתיקכן ניגבו בקבי·
ערת בתזמורת של האופרה הליטאית .כל הנגנים היו בעלי ותק

באידית

-

על·ידי ס .ברוידא .הקונצרטים בערכו בקביעות

כמעט

פעמיים כשברע .נוסף לכך נערכו קונצרטים בהזדמנויות שרבות.

כולם הביאו לגיטו את נלי·הנגינה שלהם ,אן בחודשים חרא·

כל הקונצרטים משכו קהל רב של מאזינים .במיוחד יש לציין
את הקונצרט שבערך ב·כ  1תמוז תש"ג ) (1943לזכרם של
הרצל ו·ח.נ .ביאליק .אחרי ביצוע גזירת ה"קסירקוט" של הגיטר

מקצועי

ורובם

היו

ידועים

בתור

טובי הנגנים

בעיר.

שונים פחדו לנגן ,אפילו לשם אימון בלב,ד שמא יגיע הדבר
לאוזני הגרמנים והללו יראו בהם "בני אינטליגנציה" ,דבר
שחיתה בו סכנה רבה .מסיבה זאת השתדלו כל הנגנים לעסוק
בגיטו בעבודות אחרות .חיו המם שנתקבלו לשירות במשטרת
הגיטר .כאשר החלה "תקופת השקט" התאוששו קמעא הנגנים
והתחילו להתאמן בסתר בנגינה ,כדי לשמור על כושרם .נתברר
שיש בגיסו חומר אנושי מצוין ,רגם לא מעט כלי·נגינה ,להקמת
תזמורת ראותי לשמה.
מאידך חיתה התנגדות נמרצת לרעיון הקמת התזמורת מצד
מספר אנשי·ציבור בגיטר ,שטענו במרירות

רבה ,כי בהקמת

תזמורת וקיומה בגיסו יההי משום חילול זכר הקדושים ,ואסור
לערוך קונצרטים על קברותיהם .היו גם שאיימו כי יציאו
בהפגנה נגד הקונצרטים ויפריעו לנגינה אפילו בכוח .על זה
השיבר מחייבי עריכת קונצרטים בגיטו ,שבמוסיקה אפשר לתת

ביטוי לא רק לרגש של שמחה ,אלא גם לרגש של "אבל וכאב
נפשי .אחרי התלבטויות קשות שוכנעו סוף סוף גם המתנגדים
ואט·אט נטשו את עמדתם השלילית.

ערכה

התזמורת

קונצרטים

גם

במחנות·העברהד.

כן

נערכו

קונצרטים מיוחדים לילדים ,בפורים ובחנוכה .תכנית-הקונצרטים

חיתה מורכבת תמיד רק ממרסיקה תינית .היא כללה בעיקר
יצירות של מלחינים הידוים  :אחרון ,אנגל ,אלמן ,גובר ,תלוי,
לבנדרבסקי ,גררזרבסקי ,שליט ,צימבליסט ,צייטלין ,ז'יטרמירסקי,
גבסיך ,מאידנו ,מבדלסרן .כמר·כן נוגבר יצירות קלאסירת משל
גדולי המלחינםי .הביצוע היה ברמה מרסיקלית גבוהה מא.ד
צלילי המרסיקה היו מעבירים את תושבי הביטו ,אם כי לא את
כולם ,לעולם אחר ,משכיחים מהם לזמן קצר את עינוייהם
וסבלותיהם ומוסיפים להם כ mרת נפשיים.
גם גרמנים ,בעיקר מאנשי מיפקדת הגיטו ,היו באים לפעמים

לקונצרטים של התזמורת .בימי המפקד האחרון של הגיטר,
גקה ,באלצו לעררך ,לפי פקודתו ,כמה קונצרטים סגורים כשביל
אנשי ה·ס.ס.

יחס כלואי הגטיר לתזמורת היה טוב למדי ,אבל תכופות

אחרי דיון נרקב בעניו הוחלט ב"אלטסטנראט" להקםי את

הושמעו גם טענות ,כי מן הקונצרטים נהנים בעיקר ה"יעלות",

התזמורת .דכי לבצע דבר זה צריך היה להתגבר על קשיים
רבים .קודם כל חיה צריך לתהות בזהירות רבה על קנקנם של

כלומר התקיפים וה"גבירים" בגיסו.
בגיסו פעלה גם תזמורת·מנדוליבות ,שאורגנה על·ידי המנצח

הגרמנים ולדעת מה תהא עמדתם כלפי "חוצפה יהדוית" כזאת.

א .בררשטיין מעובדי "בתי·המלאכה הגדולים" .גם תזמורת זו

ה"שטאדט·

עסקה בעבודה מוסיקלית רצינית ,אם כי רישוהמ בחיי הגיטר

קרמיסריאט" הגרמני ,רכן עם הגישטאפו ,התברר שאין מצדים

היה קטן בהרבה מזה של התזמורת הארשונה .כן פעלה זמן·מה

התגנדות להקמת תזמורת בגיטו.

בגיסו מקהלת·ילדים ,בה השתתפו ילדים מבית·הספר המקצועי.
את העבודה הווקלית ניהל דב גובר .לילדים המוכשרים בתן
םםופל שעררי·בגיבה .ג'בי אנצל·קירגר נתבה ל,הם שעררי·ירקדו.

היה

זה בתקופת ה"שקט"

ואחרי מגע זהיר עם

בתור אולם לקונצרטים בא בחשבון רק בנין הישיבה המפור·
סמת בסלאבודקח ,אשר שימש לגרמנים מקום לפגרי כלבים
שנהרגו .משטרת הגיטו ר"בתי·המלאכה הקטנים" סיעיו להתקין

אח חאולם ולאט לאט קיבל צורת "פילהרמ;ביה קטנה" .הגם
שרוב חברי התזמורת לא שירתו במשטרה ,בחשבה התזמורת
מבחיבת האדמיניסטרצהי של הביטו לתזמורת של המשטהר.
הקונצרט הראשון נערך באוגוסט  1942והוא השאיר רושם
עצרם על כל שומעיו .היה זה שנה לאחר שהחל סיוט·הדמים

רוב נגבי וזמרי התזמורת ניספר .אלה מחברי התזמורת ,אשר
נתגלגלו עם שרידי הביטו למחברת·הריכרז שעל·יד דאכאו,
הקימו גם שם תזמורת שמזמן לזמן ערכה קונצרטים בשביי
אנשי מיפקדת המחנות ובשביל עצורי המחברת .אחרי החשרור
פעלה התזמורת באיזור האמריקאי של גרמניה וקיימה קונצרטים

בשביל יהודי שארית הפליטה.

\~,

הרב אלחנן  aרסון

חוו·ה דת בג וטן

קהילת קובנה ,שחיתה מפורסמת בעולם היהודי בגאוניה

בשעת פינוי הגיטו ,ביולי  ,1944נמצא ר' אברהם בבתי·המלאכה

וישיבותיה ,נשארה ללא חת ,מבחינה רוחנית ,גם בימים הטרגיים,

של הגיטו .ביום הרביעי לפינוי )יום ',ג  11ביולי( גילו השוטרים

בעמדה על סף ההשמדה.

הצבאיים הגרמנים ,שהובאו במיוחד לחיסול הגיטו ,את ר'

בעשרת הימים האחרונים של יוני  1941עבר גל של מעשי

אבהרם בבית-המלאכה .גרמני אחד פגע בו באופן אכזרי .הוא
התעלף מתון יסורים קשים .מיד העבירוהו לבית-החולים בגיטו,
שם קיבל זריקות ,אבל כאביו לא פסקו .למחרת )יום ',ד 12

הפרעות הראשונות על יהודי קובנה ,אור ליום ',ה  26ביוני,

ביולי ,כ"א תמוז תש"ד( שלחו הגרמנים אש בבית·ה nולים
והמוסד על כל חוליו עלה בלהבות .יחד עם כל הקדושים
והטהורים עלתה השמימה גם נשמתו הגדולה של ר' אברהם.
השפעתו של ר' אברהם גרודזנסקי בגיטר חיתה עצומה ; כל
אחד מתלמידיו ראה עצמו שייר לישיבה וחייב לשאת בערל
שהישיבה מטילה על תלמידיה .בימים הראשונים של הגיטו,

רצח ושרד על ראש הקיבוץ היהודי בליטא .בימים הללו היו
גדולי התורה ותלמידי הישיבות בין הקרבנות הראשונים .בשעת
ניס eו בסלאגרדקה הרג המקומי ,ר' זלמן ארסובסקי ,וראש
הישיבה הרב שרגא·פייבל הורביץ .אותר לילה ניס eר גם הרבה
בחורי ישיבה.

במעצרים ההמוניים הראשונים שבוצעו על·ידי האקםיביס-
םים היו בין העצורים הגאןו המפורסם ,רבי אלחנן

וסומן,

ראש הישיבה בגרנרגיץ .יחד עם אלפי עצורים אחרים הובא

עוד בטרם הונהגה חובת-עבודה טוטאלית ,היו אנשים מתאמצים

בימים הללו התגלה הקשר העמוק של יהדוי ליםא למקרר

לצאת העירה כדי להביא מצרכי·מזון לשכן את הרעב .הצפיפות
ליד שערי הגיטו חיתה גדולה מאד ; אנשים נדחקו ,גידפו זה

היהדות .גם כשנשקפה הסכנה ליפלו לידי הפורעים ולהיות

את זה .אותו זמן ישבו בני·הישיבה ליד הגמרא ושיככו את

יהידו

רעבונם בחידושי-תורה ופלפול .בני·הישיבה הצטיינו בהתמדה

קרבנה לבוא לבית-המדרש ,לשפוך שם את שיחם לפני רבש"ע

עילאית בלימוד תרדה .בלימודם גילו ,מהיום הראשון לגיטר,

ולמצוא נחמה בתורה הקדושה .בית-המדרש החדש ברחוב

התנגדות רוחנית למזימתם האכזרית של הנאצים להמית את

בירשטן ,שהיה מרכז ליהודי קובנה הדתיים משן עשרות בשנים,

הגוף והנשמה היהודית.

הגאון אל "הפורט השביעי" ,שם ערבו באכזריות ונרצחו.

מועברים

לפורם,

שפירושו

היה

מורת,

לא

נמנעו

נשאר כזה עד היום האחרון לשבתם בעיר.

כאשר נאלץ הגיטו לס eק כוחרת·עבודה לבגין שדה-התעופה

כשצפויה חיתה סכנה להילקח מבית-המדרש בטלית ותפילין

בקרבנה רכן ל"בריגאדות העירוניות" ,היה על בני·השייבה
להיפרד מהגמרא ,אבל רוח הספרים הקדושים ליורה אותם על
כל צעד ושעל .כל מי שאזניר היו כרויות שמע ,לפני צאת

שחרית ,למד הקהל פרק משניות בציבור עם הרב ר' דוד

ה"בריגאדות" לעבודה ובשובן ,את קול יעקב ,את קול התורה

ורז'בלובסקי

של בני·הישיבה ,הלומדים גמרא בכל רגע פנוי .לא מעטים
היו בני-הישיבות שהיו מסתירים ספר ,לוקחים אותו עימם

המניינים בבית-המדרש רב"שטיבלן" שעל·ידר נמשכו גם

בשעת התפילה ,כפי שקרה לא פעם .מדי בוקר ,אחרי תפילת

החל ב·  1sבאוגוסט  1941היו כבר כל יהודי קובנה כלואים
בגיטו בסלאבודקה .כמו להכעיס הקימו הגרמנים את הגיטו
במקום אשר ממנו נגה אור היהדות על פני הגרלה משן 60

שעין-השומרים לא תשורם ,והיו מתעמקים בתרהד .בימי החורף

שנה ומשם יצאו מנהיגים רוחניים לכל העולם היהודי .רצה

הקצרים היו ה"בריגאדות" יוצאות לעבודה ערד בטרם האיר

הגורל שסלאבודקה תשמש תחנתם האחרונה בדרן חיסולם
הפיסי ,ובאותה סלאבודקה לא נפסק הקשר בין יהודי ליטא

כדי

והתורה עד רגעם האחרון.

בסלאבודקה ,מרכז התורה והמוסר ,היו הרבה בתי·מדרש.

לעבודה ,ובכל שעת·כושר היו נחבאים באיזו פינה נידחת

היום.

בני·הישיבה

היו

משתמשים

בהפסקה

הראשונה,

להניח תפילין ולהתפלל.
עיקר לימוד התורה היה בערב ,לאחר העבודה .בית-הכנסת

"הלווית המת" הפן אכסניה של תורה .עם שרבם מן העבודה

בשל המחסור בדירות הפכו רבים מהם ,עם הקמת הגיטו,

רעבים ,קפואים ,חלושים ויגעים ,חיתה דרםכ הראשונה משער

למעונות מגורים ברובע אחד של הגיטו ,בו גרו ההיודים עוד

בחבורה ;

הגיטו אל בית-הכנסת "הלווית המת" .כאן למדר

לפני המלחמה )בגיטר הוא נקרא "הרובע הראשון"( .נשארו

בהתלהבות הסתערו על ים התלמוד שהשכיח את כל סבלם,

איפוא לצוני תפילה בית·הכנסת "הלווית המת" ברח' דוואר1

יסרריהם ומצוקתם .הבעת-פניהם חיתה משתגית בשעת לימוד

וקרמה אחת בישיבת "אוהל משה" ברח' הישיבות .בשבת הי',
עורכים מניד אצל הרב ר' אברהם גרודזנסקי ,בעל·מוסר מפורסם
בעולם היהודי ומנהלה הרוחני של ישיבת כנסת·ישראל בסלא·

לא ניכר היה שאנשים אלה נמצאים על סף האבדון

התר .m

והחשמ.ן קיץ תש"ג יישאר בזכררנו של כל יהודי שנזדמן לו
לעבור ליד בית-הכנסת בין השעות  5ל  9-בערב .בני·הישיבה

ברדקה .עד יומר האחרון נשאר הרב גרודזנסקי המחנך והמרהד

לדמו אז בחבורה מסכת·בכוררת וכאילו היו בישיבה-רבתי

הגדול .מדי שבת ,בדרכו לישיבה ,היה משמיע דברי·מוסר

בימים כתיקנם.

עמוקים והוהר לבני-הישיבה זרן לחיים .כל ימי קיומו של
הגיטר הורגהש השפעתו הגדולה של ר' אברהם על בני התורה.

רב·ררשם היה הלילה הראשון של שבוערת תש"י .אותו לילה
החליטו בני·הישיבה לבלות בקריאת התורה כמר בימים הטובים.

יהרדת ליטא
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הלילה עבר עליהם בביה"כ מתוך לימוד והתמדה יוצאים מן

שמעון סגל יחד עם הרב אשרי יסדו חברת "תפארת בחורים

הכלל .כל אחד שכח שהוא עייף ורצוץ מהעבודה הקשה .ליל·

הצעיר" והרב אשרי היה מדריכם .רבות עזרו לעבודת "תפארת

עיני רבים ,שראו בפועל ממש ביטוי לגבורה יהודית וכוח עשוי

בחורים" האחים אבאלוב.
בקיץ  1943התקינה חברת "תפארת בחורים" אולם לתפילה

ללא חת של ישראל .אנשים ראו בחוש עד מה דצק מאמר

ולימדו ברחוב קוקליו .בט"ו באב תשי"ג התקיימה חגיגית

זו תורה" ,חומה השומרת על יהודי שלא יישבר

חנוכת·חבית ,שהפכה הפגנה לכבוד התורה .בחגיגה הופיעו

שבועות זה מצא חד חזק בכל הגיטו .הקרבה עצמית זו פקחה

חז"ל r" :זומח -

על·ידי פגעי הזמן.

"פני" חגיטו .ר' שמואל מאדוק פתח את המסיבה בנאום .ר' בול

בין בני·הישיבה היו גם יהודים שלא יכלו להשלים עם
ביטול תורה משך כל היום .הם הסתתרו ולמדו ללא הפסק.

פרידמן ,יו"ר הכבוד של החברה ,קבע את המזוזה כשהוא עטוף

טלית .נשאו דברים גם ר' אפרים אשרי ,ומזכיר ה"אלטסטנראט"

לא פעם גילתה משטרת דג,יטו ,בשעת ביקורת וחיפושים ,בני·

אברהם גולוב .ר' שקארוטא הזכיר שביום זה נגמר דור המדבר

ישיבה עומדים בתפילין ,או שקועים בסוגיה של גמרא .ראובן
דנציגר ,בן·ישיבה ,פליט מפולין ,הסתתר למעלה משלושה
חדשים בחורף בעליית·גג חרבה ולמד שם יום ולילה .לימוד
התוהר הגן עליו מהקור .לייבל אורלינסקי הסתתר כל חורף
תש"ד ולדמ מסכת·זבחים .פ .מרגלית ממשרד·העבודח של

והיהודים החלו להתכונן לעליה לארץ·ישראל .גם יום זה ישמש
סימן למיפנה ,לחיים חדשים לגאולה מחצרות והסבל .כן נשאו

תתפים.

הכפיה ,ידע על כך ושתק ,ביזעו שזו שאלת חיים ,כאוויר

רבים לתורה.
ב"רובע הראשון" של הגיטו פעל מטעם הסתדרות "מזרחי"

הגיטו ,שמתפקדיו היה לגלות את כל המשתמטים מעבודות·

דברים אנשים אחרים ,אנשי·ציבור בגיטו .עד שעת לילה
מאוחרת נמשכה חנוכת·חבית שגרמה עונג רוחני רב למש·
חגיגה

זו שימשה

מקור

חיים

ותקוה

בגיטו

וקירבה

לנשימה בשביל הבחור.

גם מוסד "בית יעקב" .כל שבת היו מלמדים את החברות של

לתשובת-לב מיוחדת זכה "הח,ט המשולש" מממל .אלה
היו שלושה בחורים נלבבים  :רחמיאל זימן ; חיים·יצחק יפה,

"בית·יעקב" קצור שולחן·ערוך ופרק בתנ"ך ,הרב היה ר' דוד
לדין )נפטר בגיטו בחורף (. 1944

ומשה שפירא ,בבז של ר' אליהו

גם ברובע השני והשלישי של הגיטו התנחלה פעולה דתית.

שפירא .התנהגותם הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו

באיזור זה לא התגוררו קודם לכן יהודים ,ומשום כך לא היו שם

בנו של ר' יצחק·מרדכי יפה ;

חיתה למופת .מסירותם ונאמנותם שגילו לזולת חיו לאין שעור,

בתי·מדרש .אך עם הקמת הגיט· י נפתחו שם "מניינים" ,מביין

והיו חם קשורים לתורה בלב ובנפש" .החוט המשולש" ניצל
כל הזדמנות וכל אפשרות להתקדם בתורה ובמוסר .העילוי

גדול חיה ברח' ויטניו  ,7אצל החייט משח·מיכל גפנוביץ ,אבי
הקטיגור הסובייטי בווילנה ,מרדכי גפנוביץ .מניין זה התקיים
מיומו הראשון ועד האחרון של רג,יטו .בין מנחה למעריב היו

מטאווריג ,ר' אברהם·מרדכי פוגרמנסקי ,ההי נוהג לנהל אתם
שיחות במוסר .לכבוד רב זכה בגיטו הבחור דוד פקלנישקי,

לומדים שם .ביום חיה שם חדר בהבהלתו של הרב ורז'בלובסקי.

מתמיד יוצא מן הכלל ,שכל מחשבותיו היו תמיד בלימוד

מניין שני ההי אצל החסיד הרב פייבל זוסמן .היה זה מניין של
אנשי חב"ד בגיטו .ביום שישי לפני קבלת שבת היו לומדים שם

וכך פעל בגיטו רוח הישיבה ,שחושל בליטא משך דורות.

תניא .בשבת היו עורכים שלוש סעדוות ואומרים חסידות.
מביין היה גם ברח' מארגיו  ,31שסודר על·דיי חיים שפר.

התורה.

מלבד בני·הישיבות שלא הפסיקו את משנתם היה בבית·
הכנסת "הלווית המת" "דף גמרא" של בני·תורה ,וביניהם הרב
 ,,בנימין אוז'ינסקי ,ר' זלמן פרמוט ,ר' אלתר גיברלטר דר'
אהרן גורביץ ,רבה של סלאבודקה ,ר' משה שקארוטא ,היה
מגדי שני שעורים בביה"כ .לפני מעריב היה מלמד "עין יעקב"
ולאחר מעריב דף גמרא .בשבת ,לאחר תפילת מנחה ·,ההי הרב
שקארוטא דורש

בביה"כ

מענייני דיומא

ומסביר

את

בעיות

במנייד זה היה נוהג הרב ר' שמואל·יעקב שמוקלד ,הרב משאבץ,

לדרוש בשבת אחרי מנחה .מניין נוסף היה בבלוק ב' אצל
משפחת הרב גרשון גוטמן .במניין זה היה דורש בשבתות הרב

תנחום שטיינפל.ד

אחרי פטירת רבה של קובנה ,הרב שפירא )אדר תש"ב( ,היו
עורכים מניין בביתו ומר אינטריליגטור היה מגיד שם דף

היום לפי סדרת השבוע.

גמרא .בהלוויתו של הרב שפירא השתתפו כל תושבי הגיטו.

הרבנים משה שקארוטא ובנימין אוז'ינסקי ורבה של אלקסוט,
הרב פרלמן ,ניספר במחבוא בבלוק ב' בעת חיסול חגיטו .בבית·

הקומנדטורה של הגיטו נתנה לכך ושיון מיוח.ד מותו של הרב
זעזע כל יהודי בגיטו .על אף העובדה שהיה חולה ולא השתתף
בחיי הציבור  ,חש כל אחד את עצמו בטוח יותר כאשר יעד

הכנסת "הלווית המת" היה קיים חדר בהנהלת בן·הישיבח
אברהם מקלישל .ר' אבהרם גרודזנסקי השתדל בכל מאודו לקיים

שהרב של קובנה נמצא אתו בגיטו.

את החדר וללמד את הילדים .מכיסו היה קונח סוכריות ומחלקם

בקיץ  1943נערך מניין בבלוק '.ב בבית·מדרש זה הגדיו

בין הילדים כדי שיבואו לחדר ,שם היה מלמד אותם את הברכות.

דף גמרא מחבר שורות אלו ,ר' משה זר ופייבל רוזן .למדו שם

ב"רובע הראשון" של חגיטו התקיימה עד סוף  1943חברת

מסכות ראש·חשנה .אחרי חאקציח לאסטוניה )  26באוקטובר

"תפארת בחורים" .החברה נמצאה בביתו של הרב חירש
לופיאנסקי ברח' לינקובח .רבה הראשון של החברה היה הרב
משה בנדט ,שהוצא חלורג ב"אקציה הגדולה" )  (28.10.41ומאז
ועד חיסולה עמד בראש החבהר הרב שמואל מאדוק .ר' מאדוק
ההי הולך ישר מהעבוהד למעון החברה ללמד שם .מדי שבת
בשבתו היו דורשים שם בפרשת השבוע הרב מאדוק או הרב
אפרים אשרי,

(1943

הופקעו הבלוקים הגדולים והמנייד חדל להתקיים.

עם פינוי "הרובע הראשון" ניתן היתר להתישיב בבלוק

.c

שם התקינו חדר לבית·מדרש .גם חברת "תפארת בחורים"
קיימה שם בית·מדרש משלה ,בו התפללו כל יום ובערבים היה
הרב מאדוק מגיד דף גמרא.

בפורים ערכה חברת "תפארת בחורים" בבית·מדרשה סעדות

פורים .בימים הבוראים התקיים מניין בבית·ה nולים של הגיטר

ביםר

קרבנה
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ומניין אצל הרב יהדרה·אלהיר שפירא מממל ברח' קריקשצ•ן•

יוצאת מן הכלל שמרו על כשרוח .היו אלה רבנםי ,בני·ישיברת

קייצ'יר .במניין זה התפללו כמעס רק בני·הישיבה.

ויהודים שלא יכלו ולא רצו לטמא עצמם במאכלים אסורים.
מובן מאליו שבנתאים של הגיטר היה סבלם כפול.

לאחר פינוי "הרובע הראשון" התקיים כל שבת מניין אצל
הגב' כהן ברח' קריקשצ'',קייצ ' יו  .92כא·  tר הפכו בתי·המלאכה
בגיסו למקום·עבדרה חשוב ובני·שייבה נתקבלו שם לעבהדו,
קריים גם שם מניין ביזמתו של בן·הי·ז,t,יבה בנימין כלכמו

ובעזרתו של דב·בר פרידמן ,חבר הנהלת בתי·המלאכה .כל
בוקר היו מתפללים שם ברוב עם .בשעת ההצרים היו מתפללים
שם מנחה .בהשפעת בני·הישיבה שעבדו בבתי·המלאכה פתחו

שם מסבח כשר  :לאחר זמן אורגן שם על·דיי מחבר שררות אלה

לפסח דאג כל א ·mלקבל מצות .בת'ז~"ג אפו מצות ב"ררבע
הראשון" ,ברח' לינקרבה .מאות אנשים עמדו בתור כיד למסור
את הקמח שלהם ולקבל מצרת .כל מי שרהצ לקבל מהצ ,חייב
ההי להביא קמח .משקל המצות שקיבל היה ב" 15%פחות
ממשקל הקמח ,עורד היה עליו להוסיף  15מרק לק"ג למען אלה
שלא יכלו לס eק לעצמם מצרת .הוקם "רעד מערת· nיטין" אשר
בראשו עמד הרב שמראל·יעקב שמוקלד.

דף גמרא בשביל בני·הישיבה .בין השערת  5ל·ן בערב היה

בשנת תש"ד היה עניו המצות קשה" .הרובע הראשון" הוצא

הרב בנימין ארז'ינסקי מגיד את הדף .למדר שם בחריפות

מהגיטר ,מכונות לאפיית מצה לא היו רכן לא היו תנורים
פנויים לאפיית מצרת .המאפיות בבתי·המלאכה אפר אמנם

ובפלפול .הואיל ולא היו מפרשים בגיסו ,חיתה שם תחרות בין
החריפןת  mבקיא 1ת .שם עברו על מסכת ביצה רירמא .בפרדים

מצות ,אך רק בשביל העובדים בבתי·המלאכה .מחבר שוררת

תש"ד עשו חברי הדף סירם על מסכת ביצה והפורים עבר

אלה ,יחד עם בן·הישיבה יעקב מלמ,ד מקלזsצק ,ארגן מאפיית·
מצרת באחד הבלוקים .עזר להם הרבה דב·בר פרדימן .בימים

במצב·ררח מרומם.

בני·הישיבה יחד עם הנהלת בתי·המלאכה היו עורכים מפעם

לפעם מסיבות חגיגיות .חגיגת שמחת·תורה תש"ד וחגיגת
שברעות באותה

שנה

ועודדו

חיזקו את האמרנה

את הרוחות

האחרונים של אדר התחילו לאפרת מצרת ואפר  300ק"ג.
הדרישה חיתה גדולה ,אבל השטן התערב .ה·ס.ס .ביצעו אז
את ה"אקציה" נגד

הילדים ...

אחרי ה"אקציה" לא המשיכו לאפרת מצרת .קומץ בני·תררה

בגיסו.
ובאוויר

התאספו ואפר קצת מצות לעצמם .העבודה חיתה כרוכה בסכנה
כפולה ,שכן נאותר זמן נמצאו בגיסו משמרות של ס.ס.
מסירות·נפש מיוחדת גילה ר' אליהו שפירא מממל .יהודי
זה נזהר גם בגיסו בכל תרי"ג מצורת והיה ארכל רק מצה·

גררדזנסקי ,היו הקפות של בני·הישיבה בצרהר שהזכירה את

שמורה .ערד בימי הקציר הכינו ,הוא וערד כמה חסידים המגיטר,

פרק מיוחד בגיסו היה עניו שמירת השבת .אנשים היו בפועל

חיטה וטחנו ארתה לחר.ד ר' אליהו הסתפק ב"  250גרם מצה·
שמורה בכל ימי הפסח .כאן שי לציין ,שבביתו של ר' אליהו
בגיסו רעבו כל השנה.

בשארית כוחותיהם זמן רב יותר משנדרש מהם ,רק כדי שירכלו

באוגוסט  1942הוציאו הגרמנים פקוהד ,שבין היתר הטילה

להבטיח לעצמם מנוחת שבת .היו כאלה ,שמתוך חשש לחילול

איסור מוחלט על עריכת תפילות בגיטר .חייבים היו לסגור את

שבת ויתרו על התוספת המיוחדת לאלה שעבדו בכל שבעת ימי

כל בתי·התפילה בגיסו ,אך זמן קצר אחרי גזירה זאת התאוששו

השבוע ,רזה היה בימים שהרעב היה ללא נשוא .היו כאלה

שרמרי·המצררת רשרמרי·הדת בגיסו ושרב פתחו את בתי·התפילה

שעבדו בגיסו בבריגאדרת קלדת .בשבת לא היה יום עבודה מלא,

הסגורים והיו מתפללים שם בציבור ולרמזים משניות וגמרא

וב  12-בצהרים כבר היו היהודים חוזרים לגיסו ,ובכל זאת היו

בלי להתחשב בסכנה הכרוכה בכך .ראוי להזכיר כאן מקרה

בשמ nת·תררה

תש"ד

חיתה

מתיחות

רבה

בגיסו,

ריחפה כבר גזירת ה"קסירקרט" .הדאגה ליום מחר דיכאה את

הלבבות .קשה ההי למצוא דברי נחמה ,אבל יהודי בית·המדרש
עוזרר

את הרוחות.

בחגיגת שמ nת·תררה

אצל

ר' אברהם

הימים הטובים בישיבה.

ממש מקריבים עצמם למען השבת .אנשים חלשים היו עובדים

רבים מבריגאדות אלה נמנעים מלעבוד בשבת ותמורת יום זה

אופייני שאירע .באותה שנה

עבדו ביום ראשון בשדה-התעופה ,או עבודה קשה בבריגאדה

"מניינים" כדי להתפלל בימים הנוראים .אחד מהם היה בבית·

) ( 1942

כבשנה שלפניה נתארגנר

"גריז רבילפינגר" .האנשים היו מקבלים עליהם כל זאת באהבה.

החולים של iדגיטר .והנה ,ביום-הכיפורים באמצע תפילת·המרסף

עונג שמירת השבת המתיק להם את צערם בימי החול .בבתי·

פשטה שמרעה ששני פקידי ה"שטאדט·קרמיסריאט" הגרמני באר

המלאכה בגיסו ניתנה רשות לשומרי השבת להיות חופשיים

לגיסו והולכים בכיורן בית·ה nרלים .בן·רגע טושטשו כל העקבות

בשבת ,וביום ראשון עבדו בחצר אר בניקוי בתי·מלאכה .היו

של "העבירה הגדולה" והמתפללים הוחבאו בחדר מיוח.ד שני

גם כאלה שכל ימות השבוע עבדו תחת גג בענפי·עבודה מקצר·

הגרמנים אמנם באו לבית·ה nולים ,אך לא מצאר שום דבר חשוד

עיים וביום ראשון עשר עבודה שחורה בחצר ,רק כדי להבטיח

והסתלקו .מיד הוחזר הכל למקומר רתפילת·המוס,ף נמשכה עד

לעצמם את מנוחת השבת .כאן קויימר דברי

חז"ל :

"הבא לטהר

מסייעין אותר".

סופה.

כאלה היו חיי הדת בגיסו קרבנך" יהודים נשאר ברמה רבגארה

יהודי קובנה ,הנאמנים לתורה ולמסורת ,והזהירים מאכילת

את עול התורה והיהדות .עד הרגע האחרון לקירם הגיטר אפשר

טריפות ,לא יכלו בשרם אופן לקיים מטבח כשר בנסיבות
האכזריות של הגיטר .אך נמצאו יחידי·סגרלה אשר בעקשנות

ההי להבין מה פירושו של "יהדוי ליטאי" ,יהודי מארץ שהתורה
והיהדות עלו בה כפורחת ומשרשרות היו עמוק כלכבר.ת

ל .גרפונקל

הגיטן ןתדבויתו
שלוש שנים רצופות היו יהודי הגיטר נתונים למתח רוחני
ולזעזועים נפשיים ,שאין להם תקדימים במרטירולוגיה של העם
היהודי רכל שכן בתולדות חיסורים והעינויים של עמים אחרים.
סכנת כליה ומצוקה פיסית ומוסרית שאין לתארה היו מנת·

מליים" שלדם ,לפני הביטו ודבר זה השפיע על גתובתם .מכל
מקרם ,על·פי·רדב חזרו האבלים ל"חיים רגילים" כעכור ידם
או יומיים .שרנה חיתה התגובה הנפשית על אבדן בן·משפחה

חלקם בכל יום ובכל רגע .אילו נפגע בתנאים איומים כאלה

ב"אקציה" .אך גם בשעה שניספר בני·משפחה כ"אקציה" ניכר

שרוי·משקלם הפסיכי  -לא היה בזה שרם פלא .הפלא היה
שלמרות הכל לא נפגע שררי·המשקל ורוב רובם של כלראי

היה שקיים גנרל אמוציונלי לגודל חיסורים ,אשר אין התגובה

אצל כלראי דג,יטר אסוציאציות מסריימרת מתקופת החיים "הנור·

הנפשית יכולה לעבוד אותר .במשך הזמן התפתח בגיטר כוח·

ומערני הגיטר עמדו במבחן הנורא ולא איבדו את צלם · האדם.

הסתגלות לא רגיל ,ולכאורה גם לא·מרבן ,לכל הזעזועים

אחד הדברים האופייניים ביותר בגיטו ההי שכמעט לא היו

וחיסורים הנפשיים .אפילו הררים ששיכלו את כל ילדהים בימי

היו בגיטר

ה"אקצירת" אר בתקופת ה"שקט"  -וכאלה היו לא מעטים -

די סיברת ,שהצדיקו צררה איומה זאת של שימת·קץ לעינויים

התאוששו מן הסיוט מהר יותר מאשר בתנאים תקינים ,רבנים

בר

ה ת א ב ד י י י ת.

מבחינה נפשית ר"הגירנית"

ולייסורים האל·רהעל·אנרשיים .וראוי לציין ,שבכל ימי הפור·

רבנות שנתייתמו מהרריהם ,אר אשה אר בעל שנתאלמנר

ענות שהשתוללה בעיר ובפרנויה ,מידם פרוץ המלחמה בין

לא כל שכן .בדרך כלל השתדלו לא להזכיר שרב כעכור זמן·

-

בריה"מ וגרמנהי הנאצית רעד היום שבר התחיל הביטו להתקיים

מה את האבדה ,כאילו התביישו אלה שנשארו בחיים בפני זכרם

רכן בכל ימי קיומו של

של יקיריהם שנרצחו .יתכן מאד השיה זה גילוי אכזרי ,אבל

הביטו ,להוציא את הימים האחרונים בלב,ד  -בכל התקופה
הזאת היד דק  3-2התאבדויות של יהודים בעיר רבגיטר .רק
בשבוע האחרון לקירם הגיטר ,כאשר נודע בבידוד שהביטו

בלתי·נמנע ,של  .יצר·החיים אשר כפה על הנפשות הפצועות

הלכת למעשה

) (, 15.8.41-22.6.41

מנה גדולה של שכחה והשכחה ,של היסח·הדעת  mתעלמרת מן
הזרועות שעברו עלהין.

רמחנרת·העברהד שלו עומדים לפני חיסול וההיודים שנותרו

יש לציין במיוחד שלמרות הכל ועל אף הכל לא נטשה את

דק אז היו כמה התאבדויות בגיטר .לא התאבדויות

כלראי הגיטד ה ת ק י ה הלוהטת שגאולתם תבוא רכי ערד יזכו
לדאות את מפלתו וסופר של הצורר .תקוה זאת ליוותה אותם

בלבד היו נדירות בגיטר ,אלא גם מקדי ה ת מוטטו י י ת
ע צ כ ים רטידרפי·דעת ,אפילו בימים הנוראים ביותר .קטן

כל זמן שבתם כעמק הבכא של גיא·ההדיגה המוקף מכל צדדיו
גדר תיל דוקרני .התק mמ~אה לה ביטוי בולט גם בשירי

מאד היה מספר האנשים אשר יצאו מדעתם מחמת הזעזועים

הגיטר שחוברו והושרו בד והיו חלק חשוב בפולקלור העגום

כחיםי יועבדו לגרמנהי ,ונתעוררו חששות חמידים שיוצאו שם
לטבח -

הנפשיים שעבדו עליהם .אחד מן המעטים האלה היה עדרך·

שלו .רהבה קטעים מתוך כהמ משירי

הדין היהויד המפורסם ,ש .בליאצקין ,פרופסור למשפטים באתי·

"אמהות ואחים מן הבכי חדלו

ברסיטת בקרבנד" שתפס לפגי המלחמה עמדה חשובה מאד
בציבור הליטאי והיהודי .אין ספק ,שעצביהם של יהודי הביטו

חרף פצע בלב השותת וההולם,
חזקן ואמצו י ק ו ן ויחלו

נפגעו והיה זה ,כמובן ,דבר טבעי .אף על פי כן לא הגיעו

יברא ידם נקם ,יום נקם

הדברים עד כדי היסטריה המונית בגיטד ,אר התפשטות של

אמונות טפלות רהלך·ררח ומחשבה נבדאסטניים .דק אחרי
"האקציה הגדולה" )  28ן  29-באוקטובר  (1941הילכו בגיטד

תרד אביב דנצחרן ואור.

נזקוף קרמה אזי ובקול נריע,

אנשים ש"נתבשרד" ,כביכול ,על·ידי רוחות של רבנים וצדיקים

שיד חדש של חן פ ש ושל דדדר",

מפורסמים מעולם האמת על "קץ התלאות" והצלת יהודי הביטו

בזמן הקרוב .אך כל התופעות האלה התקיימו כמה שבוערת
בלבד ולאחד מכן נעלמו לגמדי.

"אך חזק

ואמץ

בטחרנך אל תאב,ד ת ק ו ת ,ך

לא נצח עבדות,

היחס הטבעי בין עוצם האסון והמהלומה לבין גודל הכאב

הנפשי

2

היהודי הנצחי,

המהלומות המחרידו,ת שידרד ללא הפוגה על ראש כלואי
הגיטר ,גדמו לכך שבמשך הזמן נתקהר רגשותיהם במידה רבה.

מותר של אדם קרוב ואהוב מאד -

רשלם"1 ,

"עוד נזכה אחים ,ועדר יגיע

בחוגים מסויימים סיפורים דמיוניים על חלומות וחזיונות של

 -נעלם אד נפגם .מרות טבעי בגיטר

דג,יטד :

לא נצח הן גם מצדקרתיך",

3

 -ויהיה זה אפילו

לא גדם בדדך כלל אותה

מידה של צעד ואבל שגדם הדבר במשפחות יהודיות בזמנים
כתיקנם .יתכן גם יתכן שבמקדה זה פעל מומנט פסיכולוגי

אחר .מרדת טבעי של אדם בגיטר ,על כל הכרוך בזה ,עודד

.1

משירו של א.

"הפורט התשיעי"· תרגום

לעבירת :

אקסלרוד :

"בריגאדות יהודיות" .תרגום

לעברית :

י· טן·פי.

.2

משירו של א.
י.

•3

אקסלררד :

טן·פי.

משירו של א .ציפקין :

"התקרה" .תרגום

לעברית :

א .תלמי.

עמוד·ה nליה בגיסו ,עליו גחלה מק

קברו של מק

ליד ה"אלסססגראס" בעח האקציה לאססוניה
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המסדר האחרון של המשסרה היהודיח בגיסו  ,לפגי הולבחה ל"פורס " החשיעי וחיסול ראשיה
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נוסח ההבטחה של חברי אב"צ

קבוצת נוער של ארגון ברית·צ'רן )אב"צ( בג'טו

ועד "הארגון האנסי·פאשיסטי הלוחם"
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דימה גלפרן ,מרה לאן  ,חיים ילין )מפקד

הארגון והתנועה הפרטיזנית(  ,משה שומן ,פסח גררדרן · שסיין

מפעילי המחתרת והתנעוה הפרטיזנית בגיסו .מימין  :איקה גרינברג  ,יהודה זופרביץ  ,יענקל לוי  ,שמואל מררדקובסקי ,חיים· ,,,רסנו
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כחובח·קיר בדירת משפחה יהודית שנרצחה ב"פרעוח·סלאבודקה" ,ב' 26ביוני 1941
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מכחכו האחרון של חיים טיקטין ,מפעילי המחחרח הציונית בגיסו קובנה

קטע מהעמוד הרוcשון של "ניצוז"  ,בסאון אב " צ ,שהמשיך להופיע גם במחנה·הריכוז קאופרינג גברמניה

ה " פורם " התשיעי  .מראה חיצוני של המצודה

בחצר ה"פורם " התשיעי  .הב י קור הראשון של יהודים בשנות החמ י שים

מצבה זמנית על הקברים ההמוניים ב " פררם " התשיעי

שויפת הגררירת ב"פררס" התשיעי )ציררר של שברי·המלחמה היהודי אנסלדי גארניק(

1

"אצבע משלושת" לגרמנים )ציררר של אנסלדי גארניק לפני הבריחה מה"פררס"(
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דרכונה של יהודיה מררינה ,שהובאה ל"פררס " התשיעי
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םירבד·ןררכז לש  11יסלמנ ה " סררפ " לע תועורז םיצאנה  .רכוח וסיגב

גיסו קרבנה כלהכרח כעת חיסולו

כרחובות :רגיסר אחרי נסיגת הנאצים מהעיר

הריסות הגיסר אחרי חיסולו

שכריי·מלחמה גרמנים מעכירים אח עצמות הקרבנות שניספר כעת חיסלו הגיסר

גיםר

קרבנה
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"ידענו ,שווים פה כולנו,

מפלותיהם של הגרמנים

לבי בםכ גא ר  mב
דגלנו הוא ראש ח ק ו ח ב ר

נחמו עמי" .בכל הזדמנות נאוחה ,ניחרד לרגל חג כלשהו ,עוכר
בגיסו קבוצות של אנשים למיניהם מס  ,ב ו ח עם כיבדו,
עלוב כמובן ,ובהן השמעיו דביר עידוד נרגשים .הדבר החל

הבה נשירה חידיו"•.

 -השתדלו לומר לעצמם אח ה"נחמו,

כבר בחג החנוכה הראשון ,כמה חודשים בלבד אחרי "האקציה
חרז מזמנים קצרים אחרי כל "אקצהי" לא הורגשה בגיטר

הגדולה" .הפצעים הנוראים בנפשם של אלה שנותרו בחיים

רוח של אדישות ,דיכאון אר יאוש ; להיפר  -בדרך כלל שרתה
על הגיסר רוח של א ו  Dס י מ י ו ח .כמעט לכולם היה רצון

עדיין לא הגלידו דומם היה שוחח  -ובכל זא,ת כאילו יפי
צו עליון ,החלו לחוג אח ימי החנוכה בדרך מיוחדת במינה.
לא פסקו לדבר ולספר על בס· nבוכה וראו בו רמז ל"בס אחר"

כביר  -לפעמים אפילו בצורה לא נורמלית  -לחיות וליהנות
מן החיים ככל שאפשר היה נחבאי הגיטו .כמעט תמי,ד אפילו
על סף האבדון ,חיתה דעםת של הפרט והכלל נחרנה לענייני
החיים .כמה וכמה צרורת היו לדבר ,וראשית  -השאיפה לייפות
ולשפר ,ככל שביתן ,את הצד החיצוני של החיים בגיטר  :הלבוש
העלוב )בגיסו חיתה לפעמים גם "אופנה" לבגדי גברות( ;
הדירות המלאות והצפופות ; מראה הגינות שעל·יד הבתים
והביקתות ,וכיו"ב .כמו·כן היתה התעניינות ב פעו ל ה

שיתרחש בקרוב .קרן של ארד ז  mה לשעה קלה בעיניהם

העצובות של כלואי הגיטו .וכך היה הדבר גם בפורים ,בפסח
ובחגים אחרים -
מסיבות נערכו ,אלא גם חגיגות למבוגרים ובעיקר לילדים .כל
חגיגה חיתה למאורע חשוב בחיי דג,יטו וחרמה תרומה ניכרת

7

כמעט בכל תקופח קיומו של הגיטר .לא רק

להרמת הרוח ולחישול הנפש.

רוח -

חוויה מיוחדת חיתה לחושבי הגיטו הלוויחו של הרב א..ד

ב י ת ושאיפה שלא תשותק ולא תתנוון בגיטו .כן היה בגיטו

זאת לא חדלו לקרוא .דופק החיים התרבותיים ,בעיקר ב"תקופת

שפירא ז"ל ,נצר למשפחה רבנית מפורסמת ובעצמו רב בעל
שם בעולם היהודי ורבה האחרון של קהילת קובנה .נתמזל לו
לרב שפירא למוח בגיטו מורח טבעי .הוא נפטר ביום שבח,
כ"א באדר חש"ג ,והובא למנוחות למחרת ,ביום ראשון ,כאשר
מספר היוצאים לעבודוח·הכפיה שמחוץ לגיטו לא היה גדול
ורוב החושב' Dנשארו בבתיהם .כמעט כל החושבים המבוגרים
באו לחלוק אח הכבוד האחרון לרב המנוח ,שהתענה בגיטו
כהמ שבים עם כל שרידי קהילתו האומלל ..,ההלוויה הפכה
לתהלוכה והפגנה אילמת .כרבבת אנשים הסתדרו בעזרת המש·

בתחרויות ספורטיביות )כדור·רגל( ,בתחרויות בשחמט וכדומה,

טרח היהודית בשורוח·שורוח וצעדו בעצב חרישי ,אבל בראש

שנערכו לפרקים .גם השאיפה לחוויות אסתטיות לא שותקה

מורם ,מדירתו העלובה של הרב הנפטר עד ביח·הקברוח היהודי

ולא פסקה בגיט~.,

בגיטו .חיתה זאת הפגנה רבח·רושם ,בלי אומר ודברים ,אך

בתקופת ה"אקצירח" כמעט לא היו בגיטו ח י י ד ת מאור·
גנים ,ולפי התנאים דאז גם אי·אפשד היה לארגנם .אך עם

היא אמרה וזעקה יותר משאפשר היה לומר בלשון בני·אדם.

ביקוש גדול למדי לספרי·קריאד" לפני שגזרו הגרמנים על
מסירת כל הספרים שהיו בדיי היודי הגיטו ,אפשר היה לקרוא
ספרים בגלוי .לאחר מכן חל איסור מוחלט על קריאה ,ובכל

השקט" ,פעם במידה ניכרת .בגיטו היה צמאון גדול גם לדברים
שבעל·פה .ההרצאות על נושאים חברתיים ,ספרותיים ומדעיים,
משכר אליהן שומעים במספר ניכר ועוררו התעניינות בחוגים

רבים .היה קיים גם חוג פעיל לספרות ,וכן חיתה התעניינות

הפגנה ממין אחר נתבה ביטוי נאמן לחקרה שיקדה בליבותיהם

תום תקופח ה"אקציות" ,לאחר שנרגעו במקצת הרוחות ,נתחדש

של כלואי הגיטו .היה זה בערב·זכרון שבערך לזכרם של הרצל

בגיטו ,במידה האפשרית ,ההורי הדתי .ברם ,גם אז היה הזבד

ו·. nנ .ביאליק בכ' בתמוז חש"ג ,כאשר תבוסתם של הנאצים

כרוך בקשיים וסכנות ,ורק יחידי·סגולה ראידיאליסטים בעלי

כבר נראתה באופק ומיום ליום גברה והלכה התקרה שבקרוב

אמונה דחית לוהטת יכלו להתגבר עליהם חרך מסירוח·נפש

תבוא הגאולה המיוחלת )כמה ימים לאחר מכן נתבשר העולם

גדולה וחון הקרבה עצמית וסיכון מחמי.ןe

על מפלחו של מוסרליני( .אולם·הקונצרטים היה מלא מפה לפה

בהקשר זה ראוי להדגיש תופעה מאלפת .הסיוט של הגיטו
והזעזוע הנפשי העמוק שהוא חולל יכלו מבחינה פסיכולוגית

ואנשים במספר רב ,שלא יכלו להיכנס לחוך האולם ,נצטרפפו
בחצר והקשיבו למתרחש בו דרך הדלת הפתוחה .בתכנית הערב

להסביר ,ואולי גם להצדיק ,שני דברים שהם בבחינת דבר

לא נישאו ,מטעמים מובנים ,נאומים .הושמעו רק יצירות מוסי·

פניית עורף לדת ולאמונה מצד אנשים שקודם היו

קאליוח יהרדיויח ומנגינות לאומיות וארץ·ישראלירח .הקהל ישב

קשורים להן בלב ונפש ,אר התקרבות לדת ולאמונה והזדקקות

מרוחק ונסער ,אך התלהבותו הגיעה לשיאה ועברה כל גבול
בסוף הערב ,כאשר ניגנה התזמורת אח "התקרה" .הכל עמדו
על רגליהם ושרר אח "התקרה" בהתררממוח·רוח ובהזולהברח

והיפוכו :

להן בחיי יום יום מצד אנשים שקודם היו רחוקים מהן .אך

בגיטו לא קרה לא זה ולא זה .מי שהיה קודם דחי
דחי גם בגיסו ,ומי שלא היה דחי

-

-

נשאר

נשאר גם בגיסו נאמן

לאי·דחירחר .מכלל זה כמעט לא היו יוצאים מן הכלל.
חושבי הגיטר המעונים היו זקוקים לדברי ב ח מ ה ו ע יד יד
ממש כאוויר לנשימה ,וכירון שבכל ימי שבחם מאחורי החומות

לא הגיעו אליהם דברים אלה מן החוץ

,4
,5

שמירו לש מחבר אלרמני.
וי בססו זה את מאמרו של

 -פרט לדייעות על

חוגרם לעברית :
דייר ש .גרינהריז :

,6

קרונב"

להם דבר אחד בלבד  -התקרה לנס ולשחרור.
בתנאי הגיטו לא חיתה אפשרית שום פעולה ציבורית חקינה ,
אך למרות זאת היו בגיסו תופעות של ח י י ם צ י ב ו ר י י ם

י .רוייטס.
החיים התרבותיםי

.7

בגיםר וקבנה.

ו' בססר זה חא מאמרו וסל הרב אלחנן

רבה .מארח האנשים שעמדו בחצר הצטרפו בשירתם למאות
האנשים שבאולם .שירה זאת נחמזגה עם צלילי התזמורת
להמגון  -זעקה של אנשים העומדים על סף האבדון ,שנוחר

סרסרן :

 nיי·הדת בגיסו

שי צליין במיוחד את הסדר הלשייש שנערך בםסח ב"1943
בבית ·הסםר

המקצועי.

ל"סדר" זה נתחרבה הגדה מיוחדת,

אמה ל" Pגייגי דיןמא",

השרת .

יהדות ליט~
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מחתרתית .ה"קולקטיב" דאג גם וגורלם של חבריו בגיטו.

ופעולה מפלגתית .כמובן ,פעולה ציבורית ומפלגתית כלשהי
חיתה אפשרית רק תוך חשאיות גמורה ,שהרי אילו הגיעה

גם החוגים הדתיים ,ובעיקר הבוער הדתי )"תפארת בחורים"(

לאוזני הגרמנים ידיעה על כך ,היו מחסלים מיד את כל הנוגעים

אירגנו בגיטו פעולה ציבורית-תרבותית ודאגו לגורל חבריהם

בדבר ,ואולי לא רק אותם אלא גם אחרים.

ואוהדיהם.

כמה ימים לפני סגירת יהודי קובנה בגיטו נתארגן "מרכז

במאי  1942הוקם בגיטו ארגון·בוער בשם "אשל" )ארגון

ציוני" ,אשר הורכב מבאי·כוח המפלגות הציוניות .גרעינו
הראשון של המרכז היו ב .כחן ,ש .גולדשטיין ,א .גולוב ו·.ן

לשמור על

לוין .ה"מרכז" חיה קיים כמעט עד יומו האחרון של חגיטו,
ובמשך הזמן היו בו חברים נוספים אלה  :ד"ר א .אלקס ,ל.
גרפובקל ,ד"ר ח.ב .שפירא ,א .סרבביצקי ,צ .ברק ,ד"ר א .סגל,

ו·•n

שמירה לאילנות( .תפקידו של ארגון זה היה כפול :

הגינות בגיטו מפני קטיף מוקדם ומפני גבינת הירקות ,רכן

לטפח  -הן בנעור הון במבוגרים -

יחם ראוי לגינות שבזרען

ועובדו בידי היהודים עצמם לצרכיהם האישיים ולצובי כלל
הציבור היהודי הכלוא בגיטו" .אשל" שימש גם מסווה לארגון·
בוער ציוני מחתרתי.

כחן.

בחיי הגיטו האיומים בעלמו כל חילוקי·חדעות החמ,רים אשר
העכירו מאד את החיים הציוניים בליטא בשבים כתיקבן .בגיטו

שיתפו פעולה תוך חרמוניה גמורה ציובים·סוציאליסטיים עם
צירבים·כלליים רגם עם רביזיוניסטים" .המרכז הציוני" אמנם

 -ראשי·התיבות וזzל המילים :

כףבה בגיטו בשם "מצוק"
מרכז ציוני ויליאמפולה )סלאבודקח( קובנה ,אולם שם זה

בגיטו היה קיים גם ארגןו קומוניסטי ובראשו עמדו ח .ילין

,..,

הלפרין .פעולותיו היו בעיקר בתחום תבועת הפרטיזנים.

לארגון זה היו קשרים עם ארגון קומוניסטי בעיר .כדאי לציין
שגם הארגון הקומוניסטי בגיטו שמר על מגע הדוק למדי עם
חוגי ה"אלטסטבראט" ועם כמה מעובדיו ,שרחשו אהדה לברית·
המועצות.

הגיטו היה כל העת במצב של אניח טובעת בלב·ים ,שקרי·

סימל גם את המצוקה הנוראה שהטביעה את חותמה חטראגי
על הפעולה חציונית בגיטו .בראש דאגותיו של "מצוק" עמדה

ארתיח הבואשות להצלה איבן מגיעות לאניות אחרות ולכן אין

הדאגה לכל ציוני פעיל ,לעזור לו להתגבר על תלאותיו בגיטו -

שום אביה חשה לעזרתה .יש בה באביה האומללה חגורות·חצלח

ועו,ד

במספר מצומצם ,אשר איבן מספיקות אלא למקצת הנוסעים.
נפסע ביבם לבין המוות במצולות·ים ,אך כל אחד מחם לחוט

היכולת להתחמק מסבבת ההשמדה שארבה לכל יהודי בגיטו

אחר הסיכוי הקלוש להישאר בחיים ,אם יעלה בידיו לתפוס

בכל עת ובכל שעה" .מצוק" ראה מחובתו גם להשפיע על

בכוח אחת מחגורות·החצלה המועטות .כמובן ,הצלה מעין זאת

חיתה גם השפעה על התבועה המחתרתית הכללית בתקופת

היא על חשבון חייו של נוסע אחר ,פחות חזק ופחות "מאושר".
במצב זה מאבדים בבי·אדם כמעט תמיד את צלם·חאלוחים.

כגון בענייני הדיור ,עבודת·הכפיח,

רכישת

מזון

בעיר

לעודד אותו שלא ייתפס לייאוש ,ובעיקר לעזור לו במידת

הכיוון הציבורי ,אופיו ופעולותיו של ח"אלטסטבראט" .ל"מצוק"
יציאת הפרטיזנים מן הגיטו למחבות·הפרטיזבים ביערות .נציגי

"מצוק" ,צבי )חירש( לוין ואייזיק סרבביצקי ,חיו פעילים

כל הרגשות והתכונות האנושיים ,כל החינוך ,כל הציוויים וחוקי
המוסר והנימוסין  -כל אלח בטלים באותה שעת ואינם קיימים.

בארגון·המחתרת הכללי וחיו מדווחים ל"מצוק" על כל המת·

במקומם בא

רחש בארגון .חם גם שימשו מקשרים בין ה"אלטסטבראט" לבין

מכבד את זכות הקיום של הזולת.

יצר·חחיים

העירום,

אשר

איבנו

מתחשב

ואיבנו

הארגון" .מצוק" שמר גם על הגחלת חציונית בגיטו לבל תכבה.
כמעט בכל התאריכים בעלי ערך ציוני 'כ) ו·כ"א בתמוז ,י"א
באדר ,יום חכרזת·בלפור ועוד( ערך "מצוק" ישיבות מיוחדות
ואירגן מסיבות צבועות לציון חשיבות התאריכים בתולדות

הצלה" אלה  :פעם חיתה זאת "תעודת יורדאן" 8 ,ופעם אחרת -

הציונות .נוסף ל"מצוק" חיו פעילים בגיטו במידת ·מת םג ועדים

מקום בפלוגת·עבודח "טובח" ,או ב"בתי·המלאכח הגדולים",

ציוניים מפלגתיים.
הבוער הציוני מכל הזרמים היה פעיל למדי בגי.טו .המסגרת

או במנגנון ה"אלטסטבראט" .בזמן ידוע חיתה זאת דירה מתו·

הארגונית הראשונה של תבוער הציוני חיתת ".צ.ב.א"ח
ארגון בבי·ציון .להלכת חיתת זאת מסגרת כללית לבוער ציוני,
אך למעשה חיתת נתונה להשפעתם של תציובים·חכלליים.
לארגון זה הצטרפו גם חברי "גודרוביה" ו"מכבי תצעיר".
פעילותו של א.ב.צ .בגיטו חיתה רבת למדי ,כיחוד בבתי·תספר
ובקרב תלמידי השעורים החשאיים .א.ב.צ .אירגן עצרות וחגי·

-

גרת,

ריכז

את

הספרים

העבריים

שהוסתרו

ותקים

ספרהי

חשאית .הוא תמשיך להוציא לאור את העיתון המחתרתי העברי
"הניצוץ"  -שנוסד בימי השלטון הסובייטי  -תן בגיטו ותן

אחרי חיסול הגיטו ,במחבה·חריכוז קאופריבג )לבדסברג( שבגר·
מניח .פעילותן של תבועות·הבוער החלוציות בתרכזה בקיבוץ
שברחוב מילדוס  ,7שחיה ידוע בשם ה"קולקטיב" .במשך הזמן
בעשה ת"קולקטיב" מרכז למפגש לכל חברי "ארץ·ישארל
העובדת" .במילדוס  7הורכבו קבוצות הפרטיזנים של תבועות·

הבוער החלוציות ליציאה ל"יער" .שם נעשתה גם עבודה ציבורית

"חגורות-הצלה" במספר מצומצם חיו בגיטו כמעט תמיד -
הן בשעת סבבה ל"אקצית" וחן בזמנים של סכנות תמידיות
שבין "אקציח" ל"אקצית" .צורות מצורות שובות חיו ל"חגורות·

קבת ,במעט או בהרבה,

ובזמן אחר

-

מבת·מזון נוספת ,או

מתן אפשרות להיפגש או להתקשר עם ליטאי בעיר ,כדי לעשות
אתו עסקי "חליפין" ,או להסתיר אצלו ילד או ילדה ; בימים
אחרים  -קבלת מקום ב"מליבה" ,כדי להסתתר בה בשעת
צרח ,וכיוצא באלה .קיום "חגורות·הצלה" אלח ,שלא הספיקו
לכולם ,גרם בגיטו למאבק בואש בין חזקים לחלשים וגם בין
חזקים לבין עצמם  -מאבק מר ,על כל גילוייו ותצואותיו
הטרגיים.

תושבי הגיטו היו במצב של ב יד ו ב ים ל מ ו ו ת ,שביצוע
גזר·דיבם נדחה ליום בלתי קבוע מראש ,אשר בוא יבוא ללא
ספק ,אם לא יתרחש נס .אנשים הנתונים זמן רב במצב כזה
רואים את החיים ואת ערכי ה מ ו ס ר באספקלריה אחרת לגמרי

.8

מספר  ,התעדוךת הללו

היה .5,000

לפי פקודת ,הלשטונות דג,רמניים

מה· 1sבספטמבר  1941צריך היה לחלק אותן בין בעלי·מלאכה

בגיטו ,כלומד בין "אנשים פרודוקטיביים".

ביוכר

קרבנה
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מאשר בני·אדם בתנאים תקינים .בלי משים ומבלי להרגשי

הנהיגו בגיסו ''נישואין אזרחיים" שלעתים קרובות היו נישואין
פיקטיביים .גם דבר זה גרם להפקרות.

בכך הם נתפסים תכופות לפסיכיקה החולנית של זברת והוללות,

של "אכול רשתה כי מחר נמות" .רק אם התקרה לנס עודנה

אך טעות חמורה יטעה מי שיגיע לדיי מסקנה ,כי רוב כלואי

מפעמת בהם ,או אם תכונות רוחניות ומוסריות נעלות עדיין

הגיטר פרקו ל·:~.מ עצמם את כל הערכים המוסדיים ושקעו ביוון

לא דעכו בהם ,רק אז לא יידרדרו לגמרי ל·ז-zאול·תחתית .אין

המצולה של נירון ,הפקרות ושחיתות .ההיפך מזה הוא הנכון.

להתפלא איפוא על י ר י ד ה מ ס ו י י מ ת של המוסר בגיסו
רעל שיבר'  tהיחסים התקינים ·~בין אדם לחברן 9 ,היו לא מעט
גילויי אנוכיות ברוטלית ראי·הגינות ,קורופציה ,משרא·פנים
ראי·ירשר במילוי תפקיד מצד אי·אלה מאנשי מנגנון ה"אלסם·
טנראס"

מרבית כלראי הגיטר
עמדו

יפה

במבחן

 -גברים ונשים ,מבוגרים וילדים

השראה

הנוראה,

נ ש א י

את

ב כ ב י ד

ייסוריהם וסבלותיהם והיו נאמנים לחובותיהם הלאומיים ,האנו·
שיים והמשפחתיים .המציאות האיומה של החיים בגיסו היא

 -מעשי מרמה ,דמורליזציה ומעילה באמון ,ואפילו

שהצמיחה בר עשבי·בר במספר לא קטן ,אבל הגיטו ברובו לא

מעשי גנבה וגזלה .אירע גם מעשה רצח של משפחה יהודית

נכשל ולא איכזב ולא עבר על המצרות המוסריות של "עשה"
ו"לא תעשה" .אם היו בו תכופות תופעות של אנרכיות לא·
מרוסנת והתעלמות מזכריות הזולת ,בעיקר של החלש ,הרי לא

שרבצו והעיקו על כולם )חובת העבודה וכדומה( .למרבה הצעד

פחות מהן היו בחיים הירם·ירמיים תופעות מרנינרת·לב של

שלמה למטרת שו,ד שבוצע על·ידי יהודים .גדול היה הרצון
והפיתוי של הפרס להשתמט על חשבון הזולת מחוברת קשים
היה קשה מא,ד בשל סיבות מסיבות שרנות ,לעקוד את התופעות

אלטרואיזם טהור ,נאמנות כנה ,עזרה הדדית ,מעשי צדקה

המעציבות של נירון מוסדי וזבד זה העמיק ערד יותר את

רגם מסירות·נפש .היו בלי ספק הבדלים לא קטנים באורח·

התהום שכמה מתושבי הגיטו גלשו לתוכה.

חייהם של תושבי הגיטר וכן הבדלים לא קטנים בהשקפותיהם,

אחד מן הגילויים הבולטים של ירידת המוסד בגיסו היה
ה ת פי רדות

חיי -

ה מ ש פחה ,שפשתה בכמה חוגים ,נעי·

קר ב"שכברת העליונות" .נפוצה אפילו המימרה :

"~לע 'יעלרת'

ה~בן כלות" )לכל ה"יעלרת" יש כלות( ,כלומד ,לכל "יעלה"

יש אהובה )על מקודה ומשמערתה של המלה 'יעלה' -
זה את מאמרו של י .קפ  1;,ן :

ר' בספר

העבודה ב'  tדה·התערפה קרבנה(.

היו גם סיברת אובייקטיביות לידידת המוסר המיני והמשפחתי
בגיסו .מאז הקמת הגיטר היה בר עודף ניכר של נשים ,וזאת
משרם שלפני הקמתו היו הגרמנים משמידים אך ורק גברים
יהודים .קשה מאד היה מצבן של הנשים שהתאלמנו .הן היו
נתונות במלחמת·קיום אכזרית כשהן גלמודות וחלשות ,ללא
דואג להן וללא מגן .היה זה איפוא דבר טבעי שנשים רבות

השתדלו בכל מאודן לשרב ולהינשא או לפחות לרכוש את
ידידותו אר אהדתו ,החולפת אר המתמידה ,של גבר ,כדי שיהיה

להן למרשיע בשעת סכנה ולסיוע בקשיים הירם·ירמיים.
הצפיפות

הנוראה

בדירות,

כאשד

תכופות

גרר

בחדר

קטן

כמה משפחות זו ליד זר ,גברים ונשים יח,ד לא היה בה כדי
לחזק את קשרי·המשפחה ואת טוהר המידות .נוסף על כך
לא היה יזרע גורלם של הרבה בני·זרג ,שביום פרוץ המלחמה
בין גרמניה לבין ברית·המרעצרת לא היו בקוננה ,אר לא היו
בליטא בכלל .לא היה ידוע אם בני·זרג אלה ניספר או שעלה
בידיהם להימלט לברית·המרעצות .התקרה שבני·זוג אלה שוב
יתאחדו עם משפחותיהם נעשתה במשך הזמן קלושה יותר ויותר.
גם דבר זה גדם לכן שנשים גלמודות ,וכן גברים גלמודים,

התיור לעצמם להקים קן·משפחתי חדש בגיסו ,אר שלא הקפידו

10

אן הגורל המשותף והמצוקה הנוראה קשרו את כולם לחטיבה

אחת ודוח הס ו לי דדי ו ת היהודית לא חדלה לפערם בהם.
בהקשר זה כדאי להעלות תופעה אופיינית מאד  :כמעט שלא
היו בגיסו בוגדים ומלשינים ,למרות שהיו בר "תנאים נוחים"
להתפשטותו של נגע זה .מעשיהם של כמה אנשים ,אשר בשעת

חולשה והתמוטטות מכדר את נפשם לשטן הנאצי ,אין בהם כדי
לפגוע בתופעה הכללית של לויאליות ונאמנות לגיסו מצד אלה
שהיו כלואים בר.
אחד הדברים החשובים ביותר שאיפיינר את זמרתו של הגיטר

היו גילויי המרי וההתמרדות של כלראיו נגד נרגשיהם·מרצחיהם,
שתכפר ,בצוררת מצרורת שרנות ,בעיקר עם תרם "תקופת השקט",

בסתיו  .1943לשיאם הגיעו הגילויים עם תקומת תנועה-פרטיזנית
מחתרתית ,שמשימתה חיתה הרצאת אנשים מהגיטו והעבדתם ,עם

נשק בידיהם ,למחנות-הפרטיזנים הסובייטיים ביערות בסביבת
וילנה11 ,

הרעיון של ההליכה ל"יער" הלהיב רבים מתושבי הגיטל,
בעיקר את הנוער על כל זרמיו וארגוניו

-

הקומוניסטים

והציונים ,שדאו בזה את הדרך היחידה להיחלץ מן הגיטר
ולהימלט מידי הרוצחים הגרמניים .נוסף לכך פעלה ,ביודעין

אר שלא ביודעין ,גם השאיפה להשתחרר מן המצב המדכא
של הפסיבירן  rהכפויה שבישיבה בגיסו ושל ההשלמה עם הגודל
הסראגי הבלתי·נמנע .בלבות צעירים רבים בערה אש הכמיהה
לנקרם בדדן כלשהי בגרמניה הנאצית את נקמת דם העם ההיודי.

היו גם שהצטרפו לתנועת הפרטיזנית רק ,אר בעיקר ,בגלל
השקפתם הקומוניסטית אר הפדר·סרבייטית.

התנועה הפרטיזנית זכתה לאהדתם ותמיכתם הפעילה של כל

ביותר על איסורים בענייני טוהר המידות .היו בגיסו לא מעט
נישואין פיקטיביים ,כלומר נישואין בלי חופה וקידושין ,שהיה
להם תוקף רק בעיני הגרמנים .כדי שזוג כזה יוכר רשמית

.10

בתור בעל ואשה ויקבל מן המשטרה את התעודה הדרושה לכך,

היה מספר לא קטן אנשים שהתמסרו לענייני צדקה ,נדבר מן

המעט שלהם ואספר כספים רמצרכי·מזרן מאחרים למען עניים.
ניחרד הצטיינה במרצה ובמסירותה למעשי·צד_קה עלמה אחת,
אדוקה ומשכילה ,לשא פעם הכרה הגרמנים כאשר חפסרה עם

.9

גילויי יריהד מוסרית ,ולפעמים גם בצורות חמורות מא,ד היו

כסף שקיבלה בנדבה .שמה היה מרים שרר .בביוכר קראו

כמעט בכל הגיסארת .הם צמחו על רקע המציאות האיומה בה

שרה בת·טרבים .היא נספתה בעת חיסול הגיטר.

היר בתרנים היהודים בזמן השראה .ר' על כך בספרר של ישעיה

טרונק :

"ידרנראט"

)(, Judenrat

ניר·יררק•1972 ,

.11

ר' בספר זה את מאמרם של צבי א .בדאון ודב

לריד :

לה :

תנועת

המרי והפרטיזנים של יהדוי קרבנה במלחמ· nהערלם השביח.

יהדות

148
תושבי

הגיטז

רמרסדרתיז.

רבים

תרמז

מאמצעיהם

הכספיים

העלובים תרומות ניכרות למחתרת הפרטיזנית .תנרעת·הבריחה

מהגיטו הוהצטרפות לפרטיזנים הלוחמים נתנו לכלואי הגיטו
סיפוק מוסרי רב ובזאת היה סוד קסמה וכוחה הגזול.

*
תיאור תדמיתו של הגיטו לא יהיה מלא ,אם לא יסופר בז
גם על פעולתם המזיקה של כמה יהודים ,אשר בתוקף קירבתם
לגרמנים ניסו לכפות על הגיטו ועל מוסדותיו את רצונם מתון
נימוקים של אמביציה חולנית ואינטרסים אישיים.
הראש

והראשון

בהם

היה

י.

סרבררביץ·כספי.

חיתה

זאת

דמות גרוטסקית ומעוררת שאט·נפש כאח.ז עוז לפני המלחמה

היה יזוע בתור איש בעל אופי סוער רבלתי·מררסן .חרא יזע
עברית יפה למזי זגם עסק כמה שנים בהוראה בבית·ספ·,

עברי באחת מערי ליטא .זמן·מה היה גם ציוני פעיל ולפני

המלחמה עבר ממפלגה ציונית אחת לאחרת וממנה ש·1ב לאחרת.
מכל המפלגות גורש בשל שערוריות והתנגשויות .עקב התנה·
גדתו הפרועה גם נאלץ להפסיק את עבודת ההוראה .הוא עבר
לקרבנה ושם שימש כתב של עתזנים יהודיים .בשל זיוף תעוזה
הועמד בפני בית·זין פלילי וניזון לארבעה חודשי מאסר ,אולם
בזכות קירבתן לעסקנים ליטאיים לאומניים מן המפלגה ששלטה

אותו זמן בליטא חזנן סרברזביץ על·יזי נשיא המזינה .בתקופת
המשטר הסובייטי הראשון בליטא נאסר על·יזי הנ.ק.זז..ז וישב
בכלא עז פרוץ המלחמה .עם בוא הגרמנים השתחרר מבית·
הסוהר יחד עם כל האסירים הפוליטיים ,ומיד נתמנה ,בזרן
לא מרבבת ,לעובד בגישטאפז ,למרזת יהדותו .כשתוקם הגיטז
התיור לו )ולערד ורפא יהודי אחז( להישאר עם כל משפחתו

בעיר .מראשית קיומו של הגיטר  .נהג לברא לשם כמעט בכל
ירם .הוא היה מתערב בשחצנות גזולה בענייניהם של ה"אל·

התקינה.

ליטא

ביץ מקרבנה לווילנה ולאחר כמה ימים השמיזוהו שם עם כל
בני משפחתו.

טיפוס אחר בגיטו היה ב .ליפצר ,ראש בריגאזת בעלי·
המלאכה היהודים שעבדו בשביל הגישטאפו .הוא לא עבד

בגישטאפו כמו סרברוביץ·כספי ,אך כיון שיזע כיצד לספק
את דרישותיהם הפרטיות של אנשי הגישטאפו ובני משפחותיהם
ואיד למצוא חן בעיניהם  -נעשה איש·אמונם וחיתה לו
זריסת·רגל אצלם ,לרבות אצל אנשי הצמרת של הגישטאפו.
דבר זה נתן לו את האפשרות להשפיע לפעמים על אנשי הגיש·
טאפר ,בעיקר כאשר דבר בגורלו של יהודי שנתפס בשל עבירה
כלשהי ,ולפעמים גם הצליח להציל את חייהם .דבר זה הרים
את קרנו בעיני תושבי הגיטר ,אבל הוא לא הסתפק בזאת,
שהרי היה בעל אמביציות לא·מררסנרת ותכונות של רוזן
והתאורה להיות שליט·הגיטר .ליפצר היה איש פשוט ,ללא כל
iישכלה ותרבות ,אבל השכיל לשכנע את מפקדי הגישטאפו
שהוא יעשה "סדר" בגיטו ,בעיקר בענייני משרז·תעבוזה ובגיוס

המספר הדרוש של עובדי עבוזת·כפיה בשביל שזה·התעופה,

כוכבו של ליפצר החל לעלות בגישטאפר עוז בזמן שירותו של
סרברוביץ·כספי ,אן הגיע לשיאו רקו כאשר חוסל הלה בידי
הגישטאפו בווילנה .אחרי חיסול סרברוביץ מינה הגישטאפו את
ליפצר למפקח על המשטרה היהודית ועל משרז·העבוזה שליד
ה"אלטסטנראט" .למעשה נעשה אז ליפצר מפקח על כל ה"אל·
טסטנראט" ותקיף  .גזול בגיטו .חובה חיתה למלא אחר כל

הוראותיו ,גם אם גרמו נזק לגיטו .הוראותיו היו על·פי·רוב
קאפריזות של איש צר·אופק וקטן·מוח .מעשהו הראשון בגיטו,
לאחר שעלה לגזולה ,היה קיצוץ זראסטי במנגנון ה"אלטס·
טנראט" ,במטרת ליצור קאזרים חדשים בשביל העבודה בשדה
התעופה .מסיבה זו צומצמה אז פעולת בתי·הספר וחוסלו בית·
המשפט ומוסדות אחרים בגיטו .כסרברוביץ·כספי כן גם ליפצר
רדף אחרי הכבוד דתית נוקם ונוטר לכל אלת שלדעתו לא

טסטנראט" והמשטרה היהודית והפריע לעבודתם
סרבררביץ גרם לבלבול ,להפקרות ולריקבון בחיי הגיטר .תכו·

חלקו לו כבוז מלא ולא נכנעו לו .אין איפוא תימת ,שתכופות

פרת ערן בגיטר עם כמה ממקורביו מסיבות ומשתאות סואנים

פרצו סכסוכים קשים בינו לבין חברי ת"אלטסטנראט" ,שהיו

לעיני הציבור הרעב .פעם אחת גם לא נרתע מלאסור על

עלולים להביא צרות גזולות ,ורק בקושי רב תצליחו לישיב
אותם בעזרתו של יר"ר ה"אלטסטנראט" ד"ר א .אלקס .ברם,
אין להתעלם מכן שלעיתםי  -בעיקר בשעת רצון  -עזר
ליפצר ל"אלטסטנראט" לחלץ את תגיטר מצרות שונות.
סופו של ליפצר היה עגום .בעת חיסול הגיטו ,ביולי ,1944
ניסה להתחבא ב"מלינה" ,כזי שלא ירציאותו לגרמניה .הגרמנים
עשר מאמצים מיוחדים לגלות את מקרם מחבואו ולבסוף עלה
ביזם לתפוס אותו .הם רצחוהו באכזריות רבה.
מלבז שני ה"תקיפים" הנזכרים צצו בגיטו כפעם בפעם עוז

ת"אלטסטנראט" לבער בית·הרללות ושכדרת שנגתלה בגיטר,
רתכרפרת בילה שם את זמנו .הוא נהג לשאת נאר1בים אורכים

רחהי דרוש מה"אלטסטנראט" רממיפקזת·תמשטרה לשבת אתו
שעות אורכות ולהקשיב לדבריו המבולבלים ,שהיו מתובלים
באיומים,

שקרים

ודברי

התרברבות.

הוא

רדף

את

האנשים

שסירבו לומר לו זברי·חנף .אף היה "מתוון" בין אנשי
הגישטאפר לבין משפחות היהודים ,שנפלו בציפורני הגישטאפר
בשל "עבירות" שרנות ,רחיה מקבל על עצמו את התפקיד למסרו
לאדונים שלו כופר·נפש בכסף ,זהב ויהלומים .פעמים אחזרת
עשה מעשים של פזיזות ואי·אחריות שהעמידו את ה"אלטס·

"תקיפים" ,קטנים יותר .היו אלה אנשים שניצלו את קירבתם

למוסד גרמני ,אר אפילו את קירבתם האישית לגרמני יחי,ד

טנראט" ואת עובדיו בסכנה גזולה .שנה לאחר שחרורו מבית·

כזי לכפרת את רצונם על ה"אלססטנראט" והגיטו לטובתם

הסוהר הסובייטי ערן סרברוביץ משתה גזול בזירתו בעיר

ולטובת בני משפחותיהם ומכריהם .הצד השוות שבכל ה"תקי·
פים" היה שהכניסו בחיי הגיטו לא מעט אנרכית וריקבון.
כסרברוביץ·כספי וכליפצר היו גם הם פרי המציאות האיומה
של ה"חיים" בגיטז.

ותזמין למשתה את "חבריו לעבודה" ,אנשי הגישטאפו ,ובהם
את אלה שניצחו על השמדת הידוי ליטא .בסופו של דבר
מאסו בו גם אדוניו .בקיץ  1942העביר הגישטאפו את סרברז·

ד"ר אליהו סגל

ד"ך אלחנן אלקס " Tל
ד"ר אלחנן בן ר ' ישראל·מאיר ושרה אלקס נולד בקאלררארהי
ב  10-בינואר  ,1879קיבל חינוך מסורתי בבית אביר שהיה
תלמדי חכם ,בקי בתלמוד ועסק בהוראה .מפיו למד הילד

למחנה הציוני הצטרף בקוננה ערד בימים שהתכונן לבחינות
ביסוד האגודה

נאצלות

-

יושר בלתי משוח,ד שלימות מוסרית ואהבה עמוקה

לעם ישראל ולציון.

תוהר וממנו ירש את האהבה לערכי הרוח של היהדות .בגיל

הבגרות.

צעיר עזב את בית האב ועבר לקרבנה .שם המשיך ללמוד תורה

האקדמית של הצעירים היהדוים יוצאי מז· mאירופה .במידה

ויחד עם זה התכונן לבחינות הבגרות בתור אכסטרן .עמד בהן
בהצלחה ,ונכנס לפקולטה הרפואית של מכללת קניגסברג .בשנת
 1903גמר את חוק לימודיו ,כתב דיסרטאציה בעלת אופי מדעי·

מרובה היה זה הודות להשפעתו ,שבאגהרו זו שררה רוח

ציונית .מבלי להיות עסקן·ציבורי במובן המקובל ,ההי בליטא
פעיל בתנועה הציונית .באהבה יתיהר התמסר לענייני "החלוץ"

מחקרי )בשטח המבנה והתיפקוד של בלוסת·התריס( ,נבחן

והושיט לו עזהר בלתי אמצעית

בתרומות-כסף הגרנות

וקיבל תואר דוקטור לרפואה .הלימודים באוניברסיטה שימשו
לו יסוד להשתלמות רפואית מקפת ומעמיקה בענפי·רפואה
שונים  -עבד בבית·חולים לשחפת ,ואחרי·כן השתלם בכרירו·
לוגיה .בדורפאט נבחן וקיבל ושיון לעסוק בפרקטיקה רפואית
ברוסיה .משנת  1907עד  1914היה רופא בברזינו ,פלך מינסק.
שמו יצא לתהילה וחולים נהרו אליו מכל הסביבה .בשנת 1912

ובטיפול רפואי אצלו בבית ,ובשעת הצורך

נשא לאשה את הגברת מרים אלבין ,בת למשפחה יהודית
אינטליגנטית מהמכובדות ביותר שבקניגסברג ,והיא ליוותה

בהיותו סטדונט

השתתף

בקניגסברג

-

-

בקיבוצי·

ההכשרה .מ.הופעות פומביות נמנע ,נאומים לא השמיע ,התרחק

מכל פרסומת ,ואף·על·פי·כן -
וההשפעה הישירה והישרה שלו -

הודות

לגישה

האישית

רכש לו אהדה והוקרה

מצד חוגים רחבים ביותר של הציבור ההיודי והלא·יהודי.
בתקופת הכיבוש הסובייטי  - 1940/41 -ניצל את קשריו
עם הצירות הרוסית לשם קבלת הסכמת מוסקבה למתן ויזות·
מעבר דרך רוסיה למאות מהגרים יהודים ,מהם שהפליגו

אותו באהבה ,נאמנות ומסירות ,בכל דרך חייו רבי המעש

באניות מנמל אודיסה ועלו לארץ·ישראל ,מהם שעברו ברכבת

והאושר בשנים כתיקנן ונשברת הסבל והצער בתקופת הגיטר.

את רחבי רוסיה ודרך פרס ,הודר אר יפן ,הגיעו לארצות·

בשנת  1914גויס כרופא לצבא הרוסי  ,השתתף במלחמת·

הברית או לארצות אחרות.

העולם הראשונה וזכה לאותות-הצטיינות .עם תום המלחמה שוב

עם פלישת גייסותיר של הרייך השלישי לליטא והתחלת

החלה לגביו תקופת השתלמות עמוקה במקצוע הרפואי החביב
עליו .זמן·מה עבד בביה"ח בסובאלק ,משם יצא לחו"ל ועבד
בכירורגיה אצל המעולים שבפרופסורים וכן התמחה במחלות
פנימיות .ב"  1920השתקע בקרבנה ועבד בתור רופא פרטי רגם
כאודרינטור בביה"ח הצבאי המרכזי .ב"  1923נתמנה למנהל
המחלקה הפנימית של ביה"ח ההיודי נקובנה ומחלקה זו
התפתחה תחת הנהלתו והפכה מוסד רפואי מדעי רציני להלכה
ולמעשה .הוא פעל רבות להרחבתה ולשיפוהר ,שיכלל בה את
שיטות האיבחרן והטיפול וחינך דור של רופאים יהודים צעירים,
שבהדרכתו הגיעו לדרגה מקצועית גבוהה .נאותר זמן עסק

נחשול ההשמדה היה זה ד"ר אלקס שנעשה לאישיות המרכזית

גם בפרקטיקה פרטית בהצלחה יוצאת מהכלל

-

חולים יהודים

ולא יהודים מקרבנה ומכל רחבי ליטא מילאו תמיד את חדר·

ההמתנה הענקי שלו ;

הוא היה רופאם של המוני·העם ושל

השכבות הסוציאליות העליונות גם יח,ד של שרי הממ·ז~לה

הליטאית ,של הציוריות הגרמנית והסובייטית ,של הקונסוליות
הבלגית והשווייצרית.

מטבעו היה שקדן בלתי רגיל .ימים ולילות עבד בלי הרף -

של כל הארכלרסיה היהודית של קובנה .הגישטאפר פקדה על

גירוש כל היהודים לגיסו -

לוויליאמפולה )סלאבודקה המפרר·

סמת בתולדות תרבות ישראל( .באסיפה מורחבת של מי שהיו
עסקנים·ציבוריים מכל החוגים ,שעדיין נשארו בעיר ,ושחת·

נהלה ברוח דרמאטית מא,ד הוצע לד"ר אלקס לקבל על עצמו
את התפקיד של יו"ר ה"אלטסטנראט" בגיטר .הוא חיה אז

חולה ותשרש-כוח .בשבועות האחרונים שלפני פלישת הנאצים
היה מרותק לערש·דוי .ברור היה לו למדי טיב התפקיד
של "אובריודה" .הוא ידע שעליו להיות קרבן·ציבור ,אבל
נשמע לצו מצפרנו הלאומי העמוק וקיבל עליו את הנטל
הגורלי ,ומאז ניתכו כל הגזירות והצרות ,העינויים והרדיפות -
קודם כל על ראשו שלו.
בתקופה זו נתגלה ד " ר אלקס בכל ש י עור·קרמתר .לכל
תושבי הגיטו היה למנהיג אהוב ונערץ ,אבל גם כלפי חוץ,
כלפי הרוצחים הנוקשים ,הצליח לרכוש לו עמדה מיוחדת.
קשה לתאר דבר כזה ,אך עובדה היא שבין הרוצחים האלה

ימים ברפואה מעשית ,ערבים בעיון בספרות המקצועית .משעות

היו

לא מעטים

-

מהם בעלי דרגת פיקודית גבותה

-

מנר nת·הלילה הזעומות שלו היה מקדיש בקביעות חלק ניכר

שבנוכחותו של ד"ר אלקס שכחו כאילו לרגע קט את "רום·

לקריאה בספרות העברית החדשה והעתיקה ובספרויות העולם.

היחס" הנאצי שלהם וחשו בתת·הכרתם את עדיפותו הרוחנית.

היה מלא וגדוש תורה וחכמה ,דיע את היצירות המעולות

הם

מפני משהו סמיו

ביותר ידיעה עמוקה ממקור ארשון .כל הדברים האלה נשתמרו
בזכרונר החזק ושימשו לו אבני·בנין לעיצוב דמותו הרוחנית
הר;בגונית ,שהיה בה מיזוג מוצלח של שכל חריף ושל תכונות

באישיותו של ד"ר אלקס ,שכאילו הנמיך את קומתם השחצנית

היו

נרתעים

במידת·מה

רלזמן·מה

ואת קולם הצרחני.

היה מקרה וד"ר אלקס שכב בגיסו בחדרו העלוב חולה,

יהדות
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ליטא

רגאילינג ,הקצין הגרמני הממונה על שדה·התערפה ,מקרם

מעל לכל חש.ד
בתרך חשכת האבדון הוודאי ,שהיטיב לדעת אותר יותר

אלקס לשיחה עסקית .תוך כדי השיחה אמר לו ד"ר

מכל אדם אחר בגיטר ,ידע הוא להתרומם לגרבה שבשאיפה
לאור .ד"ר אלקס היה גם נשיא·כברד של מרכז ציוני מחתרתי
בגיטו )"מצוק"( שאיחד את ותיקי התנועה ללא הבדל
מפלגות ויזם פעולות לשערת·הכרעה.

ואומרת כבר,ד תורי פניו הרציניים ,החרררים ,החטובים כאילו

מעוזריו

עברדת·הכפיה של רוב יהודי הגיטר" ,ירד" אל הגיטר ונכנס
אל

,,,,

אלקס לגאילינג שעם·ישראל עם עתיק·ירמין הוא ובעל דבררן
ארוך ויודע לשמור בזכררגר את אנשי·רעתר רגם את מיטיביר.
זמרתו של

,,,,

אלקס

החולה,

שחיתה

לו חיצוניות

נאה

מאבן בה~רה כבדה ,תוכן הדברים הקצרים והנמרצים ,החדורים

בערב

ל"פורט

פסח

תש"ד

ה" ','9

נאסר

והובא

יחד

אחדים

עם

מקרם המוות המפורסם ,שם ביצעו הנאצים

כל זה כה השפיע על גאילינג עד שנאצי זה

את ה"אקצירת" ,בתרכן גם "האקציה הגדולה" של השמדת
יותר מתשעת אלפים יהודים ,ב"  28באוקטובר  •1941חמישה

נתבלבל ,שכח שבחדר נמצא גם עד·ראייה היודי ,אחז בידר

ימים קררם למאסר קיימו שם הנאצים את ה"אקציה" נגד

ומבלי לומר

המשטרה היהודית ושל מאות ילדים שנגזלו מביד זרועות

מלה ,כשעיניו מעורפלות ומבריקות באיזו רטיבות משרנה,

הרריהם ונרצחו .משמעותר של המאסר חיתה ברורה .סיכויים
היו רק למ,ת  -ולעולם לא יישכח הכרח המוסרי הכביר

שלרש שנות קירם הגיטר היו שנים של זרועה כמעט בלתי

ששפע אז ,בליל-האימים במרתף הפורט ,מד"ר אלקס ,שעל

פוסקת .ד"ר אלקס הכיר את המצב לאמיתר ולא היו לו שרם

סף · המורת חישל את ליברת עוזריו וחבריו בדברי השראה

אשליות ב י חס לסוף הטראגי .בחוג מצומצם של ידידים וחברים

עילאית על ק י ד iש"היז-zם רעל גצח·ישראל .הסיוט עבר אז

לרעיון ולאחריות היה מביע את זעתר על כך בגילרי·לב

והאסירים הוחזרו לגיטו.

גאון

לארמי

מלוטשת
של

,,,,

-

ואצילות

אישית,

שנאמרו

בגרמנית ספרותית

אלקס ,לחצה ולפתע התכופף ונשקה

-

יצא מן החדר.

אולי בזכותו של

,,,,

אלקס

-

-

מלא .מחוץ לחוג זה היה משתדל לעוד,ד לחזק לבבות מרכי·

הגורל הכין בשביל ד"ר אלקס יסררים קשים יותר .ב 12-

יאוש ולעורר תקורת .בשעת "אקצירת" )פעולות השמדה( היה

ביולי  1944חוסל הגיטר ,פוצץ ונשרף ,ואלפי יהודים נקברו

ע ו מד בראש עדתו במקומרת הסכנה הגדולה ביותר וללא

חיים תחת הריסותיו .כמה אלפים רד"ר אלקס בראשם ,הרגלו
לדאכאר ,אל מחנה·הריכרז לעבודת·כפיה שליד קארפריגג .שם

בשרך סערת האכזריות הנאצית היה מתאושש הראשון ומדרבן

מרנה ד"ר אלקס לד.רפא הצריף שנקרא בפי הנאצים "בית
חולים" .הוא ,הרופא הוותיק ,איש המדע ואציל-הרוח ,נאלץ

שעה בשביל שארית הפליטה .הוא ידע לעמוד נוכח האסונות

לטפל  -מבחינה רפואית בידיים ריקות
שגוועו ברעבונם ובצואתם ,שנחילי·כינים

בפגרים חיים,
כרסמו בעררם

ידע לטכס עצה ולכרון את הנהלת העניינים של משרדי
הגיטר השונים למען הארכלרסיה כולה ,ללא משרא·פגים ,ללא

שנדבק לעצמותיהם ,שרימה שרצה בפצעיהם המעלים צחנת
וקברן .הוא ראה שמתאמתת הפרוגנוזה הפסימית שלו במלוא

עירו·ת·דין .לא באשמתו היו בכמה מפעולות ה"אלטסטגראט"

אימתה ,ראה בחורבן עמו -

ויותר משלרשה חדשים לא עמדו

סטירת מהדרך הישרה הרצויה לו .מטבע הדברים הוא שגם

לו כוחותיו.

דאגה לכטחון עצמו היה מנסה להציל את שניתן להציל.
את חבר · ערזריר לפעולה מיידית לשם ניצול האפשרויות לחיי·
המתרחשים אמיץ ומוכן לקבל מכת גורל אחרונה ,אך גם

לקרקעיתה של ספיגה נטרפת במים זיווגים נטפלים שרצים
וטפילים .הוא ,הקברניט ,נשאר בכל המצבים נישא ונעלה

ביום ל  1תשרי תש"ה )(17.10.44
השמימה.

-

עלתה נפשו הטהורה

א .פיילססון

·הפורט התשועו•

של ה  26-בספטמבר ,ה  4-באוקטובר )הגיטר הקטן(

"פורט"·המוות

"הפורס התשיעי" היה טבעת בחרך שרשרת של מבצרים

רה· zs

באוקטובר )"האקציה הגדולה"(.

שהקיפו אח העיר קובנה ויצרו יחד אח המצודה ,אשר ממשלח

כחודש אחרי "האקציה הגדולה" הושדמו ב"פררט התשיעי"

של המאה שעברה כהתבצרות

היהודים שהובאו ברכבת כאילו לעבודה מברלין ,וינה ,פראנק·

בצפרן·מערבה

פררט·ע"נ-מיין ,ברסלאר ומקומרת אחרים .מאוחר יורת הושמדו

של קובנה ,במרחק של כשבעה קילומטר ממרכז העיר מאחורי

במקום קרבנות ה"אקצהי" מה  4-בפברואר  ,1943הדיועה
כ"אקציית סטלינגראד" ,רכן הושמדו שם קרבנות היום השני
ל"אקציית הילדים" מ·  zsבמרץ •1944
מאחר שבכל בור היה מקרם לכשלרשת אלפים גרויות ,יש

גרמנהי אח מצודת קובנה כדי לכבשה .מפקד המצודה ,הגנראל

להניח שבארבעה-עשר הבררות שנחפרו ב"פורט התשיעי" מצאר

הרוסי גריגררייב ,ברח מן העיר והגרמנים כבשו אח המצודה.

את מרחם כארבעים ושניים אלף קרבנות .רובם המכריע היו

רוסיה הקימה בשנות
צבאית

נגד גרמניה.

ה· so

"הפורט התשיעי"

נמצא

הפרנו סלאבודקה ,בצדיו השמאלי של הכבשי המוביל לצפון·
מערב ליטא .הוא נחשב למבצר הראשי במצודת קובנה.
באוגוסט  ,1915בעת מלחמת-העולם הראשונה ,התקיף צבא

בימי ליטא העצמאית ההי "הפורט התשיעי" חלק מבית·

יהודים,

אך ההי

גם מספר קטן של

לא·יהודים

)שבויים

הסוהר של קובנה ,אך לשמצח תהילתו הגיע בימי הכיבוש

סובייטיים ,ליטאים ,קומוניסטים ואחרים(.

הגרמני ,בעת מלחמת-העולם חשביה .ה"פורט" נקבע כמקום·

אח היהודים שהביאו ל"פררט התשיעי" היו מכניסים ,לזמן
קצר ,למבנים ולחצר של המבצר .משם היו מובלים בקבוצות
של מאה איש ,אנשים ,נשים וטף ,ערוכים ארבעה בשררה תחת
מ' iZ,מר של מיז~טרת·העזר הליטאית רהבטלירנים הליטאיים.
כל קבוצה עברה כ  200-מטר עד לבורות .בדרך ,ליד העצים
הגבוהים ,נאלצו להוריד אח הבגדים העליונים ובתחתוניהם
הובלו הלאה עד לבוררת .רק ההיודים מגרמניה לא נאלצו
להתפשט רחם הובלו לבורות בבגדיחם s.המלווים התעללו

השמדה להיודי קובנה וכן לאלפי היודים שהובאו ממערב
אירופה .מפעם לפעם הומתו שם גם ליטאים ורוסים ,רכן שבויי·
מלחמה סובייטיים .הוא הפך לאחד מאתרי-ההשמדה האיומים
ביותר ,שהרייך השלישי הקימם כדי לבצע אח חוכניח·הזדון
של "הפתרון הסופי לבעיית ההיודים".
כבר

בסוף יוני

1941

הביאו הגרמנים

חמש·מארח

שבויים

סובייטיים ל"פורט התשיעי" .הם נצטוו לחפור בסמוך לחומת
הביטון ,שגובהה שישה מטר והמקיפה אח ה"פורט" מצפרן·

בקרבנות והיכרם באכזריות .כל קבוצה נאלצה לשכב בברר.

מערב ,ארבעה·עשר בורות שכל אחד מהם מאה מטר אורכו,

הקבוצות הראשונות ,הרכנסר בבוררת שחיו עוד מלאים מים.

שני מטר רוחבו ושלושה מטר עומקו .השבויים עבדו משש

מיד לאחר שהושכבה הקבוצה ניתכה עליה אש ממכרנרת·יריה.
הקבוצה הבאה נאלצה לשכב על הקבוצה הקודמת וחוזר חלילה.
לא לכולם היה ה"מזל" לקבל כדרר·מרות .על מאות אנשים,

מחו מרעב ,עבודת-פרך ומכוח-הרצח של השומרים .מדי חודש

שרק נפצעו ,הוערמו נפגעים חדשים.

הובאו  200-150שבויים חדשים ,כדי למלא אח מספר הנופלים.

ליד הבררות ובדרך אליהם הדהדה יללה אחת גדולה ובלתי
פוסקת .אמהות זחלו לבררות מעל הלרוגים ,כשהן נושאות את

בבוקר עד שבע בערב .לאכול נחנו להם פעמיים ביום :

בבוקר

תה עם לחם ,ובהצריים מרק מקליפות חפוחי·אדמה .השבויים

לא פחות מאלף שבויים עברו אח "הפורט התשיעי" עד
להשלמת חפירת הבורות .מאלה ששרדו בחיים בחרו הגרמנים
בחזקים ביותר ,כמאתיים איש ,ואח כל השאר חיסלו ביריות.
לאחר כיסוי הבורות שמולאו בגוויות יהודים שהומתו ,חיסלו
גם כמעט אח כל מאתיים השבויים שנותרו עד אז בחיים .רק

ורצח .לאחר יז~התמלאו חבורות חיו מכסים אוחם באדמה ,אך

שדרו בחיים .מאוחר יותר

זמן רב לאחר מכן לא שקטה האדמה .הניעו ארתה מארח

שלרשה מהם  -כולם יהודים -
הביאו ל"פורט" ערד כמה עשרות שבויים ,כולם יהודים.
לאחר שהרכנו הבוררת החל ב"פררט התשיעי" רצח-המוני
של היהודים 2 .שם חוסלו קרבנות ה"אקציה" שברצעה בעיר ב·ד
באוגוסט  ,1941שבוע לפני נעילת הגיטר ,קרבנות ה"אקציות"

פעוטותיהן בזררעותהחן ומרכילות את ילדהין הגדולים יותר
בידיהן .הן שכבר על גוויות הנורים וחיכו למרחן .האדמה חיתה

רוויית דם ודמעות ! הרוצחים ,ליטאים וגרמנים ,היו שיכורי דם

הפצועים שנקברו חיים.

במהלך השחיטה והרצח ,פנו בחצר ה"פררט" כמה יהודים

לקהל-המובלים וקראו להם לנהרג בכבוד עצמי וללכת למורת
בראש מורם.

אחרי כל השמדה היו מגיעות ל"פורט" משאיות ועלהין היו

מעמיסים את בגדי הנרצחים ומוציאים ארחם העירה n .בילר·

.1
.2

השם "פורס" מקורר בשפה הרוסית ומובנו "מבצר צבאי".

תיחם של היהודים שהובאו להשדמה מגרמניה וממקומרת אחרים

גם "פורטים" אחרים במצודת-קובנה שימשו לגרמנים כאתרי·

נשארו בחחנח·הרכבח .נאמר לקרבנות שהחבילות "תגענה

השמדה ליהדוים .כמה אלפי יהודים שנכלאו על·ידי "הפרטיזנים
הליטאים" בתחילת המלחמה נורו ב"פורט השביעי" ; 534
"האינטליגנטים ההיודים" הושמדו ב"פררס הרבי"יע .אך כמקרם·

הסדמה ראשי ליהדוי קרבנה שימש "הפורס התישעי",

.3

כך מצאר אותם יותר מאוחר בבורות.

'יהדרת ',יסא
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לידהים יותר מאוחר" .את כל זה לקחו אנשי הגישטאפו לעצמם ,

בדיי הגרמנים  ,אשר החזיקום בכלא קובנה ובמשך מספר שבוערת

לנשותיהם ולאהובותיהם.

עינום והיכרם באכזריות.

ב·ד 2

בנובמבר

1943

הובאו שבעה אסירים נוספים וביניהם

שני פרטיזנים מגיסו קובנה

חיסול עקבות רצח-ההמונים

בסוף יבואר  1943נחלה ברית-המועצות בצחון כביר ליד
סטלינגרד ,בהשמידה את הגייס ·הגרמני ה  .6-הצבא הסובייטי

שר( ,שלושה רוסים )האחים קורגאנוב( מסביבות ינוכה וכן

אשה פולניה.

מספר "אנשי הפורט" החל מה·ד 2בנובמבר עוד לאתריו

החל במיתקפה על הכובשים הגרמנים בקנה·מידה גדול ושחרר
חלקים גדולים מאוקראינה ומקומות אחרים ברוסהי ,ואילץ את

שבתפסו1 ,

נער היודי בן ) 15מאיר

הבריחה לא נשתנה .הרכבם

צבא הדייר השלישי לסגת יותר ויותר מהשטחים שכבשו.

היה :

שבויי·מלחמה יהודים

בהתקדמות אפופת·התהילה של הסובייטים היו פע~לים גם

פרטיזנים מגיטו קובנה

הפרטיזנים הסובייטיים שפעלו בגבם של הנאצים .חיתה הרגשה,

גברים מגיסו קובנה יחד עם הבער הצעיר

שהנה לא רחוק היום ואמריקה ואנגליה יפתחו את "החזית
השביח" בצרפת ,וגרמניה תותקף ממזרח רגם ממערב .מנהיגי

;זנאצים התחילו הלרגיש יותר ויותר שמתקרב יום מפלתה
המוחצת של גרמניה ושעליהם יהיה לתת את הדין על כל

בשים מגיסו קובנה

3

רוסים מסביבות ינוכה

3

אשה פולניה

1
סך·הכל

פשעי·המלחמה ורצח·הזוועה שביצעו נגד מיליוני אנשים חפים
מפשע .הם החליטו למחות את עקבות רציחותיהם .לשם כך
הקימו קבצוות מיוחדות

ליחידה שנקראה "מבצע

)"זונדרקומנדום"( ,
". 1005

אשר

השתייכו

תפקיהד היה להוציא את

גוויות הקרבנות מתוך הבורות בהם נקברו ב"אתרי ההשמדה"
במקומות שובים באירופה וביניהם גם ב"פורט התשיעי" בקרבנה,

שנקרא על·ידי הגרמנים "אתר עבודה "', 1005ב לניהול העבודה
ב"פורט התשיעי" נקבע האוברשטורמפירר רודולף ואדיף.
ב·  20בספטמבר  1943הורתה הגישטאפו לליטאים לפנות

26
14
17

64

 60היהודים מבין "אסירי הפורט" היו שמלוש קבוצות
נפרדות  (1 :שבויי מלחמה סובייטיים ;  (2פרטיזנים גמיסו
קובנה ;  (3כלואי·גיטו אחרים .האנשים מכל הקבוצות לא היו
מקשה אחת .הם נבדלו זה מזה באופיים ,מזגם ,חינוכם ,השכלתם,
השקפת עולמם ,מקצועם ,גילם ועדו .היו ביניהם שלושה רופאים,
רוקח ,מהנדסים ,טכנאים ,שחקן תיאטרון ,צייר ,רב ,בעלי·
מלאכה ואנשים בעלי מקצעו אחר או בלי מקצוע מוגדר .היה
ביניהם גם איש ''העולם התחתון" מאודיסה ,בעל הכינוי "משיקה

את "הפורט התשיעי" ,שהיה עד אותו זמן ברשותם .האסירים

ברודיאגה" .כן היה ביניהם הנער הצעיר .הוא התחבא במשך

הכלא בקרבנה .ב"פורט" ב· ותרו רק  28שבויי·מלחמה סובייטיים,

שנתיים ביערות ,שם קפאה לו אוזן .הוא נתפס על·דיי ליטאים
שהסגירוהו לגישטאפו וב·ד 2בנובמבר  1943הובא ל"פררט".

הליטאים שהיו עד אותו תאריך ברשות הליטאים ,הועברו לבית·

כולם יהודים ,ביניהם גם שלושת השבויים שהשתתפו בזמנו
בכריית הבורות ושהיו עדי·ראייה להשמדת היהודים4 ,
"הפורט התשיעי" עבר לרשות הגישטאפו .ל"פורט" הביאו
 100אתים ,משאבות ,חביות דלק ,גלילי בד רחב ,שלשלאות,
מוטות ארוכים ואנקולים בראשם ,וכן דחפור.

השבויים קיבלו פקודה לנסר עצים ולערום אותם בערימות

וכן לתקוע מוטות מסביב למקום בו נמצאו  14הבורות עם
גוויות הנרצחים .על המוטות פרשו בד בשני טורים ,שגבהו
היה שלושה מטר ,כדי שאף אחד לא יוכל לראות את הנעשה.
במרחק·מה מה"פורט" נקבעו שלטים עם כתובות שהזהירו,
שכל המתקרב ל"פורט" יירה ללא כל אתראה.
ל"פורט" הובאו  16יהודים מהגיטו ,שנחטפו בעיר שם עבדו,
וכן שלוש נשים יהודיות.
בסוף אוקטובר הובאו ל"פורט" חמישה שבויים נוספים .ב 25-
בנובמבר  1943נורו שבעה שבויים אשר העזו להכריז על
עצמם כחלשים או חולים .כך נותרו ב"פורט"  26שבויי·מלחמה.
ב·  1sבנובמבר  1943הובאו ל"פורט"  12פרטיזנים מהגיטו
שנתפסו .היו אלה חלק מהגברים שתנועת החמתרת הפרטיזנית
בגיטו שלחה ב·  zsבאוקטובר ,מוסווים כקבוצת עובדים ,לכיוון
יערות אוגוסטבה ,כדי להקים שם בסיס לפרטיזנים .כל "משימת
אוגוסטבה" נכשלה .חלק מהמשתתפים בהרגו וחלקם נפלו חיים

אנשי ה"פורט" קראו לו "איש היער".
לכל המובאים ל"פורט" רוקנו את הכיסים ,ח•לצו את המגפיים
והנעילום בבעלי·עץ )"קלומפס"( .כולם הוחזקו במבנה ארון
בן שתי קומות ,שהכביסה אליו חיתה דרך שער·ברזל גדול
 -שבעה בכל

שההי סגור על מבעול .במבנה היו  14תאים

קומה .אסירי ה"פורט" תפסו רק ארבעה תאים בקומה

תונה :

הת•n

הגברים בתאים מס'  6 ,3ו·,ד בכל אחד מהם  20אשי,

וארבע הנשים בתא מס'  .5שלושת התאים הנוספים בקומה
התחתונה וכן כל שבעת התאים בקומה העליו~בה היו ריקים .

הקיר שהפריד בין התאים למסדרון היה עשוי סריגי·ברזל.
מהמסדרון אפשר ההי תמיד לראות מה נעשה בתוך התאים.
מדרגות  -ברזל הובילו מהקומה התחתונה לקומה העליונה.
על  64אסירי ה"פורט" הופקד משמר כבד של  35גרמנים,
מזדיינים בנשק אוטומטי ומכונות·יריה .הם נחלקו לשתי קבוצות
שהיו מתחלפות ביום ובלילה .האחת חיתה מורכבת מקציני
גישטאפו והשביח מקציני "משטרת ההגנה" )שוץ·פרליציי( של
ריבה .בראש כל קבוצת משמר עמד מפקד משמר.
בכל תא היו שתי קומות של דרגשי·עץ רחבים וארוכים,
שרופדו בשכבה דקה של קש .כל אסיר קיבל שתי שמיכות

.5

מפי שניהם
תנועת

-

אהרן ·וילנצ'וק ואבא דיםקאנם

,הפרטיזנים

היהדוים,

שנמצאו

כבר

-

נעדו לחברי
ב"פורם",

מקודם

שתנועת הפרטיזנים בגיסו שולחת ברצ.לחה את חבריח ליער

,4

מהם למד -ו היהודים ,אסירי ה"פררט" ,על כל פר-טי הזרועה לש

ררדניקי

רצח היהודים ב"פורט".

נמצא בםיז;כ Wל פרטיזנים םובייזכייק.
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דקרת  :האחת כמצע למשכבו והשביח להתכסות בה .מגברת,
כרים אר סברן·רחחצ ,לא ניתנו.

האדמה הבוצית .הממקום בר עבד דהחפור היו ערלים אדםי

סמיכים ומפיצים סרחרן נורא של בשר·אדם רקוב ,אותר הסרחון

בכל המבנה ובתאםי עדמ ריח בלתי בסבל של רקב בשר·

שעמד בכנין ,שבו החזיקו את אסירי ח"פררט" .לאחר שהסיר

הכל היה ספוג

הדחפור את השכבה העליונה היו ה"חרפרים" מגיעים באתים

ברחי האיום .מבות·המזון שקיבלו לא היו רעות ,יחסית .מזמן

עד לגוויות הנרצחים .אז היו ה"מרשכים" תוקעים מוטות ארוכים
עם רוי·ברזל ב"בובות" )כ,ן ולא אחרת ,היו צריכים ,לפי פקודת
הגרמנים ,לקרוא לגוויות הנרצחים( ,מוציאים ארתך מהבררות
וזורקים על פתח הבור .אי·אפשר היה להכיר מישהו .לרוב

המבנה הארון בן שתי הקומות נחלק לשניים על·ידי מבנה

חם היו עם פיות פתוחים .אפשר ההי לראות ,שבזמנו רק

האחת קטנה והשבחי יותר

נפצעו או בכלל לא נפגעו מהיריות רכי נחנקו בבוררת .חיו
גם גוויות שאפשר היה להכירן .חיו אלה שנרצחו כשהם לבושים

אדם .הקירות ,הדרגשים ,האנשים ובגדיהם

-

לזמן קיבלו גם סיגריות לעישון .גם נאמר להם כי ~ל להם
לחשוש לחיהים ,וכי אחרי ·זzיסיימו את עבדותם ב"פורט
התשיעי" יועברו לעבודה דומה למקום אחר.

חצרות :

בן קומה אחת .זה יצר שתי

גדולה .בחצר הקטנה נמצאו בית·המשמר ,הנפחייה ,המטבח,
בית·המרחץ רכן הנגריה

m

מספרה.

בבגדיהם .גוויותיהם נשתמרו יפה ,מאחר שהקרקע בה נקברו

בבוקר היה המשמר פותח את דלתות התאים בצעקה "מהר

לקרם ,.

חיתה אדמת·חרסית שנמצאה

גבוהה יותר.

נחרץ היה עדו חשרן .אסירי ה"פורט" היו הלוכים

את הגוויות שהושלכו על פני האדמה חיו ח"מחפשים" בודקים

לבית·השימדש .אחרי·כן היו מתרחצים ומתנגנים בגופיותיהם
שהיו מלאות טפילים למיניהם .לאחר מכן ,עם אור ראשון ,היו

טבעות ,עגילים ,שיני·זהב ,תותבות

 -כן קראי הגרמנים

מובילים אותם ל"עבהדו" !L'" .דה הקרב"
למקום נו במצאו  14הבורות .כדי להבטיח שלא יוכלו לברוח
היו מובילים את אסירי ה"פורט" לעבודה באזיקים על רגליהם
רכן היו נשארים כל זמן עבודתם .תחילה כבלו אותם שניים·

שניים .דבר זה הפריע ל"עברדה" ולכן כבלו ,לאחר מכן ,כל
אחד בנפר.ד השרשרת הקצהר על הרגלים הפריעה מאד להליכה
רכל צעד רחב היה גררם לכאבים איומים .בעת ההליכה היו
נעלי·העץ טובעות בקרקע הבוצית .המשמר היה תמיד עצבני

ומורידים כל דבר בעל

ערן :

וכדומה .את כל אלה היו ה"מחפשים" צריכים לזרוק לתוך
תיבה שעמדה לידם ונשמרה בקפדנות על·ידי קצין חגישטאפו.
כפפות לא היו לאסירים ועליהם היה להחזיק בגרויות הרקובות·
למחצה בידיהם.
אחרי החיפושים היו ה"סבלים" מניחים שתי "בובות" על
אלונקה וברשאים אותן למגרש ,שם היו מכינים מדורה לשרפן.
במגרש זה ,שהיה מוקף בתעלה לא עמוקה שנחפהר סביבו,
היו "מכבי האש" בפיקודו של "מפקד מכבי האש" )ד"ר מ.
נימינרב,

שבוי·מלחמה,

לשעבר

רב·סרן

בשירות

הרפואי(

מסדרים שכבת·עצים רעליה שכבה של "ברברת" .על ח"ברבות"

ודחק באנשים למהר וללכת.
לא כל  64האסירים היו עסוקים ישירות בעבדוה האיומה

היו שמים שכבת·עצים נוספת .רעליה שרב "ברבות" רכן הלאה.

של הרצאת הגרויות מהבררות ושויפתן .שלרשת הרוסים ניסרו

את מספר ה"ברברת"

שתי נשים

כל הימים עצים ב"חצר הקטנה" של ה"פורט" ;
עבח במטבח של האסירים ,ושתיים  -בזה של המייzמר .חוש

"מפקד מכבי האש" חיה רושם

בפנקס

שנשרפו .על ערימת העצים עם ה"בובות" היו מתיזים בצינור

חומר דלק ומציתים אותה .המדורה חיתה בוערת כל הלילה.

בריא לחש לאסירי ה"פררט" להציע עצמם כבעלי·מקצוע שונים,
היכולים לבצע עבדוות שרנות בתוך מבני ה"פורט" .בשל כך

חיתה להבת·אש מאירה את כל הסביבה של "הפורט התשיעי"

יזzניים

ומטילה פחד·מרות בלבותהים של ההידוים ששרדו בגיטר.

שיני·

למחרת חיו כותשים את שרידי העצמות על משטחי·ברזל
במכבש·יד שמשתמשים בר כדי להדק חומר בסלילת כבישים.

עבד חלק מהאסירים לא ב"שדה הקרב" ,אלא בפנים :
עבדו בנגריה ; אח,ד רוקח במקצועו ,היה מנקה את
הזהב שנמצאו לפעמים
עבד בנפחייה )הוא ההי

על הגרויות שהוצאו מהבררות ; אחד
כרבל את האסירים באזיקים( ; אחד -
מכונאי הרכב של ה"פררט" ; אחד -
אחד עבד במתפרה ; שלרשה  -בבתי·

בלילות החושן של חודשי אוקטובר ,נובמבר ודצמבר ,1943

את האפר היו מפזרים על כל המגרש.
אסירי ח"פורט" עבדו כל הזמן תחת משמר כבד ומזרייך.

כותב מאמר זה  -היה
ספר של אנשי המשמר ;
המלאכה ; אחד במטבח ואחד היה פועל בקירן .אליהם צריך
להוסףי את ראש קבוצת אסירי ה"פורט" ,אלכסנדר פודרלסקי
 אן לא יותר)שבוי·מלחמה ,יליד לנינגראד( .שניים

עד לקבלת הארוחה וסגירת התאים )בשעה  7בערב( ניתנו

 -היו רשאים להשיאר בחדרים ולא ללכת '"ל !Lהד

לאסירים שתי שעות חופשיות ,בהן יכלו האסירים לעבור מתא

משניים

הקרב" ,במקרה שלא חשו בטוב וקיבלו ושירן מהרופא מ.

משמאל לשטח המגודר חיה מגדל·עץ ועליו זקיף ומכונת·
ידיה .על כל צעד ושעל עמדו קציני גישטאפר .אחרי ח"עברדח"

היו מחזירים את האסירים לכנין ומסירים מרגליהם את האזיקים.

לתא ולהכיר מקרוב את חבריהם לאסרן.

יש לצייד 'זtמפקד·המשמר רכן קציני צבא גרמניים ,ואפילו

פורםנוי )גם הוא אסיר( .יחד עם שלרשת הרוסים וארבע
הנשים חיו אלה  22איש ,שלא היו יוצאים ל  11עברדה  .11עובדה

גנראלים ,שהיו באים ל"פורט התשיעי" כדי לבקר את "עבודת"

בנייני

האסירים ,ניסו לשכנעם כי ההרוגים ובנ..ז· ·:.בבררות נרצחו

ה"פורם" וחיתה להם אפשרות תנועה יותר גדולה ,הוכיחה את
עצהמ מאוחר יותר ,כחשובה ביותר בשביל כל האסירים.
 42אסירי ה"פררט" הכבולים ,שהיו מיצאים כל יום ל"שדה
הקרב" ,חולקו לקבוצות אחדות ,הכל לפי שיטת העבודה
הגרמנית  :ה"חרפרםי" ,ה"מרשכים" ,ה"מחפשים" ,ה"סבלים"

על·ידי ה·~לטרן הסובייטי ,רכי היזtלטרנרת הגרמניים החליטו
לשרוף את הגרויות מאחר שהן "מרעילות את המים הזורמים
בעיר" ...

זו,

שמספר

אסירים

היו

עסוקים

בעברדרת·פנים

בתוך

ר"מכבי האש".

~תחילת ה"עברדה" היה הדחפור מסיר מהבררות את שכבת

הבריחה מן ה"פורט"

אי·אפשר לתאר את הסבל הפיסי של אסירי ה"פררט" מעצם

•  tהרתם ב"פררט המרות" רמ"עבודתם" האיוהמ והמגעילה שהגן·

יהדרת
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המשמר בקצה המסדרון ,המוביל לתא מס' ,3

'i

יטא

בו התקייהמ

נמים אילצום לעסוק בה .אן גדרל ירתר היה סבלם הררחני.
היה ברור לכולם ,שעם סיום "עבודתם" יחסלו אותם .לא עלה
על דעת מישהו שהגרמנים ירשו לעצמם להשאיר מישהו שישמש
עדות חיה לנסיובם לטשטש את עקבות הפשע המחריד -
רצח אלפי אנשים חפים מפשע  :גברים ,נשים וילדים .את אסירי
ה"פורט" עינתה במיוחד הידיעה שבין אלפי הגוויות ,שהוכרחו

לפרק את אנשי המשמר מנשקם בבואם לנעול את התאים
בערב ,ואז לברוח מן ה"פורט" .אן תכנית זו לא נתקבלה,
ובמקומה החליט הרועד לכרות מנהרה ודרכה לצאת מה"פורט".

בנים

חדר,

להעלותן מהבורות ולשרפן ,נמצאו גם

בני-משפחותיהם :

רבנות ,הורים ,אחים ואחיות ,קרובים ומכרים .רדפה אותם גם

ההתייעצות.

תוך הדיברות מוקדמת עם מ .זימלביץ ,הציע א .פייטלסון

בקצה

המסדרון

הארון

אשר

בקומת·הקרקע

נמצא

ששימש מחסן למדי·צבא גרמניים בלויים .ממחסן זה חיתה

המחשבה ,שהנה בניגוד לרצונם ובעל-כורחם עוזרים הם,

כניסה לחדר פינתי שני ,מקום בו נמצאה באר·מים לא עמוקה.

היהודםי ,לנאצים לטשטש את עקבות פשעיהם האיומים ואולי
גם להיחלץ ,לאחר תבוסתה של גרמניה ,מהעונש המגיע להם.
רבים מביד אסירי ה"פורט" נתקפו יאוש .הם איבדו כל תקרm
להינצל אי·פעם ממצבם חסר·חמרצא .בכל זאת נמצאו גם
ביניהם מספר אנשים ,אשר החליטו לתכנן פערלת·גבורה כדי
לאפשר לכל האסירים לברוח מח"פררט" ,ולא להירתע מביצועה
למרות שנראתה דמיונית .היה ברור ,שרק קבוצה קטנה של
אסירים צריכה לתכנן את הפעולה ולעשות את כל ההכנות
לביצועה .הדבר צריך היה להשימר בסודי·סודות עד לרגע
האחרון של הבירחה .לא כל האסירים ,במיוחד שבויי·המלחהמ,
היו מהימנים ולא עם כולם אפשר היה למצו,א שפה משותפת.
חיה גם ברור ,שהתכנית צריכה לאפשר את בריחת כל האסירים,
ללא יוצא המכלל ,וזאת בשל שתי סיבות  :ראשית ,כדי שיהיה
מספר גדול יותר של ניצולים שיוכלו לספר המ עוללו הגרמנים ;
ושנית ,במקרה שרק חלק מהאסירים יצליח להימלט היו מחסלים
מיד את השאר ולפני החיסול היו מענים אותם קשות כדי
להוציא מפהים איד בוצעה הברחיה ,דבר שההי מקל על
הגרמנים לארגן את ,הרדיפה אחרי הנמלטים.

הכוונה חיתה לחפור מתחת לבגין על·דיי העמקת הבאר ,לצאת

כפי שכבר נזכר לעיל היו לאסירי ה"פורט" שתי שעות
מנוחה לאחר שובם מה"עבדוה" ,עד קבלם את ארוחת·הערב

וב.עילת החדרים .זמן זה נוצל לפגישות בין האנשים.
ב·  21בנובמבר  1943התקיימה בתא מס' 3

נציגי התא רביד נציגי התאים  6ו·.ד הה·תעייצות נסבה על

עיבור תכנית לבריחה מן ה"פורט" דורכי ביצועה .הנציגים
הקימו ועד בן ששה חברים e,שניים מכל תא  :מתא מס' - 3
מ .זימלבץי רא .פייטלסון ; מתא מס'  - 6ט .פרירמן וי.
רלםנציקי  Iמתא מ'ם  - 7שני שבידי-מלחמה סובייטיים :
האחר ההי מארק אמנואליביץ ,ושמו של השני לא .זכור למחבר
מאמר זה .כדי לא למשוך את תשומת-לבם של האסירים
הלתייעצות הוטל על הפרטיזן מיכאל גלבטרונק )יצחקי( ,מי
שחהי בזמנו שחקן התיאטרון הממלכתי בקרבנה בשנים ,1940/41
לצאת למסדרון הגדול ולשעשע את ה"אסירים" בשירים ובסי·

.6

הערת

כמר·כן הוצב הפרטיזן שמעון אידלסון על

המערכת :

לפי גירסתו של פ .קרקינרבסקי

ה"פרר'ט' הנצמא באץר
קי,

ר.

שאחוב

-

-

אחד מניצולי

בכללו בודעו גם אלכסנדר פזרולם·

)שברי·מלחמה(

רכן

אבא

דיסקאבט

וטוביה

פילובניק .יש להניח  ,כי הבדלי הגירסארת נובעים מן העובדה,
ששני הראשונים היו חברים ברועד שהוקם לאחר מכן

-

כפי

שמובא להלן בעמדו זה ואילו זיסקאנם ופלירבניק היר חבוי
קבוצת ה"קומסומלר" ב"פרוט" ,יחד עם א .רילנצ'וק ,ב .גמפל
רא .פיילםסרן .תפקיד קבוצה זאת היה ,ביד היתד ,לסייע לאוגרן
הבדיחה ולהעלות את המוואל בקוב האסיויס,

הבאר .מתחת למדרגות שלדי בית·השימוש מצאר א.ת לחפיהר.
ש .אידלסרן ירד בבאר והתחיל לחפור .פרטיזנים מהימנים חיו
מוציאים את האדמה בכיסהים ומפזרים אותה ב'ושדה הקרב".

חיש צצה הדאגה ,שהדבר עלול לעורר את תשומת·לבם של
הגרמנים ,שכן האדמה חיתה שונה מזו של אדמת מקום·
העבודה .נמצא

מוצא :

במסדרון המבנה ,לדי תא מסו  ,1חיתה

באר·מים עמוקה .קרש אחד מהמכסה שעל הבאר היה שבור.

התחילו איפוא לשפוך את האדמה לתוך הבאר.
יומיים חפר אידלסרן את המנהרה המתוכננת וביום השלישי

הגיע לשכבת אבנים גדולות והמשך החפירה נעשה בלתי אפשרי.
הסתבר שתכנית חפירת המנההר והברחיה דרהכ לא ניתנו
לביצוע .נוסף לכן ,בין שבעת שבויי·המלחמח ,שנורו ב· 2s
בנובמבר  1943בשל בריאותם הירודה ,חיו שני חברים מהועוד.
כתוצאה מכך התפורר הווע.ד

התייעצות בין

פורים שונים.

בלילה דרך המנהרה ,לעבור בחצר את הדרך המובילה ל"שדה
הקרב" ,לרדת בין העצים והשיחים ומשם לברוח מן ה'ופורט".
הפרטיזן שמעון אדילסון התנדב לחפור את המנהרה.
למחרת היום 22 ,בנובמבר ,בצאת אסירי ה"פורט' 1ל  11עבודה",
הודיעו ש .אדילסון רא .פייטלסון כי הם חולים .בשל כן לא
נשלחו לעבודה והושארו בבגין .חם נכנסו לחדר ,שבו נמצאה

מצב·רוחם של אסירי ה"פורט" נעכר עוד יותר .הנסיונות
ליצירת מגע בין התאים ,כדי לתכנן דרך·בריחח אחרת ,לא
הצליחו .שבריי·המלחמה הסובייטיים נמנעו מלדבר על הנושא,
ושללו בכלל כל בסיון של בריחה .כל אסירי ה'ופררטוו היו
עצבניים ושבורים .ובכל זאת לא כבה ניצוץ התקווה .הוחלט
לבצע את התכנית שהועלתה בהתייעצות של ח·  21בנובמבר,
היינו לפרק את אנשי המשמר מנשקם בשעה שיב·ואו בערב
לנעול את החדרים .ב·  sבדצמבר נעשו אפילו ההכנות האחרונות
לפעולה זר .באותו יום הובאו לו'פורט" במשאירת תפרחי·אדמה
למטבח·האסירים .האסירים הצליחו ל"קלקל" משאית אחת כדי
לנצלה לבריחה .ברגע האחרון נודעה תוכנית הבריחה לשבויי·
המלחמה .באי·כרחם הקימו מגע עם הפרטיזנים ,ואז התברר
שהתכנית לפרוק את נשקם של אנשי המשמר אינה בת·ביצוע.
הוקם ועד חדש ובו שלושה אנשים  :א .פייטלסון )פרטיזן(,
ה"בריגאדיר" אלכסנדר פודרלסקי ורומן שאחוב )שבריי·
מלחמה( .התגבשה תכנית לשישית ,מסובכת מאד ומלאת
סכנות ,אן דוקא תכנית זו ,על אף היותה כה דמיונית ,עלתה
יפה וברצעה בהצלחה.
בקצח קרמת-הקרקע של המבנה )מהצד השמאלי( ,בו נמצאו
תאי·האסירים )ראה תרשים הבריחה( ,היו מדרגות·ברזל .רמ·

וגרת אלו חולקו לשניים על·ידי גשרון ,אשר חלקו הימני הוביל
למעבר תת·קרקעי )יצרייך להלן כו'טונל,(. ,,א חלקו השמאלי

גיסר קרבנה
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של הגשרון הוביל אל הכניסה למסדרון הקרמת העליונה של

הברזל .הוחלט איפרא ני אל קרקינרבסקי יצורף אסיר נוסף,

המבנה ,בר כמצאר התאים הריקים .הדלת ל"סרנל" א' חיהת סגר·

מאיר שר

רה במנערל·תלרי רגיל .ה"בריגאדיר" אלכסנדר פרדרלסקי,

זר "נקבע" שקרקינרבסקי ושר הייר תמדי "חולים" ובמקהר

יחד עם מבחר מאמר זה ,הניגר מפתח למנעול ,פתחו את הדלת

שבאמת יחלה מישהו מן האסירים ,הוא ייצא למרות מחלתו
לעבודה .לא חיתה כל ברירת אחרת .עבודת-הקדיוח חיתת קשה
מא.ד ערבי דלת·הברזל היה  6מילימטר והמקדחים תרי בערבי
של  3מילימטר בלב.ד לא עבר זמן רב והמקדחים נשברו.
בנפחיה מצאר קפיצי-פלדה ממזווגים ישנים .התקינו את חרטי
הקפיצים למקדחים והקדיוחים נשמנו ללא הפרעת.
ב  13-בדצמבר  1943ניזtא מפקד·המשמר דברםי באזני

ובכנסר ל"סרנל" '.א

-

"איש העיר" ,רני שנהים יקדחו יום שלם,ז למטהר

נררת·ח:זzמל חלשה האירה את "סרבל" ',א בירכתיו נמצאו
שקים מלאים דמי·צבא גרמניים בלויים .הם סילקו הצדיה את
השקים ופלסו להם דרך לקצה ה"טרנל" ,מקרם בר נמצאה דלת·
ברזל אשר סגרה על היציאה .הם מצאר ,כי אם יחפרו מתחת
לדלת·הברזל אפשר יהיה להגיע לאותו מקרם אשר אליו תכננו
להגיע על·דיי חפירה דרך הבאר.
ה"טרנל" א' הרכיל למעבר תת-קרקעי שני )להלן יצרייך

שעמד בראש הורעהד הביע את שביערת·רצרנר מעבודת אסירי

ב•ז~ם "טובל" '(,ב המעבר זרן ה"טרנל" ב' היה חופשי .אחרי

ה"פורט" ,אבל העיר שבמקום מדורה אחת אפשר לעשות

היציאה ממכר צריך ההי לעבור בריצה מגרש ריק ולהיכנס

שתיים ,ובמקרם  300אפשר לשרוף ביממה " 600ברברת" .חברי

למעבר תת-קרקעי נוסף )"סרגל" '(.ג היציאה מ"סרבל" ג' חיתה

הורעד של האסירים קפצו מיד על הרעיון ואמרר ני לשם כך

סתומה בעצים .צריך ההי למצוא דרך לנקות את המעבר

יש צררן בעוד עצים יבשים ,ושעצים כאלה נמצאים אן ורק

מהעצים .לאחר היציאה מה"טרנל" מס' ג' יימצאו היוצאים על
תל מרגבה .צריך יהיה לרדת ממגר ולעבור תעלה ואז יעדמו

ב"טרנל" '.ג מפקד·המשמר לא יכול ההי ,כמובן ,להעלות

לרגלי חרמת·הביטרן ,שגבהה שישה מטר ואשר הקיפה את
ה"פררט" .לאחר שיעברו את החרמה יימצאו מחוץ לגבולות
ה"פררס".

לאחר שאושרה התכנית המורכבת על·ידי הרועד החדש,
ניגשו להגשימה .ה"בריגאדיר" אלכסנדר פרדרלסקי מסר
את מפתח המנערל·התלרי למחבר המאמר ,א .פייטלסרן ,והלה
הביא מהנפחית פטיש ומפסלת והתחיל ,בנקישה אחר נקישה,
לפורר את הביטרן אשר מתחת למפתן דלת·הברזל .מ.
גלבטררנק )יצחקי( עדמ על המשמר לדי החלון בתא מס' ,8
אשר בקרמה העליונה של המבנה ,ממנו אפשר היה להשקיף
על החצר הגדולה ולתת סימן לא .פייטלסרן לצאת מה"טרנל"
במקרה שיתקרב מישהו מאנשי המשמר .לאחר שהספיק א.

פייטלסרן להוציא את הביטרן משטח של  20ס"מ מרובעים עלה
בלבו הספק שמא ערשה הוא פתח בקרמה התחתרנה של המבנה,
מקרם

בר נמצאים

בתי·השימרש,

דבר

שהיה

מרשך

מדי

תשומת-לבם של הגרמנים .חברי הרועד בדקו את הדבר
למסקנה שספקותיו של פייטלסרן הם מבוססים .הרעיון
מתחת לדלת·הברזל ירד מן הפרק ובמקומר עלה רעיון
יותר מהקודם  :לקדוח פתח בדלת·הברזל עצמה ,כך
יוכל לעבור דרנו .לשם כך היה צריך לקדוח בדלת 350

את

והגיעו
לחפור
דמיוני
שאדם
חורים.

האסירים .הוא סיפר להם שב"פורט" ביקרת רעדה ,רני הגנראל

בדעתו ,ני מוצעת כאן תחבולת נדי לפנות את ה"טרנל" ג'

מן ד,עצים ולהכינו למעבר .למחרת היום ציווה מפקד·המשמר

על האסירים לקחת עמם ,בלכתם ל"שדה הקרב" ,עצים מ"סרנל"
ג' ככל שירכלו לשאת .כך החלה התרוקנות ה"טונל" ג' המעצים
רתכנית·הבריחה התקדמה צעד נוסף להצלחתה.
הורעד גם חזה מראש,

שאסירי ת"פררט" יהיו זקוקים ,מדי

לאחר בריחתם ,לאמצעים כספיים נדי לרכוש את הדברים
הנחרצים ביותר .האסירים נצטוו שלא למסור לגרמנים חפצי·
זהב שימצאו על גופרת הנרצחים ,אלא להשאירם אצלם .הפר·
טיזנים משה זימלביץ ושמערן אידלסרן הופקדו על איסוף
חפצי·זהב בתא מס'  3ועל הסתרתם .הגרמנים החלו להרגיש

שהזהב חדל לזרום לקופת הגישטאפר רמפקד·המשמר תזהיר את
האסירים שאם יימצא אצל מי מהם זהב  -ייתלה .הורעד הורה
לאסירים לא לשים לב לאיומי מפקד-המשמר ולהמשיך למסור
את חפצי·הזהב לשניים שהופקדו על איסופם .לא נעלם גם
מעיני הרועד ני בעת הבריחה ייאלצו לעבור מעל קיר ביטון
שגרבה·ר  6מטר .למטרה זו הרכן בנגרהי סולם באורך של 6
מטרים ,שהורכב מ·ז~לושה חלקים .הוננו גם חותלות צבאיות

נדי לקשור את חלקי הסולם יח.ד את חלקי הסולם הגניבו לתא
מס'  3והסתירום מתחת לדרגשי·השינה .הרנן גם סולם נוסף
מחותלות צבאיות במקרה שסרלם·העץ יתפרק.

במשך שלושה ימים קדח א .פייטלסון במקדחת·יד וכשלרשה

מאחר שבריחה מת"פררט" תיתכן רק בלילה ,לאחר נעילת

מקדחים שבורים שמצא בנפחיה .הוא עבד בחצר בתור מוכנאי

החדרים ,בשעת שבע בערב ,התעוררה הבעית איד לפתוח

הרכב של ה"פררט" ולעתים קרובות היה מפסיק את עבודתו.

את החדרים .בנפחיה הכינו מפתח לפתיחת מנעולי החדרים.

נדי שהעדרו מן העבודה לא יעלה חדשות בלב הגרמנים,
הוחלט למסרו את עבודות הקדיוח בדלת·הברזל לפרטיזן
"פיניה" )פנחס( קרקינרבסקי ,בן למסגר ,אשר בעצמו למד
מסגרות בבית·הספר המקצועי של "אררט" נקובנה.

למרבה המזל הסתבר ,שיש צורך רק במפתח אח,ד שנן הוא

א .פייטלסןר מסר ,איפרא ,את
של פ .קרקינרבסקי

רב·s

המקm

ה עם

המקm

ים ליידו

בדצמבר  1943התחיל קרקינרבסקי

התאים לכל המנעולים .אולם פתיחת המנעול חיתה אפשרית רק
מבחוץ ,מהמסדרון .היה צררך להתקין מעבר בין סררגי·הברזל
שהפרידו בין התאים למסדרון .לשם כך הורידו את ההברגה

מסורג אחד בתא מס'  3רזה איפשר לאחד האסירים לצאת
למסדרון רמ·ז~ם לפתוח את הדלתות.

בעבדותו .בימים הראשונים ביצע את עבדותו בשתי השערת

הפנויות שהיו לאסירים אחרי שרבם מ"עברדתם" רעד לנעילת
החדרים .חשי מהר התברר שההספק בשתי שעות-עבודה אינו

מספיק .הרעלה החשש שהאסירים עלולים לסיים את "עבודתם"
";:שדה הקרב" בטרם יההי סיפק בידם לקדוח את הפתח בדלת·

.ך

הערת

המערכת :

מלחמה,

לפי גירסתו של פ .קרקינובסקי היה זה נכה·

שמתפקידו

היה

רק

להתריע

)בסימן

מוסכם(

על

התקרבות בלתי·צפויה של גרמני למקום הקידוח .לפי גירסתו
של קרקינובסקי קדח הוא צעמו את כל החורים בדלת·ה:נרזל.

יהדות ויטא
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בעת שנעשו כל ההכנות לבריחה נתקפו האסירים פעמיים

באימת·מוות  ,בחשבם שהנה גילה המשמר הגרמני שאסירי
ה"פררט" מכינים משהר.

בפעם הראשונה היה זה

ב"16

בדצמבר כאשר בצהרי היום ,

בשעה  ,12הפסיקו לפתע את העבודה ב"שדה הקרב" רהחזיח

את האסירים לחדריהם .רק בקרשי הספיקו להבהיל את קרקי·
נרבסקי ושר מ"טרנל" ',א שם עסקו בקידוח דלת·הברזל .אותר
יום אל הוחזרו האסירים לעבודתם ,אד למחרת הובלו לעבודה
כאילו לא אירע דבר .באותו יום עלה בדיי א .פייטלסון להיכנס
לבתי·המלאכה רשם הראה לו החייט ט .פרירמן שמלה שח.ורה
ארוכה  ,שמלה קצרה ,מכנסי·גרלף של ילד בן שתים·עשרה רכן
מכנסי·גבר ארוכים .בכיסי המכנסיים ההי גם מכתב בעברית.

נתברר שהיו אלה בגדי בני משפחתו של רבה האחרון של
קרבנה

הרב

שהבריחה תצליח אסור היה לאסירים להיות שתויים .
לכל אסירי ה"פורט" נמסר שיהיר מוכנים לבריחה .מצב·הררח
היה רמומם .לאחר ויכוח הרrזלט כי בצאתם מן ה"פורט"
יחלוקו אהסירים לקבוצות אחדות ,וילכו למקומות שונים לפי
בחירתם .קבוצה אחת בחרה ללכת לעירות ואנדז'יגרלה ,לחפש
שם פרטזינים והלצטרף אליהם .קבוצה שניח חיתה צריכה

ללכת לכיוון הגיטו ,לחדור לשם והלתייצב לרשות תנועת
הפרטזינים במקום .קבוצה שלישית תנפה לליטאים מכרים
בקרבנה ,ושלושת הרוסים ,האחים קןרגאנוב ,ילכו לבתיהם.
ב·  2sבדצמבר בערב בא ,כרגיל ,המשמר לנעול את דלתות
החדרים.

הם

הופתעו מהקונצרט

שערכו

האסירים

במסדרון

אלמנת הרב ,בן הרב ,ח.נ .שפירא,

בכניסה לבגין .האסירים הכריזר בפני המשמר ,שקונצרט זה

שהיה דרצנט לסמיטולוגיה באוניברסיטה של קרבנה ועסקן·
התרבות החשוב ביותר בגיטר ,אשתו ובנר יחידר .כל הבגדים

הרא לכבדו חג המולד שלהם .בינתיים מסר הפרטיזן שמעון

אידלסון לא .פייטלסון שני ציורים שנעשו על·ידי שבוי·

היו ספוגי ברץ .האסירים שחזרו באותו יום מ"שדה הקרב"

" -אצבע שמולשת" מופנית לגר·

-

שפירא :

"אתם עובדים יפה והיום חג המולד" ,אמרר אנשי הגישטאפר
לאסירים .הורעד אסר על האנשים לשתות את המשקאות .כדי

סיפרו כי מצאר ליד הדמורה שליזילת·רם וזרג ערדליים .נראה
כי הגישטאפר ,שהביאה את משפחת שפירא ל"פררט" ,לא רצתה
שהאסירים יהיו נוכחים בעת רצח משפחת רבה המנוח של
קובנה ולכן הפסיקו את עבודתם רהחזיררם לחדרהיםs ,
בפעם חשביה נבהלו אסירי ה"פררט" בשעה שירם אחד

נפתחה לפתע הדלת הגדולה של בית·המשמר רכל הקצינים

המלחמה א .גרניק  :האחד
מני ,והשני

-

תמונה מהעבודה ב"דשה הקרב" .שני ציורים

אלה נמסרו על·דיי א .פייטלסון ,אשר חיה בקבוצה שהצליחה
לחורר לגיטו ,לחיים ילין ,ראש תנדעת הרפטיזנים בגיטד.
לאחר נעילת החדרים הקשיבר האסירים לקול צעדי השומרים
המתרחקים .בתום ציפייה של מחצית השעה הוציא הפרטיזן
ש .אידלסון את הקרש מבין סורגי תא מס'  ,3הרחיב את המעבר

הגבוהים של הפלוגה המיוחדת פנו למבנה אשר בר קדחו

בין הסריגים ,שרופף אותם קרדם ,ויצא למסדרון כדי לפתרח

בדלת·הברזל ב"טרנל" '.א בדרן נס לא הבחינו הקצינים בשרם

במפתח שהוכן את דלתות החדרים  .נאמר לו ,שיפתח קודם את

דבר וחזרו מדי מהמבנה.

הדלת בתא מס' ,ד בד חיו שבויי·המל nמה ,ורק לבסוף את דלת

ב·  21בדצמבר היה הכל מוכן לביצוע הבריחה מן ה"פררט".
הדבר ניתן לביצוע רק הודרת לעובדה שחלק מהאסירים עבדו
לא ב"שדה הקרב" ,אלא בתרן ה"פררט" ,במיוחד בנפחיה .חם

התא מס'  ,3שההי הקרוב ביותר ל"טרנל" א' ואשר בו נמצאו
הפרטיזנים .הדבר נעשה כדי להבטיח לשבריי·המל nמח ,שכל

יכלו לנוע ביתר קלות ,והעיקר

 -חיתה להם גישה לכלי·

עבודה שונים ולחמרים.
שברי·חמלחמה שאחוב ,יחד עם א .פייטלסון ,הוציאו ב· 21
בדצמבר

n

אסירי ה"פררט" יברחר יחד רשהראשרן יחכה עד שיצא הא ררן.

כדי שלא לעורר את תשומת·לבם של השומרים יצאו האסירים
קבוצרת קבוצרת ,האחת אחרי השביח .הם לקחר אתם את
הסולם שהכינו  ,חיד עם הסולם התלוי ,ויצאר דרך ה"טונלים"

את לוח·הברזל שנקדח בדלת רהנחירהר בצד .את החור

א' ',ב·ר משם היר צריכים לעברו שטח פנוי עד ל"טרנל" '.ג
לא הרחק משם עמד כרגיל זקיף מהמשמר .כדי שלא יבחינר

הפרטיזן טוביה פילובניק מסר לרוע,ד כי בשעה שגילח את
אחר מאנשי·המשמר סיפר לו הגרמני ,שבקרוב יביאו ל"פורט"

בירצאםי חיפו שברי·המלחמה גרניק רעמר שני שבדיים אחרים
על העוברים במסן סדינים .בהפסקות קברערת עבור שלרש

קבוצה נוספת של פרטיזנים היודים שנתפסו .הוחלט איפרא

הקבוצות ,אחת אחרי השבחי ,את השטח הפנדי ונכנסו ל"טרנל"

לדחות את הבריחה לימים אחדים על·מנת לתת גם להם
אפשרות לברוח מח"פררט" .לא ניתן להמתין הרבה  :החור
בדלת·הברזל נשאר פתוח ובינתיים ידר שלג .חיה חשש כי לפי
העקבות ,שהיו האסירים משאירים ,יהיה קל לרדוף אחריהם
וגם לתפשם .הוחלט סופית לברוח בלילה של ה·  2sבדצמבר,
היינו בחג המול.ד בחירת יום זה חיתה מוצחלת מא.ד ביום זה

',ג מקום בר נמצאו עדו כמה שוררת של עצים ,אשר ההי צריך

כאשר היר כולם מצדיה השני של החומה ,הם התפצלו לקברצרת ,

לא עבדו האסירים .באותו יום גם העניקה הגשיטאפו מתנה

כפי שנקבע מראש ,רכל אחת מהן פנתה לדרכה .הלילה חיה

9

בדלת סתמו בשקים .הם חשבו שבאותו יום תבוצע הברחיה.

לאסירים

 6 -ליטר משקאות חריפים ,כדי "לנקות" את הקיבה.

לסלקם .חם עברו את ה"טרנל" ',ג עלו על תל וירדו ממגר
כשלושים מטר למטח והגיעו לתעלה עד לחומת הביטון שהקיפה
את ה"פררט" ושגובהה היה  6מטר .שם קשרו את חלקי הסולם
בחותלות ,עברו את החומה ונמצאו עומדים לא הרחק מן הכביש.

בהיר מאד ומסביב שרהר דומיית-מרות.

קל לתאר את התמהון והבהלה שתקפח את אנשי המשמר
כשנכנסו למיבנה ביום ראשון 26 ,בדצמבר ,כדי להעיר את

.8

על בסיבות רציחתה של כל משוכחת שפירא ראה מאמרו של
ד"ר ש.

גריבהויז

 .9הערת המערכת :

בספר

זה :

חיי תרבות בגיסו.

לפי גירסתד של פ .קרקינובסקי הוצא לוח·

הברזל מהלדת רק ב·  25בדצמבר .ברם ,מאחר שהבריחה נדחתה

מה·  21בדצמבר )יום אחרי יום( עד ה 25-
~תכוון להוצאתו הסופית זסל

לו· nהברזל:

בצדמבר ,ייתכן שהוא

האסירים לימפקד ראררחת·ברקר ,כמקולב ,ןהנה צמאו את
החדרים ריקים .כל הימים לא הסירו השומרםי עין מאסירי
ה"פורט" והשגיחו שאיש לא ירכל להינצל ולשמש עדרת חיה
לטשטוש עקבות פשעי הנאצים m ,נה ,ממש מתחת לאפם ,ברחו

64

v

עדים חיים .היו שמוערת כי ערד ביום ראשרז בבוקר הגי ר

גיםר

קרבנה

157

ל" Dררם" קציני·גישםאפר גבהוים רכי אסרו ,וכנראה גם חיסלו,

נבית·ה nרלים .הוא לא עמד בניותח זנפטר ותך יסררים רבים.

את כל אנשי המשמר .מדי אורגן מידרף בכל הדרכים הושבילים

נערב ,יצאו במלםי ה" Dררט" ,יחד עם

ב" 6

בינואר ,1944

אחרי הבורחים .לדאבון הלב הצלחיד הגרמנים לתפדס  37איש
מחרך  64אנשי ה" Dררם" שברחו .כולם הרמתו בידהי .מתוך
שלרש הקבוצות שנתפלגר שחיק מזלם של אנשי הקבוצה אשר
 Dנד לגיםד .היו אהל  25איש 19 .רמם ,.רובם  Dרםיזנים ,חברי
הקבוצה מ"מנצע אדגדסםדהב" שנכשל ,רכן שנדי·המלחמה
יש~זרל נסלגיצקי·דאסילנוק הצליחו לחדור דרך גדר·תיל זzזהיתה
 Dרדצה במקדם אחד .ששיה מתוך ה"  25נתמסד על·דיי הגרמנים
ליד הגדר והשער של הגיטד .הבורחים נתקבלו על·דיי תנועת

מיבצע הברחיה המגיטר ליער אירגן ראש הםרטיזנים בגיסו,

משטרת·הגיטר

והאו גם שליוהר  Kותם בעת הנסעיה .הם הגיעו

המחתרת

בגיםד,

ופעיליה

דאגד

להסתרתם.

היהודית זכך ה"אלטסטנראט" סייעו לנלמטים .הדבר הראשון
שעשר היה לשרוף את נגדהים דתחןזןניהם ,שהיו רדויים בריח

חברים אחדים מתנועת הפרטיזנים בגיסו ,את השער הראשי

של הגיסר .כולם היו מזריינים באקדחים ,שהיו חבריים בכיסיהם

אר מתחת לבגדיהם .הם יז Kר כ Kילד היו  pבזות·עבהדר .משרד
העבהדו לשדי ה"אלססםנראט" רכן משטרת·הגיטר היהודית
עשר כימטב יכולםת כדי שהיציאה תהיה חהד ולחקה ושמשמר·

הגיטר הגרמני לא ירגשי שביציאה זן ל"עברדה" יש משהר
בלתי רגיל .מאחרוי שער הגיטד המתינה להם משאית .את

חיים ילין•

בשלםו ליער רדרניקי רהזםרפד לבםים·הפרםיזנים שהיה פעיל
שם .הם היו הקבוצה החמישית של פרטיזנים K ,שר נשלחו

האירם של בשר·אםד רקוב ,אשר דיtורגש מרותק ויכלו היה
להסגיר.ם וו.בילד אוםת מיד לבית-הרמחץ ,שם התרחצד ,קיבלו
נגדים חשדים הווכנסו למקלט ,מקרם בר סופקו להם מזון

בשק ביד ולנקום באנצים על הםד היהדוי ששפכו .צר אמד,

ושחהי .יותר מואחר הועברו בחלקם לדירה ,שחיתה ברשות

שלא כל נמלטי ה"רDרט" שהגיעו אל הפרטיזנים זכו לראות

משטדת·הגיטר ההיודית .בנקטן כל האמצעים שעונדת בריחת

בתבוסת הצוררים .שמעון אדילסרן ,אהרן מאנייסקין ,אבא

אסירי "ה Dדרט התשיעי" ועובדת הידת חלק מהנמלטים בגיסו

דיסקאבט וטוביה פלירבניק ,נפלו במלחהמ עם השונא.
כדאי לציין שארבהע מנין נמלטי הייפורטיי עלו מברית·

האנשים בנשוא זה ,ללא כרונה רעה ,והדבר יגיע לאזני

.מ גלבטרונק )ציחקי( ,א .וילבצ'רק,

יישארו בגדר סוד לגני תושבי הגיטו .היה חשש שמא ישוחחו
הגישטאפו .שניםי מהנמלטים הוי במצב·בריארת קשה מאד.

מהגיטר.

בבסיס

נפגשו

עם אנשי ארבע הקבוצות

עלה בדים להגשים את חלומם

המדעצרת לשיראל זהם :

הקודמות.

 -לקבל הזדעכרת להילחם עם

א .פייטלסדן )מחבר המאמר( ,ו·פ.

קרקיבובסקי10 .

פ .קרקיבדבסקי קיבל ,עקב הקידוח הממושך בדלת·הברזל.
כ·אבים חזקים בנר,ך אשר תפחה מא,ד שכן נזמן הקדיוח נש· ען

ברבכיו לע הניטון .הרגשה לו עזרה רדפאית ועלה בידי
הרופאים לרפאו .טראגי ההי גורלו של במלט שגי  -הרב
ג .שוסטרמן )פליט מפרלין( .רגליו קאפו דהיה צררן לנתחו

, 10

המערכת איפשרה

ל,D

קרקינובסקי,

,,

גלבטררנק )•צחקי( רא,

וילנצ•דק לעברו על מאמור זה של א .פייטלסרן .רק מהראשון

נתקבלו הערות למאמר .לאחרונה
מנמלטי המדרס

-

עלה

לישראל

חבר

נוסף

מנדל זייץ.

את תרשים הבריחה מן תפורט התשיעי

-

ואח בעמוד הבא
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צבי א .בראון

•

דב לויו

תנועת המרו והפרטיזנים של  tהןן  tקובנה
במלחמת העולם השגיח#
הקיום המינימאליים היו בר לא מעט יסודות של מדי .הרבה

פתח-דבר

מסרפ היהודים שהושמדו בידי הנאצים ןמ·~רתיהם במלחמ -11

העולם השביח ,היה גדול בליטא ,באחוזים ,יותר מאשר בכל
ארץ אחרת מארצות-הכיבוש .למעלה מתש·ג,ים מכל מאה יהודי

ליטא מצאו את מרתם הטראגי מידי הרוצחים .העיר קרבנה לא

קרבנות

-

בנפש וברכוש

-

הקריבו יהודי הגיטר ,במאורגן

וביזמה אישית ,כדי לרכוש מן האוכלוסיה הליטאית את
המינימום הדרוש להחיאת·הנפש .הגרמנים ראו בכל עיסקה
מסחרית ולא-מסחרית ,שביו יהודי וליטאי אר גרמני" ,הפרת

חיתה במוגז זה בבחינת יוצא מן הכלל .בפרוץ מלחמת-האימים

חרק" חמורה ביותר ונהגו להעניש את ה"עבריינים" בעבשים

נמצאו בקרבנה,

דרקוניים .אף על פי כן הצליחו היהודים להכניס לגיטר כמויות
ניכרות של מצרכי-מזרן .הגרמנים העבידו את תרשבי·הגיטר

איש בלב.ד מכאן שגם

עברדת·פרן ונקטר אמצעים אכזריים כדי להוציא מהם את

מיהודי קובנה נרצחו על·ידי הצורר הנאצי ועוזריו  90אחוז
לערך .זאת וערד  :רובם המכריע של יהדוים אלה נרצחו

המכסימרם של מרץ רפרירן·עברדה .בכל·זאת מצאר רתשבי·דג.יטר

ביו גרמניה וברית·המרעצרת

ב· 22

ביוני

יחד עם הפליטים מפרלין ,כ· ,oooס4
בחיים אחדי המלחמה אלא כ· 3,ooo

1941

יהודים ומהם לא נותרו

במקומרת העבודה השונים דרכים "לרכך" את חיילי המשמר

ב ח ד ש ים ה רא ש ו נ ים לפלישתו של הצבא הגרמני לליטא.

רמנהלי·העבודה הגרמניים רהליטאיים ופריון עבודתם שם לא

פחת מספר יהודי קרבנה

היה גבוה ביותר .השלטונות הגרמניים ראו בכך חבלה ב"מאמץ

ביוני

וה· 1s

באוגוסט

בין ה 22-
ב·  10אלפים ,רלגיטר שהוקם אז נכנסו לא יותר מכ  30-אלף
1941

איש .כתוצאה מ"מבצעי ההשמדה" ההמוניים בחדשים ספטמבר

ואוקטובר ארתה שנה ,הועמד מספר יהודי הגיטר על כ •11,000-
בזמן חיסול הגיטו לא מנתה ערד עדת·קרבנה אלא

כs-

אלפים

המלחמתי של הדייר" ולא פעם הענישו את הגרמנים המעורבים
ברבר.

בולטים יותר ,אם כי פחות המוניים ,היו גילויי דה,תנגדרת
בשטח

ה חי ב ו כי -

תרבותי.

הנאצים

עשר,

כידוע,

הכל

נפש ,שלמעלה ממחציתם מצאו את מרתם אם בזמן הגירוש

כדי להכחיד את היהודים לא רק מבחינה פיסית אלא גם מבחינה

לגרמניה ראם במ nנות·ההסגר שם .נמצא ,שיהודי קרבנה חיו

תרנותית·רר nנית .הם הרסו והשמידו כל דבר שהיה טבוע בר

במשך כל תקופת שלטונם של הנאצים במצב של " ל פ נ י "
ו " א ח ר י " ההשמדה .נשאלת אירפא השאלה :

מה הם עשו

חרתם היהדות ,והשתדלו למנוע כל פעולה שהיה בה כדי לשמור

על ערכי היהדות .גם בגיטר קרבנה פעלו לפי קר זה .עם סגירת

כדי לנקרם מידי רוצחי העמים את דם אחיהם ואחיותיהם,

הגיטר,

נשותיהם ואמהותיהם ,בניהם ואבותיהם ? מה עשר הם ,לפחו,ת

האינטליגנציה .במרמה הוצאו מן הגיטר  534יהודים משכילים :
 כביכול לעבודהמורים ,סופרים ,רופאים ,עררכי·דיו וערד

כדי להמרות את פי הצורר בפועל ממש ? ואם נעשה משהר

בספריות ומוזיאונים נעיר .כולם נורו נר ביום בפרדט·הרניעי

בכיורן זה בגיסו אר מחוצה לו ,מי היו העושים ,ובאילו דרכים

שליד קוננה" .מבצע השמדה" מיוחד אירגנר הגרמנים נגד כל

כדי להינצל מן הגורל המר והנמהר של השמדה ן מה עשר

עשר את פעולתם ז

נ· 1s

באוגוסט
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אורגן מבצע·השמדה נגד אנשי

ה ספרים שנשתמרו בידי היהודים בגיטר .החל אמוגוסט 1942

על שאלות אלו באים להשיב הפרקים שלהלן ,שנושאם הוא
תנועת המרי וההתנגדות של יהודי קרבנה בגיסו וביערות ,על
מאדגניה ופעיליה ,על שלבי התפתחותה ודרכי פעולתה.

היו חינוך נרעד ולימוד סדיר רכן כל פעילות תרבותית אחרת -
פרט לתזמררוג משטרת·הגיטו  -אסורים נגיטר תכלית האיסור.
יהודי הגיטר לא צייתו לאיסורים אלה .בחיררף·נפש שמרו על

ואולם עד שאנו באים לספר על תולדותיה של התנועה הזאת

גחלי תרבותם וחייהם הרוחניים .מוסדות·הגיטר נאחזר באפשרות

חרבה עלינו להצביע ,לו ,גם בקיצור ,על גילויי רמי והתגנדות,

הליגאלית היחידה בשטח החינוך ,בית·הספר המקצועי ,ודאגו

במובנן הרחב של מלים אלו .גילויים כאלה לא נתקשה למצוא

לכך שלמיצער חלק מילדי הגיטר ירכשו להם ידיעות במדע~ם

ב ש טח

כלליים ובמקצועות היהדות .בזמן "מבצע הספרים" נעשו

כמעט בכל שטח משטחי החיים בגיסו ,וקודם כל

מאמצים מאורגנים להציל מהשמדה ככל האפשר יותר ספרים

ה כ ל כ לי.
עצם המאבק הקשה והבואש של שכברת  -העם בגיטר לאמצעי·

*

נוסח ראשון של חבור זה נכתב בשנת  ,1955מאז הוסיפו מחבריו

מתחום היהדות .הספרים אוחסנו במקרמרת·סתר רלא nר·מכן

שימשו לצרכי לימוד ועירן .המפלגות רתנרערת·הנרער קיימו,
כמעט נמשך כל תקופת הגיטר ,קורסים לימודיים שהקיפו חרגי·

המקיף

נוער רחבים ומנער ניטול תורה .בקרב הארכלוסיה המבוגרת

אהתון הלmם של יהויר קובנה

טיפחו המפלגות ערכי תרבות ואמנות תוך עריכת ערני·ספרות,

כםלחתמ·עהולם בשחיה )הוצאת "יד ושם" ,ירושלים422 , 1962 ,

חגיגות ,הרצאות ושיחרת .במשך פרק זמן מסריים ערכה תזמורת·

נספחים ,מפות ותמצית כאנגלית( .הנוסח המתפרסם

המשטרה קונצרטים לקהל הרחב וההיענות חיתה רנה .גילויים

לחקור

בנושא במשך שנים אחזרת  ,וסיכמו את מחקרם

כספרם :
עמודים

תולדותיה זטל

+

חונותת :

כאן בכדק ותוקן לאור מימצאי המחקר ~על סמן הערותיהם של
אחדים מפעילי המחתרת כגיסו קוננה שעלו

זה לא כגר מכרית·

המועצות .המחברים מכירים טובה להם ולכל אלה שסייעו גידם,
כזמנים שרבים,

בביצוע המחקר.

מופלאים נוספים של התנגדות היו בתחום

ה דת :

חוגים

נרחבים חירפו נפשם בקירם מצרות ,בעריכת תפילה בציבור
ובלימוד תורה וגמרא.

יהדות ~יטא

160
ביטוי מובהק מצא לו רצון ההתנגדות של יהודי הגיטו
ב פ ע י ל ו ת ה פ ו ל י ט י ת  -ר ע י ו נ י ת .המחתרת הפוליטית
של היהודים בקרבנה קמה ,בעצם ,מיד אחרי פלישת הגרמנים
לליטא ופעלה עד יום השחרור של שרידי הגיטר שבמחנות·
ההסגר .היא הקיפה רשת מסרעפת של ארגרני·נרער ומפלגות
פוליטיות מן השמאל הקיצוני רעד הרביזיוניסטים ,ובתוכם

מרת ילין ,הקרב על שפת הררילייה בין קבוצת לרחמים מן הביטו
לבין אנשי הגישטאפר.

שלב ששיי  :ממאי עד יולי  ; 1944מאמצים בראשים להרצאת
שאר הלוחמים מן הגיטר ,בסירנות בריחה של פעילי התבועה
אחרי חיסול הגיטר ,שבמשכר עד השחרור.

-

מאות חברים וחברות .הארגונים הפוליטיים האזינו באורח

א.

הצעדים הראשונים

שיטתי לרדיו ,קיימו ברציפות דיונים על המצב הפנימי בגיטר,

הנסירברת הראשונים להתארגן לשם התגוננות בנשק בדי

בזירה הבינלאומית ובחזיתות ,השתדלו להשפיע על החלטות

נעשו ,כאמור ,בקרב יהודי קרבנה מיד אחרי כניסתם של החילות
הנאציים לעיר .לפי העדריות המצריות בידינו נעשו צעדים אלה
בעת ובערנה אחת לפחות על·דיי קבוצות אחזרת ,בלתי תלויות

בימים "כתיקנם" והן בשערת חירום ,בזמן "מבצעי·ההשמדה"

זר בזר .על קבוצה אחת מספר אברהם מלמ,ד מפעילי בני·עקיבא

ה"אלטסטנראט" ונאבקו על האופי הסוציאלי של מרסדרת·הגיטר
הרשמיים ,רכן גיבשו שיטה של עזרה הדדית בין החברים הן

בגיטר :

הגרמניים.

היה

זה באחד

מימי ספטמבר

,1941

שברעות

מספר

אלו ,בקיצור ,התופעות בחיי גיטר קרבנה שניתן לראות בהן

אחרי סגירת הגיטר .בדירתו של המרדה לשעבר מ .בראמסרן,

גילויי מרי והתנגדות כלפי הצרור הגרמני .הפעולות שנזכור

אז בגיטר קצין·משטרה בכיר ,נתכנסר עסקני·ציברר

דרשו ממבצעיהן לא מעט ערז·ררח ,צלילרת·דעת ועמידה ללא·

ששימש

אחדים להתייעצות על מצב הגיטר רעל עתדיה של העדה

חת ,והן גרמו לעדה היהודית לא·מעט קרבנות בנפש .אף על

היהודית.

פי כן ראוי להבחין ,למיצער מבחינה מיתרדית ,בין פעולות

)איקה( גרינברג ואברהם מלמד )מאנשי אב"צ

שיש בהן משרם ה ת נגדית סביל ה לבין מרי פעיל,
מרי שהוא למעשה מלחמה בצורר בנשק בי.ד בהתאם להבחנה
זו יעסוק חיבררבר בתולדותיו של המרי הפעיל בגיטר קרבנה

צירן( ,קצין-המשטרה  -ולאחר מכן מפקדה  -משה לרין
)הרביזיוניסטים( ,ירחמיאל ר  iסק  iבריניק )השומר הצעיר( ,שלמה
גרלדשטיין )"החלוץ"( ,בדל כהן )צ"ס  -צירנים·סרציאליסטים(,

ריס,ררפר בן קררזתהים של שני סרגי אנשים וגרפים
(א)

פוליטיים :

אלה מבין תושבי הגיטר שבפועל ממש תפשר

נשק

ב יד ויצאו ,אר התכוונו לצאת ,למלחמה נגד הגרמנים ,ויהיר
מקרם הלחימה וצורותיה אשר
(ב)

יהיו ;

השתתפו

קצין-המשטרה

)מצר"ק

-

בהתייעצות :

פאדיסרן

פרץ

קצין

רכן

משטרת·הגיטר

ד"ר

-

יהושע

אוגרן ברית·

תיים·נחמן

שפירא

מרכז ציוני ריליאמפרלה ,קרבנה( .הנאספים היו

תמימי·דעים לגבי הערכת

המצב :

הגרמנים נמצאים בשיא

הצלחתם הצבאית ,והם שיכורים מנצחרנם .יחסם אל יהודי

אלה מבין התנועות ,הארגונים והאישים בגיטו שמתון

קרבנה מעיד כי בכוונתם לחסל את כל העדה היד,רדית ,במוקדם

הכרה מלאה ובלב שלם נתנו ידם לארגונם ,הכשרתם ,זיונם

אר במאוחר ;

הארכלרסיה הליטאית מתייחסת ליהודים הכלואים

ואימונם של הלוחמים ,וסייעו .בידם להגיע למקרם ,שבתנאי
גיטר קרבנה נראה מתאים ביותר למלחמת·הנקם באויב.

בגיטר באיבה גלריה ,ובמקרה של חיסול הגיטר -
עם הגרמנים במבצע·ההשמדה ,אר שתעמוד מנגד ;
אין לצפות ממנה לעזהר ממשית כלשהי ; נוכח היחס העריין

ב ג יטו

של הארכלרסיה הליטאית אין גם כל סיכוי להיחלץ מן הגיטר

תשתף פעולה
על כל פנים

מבחינה ענינית מתחלקת מסכת תולדותיה של תנועת המרי

ולמצוא מקרם מחוצה לו .נשאלת איפרא השאלה מה לעשרת

פרשת תולדותיה

בתנאים אלה .פאדיסרן ,בראמסרן רגרינברג ,שנתגלו כקיצונים

והפרטיזנים של יהודי קרבנה לשתי פרשיות :
ב ג י ט י גופא ופרשת תולדותיה ב י ע ר ו ת.

בירתו בתרך החבורה,

בתולדותיה בגיטר גופא ניתן להבחין שישה שלבי התפתחות

טענר :

הברירה

היחיהד במצב

הנתרן,

הנעשית בחוגים מצומצמים ,אגירת נשק וראשית האימון הצבאי

ברירת הכבוד היחידה ,אינה אלא " -מלחמת מצדה" .יש לגשת
מיד לרכישת נשק בכל האמצעים ובכל הדרכים ,לארגן את
בני·הנרער בתאי·קרב ,להקנות להם הכשרה צבאית ולהכינם
להתקוממות מזוינת למקרה שהגרמנים יחליטו לחסל את הגיטר.
התכנית הקיצונית לא נתקבלה על דעת רוב הנאספים .תוצאות

גביטר ; הסיסמה בשלב זה היא "נהפוך את הגיטר למצדה !",
שלב נשי  :כל שנת  ; 1942אחרי כשלרך הצעדים הראשונים

ממשירת כלשהן  -טענו הם  -לא תצמחנה ממנה ובינתיים
עלולה היא לסכן את הגיטר ולהחיש את חיסולו .מסקנתם חיתה,

לקראת ההתנגדות בגיטר גופא ,התארגנות פוליטית רבת·היקף,

כי אין השעה כשרה עדיין להחלטה כלשהי בדבר פעולה מידיית.

עיקריים :
שלב שאורך :

מראשית הגיטר רעד ינואר

 1942לערן ;

שלב

זה מאופיין על·ידי הגישושים הראשונים בכירון התנגדות מזוינת

בסירנות ראשונים לברא במגע עם מחתרת מחוץ לגיטר.

שלב שלישי  :מראשית 1943

רעד

אוגוסט ארתה

"נחכה ונראה כיצד יתפתחו העניינים ,ונמתין לשעה כשרה

שנה ;

התעוררות במחתרת הגיטר בעקבות הנצחרן בסטלינגרא,ד הקמת

רעד להצלה רלהגתרבבות ,אירגרן "פלוגרת·קרב" אזוריות בגיטר.
שלב רביעי  :מאוגוסט עד נובמבר  ; 1943יציאה מאורגנת
ראשונה של לרחמים מן הגיטר במסגרת "מבצע ארגרסטרבה"
ותוצאותיה הטראגירת.

יותר" .סיסמת המהססים חיתה איפרא בזמן

אף הכל -

ההוא :

הבלגה ,על

הבלגה.

אולם יוזמי התכנית החליטו לגשת לביצועה על דעת עצמם.
כצעד ראשון נרכשו שלרשה אקדחים .ברם ,המארגנים טרם

הספיקו להקים את תאי-הלוחמים הראשונים רעל הגיטר גיחתה

במפתיע מהלומה איומה " :האקציה הגדולה" .הדכאון בגיטר
אחרי "האקצהי הגדולה" היה גדול מא.ד אך יהושע גרינברג,

שלב חמשיי  :מנובמבר  1943עד מאי " ; 1944התקופה הפר·
סיזאנית" בגיטר ; מסער של חיים ילין ליערות רודביקי  ,יציאה

שהיה יזרע בגיטר בשם איקה ,מצא עוז בררחר להקים את תאי·

מוצלחת מן הגיטר של שמרנה קבוצות לרחמים מזריינים למרפת,

)"אוגרן

האימון

הראשונים.

חברי

התאים

היו

מחוגי אב"צ

גיםר

קרבנה
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במחתרת

ארברבי·הנרער ,התלכדו ,והבירורים הפרו•~  -עזור ל"מארר·

בתוקפת המשסר הסובייטי •1940/41
מפי פעילי החוגים הקומוניסטיים בגיסו נודע על שלרש

גנים" לראות נכוחה את המציאות רלהcaתרשש מן הדכ acון הקודר.
ההכרה הפוליטית אף עשתה אותם רגשיים יותר למתרחש

קבוצות מחתרתיות ,שהוקמו ופעלו בחודשי הסתיר והחורף של

בסביבה הקרובה והרחוקה .וכאן נצסיירר כבר הסימנים הוא·

 .1941אחת מהן אורגנה על·ידי עסקן קומוניסטי מנוסה ,אליהו
שמ,אלוב .הצסרפר לקבוצה זר מרים )מערע( לאן ,חנה רדילבסקי,

שרבים של המפנה הגדול במהלן המלחמה .מן החזיתות התחילו
להגיע דייעות על מכרת קשרת שסופגים הגרמנים ,גבר בידודם
גם בזירה הבינלאומית ואילו בקרב הארכלרסיה הליטאית חלה

רבית

צרין"(,

תנרעת·עונר

צרינית·כללית

שקמה

הינדה מרקרבץי ,פסח שאטד ,חיה שמראלרב רמאיר·לייב גרלד·

שמדיס .הקבוצה הצליחה להתק•~ר עם פעילים אנסי·נאציים

חתפכחרת·מח אחרי שכררן·הנצחונרת של הגרמנים בחודשי

ליטאים ולבצע שררה של פעולות הסברה .כן עסקה ברכישת
נשק והתכוננה לברוח ליערות .אן כעבור זמן קצר נלכדה
הקבוצה וחוסלה על·דיי הגישטאפר .קבוצה אחרת של פעילים

המלחמה הראשונים .הליטאים נוכחו לדעת ,כי חיתה זר אשליה
לקורת שהגרמנים יעניקו לאצרם עצמאות מדינית ,רכי למעשה
מתייחסים הם לליטא כמר לכל שטח כיבוש אחר  :הם מנצלים
ארתה עד קצה גנרל דא,פשר .בעקבות התפכחות זר השתנה גם
לאס לאט בחוגים מסריימים יחסם של הליטאים אל הידר,דים,
והדבר חתבסא ביתר להיטות אחר חיסי·מסחר עם תושבי הביטו,
שאגב זימנו לליטאים רווחים הגונים .איו לראות ,כמרבן ,בשינוי

קומוניסטיים ואוהדי המשטר הסובייטי הרקמה על·דיי חיים

ילין ,סופר ועסקן פרליסי ,שנמנה לא nר·מכן עם ראשי המחתרת

בגיסו .לקבוצה זר השתייכו גם דמיטרי גלפרן ,רבקה ארריאש,
ארליה מייזל' לאה סנויר ,איציק י,כניק1ב ,שאול פינק ל  ,מאיר
ילין ועדר .הקבוצה עסקה בהסברה ,קשרה קשרים עם ליטאים

זה התערורות של רגיש רחימם או ידודית כלפי היהוידם הכלואים

אנטי·נאציים רתיכננח בריחה ליערות .קבוצה שלישית נתלכדה

בגיטר .הוא בא יותר משנאת המן מאשר מאהבת מרדכי .ואולם

דרכה חייט ,באשל

טבעי הוא שהיהודים ,מצדם הם ,ואר בזה סימן להתררפפרת·מה

קרפקר ,אלטה ברררכרביץ רעו.ד אופי פעולתה לא ההי שרנה מזר

של טבעת הבידוד השקיפה את הגיטר ,דבר שהגביר וחיזק את

של האחרות .נמסר עליה כי כבר בתקופה זר השתמשו אנשיה

התומרה באווירה הלכלית שחלה בציבור היחריד האמורגן .לאט

לשם איסוף אינפורמציה על מהלן המלחמה

לאט החלה להתגבש בקרב הארגונים הפוליטיים בגיסו ההכרה,
כי אין להסתפק ערד בפעילות רעירנית·חסברתית גרידא ,המת·
בצעת על·דיי כל אחד מן הארגונים במסגרתו הוא  jרכי הגיעה
השעה לפעולה ממשית ומאוחדת שתחלץ את הציבררירr,

הלוח החלו להתקרב זר לזר וממש בליל  31בדצמבר 1941

המאורגנת

נאותה

הקימו ארגון מחתרתי מאוחד שנודע במחתרת הגיטר כ"ארגרן

למצב·הררח של  nיי·שעה ,השתכחרת·מדעת ונירון ,שאכלו את

סביב משה שדמן .הצטרפו אליה משה

במקלט·רדיר

רא ,s

והפצתה בקרב יהודי חגיטר.

קבוצות קומוניסטיות אלו התאוששו באופן יחסי מהר מהלם
האקצירת שפקדו את הגיטר בחודשי הסתיר .לקראת סוף שנת·

בגיטר

מן

המבוי

הסתום

ותשמש

תגרנה

האנטי·פאשיסטי הלוחם' '.הארגון הציב לו כמטרה מאבק פעיל

שכברת העם בכל פה .הנצחרנרת המזהירים בחזית סטליגנרא,ד

נגד שלטונות הכיבוש והחליט כי פעולותיו תיעשינה הן בגיסו

ששימ.עם לא בושש זלג,יע עד לגיסו ,שימשו דחיהפ אחרןנה

והן מחוצה לו ,תוך מגע רשיתרף·פערלה עם ליטאים אנטי·

ומכרעת בכיורן זה.

נאציים .במשך  1942עסק הארגון בהסברה ,גידס חרמרי· nבלה

באביב  1943חל מפנה .בעקבות משא·רמתן ממרשן בין נציגי
המפלגות רארגרני·הנרער חציוניים מזח ,לבין נציגי "הארגון

ובסביבתה .בדיעבד נגתלו אלה כפערלרת·הכנה חשובות ביותר

חאנטי·פאשיסטי הלוחם" מיסודם של החוגים הקומוניסטיים מזה,

למבצעי המחתרת הנועזים בשנת •1943

נחתם חסכם בדבר שיתוף פעולה בין שני המחברת במחתרת

ונשק קל ,רכן בפעולות חבלה במיתקני הצבא הגרמני בקרבנה

הגיטר .חתמו על וה.סכם מסעם ;,מחתרת חציונית אייזיק
ב.

סרבניצקי וצבי לדין ,ומטעם "הארגון האנטי·פאשיסטי" חיים·

המפנה ו"מבצע אוגוסטובה"

ראינו איפרא מה חיה מצב התנועה הלוחמת בגיטר ב" •1942
מצד אחד נגנזה התכנית הנואשת של "תמות נפשי עם

פלישתים" ; הסיבות לכן היו כנראה שתיים :

ראשית ,נפסקו

מבצעי·ההשמדה של הגרמנים ובגיסו השתרר שקט יחסי

j

השלטונות הגרמניים הרגיעו את היהודים בטענם ,כי אם יהיר

זרד רטנו דרימרטי גלרפן .לשם ביצוע ההסכם הוקם גרף מאתם

)לפי גיוסה אחת " :מועצה לשיתוף פעולה"  jלפי גיוסה אחרת :
"רעד לתיאום"  jלהלן " -הרועד"( ,ולצדו רעדה שהוגדרה
כ"צבאית·טכנית" )לפי גיוסה אחרת "המטה"( .מטרת ההסכם
היה.ת פועלה שיטתית ומותאמת להכשרת התנאים ,ולשימוש בכל
חדרנים האפשריות להצלת מספר גדול ככל האפשר של תושבי

"לויאליים" ויתרמו את תרומתם ל"מאמץ המלחמתי" ,לא יארנה
להם ערד כל רע .שנית ,יוזמי התכנית התקשר כנראה למצוא

הגיטר המשמדה ,במקהר של חיסול הגיטר .ההנחה חיתה כי

בתנאים החדשים מועמדים רבים לתאי האימון הצבאי.

גורל המלחמה נחרץ ומפלתה של גרמניה ברא תברא ,במוקדם

כן נתבדר תקרותיהם של החוגים הקומוניסטיים לגיבושה של

אר במאוחר ,אלא שלא מתקבל על הדעת -
"הרועד"  -שהגרמנים יירתעו מלחסל את הגיטר אפילו ברגע

של הקומוניסטים הליסאיים בקרבנה ,הקלושים כשלעצםמ ,לא
עוררו הד כשכברת רחבות של הארכלרסיה ודוכאו באכזריות
רהב על·ידי הגרמנים .גם בגיסו לא נראה עדיין פתח לחת·
ארגנרתה של נתרעת·התגנדרת בעלת תנופה .במקביל להמשך
ההתארגנות בתאים החשאיים ,אגירת נשק ופעולות חבלה מזמן
לזמן ,הופנה בתקופה זר עיקר מרצם של פעילי הגיטר לפעילות
הפרליסית·רעירני.ת שררות הארגונים הפוליטיים השונים ,ובעיקר

האחרון לפני נסיגתם .אן דווקא במצב זה יש טעם לדרכי
הצלה ז מ נ י ים ו  nל ק י ים ,כגרן  :מציאת מקרם·מקלט אצל
ליטאים בעיר אר מחוצה לה ,בריחה ליערות ,הקתמ מקומרת·
סתר בגיסו עצמו וכיוצא באלה תחבולות שבראשית תקופת

תנועת-מרי ליטאית כל·ארצית .נסירנרת·המחתרת הראשונים

כן חשבו מייסדי

הגיטר נואר חסרי שחר ותקורה .מתפקדי הורעד היה ,איפרא,

לנצל כל שמץ של אפשרות הצלה בכירון האמור .ואולם חיה
ברור כבר אז לאנשי הורע,ד כי בדרכי הצלח אלה אין משרם

יהדות ליטא
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פתרון לגיטר כרלר אר אפילו לחלק ניכר מציבורו תמאורגן.
במקרה הטוב ביותר ירכלו להסתתר אר להימלט מהגיטר כמה
עשרות איש .אולם מה יעשו הנותרים במקרה של התקרבות

כרבנים למרד מזוין ,רכן שגיטר וילנה עלה אף חרא על דרך
המרי הפעיל .בפגישותיה עם נציגי המחתרת בגיטר עמדה על
הצורך הדחוף לגייס את הנוער לשוררת הפרטיזנים .כן ביקרה

איונה בגיטר שאורלי.
מאורע מסוג אחר היה מבצע·ההשמדה של ידר.די הגיטארת

החזית וחיסול הגיטר ? ההתלבטויות של אנשי הורעד בעניו זה
היו קשרת .כל הצעה שהובאה עוררה דיונים נרקבים .לבסוף
נתגבשה הדעה הכללית ,כי מטרתו של הורעד אינה הצלה

מסביבת וילנה בחודשי פבראור-אפריל  .1943הפרטים המזע·

בלב,ד אלא גם ה תגיב בית .קמה לתחיה ,אם כי בתנאים

זעים על רצח המרבי זה נודעו בגיטר קרבנה משרם שזמן·מה

חדשים לגמרי ובשיברי צררה ,התכנית שהיושע גרינברג וחבריו

קודם לכן נאמר ל"אלטסטנראט" ,כי קיימת תכנית להכניס

הגרה בראשית הגיטר .אחרי היסוסים כבדים החליט הרועד
להקים בגיטר א ר ג י ו מ ח ת ר ת י ל ה כ נ ת ה ה ת ג י נ ב י ת
ל מ קרה ש ל חי סי ל סיפי .היה ברור לרוע,ד כי כל
דייעה על פעולה זאת שתסתנן לגרמנים עלולה להביא שראה
מיידית על אוכלוסיית iוגיטר כולה .על כן הוחלט ,כי כל פעולות
הארגון ייעשו בסודיות מוחלטת ובזהירות מכסימאלית .נציגי
הגרפים הפוליטיים שישבר ברועד לא היו רשאים לפרסם פרטים

היהודים מן הגיטארת האלה )ארשמיאן ,סררנציאז,

כ· s,ooo

מיכאילישרק וערד( אל הגיטר בקרבנה .בעשר כבר הכנרת לקבלת
המגורשים ,אן בברא המעוד נאמר ל"אלטםטנראט" כי ה"טרנם·
פרוטים" חרפנו למקומרת אחרים .לאחר·מכן נודע כי היהודים
מאותם גיטארת הוטענו אמנם על רכברת·משא שנסער בכירון
קרבנה ,אך לא רחוק מווילנה נעצרו הקרונות ,היהודים הורדו
מרם ,בכוח,

וגורר במקרם·ההשמדה

פרנאר .מאורע

זה שימש

על הקמת הארגון אפילו בתחום ארגונהים ,אף על פי שהפעולה

לתושבי הגיטר עדרת לכך שה"יציברת" בגיטר קרבנה היא

הרגילה במפלגות רבארגרני·הנרער היתה אף היא בלתי ליגלית

למראית·עיו בלב,ד רכי הגרמנים לא זנחו את זממם להכחיד
את כל היהודים הנתונים לשלטונם.
באותו זמן בער,ך כלומר בחודשי האביב  ,1943נפרצו בגיטר
שמוערת כי הש ,לטרנרת הגרמניים מתכוננים לחולל שינויים

וההרגשה חיתה שאין הגרמנים יודעים עליה מאומה .העיקרון

שהונח ביסוד מבנהר של הארגון להתגוננות היה על·מפלגתי אר
בין·מפלגתי .הארגון נבנה תאים·תאים ,וחברי תא אחד יכלו
להיות מארגונים פוליטיים שרבים ואף בלתי·מאררגנים .כל

במעמדו של הגיטר .נאמר כי הגיטר יעבור בקרוב מרשות

התאםי חולקו לפי אזררי·המגררים ,בהתאם לתכנית·הגנה זמנית

הממשל האזרחי לס.ס .ופירושו של דבר שחרא יהיפך למחנה·
הסגר ממש על כל הבררן בכך .כן הגיעו ידיעות מווילנה ומריגה,
כי שם ניגשו כבר הגרמנים לחיסולם של הגיטארת על·ידי
פיצולם לשררה של מחנרת·הסגר קטנים .לחלל הגיטר נזרקה
מלה חדשה ,הרת·סכנרת " -קזרניררנג" )קסירקרט( ,שפירושה
חלוקת אתרכלרסיה שבגיסו ראיכסרנה בקסרקטינים נפדרים
וסגורים ,ששורר בהם אררח·חיים קטלני של מחנה·הסגר .המצב

והבטוח ביותר למועמדים בשביל תאי·האימרן הן תנועות·

החדש בגיטר גופא ,הידיעות המעדודות מן החזיתות רכן שמרעות

התנועות הצירנירת·חלרצירת ,הציוניות·

כל אלה התסיסו את

שעובדה על·ידי הרועד בשיתוף עם שלרשה אנשים מחוץ לרוע,ד

שמרנו בתור מרכזי האימונים הצבאיים של התאים  :יהושע
גרינברג ,פרץ אפדיסזן ,יהודה זרדפביץ .אמםנi ,זiארגרן להת·
גונבות היה בלתי·מפלגתי והוחלט תחילה שיש לגייס אל

שררותיו  .את כל בני·הנרער בגיטר ,המסוגלים לשאת נשק

ולהשתתף בקר כרת ;
הנרעד המאורגנות :

אך דע מהרה נתברר ,כי המקרר העיקרי

הכלליות ,בית"ר והנוער הקומוניסטי .מאנשי תנועות אלה
הורכבו גם התאים הראשונים והרחל בפעולה מעשית  :אגירת
נשק ,חרמרי·נפץ ,ציוד רפואי לעזרה ראשונה ואימון צבאי.
פערלרת·ההכנה בעשר בחודשי האביב של שנת  .1943רעיון
ההגתוננות קנה לר שביתה לאט לאט בקרב הנוער המאורגן
ועורר את הכיסופים הסמויים לפעולה יזומה ולנקמה .בינתיים
אירעו בגיטר כמת מאורעות שהגבירו את תהליך גיבושו של
הארגון להתגוננות ויחד עם זאת גרמו בעקיפין לשיברי מהותי
בתכניתו היסודית ובדרכי פעולתו.

מאורע ראשון שהטביע את חותמו על הלך·הררחרת בחרגי
תנועת המרי היה ביקורה הסודי של הפרלניה

א י ,ב ה

א דמי בי ץ .אשה זאת קשרה ערד לפני המלחמה קשרים
הדוקים עם קן "השומר הצעיר" בררארשה והפכה לחסידה

נלהבת של התנועה הקיבוצית .אחרי פרץו המלחמה שמרה
איונה על קשריה עם הנוער השומרי ,רעם הקמת "הארגון
הלוחם היהודי" בררארשה העמידה עצמה לשירותו .זמן רב
שימשה קשרת בין הארגונים היהודיים הלוחמים בררארשה,

על ריכוזי פרטיזנים ביערות וילנה

-

חרגי "הרועד" ואת התנועות שהיו כפרפרת לר .נתברר לאנשי
הרודע כי התכנית להגנת הגיטר כמקרת של התקרבות החזית
ונסיגת הגרמנים שרב אין בה ממש ; שהרי לפי כל הסימנים לא
יבוצע חיסול גיטר קרבנה במבצע  nד·פעמי ,ואף פעם לא ידיע
הורעד להחליט אם כבר הגיעה השעה "להגתונן" אר לאר.
בינתיים נרכשו כבר כמרירת מסריימרת של נשק ,בייחוד נשק·
קל  -אקדחים .רחררמי·נפץ  -ותאי דא,ימרן הצבאי ךהיפרטיזני
הקיפו יותר ויותר נרעד מאורגן .הארגון הלוחם נהפך לעובדה

ודבר זה גם השפיע על דיוניו והחלטותיו של הורע.ד נאותר
זמן הציע ד"ר ררלסרנזק ,השיה מקרר·ב לרnגים הקוומניסטיים
בגיטר ,תכנית פעולה דחשה " :קיבלנו ידעיות ממקררות המי·

מנים  -טען הוא -

כי ביערות יליטא קיימת תנוהע רפטיזנית

חזקה .אף לתנועה הלוחמת גביטר יש אשפרות להקים באחד
מגריש יערות אהל בסיס רפטיזני שיאפשר לרנ להוציא מן הגיטר
במשך תקופה קצרה את מיטב הנוער המסוגל לשאת נשק ,

ולהפכו לחלק של המחנה הגדול הלוחם בגרמנים".
התכנית החדשה עוררה ויכוחים סוערים

ב"רעד" .העמדות

קראקרב ,ביאליסטרק ,וילנה וערד .אל קרבנה הגיעה מגיטר

היו מחולקות .מלבד הקומוניסטים נמנו עם תומכי התכנית גם
אנשי "השומר הצעיר" .ראשי הקן השומרי ,ירחמיאל ורסקן·
בריניק ,ליאר זימן ראלי ואוזרק ,השקיעו מאמצים רבים לליןכד

נעשה כאן למען התגוננות ולמען תנועת הפרטיזנים .מפיה נודע

השוררת בתנועה ,והפעולה ההסברתית·רעירנית באתיה חיתה

לפעילי הגיטר שהארגונים הלוחמים בררארשה רכשו נשק רמת·

אינטנסיבית ביותר .היא אורגנה לפי מתכונת מסורתית וראשיה

וילנה .הוטל עליה התפקיד להעביר ליהודי הגיטר בקרבנה
דייעות על הארגונים הלוחמים בגיטארת בפרלין ,ולהיוודע מה

גיטו

קרבנה
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במבעו מלקבל החלטות בעניינים מהותיים .ב,י לקבל קז' ..

זר היה כמר של הקבוצה הראשונה :

הוראות מפורשות ממרכזי התבועה בארץ·ישראל ובפולין .אחרי

עם המשטרה הליטאית.

שאיונה אדמוביץ הבי"ה ידיעות ברורות על עמדת התבועה

בעניינים אלה ,פסקו ההיסוסים בהבהלה השומרית והשומרים

חבריה ביס eר בהיתקלות

ידועים לבר פרטים על בסיון לקשרו קשר עם פרטיזנים בודדים,
שעשה באותה תקופה שמואל מררדקובסקי )"שמראליק"( ,שעבד

קיבלו בהתלהבות את הרעיון לפעולה פרטיזנית מיידית .הדבר
הביא להתקרבותם לקומוניסטים ובמשך חודשי הקיץ 1943

י~נרבה .הארכלרסיה בכפרי הסביבה חיתה רוסית )"בררלאקים"(

התכוננו ליציאה ליערות בשיתוף הדוק אתם .השיתוף במשך

והתייחסה אל העובדים היהודים באהדה .רובם של אנשי

עד כשלרן "מבצע ארגוסטובה" ,שיסופר עליו להלן.

אז בבריגדת·העברדה ,בפיקוח משמר גרמני ,ניעורת שבסביבת

הבריגדה ניצלו מצב זה לסחר·מכר ולחליפין של בגדים רכלי·

עמדתם של אנשי צ"ס ודררר·החלוץ·הצעיר היתה אף היא

מיטה למצרכי·מזרן .שמואל מררדקובסקי ,שלאחר מכן הצטייד

חיובית כלפי התכנית התד,שה .אייזיק סרבניצקי ,שישב מטעם

כאחד הלוחמים הזריזים והנועזים ביותר ביד לרחמי גיטר קרבנה,

צ"ס ב"ועד" והיה הרוח החיה בר ,הטיל את משקלו האישי

מצא כי התנאים נוחים כאן לפעולה חשובה ה·1בה יותר.

למען החלטה חיובית נעביד רגם נטל על עצמו את התפקיד

כאובייקט לפעילותו ה"מסחרית" ,כביכול ,בחר י\ו באלמנה

הקשה של גיוס

אמצעים

כספיים

למימון המשימה

כולה.

ההיסוסים הכבדים היו בחרגי אב"צ .הרוב המכריע של חברי

עביה

ממוצא

דרסי,

בביקתה

שהתגוררה

רעועה

בקצה הכפר,

בסמוך ליער עברת .קיננה בו תחושה ,כי כאן יש סינרי לפגוש

תבועה זאת הסתייג בכלל מתכנית ,שלא באה להגן על הגיטו,

במישהו מ"אנשי היער" )כך

אלא להוציא ממנו את הנוחרת הלוחמים ,רוק קבוצה קטנה

טיזנים הסובייטיים( .ואמנם ,חושיו לא הטעותו .יתירה

סמכה ידיה על התכנית ולקחה לאחר מכן חלק בהכברת ליציאה.

כינו איכרי הסביבה את הפר·

שני הפרטיזנים שניאותו  -בתיווכה של האלמנה -

מזו :

להיפגש

הרועד קיבל לבסוף את התכנית מחרך הנחה שאין לראות

אתר בביקתה ,בתנו בר אמרן ,התיידדו •נ,.מר ואף הציעו לר באחד

בה פתרון כללי לגיטר ,אלא אח ת מדרכי ההצלה .הוא החליט

הימים לברוח ממקום עבודתו ולהצטרף אליהם .למורת הפיתוי

לעשרת הכל כדי שהיציאה ליערות תצליח בלי לסכן את הגיטו,

הגדול דחה שמואל מורדקרבסקי את ההצעה .הוא ראה את עצמו

א( סידרו

"החלוץ הצעיר" ,שהצטרף

ויחד עם זה לשקוד על שתי דרכי ההצלה הנותרות :

קשרו ליהודי הגיטר ולתנועתו

-

מקרמות·מקלט בשביל אנשי הגיטר ,וכיחוד בשביל אנשי התנו·

אליה זמן·מה לפני כניסתו לגיטו .אם גם לא הוטלה עליו

ערת הפוליטיות ,אצל אירכים ליטאיים בסביבות קרבנה ;
ב( חפירת בונקרים ת!iר-קרקעיים מ!iרחת לבתי הגיטר .הורעד פעל
בעקביות כשלרש הדרכים האלה כאח,ד במשך כל שבת 1943
ומחצית  ,1944עד חיסול הגיטר.

במפורש הפעולה הזאת ,הוא ראה בה מעין שליחות .מנירן
שנתברר לר ,כי ביערות יאברבה אין תנאים להקמת בסיס בשביל

חבריו הלוחמים ,חזר אל הגיטר ושיתף עצמו בהכנות ליציאה
המאורגנת.

התפקידים הדחופים שעמדו לפני המחתרת המאורגנת היו :

שינוי מכריע ,ככל שמזרנו בקשרי המחתרת עם גרומים

 (1להקים בכל מחיר מגע עם הפרטיזנים ניעורת ליטא ,ולקבוע
את המקום המתאים להקמת בסיס פרטיזני בשביל לרחמי הגיטו ;
 (2להשלים את מלאי הנשק שבושרת הארגון הלוחם ,ולרכוש
ציוד אחר הדורש ליציאה ליערות ;  (3לארגן מחדש את האימון
הצבאי של הלוחמים ,לעשרתו יעיל ומזורז יותר ;  (4להבטיח
יחס אוה,ד ולפחות סובלני ,ללוחמים ולמשימת היציאה בכללותה,

שמחוץ לגיטו ,חל בשלהי הקיץ החרא .הפעם באה הירזמה מצד

מצד ה"אלטסטבראט" ,משרד·העברדה )"ארבייטסאמט"( ומש·

טרת·הגיטו .התפקיד הראשון שבו חיתה תלויה הצלחת המגמה

שליחי התנועה הפרטיזנית הסובייטית ,ודבר זה מסביר כבראה
את ההצלחה .אחרי גישושים ראמצעי·זהיררת משני הצדדים,

בוצר יום אחד מגע ביד קומוניסט ליטאי ותיק לבין מכדר
היהודי עיקב לוי ,שעתה היה פעיל ב"ארגרך האנטי·
פאשיסםי" בגיסו .הליטאי מסר ליהודי מכתב מצנחנית יהדויה
ממוסקבה ,ששהתה באותו זמן בחשאי בווילנה .על·פי תוכן
המכתב הביבר אנשי המחתרת בגיסו'

כי הכותבת היא גסיה

 -נפל,

גלזר ,עסקנית ידועה של המחתרת הקומוניסטית בליטא מלפני
המלחמה .הארגון הקומוניסטי בגיטו נתבקש לשלוח שליח
לווילנה ,לפגישה עם גסיה גלזר )"אלבינה" ,לפי שמה המח·

קומוניסטית ליטאית ,המוכנה לעזרו ללוחמי הגיטר.
במשך חודשי הקיץ  1943עשר אנשי המחתרת הקומוניסטית
בגיטר מאמצים במרצים ,ועקרבים מדם ,לגילוי מקרמה של
התנועה הפרטיזנית ניעורת ,ששמועות עליה נפרצו נאותר זמן

תרתי( .היה ברור כי משימה מסוג זה דורשת ממבצעה כמה

כולה

 -חיפוש מגע עם לרחמי·החרפש מחוץ לגיטו

מטעמים מרבבים ,בעיקר בחלקם של החוגים הקומוניסטיים.
הללו

טענו,

כי

קיימת

בקוננה

ובמקומרת

אחרים

מחתרת

וכמה סגולות שאל כל אדם מחרבן בהן ;

ארמץ·לב בלתי·רגיל

מלירה בזהירות וגמישות ,כושר החלטה מהירה ,התמצאות בשטח

בקרב היהודים והליטאים כאח.ד שלוש קבוצות של סיירים
בשלחו מן הגיטר למשימה זר .קבוצה אחת ,ובראשה ישראל
מילשטיין ,מסגר לפי מקצועו ומראשוני הפעילים במחתרת

בלתי·מ,כר ,ברח התמדה רב וכיוצא בזה .את המשימה נטל על
עצמו חיים ילין ,ונתברר בדיעבד כי אכן היה מחרבן בכל
הסגולות הללו .מי שהכיר 1לפני המלחמה ,את האברך הצעיר
המצניע-לכת ,איש המשמרת הצעירה של סופרי·אידיש בקרבנה,

בצלאל יפה ,יאשה דרידוב ,משה

לא העלה על דעתו כי הוא עשוי להשתנות במידה כזאת בתנאים

סלארריאבסקי ומיכאל טייטל( ,יצאה למזרח-ליטא ,נתקלה בדרכה
ביחידת משסרה ליטאית ,רכל חבריה ניספר .קבוצת סיירים
שביה ,ובראשה אהרן וילנצ'רק ,הגיעה עד ליערות יאזנה )בדרום·
ליטא( .משלא הצליחה לגלות שם עקבות פרטיזנים חזרה לגיטר
בשלום .הקבוצה השלישית יצאה ליערות יאנרבה )מרדכי

החדשים .הוא מילא את המשימה למעלה מן המשוער .לא זר

הגיטו )השתייכו אליה

גם :

ליפקוביץ ,מרדכי שטרן וזלמן ברררדאבקה( .גורלה של קבוצה

בלבד שנפגש עם הצנחנית ממוסקבה .חרא אף חדר ,יחד עמה,

ליערות רדרביקי ,שבהם היו ממרקמים בסיסי הבריגאדה הפר·

םיזנית הסובייטית הליטאית .ילין שהה בבסיסים אלה כשבועיים
וקיבל שם אימון פרטיזני מזורז.

אחרי שרבו לגיטר העמיד ילין את הורעד המתאם של המחתרת

'הדרת ~יטא
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על עובדת המגעים עם iזנרנועה הפרטיזנית הסובייטית .בנך

שלושה עזבה את דג,יטר קבוהצ נוספת ,כל אחת בדרך משלה.

נכנסה מחתרת הביטו לשלב חדש בתולדותיה .הסימן המוחשי

על יציאתה של קבוצה אחרת מספרת מרים בוז :

לתקופה חדשה זו חיתה "תכנית אוגוסטובה" ,שהציעוה הקומו·

"לילה תמים התדיינו בקולקטיב התנועתי שלנו כדי להחליט

ניסטים בגיטו למחתרת הלוחמת כולה .טענתם חיתה כי יש להם
ידיעות מהימנות על אפשרות הקמתו של בסיס פרטיזני גדול

מחברינו :

ליאו זימן ואני .במשך שבוע אימנו אותנו והסבירו את הדרך.

מקום

לפי מפוח ישנות נקבעו מקומרת המפגש .הקבוצה )קראו לה

שנפגשו בו לפני מלחמת·העולם השביח גבולותיהן של ליטא,

"אוטריאד"( חולקה לכיתות בנות  3חברים והוטל עליהן להגיע
למקום המפגש )לפני אוגוסטובה( בדרכים שונות .את שער

אלה תוצנח בקרוב קבוצה מיוחדת ס") pצ·גרןפה"( של מדריכי

הביטו עברנו עם היוצאים לעבודה .את הגשרים על הוויליה
ועל הניימן עברנו בשלום .התקדמנו דרום·מערבה .הכפריים

להקים בסיסי פרטיזנים .אמנם רחוקה הדרך מקרבנה לאוגוס·
טובה ,אך ברירה ~ין ,וזו האפשרות היחיהד למימוש המשימה

לא נתנו בנר אמון מלא ,אם מחמת המראה היהודי והלשון

בגוש

היערות

הענקי שבסביבות העיירה

אוגוסטובה,

פולין ופרוסיה המזרחית .נתקבלו כנראה ידיעות כי ביערות
פרטיזנים ,והם אשר ידריכו את לוחמי הגיטר ויסייעו בידיהם

מי ומי היוצאים .קבוצתנו מנתה
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איש ובה שניים

הליטאית הנלעגת של שני חברי ,ואם מחמת הלבוש האיברי

שלנו ה"מגושם" במקצת  -אך עזבונר לנפשנו .במחצית היום
הראשונה נתברר לנו כי המפות הוליכו אותנו שולל .התעלות

של היציאה ליערות.
הוועד סמך דיו על "תכנית אוגוסטובה".
בפלוגות-הקרב החלו הכנות קדחתניות למבצע .נבחרו הלו·

שבמפה לא היו בנמצא כלל ,ובמקום החורשות המסומנות היו

חמים המוכשרים והפעילים ביותר .הוכנו מפוח .מיוחדות של

קיימות זה כבר נקודות ישוב .אף·על·פי·כן הגענו לאותה

האזורים שבין קובנה ואוגוסטובה .המועמדים ליציאה קיבלו
אימון צבאי מוגבר ,לבוש מתאים וחומרי עזרה ראשונה .על
יציאתה של אחת הקבוצות מספר אחד מחבריה ,חיים גלעין

מקום המפגש עם קבוצתו של ליאו

מסילה שלפני יער גדול -

זימן .הם לא הגיעו .בלית-ברירה המשכנו בדרכנו .המפה בגדה

בנו כליל .פילסנו לנו דרך לכביש קובנה-מאריאמפול )בהתאם
להוראות( וכאן עלתה השמטרה על עקםותינו .מצ~נו מקלט

)בכטל( :
"הקבוצה הורכבה מתאי·לוחמים ,לפי נזפתח תנועתי .התאים

ביער ,בבור מוקף שיחים .שריקות ושעטות מגפיים הגיעו אלינו

עזבו את הביטו בנפר,ד בעגלות שהובילו עצים לגיטו .בעגלות

מכל עבר .אך הם חזרו כלעומת שבאר  :הגיע הערב וצויד
.ז;י~ ל<.י~.ליזב חונ לעש\ת הלאה .אחד מאתנו חלה והחל להשתעל.
יצאתי כדי להתחקות על המצב .מפי איכרים נודע לי ,שבימים

בקבוצה היו  18איש וביניהם  :אליעזר צודיקוב )היה מפקד
הקבוצה( ,מיכאל יצחקי )גלבטרונק( ,חיים גלעין ,אהוון

האחרונים נערכו כאן מצודים וצעירים יהודים נתפסו .לא חיתה

זנעס, rזזפ -ק--זvז.ז i -בזדז~רי;-mמ זכק·דב·נ·iו ·"ש ·•ב·זיזג-ד-ב ~-ד..:!-~.!=}.שרשם הורידו אותנו ונשארנו לבדנו .רק שם הכרנו איש את רעהו.

וילנצ'וק ,שמואל מורדקובסקי ,פרנקל ,וכן בחורה או שתיים.
היו לנר  3אקדחים 5 ,רימונים ,רלכל אחד פגיון שהוכן במיוחד
בגיטו .צודיקוב היה מצוייד גם במפת הדרך ,אך ראינו שאינו

מתמצא בה .עד מהרה התחילו ויכוחים איד ללכת .שמואל
מורדקובסקי הציץ במפה רכדרכו התמצא מיד במצב .הפיקוד

ברירה אלא לחזור ולמסור דין·ו nשבון על הדרך והמפות רעל
המצב .לחזור היה לא פחות מסוכן מאשר להתקדם .הלכנו
בכביש ,אחד אח,ד ברווחים של  50מטר .ברגל ובעגלות איכרים
הגענו העירה רעם בריגדות·עברדה הסתננו לגיטר"...
בסך·הכל יצאו את הביטו במסגרת "מבצע אוגוסטרבה" כ·so
חברים ,בנים ובנות ,רובם חברי ארגוני·נוער .במבצע השתתפו

עבר לידיו והאו גם מצא את השבילים הנכונים .כך התקדמנו

הארגונים

לאור היום ,לפי ההוראות המפורשות שקיבלנו מהמטה ,עד

"החלוץ·הצעיר·דרור" ,נצ"ח )נוער ציוני חלוצי( ,גורדרניה,

שהגענו למסילת-הברזל ליד מאריאמפול .ידענו שמקום כזה

אב"צ )ארגון ברית·ציון( ,בית"ר .רובן של הקבוצות נתפסו

עלול לזמן לנו הפתעות .מורדקובסקי ווילנצ'וק יצאו לבחון
את המסילה .חכינו להם עד בוש ,והם לא חזרו .שיערנו כי
ה"סיירים" נטו מן הדרך ולא מצאו את מקום הימצאה ; לא
ידענו מה לעשות .המפה נשארה אצל הסיירים והיינו אובדי·
עצות .חלק גדול מאנשי הקבוצה החליט לשוב מיד לגיטו.
חמישה חברים ,ביניהם גם אני ,החלטנו להמשיך בדרכנו דרומה.
לקחנו מן החוזרים את נשקם ונפרדנר מהם .אך גם אנו לא

בדרך על·ידי שוטרים ליטאיים וגרמניים ונמסרו לידי הגיש·

הצלחנו למצוא את הדרך .תוך חיפושים אחרי הדרך דנ,כונה
איבדנו זה אח זה ונשארנו שניים .החלטנו כי אין טעם

להמשיך,

הבאים :

הארגון האנטי-פאשיםטי" ,השומר הצעיר",

טאפו .אצל אחד הלוחמים מצאר אקדח ,שעלול היה לשמש
לאנשי הגישטאפו עדות כי יש להם עניך בפעולה מאורגנת.
הם דרשו מן העצורים שיספרר להם את האמת על מוצאם,
ארגונם ומטרת מסעם .עינו אותם עינויים קשים ,אך לא הוציאו

מפיהם דבר על תנועת·המרי בגיטו .הלוחמים טענו ,כי איד
בין הקבוצות השונות כל קשר רכי הם התחמקו מן הביטו
כספסרים ,כדי לקנות בכפרי הסביבה מצרכי·מזרן ולהכניסם
לגיסו .המעטים שנשארו בחיים סיפרו ,כי בכלא של הגישטאפו

הטמנו אח נשקנו באדמה ושמנו פעמינו בחזרה לגיסו .ניסינו

הצטיין במיוחד ליאו זימן ,ששלט ברוחו עד הרגע האחרון,

להצטרף ל"בריגדה" היודית מהגיטו ,שעבדה לא רחוק ממאדי·
אמפול ,אך המשמר הגרמני הבחין בנו ומסר אוחנו לגישטאפו.

עודד וניחם את שאר החברים ודאג ליחסים חבריים בינהים.

היינו הראשונים מ"יואצי אוגוסטובה" שנתפסו על·ידי הגיש·
טאפו ,ומכיון שלא מצאו אצלנו שום דבר שהעדי על משימתנו

יכולנו לטעון כי יצאנו לכפר לקנות מצרכי·מזון
לנו .למחרת החזירונו לגיטו"...
כשלרבם של היוצאים הארשונים לא הרתיע את המארגנים.
היצאיה מן הביטו התנהלה לפי התכנית .אחת ליומיים או

-

והאמינו

בשעות הקשוח ביותר ידע זימן לארגן שיחה על עניינים כלליים
ולנחם את החברים בדברים נרגשים על ארץ·ישראל ,על הגשמת

האיידאל הצ~~ני והסוציאליסטי ועל מפלת גרמנהי הקרבה
והולכת.
לגבי אחד מן העצורים היה חשד שלא החזיק מעמד תחת
לחץ המנוח והעינויים הקשים וגילה משדו .על נסיבות היציאה
מן הגיטו .היה זה הצעיר משה גרבו .מצאו אצלו אקדח ,שאגב,

ביסר קרבנה
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ההי מוסתר כמננסיו .בעת החקירות הינהרר מנרת·תח דורשו

לכך בתוקף ועשר מאמצםי לקרב את השומרים למחנה של

שיספר מי נתן לו את האק .mלפי גיוסה אחת ,כל שמסר גובר •

י''א" העובדת" .עתה חיתה השעה נשהר לשינוי זה .אנשי

ההי ,שבזמן שחצתה קבוצתו את שער הגיסר עדמ שם ציחק

השרה"צ היו מאוכזבים מפזיזותם של מנהיגי הקרמרניססים,

רבינרביץ ,מראיי.:י לשנת·העבהדר בגיסו .לפי גיוסה אחרת נקב
גרבו בשם משפחתו של מי שנתן לו כביכול את האקדח .אנשי

והיחסים ההדוקים בין שתי התנועות התרופפו רחלנו ולבסוף

"בתפדוה החבילה" .השרה"צ התקרב אז אל שאר התנועות
החלוציות ובאוקטובר  1943הוקם בגיסו ארגון משותף של
התנועות "החלרץ·הצעיר·דררר"" ,השומר הצעיר"" ,גרדררנהי"

הגישסאפר אסרו למחרת את כל בעלי שם·המשפחה הזה מבין
תושבי הגיסר ,אך הללו לא דיעו מאדמה על נ•זzק רעל בריחה

רנצ"ח .בעת רבעונה אחת נוסד על·דיי הארגון הקיבוץ הארשון

מאורגנת ונעבור ימים מספר שוחררו .אנשי הגשיטאפר התייאשו

מן התקרהר להוציא דייעות כלשהן מן הצעירים העצורים

בגיטר .חברי הקיבוץ היו רובם כנלום אנשי פלרגרת·הקרב

רהחליסר להוצאים להורג .חלק מהם הרמתו מדי והשאר הועברו
לפררס·התשיעי והועסקו שם במלאנת·התרפת של שויפת
גרויות היהדוים שנסבחר במבצעי·הסבח הגדולים ב·  .1941הללו
הצליחו ,כדיוע ,לארגן את הבריחה המפורסמת מן הפורס,

שהתכוננו ,בברא שעת הנושר ,לצאת ליערות ולהצטרף לפר·
טיזנים .ב"תקרפה הפרטיזנית" ,שיסופר עלהי להלן ,נהפך
הקיבוץ ,שביתר בגיסו היה ברחוב מידלרס  ,7לאחד המרכזים

החשובים לחישול הנוחרת הלוחמים והכשרתם לחיי לחימה
בשוררת הפרטיזנים .תפקדי עיקרי בהקמת הקיבץו מילאו ירח·

הנחשבת אחד ממעשי·הגברהר המזהירים בתולדות תנרעת·המרי
בגיסו קובנה ••.כמה מן הבורחים הסתננו חזרה לגיסו והגעיו

לאחר·מנן ליערות רדוניקי  :אלתר פייםלסרן,

מיאל ררסקרבריניק ,מנחם סדרבסקי ,אלי ואוזרק ובול ורומן.

מיכאל יצחקי

)גלבסררנק( ,אהרן רילנצ'רק ,טוביה פרדימן ,פנחס קארקינרבסקי,

ג.

משה גרבו ,אהרן מאנייסקןי ,טוביה ליפרבניק ,אאב דיסקאנט,

שמוען אלדיסרן ,בול גמפל ,שיראל גיטלין.
שניים בלבד מאנשי "מבצע ארגרסםרבה" ,שמואל מרדרקרבסקי
ונחמיה אנדלין ,הגיעו בשלום למחרז· nפצם .הם גם מצאר ביער
את המקום שנרעד לשמש בסיס ללוחמי הגיטר ושלפי ההשערה
צריכה חיתה להימצא בר ה"ס pצ·גררפה" ממוסקבה .לתמהרנם
לא מצאר שם זכר לפרטיזנים .השניים שרטטו נמה ימים ביער
הגדול .הם הבינו ,ני בנוחרת עצמם אין הם יכולים לחלום
אפילו על הקמת בסיס פרטיזני באיזרר שרגל פרטיזן טרם
דרכה בר .בלית·ברירה שמר את פעמיהם חזרה לגיטר .עצם
העובדה שהצליחו לעבור כשלרם את המרחק העצום מקרבנה
לארגרסטובה הלוך שווב ,חיתה בארחם הימים בביחנת מעשה·
גבורה בלתי רגיל והעדיה ני השניים ברעדו למבצעים פרטיזניים
גדולים .התועלת המיידית שהצלחתם הניאה לתנרעת·המרי
בגיסו חיתה ,שנתפזרר כליל האשליות באשר לאפשרות של
הקמת בסיס-פרטיזנים בארגרסטרבה.

עובדה זאת ,רנן סופם הטארגי של רוב ה"ירצאים" שנתפסו
בדר,ך גרמו לדנארן קשה בשררות הלוחמים והורע.ד הוטל ספק
כממשרת קשרהים של הקומוניסטים עם המחתרת הליטאית
בעיר ופחתה האמרנה כשמרעות ובאגדות על ריכוזי פרטיזנים
גדולים ביערות ליטא .הורעד החליט להפסיק את היציאה מן
הגיסר עד שלא תתקבל הונחה על קשר ממשי ומהימן עם
מפקדת פרטיזנים כלשהי.
תוצאה אחרת של כשלרן "מבצע ארגרסטרבה" חיתה התפתחות
פרליטית·חברתית חשובה בקרב המחנה
העובדת" .עד כה היה מחנה זה מפוצל" .החלץר·הצעיר·דררר",
גררדרניה רנצ"ח היו אמנם קשורים עם צ"ס ,אך כל אחד בנפרד.
המקשר בינהים לבין הרועד ההי מנחם סדרבסקי" .השומר
הצעיר" ,לערמת זאת ,קיים דע אז קשרים הדוקים עם הקרמר·
ניססים .בקרב הנהלת צ"ס הסתמנה מגמה לנתק לגמרי את
החיסים עם אנשי "השומר הצעיר" ולעזוב אותם לנפשם .אך

של "ארץ·ישראל

נמה מן החברים ,וכתרכם פסח משקרץ ומנחם סדרבסקי ,התנגדו

"התקופה הפרטיזנית" בגיטו
חיתה

בגיסו

זר

שעת

דיכאון

וחדרה.

תושבי הגיטר

טרם

הספיקו להתאושש מן המהלומה הקשה של הגירוש לאסטוניה
שבוצע בחלקו על·דיי ה"אלטסטנראט" והמשטרה ,ובחלקו,
באכזריות פרועה ,על·דיי אוקראינים ואנשי ררלאסרב ,משרתי
הס.ס *.אותר זמן התחיל תהליך ה"קסירקרט" שטמן בחרבו
סנגרת חמורות לשארית העדה ההיודית .בראשית נובמבר ניגשו

להקמת מחנה·עברדה ואשדן לדי שדה·התערפה ,בשביל 1,500
יהדוים .מחנה שני מסוג זה הוקם כשאנץ )פוכר קרבנה( רגם

לשם הועברו א nר·נך  1,sooיהדוים .פיצולו של הגיטר למחנות
קטנים ,שבכל רגע ניתן היה לחסלם כליל ,היה לעובדה .בקרב
תושבי הגיטר גברה החדרה .מצד אחד הגיעו יום יום דייעות

על נצחרנרת חדשים של בנרת·הברית בחזיתות המזרח )שחרור

אוקראינה( רהדררם )הנחיתה באיטליה( ומפלתה הסופית של
גרמניה

הנאצית

נבר נצטייהר

באופק .מצד שני ,הונף שרב

גרזנו של הכורת" .הגאולה על האף והמאכלת על הצוואר" -
היו אומרים הידוי הגיסר מתוך לעג מר .האנשים נאחזר באמצעי·
ההצלה האחרונים .היו שעזבו את הגיטר וניסר להיחבא אצל
מכרים ליטאים ,ואחרים השתדלו למצוא מקרם·מקלס לפחות
לידליהם .רבים ניגשו לבניית בונקרים תת-קרקעיים מתחת
לבתיהם ,כדי להיחבא שם עם התקרב החזית לקרבנה .הורעד
הגיש עזרה רבה לאנשים ובניית ה"מאלינרת" קיבלה מדמים
נרחבים.

בתנאים אלה הגיעה להנהגת המחתרת הדייעה ,ני מפקדת
הבריגדה הפרטיזנית ביערות רדוניקי

החליטה

לפתm

את

בסיסיה שם בפני לרחמים מגיסו קרבנה .הדייעה עשתה לה

..

הערת

העורך :

מפקד הגיטו גקה נהג בערמה .הוא הזרה ל"אלטס·

טנראט" להניד רשימה של  3,500איש ,שיערברד למקום שנקרא

אז•,ר,צ•י ,במרחק 30
ב  25-באוקטובר 1943
ל"אלטסטנראט"

ק"מ מקרבנה ,שם יגורו

נמסרה

הרשימה

ולמשסרת·הגיטז

פקודה

ויעבח בקביעות.

לגקה.
לגייס

למחרת
את

ניתנה

האנשים

שברשימה ,אך מאחר שקצב הגיוס לא מצא חן בעיני הגרמנים,
נמסר גיוס האנשים לאוקראינים ולאנשי ורלאסוב עששר את הדבר
באכזריות גדולה .בביגדו להבטחותיו של גקה בשלחו כל הרואיים

•
••

על גורלו הטראגי של משה גובר לאחר מכן ביער ,ראה להלן.

עיין מאמרו של א D .ייסלסון ,עם' ,151

לעבדוה לא לאז'ן$רן$צ'י ,אלא לאסטוניה ,והזקנים והילדים
להשמדה

באושוויץ.

-

'יהדו h
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'ניטא

חיש-מהר כנפיים במחתרת .כגתובה גבר הזרם של בני·נערר

דרך השער אקדחים ותחמושת .ברכישת נשק רבהכבסתר לגיטו

אל שררותיהן של התבועות במחתרת .בתרך התאים התחזקה

הצטיינו ז 'אן שפרליבג ,יעקב לוי ,שולמית לדמן ,לירכה שר
ואחרים" .מבצע בשק" במדמים גדולים אורגן על·דיי הלוחמים
בינואר  1944ב"וואפבמייסטריי"· בבתי·מלאכה אלה עבדה פלוגה

הפעילות

החברתית,

קדחת ·קרב

אחזה

כלרחמים,

השררות

התלכדו רהאררירה האופטימית פרצה החוצה רחישמלה את הגיטר.
בסימטאות העלובות היזהרה בערבים שירתם מלאת העוז
והאמרנה של אנשי הקיבוץ ברחוב מילדרס .ן
בסוף נובמבר חיתה מרכבה ליציאה קבוצת הלוחמים חרא·

של מסגרים יהודים רביביהם כמה חברי הארגון .הם ראו כי

שרנה  9 :אנשים מטובי הלוחמים ירבראשם אליהיר אולקין .אנשי

בחדר·המשמר עומדים דרך·קבע  11רובים ללא שמירה מיוחדת.
כן נודע להם כי בלילה מסתובב רק שומר אחד סביב כל בנייני
המפעל .הבחורים התאימו מפתח לדלת של חדר·המשמר ,ציירו
מפה מזריקת של המקום ומסרו זאת למטה .באחד הלילות
)יבר·אר  (1944חמקו מן הגיטו שלרשת הלוחמים אצייק מיקלי·

טאים ,עם צנחנים סובייטיים שצנחו בסביבות קרבנה רהתכרבבר

שאנסקי ,מבדל מושקוביץ ועיקב לוי .מחוץ לגיטו חיכתה הלם

לצאת ליערות רדרביקי .באחד הערבים חמקו תשעת הל mמים

מרבית שנשכרה לצורך זה לע·ידי המהט .המכונית הסעיה אותם

הקבוצה היו מזדיינים

ומאומנים

היטב

בשימוש

בנשק.

חברי

הארגון הצליחו קודם לכן להתקשר ,באמצעות חבריהם הלי·

מן הגיטר ,הצטרפו ליד קרבנה לצנחנים ואחרי הליכה של

למקרם·הפערלה

ימים מספר הגיעו כשלרם לבסיס הפרטיזני של הגדוד הקרבבאי
"םמא.רט ארק,פאבטאם" )מורת לברנשים( שביערות ררדביקי.

המלאהכ .הבחורים הסתבנו אל היחצו ,תפח·ר א·ת הדלת זתחבר
לתזז שק את כל  11הרובים .בחצותם את החצר שבית כעמט
עלו על הזקיף .ברגע האחרון ממש קפצו אל התעלה בסחבם

רביביהם שרמאל מורדקובסקי ובחמהי אנלדין ,בררך לרפיא:בסקי

את המלקרח אתם .משעבר הגרמני בלי להשגיח בהם ,עלו לע

אוחרים ,הווטל עילהם התפקדי ילשמש מררי·דרך פרטיזניים

המכונית והבאיו את הנשק למקרם סררי בעיר.

מחיט הגחך בחר מדי מתוך הקבוצות הראשונות כמה לרחמים,

לקבוצות הנוספות שעתדיות היו לצאת מגיטר קזבבה אל היער.
הבחורים קיבלו איומן מתאים רהררארת מפורטות על ארגוז
הקבזצרת ,הכשרתן הצאב"ית• וכן על כללי ההליכה הרפטיזנית
בשטח האיוב .דירשתו העיקירת של המטה חיתה שהקבצוות

יביאו עמהן ליער בשק ראוי לשרמ" .אקדחים  -נאמר למורי·
הדרך  -אין בהם תערלת רiמ במ·לחמה פרטיזנית .דרושים לבר
רובים ארטימ.טיים )תת-מקלעים( ראף מקלעים ,ותחמושת רבה

לכלי·נשק אלה "...
אנדלין ,מררדקרבםקי  mבריהם ,חזרו לגיטר למדרי הטאקטיקה
הרפטיזנית ,ומסרו לראשי המחתרת בגיטר את ההוראות נעביד
הנשק והציוד .הדבר חולל מפנה מכריע בדרכי הפעולה של
התנועה הלוחמת והרועד .עשרות לוחמים היו כבר בזמן ההוא

מרכבים ,מבחיבה נפשית ,לצאת ליערות .אך כיצד מספקים להם
בשק "ראוי לשמר" ,כפי שדורש המטה הפרטיזני ? ואם תימצא

האפשרות לרכוש בשק ,האם להכניסו לגיטר אר להחזיקו בעיר ?
כך או כך -
תת-מקלעים ומקלעים ,הלתחמק המגיטו ולעבור את קובנה העיר
כידצ יצליחו הלוחמים בהירתם מזדיינים ברובים,

ואת כל מחרז·קרבבה השורץ חיילים ושוטרים גרמניים ן לאור

הבעיות האלה בראו כל ההנבות שבעשר עד כה כ"משחק ילדים",
אך עובדה היא שאנשי הוועד לא ברתעו מפני הסכנות והקשיים
שמשימה זר חיתה בררנה בהם ,וניגשו לפעולה .עיקר המרץ
רוכז

נעביד

ר כ יש ת

ה ב ש ק.

בשטח

זה בעשה

הרבה

גם

ועצרה

כמה

עשרות

מטריים

משער

בתי·

ברם ,הדרך העיקרית לרכישת בשק חיתה קביה בכסף .נציגי

המחתרת קבו נשק משוטרי·העזר הליטאיים ששמרו על הגיטו,
מאזרחים פשוטים וגם מגרמנים.

חמורה חיתה בעיית הא י ח ס ו ן ש ל ה ב ש ק שנרכש .היו
שתי אפשרויות  :להכניס את כל הנשק לגיטר ,הלסתירו באחד
הבונקרים התת·קרקעיים עשמדו לרשותו של המטה וכל

אימת שקמצת י 'lלחמים תההי מוכנה ילציא,ה

 -לספק לה

את כמרת·הנשק הדרושה ולעזור לה להוציאה שוב מן

הגיטו ;

או לאחסן את הנשק מחוץ לגיטר ולקחתו משם בעת הצורך.
לדרך חשביה היה יתרון חשוב בכ,ן שהסיכון לגיטו כולו היה
מינימלי  :במקרה של בגידה או תקלה אפשר היה לטעון ,כי
בין הנשק והאנשים שטיפלו בר לביד הגיטר איד כל קשר .ואמנם
נהג המהט ,בר·רב המקרים ,לפי ישהט זו .אף·על·פי·כן אי·
אפשר היה להמנע לגמרי מן הדרך הראשונה ,והיו לכך כמה

סיבות :
ראשית ,כמרירת מסריימרת של בשק נרכשו על·ידי תבועת·
המרי ערד לפני שהוחלט על יצאיה מן הגיטר .ההנחה חיתה אז
שהתבועה תשתמש בנשק בגיטר עצמו ,לשם התגוננות .שנית ,
לא קל היה למצוא בעיר מקום לאחסן בר כמויות גדולות של
נשק "כבד" ,כמו רובים ומקלעים .שלשיית ,חלק גדול של
הנשק ,ניחרד הנשק הקל" ,נקנה" ,כפי שסופר ,במקומרת·
עבודה על·ידי לרחמים שעבדו שם ,ואלה לא חיתה להם כל

קודם לכן .הארגון האבטי·פאשיסטי "החידר" בעדר מודע חלק

אפשרות  -פרט למקרים יוצאים מן הכלל  -להביא את
"שללם" למקרמרת·סתר בעיר ; הם יכלו רק לקחת עמהם אח
חלקי הנשק ,בחזרם הביתה ,לגיטו .רביעית ,בהרבה מקרים

אחר ,בו היה סיכוי לקבות במשיכה בשק ולהעבירו אל הגיטר,

היה הנשק שברכש במצב עלוב למדי רחיה טעון תיקון יסודי

"הפורט החמישי" ,ה"רראפבמייסטריי"" ,שטאבס·באטאל·

תיקונים אלה בעשר בםדנארת הגיטר )על·דיי

מאנשיו לויאתן "בריגדות העבוהד" ההיודיות שהועסקו על·
דיי הגרמנים במחסבי·בשק ,בסדנאות לתיקון בשק ובכל מקום

כגרן :

יון" ,חיל התותחנים כשאבץ ,בית-החולים הצבאי נקובנה,
מחסן·הנשק של ההגנה האבטי·אררירית ועו.ד בכל המקומרת

האלו היו אנשי הארגון "מחרימים" חלקי אקדחים ,תחמושת
וכלי·נשק אחרים .המסגר שמושקרבץי הצליח להביא מן
ה"רואפבמייסטריי" אל הגיטו חלקים ,שמהם הרכיב שתי מברברת·
יריח .הבבות ליבה שרוארץ ,רשה רובינסון וביטל אברמסרן חת·
יקנן להן כדים מיוחדים למרק ,עם תחתית כפולה ,והיו מבריחות

פחות אר

יותר ;

פייבל סדירו רבנו ,מדרכי בריק וערד( .ולבסוף ,כלי·נשק אחדים
היו דרושים לכל קבוצה השתכוננה לצאת לאימונים בשימוש
בהם .מכל הבחינות ההי רצוי ואף הכרחי השלוחם דיע להפעיל
ללא תקלה את הרובה ,תת·המקלע אר המקלע בר ברגע שיקבלו
לי.ד
מסתבר איפרא שהיה הכרח להכניס לגיטו חלק ביכר של

הנשק שנרכש .לפי עזרתו של ירחמיאל ברמן ,שבעצמו עסק

גיסו

קרבנה
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ברכשית נשק ,ואף נתפס פעם על·דיי שומרי השער עם רקיסה

לרגשי אינה כלפי הלוחמים "הבורחים ליערות כדי להציל את
נפשם ,רעל הגיטו מניאםי חורבן וכליהי"...

 22רונים 3 ,מקלעים קלים 42 ,רימוני·ניצה 20 ,רימוני-די,
 15אקדחים מטיפוס "פארנלום" ושני ארגזי תחמושת .בסך·הכל
היו לרשות ארגוני המחתרת כ  30-רונים 10 ,כלי·נשק אוטו·
מאטיים )מקלעים( ,עשרות אקדחים וכמוז 1:ניכרת של תחמושת.

אולם שי להודות שבתקופת השיא של היציאה ליער )עד
חיסול המשטרה ,שיסופר עלהי להלן( לא הגיעו הדברים בגיסו
קובנה לשעמי·איבה כליפ התנוהע הלוחמת .ודיע לנו על קונרה
אחד שבחור מן הגיםר ,י .פייך ,מילא זמן מה תפקדי של םוכך
הגישטאפו בגיסו  mתחיל לבלשו אחר סימנים של נחנתת
מחתרת .הדבר נתגלה למטה בעוד מוע,ד פיין נעצר על·דיי
משטרת·הגיטר ונמסר למטה לחקירה .משנתבררה האמת על
תפקדיו ,הוצא עליו פסק·דין מורת .גזר·הדין הוצא לפועל
ניריה נאחד הבונקרים התת·קרקעיים של הגיטו .הארגון הלוחם

התקיימו נאחד הבונקרים התת·קרקעיים או נדירה מוסתרת

הראה גם את נחת·זרוער נכמה מקרים של שוד בגיסו ושל

היטב ,והלוחמים למדו את ה"מקצוע" בשקדיה ובהתלהבות.
הם למדו להשתמש נכלי·נשק שונים ,כגון אקדח·נאגאן רוסי,
פארנלום ,רונה רוסי וגרמני ,רימון ומקלע.

ה•n

בתוך שק עצםי להסקה ,הוכנסו לגיסו בזמנים שונםי נסך·הכל

קלה יותר יחסית חיתה בעיית אימונן ננשק של הקבוצות
שהתעתדו לצאת .התגייסו לתפקיד זה החברים שעסקו באימון
תאי-ההתגוננות בתקופה

הקדומת :

סגן·המפקד של משסרת·

הגיטו ,היהדו זופונץי ,קצין·המשטרה יהושע גריננרג ,שאול

פינקל ,משה פסריקנסקי ,מיאכל  eאססרנאק ועוד .השיערוים

מסובכת והרת·סכנות חיתה הוצאת הלוחמים מן הגיטו.

היציאה נרגל לא נאה בחשבון ,כאמור ,הן נגלל החימוש
ה"כנד" של הלוחמים והן מחמת העובהד שאיזור קוננה היה
באותו זמן מלא יחדיות צבא ,ג'נדרמריה ושאר החלאה הגרמנית.
נשאר-ה איפאו אפשרות אחת

ויחדיה :

להסיע את הלוחמים

קבוצות קבוצות במכוניות-משא אל מעבר למחוז קובנה ,עד

הגיעם לנקודה סמוכח לאיזור הרפטיזנים ,שמם ניתן לעשות
את שארית הדרך נרגל ,כפלוגת-פרטיזנים סדירה .מי שיש לו

אפילו מושג קלוש ניותר על תנאי הזמן ירכל לשער בכפשר
כמה העזה ,זריזות וחירוף-נפש דרושםי היו לביצוע תכנית

נועזת כזר .על כל צעד איימה הנגידה .מכל פינה נכונו הפתעות.
אד המטה לא נרתע גם מפני סכנות אלה .נסכום·כסף רב
נשכר נהג ליטאי ,שהתחייב לקחת במכונית-המשא שלו את
הקבוצה הראשונה משער הגיטר ולהסיעה עד לק"מ ה· oד דרומה·
מזרחה מקרבנה.

שתי המשימות הללו ,רכישת הנשק ושכירת הנהג ,דרשו

הלשנה בקשר ל"מפעל הבונקרים החת-קרקעיים' '.ת  uנה

לטית זו של המהט עשתה את שלה ועד יחסול המשטרה כמעט
ולא נודעו לגרמנים פרםיט על מציאותם ופעלוותיהם של
תנועת·המרי והפרטזינים בגיסו.

אין ספק שעם כל מסירותם ופעלתנותם של אנשי הורע,ד
עם כל החלטיותם ועוז רוחם ,כושרם המלחמתי והמחתרתי של
אנשי המםה ,עם כל זריזותם והעזתם של הלmמים ,אוף
עם היענותו של תושב הגיטו הפשוט  -לא ההי מתאפשר
המפעל המפואר של תנרעת·המרי בגיסו קוננה אילואל יחסם
האוהד אר לפחות ה"סונלני" של אנשי ה"אלטסטנראט" ,רד"ר
אלקס בראשו ,ושאר מוסדרת הגיטר אליה ,ואילולא העזרה
הפעילה שהגישה לה משטרת·הגיטר .פרשה זאת מסובכת למדי
וטעונה מחקר מיוחד .כאן יכולים אבר להצניע על כמה נקודות
בולטות בלב.ד לאנשי הורעד רמטה·המנצע חיתה גישה לתיקי
ה"קסירקרט" והם יכלו להשפיע על כך שהחלטות הורעדה לא
תפגענה בפעולותהי של התנועה הלוחמת .משרד·הענודה הסכים
לדאוג לכך שהלוחמים יימצאו תמדי במקרם הרצוי לתנועה
כשהם נחרצים בגיסו  -שלא יוצאו נכוח לענודה נעיר ,ראם
עלהים להיות במקרם·ענרדה מסריים נעיר

-

שיכניסו אותם

לנריגאדה המתאימה בשעת חלוקת כר· nהענרדה לדי השער.
"בחי·המלאכה הגדולים" של הגיטר העסיקו שררה של לרחמים
והרשו להם לבצע במקרם את כל הענודות הדרושות לתנועה.

ס כ ו מ י  -כ ס ף עצומים .לפי חישובים שנעשו על·דיי פעילי
המחתרת עלתה יציאתו של כל לוחם מן הגיטר כ  2,000-מארק.
באופן עקרוני שרמה היה על כל לוחם להכניס סכרם כזה לקופת

בהסכמתו המלאה של משה סגלסרן ,מנהל נתי·המלאכה ,ובסיועם

ארגונו ,שכן מקררות·המימרן הרגילים של המחתרת לא היו

הפעיל של ")"ד אליהו אלטמן ,נדל פרידמן ,מאיר גרינברג

עשירים לדמי רגם שאר דרכי ההצלה דרשו אמצעים כספיים

ואחרים ,סופק ציוד ממחסני הסדנאות לקבוצות הלוחמים שעזנו

ניכרים .ואמנם עשר המועמדים ליציאה מאמצים נואשים להשיג
את הסכום :

הם השכירו עצמם לכל מיני ענודות קשרת ,מכרו

מחפצהים האישיים כל מה שניתן היה למכור וכיוצא בזה.
במקרים מסויימים השתדלה התנועה ,הארגון שהלוחם היה חבר
נו ,אר הרוע,ד לגייס את הסכום הדרוש .לצורך זה נערכו מדי

אח הגיטר  :מדי·צנא גרמניים ,לבנים חמים ,מגפיים ,חגור צבאי,
ואשפות כדורים ,חומר רפואי וטכני וער.ד

מעל לכל חיתה עזרתה הפעילה של משטרת·הגיטר .כמרנן,

לא כל השוטרים ולא כל מפקדיהם היו מאוהדי התנועה הלוחמת.
גם לא כולם דיעו פרטים על פעולותיה .אך האנשים הח•ז,zרבים

פעם מגבירת ניד "עשירי" הגיטר .לאיסוף הכספים התגייסו

ניותר

עסקני·צינרר אחדים .נדרך זר הקיפה הפעולה למען התנועה

כלכלו את העניינים כך שבכל מקהר ובכל מקום שהמצב דרש

הפרזיטנית שכנות·עם רחבות מלדי .לא חיתה גם אפשרות
לשמור על פעלוות נלעות מידמם כאלה בסוידות גמורה

זאת יימצא שוטר "נאמן" המוכן הלגיש ללוחמים כל עזרה.
עזרתם של השוטרים הורגשה במיוחד נזמן יציאתה של
קבוצת פרטיזנים דרך שער הגיטר .תפקדים הרגיל של השוטרים
היהודים ואנשי משרד·הענרדה היהודי שעמדו לדי הזrער ,היה

ואוכלוסיית הגיטו ,על שכבותיה ומעמדיה השונים ,דיעו אם

בניחר דאם בועמרפל ,על המרתחש .יחסם של המוני העם אל
התנועה לא ההי אחדי  :מדצ אחד גרמה להם סיפוק רב העובהד
שנעשה משהו כדי לנקום ברוצחים הנאצים .אך מצד אחר מלאר

לבותיהם חדרה ופחד לכל מחשבה על נשק ועל התנגדות בנשק

שעלולה להניא שראה על הגיטו .לעיתים הביא הדבר אפילו

בהנהגהת

הזר.דו

כנראה

לעזור למשמר הגרמני בבדיקת

עם

מטרת

התנועה,

קנרצרת·הענרדה

רחם

היהדויות

)ה"בריגדרת"( שהיו עוברות את השער נדרכן לענודה וכשרנן
ממנה .הגרמנים רצו למנוע הברחת כמרירת גדולות של מזונות
לגיסו .לא עלה אז על דעתם ,כי יהדוי הגיטר עוסקים בהברחת

יהדות ליטא
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יותר...

יתר·על·כן ,בסוף  1943כבר היו היחסים

פייגה אברמוביץ,

ב  9-במארס  1944וכללה  28איש ,ביניהם :

בין אבשי·השער היהודים רבין המשמר הגרמני כה דיידותיים,

י .אנצל ,ש .בארון ,צ .בדאון ,מ .בריק ,ק .גרלדשטיין. ,ד גליקמן,

עד שהבדיקה הופקדה בדיי היהודים .במקרים יוצאים מן הכלל,

ח .ררלבה ,פייגה ויינו. ,ד לרין ,שיינה לוי ,י .ליפשיץ ,י .מלמ,ד
ח .נאזל ,מלכה פוגאצקי ,סימה פייטלסי רן ,ט .פרמדין ,כ .קוכלנץ,

לידי המשמר הגרמני .מבחיבה זאת היו אבשי·השער צפויים
תמיד לאפתערת שדווקא ברגע של יציאת קברצת·לרחמים יופיעו
לפני השער אורחים בלתי קרואים .ברם ,גם בימים כתיקכם לא
יכלו להציג את הקבוצה לפני המשמר הגרמני כסתם בריגאדה
היוצאת לעבודה ,שהרי הלוחמים סוחבים אתם מן הגיטר חבילות
גדולות .היה זה חלק מנשקם ,ארוז בשמיכות עברת ובכרים.
אנשי·השער היו מסבירים לגרמנים ,כי הבריגאדה יוצאת לכפר
לשבוע שלם ונחרצים לה כלי·מיטה ,ושבעצם אין זר בריגאדת·
עבוהד ,אלא קבוצת יהודים היוצאים לכפר לקנות מצרכים
בשביל הארכלרסיה ה.עובדת בגיטר  ...נימוק כזה ההי כרגיל
קשור במתת·יד הגרנה לאנשי המשמר הגרמני.
מבין אנשי·השער שעזרו לתנועה הלוחמת בהברחת נשק

ב .קרט ,איטה שרלמן ,ח..ד רטנו.

כשנוכחו ליד השער גרמנים "חשובים" ,חיתה הירזמה חוזרת

ובהרצאת הלוחמים הצטיינו במיוחד :

חיים אלקסנדררביץ ,יוסף

לקבוצה זר חיתה גם כמרת·נשק מרשיהמ ואפקטיבית ,כגרן
 3מקלעים ,רובה חצי ארטרמאטי 20 ,רובים רכן אקדחים ורימונים
והרבה מאד תחמושת.

ה ק ב י צ ה ה ש מ י כי ת חיתה הקבוצה המאורגנת האחרונה

שהגיעה ליערות ררדניקי ויצאה מהגיטר ב"  ,31.3.1944לאחר
הזעזועים הנוראים בחודש מארס ,ומנתה  7אנשים ,בינהים :
מ .גרלדברג ,י .לוי ,י· מיקלישאנסקי ,אלטה טפו ,שולמית לדמן.
בין מררי·הדרך היהודים שהובילו את הקבוצות יש לציין
את נחמיה אנדלין ,שכאמור הגיע כשעתר יחד עם שמואל
מורדקרבסקי לארגרסטרבה .אנדלין זכה להביא אל יערות
רדרניקי  94איש מבין חברי הארגון המחתרתי ,שהפכו ללmמים
בפועל בנאצים.
על יציאתה של הקבוצה החמישית ,שרובם היו הבורחים

דרשינסקי ייעקב ררברבסקי.

בתנאים אלה פעלה תנרעת·המרי בגיטר קרבנה בתקופה שבין

מהפררט·התשיעי ,מספר מיכאל גלבטר,נק

)יצחקי( :

נובמבר  1943וסוף מארס ) 1944המכ,נה על·דיינר "התקופה

"  ...לפנות ערב הביאו אותנו למקרם לא רחוק מן השער הראשי

הפרטיזנית"( .במרוצת התקופה הזאת הצליחה התנועה להוציא
מן הגיטר שמרנה קבוצות לרחמים מדארגנרת * ומזויינרת לכיורן
יערות ררדניקי ,לפי הסדר הבא :
ה ק ב רצה ה ראשן כ ה יצאה ברגל ב"  23בנובמבר 1943
וכללה  9אנשים ,בינהים  :ל .אולקין ,מ .ארפניצקי.
ה קבן צ ה ה ש כי ה יצאה במכונית ב"  14בדצמבר 1943
ובה  17אשי ,נינהים  :פ .גררדרן·שטיין ,זירה טיבט ,ב.
לרפיאנסקי ,ש .מררדקרבסקי ,י .סגל ,א .צדריקרב ,שרה רמשה

של הגיטר ,ברחוב ררארניר .המשטרה היהודית השגיחה שאיש

ררביבסרן ,ז .שטרום ,מ .שדמן ואדחים.

הקבוצה

השלישית

יצאה במכונית ב"  24בדצמבר

 1943דמנתה  9אנשים  :כ .אבדלין ,מ,אהש אנדלין ,י .גרדלבלאט.
מ .הרלצברג. ,ד טפו ,א .סניור ,ל .קליבנסקי ,חיה שמראלרב
רח .פדיסרן.

ה ק בוצה

ה רב יעי ת

יצאה

במכונית

ב· 2s

בדצמבר

 1943רמנת,ה  18איש ,בינהים  :י· בירגר ,א .מוזס ,פ .פלדמן,
ח .קאגן ,לירכה שר ,לאה שר אוחרים.
ה ק ב ן צ ה ה ח מ ישי ת יצאה במכונית ב"  6בינואר 1944
ומנתה  20איש ,רובם מבורחי הפררט·התשיעי רביביהם  :ש.
אידלסון ,י .גיםלין ,רבקה גררדןר ,מ .גלבםרונק )יצחקי( ,ב.

מתושבי הגיטר לא יתקרב אלינו שמא יכירו בבר את הבורחים
מן הפורט-התשיעי ,שהגישטאפר חיפשה אחריהם בכל פינות
העיר

קרבנה.

ר~ש·הקבצוה

ההי

הקפיטן

הסרבייטי·יהרדי

אוסילבקך )·רסלניצקי(' מבורחי הפורט ,רכן במנה עמה קצין-
המשטרה פדיסרן.

"בשבילי חיתה היציאה חוריה שלא אשכחנה לעולם .זאת
חיתה כבר הפעם השלישית שיצאתי מן הגיטר כדי להגיע
לפרטיזנים ,אלא שבפעמים הקודמות נכשלנו .הפעם הרגשתי
שיש לבר ארגון חזק הדואג לכל פרט רפרט .התכנון היה קפדני
וזמריק רכל הציבור היחרדי התייחס אלינו באההד .בשעה 5.30
לפנות ערב התקרבנו לשער .היה זה בשעה שבריגאדרת·העברדה
חוזרות לגיסו מקרבנה ומסביבתה .אנשי הס.ס .ששמרו על השער
היו עסוקים מאד בחיפושים אצל החוזרים  :האם מישהו איכר
מבריח חלילה מצרכי·מזרן לגיטד  1פאתום ניגש לשער שוטר
גרמני ופנה בצעקה וברוגז אל אנשי המשמר " :היכן הפועלים
שלי מן הביטו שצריכים לנסעו לראדררנד~ריס "!ז ברגע
הראשון לא דיענו מה העבין .אך מיד ניגש אלינו יעקב
רורברבסקי והחל לזרז אותנו שנצא מהר לעבודה .הבינונו במה

במפל' מ .דייז ,א .דיסקאנם ,פ .פדיסןר .י ,ראסילנקר )וסל ביצקי('
א .ירלנצ'רק ,א .מנייסקין ,א .פייטלסרן ,אהדי פילרבניק ,רבקה

למעילינו והתקרבנו לשער .ברגע שהיינו כבר ליד השער קרה

קגאן ,י .רטנו ,ט .פירלבניק ,פ .קראקינובסקי ,פרהדי ר·וטשטייז

קצר חשמלי בכל הגיטר .בתרך המבוכה והאנדרלמוסיה שקמה
לדי השער פרצנו מהר החוצה בעזרתם של השוטרים ההידוים,

ואחרים.

ה ק ב ו צ ה ה ש יש י ת יצאה במכונית

ומנתה  25איש,

ביניהם :

ב· 2

בפברואר

1944

ח .גכטל )גלעין( ,מ .גובר ,ב .גררדניק

)גופר( ,רחל לרפיאנסקי ,י .סיסניצקי ,גיסה פרגיו ,י· קאררה,
י .ררזין ,ג .שפר.

הק ברצה השביעית

•

המדובר

ומיהר

השוטר

הגרמני...

החזקנו

את

בשקנו

מתחת

)הגדולה ביותר( יצאה במכונית

כמו-כן הגיעו מגיסו קובנה ליערות וודגיקי בודדים ,כגון צביה

קאפיט ,ש :ווזין ,הזוג ,אניח ויעקל ווישבובסקי וערן,

בלי שאנשי הס.ס .הספיקו לבדקנו .מעבר לשער המתין לנר
אוטו צבאי גדול .עלינו עליו במהירות רבה ויצאנו לדרך .ברגע
שהורידו את הברזבט לקחנו את בשקנו ביד והיינו דרוכים
לקרב  ...ליד הנהג ישב חיים ילין ז"ל ,בדמים של שוטר גרמני.
כשעלינו על הגשר רצו שני זקיפים גרמנים לעצרנו .במקרם
לעצור הגברבר את מהירות הנסיעה ועברנו על פניהם ביעף.
מרחוק הדהדו היריות של הזקיפים ,אבל הצלחנו להתחמק.
"כשלרש לפנות בוקר הגענו למקרם שמשם היה עלינו ללכת
ברגל  50ק"מ .ירדנו מן האוטו ,נפרדנו מחיים ילין ומן הנה~

ניסר סובבה
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 mמשכבר בדרכנו .כשהאיר השחר בכבסנו ליער קטן ונשארנו

שם במשך כל היום .התעטפנו בסדינםי לבנים ושכבנר על השלג
דכי שלא יבחינו בנר מרחוק .בלילה שרב יצאנו לדרכנו,

,.

האפילוג

"התקופה הפרטיזנית" הגיעה לקיצה ,כאמור ,עם מעצר אנשי

רב·s

משטדת·הגיטו .לא הצחלנו לקבוע בדמויק ,וספק אם אי·פעם

לפנות בוקר הגענו ליער גדול .לפי הנתונים שהיו בדיי הקפיטאן
ראסילנקר הגענו למחוז חפצנו .מרוב עייפות צנחנו על השלג

ייקבע הדבר ,המ היה מקומם של תנרעת·המרי  mפרטיזבים בכל
הפרשה של חיסול המשטהר .גיוסה אחת אומרת ,כי בעת מעצר
השוטרים עדייו לא דיעו הגרמנים פרטים רבים על קיומה
ופעולותהי של התנועה הלוחמת ; במשטרה חדשו שהיא עוזרת
לבוני ה"מאלינרת" )הבונקרים התת·קרקעיים( ולבוחרים מן
הגיטר בכלל .דק תוך כדי החקירה הצליחו אנשי הגשיטאפו
"לשבור" כמה מן השוטרים והללו סיפרו גם על תנועת הפר·
טיזנים .לפי גיוסה אחרת דיעו הגרמנים מראש ,כי המשטרה
מעורבת בפעולות אנטי· גרמניות מובהקות רב"הבדחת" בני·
נוער ליערות ,אלא שמפקדי המשטהר ,משה לוין ,היושע גדינבדג
ויהודה זרפרביץ ,לא הודר בכך למרות העינויים הנוראים שעינו
אותם ב"פררט התשיעי" ,ואז התחילו אנשי הגישטאפר לחפש

ונרדמנו .אחרי כמה שעות·שינה

העירו אותנו

כמה אנשים

מזדיינים ברובים ,כשנשקם מכרןו אלינו .הם רצו לפרק ארנחו

מנשקנו .הקפיטאן אמר להם שגם אנו פרטיזנים ואת נשקנו

לא נמסור בשרם מחיר .הם לא האמינו לנר .כיןו שלא ידענו
את

סיסמת

היער.

אחרי

דין·רדברםי

ואחרי

שסיפרנו

שאנו

מבורחי הפרדט·התשיעי ,שינו קצת מטעמם והסכימו להובילנו

לגדדו "סברברדנאיה ליטבה" )ליטא החופשית( .אחרי מנוחה
קצרה הוליכרנו לגדודנו לעתדי " :סמארט אוקופאנטאם" )מרות
לכובשים(".

ואחל זכררנותיר לש צבי )גרשיא( שפר ימציאת קבוצתו

)השישית( :

מלשינים ובוגידם נין "הדרגות הנמוכות" יותר רבם נמצוא
כאלה.

מכל·מקרם,

עובהד האי ש"אשמתה"

העיקרית של

"הגיע יום היציאה .אחד אחד חמקנו לתוך בית חצי·הררס

המשטרה ,וכיחוד של הנהגתה ,חיתה בעיני הגרמנים העזרה

נמרכז הגיטר .ניתנו לנר ההוראות האחרונות ,חולקה התחמושת

הפעילה למחתרת הלוחמת בגיטר ,רעל "עררן" זה הוצאו להורג

וששת הרובים שהיו ברשותה של הקבוצה נגיטו נארזו בשקים.

שלושת המפקדים הראשיים וחלק משאד השוטרים .עמידתם של

מאחורי הבתים ,במרחק  100מטר משער הגיטר ,חיכינו למכונית·

מפקדי המשטרה לרין ,גרינברג וזרפוביץ ,שעל ראשם נשפכה

משא של ה"אררדנרנגס·פרליציי" הגרמנית ,שנהגה הליטאי היה
מוכן להסתכן ובעד תשלום מלא להוביל את הלוחמים ל"כפד".

כל חמתם הפרועה של אנשי הגישטאפר ,חיתה ,לפי כל המקוררת
המצריים בדיינו ,עמידה של כברד וגבורה .מאחר שהם היו בעת

פעמיים התאספנו ופעמיים חזרנו מאוכזבים .רק בפעם השלישית

ובערנה אחת גם ראשי המשטרה רגם בעלי תפקדיים מרכזיים

המכונית .היא נעצרה ליד השער כשהיא מכרסה יריעת
סבינ·סביב .לדי השער נשמעה קריאה " :באנסיי",
 בריגאדת הפועלים העובדת בעיירת באבטיי ,צריכהעל המכונית .התקרבנו לשער בחמישיות כמקובל m ,גר·

בתנועה הלוחמת ,היו הם ,ודק הם ,האנשים שיכלו לגלות

הגיעה
ברזנט
כלומר
לעלות

מני ,איש .,ס.ס מנה את השררות ואישר כדת .עברנו את השער

כמעט במרוצה .הברזנט האחורי הורד והמכונית זזה .בלב דופק

עברנו את רחובות העיר המוארים .עברנו את הגשר על הרוילייה.
רחוב ירנאררס ,סיבוב שמאלה ,ופתאום  -סטרפ .בחדר ובחררה
היודים מעלים שק עם  18רובים ,שהיו חבריים אצל ליטאי.
במכונית מחנק .קשה לעמדו וקשה לשבת ,אפילה בפנים ואין
אפשרות להציץ החוצה .מאבדים את תחושת המקום .באחד
הרחובות הראשיים של העיד נעצרים שוב .הלב מנבא לכשלרן ,
ולא היא .הנהג עלה לביתו לקחת צידה לדדך  ...אנו מחוץ לעיר.
מודה·הדדך ,נחמהי אנדלין ,מצווה לקבל את הנשק .איש איש
מקבל רובה וחגורת כדורים .יוסף רוזן ,יהודה אידילמן ומשה
רייכמן ואני לובשים מדי שוטרים גרמניים ותופסים את מקומם
על הדופן האחורי של המכונית ,מעבר לבדזנט ,כשדובינו בדיינו.
המכונית  -ללא דופי .הפקודה הבאה היא  -לקרוע את

לגרמנים את המחתרת הלוחמת בגיטר על כל פעיליה ,מחבואהי
וקשריה .אילו עשו זאת היו מביאים שראה לא רק על כל
חברי התנועה הלוחמת שנשארו עידין בגיטו ,אלא על הגיטר
כולו ,לרבות על אנשי ה"אלטסטנדאט" ושאר המוסדות ,שהדי
כולם היו ,בצררה זו או אחרת ,מעורבים בפעולות התנועה.
שלרשת המפקדים הבינו ,כנראה ,היטב את כרבד האחריות
הרובצת עליהם ועינויי הגישטאפו לא ,הוציאו מפיהם אף מלה
על התנועה הלוחמת .לערמת זה ,אלה שהלשינו יכלו לספר
לגרמנים רק דבר אחד  :שהתנועה הלוחמת פעלה בגיטר ושהיא
מוציאה מדי פעם קבוצות לרחמים ומעבידה אותם לעיר .פרטים
על אישי התנועה רמקרמרת·הסתר שלה לא יכלו למסור ,מכיון
שפרטים אלה לא היו ידועים להם בדרך כלל .מצב זה ישמש
לנר הסבר לטאקטיקה שנקטה הגישטאפר כלפי המחתרת לאחר

חיסול המיז-tטרה .חיתה זר טאקטיקה של זהירות מכסימאלית :
אנשי הגישטאפו לא באר לגיטו לחפש את ה"אשמים" ; להיפר,
כלפי הגיטו העמידו פנים כאילו לא זירע להם זבד על המחתרת.
אך באותו זמן ה'ז-tתדלו לגלות את הקשרים של התנועה הלוחמת
בעיר ולהתקיף את מארגני·הפערלה בנקודות·תררפה אלה .עברו

הטלאים ההצובים .מעתה אבר פרטיזנים ועל כל פגיעה נענה
באש .ברגע זה נסתיימה תקופה בחייבו והחלה חדשה 10 .ק"מ
אחרי בוטרימאנץ אנו קופצים מן המכונית .מכאן עלינו להתקדם
ברגל  40ק"מ .את האיכר הארשון שבדרכנו אנו מאלצים לרתום
עגלה ולהובילנו .באחוזה בדדוה אנו מבלים את היום ובלילה
אנו מישמכים .את האירכים על עגלותיהם אנו משחררים .חצינו
את המסילה ולינה-גרדונה והגענו ליערות רדוניקי .כאן קידם
את פנינו הקרמיסאד של הגדוד שבפיקדוו של אבא קובנו .עוד
יום הליכה באדמת·בוץ ואנו במחנה הפרטיזנים ,בפלוגה 'מרות

ערד בחשבון .השלטון בגיסו היה כבד בדיי ה"ארדדנרנגס·

לכובשים"...'.

ויבסם" ,שמ1נה על·ידי הגרמנים במקםר המשםר;ן ,ובראשו

דק ימים מספר ושיטה זאת נתנה את אותותיה .בדשת שנפרשה

על·דיי הגישטאפו נלכד גם בסופו של דבר חיים ילין עצמו
והדבר קהר

אחדי

כך :

חיסלו

המ'זtטדה

היבנו

אנשי

המהט

והורע,ד

כי

לתנועה הלוחמת ,ואולי לגיטר כולו ,צפויים אסונות .הוחלט
להמשיך בקצב מזורז בהוצאת הלוחמים מן הביסו .הדרך

ה"רגילה" של יציאה מהיזtער כ"בריגאדת·עברדה" ,לא באה
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עמוד השוטר ת .ארנשטאם וב .ליפצר .אי·אפרש היה לצפות
מצד אנשים אלה לשום עזר·ה בהואצת הלוחמים מחוץ לגיטו.

להיפר,

צויד הי1ה להיזהר מפניה,ם לא פחות מאשר מפני

הארגון הלוחם המשיר בפעולתו בגיטו גם אחרי הקרב על
חוף הווילייה ,אם·כי בתנאי-קונספירציה חמ,רים יותר .הדרך

אל יערות רדוניקי המרוחקים נראתה חסומה לפני שרידי

הלוחמים .אבא דיסקאנט ניסה אמנם פעם נוספת את מזלו :

הגרמנים עצמם .בכל זאת הצליח המהט לארגן קבוצת·
לוחמים בת  36אשי ולהכשיםר ·ילצאיה .הקבוצה התחמקה
מן ,הגיטו ·בסוידות גמורה ,דרך גרד ·התיל ,והתר:כזה

הצער לא הגיעו ליערות .בדרך נתקלו במשמרות מזדיינים

בביתה של אשה ברצויה ,אוהדת התנועה הפרטיזנית ,ברחוב

וניס  eו .בינתיים התחילו חיפושים אחרי מוצא אחר .בסוף

פודז'ו  14שבסלאבודקה .בבית זה רוכז גם נשקה של הקבוצה :
 6רובים 12 ,אקדחים ו  200-דכורים .השתייכו לקבוצה  :צדוק
בליימן )אביתר( ,ירחמיאל ברמן ,שמעון רטנו ,אברהם לוין,
מנחם סדובסקי ,מנשה ספוז'ניקוב ,לאה קיזל ועו.ד חיים ילין
היה אז בעיר ועסק בשכירת נהג להובלת הקבוצה אל מעבר
למחוז קרבנה ,בכיוון יערות רדוניקי ,כמקובל .נמצא נהג כזה,

הוא ציא מן הגיטר ברגל עם קבוצה בת חמיהש אנשים .למרבית

אפריל נודע ללוחמים כי לא רחוק מקרבנה ,ביערות קאזלורודה,

הוצנחו כמה חבלנים סובייטיים וקיימת שם אפשרות להקים
בסיס

פרטיזני .חלק

מחברי הארגון נאחזו באשפרות זאת,

 mמישה אנשים נשלחו לסיור במקום .במיא חזרה לגיטו אירה
ברמן ,שעמדה בראש הקבוצה ,והביאה ידיעות טובות .למחרת
עזבה קבצות לרחמים מזדיינת את הגיטר ובתוכה ירחמיאל ברמן.

ובאותו יום קבע ילין פגישה עמו במרכז העיר ,כדי למסור לו

ביערות קאזלורדוה יצרו לרחמים אלה גדדו פרטיזני בשם

את ההוראות האחרונות .כשהגיע ילין לאחד ה  mוברת המרכזיים

"קררצ'ארגיד" ופעלו שם עד באר הצבא·האחם .בחושד אמי

בעיר נתקל באיש גישטאפו ,לכרש אזרחית ,שצעק אליו " :ריים

עזבו את הגיטו  2קבוצות-לוחמים נוספות,

למעלה  !".ילין לא איבד את קור-רוחו .הוא ירה באיש מאקדחו

)בליימן( ,יעקב·מיכה בוושטייך ,אריה רפייקה ,רובדו ,רייכמן ,

וברח .לקול היריות התקהלו חיילים גרמנים ושוטרים והתחילו
לדרוף אחרי הבורח .רק אחרי מידרף ממושך גילוחו אנשי

וערד .הללו עזבו את הגיטר ללא נשק ,אך בהגיעם ליערות
קידיאן הצטרפו שם לקבוצות של שבויים רוסיםי שברחו

הגשיטאפו במרתף .הוא נכלא ואחרי חקירות ועינויים קשים

ממ · חנות·jךiשבי ובכוחות שמרתפיים רכשו נקש בכפרי הסביבה.

הוצא להורג.

ובתוכן :

צדוק אביתר

עם התקרבות החזית עסקו בהטדרת הצבא הנאצי הנסרג .קבוצות

כן נפל חיים ילין ,ראש האירגרן האנטי·פאשיסטי בגיטר

אלה היו האחרונות שהצליחו לעזוב את הגיטו בדרך היערה.

ומראשי המחתרת כלוה .הוא נפל תוך מיליו משימה נדעזת -

על הגיטר הוטל הסגר מוחלט והגרמנים עשו הכנות לחיסולו.

חוליה אחרונה בשרשרת ארוהכ של פעולות ,מאבק ולחימה

באותם הימים נעשה על·דיי התנועה הלוחמת עוד בסיון נועז

ללא חת שלו.

הקבצוה אשר חיכתה למכונית-המשא לא יעדה תחילה
מה קרה .היא נשארה ללון בבית הרוס לא הרחק מן הגיטו,
אך זמן רב אי·אפשר ההי להשאר שם מחמת הסכנה לגילויה.
למחרת נשלחה שלחיה מיוחדת לעיר לברר את המצב .אז נודע
דבר היתפסו של ילין על·דיי הגשיטאפו .הקבוצה ניסתה למצוא
נהג אחר .משלא עלה הדבר בהדי הוטמן הנשק במקום-סתר

והקבוצה נתפזהר ,מי בחזהר לגיטו ומי לצד ה"ארי"·
ב·  1sבאפריל נעשה שוב בסיון להוציא קבוצת לוחמים.
הקבוצה חיתה בת  12איש .קבוצה זו התכוונה לקחת אהת
יותר נשק ,ועל כן החליטו מארגניה לשוב לאופן היציאה הנועז
והמסוכן יותר  -במכונית-משא .שוב התקשרו עם נהג ליטאי
שהתחייב לקחת את הקבוצה ממקום מסויים לא הרחק מן
הגיטו .הקבוצה עזהב את הגיטו ובה

החברים :

אבא דיסקאנט

-

כמורה·דר,ך רבקה אוריאש ,ירחמיאל ברמן ,אבהרם מנייסקין,

לפרוץ את ההסגר  :הרחל בחפירת נמהרה שצריכה חיתה להוביל
אל מעבר לגדר-התיל .העבודות נעשו בהנהלת המהנדסים יוליאן
מפלייאר ,ב .קאפיט )בנר של המורה קאפיט מקרבנה( אוברהם

רפובסקי ,אך מטעמים טכניים לא עלתה התכנית יפה.
בזמן הרצאתם של שרדיי יושבי הגיטו והעברתם לגרמניה,

הסתתרו רבים מפעילי המחתרת ב"מאלינות" )הבונקרים הת•n
קרקעיים( ,ביניהם  :אלי ואוזרק ,י mמיאל רוסקובויניק ,פסח
משקוץ ועו.ד אולם הגרמנים הציתו ,לפני נסיגתם ,את בתי
הגיטו והמסתתרים מצאו את מותם הטראגי ב"מאלינות" ,תוך
יסררים נוראים .אלה מן הלוחמים שהוגלו לגרמניה קיימו קשר
ביניהם גם במחנה·הריכוז בדאכאו ותיכננו פעולות חבלה
והתנגדות משמ עד הרגע הא.חרון לפני השחרור .בין השאר יש

לצייד את המשך הוצאתו )על נייר משקי·מלט( של העתון
המחתרתי של אב"צ "הניצוץ".
עד ימיו האחרונים של הגיטר זכו

כ· 2so

מביד

כ·ס6o

חברי

מאיר ומשה מושק ,מנהש ספוז'ניקוב ,שאול פינקל ,שמעון
רטנו ,ליבה שוואץר .היציאה מתחומי הגיטו עבהר בשלום .אך
ברגע שעברה המכונית את גשר סלאבודקה ופנתה לרחוב

תוך כדי מילוי תפקדייהם במהלך היציאה או ביערות .הרוב

יונאווס חל מפנה דרמטי .הנהג האט לפתע ,ובאותו רגע הופיעו

לשורות הפרטיזנים ביערות

אנשי הגישטאפו שהסתתרו

בשערי הבתים

ובמכוניות

בצדי

ארגון המחרתת מגיסו ק1בנה לאצת עם נשק ביד ליערות
רדוניקי ,קייאדן ,קאזלורודה ואחרים .קרוב ל 100-מהם ניספר
המכריע של היוצאים הצטרף
רדוניקי.

הרחוב .על מכונית הלוחמים ניתר מטר של כדורים .הלוחמים
דיסקאנט ,ברמן ,אוריאש ומושק הספיקו לקפוץ מן המכונית.

ביערות

הם שכזב מתחתיה רחינו עד שאנשי הגשיאטפו יתקרבו .ברגע

בהגיע הקבצוות הראשונות של למmי הגיטו ילערות רודניקי,
בסוף  ,1943חיתה כבר התנועה הפרטיזנית הסובייטית במלוא

נסוגו.

תנופתה .כל בילורוסיה ,רובה של אוקראינה ושטחים עצומים

המתאים הטיחו עליהם הלוחמים צרור·כדורים והמיתו אחד
מהם.

בקרב

שאר

אנשי

הגישטאפו

קמה

מבוכה

הום

זמן·מה נמשכו חילופי היריות .הארבעה שקפצו מן המכונית

של הרפובליקה הרוסית (.ר.ס.פ.ס.ר) ממזרח בריאנסק ,סמוך

הצליחו להימלט  mסתננו במעטה הלילה בחזרה לגיטו .שאר

לחזית ,ועד הגבול הסובייטי הקודם ,היוו איזרר אחד גדול

החברים מצאו את מותם בתוך המכונית.

שהשלטון בו היה למעשה בידי הפרטיזנים .בתוך היחדיות

גיסו
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קרבנה

הפרטיזניות כבר שררו סדר ומשמעת ומפקדי הגדודים צייתו

גם להבא היחדיה המרכזית של ה"בסיס" ובו רוכזו כל השירותים

בקפדנות להוראותהי ופקדוותיה של המפקדה הפרטיזנית העל·

החשובים" .ולאדאס בארונאס" חנה כ  300-מ' ממרכז הבסיס

יונה במוסקבה .תרומתה של התנועה הפרטיזנ'ח ,על כל

והפיקדו עליו היה בדיי הקומאנדיר סמירנוב הוקומיסאר משיה

חטיבותהי ויחידותהי ,למאמץ המלחמתי של המערך הסובייטי

ביילקין ,לשעבר קצין הידוי מן הצבא·האדום ,שברח מן השבי.

ראו

מפקדו של "ופירידו" ההי הקפיטאן לשעבר ציקיא ,שכהין

ב"מלחמות הזעירות" עם הפרטיזנים משימרח קרביות ממדרגה

קודם כראש המהזכ של "מוות לכובשים" ,ואליו כקומיסאר

למדי ,והמטרת

חיתה בתקופה זאת רצינית

הגרמניים

ראשונה.

מינה חיים·דדו רסנו מגיסו קובנה .ביד שני מחנות הגדדוםי

כזה ההי הרקע הכללי לפ·ג.ולתם של לוחמי גיסו קובנה

הבדיל נחל מארקיס )מרצ'אנקה( .לפני השחרור מנו שלושת

שהגיעו ליער .תנאים כלליים אלה השתקפו בכל שטחי החיים

הגדודים כ  350-איש ,למעלה ממחציתם  -יוצאי גיסו קובנה.
הלוחמים היהודים מן הגיטו נתקבלו ב"בסיס" ברצון ,וזאת -

ובמבצעיהם הקרביים ,וכן בהורי הפרטיזני ובחיי היום·יום.

הודות לנשק המשובח ולתחמושת המרובה שהביאו אתם .סדר

חמבנח וחטקטיקח

קבלתם ל"בסיס" ר,יה כזה  :עם הגיעם ליער קיבלו הלוחמים
יומיים מנוחה .בתום הזמן היו מוזמנים אחד·אחד למטה ושם
היה כל אחד ממלא שאלון מפורט ובו פרטים על מצבו המש·

ביער :

במבנה הגדודים שאליהם ה·ז~תייכו ,בטקטיקה הפרטיזנית

בנובמבר - 1943

זמן בואה של הקבוצה הראשונה בת שבעה

לוחמים מן הגידט  -כבר היה אכז "בסיס" פרטיזני ,שהיה
מורכב מ·ז~בויי·מלחמה סובייטיים שבמלטו ממחנות השבויים,
ומחיילים שמאז  1941חמקו מתוך כיתורי הגרמנים והתקיימו
ביערות בבודדם ממקום למקום .ב"בסיס" היו גם כמה צנחנים
סובייטיים ,שהוצנחו במיוחד במקומות אלה כדי לארגן את

הקבוצות המפוזרות ולכוון את פעולתן החבלנית והטרדנית
באפיק

הרצוי.

מקומו

חיתה

של ה"בסיס"

ה"רודניצקאיה

פחתי ,עברו המקצועי ,הצבאי והפוליטי .לאחר הפרוצדורה הזאת
היה המטה ממיין את הלוחמים לפי כושרם הצבאי ,ומחלקם
בין היחידות השונות ב"בסיס" .בדרך כלל לא התחשב המטה
בעמדתו ובזכויותיו של הלוחם לגבי ארגון הפרטיזנים בגיטו,
אלא עשה את המיון לפי ראות עיניו.
המפקדה של שלושת הגדודים כללה את הדרג הצבאי·
פרטיזני הגבוה

)קומסוסטאוו( :

הקומאנדיר ,הקומיסאר ,ראש

יערות·עד עבותים ,מכותרים על·דיי ביצות ונחלים,

המטה ,ארש מחלקת הסיור ,ראש המחלקה לעניינים מיוחדים,

שניתז להם השם "יערות ררדניקי" על שם העיירה רדוניק
שנמצאה במרכזם .יערות אלה השתרעו על פני כ  40-קילומטרים
מרובעים ,דרומית מווילנה ,במרחק כ  100-ק"מ מקרבנה .מלבד
ה"ניסם" הקובנאי פעלו כבר נאותר זמן ביערות רדרניקי
ארבעה גדודים פרטיזניים ,שלוחמיהם היו רובם ככולם מגיסו
וילנה ,וכמה גדודים אחרים .ביחד הידר יחידות אלה בריגאדה
"ליטאית" .בראש הבריגאדה עמד הקומבריג יורגיס ,הוא הינאך
זימאן .זימאן היה ידוע בציבור היהודי בליטא כעסקן המפלגה
הקומוניסטית .לפני המלחמה עבד כמורה בגימנסיה האידישאית
ע"ש שלום עליכם .עם כביסת הסובייטים לליטא ב  1940-התמסר
לפעולה מדינית ,היה לחבר מרכז המפלגה הקומוניסטית הלי·

סניור,

המתפרה ,שעבדו בה החייטים

טאית ,ערך את בסאון המפלגה "טייסא" ונמנה עם חשובי

למעשה חיתה רק

פושצ'ה" -

ראש האפסנאות.

וכמזכירה

-

במטה

עבדו

כמשרטט·מפות

אפרים

חיה שמואלרב .מדי פעם ההי עובד במטה צבי

בדאון בתרגום ובעריכת כרוזים והודעות לאוכלוסהי הפולנית.
כרס"ל )הסטארשינה( של ה"בסיס" )בתפקיד( שימש זמן·מה
מפקד הכיתה פדיסון )קצין משטרת·הגיטו לשעבר( ,שהיה
ממונה על בטחון המחנה ועל השירותים הבאים  :המטבח ,שהוכנו
בו שלוש ארוחות ליום )האחארי
שהוחסנו בו חפצים ממיבצעי הרכש

 בדל גמפל( ;וההספקה ;

המחסן,

עדר הפרות ,

שהיה מובל למרעה על·ידי פרטיזנים חולים או חסרי כושר
מאיר

טייגובץי( ;

קרבי ; האורווה )האחראי -
)האחראי  -איציק יוכניקוב( ;
טוביה פרדימן וישראל זיג ; המכבסה

-

בית·המרחץ

המדינאים בריפובליקה הליטאית הסובייטית .בין השאר ,ניצח

כובסת אחת" ,קאטיושה" ,בחוהר יהודיה שעסקה גם בחליבת

על פירוק רשת החינוך העברית והתנועות הציוניות .ב" 1941
ברח עם חברי הממשלה הליטאית לפנים רוסיה ,ובשנת 1943

הפרות ; הסנדלרית )ברוך גרדוניק( ; סדנת הנשק )ליונה שר( ;
המרפאה ,שהתנהלה על·ידי אחות רוסית בסיוע גיטה פרגיו.

הוצנח ביערות נארוז' ביחד עם אחד משרי הממשלה הליטאית,

זמן·מה לפני השחרור נרכש ציוד לסחבת-קמח למאפיה .האחראי

שם

לשירותים אלה היה יצחק נמזר .הלוחמים של הגדוד היו מחולקים
לשלוש יחדיות עיקריות  :יחדית הסיור ,פלוגת האספקה ופלוגת
הקרב  -יחדיה צבאית מובהקת שנועדה לתפקדיים צבאיים
בלב,ד ובראשה עמד עד לנפליתו הקצין מישא סרושין.

שומאוסקאס,

שנשא

את

קאזימיר.

השם

שניהם

אירגנו

בריגאדה פרטיזנית ליטאית .כעבור זמן·מה עבר יורגיס ליערות
רודניקי

ואירגן

גם כאן

בריגאדה

פרטיזנית ,שבאופן רשמי

חיתה חלק של התנועה הפרטיזנית הליטאית.
רק אחרי הגיען של שלוש קבוצות הלוחמים הנוספות מן
הגיטו ,ננכס הגחד ה"קובנאי" לשלב של יציבות ארגונית.

שלוש הפלוגות הללו התחלקו כולן לכיתות בנות  12-10איש
כל אחת .בין מפקדי הכיתות היו כמה

יהודים :

פץר פדיסון,

התגבשו בתוכו סדרי המשמעת וההתנהגות ומעתה ניתן לראות

לייב זיציב ,חנא קגאן ,ברוך לופאינסקי ,אהרן גנפוביץ ,מיכאל

בו יחהדי צבאית-מנהלתית מגובשת מכל הבחינות .תחילה

גלבטרונק ועו.ד כן בתמנו מזמן לזמן יהודים כמפקדי יחידות

"סמארט אוקרפאנטאם" )מוות

ריגול ,סיור ,חבלה ,מיקוש דרכים,

היה ב"בסיס" רק גדוד אחד

-

קסבות לתפקידים מיוחדים :

הקומאבדרי קרסטיה סמירנוב ,צנחן,

הבאת קבוצות מן הגיסו ועו.ד אחד מלוחמי הגיטו ,חירש

הגרענים.

שמואליקוב )סטודנט לשעבר( ,הועסק במטה הבריגאדה כמומחה

עם הגיען של קבוצות·לוחמים נוספות מן הגיטו צמחו מתוך

במכשיר להעתקת רישומים ומפות ,שהובא במיוחד מגיטו קובנה.

האחד ע"ש "ולאדאס

כאחראי על הק• tt,ר בין הגדודים לבין הבסיסים ואנשי המדויעין

לכובשים( ,ובראשו
והקומיסאר

דוויחב

-

)פארפיונוב(,

שברח

הגדוד הראשון שני גדדרים נוספים :

מ·ז~בי

בארונאס" והשני "נפיריד) "1קדימה(" .מוות לכובשים" נשאר

בעיר ובכפר נתמנה בחמיה אנדלין.
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יהדדת ליםא
הבסיס

מחנה

היה

בברי

מבבי·עץ

)"זיימלאבקה" בלשון הפרטיזנים(

-

אחדים

בתדר

האדמה

ביקתות מכרסות אדמה

ומוסוות באיזוב .במרכז המחנה עמדה ביקתת המטה ,ומסביבה

ביקתות היחידות

והשירותים :

-

מחלקת האספקה ,פלוגת הקרב,

הבחורות ,המרפאה ,המחלקה המיוחדת של הפרטיזנים שבאר
ממזרח

)ה"רראםטרצ'ביקי"( ,

בית-המרחץ ,המטבח והמחסן .מלבד

לבושם של הפרטיזנים חהי מגורן ביותר  -לבוש אזרחי,
חלקי מדים של חייל רוסי ושל חייל גרמני ,בגדים כפריים
וכדומה .אך זיהויים של אנשי הגדודים השונים ביער נתאפשר
על·ידי כך שלכל גדוד היה סמל משלו והלוחמים היו עונדים
אותו במקום בולט .הסמל של הגדודים הקובנאים היה כוכב·
אדום בתוך מעגל אדום על הכובע.

זה חיתה גם ניקתה סודית לשעת חירום ,שבמקהר של בטישת
המחנה לעת סכנה יוכלו להתקיים בה זמן·מה הפצועים והחולים.
בכל ניקתה היו מותקנות משני הצדדים איצטבאות ארוכות,
שעליהן שכבר הפרטיזנים בשערת המנוחה )לרוב ביום  -בלילות
שהו כמחבה רק לעתים  mוקות ,שהרי כל המבצעים הפרטיזניים
בוצעו בלילה( .תרמיל החפצים האישיים שימש כר ,רהסגין -
שמיכה .ליד הלוחם היה מונח או תלוי בשקר האישי )מ.אקדח
ועד מקלע( .הלוחמים ישבר בבגדיהם ,חלוצי בעלים בלבד.

פסקי·דין·מוות

מסביב לבסיס השתרעו ביצות טובעניות בלתי-חדירות
והגישה למחנה הצטמצמה בשביל אח,ד שלידו עמד יומם דלילה
משמר של פרטיזנים .משמר זה היה קררי "גדול" והורכב
משלושה אנישם ,שבקבעו על·ידי המטה ·לימהמ שלמה .נאשי

"ביצות המוות לבוגדים"( .סמוך לבוא הצבא·האדום הועמדו
לדין שלרשה פרטיזנים היודים באשמת "שוד פראי" אצל
האוכלוסיה האזרחית .במסדר מיוחד של כל לוחמי הבסיס הוכרז,
כי נגזר עליהם דין מוות ,בהתאם לחוקה הפרטיזנית ,אך בזכות

המשמר היו מתחלפים לסירוגין  :אחד היה שומר על השביל
עם רובה בי,ד השבי היה יושב לידו ,והשלישי  -ישן בתוך
סוכת-קש קטבה שעמדה בצ.ד בלילה קריימה גם שמירה מוגברת
בתוך המחנה ואילו במרחק של  5ק"מ ממנו הוצב משמר-תצפית
חשאי "(,טרקס") שתפקדיו היה לעקרב ,מעלות השחר רעד
דרת הליל ,אחר תנועות חשודות ,ולהזעיק את המחנה עם הופעת
סימנים הלתקרבות האויב.
לשם בטחון הונהגו ביער סיסמארת סודיות ,שבאר להבחין

מסירותם והשתתפותם במבצעים קרביים ונוכח השחרור הקרוב

בין איש המקום לביד זר .הסיסמה חיתה מורכבת משתי מלים -
אחת בשביל השואל ,והשבתי  -בשביל הנשאל .הסיסמה
הוחלפה אחת לשבוע .כשהתקרב מישהו ,ההי על השומר לקבל

את פניו בקראיה " :עמו,ד סיסמה  !",אם קיבל תשרנה מתאימה,
היה עליו להשיב את חלקה השבי של הסיסמה .במקרה השבא
לא דיע את הסיסמה ,היה השומר פוקד עליו לא לזרז והשומר
חשבי היה מזעיק את חמפקד·התררן .במקרה שהבא לא חיה
מציית לפקודתו ,חייב חיה השומר לפתוח באש.
לא פעם אירעו מקרים מבדחים .לילה אחד עמד על המשמר
טוביה פרדימן ,החייט .באמצע חלילה הבחין שמישהו מתקרב
למחנה על סרס" - .עמדו ,סיסמה "!  -קאר פרידמן .החבב
הפליט סיסמה והתקרב בכטחון לעבר המחנה" .עמדו ,סיסמה !",
חזר פרידמן וקאר .שרב השמיע הרוכב

ארתה

סיסמה,

הפעם

בנימת רוגזה .אך נראה שלא חיתה זו הסיסמה הבכרנה של אותר
לילה .בלי הלשתהות הכניס טוביה כדור לקנה-הרובה" .עמוד
 mגד את היםסמה הנבונה  ,ולא  -דמן בראשן ז" ,אמר .חלחלה
אחזה ברוכב לשמע שקשוק הבריח של הרובה ובקול בחדר

הצטעק :

"הרי אני הקרמאנדיר של,ך קרסטיה ,איבד מכיר

אותי ? "! קרוב לודואי שטוביה הכיר את מפקדו אחרי קריאתו

הראשונה ,אבל הוא שמע סיסמהי ·אל·נברנה והצר ל-הויכח חשרא,
טוביה החייט ,יודע מה זה 'משמר גדול' ...חרא ציורה על מפקדו
לרדת מן הסוס ולא לזרז דע שיברא הקצןי התורן .הקור היה
גדול אותר לילה והקצין התורן לא הזדרז לברא .שעה ארוכה

עמד מפקד הגדוד מול קבה רובהו הטעון של טוביה .המקהר
עורר למחרת צחוק רב במחנה ובפקודות·היום של המטה צוייד
טובהי פרידמן לשבח על עירנותו המופתית ...

כבכל שאר הגדודים חיתה גם כאן "מחלקה מיוחדת" ,שעיקר
פעולתה היה לעקוב אחר עבירות על התקנון הפרטיזני-צבאי
ולנהל את הריגול הנגדי .מחלקה זאת העמידה לדין צבאי את
הפרטיזן הקובנאי משח גרבו ,שנתפס בשעתו ,בזמן "מבצע

אוגוסטובה" ,על·ידי הגישטאפו .הוא הואשם ,כי מסר בלחץ
עינויים סודרת על הארגון הפרטיזני .בית-הזיד ה.פרטיזני

גזר עליו מוות .גובר בורה בקצה המחנה )מקום הביצוע של
ההי

בביצות

שמאחורי

בית·המm

ץ,

שכ,נו

הומתק דינם והוחלף כבזיפה חמורה.

תנאי הקיום והלחימה המיוחדת בעורף העמוק של האויב

כפו על הפרטיזנים טקטיקה ותכסיסיות מיוחדת  -ה ט ק ט י ק ה
ה פ ר טי ז בית .ואלה יסודות הלחימה ששלושת הגדודים הקו ב·

נאים שקדו על מימושם יום יום  :יזימת הזמן ,המקום ותנאי
ההתנגשות עם האויב ; הינתקות מן האויב אחרי מילוי המשימה,

והסתלקות מהירה תוך טשטוש העקבות ,מה שקורין "פגע
וברח" ; ניצול מכסימאלי של חשכת הליל ,מה שמצא את ביטויו
במימרה הפרטיזנית

היזערה :

"היםו שייר לגרמנים ,הלילה

-

לפרטיזנים".
הפרטיזנים לא בהגר להגן על שטחים מסויימים ,אפילו התאימו
שטחים אלה באופן אידיאלי לשימושם .כשנוכחו לדעת שהגר·
מבים מכרתים את המקום ומתכוננים להתקיף את .קבי·הלוחמים

בכוח רב -

חיסלו את הבסיס ,לקחו מה שביתן לקחת והתחמקו

לאיזור אחר .לגדודים חקובנאים אירע כזאת פעמיים  :בחורף
 1943ובאביב  ,1944בשבי המקרים פונו כל מיתקבי הבסיס
והגדודים התרחקו מן המקום בפנותם מזרחה .בשעת הפינוי

הראשון קיפח את חייו,

באו m

טראגי ,הלוחם היהודי דוד

גולדין ,בבו של חרב מווישיי· זמן·מה קודם-לכן בפצע גולדין
ברגלו על·ידי כדור שבפלט במקרה מרובהו של אחד הלוחמים
בזמן ניקוי הנשק .אמצעי·חריפוי ביער חיו פרימיטיביים למדי

וכעבור זמן קצר קבע רופא כי יש הכרח לקטוע את הרגל.
משהגיעה שעת הפינוי החליט מטח הגדוד כי לא יוכלו לקחת

את גולדין הקיטע והחולה ,וכי אסור להשאירו כבסים העזוב
שמא יפול חיים בידי הגרמנים .המטה נתן פקודה לאחד הלוחמים
להמית את גולדין .הדבר זיעזע את הלוחמים היהודים עד היסו.ד
למרבה הצער נתברר כעבור יומיים כי אין הגרמנים מתכוננים
כלל להתקיף את הבסיסים.
לטקטיקה הפרטיזנית הותאמו חן מבבה היחדיות וחן חימושן.
בתקופה הראשונה ,לפני בוא לוחמינו ליער ,היה נשקם של
ה"קוב,נאים" לד אמד ולא הספיק דכי לנצל את כל ,האפשרויות
של חלימה פרטיזנית .לכל עשר,ה אנשים לא חיו בתחליה אלא
שלושה רובים ,שני אקדחים ומספר רימוגי·י.ד באותו זמן חיתה

קרבנה

גיסו

113

הדרן הרגילה ,שבה השתדלו ה"קרבנאים" להגדיל אח מלאי
נשקם רתחמרשחם ,לגלוח אח הנשק שאיכרי הסביבה החביארהר

בעת הקרבות .לא פעם היה צררן לנקוט אמצעים חריפים כלפי
ארחם איכרים שלא רצו למסור אח נשקם .בפעולות רכש אלה
הצטייד

מקרב

"מרוח

ןל,מחי

לכושבים"

הרפטיזן

היהודי

זייצב )לייב זאירנץ( ,שהרעלה לאחר·מכך לדרגת מפקד כיתה.

ונשארה תלוהי על הענפים  ...רק אחר כמה שערת של חיפושים
מצאוה רחילצרה מכלאה המשונה.
והרי סרגי הנשק שהיו מצריים ב"מררת לכובשים" רכשני הגדר·
דים הקובנאים

הנותרים :

אקדחםי מטיפוס טהיהט ,פאראבלום.

אגאגך )תרפי( בלגי ,רכן אקד· nראקיטרת

אחד ;

דרכים מטיופס

קברצרח הלוחמים הראשרנרח שהגיעו מגיטר קרבנה שיפרו

דרסי מתוצרת  ; 1944 , 1940 , 1939קאראבין רוסי תמורצת , 1944
דרכה צלפים ,רובה אל·קרל )בזש,מקה( ודרכה אנטי·טנקי

במידה רבה את מצב חימשוו וצידוו של הגדדו הקרבנאי )הקבר·

מטיפוס  ,P.T.R.רכן היו כמה רובים מטיפוס גרמני ,פולני ואף

אן

תת·מקלע גרמני מטיפוס "שמייסר" ,רובה חצי·

צרח הביאו עמהן גם צידו טכני

ורפאוי,

וערד( .

מצברים

דרכה יפאני ;

חוסר הנשק והתחמושת המשיר להטריד את הפרטיזנים .כדררי

ארטרמאטי "סנטה" ,תח·מקלע מטיפוס פיני • P.P.Dוסטן קל

אקדח ורובה שימשו מעיו מטבע עובר מדי לדי בס nר·החליפיו

וכן מקלעים "עם צלחות" .באחד המשלוחים ד K.ח·

שהתפתח במצרכים חיוניים,
כפרי

כגרן :

מגפיים ,חגור ,סאמרגרן )יי"ש

פרימיטיבי( ...

מיועד ליערות רדוניקי הוצנח מסיבות טכניות ,אר בטעות,

ביערות נאליברקי .מפקדת הבריגאדה הרכיבה פלוגה מקובצת
נח  25איש  ,ושלחה ארחה ליערות נאליברקי להביא אח הנשק.

בפלוגה היו  16היודים ,וביניהם  6לרחמי גיטר קרבנה  :אליעזר
מרזם ,אלתר פייטלסרן ,אשר פלדמך ,יעקב קררה ,יוסף רוזן

ראילד שירמו.
בינתיים

חל

דרגים נתקבלה גם מרגמה קלה שנחשבה בעיני הלוחמים "נשק
כבד" ועורהר בקרבם הערצה והתלהבות .נשק חשוב ההי חומר·

המטה של הגדוד הקרבנאי חלה תקורת וברח במשלרחי·הנשק
שהובטחו ממוסקבה .את משלרחי-הנשק אמורים היו להצניח
מטוסים סובייטיים מעל ליערות ררדניקי .היה זה במארס •1944
אן המשלוחים לא באר והמצב החמיר והלן .שמואל מררדקרבסקי
נשלח אז על·דיי מפקדת הבריגאדה כשליחוח מיוחדת ליערות
נאררץ' ,מקרם שם היה קיים קשר תקין עם "האדמה הגדולה"* .
בשובר סיפר מרדרקרבסקי ,שנמסר לו כי משלרח·הנשק שהיה

שיברי

•P.P.SH

באספקת הנשק

ררדניקי .היה זה באפריל

, 1944

כאשר

והציוד

גם

ביערות

מפקדת הבריגאדה

התקינה מקרם מיוחד במרכז היער לשזה·  nערפה מאולתר לקבלת
משלרחי·נשק ממוסקבה .כשזה הועלו מזורות בצורח סימן

הנפץ שהשתמשו בר למטרות חבלניות.
המבצעים

חיי הפרטיזן חיי לחימה היו .עיסוקו העיקרי היה "המשימה
הפרטיזנית" ,ותקופת שהותר

ביער חיתה שרהר ארוכה של

"מבצעים" יזומים על·ידי המטה .המבצעים היו מסוגים שונים,

כל סרג והטקטיקה שלו ,כל סרג והמטרה המיוחדת לר .כן
עלינו להבחין ביו (א) מבצעי רכש ואספקה רמבצעי·ערנשין
כלפי משתפי·פערלה עם הגרמנים במלחמתם האנטי·פרטיזנית ;
(ב) מבצעי חבלה במיתקני הארייב ; (ג) התקפות על חיל·
מצב ; ולבסוף (ד) מבצעי סיוע לצבא·האזום המתקדם.

(א) כדי להתקיים נאלצו הפרטיזנים להשתמש במלאי המזרן
של הארכלרסיה הכפרית בסביבתם הקרובה והרחוקה .הפורגה
המיוחדת למבצעים אלה ,פלוגת הרכש רהאספקד" חיתה יוצאת
עם ערוב חירם לכפר מסריים ואחרי שהועמדו משמדרת ,לרוב
עם מכרבות ידיה ,בכל הדרכים שמסביב ,היו הלוחמים מתפזרים
ביו המשקים ונוטלים משם בהמרת ,קמח ,חזירים ,לחם ,תפרחי·

מוסכם )שהוברק למפקדה ממוסקבה באלחוט( ופלוגה מקובצת

אדמה ומצרכים חיוניים אחרים .את המצרכים היו מטעינים על

מכל הגדודים תפסה עמדות מסביב ,בציפיה לברא המטוס .בלילה
הראשון היחה אכזבה  -המטוס לא בא .אן "קבלת הפנים"

עגלות של האירכים ומביאים ארחם בלילה לבסיס .המגמה
במבצעים אלה חיתה לנהרג בצדק מסריים כלפי האיכרים ,לא
לקחת את הבהמה האחרונה ,אר את שק הקמח האחרון אר את
המצרכים המיועדים לזריעה ,רבדרן·כלל לחרס על האיכרים

השתמשו בהזדמנות זר כדי לברא במגע עם לרחמי גיטר וילנה,
שהרי בימים כתיקנם כמעט שלא חיתה אפשרות להתקשר עם

העניים .כך חייב היה הלוחם להסביר לאיכר ש"אין זה אלא

הרכנה גם בלילה שלאחריו ובערד לילות מספר .בינתיים ננכס
ה"אייררזררם" להררי הפרטיזני והלוחמים היהדוים מגיטר קרבנה

לרחמים מגדודים אחרים.

הטרחה רהציפיה לא היו לשווא .באחד הלילות ,באחרון

הפקעה חוקית של שלטונות הפרטיזנים ,הנלחמים בחיה
הנאצית  -הארייב המשותף של כולם  " ...כדרר שלא תמיד
נתקבל הסבר זה על זעת האיכרים ,ניחרד שהארכלרסיה בסביבה

של פסח ,הגיע סרף·סרף מטוס סובייטי לא גדול ,חג כמה פעמים

 חיתה עריינת למשטרזאת  -פולנים וליטאים בדרנם
הסובייטי בכלל וליהודים בפרט .אן על גילויי התנגדות ממשית

הגבוהים והצניח כמה שקים גדולים מלאים נשק ארטרמאטי,

היו מענישים את האיכרים בחומהר .פלוגת הרכש והאספקה

סביב שדה·החערפה ,הנמיך טוס ככל שאיפשרר לו צמררת העצים
תחמושת וציוד אחר .במטוסים הבאים הובאו גם כמה מרמחים

בשביל הבריגאדה :

אלחרטאים,

קשרים,

חבלנים

מארנמים,

סרחה להגדיל את מלאי מצרכי·המזרן של הבסיס גם ממקוררת
אחרים.

רופאים וער.ד ארוי לציין כי הצנחת המשלוחים ברצעה ,כרגיל,

לא תמדי נסתיימו מבצעי הרכש והאספקה בהצלחה .לעתים

מגרבה רב והדבר גרם טירדה רצינית .הרוח העיפה ילא פעם

הותקפו הפרטיזנים במפתיע בדרכם אל הכפר המסריים ,בעיצומה

אח השקים ואח ה"צנחנים" הרחק מעבר ל"אייררדררם" ופלוגות
מיוחדות נאלצו לחפשם בעבי היער .גם כאן לא חסרו מקרים

של הפעולה אר בזרן חזרה .כן קהר ,למשל ,בכפר סרררק
טאטאו ,אחד הכפרים העשירים ביותר בסביבה .הפעולה חיתה

מבדחים .צנחנית סובייטית הסתבכה פעם ביו העצים הגבוהים

כבר בסיומה ,הפלוגה התאספה מסביב לשיירת העגלות הסערנרח

"כל טוב" ,כשלפתע ניתכה עלהים אש דרכים ומקלעים חזקה
מכל הצדדםי .בקרשי עלה בידי הנחרדים להסתלק .הם השאירו

•

כן קראו המרסיזנים לשטח הלא·כברש של ברית·המזעצזח.

כמרבן את המלקוח הרב בידי בעליו השמחים לאדי הפרטיזנים.

יהדות ליטא
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מתחילה נמצאו כפרים סרבניים שאירגנו "הגנה עצמית",

בקבלם לצורן זה נשק מהגרמנים ,ובלבד שיהיה לאל·ידם
להיפטר מפלוגות הרכש והאספקה הפרטיזניות .בדרן כלל פחדו
אף האיכרים המזדיינים לגלות התנגדות לאנשי הפלוגות
בהיכנסם לכפר ,שכן בלי מטען כלשהו חיתה ידם על העליונה
ולאיכרים המתנגדים חיתה צפויה השמדה .על·כן העדיפו
האיכרים להתקיף את הפרטיזנים החוזרים לבסיסם ,בפרט
כשבדרן היו מכשולים ,כגרן נחלים ,גשרים צרים וכר' .כן חיה,

טיב השמירה הגרמנית או הליטאית וכיוצא בזה ,קיבלה הקבוצה
ממחלקת·הסירר .כן סיפק לח מדרר·השרטוט מפה מפורטת של
איזור הפעולה .מצריידת בכל אלה חיתה הקבוצה יוצאת את

הבסיס ומתקדמת במהירות לעבר מקום הפעולה .במבצע מעין
זה חיתה דרושה זהירות וסודיות מוחלטת ,שכן כל התנגשות
עם הארייב אר אפילו צליפות מרחוק יכלו לגרום להתפוצצות
חומר·הנפץ על גבם של החבלנים .משהגיעה הקבוצה למקרם
היה עליה להסתתר בחורשה ,לא הרחק מן המסילה .בלילה
חיו מגיחים אחד אר שניים מן החבלנים ממחבואם ומתקרבים

למשל ,בכפר הגדול "קרנירכי"· בצאתם מכפר זה חיה על
הפרטיזנים לחצות נחל די עמוק ולא חיתה לחם ברירה אלא
לעברו על פני קרש צר ולשאת את שקי המצרכים על שכמם.

חיו מטמינים בזריזות את חרמר·חנפץ מתחת לפסי·הרכבת

לא הרחק מן המעבר שמר איכרי הכפר מארב .כשהופיעו

ונסרגים למקרם·סתר .נשתאJי חבטחון הרשו זאת היו נשארים

הפרטיזנים הראשונים עם חשקים המטירו עליהם אש חזקה,
ואחדים נפלו חלל )ביניהם היהודי פסח גררדון·שטיין( .כתגמול

עד ברא הרכבת ועד ההתפוצצות .לא חיה זה מתון סקרנות.
מסביב למקום ההתפוצצות חיו שמים מארבים ובשעת החת·

בזהירות למסילה ,כשהשאר מאבטחים אותם מן הצדדים .הם

על רצח זה בא מבצע·עונשין אכזרי שאורגן על·ידי מטה

פרצצות, ,כשהגרמנים המבוהלים ·היו קופצים מן הקרונות

הבריגאדה .במבצע·הערנשין חומתו כל תושבי הכפר ,מקטרן

קיבלו את פניהם ברימוני·יד רבמטר·אש מרובים ותת-מקלעים.

רעד גדול ,והכפר נמחה כליל מעל פני האדמה .גורלה חמר
של קונירכי הפיל אימה על כל הכפרים מסביב ומאז לא נשנו
עוד התנפלויות של איכרים על פלוגת הרכש והאספקה .אן לא

בדרן זר הורדיו לוחמי הגדודים חקרבנאים עשרות רכבות עם

חסרו מעשי בגידה אחרים.

לדוגמה :

הכפר הדיידותי ,כביכול ,סטארי·מארצל ,שנמצא

ברמחק של נ  3-ק"מ מן הבסיס של שלרשת הגדודים הקובנאים,

שימש מקרם מפגש ומנוחה בשביל הלוחמים .מחלקת·חסיור

-

חיילים גרמניים וציוד מלחמתי .מארח ואולי אלפי נאצים באר
כן על עונשם מידר הנוקמת של הלוחם היהודי.

פערלות·חחבלח המוצלחות זיכו את לרחמינו בהערכה גבוהה
מצד המפקדה וצויינר י שלב .ח בפקודרת·היום הקרביות .אד
הן חיו קשורות באבירות קשרת .בדרן לפעולת·חבלה חשובה
נפל אחד הפרטיזנים המזהירים ביערות ררדניקי  -שמואל

ניהלה ממגר את רשת·המדריעיך שפרשה בקרב איכרי הסביבה

מורדקובסקי ,הלוחם מגיטו קרבנה .הזכרנו כבר את הישגיו

כולה .באחד מימי חודש מארס  1944קרח הדבר .ראש מחלקת·
הסיור ,ב.וריס ליסריסקס ,ישב בניחותא כביתר של האיכר
ח"נאמן" יררגלביץ '.לפתע הופיעו גרמנים ,הקיפו במהירות

בתפקיד של מררה·דרן

שורה של שליחויות אחראיות וחשובות ביותר מטעם מפקדת

את חבית ,פרצו פנימה ובצרור כדררי תת·מקלע המיתר את

הפרטיזנים בקרבנה ובמקומרת אחרים וזנה להערכה רבה .אופיר

במבצע ארגוסטרבה ,ולאחר מכן

-

לקבוצות לוחמים מגיטר קובנה .מלבד זה מיל·א מורדקרבסקי

בוריס .אחרי חקירה מדוקדקת נתברר שיררגלביץ' היה בוגד

השקט והמרוסן ,מוחו חשבון ,פקחותו הבלתי·רגילה וכושר

ומסר לגרמנים את הפרטים הדרושים לביצוע הפשיטה .בלילה

התמצאותו בסביבת הכפרים איפשרר לו לעבור מאות ק"מ,

הבא יצאה מחלקה לש "סמ~רט ארקראפנטאם" ,הקיפה את בית
יררגלבי',ץ הוצאיה אותו ואת כל בני·המשפחה החוצה ,ולאחר

ממש כ"רראה ואינו נראה" .חרא ידע להיחלץ ממצבים מסוכנים
ומסובכים ביותר ,ולא היה תפקיד פרטיזני ששמואל מורדקובסקי

הרמתו כולם במקום )סוס גזעי

לא מילא  iבדייקנות ובמסירות .אן הגורל התאכזר לו .שברעות

שנותר ממשקו של יררגלביץ' חוכא לבסיס ושימש לאנשי הפיקוד

מספר לפני השחרור

נשלח למבצע·

לרכיבה ; אחרי השחרור חרא ניחן במתנה לאחראי על אורוות
הגדוד מאיר טייבוביץ לאות הערנה על טיפולו הנאמן בו(. ...
(ב) חבלה במיתקני חארייב  -זה היה תפקידו הצבאי

חבלה עם קבוצה בת חמישה לוחמים

שהוקרא בפניהם פסק·הדין

-
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נוספים :

-

בררן לרפיאנסקי,

ראש הקבוצה אליעזר צרדיקוב ,שלמה אברמרביץ ,מתתיהו
גרלדברג ויצחק מיקלישאנסקי .בדרן למקרם הפעולה נשתהו

הראשי של כל גדוד פרטיזני ,רגם של הגדודים חקרבנאים.

כמשן יום אחד בכפר הליטאי ז'אליריי .לגרמנים נודע על
חינזצאם של "פרטיזנים חשובים" בבית המסויים .משעמדו
הפרטיזנים על המצב היה מאוחר מכדי להסתלק .הם נותרו
על·ידי כוח גרמני חזק כלירוי טנק קטן .כפי שסיפרו אחר·כן

לגרום במינימום של קרבנות מכסימום של נזק לאוייב .בפעולה
החבלנית חיתה קיימת חלוקה אזורית מדוקדקת בין יחידות

נאמני הפרטיזנים במקום ,החזיקה הכיתה מעמד בקרב הבלתי·

בתרן מעשי·חחבלה היו העיקר מבצעי פיצוץ מסילת·הברזל
והרכבות הצבאיות של הגרמנים .זו חיתה הנקודה העדינה
ביותר במכונת-ה~לחמה הגרמנית וכאן היו הלוחמים מסוגלים

הבריגאדה .על הגדודים הקרבנאים הוטל לשתק אח מסילת·
הברזל רילנח·לידה וכן להרחיב בהדרגה אח איזרר הפעולה
החבלנית בכיוון צפרני·מערבי ,כלומר להכליל בתרנו חלקים
נוספים מליטא רבתי.

שרוח שערת אחדות ,אן התחמושת אזלה וכולם נפלו חלל.
(ג)

מבין הפעולות הקרביות של הגדודים הקובנאים ראוי

לתשומת ·לב מיוחדת המבצע הקרבי בכפר ווייצ'ורישקיס.
המבצע חיה קשור להכנות שעשו הגרמנים לקראת אביב 1944
להתקפה גדולה על יערות רדרניקי .בורייצ'ררישקיס ,מרחק של

קבוצה שיצאה למבצע-חבלה חיתה מורכבת כרגיל מ" 5-3
לרחמים .בבסיס הותקן כל הציוד הטכני הדרוש  :חומר·נפץ
בכמרת גדולה  -עד  25-20ק"ג ; מנגנון שעון ,פתיל-הצתה
רעדו .את המידע שנזקקה לו על זמן מהלן הרכבות ,על

חיה לשמש נקודת·מרצא להסתערות על האיזרר הפרטיזני .מטח
הפרטיזנים החליט לבצע פעולה "מונעת"  -להתקיף בכל
הנוחרת העומדים לרשותו את המשלט ולהשמידו כליל.

המבנה הטופוגרפי של המקום בר ברח ביותר להניח חומר·נפץ,

לפי הידיעות שנתקבלו ממחלקת·הסירר היו בורייצ'ררישקיס

כ· 1s

ק"מ מן הבסיס ,הקימו הגרמנים משלט מבוצר ,שצויד

גיטר

קרבנה

שני אובייקטים
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מבוצרים :

בית הקבוצה הגרמנית רבית ·הספר

במהירות את ייייצ'ורישקיס רפנו לעבר הגבעה בתרך העיר

למרגלים אנטי·פרטיזניים ,שארמנר בר נ"  25בני·נרער רוסיים

שנקבעה כמקרם·מפגש ליחדיות·הקרב השוברת .מצב·הררח ההי

משסחי ברהי"מ הכבושים .מסרת ההתקפה חיתה להשמדי את

מרומם ,שכן לפי כל הסימנים נחלו הפרטיזנים נצחרן גדול.

שני הארבייקסים רכן את כל מיתקני הסלפרן ,הסלגראף רהנבי·

אך פתאום נשמעו יריות תכופות מצד ררייצ'ררישקיס .הדבר ההי

שים המובילים לכפר ,ולקחת בשבי אר לחסל את הקצינים

תמרה בעיני הלוחמים ,שהרי כל היחדיות קיבלו כבר פקדות

הגרמניים והמרגלים הרוסיים .תכנית הפעולה עובהד על·דיי
המסה לכל פרטיה .משלרשת הגדודים גרייסר  180לרחמים ואת

נסיגה וגם החושך התפזר לגמרי ,רבידם אין פרטיזנים נרדב.ים

הפיקדו הכללי על המבצע נטל לידיו קפיטאן צייקא .התוקפים

חולקו לשלוש יחידות ,בהאתם לשלוש המסורת של ההתקפה.

להיכנס לחילרפי·ירירת עם נוחרת הארייב .המצב נתברר
כשהפלוגות התאספו במקום·המפגש .חידית·ה nיפרי נשארה
בעמדותהי ,נירן שלא ההי מי שיחן לה פקודת נסיגה ,ולרחם

המ· ttימה הקשה בירתו נפלה ,כמרבן ,בחלקה של החיידה שהוטל

המכבד את עצמו איבר נרטש את עמדתו בלי פקודה .בינתיים

עליה לתקוף את בית-הקצינים .יחדיה זאת חולקה לשלוש

הספיקה להגיע התגברות הגרמנית ממשלטי הסביבה .הגרמנים
כיתרו את  16הלוחמים בשדה הפתוח והמטירו עליהם אש
קטלנית מכל העברים .האנשים הקשיבו מרחוק ,תוך חריקת
שן ,להתפתחות הקרב הבלתי שרהר שתצואותיו יעודות הין

פלוגות :

שתי פלרגרת·מ nץ ,שתבצענה את איגוף הבית משני

הצדדים ,רפלרגת • nיפרי שעליה לפתוח בהתקפה בכירון הבית
ולהסב אל עצמה את אש הארייב שחיתה מרוכזת ,לפי הדייעות
שנתקבלו על·דיי מחלקת·הסירר רשנתאמתר אחר·נ,ך במרפסות

מראש  :השמדת כל היחדי..,

המבוצרות .בראש פלוגת ·המחץ הגדולה יותר עמד המפקד

במאומה ,כי הגרמנים הביאו כוח רב עם נשק כבד ולאור היום

המגרסה טררשין ,ובראש יחדית·החיםרי -

לריטנאנט )לשעבר(

"סרירז'ה" ,שאגב היה יזרע כפחדן גדול רשרנא·יהרדים .רצה

המקרה שפלוגתו ,שמנתה כ·  20לרחמים ,תהיה מורכבת כמעט

שאר היחידות לא יכלו לעזור

לא היה כל סינרי להתגבר עליהם .הגשת עזרה בתנאים כאלה
חיתה רק מגדילה את מספר הקרבנות.
הלוחמים חזור לבסיסם מדוכדכים ומלאי חרון .בינתיים נודעו

אמירכי הסביבה רפטים על ההשתללשות הטראגית של העניינים .

כולה מיהודים.

המבצע החל והתפתח בדיוק לפי התכנית .פלרגת·ה nיפרי

לרחמי יחידת·החיפרי נלחמו כבברהר עד כדררם האחרון .מספרם

תפסה את עמדותיה בדשה הפתוח לפני הבית ,ופלוגות ·המחץ

פחת מרגע לרגע ,אך אף אחד לא היה מרנן להיכנע כל ערד

התקרבו אל הביצורים משני הצדדים .הצלף ספת'ניקרב חיסל

רר  n·nיים באפר .האחרונה נשאהר הלוחמת האמיצה טייבל'ה

את הזקיף הגרמני גיריה מדרייקת רביתן הארת לפתיחת ההתקפה.

רינישסקי

בבסיס( .משבתקרנו אליה

יחידת "סרירז'ה" המטירה אש חזקה על עמדות הארייב .התשובה

החיילים הגרמנים הרימה את דייה כאילו היא מבקשת להיכנע,

לא בוששה לברא .מכרנרת·היריה שעל המרפסות החלו לטרטר

אך

שהגרמנים

בעוז וברד כדורים ניתך על ה"מחפים" .משראה "סרירז'ה"
שכמה מלרחמיו נפצעו ,נתנהל וברח מן העמדה .נירן שידע

בצטרפפר סביבה התפוצץ הרימון רטאבהי התרסקה לכתרים ביחד

עם ערד ששה גרמנים  Iאחרי השחרור מצא דב לדין תעוהד

כי על משעה כזה מובטח לר ערנש·רמרת ,רץ אל הקפיטאן

גרמנית שתיארה את הקרב הנ"ל .בסינרם נאמר ,ש"הבבדיםים

בדיה

)"םאניה"
הקמוצה

קראו לה
החזיקה

רימון

פתוח.

ברגע

שעמד בחורשה הסמוהכ ואמר לר כי "היהרדי~ב בקבוצתו זרועים

היהודים היו כבראה בעלי בסיון רב )"גרט ראפינירט"( ,ני

הקפיטאן נזף

החזיקו מעמד נגד תגבורת גרמנית בברזל של שבי בטלירבים

פתד בין הלmמים ואיםנ מצייתים לקfכרדרתיר"...

בר קשות על שנטש את העמדה הקרבית וציורה עליו לשרב

קרביים זמן רב למדי ,עד שחוסלו כשקללות במרצות באדייש

מיד לפיקודיו" .סריוז'ה" אמנם נבהל אמד מפני נזיתפ המפקד,

בהם ...

אך הפחד מפני המרות גבר בלינו והוא התחבא ביער בעוזנו

וברוסית בפיהם" .אכן ,די1ע ידען הגרמנים מי רמי המכים

במקרים רגילים לא היו הפרטיזנים שואלים במי האשמה,
אם מישהו מחבריהם נפל בקרב .בתנאי-לחימה אלה לא חיתה

את לרחמיו לנפשם.

בינתיים נמשכה ההתקפה נסידרה .פלוגת טרושין חתכה את

כל אפשרות להימנע מקרבנות .אף אחד לא התרעם על כך .אך

חרטי·התיל ופתחה בהסתערות .הלוחמים פרצו אל החצר תרד

דווקא בתנאים אלה היתה מוטלת על המפקד החובה לחרס

צליפות בלתי·פרסקרת בכיורן חלרנרת הבית .משיקה "הגידם",

על אנשיו ,אולי במידה רבה יותר מאשר בצבא סדיר המגן

אחריו,

על מולדתן .שם יודע המפקד שםא יתדלדלו שוררת יחידתו,

התקרבו בקפיצה אל החלונות והשליכו פנימה שני רימוני-די.

הוא ירכל להשלים ארתה על·דיי חיילים מן הגיוס החדש .כאן

התפוצצות אדירה החרישה את אוזני הלוחמים .פנחס קראקי·

לא היו "גיוסים" ותוספת כוח מבחוץ אנה רק לעיתים

אחד

הפרטיזנים

הנועזים

בירתו בגדו,ד

וצבי

ברארן

נרבסקי )מפעילי הבריחה מ"הפררט התשיעי"( פגע בינתיים

רחוקות ובנסיבות בלתי רגילות .נפל פרטיזן

בביצורים ברובה אנטי·טנקי ,רהמקלענים אנצל ,גפנרביץ
רפסטרנק ,זרעו כדורי·מררת ביד הקצינים מרכי הסנוורים שהחלו

ביחידה ריק ,בלי שלוחם אחר ימלא אותר .מבחינה זר עשה
"סריוז'ה" ,מפקדה של פלרגת·החיפרי ,פשע שאין למעלה ממנו,
על·דיי כך שזבח את פלוגתו בשדה·הקטל וגרם בעקיפין

כמה גרמנים שהצליחו לקפוץ לבונקר ולהפעיל את המקלעים

להשמדתך"
לא ייפלא שהדבר עורר סערה בקרב הלוחמים ואף הדי
הבצחון לא היה ברם ,כדי להשתיק את רגשי הרוגז והחת·

לקפוץ בתחתוניהם מן החלונות ולרוץ לעבר היער הסמוך.

הושתקו על·ידי רימון·יד שהטיל לשם הירש שמראליקרב.
כיתותיהם של שרמאן ,בלון רצודיקרב ,פרצו לתוך המטה

הפרשה :

-

בשאר מקומר

בדברי הצטדקותו

המורעש וחיסלו שם כל סימן של התנגדות .כמה מן הגרמנים

מומרות .היה םג צד נוסף בכל

הרצאר מן המחבואים שבמרתף הבית .כל הנשק שאפשר היה

הבליט "סרירז'ה" נימה אנטישמית .אין להסיק מזה כי עשה

להשתמש בר הרחום והבית הרצת באש .כבר עלה השחר
כשטרושין נתן לאנשיו את פקודת הנסיגה .לוחמי הפלוגה עזבו

המ שעשה מתוך אנםישמיות .הסיבה העיקרית חיתה אולי
פחד מפני המרות .אך הוא ודאי לא היה מעז לבטוש את יחדיתו

יהדות ליםא

176
בעיצומו של הקרב אילולא סמך ,אולי בתת·ההכרה ,על הנטיות
האנטי·יהידוות אצל כמה מן הפרטיזנים בבסיס .הוראייה

-

כאשר באו הלוחמים ההיודים אל קומיסאר הגדוד "מוות
לכובשים" ,דימה פארפיונוב ,בתביעה נמרצת להעמיד את
"סריוז'ה" לדיו צבאי ,ניסה הקומיסאר להתחמק מכך בטענו :

"הרי איו זה סוד שהיהודים אינם אנשי צבא ולא תמיד הם
מתנהגים בקרב כאנשי צבא  "...הלוחמים לא יכלו שלא לייחס
חשיבות להנמקה זאת אפילו נעתרה סוף סוף המפקדה הפר·

טיזנית להעמיד את "סריוז'ה" לדין ,הנימוק ש"היהודים אינם
אנשי צבא" הושמע ביער לעיתים קרובות מדי והוא השתמע
לכמה פנים.
בלחץ הפרטיזנים היהודים ,גם מגדודים אחרים ביער ,נערכה

לפי פקודה מיוחדת של הקומבריג יורגיס )זימאן( חקירה מדוק·

דקת של המקרה )כחוקר נתנמה הקומיסאר היהודי של הגדוד
"ולאדאס בארונאס" ,מישא בייקלין( ,ובית·הדיו של הברי·
גאהד מצא את "סריוז'ה" אשם בבגידה וגזר עליו דיו מוות.
שני לוחמים יהודים הובילו את "סריוז'ה" אל מאחורי בית·
המרחץ ,וצרור כדורי תת·מקלע בישר כי המפקד הפחדן הומת.

ממבצע למבצע  -וחודשי אביב  1944הגיעו לקיצם .מן
העיתונים הרוסיים ,הפולניים והליטאיים ,שהוצנחו על·דיי
המטוסים הסובייטיים ביחד עם הציוד הצבאי ,נודע ללוחמים
כי בנות·הברית הולמים בנאצים בכל החזיתות .עדייו שרר
בקטע החזית הקרוב ביותר לליטא שקט יחסי ,אך כל יום
ניתן היה לצפות לפתיחת ארפנסיבה סובייטית גם כאן .ביער
הורגש כי יום השחרור של שטחי הכיבוש על·ידי הצבא·האדום

ממשמש ובא ,רמצב·הרוח האופטימי השתלב עם התחדשות
האביב ביער .הלוחמים היהודים אף הם היו שותפים להרגשה
הכללית ,אלא אשצלם האי היתה מהולה בתדרה עמוקה" .מה
על אחינו ואחיותינו שנשארו בגיטו ו  -מה יהא גורלם עם
היפתח האופנסיבה הסובייטית  - " 1שאלות אלה היו על

שפתי כל.
באפריל הגיעה מן הגיטר ערד קבוצה בת שבעה אנשים .אחריה

הללו נצטרפו מיד לגח.ך הגדוד היה מטריד באופן שיטתי

את מסילת·הברזל קניגסברג-קובנה-דרוינסק ופעם הצליח
להוריד מן הפסים רכבת·נוסעים צבאית .ביו אנשי הגדוד היו

גם ליטאים ומהם ידעו פרטים על פררעי·יהרדים מן הסביבה.

הודות לכך הצליחו לוחמי "קורצ•אגיו" לחסל בעיירות מחוז
מאריאמפול מספר משתתפים בשחיטות יהודים.
הווי וחברת בבסיס הפרטיזני

המעבר הפתאומי מחיי עבדות בגיטו לחיי היער גרם למפנה
נפשי עמוק אצל בחורי הגיטו ,ובמשך שבועות תמימים התהלכו
ממש

כשיכורים

ברחבי

היער.

כתוצאה

מהמוצא

וזכרונות

האימים המשותפים התלכדו הלוחמים היהודיים כמעט בלי·
משים לקבוצות קטנות ומלוכדות ,בניגוד לרוסים שיחסי·
הידידות ביניהם היו גזירים יותר .ב~רתד השפיע על כך העבר
הקרוב והפעילות הציבורית בגיטו ,שהלוחמים היו שקועים בה
למעלה מראש  :הקיבוץ השומרי· nלוצי ברח' מילדוס ז בסלא·
בודקה ,החוג הקומוניסטי וה"קומסומול" ,קבוצות היציאה ליער

ולרכישת נשק וכיו"ב .גרבה הסלוידאריות בקרב קבוצות ·אלה
והדבר התבטא גם בבילוי הזמן הפנוי בצוותא .קבוצת השומרים
הית,ד עורכת ערבי·שירה ולא פעם הצטרפו אליהם גם פרטיזנים
רוסיים ,והשירים הארץ·ישראליים השתלבו עם שירי ה"קאט·

ירשה" .פעמים אחדות גם נסחפו הלוחמים לריקוד "הורת"
משולהבת.

אף על פי שרוב הלוחמים שלטו בלשון הרוסית ,שהית,ד
הלשון השלטת ברחבי היער ,דיברו לוחמי קובנה בינם לכיו
עצמם א י דיש ,ובחלקם אפילו עב ר י ת .בלב לא מעטים
מהם פיעם מה שניתן לכנות
היה ו די.

,ד יי ע ו ד

של

ה פ ר ט י זו

היתה זו הכרה ש"הגורל הותיר אותנו לפליטה

מקיבוץ יהודי ליטא המפואר ועלינו לעשות הכל כדי להציל

לא רק את חיינו אנו ,אלא גם חיי יהודים אחרים ,לשאת בגאון
את שמנו היהודי ולנקום את דם הורינו ,קרובינו וחברינו
להוכיח לעולם כי אכן לא פסה גבורה

-

מישראל "...

גורם נוסף שעודד את הסולידאריות ביו הפרטיזנים ההיודים

באה עוד לוחמת בודדת אתת ,צביה קאפיט ,ומאז נפסק הקשר

היו הפגישות התכופות עם לוחמי גיטו וילנה ,שמהם נודעו

עם הגיטו לחלוטין .ממקומות שונים הסתננו מ-שוערת על
אמצעים דרקוניים שנוקטים הגרמנים כלפי שרדיי העדה היהו·
זית ,אך במה יכלו הפרטיזנים לעזור ן הם ציפו בכליון·עיניים
להזדמנות להתקדם לעבר קובנה עוד בטרם בוא הצבא·האדום,
וחלמד כמתר על הסתערות מחשררת על הגיטו .אמנם חל.רם
זה לא נתממש ,אך בסוף מאי קיבלה מפקדת הבריגאדה
הוראה ממוסקבה להעביר את כוחה העיקרי אל מרכז ליטא,
עומק יותר בעורף האויב .הרפטיזנים היהודים שנפל בחלקם
להשתתף במסע זה עשו זאת בסיפוק רב .הראשונה נשלתה

פרטים על מרד גיטו וארשה ,ביאליסטוק ווילנה .כאן המקום

למרכז 'ליטא הפלוגה הקרבית של "מוות לכובשים".
זמן·מה אחרי יציאתה של הפלוגה הקרבית עזב את בסיסו
הגדוד הקובנאי השני "ופיריוד" .מטרתו היתה להגיע ליערות

לציין תופעה נוספת שממדיה היו אמנם מצומצמים ,אך אין

להתעלם ממנה :

ה אנטישמיות.

כך ,למשל ,היו כמה

פרטיזנים רוסיים נוהגים לבוא בטענות אל חברהים

היהודים :

שהיהודים בגיטו קובנה ,כבשאר הגיטאות ,עבדו את הנאצים

ומסרו להם מרצונם הטוב את כל הונם ורכושם  iשהלכו לטבח

ללא התנגדות  iשבאר ליער רק כדי "להציל את עורם" וכיו"ב.
היו גם גילויים חריפים יותר .חוקת הלחימה הפרטיזנית הופעלה
לא פעם בכל חומרתה כלפי הלוחם היהודי ,בעוד שכלפי הלוחם
הלא·היודי נהגו בליבראליות מסויימת .לדוגמה  :הלוחמים הלא·

יהודים היו נוטלים מן האיכרים חפצים שרבים לצרנידם ,האישיים
והמטה לא הגיב על כך ,אך כשנודע שנמת לוחמים יהודים

שליד קאזלורודה )מרכז ליטא( ,להקים שם בסיס פרטיזני ולארגן

עשו זאת ,מדי נתבעו לדין.

פשיטות בסביבה .באותו איזור הוקם זמן·מה לפני כן ,על·ידי

מקרים אלה היו אמנם לא רבים ונבעו במידה רבה מתוך
כך ,שררכם של הלוחמים הלא·יהודים בגדודים אלה היו קודם
בשבי הנאצי והורעלו שם מהתעמולה האנטישמית .רגשי·הטינה
כלפי ההיודים גברו עקב העובדת שהנשק ,הציוד והלבוש

קבוצות הלוחמים האחרונות שיצאו מגיטו קובנה ,גדוד בשם

"קורצ'אגין" .לפי עדותו של ירחמיאל ברמן היה גדוד זה
פעיל למדי .אחד ממבצעיו הראשונים היה סיוע לבריחתם של
 17יהודי קרבנה שהועסקו על·ידי הגרמנים במחנה·עבודה.

שהלוחמים ההיודים הביאו מן הגיטו ,עלו בהרבה על כל מה

יו " ר ה " וcלסססנרוcס " של גיסו קובנה ד"ר אלחנן וcלק.ס
משמאל  :המצבה שהוקמה לזכרו כדכאו

כית·הקכרות של גיסו קובנה  .צולם כשנות החמישים

כתובת שנחרתה על

שני לn m

ות· רס כייד הסופר לctי~ר הייוcו.כן,

שניספה גוס משפחתו עכת חיסלו הגיסו
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רזוח ירבחל העובתה תיצולחה תיתרתחמה וסיגב ילזואש

ביםר קרבנ:יז

ךך1

שיכלו הלא·הידוים )לרבות מפקדי היחדיות( "לרכוש" מן
האוייב או מן האוכלוסיה האז  mיח.

במלחמה הפרטיזנית" .הללו הונאו למטה הגדדוים ,נצטוו

הגחידם הקובנאים שישמו מעין רמכז·קומוניקאציה בלתי·

לכתוב את קורות חיהים ולמלא שאלונים מפורסים על פעולתם

באמצעות הקשר הפרטיזני נתקבלו מברית·המועצות דייעות

למען חילות הכיבוש .על סמך כל זה נערך מיון .מחלק מהם
נלקח הנשק והם נשלחו הביתה ,ואחרים ,כיחוד אוקראינים

על הידוי קובנה שברחו בראשית המלחמה עם הצבא הרוסי

ואנשי רלאסונ )שהצטיינו במלחמתם הקנאית נגד הפרטיזנים(,

הנסוג .נדוע כי רונם חיים ושלמים ואף מצטיינים במלחמה

נורו במקום .בדדוים הוכנסו אל שורות הפרטיזנים ,תוך יחס

גנד הפולש הנאצי במסגרת הדיביזהי הליטאית .הידיעות הללו
הועברו לאחר·מכן אל הגיסו על·דיי מורי·הדרך הפרטיזניים.

של "כבזהו וחדשהו".

שרמי בין הידוי ליטא גניטאוח ,נבריח·המרעצות ובעולם כולו.

כך קיבלה משפחת דיסקאנט בגיסו ידיעה שבנם אייזיק חי קויים.
ומשפחת קרצ•מר

-

כי בנם משרת בדיביזיה הליטאית בדרגת

קצין .מצד שני הועברו למוסקבה ,באמצעות האלחוט וכן על·

סים מפוקפקים שביקשו לסהר את עצמם על·דיי "השתתפות

ב·s

ביולי נשמע רעם התותחים בחר וקרוב מא.ד לבריגאהד

ניחנה פקודה לנטוש את הבסיסים ולעלות לווילנה מצד דרום
ולהתחבר עם חיל·ה nלוז של הצבא האדום.

ב·s

ביולי הושלמו

דיי שליחים מיוחדים )כמו המשורר סוצקבר מן הגדדו הווילנאי

ההכנות למסע הגדול .הפצועים והחולים הושארו בפיקודו של
מפקד·הכיתה חנא קגאן ,שרגלו נפגהע זמן·מה קודם·לכן'

ועוד( ,פרסים על ההרג וההשמדה של יהדות ליטא .הוועד

והגדדוים לפלוגותיהם יצאו לדרך.

היהודי האנסי·פאשיסטי במוסקבה דאג לכך שהדייעות הללו

ב·  11ביולי הגיע הסור הפרטיזני לפוכרי וילנה ונפגש שם

יגיעו ליהדות העולם )כיחוד הפרטים על זוועות "הפורט

עם ראשוני החיליים הסובייטיםי .מרכז הערי ההי כבר בידי

הצבא·האדום ,אבל בפרנוהי עדיין נמשכו קרבוח·ר nוב .על

התשיעי" שנתגלו עם הבריחה המפורסמת( .יהודי גיסו קובנה,
שהועברו למחנות·הסגר באסטונהי ,גרמניה ופולין ,הביאו אח

הבריגאדה הוטלו התפקדיים הבאים :

הוציאה נשמתה נמחנה·ההסגר על אדמת גרמניה באמונה

הגרמנים הנחבאים וגדודהים ; להעמדי משמרות·שיטור בצמתי
הדרכים ובמקומות אסטרטגיים ; לשמור שמירה מעולה על

ובמשאלה וסננה הלוחם ביערות רדוניקי ינקום את נקמתה.

למנוע נדדית

בשורת המאבק הפרטיזני המזדיין ליתר האסירים ,ולא זsם אחת

הסלנג הפרטיזני ,שהיה משותף פחות או יותר לכל היחידות

לטהר את העיר משרידי

מחסני הנשק והמזונות של הצבא הגרמני המובס ;

אוכלוסיה ולאסור את החשודים בריגול ,שיתוף פעולה עם

הפרטיזניות בשטחי הכיבוש הנאצי במזרח ,קיבל בקרב הגדודים

הנאצים ,בגידה וכר'.

הקובנאים צביון יהודי וביטויים וקללות רוסיות התמזגו בלשון

הגדדו "מורת לכובשים" התמקם בווילנה· ,במוסד·ילידם עזוב.
כאן נפגשו הלוחמים היהודים עם ראשוני הניצולים מגיסו
וילנה רעם ראשוני החוזרים מברית·המועצרת .היו אלה ימי
שכרון·מאושר ללוחמים היהודים .למרבית הצער לא במנער גם

סוף סוף התחילה האופנסיבה הסובייטית בחזית ויטנסק.

הפרטיזן דב קרט ,מגיסו

אדייש המדוברת.

היציאה

מן

n

יער

הדייעות הראשונות על התקדמות הצבא·האדום בקטע זה

בעצם הימים האלה פגיעות

וקרבנות :

קובנה ,קיפח את ידו רעינו בהתפוצץ במקרה רימרן·י.ד

עוררו גל של התלהבות עצומה ברחבי היער .לא היה ספק ,כי

עקב מקרי שו,ד תגרות עם חיילים סובייטיים ושערוריות

חיש מהר תתמוטט התנגדות הגרמנים והאיזון כולו ישוחרר

שירו הפרטיזנים

אחרות

)כיחוד

רבו

יריות ·שמחה

תכופות,

תוך ימים פסורים .ואמנם יום יום הבאהו הודעות הצבא הסרב·

ברחובות העיר( נצטוו לרחמי הבריגאדה להחזיר את הנשק.

ייטי שנקלטו על·דיי האלוחטאי במטה וצורופ לפקודת·היום -

בהחזרת הנשק הסתיים השירות הפרטיזני של לוחמינו .כל אחד
קיבל אישור על תקופת שירותו ,ורבים קיבלו תעודה המתארת

ידיעות על מכוח קשות שסופגים חילות הנאצים .באחד הימים
הת~ nלו הלוחמים להרגיש מעין רעידת·אדמה שעמה .אכן ,היה

אח מבצעיהם

זה רעם תותחים שהתקרב ליער מן המזרח .הצבא הסובייטי

העיר קובנה היתה עדיין בידי הגרמנים .החזית נעצרה לפני
שעריה והיחה עוד שהות בידי אנשי ה·ס.ס .לחסל אח הגיטר.

נראו מסביב תמרות·שען סמיכות .היו אלה משלטי הגרמנים
שחילות המצב העל,ם באש לפני נסיגתם הבהולה .המקומות

הגיטו עלה בלהבות .הלוחמים היהודים מקרבנה נשארו ,אחרי

פירוק המסגרת הפרטיזנית ,כאילו בחלל ריק .הם עמדו מזועזעים

המפונים נתפסו מיד על·ידי הפרטיזנים ,שכוננו בהם שלטון

עד היסו,ד כזזzביניהם לבין הגיטר העשן וקרוביהם המרכלים

התקדם לכיוון ליטא .הדי הקרבות היו עדייו רחוקים כאשר

הקרביים.

לגרמניה הוצב קו חזית.

סוביייט.

בינתיים גברה ההתעוררות ניער .חלק הארי של לוחמי

הלוחמים ניסו להיחלץ ממצבם זה בדרכים שרנות  :מי על·

הבריגאדה יצא כבר למרכז ליטא ,אך בימים אלה גבר זרם

דיי העפלה לארץ·ישראל ,מי על·דיי הצטרפות לפלרגות·המחץ
שטיהרו את העיירות והיערות ממשתפי·פערלה למיניהם ,מי
על·דיי כניסה לשוררת המיליציה הסרנייסיח ,רמי על·ידי

המבקשים להצטרף לשורות הפרטיזנים "ברגע

וים

ליטאים

שברחו

מיחדיות

המשטרה,

האחרון" :
חיילי

שוט·

"יחידות

המתנדבים" הליטאיות ,שבויי·מלחמה רוסיים ועוד הרבה סיפו·

התגייסות לצבא האדום שהמשיר את דרכו מערבה.

שרה בשמית

היחסים הפנימיים בגיטו ן,ןבנה

"תיבות המוות"
חגיטארת

נקרוא בפי

הגרמנים

"תיכרת מורת"

Toten)-

 , (kistenובכינוי זח כבר גלומה עצם מטרתם .כדי להצדיק
את מעשיהם ניקשר הגרמנים קודם-כל להשחית את דמותם
הגופנית ,רהרוחני·ת של כלואי חגיטאות ,על·דיי יצירת תנאי·
חיים בלתי·אנושיים ,ובכך "להוכיח" לעולם ,כי הם עושים
רק חסד עם האנושות בכלאם את חיחודים.
"אתמול הגיע לבתי·המלאכ·ח טיול של נוער היטלראי.
חם אבו כאילו לגן·חירת ,להסתכל כיחודים העובדים.
בשבילם זה ·בידור".

כך כתהב ביונמה תמרח לזרסון בת ה ,14-
ואכן הפכו הגיטאות והמחנות למכבש רוחני וגופני רב·
הסבל התמידי מרעב ומעבודה מרפכת שינה במיהד

עצמה :

רבה את מראם היחצוני של כלו,אי חגיטארת ,ואילו ההתעללות
והנוכחות התמדיית של חמורת מתחו את העצבים עד קצה
גבול היכולת ,חיקחו רגשות ואף חיבלו אצל רבים ביכולת
חחשיבח

והשיופט.

טובים לסטות מערכי נהוג ומוסר ציבורי ואישי ,המקובלים
כחכוח מתוקנת .התנאים האכזריים של החיים גביטר הקהו
במידה לא-מבוטלת את הרגישות לפגמי התנהגות ,שנתגלו
אצל פונקציונרים מסויימים של אדמיניסטרציית הגיטו ,והצי·
ברר התייחס אלהים ב"חבנה" ,כי "בלעדי זה הרי אי·אפשר
עתה להתקיים" ,אך גילויים של עזרה ·לנזקקים ,מוסרית
רחומרי·ת ,רווחו כב.ר בשב ,וערת הראשונים של המלחמה ,בעצם
השחיטות ההמוניות ,שהינו בהלם את היודי קובנה .כשהחל
להאתרגן חגיטו בסלאבוד-קח ,לא פסקה העזרה ההדדית.
פועלים יהודים בבריגדות )כך נתכנו פלוגרת·חעברהד( חיו
פורסים מלחמם חדל לחבריהם מחוסרי הלחם .וחסד חעזרח
הזאת ,הספונטנית והאשיית ,נעשה על·ידי רבים מיהודי
קרבנה  -ולא רק לקרובים ולמכרים ,אלא גם לפל~טים זרים,
שעמדו נחרץ אוביד·עצח ,ו·חמרעצח ,שרק החלה בפעולתה,
קצרה

ידה

המרשיע.

למרות כל מאמציה להקל על המצוקה וחס-בל ,עמהד
המועצה חסרת·ארנים נר-נח מזמיות ומיבצעי·ההשמדה של
הגרמנים .רעם כל חרצ,ון חטוב ש·היח לחברי ה"אלטסטנראט"

גם יחסר של עם·הרוב הליטאי ,שאלפים מבניו שיתפו פעו·
לה עם הגרמנים בהשדמת יהודים ,עוד הוסיף על קשיי החיים

לנהרג בצדק וביושר ,חרי במגע היומיומי עם הציבור הרחב

בגיסו .ראם ב.כל זאת היו חיי היומיום בגיסו קרבנה ,בשנים

באו פקידים ופונקציונרים רבים ,שלא כולם עמח בבמחן

 ,1943-1942בחלוף הגלים הראשונים של ההשמדה החמר·
בית ,נסבלים בהשואוה לגיטאות הגדולים בפרלין ~,יש לזקוף
זאת במידה רבה לזברת שני גורמים עיקריים :
א( גיטז קרבנה ,בהשוואה לגיטאות המרכזיים בפולין,
חהי גיטר קטן בשטחו ובמספר אוכלוסיו ,ועובהד זאת הקלח
על המאבק ברעב ובמגיופת.

לאחר שמחבריהם חפנו לעפר וארפ .אולם דברי הביקורת

חרא הגוף האדמיניסטרטיבי

לא חרפנו דרקא נגד חברי המועצה ,אלא נגד בעלי שמרות

ב(

חברי ה"אלטסטנראט"

2

-

 היו פעילי·ציבור מוכרים בקרבהעליון בגיסו קוב.נה
יהדות ליטא ,אנשים בעלי רהמ רוחנית-מוסרית ,שהשירות

המוסר

והאשיי.

הציבורי

קרבנה

המוני הכלואים מגיט'l
מסרגלים לסרפ על חיהים בגיסו .אך היו בפיהם גם טענות
וקובלנות ,אותם ביטאו לפעמים בהומור ולפעמים במרירות
בפולקלור הגיטר

-

אינם

ערד

בחיים

ואינם

בפזמונים ובדברי חידו,ד שהאריכ,ן ימים

מסויימים ,מדרגות בי ו·ג.י

ביד בעלי התפקידים חיו אנשים שונים .חי·ו אישים שדוקא

לעמן קהילתם ,ולא קירם חשררח בידיהם ,עמד בראש דאגו·

בתנאי ·חגיטר בתעלו מא,ד נתנו את חיהים על השירות לקחי·

תיחם .יר"ר המועצה ,ד"ר אלחנן אלקס ,היה גאה ביהדותו,

לתם או על הגנת חגיסר ,והם נשארו בזכרון חעם גיבורים

והעמיד כל העת את חייו בסכנה בשירות קהילתו .גם ממלא·
מקומו ,חעו"ד לייב גרפרנקל ,ממנהיגיה הציבוריים של יחדרת
ליטא ,חי בגיטר חיים אמופקים וצנועים ,ועשה כמיטב יכולתו
למען הכלל.

נערצים .היו פקידים שלא סטר מעקרונות התנהגות מקובלת

במכס של עשרות שנים אחורה אפשר לקבוע ,כי הגרמנים
הצליחו לכלות את קהילת קובנה ,אבל לא הצליחו להשחית
את דמותם הרוחנית של ,המוני העם .אמנם ,לא הכל היו
טהורים וקדושים .המאבק לחיים ולפת-לחם אילץ רבים רכן

כחכוח מתוקנת אף בתנאי חגיום האכזריים ,וחיו חיים מאו·

חלושי אופי ,שלא עמדו

פקים וצנועים .וחיו גם אנשים
בפיתוי להיטיב את מצבם על חשבון הזולת.
וחיתה

גם

קבוצה

קטנה,

מן

הזיבורית

שבחברה,

ונתונה

טיפוסים מושחתים מלכתחילה ,שניצל·ר את הגיטר כדי לחיות
חיי רווחה .ביניהם חיו ברנשים שאף לא נרתעו מלשרת את
הצורר ,או להציל את חיהים על חשבון הזרלתs,
הפונקציונרים של מחלקות המועצה נהנו המטבות מסו·

.1

מאחר שומשגי

.2

ואילו במציאות ךם ,יחסיים ,לכן יתבהרו המושגים  -טוב ורע,
גיטר קטן וגדלו  -תוך השוואה לגיטארת אחרםי ,בעיקר בםרלין.
בלשון העם הוא נקרא הוועד )"עדר קו;tמיטעט"( ואילו אנחונ
נשתמש
הזקנים",

במונח

האיכות הם ומשגים אבסולוטיים

מועהצ,

בהתאם

לשם

הרשמי

בפילוסופיה,

-

"מועצת

.3

ארה דברי

.n

ארנשטם חבקירתו על·דיי הלשטונות הסובייטיים

לאחר המלחמה

.336-335

בתרך :

"טבח המרבי" ,אוסף מסמכים בי ,עמ'

ראה גם עזרתו של השוטר חירש נויבורגר ,ארכיון

ידושם ,M-t/E-1320/1286

קרבבח

ג•טו

119

יימרח ,כגרן מנרת·מזרן באיכרת ובכמרת גדולה יותר ,והתגוררו

זכהם עצמם לא נאלצו לעבו,ד אלא רק להשגיח על פועליהם,

מרגבים

חוסר צדק ושוויון בלס בעיקר במשדד הענודה ,שהיה

מרווחת

נדירה

יותר.

הם

והעיקר ,

היו

ומשפחותיהם

מאקצירת שונות ,משילוח למ nנרת·העבוהד.

המשדד הקובע בחיי הגיטר .בעברדת·כפיה ,כמעם ללא תמר·

ההסבות שניתנו לנעלי המשרות עוררו את קנאתם של

רה ,חייבים היו כל תושבי הגיטר ,החל בגילים  16-15רכלה

הרמני·העם חסדי הפריבליגיות ,והם כינו את בעלי התפקידים

בגילאי

הפגעים ראצמעי·הדיכרי

כשזוב של לעג ומרירות "יעלרת" )שהיו מבסאים zאלס<.

היעיל בייד הצוררים.

פזמונים לא·מעסים הילכו עליהם נגיסר,

שהושרו בלחנים

4

דיועים ,מושאלים משירים עממיים מפורסמים יהודיים רדו·
סיים.

אלה

נשירים

המוני

"נקמר"

חסרי ההטבות

הגיסר

נ"יעלרת" ,והתנחמו בתקורה לימים סובים יותר.
מפגעים

אכן ,הגיסר לא היה גיסו ,אילו ההי חופשי
חברתיים .מהנפרצים בגיסו קובנה ניתן למנות את הפרן·
את

סקצירניזם,

השוח,ד

נסילת

שרחיתרת·מידרת

גם

והיא

,60-55

בגיסו

עבהדו

קרבנה,

חיתה אחד

כרמ

תציל ממוות.

בגיטארת

הדעה,

אחרים ,רווחה

כי

לפיכך מילאו דוב אנשי הגיטר את

חרבת העבודה ,רדעת·הקהל אף חיתה מוקיהע את המש·

תמטים .עם זאת היו פועלים ,שהשתדלו לעבוד דק למראית
עין ,המעיטו ככל האפשר את הפדיון ואף חיבלו במרצדים
הגמרריםe.

מסריימת,

מאחד שמנות·המזרן שהוקצו ליהודים איפשדר רק גסיסה

והיא

איטית רמעב ,חיתה הגעייה הנרעדת להשיג תוספת מזרן,

מהסוג שהיה נדיר אצל יהודי ליטא לפני המלחמה

-

ההוללות.

והדרך לכך

להישלח לבריגדה "טובה" ,המאפשרת מגע

-

עם ליטאים רס nד· nליפין אתם .לפיכך היו היהודים נוהגים
להשתמט

הפרוטקציוניזם

ה"דערת",

מהבריגדות

היו

וכאן

עם

מתנגשים

נהוגים של פרוטקציוניזם היו כמעט בכל מחלקות המר·

משדד העבודה ,שחייב חיה לאייש את כל הבריגדות .עם

בשמרד העבודה ,במשדד ההזנה ,בדיור ,ואפילו בוועדה

בגיסו קרבנה ואד נעיד סובה את ההגנה על

עצה :

זתא ,דנים

הרפואית .העם כינה אותר ב'ז,Zפת החידוד שלו ,פעם בהומור

הצעירים

מהפרד·

והאנשים

במרירות,

ופעם
סקציה

נשם

"ךיטאמין

בבינרי

"',פ

הנהנים

ואת

המאורגנים :
כי

קירר,

דצון·הנקמה בצודד היה נחלת הכל,

הצעירים

נקמתם.

ינקמר את

פשטו

כאשד

בגיטר שמועות על התארגנות המחתרת והארגון הפרטיזני,

"ריטאמינשצ'יקים".

מותר לומר ,כי במידה מסריימת ,אם כי מתוך רצון סרב,

דרו רבים נחת ,אם כי זה היה כדון בסכנה לגיסו .בגיסו

נהגה גם המועצה במידת איפה אויפה ,כאשד נקטה מדיניות

קרבנה נוצרה אווירת סרליאדדירת עם תנועת המחתרת ,והיא

המועצה

מצאה את ניסויה המעשי בעזרה שהגישו לארגון הרפסיזגי

של

הגנה

האמינו

חלקי·ארכלרסיהי

על

נתרם·לנ ,כי

מסריימים.

מפלת הגרמנים

ערד נבלה אותם" .ערד נ· 1941

חברי

קררנה רכי
הסוף,

רעד

"אנחנו

רווחו

ראשי המועצה ,חלק מהפקידות הנבירה רמהמשסדה,ד

בגיטר

העיק

במיוחד

הגיטר

על

לספק

ירם·ירם

במשמרות,

יום

ההכרח

אלפי

שמרעות על מפלתם הקרובה של הגרמנים ,וסרפדו סיפורים

פועלים

על כל מיני גיסים ונפלאות .והמוני היהודים האמינו לשמו·
ערת אלה ,שפידנסן את התקןןה לחיים G,לפיכך ביקשו חברי

ברטיבות ובקרר ,בהשגחת נוגשים ברוטליים וללא אפשרות

העבודה

לשהד·חתרעפה.

ולילה,

להכין חבילה למען המשפחה הרעבה ,הפכה מקרם זה לסיוט.

המועהצ לשמור קרדם·כל על חייהם של אנשי·הדרח והאינם·

מי שיכול ההי להיחלץ

 -נחלץ .מי שהיה ביכולתו לשלם,

ליגנציה ,רכן על פעילי הצינור ,כדי שביום השחרור יישארו

ממלא·מקום,

שחיו

אנשים

בקרבנה

שיהיר

מסרגלים

לשקם

חיי

את

הקהילה

לו

שכד

בגיסו גם

נערים

בלשון

"מלאד"

הגיטר.

נירן

חלה

צעירים שחרבת·העברדה עדיין לא

הפצועה ולהנהיגה מחדש.
זאת רעוד  :שכנרת האינטליגנציה המקצועית עמדו בקושי

נמצרכי·מזרן .מי שלא היה באפשרותו לשלם ,נאלץ ללכת

גופנית

שלמה

רב

יותר

בתנאי

הגיטר

האכזריים,

כמר

בעבודה

עליהם,

ירם·ירם

היה

ניתן

לשכור

לשדה·התרעפה.

אותם

רכך

תמררת

נוצרה

תשלום,

בגיטר

בעיקר

שכבה

מפרכת ,ולא ידעו לסחור ולהשיג מצרכים חיוניים ולחגביכם
לגיסו .נוסף לכך היה בגיסו אחוז ניכר של אנשים בגיל

 כפי שכרנו הפועליםשל "א~דודדומשצ'יקים מסכנים"
הקבועים של שהד·התערפה .הפקיד היהודי הממונה על שדה·

על·ידי

התעופה נהג אף הוא בגסות ובקשיחות עם הפועלים היהו·

קשיש,

שה"אלטסטנדאט"

ביקש

על

להגן

חייהם

הצבתם במקומרת·עברדה קלים יותר ,ולפיכך היו גם דנים
מהבריגדידים )אלה הם ראשי פלוגרת·העבודה

-

זים,

הבריגדות(

אנשים קשישים ,והפריבילגיה העיקרית שממנה נהנו היתה,

הויו

,4

קרם

פרן ידיישער

קארונע"

)עמ'

גרםונקל" ,קובנה היהדוית בחורבנה" )עמי

(, 1.89

כי

תשאלו

אוחי,

מה

בוועד תפקייד"(,

u

בתד ם יהשוע

אליהו מייטיס ,מוגד ,עמ' ק"ב.

,5

במקרם·ענרדה

זה

היו

המ·זtגיחים

ך• משח סגלסרן" ,די גרריסע ררארשסאסן אין קאררנער געסא",

.7

אווירה זאת
ששררו

"משיחים ,כי פלשתינה

כמו

זו

המכונה

בריגדת

j

ברארן·לוין,

"פאדסיזאנעד

פרן

"ותלדותיה

של

אדבעסער

פרן

מחתרת" ,עמ'  . 106ר' בארכיון יד·שרם" ,די
קאררנעד געסא רראדשסאסף ,הדעות ,M-l/E-1389/1340

טן·םי .ר' גם השיר "עפעס מארבע ,וואס איד פרעגס" )"מוזר

במקרר

שר.

גם

נוספות,

בתרך  :פ .ל " n .חרב• 18
קאורנער געסא" ,עמ' 43-42

ל.

ובתרגום של

בריגדות

יותר

יעליךגעלפערן,

הוכזמון הפר Dולרי "יעלרת"  Dררסם בסמרו של י.גאר" ,רעד אומ•

(, 409-408

"דעות"

השטאב·אמירד

•6
ובסמרו של

והדבר

הגביר

ערד

את

מדי

חייהם.

בגיסו

בגיסו

רקבנה

וארשה

בין

חיתה רוסנה
ה"זידנדאס"

באופן

קרסבי מהיחסים

והמשסדה

מדצ

אחד,

רדא.רגון היהודי הל mם מדצ שני .היא חיתה גם שרנה מהאווירה

ר' תמרה ,שרימה מה·  23תבמכו : 1942
קיבלה עצמאות .הגיטו צוהל" ; שרימה מה·נ 1באמי : 1943

בגיסו וילבה ,בה הצליח גבס להסיח אח המרבי הגיסר נגד איציק

"נדמה ערד חושד אונו נהיה המשיים" ,עור.ד ד' גם אצל גדםרנקל

ריסנבדג ,מפדק הארגון ח Dרסיזני פ .D .אר ,.והם התקהלו ודרשו

בפרק "רוח חגיסר ר'דמיניררת"',

אח הסגרתו של המפק.ד

יהדות י?יטא
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הגרמנים והליטאים מהלכים כשהם מזריינים באלות ומכים
את הפועלים .גם לבריגהד זאת אפשר היה לגייס פועלים
רק

בכוח

אר

כשהמגייסים

במידמה,

ארתה

מציגים

כאחת

הבריגדות הטובות .העובדה ,שגם הבריגדיר היהודי נהג כאן

כאחד הנרגשים והיה מכה את הפועלים היהודים ,הגבירה את

המרירות ,הכאב mברשה .אולם הבריגדיר היהודי של בריגדה
זר היה י-רצא·דרפן  ,כי בדרן-כלל היו היחסים בין הבריגדירים
והפועלים תקינים .רק כאשר עזב המאירר שר ,ובמקומר הגיע

איש-צבא צעיר )כנראה כדי להחלים אחרי פציעתו בחזית, (.
השתנה המצב תכלית שינוי .עתה הפכה הבריגהד לאחת
המבוקשות
תמיד
מטעמים

בגיטןB,

הוי

אנשים

בגיטר

ראם

עקרוניים,

שהשתמטו

מטעמים

מחרבת

אנרכיים.

העבודה,

אם

חסרו

פר·

כאשר

עלים חיתה נכנסת לפעולה מחלקת הגיוס רהעינרש .הפרנקצ·
ירנרים שלה היו באים אל השער ,פושטים גביטר ,אר עוצרים

למחרת הגיע לבית-הסוהר אביה של תמרה ,הפררפיסרר
לזרסרן ,שוחרר ארתה .אולם הנשים האחרות נשלחו לאחר

ליל המאסר שרב אל שדה·התערפה.
בדרך·כל•ל התייחס הציבור ב"סלחנרת" רב"הבנה" לפרו·
טקצירניזם ,להגנה על קרובי-משפחה יידידים .אולם כאשר
מדובר היה בסכנת·  nיים של ממש ,היה הפרוטקציוניזם
מעורר מרירות ואף מקומם את הציבור הבלתי-ומגן נגד
בעלי·הדעה בגיטר .רכך אירע במקרה של  5,000התעודות,
ששלח יורדו לחלוקה לבעלי-המלאכה .המרבי הגיטר תפשר
חיש-מהר ,כי אלה הן "תעודות חיים" ,ולכן ,כאשר החלו
פקידי המועצה לחלקם לרפוטקציונרים שונים ,התקומם הגיטר.
המונים פרצו למשרד המועצה ותבער את התעודות.
קשה לפסוק כאן חד-משמעית על התנהגות זאת של
ה"אלטסטרבאט", ,שאמנם חש,ד כי הגיטר עומד לפני שחיטה,
רכי בעלי התעודות יינצלו .בחלוקת התעודות לפי שיקוליה
עשתה המועצה מעשה של סלקציה ,דנה דיני בפשרת .ככל
שהיו כוונותיה טובות והשיקול היה שיקול ציבורי ,ספק רב
הוא ,אם היתה רשות למועצה לקבוע מי לחיים רמי למררת9 ,
ואכן ,חברי המועצה הביבר לאחר שפרצה המהומה ,כי טעו
בנסוםת לחלק את התעודות וביקשו להחזירן ,אלא שההמון

את המשתמטים וחובשים אותם בבתי-הסוהר של המשטרה.
הביקורת על מיליי חרבת העבוהד של איש הגיטו לא ·חיתה
קשה ,שכן לכל פועל היה כרטיס-עבודה אישי ,עליו היה
חרתם הבריגדיר  ,כאשר מילא הפעול את ירמו כנדרש .את
הנתונים על הפועלים היו הבריגדירים מעבירים למחלקת·
הרישום לש המועצה במשרד העבוהד ,שם היה לכל פועל
תיק אישי ,בר היו מסמנים את ימי·העברדה שלו .אולם
אפשר היה למסור את הכרטיס ל"מלאד" רעל·ידיר לקבל את
החתימה על מילוי חרבת העבודה.
הנשים בגיטר ,ניחרד המטופלות במשפחות ,עבדו ימים
מסריימים .בעברה ברחוב צריכה חיתה האשה להראות לשוטר

"גרמני ושני יהוידם ,הלכו מבית לבית ורשיהמ בידיהם" -
כותבת תמרה ביומנה ,ב  26-באוקטובר  ,1943למרות שאז

חייבת

היה כבר ידוע ·בגיטר ,כי האנשים שהוסער בתחילת השנה

לעבו.ד ביתר הימים יכלה לנוע באין-מפריע ברחובות הגיטר.

ואווירת

את

בר

כרטיס-העבודה,

היה

מסומן

היום

שבר

היא

אולם לא תמיד נתפסו האנשים בצדק .תכופות ,כאשר
חסרו פועלים לשדה-התעופה או לשילוח אל מחוץ לגיסו,
היו השוטרים חוטפים מכל הבא ליד

-

מהרחובות ,ואפילו

המבו·יגדרת החוזרות לגיסו מעבודה .היו מעבירים את
החטופים ללילה אל בית-הסוהר ,רמשם משלחים אותם
למקרם הנחרץ .רכך כותבת ביומנה הנערה

התמר,ד פרץ למשרד וחטף את

רשימות

חיים

בשדה·התערפה ...

הוא ,כי בשרבנו משהד-התעופה כלאר אותנו

חפרת מפשע -
לנתי בלילה קר בחדר קר ,שכרבת על דרגש עירום,

וקיימים,

השתררו

זאת

בכל

בגיטר

בהלה

המעצר,

בהם רוכזו

רכך רשמה

המגורשים.

תמרה :

"אבר גרים לא רחוק מבית-המאסר ,מנמו ברקע בכי
תיונקות וקרע ל-בבות".

"  2בנובמבר •1942
יום לא נעים .תפרידו אותי מהבריגדה ושלחו לעבוד
 8 -נשים

המוסעים.

דיכאון ,רמי שרק יכול הסתתר .מי שלא הצליח למצוא
מחבוא ,ניצרד והובל לקרונות .ואין תימה ,כי שוטרי הגיטר,
שנשלחו לבצע את ,הפקודה הנוראה ,עשר זאת תוך אי·רצרן
בולט .היו תופסים משפחות שלמרת ומובילים אותן לבתי·

תמרה :

אבל זה עדיין ל· א כלרם .העיקר

התערדרת10 ,

גם החטיפות של האנשים לשם שילוחם למחנות ,לריגה
ולאסטוניה ,הטילו צל על פעולתה של המעוצה ,שערכה את

רגם כאן פעלה הרפוטקציה :

בעלי

הקשרים

הנכונים

שורחרו· ,אד במקומם ניצודו אחרים .והדבר עורר רגשות מרים

אצל חלק מהציבור נגד המרעצה,

11

בבית-הסוהר של הגיטר .הצרה היא ,כי
השוחד

כשבטני מצפצפת .התא היה מלא .בפינה עמד דלי

לעשיית הצרכים ,רהסרחרן האירם לא נתן לעצרם עין.
לעולם לא אשכח לילה זה .אני שרכבת לי מאחורי סורג
כפול ומהרהרת  :למה ומדוע ו לא עשינו כל רע .הנה

הופתח דלתות .לא הואשמו בכך חלילה חברי הומעצה ,אלא
פונקציונרים מסריימים ושוטרים .יהודי הגיטר ידעו מי מקבל

את ה"ח~נגר" .גם בבתי-המלאכה הגדולים היו מקרים של

איו זה מספיק שהגרמנים שופטים רררצ·

שוח.ד היי יפנים אל האןמן אר הפקדי המתאים והוא היה

חים אותנו ,כפי שערלה על רוחם ,גם המשטרה שלנר

מיז-tתדל ,שהפונה יתקבל בבתי·המלאכה רירצידי בכרטיס

הגיעו זנמים !

משתוללת אכרות נפשה •" ..
.8

מן המפורסמות היה ,כי באין "ריטאמין

"'פ השוחד הוא

ר' עדרת מאיר גרלשדמי,ד בלה"ג ,תיק ליסא ,תערד בע"פ ,מס' , 31
העד היה מפועלי הבריגדה הזאת ,בה היו אוספים גררסארת·מתכת

כדי לשלחן לחזית .המפקד החדש ,שקראו לו הבס ,דאג גם להגן

על פועליו מאקצירת .ראה
מס'

,9

עמ'

,92-84

גם :

רחל סילקיה" ,בריגאדעס" ,פ.ל :ח.

.9

על סוגיה זאת לפי ההלכה היהודית ולפי המשפט האנושי הכללי
ראה נדבה" ,בעירת ההלכה בגיטארת".

.10

בכך מרדה לייב גרפרנקל בעצמו
בנה" .ר' גם "במחברת לא בכר",

,11

ר' עזרתו של ד  11ר א .גרלדשטיין,
רכן רשימותיה של תמרה ביומנה

בספרר "קובנה היהודית בחרד·
עמ• , 18-17
יד·רשם, M-1/E-2410/2481 ,
מה·ד 19-lבאוקטובר , 1943

גיסו

181

קרבנה

מתאים  .כך הגיעו לבתי·הלמאכה הגדולים ,נוסף לאנשים המר·
גנים מבחינה ציבורית ,גם כאלה שיכלו לעבוד במקומרת·

הש  Mפו גם כהמ שוטרים ופקידים בכירםי מדאמיניסטרציית
הגיסו.

עבהדו אחרים .אך אנשי הגיםר ,בדרך·כלל ,כבר לא ראו בכך

סייע לכך המצב של עדוף נשים בודדות בגיסו ,אשר ביקשו

תופעה ירצאת·דרפן ,רהואיה לגינוי ,כי ההכרח להציל חיים

גבר להיצמד אליו ולחסות בצילו ,שכן חיי אשה בהררו בגיסו

תירז בעיניהם גם נוהג זה ,שלפני המלחמה ודאי היו סולדים

הם

היו

קשים

פי

כהמ

וכמה.

הדברים

הין

בגיטו.

יחעים

עוררו ביקורת ,וחרזני הגיסו אף חרזו עליהם :

מנמך12 ,

"לכל 'יעלה• שי כלה,

גם לדי שער הגיםר הפכו השלמונים תרופה בדוקה בעת
צרה .בדרך·כלל הדי שרםרי·השער היהודים מעלימים עין ואף
משתדלים לסייע לפועלים בהכנסת חבילותיהם .אולם לעתים

ולשוטר אפילו שתיים"

)"יערער יעלה ה~ט ~

כלה1 ~,

און ~ פ~ליציי ה~ט צווי'י'(

קרובות היתה הביקורת ליד הכניסה חמורה ,כי הופיעו מפקדי·

משסרה ליםאים אר אנשי ס..ד גרמנים חדשים ,שעדיין לא היו

מאחר שהתופעות היו מצומצמות בהיקפן לחוגים מסויימים,

משוחדים ,ואז צפוי ההי האיש "הלא·כשר" ,שנמצאו אצלו

הן לא הפכו לומקד בחיי הגיטר ,אם כי הציבור רינן אחריהן.

מצרכי·מזון ,לא רק להחרמת כל אוצרו ,אלא גם לעונש חמור.

תופעות של השתחררות ממעצורים ביחסים שביבר לבינה

במקרים כאלה היה ה"סרף" פונה לעזרת השוטר היהדוי ליד
השער ש,,,.עביר• אותו במהירות האפשרית ,כאילו נבדק כבר,

ולא יםול בידי הצורר .תמורת "שירות" כזה חייבים היו
לשלם,נ 1

פרוסקציה ושוחד הרעילו גם במחלקת הדיןר .בשל הצפי·
פות הרבה בדירות שוכנו

כ· 3,soo

איש

ב 16-

ה"רזרוואטים",

אלה בנייני בתי·קולנוע ,בתי·ספר ובתי·מדרש לשעבר ,שבהם
היו תנאי הדיור ,החסרים כל סידורים לחיי אנשים ,ללא נשוא.
אך

באותו זמן היו בגיטו משפחות ,מהחוגים האמידים יותר,

נסתמנו אף בשוררת הנוער התנועתי

המאררגן1s,

והיו תופעות מסוג אחר בחיי הגיטו ,שעוררו את הביקורת

של "עמך" ,ולא תמיד צדקו המבקרים .בין הפעולות המכר·
קרות היו גם הקונצרטים ,שערכה התזמורת שליד משטרת
הגיטו ,אשר עם נגניה נמנו וסלנים מתזמורת האופרה הלי·
טאית הלאומית .ערבי המוסיקה הקלאסית היו חג לאוהבי
נגינה ,שיפרו את המוראל והקלו על ה:גשיאה בעול .אולם
היו גם אנשים ,שהתרעמו על כי "עורכים קונצרטים בבית·
הקברות" .ועל·כך חרזו

החרזנים :

שהצליחו להשיג לעצמם דירות ללא הקצבת ה"אלטסטנראט",

"מי זקוק לקונצרט כשרב היגון,

על·ידי עסקות מוקדמות עם בעלי·הידרות הליםאים ,והם חיו

ומצפצף הרעב בקיבת ההמון ו

ברווחה יחסית .לפיכך נאלצו לעתים השוטרים ההיודים להכניס
בכוח דיירים לדירות כאלה .אולם למרות זאת עדיין התגוררו
בגיטד אנשים ,שהצליחו להתחמק מההגבלות על דיור )המיכסה
חיתה  2.4מ"ר לנפש( ,שכן "על הפקידים הבכירים השונים
של אדמיניסטרציית הגיסו ועל מקורביהם לא חלו מעולם
אותן הגבלות חומרות של שטח מחייה"14 ,
מפגעים אלה לא היתה נקיהי אף רעדת·הבריארת ,שבסמ·
כרתה היה להצואי תעודות שחרור מעבודה .לאיש הפשוט,
חסר הקשרים ,קשה היה בהרבה להשיג יום שחרור מעבוהד,
מאשר לאדם מהמעמדות הבורגניים והאינטליגנציה המקצועית.

מוטב תציידום בצלחת גריסין,
חדלו להתהולל בני י mסין 11111
)"ורעד דארף די ק~נצערטן רוען רעד טרויער איז גרויס
און ס' Dישטשעט רעד הונגער אין רעם ~רעמען הויז ז

פארז~רגט זיי בעסער מיט 'ירשניק' ~ טעלער
ארן הערם אריף פרארערן די יעלה'שע בעלער"(.

*

היו לו לגיסו קובנה מראות משלו ,צלילים משלו וריחות
אופייניים.

בוקר·בוקר ,לפני הנץ ה'ז,tחר ,היו אלפי הפועלים ,גברים
ונשים ואף ילדים ,נשפכים לסימסארת הגיטר ונוהרים בזרם

גובר והולך ילבתי·המלאכה ,הגדולים והקטנים ,וכן אל שערי·

ההוללות

יהדות ליטא היתה ידועה בפוריטאניות שלה ובקחשת חיי
המשפחה .אולם בתנאי הגיטו ,בשל הנוכחות התמידית של
המרות אוי·ראדות לגבי יום המחרת ,נשתחררו המעצורים והיו
אנשים שקראו דרור ליצריהם.

היציאה .שם היתה ההמולה רבה :
בנסותם להשליט סדר בטורים ,השוטרים פקדו וספרו את אנשי
הבריגדות בקול רם עד נחור גרונם ,ודמי פעם חתכה את
האוויר צליפת מגל,בר של הצןרר האורב בשער ,נפלטה קללה

היו בגיסו מבריחים בסיטונות )המכונים "די צאמניקעס",

וכעבור שעה קלה נדם

בגלל הסחר מעל לגדרות הגיטר( ,שצברו ממון רב ,והם
בקישו לחיות בהתאם לסיסמה "אכול רשתה ,כי מחר נמרת".
היו עורכים הילולות

בחברת נשים צעירות ויפות ,שבהן

שם התרוצצו הבריגדירים

מכוערת מזה וזעקת שבר

 -מזה ...

הכל .הגיטר כאילו נתרוקן מיושבין .ונדמה ,כי הוא אמוורר את

רחובותיו מריחות הזיעה של הבתים הדחוסים ...

ובערבים,

בשוב הופעלים מיגע יומם ,שרב נשפכה ההמולה לסימטארת.
והיו ימים ,בהם התערבבו מראות התורים המתפתלים ליד

מחסני האספקה של המועצה בקולותיהם החנוקים ואנחותיהם

.12

הדעות הקולקטיבית של יואצי גיסו קובנה ; דעותה של אדיה
מלמד·פרידברג ,ארכיון בלה"ג ,תיק תעדו בע"פ ,מס' , 33

,13

תיאור הצמב מצואים אבר בשיר הופפולרי "בשובנו מן העבודה"

.15
,16

)"ביםי געסא סריערל"( ,שהיה משור ליפ לחן השיר היהודי

,14

ר' תמרה ,מיום  25במאי

,1943

בה מקוננת הנעהר התמימה על

"הפקרות הנרעד" שמרכזו בבלוק

העממי "אויםז םריםעסאשק ברענס ~ םייערל" .ר' גאר ,עמ'

 ,406כון בםרונקל ,עמ' •1.84
באר ,מז' , 363

כלה

-

הכוונה לאהובתו או לפילגשו של איש נשוא.

,c

שם היה מרכז של אוגרן

א .ב .צ .ושל ארגונים אחרים .ר' גם גרוםנקל ,עמ'

.17

,255-254

חרוז מהשיר "יעלה•ס• ,מוגר  Iנוסח שונה במקצת בשיר •זאב

מיד רו ,געסא·יידל" ,גוםונקל ,עמ' •289

יהדות ליטא

182
של העומדים ליד המטבח הצ~בררי ,המחלק את קערת
ה"יושניק" ,הוא מרק הערני ,לנזקקים .רכל זה התערבב בריחות
העןלים מבשר הסוס ןמשקי התפודים שהחלו להרקיב ,מנת·
המזרן המחוקלת ליושבי "תיבת המרות

קאראן"18 ,

והיה לחיים בגיטו גם קצב שמלהם.
מדי פעם חתכה

"הגרמנים ניגפו

כברק את חשכת הגיטר

ליד ...

מעמ,ד כי ערד מעט

בשורה

מרנינה :

החזית מתקרבת .יהוידם ,החזיקן

ניגאל "t

והעיניים העמומות ,השקועות

עמוק בחוריהן ,נדלקות בזיק של תקורה.
ולא חלף יום  mנה ידיעה אחרת  :ברחוב פלוני נעצרה

שיירת משאירת .מי יודע לשם מה ז ! ••.

למרות הפגמים האמורים ,בלט גיטו קרבנה לטובה בהשוואה
לגיטארת הגדולים בפולין .למרות המצוקה הריבה ,לא גוועו

ברחובות גיטו קובנה בני·אדם מזי·רעכ ולא נראו שם אנשים
לכשרים בלריי·סחב,ות ,שעור גופם המצומק מציץ מבין
הקרעים .כן לא הסתובבו ברחובותיו ילדים קפואים ונפוחי·
כפן.

ואולי זאת הסיבה ,שלאחר השחרור עמדו בראש שארית
ופ.ליטה ,באיזור הכיבוש האמרקיני בגרמניה ,דווקא בני ליטא
הקטנה ,מניצולי גיטר קובנה ן

והביטו עוצר את

נשימתו.

*

כלראי·הגיטר התייחסו באמון ובכברד רב ליר"ר המועצה ד"ר
אלחנן אלקס ,של,א פעם סיכן את חייו לעמן הכלל .כמו·כן
העריכו את יושרן הציברוי והאישי של ממלא·מקרמר הער"ד
לייב גדפרנקל ,שלאחד מעצר אנשי המשטרה במארס , 1944
נאסר עם יתר חברי המועצה .הוא לא שוחרר יחד אתם ,אלא
נחקר וערבה קשרת .מאחר שהיה אחראי לעניינים הפנימיים
של הגיטר ובכללם גם למשטרה ,ביקשו הגרמנים בעינויים
להוציא פמיו את שמרת העוסקים בענייני הפרטיזנים ואת
מקרם ה"מ~לינרת"  -המחב· ארים .גרפרנקל שתק.
אולם טענה חיתה בפי אנשי הגיטר ,על כי ראשי המועצה
לא ריסנו את האלמנטים המושחתים ,על כי לא פיטרו ממש·
ר 'lתיהם את הפונקציונרים והשוטרים ,שהיו ידועים בהתנהגותם
הברוטאלית וכסחיוטת שהם סוחטים מהפועלים היהוידם.
כנראה שלא היה הדבר ככרחם לעשרתו ,לא בכוחותיו של
ד"ר אלקס ולא של ל .גרפונקל ,כי השליט האמיתי בגיטר היו
הגרנמים,

והם

היו דווקא

מדעניינים

כהשחתת

הביטו.

ואכן,

שני~ המאנשים השנאtוים ב~רתר על הגיטו אף עלו לגדולה

ובמתנו ,לאחר חיסול השמרטה היהודית ,למפקדי "שירות
הסדר" ,שהוקם באביב  .1944בפיקודם שירתו גם כמה
המשוטרים לשעבר ,מאלה שנשברו בחקירה בפורט ה"  9והס·
גירו מחבואים של

הירדים19 ,

ביבליוגרפיה נבחרת
בדפוס

בראןן צ" לזין ן" תולרותיה לש מחתרת ,יך•ןשם ,תשכ  nב ,בהערות
יצויין

-

פארבאנד פרן ליטרוישע ידין איד דעו אמעריקאנער ז  1$נע אין
דייטשלאנ,ד מינכען  ,1948יצריין  -גאו ומספר העמדו.

גרפרנקל .,ל קובנה היוהדית בוחרבנה ,יחשלים ,חשי"ט .צירייד

"רעד עמעס" ,מ  1$סקררע,

חנחום ארנשםם ,שהרבה לפגוע בלמים רבהר·

בפועלים

ארנשטם

מת·די

היהודים,

רב .ליפצר.

,1948

אגיז,

יצרייז יעלין·געלפערן.

לזרסרן·ררסטרבסקי ,חמהר ,יונמה של תמהר ,הרצי בלה"ג ,תשל"ר.
יצריין

-

מתהר.

בזבה יוסף ,ביעות ההלכה בניאטות ,דפים

לחקר

תקופת

השראה,

הונכןר הונשרתף לאוניברסיטת חיפה רבית לרחמי הגיםארת ,תל·אביב,
תשל"ט ,מאסף א.י עמ' .44
מד הימצר קארתי ,שייר גיטארת

רמחu

ת ,אסף והקדים במרא משה

פרגו ,ירושלים ,תשט"ר .יצרייד  -פרגך.
"רפן לצעטן חורבן" ,בעריכת ישראל קפלן ,הרצי החעהד ההיסטורית,
מינכן ,חרב.

,1948-1947 ,9-7

בהערות יצריין

-

פ .ל .ח .ומספר

החוברת.

פץר אחרון' ,ר',ד וסם נררל אבטקסנז ,חיפה

-

 ,18בסרף 1943
.lager Kauen
 ,19היו אלה השוטר

-

גרפרנקל.

יעלין .,מ געלפערן .,ד פארטיזאבסר פןר אקונאםסר נסאט,

,1952

בזסכבות לא בכו ,רשימות לש וראפ ,מסהד,

שם הסרפ

דפ,ך הגיטר למחנה·ריכוז שנתכנה

בראון·לרין.

גאו יוסף ,אזמקום פןר וסר ייוסשיר

m,

ררבס ,ארויסגעגעבן דורכן

,1960

יצרייו

-

רהעמרד.

Konzentrations-

לזברתו של

מעידה מלכה שמאלי )כפר מירםק( ,עששתה גביסו

דבבm,

ח

ילדים רהסתרחם אצל נוצרים ,המספרת כי חרא הכניסה לגיטר
בשערת העוצר הוציל בכך את חייה  Iארכיון בלה*ג,
הקולקטיבית מס' •32

העדות

חומר ארכיוני
עדריות מאוצר הורעדה ההיסטורית במינכן ,בארכיון יד·רםש ,שסימר·

נם וכ.ללי חרא

.M-1/E

עדריות של ניצולי גיםר קרבנה ,שבגבר וברשמו בבית לרחמי הגיםארת,

המיכל

 -ליטא ,תערד בע"פ

I

בהעדות יצריין ארכיון זה  -בלה"ג.

קורות גיטו

•

שאורלי ) (• 1944-1941

יחםת קבתת יתאי שארולי ,שדאגה באעצמות המכןו ליהחת זמננו שעל·יד האתיברםיטה העברית בירשולים לםיםרן

oטיפנידה לגב' סימה אצייקס בעכרות "קוררת גיטו שאלרו'"י לקבלת התאור מוסמך הארניברםיטה.

המלחמה

העיד שאורלי שבצפרן·מעדב ליטא חיתה אחת הנקדוות
האססדאסגירת

החשובות.

בעיר חבר

גייסות

סובייטיים

רבים.

כן היר בה בשלבי בנהי מבנים צבאיים ,ביצורים רשדה·תערפה.

דבינרבץי ,מנהל הגימנסהי העברית מדרכי דדוניק ראחיר יוסף,
ל .חייטיו ,מ .שרב ,רובים א nדיםo.

ההידוים העצורים הרעסקר בעבהדו
בהם.

מפרכת ,כשכרלאיהם

הרבנים הרחזקר בבתי·הס mר והיו בחזנים

היחדיות הסרבייטירת ,שדרפזר בבסיסים בתרך ליטא ,לא גילו

מתעללים

בפוץר המלחמה דרח·התנגדרת ,וחיילהין הנסרגים עבור דדך

להשפלות ועינויים .בין היתד ארלצר למדרס אשי את זקן רעהו

העיד .לא ניתנו כל הרואות לאוכלוסיה האזרחית רבעיו קמה

ולשאת בארמים מחללי קדוש.

בהלה .משפחות אנשי הצבא פרנו במהירות רהיר שהציעו מקרם

בלילה שבין  28ביוני לבין ה·  29בר ברצעו הרצאדת·להרדג

גם לאחדים ממכריהם ההיודים .אף כי שאורלי שרכנת בצומת

דא·זzרנרת כשאורלי .בסלקציה שנערכה הרצאר אנשים מבוגדים,

מסילרת·הבדזל שהיו בפיקוח הצבא ,הדי מלבד אנשי המנגנון

מרכיבי משקפיים ,בעלי "מראה אינטליגנטי" ,רהרבלר אל ברורת

הסובייטי הבכיר הצליחו היודים מעסים בלבד לעלות על
הרכבות .מסילרת·הבדזל אף הרפצצר קשרת מן הארריד רנרתקר

חפורםי ביעד קרז'אי ,כ·  1sק"מ משאורלי .דק בודדים הצליחו

על·דיי הצבא הגרמני.

להימלט מהבוררת ,אולם גם את אלה תפסו הליטאים דהסגידרם
לגרמנים .למחרת רב·  1.7.41במשכר מאסרים של גברים .אופיינית

מלבד כמה עשרות פעילים קומוניסטים לא נטר הליטאים

עזרתו של דב שילנסקי ,המתאר את רגעי הפרהדי ממשפחתו

לנטוש את העיד .מביו אנשי השלטון המקומי נשאר כשאורלי

"תמדי אזכרו את הרגע החרא בר החלה פרשת

ב"  24.6.41פרדסם בעיר צר בחתימתו של הקצין

דאיתי

עם מעצור :
הזורעות • ...להתראות באדץ·ישדאל; לחשתי לאמא ...
חרבה לקבוע את מקרם · הפגישה באם נשיאר בחיים  ...הו.באבר
למגרש שמחוץ לעיר ,שם כבד עמדו עשרות יהודים  ...כשפניהם
מרפנרת אל הקיר רריהים מרומות  ...כך הוחזקנו עד ארד הבוקר

מיידית .על דרישתם זר הואשמו בני הזרג ריץ בגדימת בהלה

ואז טולטלנו בכוח אל בית·הסוהד האדום של שאורלי .בפתח

ושילמו בחיהים במרתפי הנ.ק.רר..ןs

בית·הסוהד העבידו אותגר בין שתי שודרת אורכות של חיילים ,

המפקד
יגרדרב,

גדין1 .
2

שאיים בעונשים על מערודי מהרמות .בימים ההם

נדוע גודלם של הזרג רץי ,קומוניסטים ותיקים ,אשד דשרו

וכברת גם לאוכלוסיה היהדוית ,שלעדתם איימה עליה סכנה

מפחד הגרמנים המתקדמים נמלטו רבים מן ההיודים במכוניות

כשכל אחד מהם חובט בנר בחבהר'/

6

פרסיות ראף בעגלות .הצעירים ,בעלי כרח·סבל ,ברחו לכירון

שני בתי·הסרהד של שאורלי היר מלאים עד אפס מקרם.

הגנרל לשעבד בין בדהי"מ ,ליטא ולסבהי .בהגיעם לגנרל

ביום הרבלר העצורים היהודים לעבודה ,ראילר בלילה נעשן

נוכחו דלעת ,כי הסובייטים חסמרהר בפני המרבי הפליטים .רבים

בהם שפטים ניעורת ליד קוז'אי רברביאי .אחדים אף ברור בחצר
בית-הסוהר .מצוי תצלום מבית·הסרהד של שאורלי מאותם

נאלצו לשרב לשאררלי ולעדים אחדות .בודדים הצליחו לגנוב
את הגנרל .מכלל הארכלרסהי היהודית של שאורלי הצליחו
להימלט כ  1000-איש בלב.ד 4
הידוים רבים ניסר להסתתר בעיירות ובכפרים אצל קרוביהם
אר אצל מכרים ליטאםי ,בתקר mלהינצל מן ההפצצות .אכזבה
קשה ציפתה להם מדצ פרועים ליטאים ,שעוכר פוגרומים
בהידוים .בקרשי דב הצליחו בודדים לשרב לבתיהם הבזוזים
כשאורלי .כ·  sooגזשי מבני שאורלי נרצחו בעיירות הסמוכות
לעיר.

יהודים .המעצרים ,ההתעללויות רההרצאות·להרדג ברצעו בדיי

אולם ורב הידוי שאורלי בשאור בעיר .הם בחדר להשיאר

)"סארירסאןגא"(

יחדיר בשעת סכנה .בימי·המלחמה הראשונים אף הגיעו לשאררלי
פליטים יהודים מעדי·הסביבה וניחרד מן העיד סאררדיג הסמוכה

ימים :

קבוצת יהודים לפני הרצח.ו

לאחד ההרצארת·להרדג ,סיפור ליטאים שגרד בקידבת מקרם

על המתחולל ביערות ,אולם מעטים בלבד האמינו לסיפורי
הזורעה a,כשהחלו להגיע לשאררלי ניצולים מהעיירו,ת שם
חוסלה הארכלרסיה היהודית ללא סלקציות ,לא האמינו רבים
לסיפורהים רדאר בהם אנשים שדעתם נטרפה מחמת המצוקה.

בשבועיים הראשונים של המלחמה נרצחו כשאורלי כ 1000-
ליטאים

בהדרכת

פלוגות

"הגנה

עצמית"

ומשסהד.

בדו" Mשל עוצבת ·המבצע

 Aנאמד :

"בזמן כניסת הצבאות

לגנרל הגרמני.

הגרמניים לתחום ליטא הולידה שנאת הליטאים ליהודים פוערת

בליל ה"  26ביוני  1941בכנסן הגרמנים לעיר .מדי החלו
הליטאים בציד·יהרידם עקרב מםד .תחילה נעצור גברים

אפקטיביות .בפוערת שבעוכר בעזרת משטדת·הבסחרן ושידרת·

הבסחרן ,בחדשים הראשונים לאחד הפלישה הגרמנית ,חיסלו

יהדוים רהרעסקר בשערת היום כביקרי הרחובות .על היהודים

הליטאים  3900היודים בקרבנה רכ 12,000-

בעדים

נאסר להלך בדמרכה רפקדר עליהם לענדו טלאי צהוב.

הקטנות .לשם כך הוקומ קבר.צות מירחחת נכרת  8-1אנשים,

ב 21-

ביוני בעוכר מעצרים נוספים ,הפעם של עסקני ציבור,

רבנים רקררמניסיטם .ליטאים עוניד סרטים לבנים עבח מבית
לבית על פי שוימרת .בין העצורים היר רבה של שאורלי ,ההד"ג

"

אדהי באקשס ,הרב אברהם·צי nק נחרמרבסקי הורב אייזיק

הידוים

שבסיוען הופגז היהדוים לבתי·הסרהר ,ולאחר מכן הן סוקר
בשיטתיות איזרד אחד איזרד בשטחה של ליטא"e.

כשאורלי פעלו הקבצוות  EK-2ו· ,EK-3שבראשן עובח
יגד רהמאאן10 ,

יהדרת ליטא

186
החל בסדף ידני רעד מחצית ירלי  1941הגיע מספר העצורים

ל  1000-איש .רבים הצליחו להינצל .הודרת לשתדלנות משפחו·
תחים אצל פקידים גרמניים בכירים ,שוחררו בעלי·מלאכה
שהשלטונות יכלו להפיק מהם תרעלת .בןי הניצולםי היו עצורי
בית-החרושת לעוררת של פרנקל ומומחים אחרים .כך שוחרר
א .נץ ,לשעבר מנהל הבנק ,שברשותו היו מפתחות הכספת.

הגרמנים עצמם לא השתתפו במצדו ובמעצרים ,אולם אלה
נעשו לפי הוראותהים .יהודים מספר ניצלו את חסרתם של
הגרמנים שהשתכנו בבתיהם .אחרים הצליחו הלשיג מסמכי·
חסרת גרמניים ,כמרמחים הנחרצים ל"רררמאכט" ,אך הליטאים
לא תמדי התחשבו בהם.

ב· 10.7.41
לינקאיררצי'ירס לארש·העירהי .לאחר מינויים של ראש·העירהי
רהמינהל המקומי ,החלו הליטאים במימוש התכנית לגירוש

אברמרביץ ,מ .ליברביץ ,ב .קרטון ,ד"ר מ .בוושטיך ואחרים.

בהתייעצרירת אלה הוחלט שלא להסכים לתכנית·ז'אגר .אבל
יחד עם זאת החליטו לדאוג שלא לנתק את הקשרים עם
השליטים הליטאיים ,ובעת ובערנה אחת לקשור קשרים עם
הגרמני"13 ,

לשלטונות הגרמניים לא ההי בארחם ימים עניז מיוחד
בהעברת כל היהודים לעיר אחרת .המעבר ההי כרוך בבעירת

תחבורה ,ואילו אמצעי·החתברר.ה נדרשו לצבא .מלבד זאת
ניתז היה לנצל את היהודים ככרח·עברהד במיתקנים חיוניים.

היהודים מהעיר.

בשאררלי ,העיר הגדולה ביותר בצפרן·מערב ליטא ,תכננו
השלטונות הליםאיים לגרש את כל היהודים מהעיר לורכזם
בעיר קטנה  -זא'גר .רעיון זה הלעה העתדז הליטאי "םרירנ,ה" .

שדרש גירוש מידיי של ההיודים משאורלי .שאיפםת של
הליטאים חיתה להפוך את שאורלי ל"יודן·רייז" )נקיה מיהודים(.
התעמולה בה החל העתןר "טויונה" מצאה לה אmדים רבים.

תכנית·ז'אגר עלתה בקנה אדח עם שאיפת ה·ליטאים להיפטר
מן היהודים

כמה התייעצויות של עסקני·ציברר כדי לשכנע את הספקנים
שתכנית·ז'אגר היא הרת·אסרן .מספר על כך ירושלמי " :אחר
הדברים האלה נערכו ישיבות אחדות של אישים יהודים נבחרים
ובהם הער"ד דוד גץ ,הרוקח זיגפרדי ודלפה ,הער"ד מנשה·בר

שלטונות הצבא

מינה נציג צבא הכיבוש הגרמני את עררך·הדיז

ולזברת

כים לנסוע לז'אגר ולהתרשם מן התכנית במרקם ,לפי הצעתו של
סר-ן סטאנקרס ,השיה ארחאי לענייני היהרידם כשאולרי .נרדשו

אבהדת הגרמנים.

עסקני·ציברר

יהד·

יזם ,וניחרד מנדל ילברביץ רבד-ל קרטו,ן הצליחו לשכנע
אחדים מן ה"ליבראלים" הליטאים לתמוך בביטול התכנית,
אף כי רוב הליטאים תמכו בה .ייתכן כי היר בינהים שסבור

יכ ז'אגר איננה כה גררז wליה.רדים .הוכמר לאפיס אף הסכים
לנסוע לקרבנה והלשתדל למען היהדוים" ,אבל שם 'רמזר'
לו בוררות ,שאןי הדבר מעניינו ושימעט להתערב לטובת
ההירדםי"11 .

ארלם השלטונות תליטאיים לא היו עקביים בעניז גירוש
היודי שאורלי לז  1אגר .לפי צר מן ה  23-ביולי  1941היו צריכים
כל יהדוי המחוז להתרכז בגיטארת " :כל היהדוים מהעיירות
צריכים לעבור מ·  2sביולי רעד ה·  1sבאוגוסט למקומרת שדעיו
להם ראשי המחוזרת וראשי העיריות" .לאחר חרדש ,ב 22-
כאוגוסט ,ציר mארש מחוז שאורלי ,י .נררייקה ,לרכז את כל
ההידוים ואת ה"חצי·הירדים" בעיר ז'אגר 12 .בר בוים התפרסם

בעיר צר מטעם השלטונות הגרמניים בדבר העברת יהודי
שאורלי לז'אגר בימים הקרובים ורשיומם של כל ההיודים לפי
גילם ,מצבם המשפחתי ומקצועם .עם זאת צירו הגרמנים לגדר
את רובע "קאררקאז" כשאורלי ,שנרעד לגיטר להיודי העיר.
בחשדי יולי-אוגוסט פתחו עסקני·ציבור יהדוים בפעילות
לביטול ורע הגזירה של הגירוש לז'אגר .בתקופה זר התגבשה
הנהגה יהודית ,שכללה אנשםי אשר נטלר על עצםמ בהתנדבות
את האחריות לחיי בני עדתם .מאמצהים התרכזו בהקמת גיטר
כשאורלי עצהמ.
במאמרו "סיכום סבלנו •בתקופה שניד  27ביוני ל  23-בנר·
נמנו  ", 1941שהובא ב"נפקס אשורלי" )להלן  :פנקס( ,מניא א.
ירושלמי עובדות המצביעות על כך שההתנגדות הנמרצת
לתכנית·ז'אגר אל היתח מידיית .היו שנטר לקבל על עצמם
את הדןי .אחד מאלה ההי המזכיר לשעבר של חברת "עזהר"
)שהרקמה במקרם הקהילה היהודית( ,ח .רידוצ·'ינסקי ,אשר הס·

משלחת היהודים ,שכללה את ד"ר מ .בררשטין ,הגברות בבה

לונץ רדרדיוביץ ואחרים ,שיכנהע את הגרמנים בחוסר הותעלת
שבהעברת היהודים לעיר אחרת.
כבר כשברעות הראשונים לנוכחותם כשאורלי ,עדמו הגרמנים
על חשיבותו של בית·ה nררשת לעוררת של פרנקל ,ששותק
כמעט לחלוטין ,והיו מעוניינים להפעילו מחדש .אנשי·מינהל

היודים ,עובדים טכניים ופועלים מרמחים הוחזרו לעבודתם ,
ואחדים מהם אף שוחררו ממאסר .אף הם השפעיו על הגרמנים
לבטל את תכנית·ז'אגר .בינהים יש לציין את שמואל נץ ,עובד
בכיר במחסני בית·ה nררשת לעוררת ,שבעזרת קשריו סייע
להיודי העיר.
כתוצאה מכל ההשתדלויות הסכימו השלטונות הליטאיים
לבטל חלקית את התכנית ולהשאיר כשאורלי  400מרמחים
חיוניים עם בני משפחותיהם .את אלה תכננו לרכז בגיטר,
ואילו את היתר אמרר הלעביר לז'אגר .רק מאמצים נוספים
של ההנהגה אצל ה"פלדקרמנדאנט" הגרמני סיעיו לביטול
תכנית זר .ב"פנקס" נשמר תזכיר מה·  14 18.7.41אל המפקד
הצבאי )"פלדקרמנדאנט"( של העיר שאורלי ,חתרם על·דיי

א .הלו ,פ .ררבינשטייז ,ח.י .זיו ,ה .רזניק רא .נץ .בתזכיר זה

מובאים כל הנימוקים בזכות השיארותם של ההידוים כשאורלי :
 (1שטחה הקטן של העיירה ' Tאגר ,שבה מתגוררים 4000
תושבים בלבד .עייהר זר אינה עשוהי לאנסן ערד קחב ל 6000-
הידוים משאורלי ;  (2הקושי הכרוך בהעברת מטלטלי היהודים ,
איז תחנת·רכבת בז'אגר ומאדיך גיסא אין כל אפשרות להשיג

משארית ;  (3חויניותם של היהודים לכלכלת אשורלי .הקמת
הגיטר בעיר קרבנה חיתה דוגמה לאפשרות של פתרון כשאורלי
עצמה ,ולאר דווקא מחוצה לה.
אף כי תכנית·ז'אגר בוטלה בסוף יולי  ,1941הנה בספטמבר,
בעת ה"אקצירת" ההמוניות  mסלקצירת שנערכו בגיטר ,נשלחו

חלק המהיודים לז'אגר ,שם הוצאו אחר·כך לחורג עם ההיודים
שכבר רוכזו שם.

כל הרמ"מ על ביטול תכנית·ז'אגר נערך ללא פרסום בקר,ב
הארכלרסהי ההיודית .רבים •יחסר את ביטול התכנית לסכרם
כסף גדול שניתז לגרמנםי ולליטאים ~~.אולם אין לכך הוכחה
כלשהי.

המאבק לביטול תכנית·ז'אגר אמנם הסתיים לטובת ההידוים .

אולם לא חיתה בכך הצלה לאוכלוסהי ההידוית .ליהודים ניתנה

גיסן ••יייי

181

רק ארכת·חיים .אך בסירנות אלה אצל השלסונות גיבשו הנהגה

היודית ,השיתה לא nר·מכן לנציגות הגיסר .רבים משמתתפי

המשלחות היו אחר·כן לחברי ה"ידובארס" אר כפי שנקרא
בשאוולי " :הנציגות".
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המכון

ליהדות

זמננו ,

אין דעות נוספת על שימוש בכסף למסדה זאת.

הגיטו

אוכלוסיה

בדיונים לביטול גירושם של הידוי שאוולי לז•אגר ,הרעלה,
כאמור ,הרעיון להשאיר בעיר  400מרמחים מבית·ה nרושת
של פרבקל עם בני משפחותדים .,בחודש יולי  1941הוקצה
למסרה זו איזור העובי העירוני קאווקאז ,שכ,נה כן על הגבעה
שבר .האוכלוסהי הליטאית באיזור זה ,שהצטופפה ב·  200בתים
מחבחים ,העוברה למרכז העיר .השטח ,בן  36,500מ"ר ,גדור.
הגיםר כלל כמה  mובות לא סלולים ביד בית-הקברות היהודי
לבין ה mוב הראשי ,רחוב וילבה .באיזור זה כמעט לא גרו
היודםי ,מלבד השמשםי ופקחי בית-הקברות ההיודי .לאחר
ביטול תכנית ז•אגר התברר ,כי בלתי אפשרי לשכן את כל
ההידוים בבתים אלה .לכן הוקצה לגיסו איזור נוסף של 23,500
מ"ר ,שההי מרוחק כחצי קילומטר מרובע קאווקאז ,והשתרע
על הרחובות ~ז'רו ועדר סימטארת ,עם יציאה לעיר מ  mוב
טראקר.

רובע

זה

נבחר כמבמה

שההידוםי

הייר

תחת

פיקוח

בתפסו כל ההידוים שהמתינו להיתר·מגררים באיזור השלשיי,
וכן אלה שרוכזו נבית·הכבסת ,וברצחו.
היהדוםי נכנסו לגיטו על פי אישורים מסעם שנע ועדרת,
אשר בראשן עמד הליטאי ליוברסקיס .הוועדות החלו בפעולתן
באמצע יולי  .1941בכל ודעה השתתופ שלוהש ליאטים ואליהם
צורף משקיף יהודי .תפקדין של הוועדות ההי לרשום את

הרכוש ההיודי ולחלק אישורים "כחולים" למגורים בגיסו .ביד
חברי הוועדות היו שחמסו רכוש היודים ואף התעללו בהם.

היו אף מקרים שמאן דהוא מן המשקיפים היהודםי שלח דיו
ברכוש לא לו ~.אף כי לחברי הרועדות היו הוראות בקשר
מעם בגדים ,ריהוט ,כלי

לפריטים שמותר להכניס לגיטו -
מטבח ,מצרכי·מזון לשבוע 200 ,מארק ועדו

 -הרי ,למעשה,

חילקו רשיונות בשרירות-לב.

המועד הסופי למעבר לגיסו נדחה פעמים מספר .תחילה
נקבע ל"  ,15.8.41ואחרי·כן ל·  .25.8.41בין הימםי 15.8-20.7

מתמדי שימנע את ברחיתם .רובע טראקו שכן בין בית ·הסוהר

ההי הגיםו עדיין פתוח ,ואף כי הרועדות התירו להכניס אל

הדאום שההי תחת פיקדום של כוחות הס..ד לבין אגפי בית·
החורשת של פרבקל .בדצ אחד גבל רובע םראקו באגם העירוני.
 110הבתםי באיזור זה היו במצב תקין יותר מאשר הבתים
שבאיזור קארוקאז .גם אזיור זה לא עשוי ההי לקלוט את כל
הידוי העיר ,ולפיכך פנו בבקשה להקצות איזור שלשיי ב mוב
קאלניוקאס ,אן בקהש זו נדחתה בשל התנגדות בעלי·הבתים
הליטאםי .בשאלה זו נהילה הנציגות מו"מ עם ראש·העיריה
רכן עם האחראי לענייני ההידוים  -סםאבק,ס .בתחילת ספטמבר

הגיטו רק את הרכוש החיוני ביותר ,הצליחו ההיודים להעביר
את רכושם ,ששרד ממעשי·השדו של הליטאים ,נסרם הופקדה
שמירה על הגיםו ,שארית הרכוש סיפקה לתושבי הגיםו מקור·

פרנסה נוסף .היו יהודםי שהגיעו לכלל הסכם עם הליטאים
שגרו באיזרר הגיםו mחליפו אתם דירות  -הליטאים נכנסו
לדירות המרו mות של היהדוים ,בהשאירם להידוים את מעונו·
תחים ההרוסים למחצה.
במחצית אוגוסט

1941

הוקף גיטו קאווקאז נגדר גבוהה ובה

יהדות ליטא
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שער צר ,שבר התמקמה השמירה הליטאית .שני אזורי הגיטר

ומהפרועים הליטאים .פעילי הציבור ,אשר ביביהם רב היה

נסגור רשמית ב·  ,1.9.41וללא אישורים מיוחדים אי·אפשר ההי

מספרם של המרדים רעררכי·הדין ,רכן גם קרמרביסטים ,היר

להיכנס לגיטר אר לצאת ממנו.

הצפיפות בגיטר חיתה איומה .רשמית היה זכאי כל אדם
לשני ממ"ר של שטח-מגרדים ,ארלם למעהש לא עלה השטח
על  1.50ממ"ר .בשני הגיטארת היר  8000ממ"ר שטח בנרי,

קרבנות ראשונים למשטר הטרור .אף·על·פי·כן חיהת האיב·

טליגנצהי כ  20°1,,-מכלל אוכלוסיית הגיטר .אלה כללו מרמחים
טכניים ,עובדים מינהליים ,ורפאים ומרדים.

קבוצה בפני עצמה היר המומחים
וטכניים

 -מרמחים מיבהליים

ועובדים בעלי הכשהר מיוחדת מבית-החורשת

ובהם ההי הכרח לשכן כ·סס  55בפשרת .הודרת לפעילותה של
רעדת-הבניה ,שבראשה עמד יוסף ליברביץ ,בהפכו עליות-גג,

לעוררת של פרנקל רמבית·החררשת להנעלה "באטאס" .אלה

סניטריות .אולם הגיטר צומצם פעמים מספר .בסרף ספטמבר

ומשפחותיהם היר  25°/c,מאוכלוסיית הגיטר.
כשאורלי ההי מספר רב של בעלי-מלאכה .הם הרעסקר בגיטר

הוצאו משטח הגיטר כמה מהבתים הטובים בירחו באיזרר

בסדנאות שהיו בבעלות "הנציגות ההיודית" ,בסדנאות מחוץ

מחסנים ,רפתות ,ארורות ועדר ,למקרם-מגרדים .אף הרקמר בקודרת

1941
טראקר ,אחרי שבעליהם הליטאים לא הסכימו לחיחם להשכנת
יהודים .צמצום ברסף בעשה בדצמבר  ,1941בשטח גיטר קאררקאז.
לאחר הנהגת ה"קסירקוט"  -ריוכז היה·רדים סמרך למקרם
עבודתם ,בסחיר  m ,1943פיכת הגיטר למחבה·ריכרז ,חוסל

לגיטר שהיו תחת פיקוחם של השלטונות הגרמניים רהליטאיים,
אר בבעלות פרטית .שכבה זר כללה חשמלאים ,שרברבים,
בגרים ,סנדלרים ,חייטים וער,ד שהיו כ·  15°/c,מאוכלוסיית
הגיטר.

היתר,

איזרר הגיטר השני בקאררקאז.

נזכרת "פנקס שאורלי" יש בידינו בתרנים סטאטיסטיים רבים

על הגיטר .בראשית המלחמה היר כשאורלי כ  8000-הידוים,
כולל פליטים מפרלין .אם נוציא את אלה שהצליחו לברוח
לברהי"מ )כ  1000-איש( ,את אלה שבוחר לערים אחרות
)כ  500-איש( ראת אלה שברצחו ב"אקציות" הראשונות )כ 1000-
איש( ,הרי לגיטר אמורים היו להיכנס כ  5500-איש ,לרבות
פליטים מעיירות הסביבה .כ  1000-איש בשאור בעיר רחינו
לפתיחת איזרר שלישי לגיטר .אלה נשלחו אחר·כך לז'אגר ,שם
ברצחו בראשית ספטמבר .ב"אקצירת" ובסלקציות שבעוכר
בדצמבר נרצחו ערד כ·  5oז יהודים ,שעבדו בכפרים באישור

-

כ 40%-

מן התושבים,

בעברדרת·כפיה

עבדו

שרבות,

כגון בהדש·התערפה ,כריית כבול ,בתי-חרושת זעירים ,מחסני
"מאיסטאס" ו"גי:פרביה" רוע.ד

מצבם של תושבי הגיטר ההי שרבה מבחיבה כלכלית .היו
אנשים בעלי אמצעים וכן אנשים שעבדו במקומרת·עברדה

שבהם יכלו להשיג לעצמם מצרכי-מזון .עם שכבה מועדפת זו

נימנו פועלי ביהח"ר לעורות ולנעליים שהי'! בט,ותים במקום·
עבודתם רכן בעלי·מלאכה  -להם בזקקו הגרמנים  -כגון
סנדלרים וחייטים ,שבגלל היכרותם עם הגרמנים נחבר מהקלות
ויתרונות מסויימים.

קשה בירתו היה מצבם של העובדים "עבודה שחרהר" ,שאף

השלטונות .בראשיית  1942היר איפרא בגיטר כ  3750-איש

סבלו רעב.

מתושבי שאורלי הוותיקים .אולם מספר תושבי הגיטר גדל

מבחיבה סוציאלית לא היו ,לכאורה ,הבדלים ניכרים בין
שני אזורי הגיטר טראקו רקארוקאז .אולם העובדה שהנציגות
שכנה ברובע טראקו הוסיפה יתר חשיבות לרובע זה.

לאחר שניצולי ה"אקצירת" ההמוניות מהעיירות הסמוכות הגיעו

לשאררלי .במשך הסתיר והחורף של  1941הגיעו לגיטר למעלה
מ  1000-פליטים.

ב 1.1,43-

היי

בגיטו

 4836תושבים :

 2502תושבים ,רבררבע טראקר

ברובע

קאררקאז

היר

 65% •2334 -מכלל התושבים

היו בשים .מספר הילדים היה גדול יחסית  1156 -ילדים עד
גיל  .13הנשים היו רוב בגיטר ,לאחר שהמאסרים הראשונים
כשאורלי פגעו ,בעיקר ,בגברים .הגיל הממוצע בגיטר ההי נמרך

יחסית .בתחילת  1943היר בגיטו  236איש בלבד מעל לגיל •61
ב  ,5.11.43-בזמן ה"אקצירת" של ילדים ,זקנים רחרלים ,הרצאר
זגן הגיטר כ·oס 8איש ראשה וילדים.
אחת התרפערת שאיפיינר את גיטר שאורלי חיתה האחווה
המשפחתית .האנשים הבודדים היר בעיקר פליטים שהגיעו
לשאררלי לפני תחילת המלחמה אר שרידי הקהילות מהעיירות
הסמרכרת .פליטים אלה היר חסרי אמצעים .ורבם הגיעו לעיר

בידיים ויקרת .בין הפליטים היה מספר רב של אלמברת עם
ילדים קטנים .כן היר בגיטר צעירים חפשיים מערל משפחה,
ורבם יוצאי תנרערת·נרער ציוניות ,שברחו מפרלין הכבושה
והגיעו לליטא לפני פלישת הגרמנים.
בית ·היתומים כשאורלי חוסל ב·  ,6.9.41ן  47-הילדים שבר
בתחר.

בגיטר

נרתרר

יתומים

שהרריהם

ברצחו

ב"אקצירת"

ושהגיעו שלאררלי מערים אחרות ,ובעזרת הנציגות צררפר
למשפחות בגיטר.
האינטליגנציה היהודית חיתה הארשונה שסבלה המגרנמים

קורות

הגיטו

שאורלי וסביבתה היר יחדיה אדמיניסםראטיבית ב"גנראל·
בצירק ליטאואן" שהיה כפוף ל"רייכסקומיסרא" של אוסטלאבד.

לשאוולי ההי מעמד של "גביטסקרייז" בראשות ה"גביטס·
קומיסאר" ,בדרמה לארבע יחידות מיבהלירת חדשות )וילבה,
איזרר וילנה ,קובנה ראיזור קובנה( .בשטחה של כל הבלטיקרם
לשעבר  2מינה שלטון כיבוש אזרחי לארצות הבלטיות ,בראשותו

של ה"רייכסקרימסאר" ,ה"גארלייטר" הנדיר ל mזה ,שמקום
מרשנו היה בריגה .הלשטון ב"גנראל·בצירק" של ליטא היה
בידי ה"גנראלקרמיסאר" פרן ובטלן שישב בק·ובנה .ל"גביטס·
קרמיסאר" של ה"גביטסקריי "Tשאורלי מינה האבס גווקה.
את קוררת גיטו שאורלי אפשר לחלק לארבע תקופות :
התקופה הראשונה היא תקופת ה"אקצירת" ההמוניות ,שנמשכה
מראשית ספטמבר רעד דצמבר

; 1941

התקופה השביח ,תקופת

"השקט היחסי" ,במשכה כמעט שנתיים ,עד ספטמבר ,1943
כהשחל תהליך ה"קסירקרט" ; התקופה השלישית קשורה
ב"קסירקרם" ,כאשר כל היודי שאורלי רוכזו במחברת ,סמרך
למקרם עבודתם ; התקופה הרביעית החלה ערב חיסול הגיםר
באביב  1944ונמשכה עד שילוחם של תושבי הגיטו לגרמניה,
שהסתיים ב  22-ביולי •1944
בתקופה

הראשונה

בעוכר,

כאמור,

"אקצירת"

המרביות.

ב יסר זי  Mללל"
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ההידוים שלא הרכנסר לגיסו ררכזר בבניך בית-הכנסת "לאבד·

שבטשו בגינות .בלחצם החליטו השלטונות להפקיע עדר נחםי

קומר' '.אשי לא העלה אז על עדתו שכאן נאספו כל הנדונים
למורת .הנציגות פעלה באמצעות סטנקרס להקלת תנאי הכלואים,

מן הגיטר .בנובמבר הוצא צר האוסר מעבר מגיסו אחד לאחר.

סיפקה להם מזרן ושחיה דואגה לתנאי·תברראה מינימליים.
ב·  3.9.41הוצאו ההיודים בחשאי מבית ·הכנסת והוסער לכיורן

המטהר חיתה שבאחד הגיטארת יתגוררו בעלי·המלאכה והמומ·
חים ,ובאחר

-

העובדים

n

סרי·מקצרע.

כל סלקצהי וכל רשיום חדש עוררו פחד בקרב חושבי הגיטר.
הנציגות פעלה לדחיית ריכוזם של בעלי·המקצרע בגיסו אח,ד

בלתי זירע .לאחר מכן נדרע ,כי כולם נלקחו לבררות בביבי~י.
כאשר באר הנציגים ההידוים בהצרי ה  3-בספטמבר לבקר את

שכן

הכלואים בביח·הכנסח לא מצאו עוד איש .זר חיתה מכה קשה

כשירים לעבוהד .אולם למרות מאמציה הועבר חלק מן האנשים

שהונחתה על חברי הנציגות .אמונם בהבטחות השלטרנרח פג

ב·  15.12.41מאיזור אחד של הגיטר לאיזור האחר .רבים נאלצו

כבר

דיעה

מה

הכוונה

מאחורי

ריכוז

ההיודים

שאינם

לגמרי והם הבינו שמסרתם של הגרמנים היא הזrמדח ההיודים,

ללון לילות מספר תחת כיפת השמים .פרצה מגיפת טיפוס·

כשהם מעלימים אח מזימתם .ב"  6בספטמבר הוצאו כאמור

הבהרות .באותו זמן הגיעו אל הגיטר פליטים שניצלו מהשמדה

 47ילדי בית-היתומים ,עם מררם אברהם כץ ומנהלת משק·

בערים אחרות .ב·  19.12.41נודע על  30יהודים משאורלי שנורר
בכפרים ,שם ביקשו למצוא פרנסה .בדר"ח של ראש EK-3
יגר ,מ·  1בדצמבר  1941נאמר " :היום אני יכול לקבוע שיחיהד
 EK-3השיגה את מטרתה  -פתרון בעיית היהודים בליטא.
בליטא לא בשאור יהודים פרט לאלה שהיו נחרצים לעבודה
 , 15,000 כ"  ,4,SOOבקוננהרמשפחזתיהם  :כשאורלי
 7 ". 15,000ובווילנה
שנת  1942חיתה שנה של רגיעה יחסית בגיסו .רוב הכשירים
לעבודה הועסקו בעבודות שרנות .תושבי הגיטר התלבטו

הבית ,ז'נהי קופל ,ובשלחו אל המרוח.
השלטונות הגרמניים המשיכו בסלקציה בין חושבי הגיטר.
ב·  10.9.41הוצאו  130זקנים ,חולים ונשים ,שהוסער מן הגיטו

וברצחו .ב"  12.9.41הוצאו שרב אנשים מן הגיטר לפי רשימה.

הפעם

ערכו

מצוד

אינטלקטואלים,

על

מורים,

עררכי·דיז

ורופאים .מספר ירשולמי ב"קיצור פנקס חורבן צרפן·ליטא" :
"ביום החמישי ,ב  12-בספטמבר בבוקר ,התפרצו שנית אל
הגיטר מכרנירת·משא אחדות מלרוח פאשיסטים ליטאים ,ובראשם

אירארנארסקאס .בידר היו רשימות של  300משפחות הבדרנות

בבעירת סדיור בעבודה ,נאבקו על פח·ל nם ועשר להדברת

למרוח ,שערך לירברסקיס נירם הראשון לשבוע .בחרך רשימה
זר היו גם שמרחיהם של המורים משה שרב ,אפרםי קפלן,

המחלות .היהודים הועסקו כמעט בכל המפעלים הגדולים של

שאורלי ,שהיו בבעלות גרמנית וליטאית .אך רבים עבדר בגיסו

חרץ מטייבעלע שגייזר

בבתי·המלאכה של הנציגות ,שרווחיהם הוקדשו לצרכי הגיטר.

נאותר יום נתפסו  30איש .רבים

בחלק מהכנסות הנציגות מומנו צרכי בית-החולים שנפתח

טייבעלע שגייזר ואני עם משפחותינו...
ניצלו המרדים הנזכרים",

8

הצלחיו להסתתר.

רשמית ב"  .1.1.42עם זאת החמירה בעיית התזונה ,שכן ליהודים

בחודש ספטמבר  1941בעוכר ה"אקצירח" זר אחר זר ללא
הפוגה .ירם ירם בשלחו מארח קרבנות לבוררת המרות .אוכלוסיית
הגיטר מרינה מחדש ,הפעם על פי קריטריון של "יכולת עבודה".
ב·  13.9.41החלה לפעול רעדה ,בראשות סטנקרס ,לחלוקת
אישורים חדשים  -המסמכים ה"צהרבים" .כל תושב חייב

ניתנו "מנוח רעב" s .גם מחוץ לגיסו היה המצב קשה ,שכן

האחראי על ענייני היהודים ,הודח מתפקידר.ט במקומו מ,נה

היה ל-התייצב בפני רעדה זר ולקבל אישית את מסמכיו .האישור

מוצק  ttיטיס .סמכויותיו היו מוגבלות יותר משל קודמו .בימיו

ביתן על פי תערדח·זהרח רהיתר·כניסה לגיסו .באישור נרשם
השם ,הגיל ,המקצוע ,מקרם·המגררים בגיסו וילדים עד גיל
 .• 14קשישים עשר ככל יכולתם כדי להסתיר את גילם האמיתי

פנתה הנציגות ישירות אל השלטונות הגרמניים .באוקטובר

הגרמנים נטלו מכל הבא ליד ושלחו לגרמניה .כמעט מדי

יום נתפס יהודי בנסותו להבריח מצרכים לגיסו.
בפברואר חלו חילרפי·גברי בשלטון הליטאי בגיטר .סטאנקוס,

 1942בוטל תפקדי האחראי על ענייני היהדוים בגיטר ,לאחר
שבא ראצייס

במקרם מרצקאיטיס.

רכזי להיראות צעירים ירתר 6 ,המיבהל היהודי השיג כמה עשרות

בחודש פברואר  1942נדרשה הנציגות סופית להוציא את

טפסים ריקים ,ובדרך זר הצליחו אנשים מספר להתחמק מהופעה

החולים היהודים מבתי·ה nרלים העירוניים .בקשת הנציגות

בפני הורעדה .א nר·כך שימשו טפסים אלה את היהודים שהגיעו

להקצות מבנה מתאים ליד הגיטר ,כדי לשכן בר את החולים,

מערים אחרות .ערד  90איש נמצאו "בלתי כשירים לעבוהד''.

לא נענתה .בלית ברירה ,הוחלט לשכן את החולים בבניך

אלה הוסער לבית-הכנסת ראחרי·כן לעיר ז'אגר ,שם ברצחו

השמשים רבבית·הטהרה של בית·הקבררת ברובע קאררקאז.

ביריות יחד עם הארכלוסיה היהודית המקומית ,בכיכר השרק.

הוטל על אינג' י .ליבוביץ ,מנהל מחלקת הבינוי בגיטר,

הירדים6 .

בסך•הכל נרצחו שם 2236
בסוף ספטמבר פסקו ה"אקצירת" והחלו החטיפות לעבודה.
נירם הכיפורים הראשון בגיטר נלקחו  500גברים לעבודה
בשדה·התערפה .עם זאת החלו תושבי הגיטר להסתדר בעבודות
שרנות .רבים מפועלי בהיח"ר לעוררת של פרבקל חזרו לעבודתם.
הוקמו צורתי·עובדים שיצאו לעבודה בעיר .ב"  2.10.41התחילה
העבדוה הקבועה בשדה·התערפה .היר שהשיגו מן השלטונות
אישורים לעבוד בכפרים ,בתקורה כי ירכלו להסתדר עם
משפחותהים אצל איכרים ,ולזכות בפת·ל nם קבועה.

להכשיר את שני הבניינים לבית· nרלים .בעבודה מאומצת ,יום

ולילה ,הושלמה העבודה תוך  10ימים והרכן מקרם ל" 40
מיטות.

ב"  7.2.42הרצאה פקודה האוסרת לדיות בגיטר .ביולי פורסמה
תזכורת רבה נאמר שכל העובר על הצר צפרי עם משפחתו

למורת ניריה .הגזירה על הלידות נכנסה לתוקפה ב" •15.8.42
הכבול" ,כשנפתחו המכרות

בחודש מאי הוטלה "גזירת

במחנות ראדורילישרק ,באצ'יינאי רר~קיבה .ביולי נפתחו שני
מחברת נוספים בפאוונצ'י~י

-

בביהח"ר לסוכר ובמכהר·

הליטאים לא סלחו להיודים על ש"בטלר את בתיהם" בגיטר i

הכבול .ב"  29.8.42שרב פקד זעזוע את הגיטר .אנשי ה"גביטס·

דשרו מהיהודים תשלום על השימוש בבתים ועבור יבול הירקות

קרמיסאר" החרימו מצרכים ,שקבוצת יהודים ניסתה להכניס

יהדןת ליטא
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לגיטר בשרבם מן העבודה .האנשים שרחררר ,אך למחרת נדרשה

רשימת ה"עבריינים" .לאחר שסירבה הנציגות ליתן רשימה
כזאת ,דרשו הגרמנים  50בני·עררבד" מאורע זה היורה מבחן
קשה לנציגות .הנציגות עמדה במבחן זה בכבר,ד כאשר החליטה
שחברהי ישמשו בני·עררבה 27 .הנוכחים בישיבה הדרמטית,
שדנה בתביעת הגרמנים ,ציינו את שמותיהם שלהם ברשימה
כבני·עררבה .הם הניחר כי הגרמנים לא יעזו להשאיר את
הגיטר ללא הנהגה .ואמנם ברגע האחרון החליפו הגרמנים את
הדרישה לבני·העררבה בקנס בסך  20,000מארק10 .
בסוף ספטמבר החלו האנשים לחזור מהעבודות העונתיות
במכורת הכבול .רבים חזור נכים מהעבודה המפרכת .בתקופה

זר עברה קבוצת אנשים למחנה חדש ,אל מחסני הצבא רביח"ר

קיוו איפוא היהודים לחנינה ,אך לשווא .הגרמנים אף הטילו
על היהודים את ביצוע גזר·חדין .הם פקדו עליהם למנות
מתוכם תליינים ולהקים את עמוד·חתליה .רופא הי.ודי צריך
היה לקבוע את המוות וכל יהודי חגיטו חוייבו להיות נוכחים
בתליה.

במקרם ההוצאה·לחורג חומשים וכלווי משמר ככ.ד מזוכיצקי

מת כגיבור ,כלי לבקש חנינה ,כראש מורם וכחיוך על שפתיר.
המאורע המזעזע הונצח בשירי

בית·משפט נגד ספסרים

ב·  22.11נאסר ס eק·הגיטר דרבקין ,ואיימו עליו בתליה.
הנציגות הצליחה לשחררו לאחר שע,נה רהרלקך"
בתקופה זר של "שקט יחסי" בעוכר פעולות תרבות ,אורגנו
חוגים
רכן

שונים

תאריכים

רקריימר

אסיפרת,

חשובים

בהן

בהיסטוריה

חחגים

צריינר
היהודית.

היהודיים

בעיקר

אירגנר

תנרערת ·הנרער ימי· זכררן וציינו חגים לארמיים.
בגיטר פעלו במחתרת תנרערת • נרער שרנות ,כגרן "מסדה",

"החלוץ" ,בית"ר והקומוניסטים .כן פעלו במחתרת שני בתי·
ספר ששרכנו בבתי·תפילה .גיטר שאורלי הקים קשר עם גיטארת
אחרים .כבר בדצמבר  1941הגיע לביהח"ר לעוררת כשאורלי
שליח מקרבנה .לאחר מכן היו ביקורים כאלה דבר שכשיגרה.
קרשים אלה סיפקו מידע על הנעשה בקרבנה ,וילנה ,ריגה,
דררינסק ומקומרת אחרים .לעיתים תכופות עבור דרך שאורלי
וכברת עם יהודים מפרלין ומגרמניה ,שהוסער למחנרת·עברדה
בלטביה .פעם אף נעצרה כשאורלי רכבת עם יהודים מלרדז'
של,ר על·דיי אנשי • •O.Tנציגות הגיטר הושיטה עזרה לכלואי
הרכבות.

בתחילת שנת 1943

נודע

בגיטר

על

תבוסת

הגרמנים

בסטאלינגר,ד אולם המצב בגיסו החמיר .אמםנ הנציגות דאגה
לסידור עבודה ליהודים במחסנים צבאיים ,בשדה·התעופה ועו,ד

אך באפריל שרב התחילה עונה חרשה של כריית כבול ,והוקמו
מחנות בבאצ'יונאי ובר~קיבה .תאונות·העבודה בשדה·התעופה,

בתחנת·הרכבת ובפלוגות·העבודה ,תפילו קרבנות רבים.
בחודש מאי  1943הוחמרו החיפושים ליד שער הגיטר .מדי
יום ביומו נאסרו אנשים על הברחת מזון ואפילו על בסיון

להבריח פרוסת·לחם רתפוחי·אדמה אחדים .בעיר נאסרו יהודים
על שלא ענדו את הטלאי·הצהרב.
ה"גביטסקומיסאר" גררקה חיפש הזדמנות שלא לפגר אחרי

הגיטו 18 ,

תושבי הגיטו עקבו אחר ההתפתחויות בחזיתות  26 :ביולי
 ,1943הגיטו קיבל את הדייעה על הדחתו של מרסוליני בהפתעה
ובשמחה ,אבל בשקט" .יודעים ,שאסור לנו להתבלט ,שהרי
עדיין איננו יודעים למה אtנחנו

בלינק~יצ'י~י .חלק מבתי·המלאכה הועברו לעיר .בגיטר הוקם
ועבריינים שהתרבו.

חתלית

בוצעה

באיזור

קאווקאז.

הגרמנים

הופיעו

צפויים'14 /

באביב ובקיץ  1943הגיעו לגיטר ידיעות על חיסולם של
גיטאות קטנים באיזור וילנה ובערי בילררוסיה .הידיעות נמסרו
מפי שליחים מגיסו קרבנה ,אשר באר לבית·ה nררשת לעורות

כשאורלי" .לפי המאורעות דלהלן ניתן לראות בחיסול גיטארת
ומחנות אלה באיזור וילנה סימן·היכר לתחילת סיומה של
תקופת השקט היחסי בשלושת הגיטארת הגדולים מאז תחילת
 16 ", 1942לפי פקודת חימלר ,מ  21-ביוני  ,1943צריך היה
לד,פון את הגיטאות למחנרת·ריכוז החל ב·  1באוגוסט 1943
ולהעבירם לרשו.ת הס.ס ,.לרכז את רוב היהודים במחנרת·ריכרז
ואת כל חבלתי כשירים לעבודה

_

לפנות למזרח,

16

השקט המדומה בגיטר שאורלי חופר עם השמועות על
ה"קסירקרט" הצפוי לתושבי הגיטר ,עם בואר של האופטשטורמ·
פירו פוסטר .בספטמבר  ,1943התחילה תקופת ה"קסירקרט''.
ב"  17.9.43עבר חגיטר לדיי הס.ס .רחיה ל"מחנה·ריכוז שאורלי''.
אל השמירה הליטאית בשער הצטרפו חיילי הס.ס .כמעט כל
כוחה המינהלי של הנציגות נשל· ל ממנה ריו"ר הנציגות היה
ל"לאגראלטסטר" )זקן המחנה( .גזירת ה"קסירקרט" )מחברת·

עבודה צמודים למקרמרת·העבודה( ,שחלה על כל תושבי הגיטר,
בוצעה על·ידי יצירת חמישה מחנרת·עבודה עיקריים  •1 :שדה·

התעופה ;  ,2מחנה ד,צבא בלינק~יציי~י  .3 jמחנה בבהיח"ר
ללבנים בדאוג~ל ;  •4מחנה סמרן לביהח"ר לסוכר בפאררנצי~י

.5

מחנה במבררת סיד

באיזרר גרברניה

-

n

באוקמיאן .א ר·כן

מחסני צידו צבאי

נפתח

ערד

j

מחנה

Armeebe-) A,B.A ,

•(kleidungsamt
החררה בקרב היהודים גברה עם הידיעה על גורל היודי

וילנה .הרכבת הראשונה עם יהודי וילנה עבהר זרך שאורלי
לאסטוניה ב"  ,25,9.43רב  21.10-עברו שתי רכבות מקרבנה.
היהודים חרדו לגורל

ילדיהם :

על פי הצר של פוסטר נשללו

מנרת·מזוז מ·  ooד ילדי הגיטר .זה חיה א ·רת במשר רעות.

ולהוציא לפועל את איומיו לתלות יהודים,

בסוף ספטמבר ,נירם הכיפורים ,הועברו היהוידם למחברת.

ב"  31.5.43נתפס עובד מאפיה ,בצלאל מזרביצקי ,לאחר שיצא

עתה ניגשו לחיסול איזרר קאררקאז והעברת אוכלוסיו .העברה

גיטאות אחרים

11

ממקום עבודתו ונטל עמו לחם וסיגריות בשביל בני

ביתן12 ,

זר נמשכה כמעט בשמך כל חודש אוקט·רבר.

מזרביצקי הואשם בספסרות .הנציגות פעלה במקרה זה כבמקרים

ב"  5.11,1943הנחיתו הגרמנים מכה אנושה על חגיטר ,כאשר

דומים והשתדלה למען האסיר .אולם ב  2.6-פיוסם ה"גביטס·

עוכר את ה"אקציה" של הילדים .הגרמנים תיכננר את מיבצע

קומיסאר" את גזר·הדין  -הוצאה-להורג בתליה.
לא פעם אירעו אמנם בגיסו מקרים דומים ,אולם עד אז לא

הוצא גזר·דין מורת .חארכלוסיח הליטאית ביצעה גבינות

החיסול לכל פרטיו .כמה פלוגות ס.ס .ואוקראינים הקיפו את
הגיטר .אולם הם החלו במלאכתם רק לאחר השהיודים יצאו
לעבודתם ובגיסו נשארו הזקנים והילדים .רק מעטים חשו כי

בהיקף רב ,אך העונשים שהוטלו על אלח שבתפסו היו מאסר

משחר עומד להתחרש ולקחו עמם בהסתר את ילדיהם ,כשהם

של השש שבוערת או קנס עד  1000מארק .עז הרגע האחרון

ליד

מסתייעים בשוטרים יהודים .היו אף שנשארו בגיטו

גיסו זסאררלי

191

ילדהים .אולם הרוב הגדרל של ותשבי וג.יסן לא חש בעומד
להתרחש.

נשלחה קבוצת הידוים מגיסו שאורלי לעבהדו בפרניבז' .הצייאה
נארסה גם על בעלי הירת·יציאה לעיר .הוכרזו שערת עוצר.
לאנשים נדוע על מחנות·הריכוז  mהשמהד בגרמנהי מפי האד·

לאחר צאת האנשים לעבדותם נצסרותה המשסהר היהדוית
לרכז בכיכר את כל הנשארים ,ללא יוצא מן הכלל .אולם

מיביסטדאטור שמ 1אל בורגין ויוסף ליברביץ ,שהביאו דייעות

השוסרים ההיודים עברו

אלו מביקור בגיסו קובהנ .באותה תקופה וג.בירו ארגוני הנוער

המשטרה ההידוית הוכחיה

ארמז·לב :

מנית לבית והזהירו את ההידוים לבל ייצאו מבתיהם ויעצו
להם להתחבא בכל מקום אפשרי .לפיכן נכנסו לפעלוה הגרמנים
עצםמ .הם גררו ילדים וזקנםי ממקומות מחבוא .אשי לא יצא

-

בחרשים יוני-יולי  - 1944ערב חיסולו של הביסו
עברו ללא הרף דרך שאורלי רכבות עם הידוים ששולחו ממחנות

היחדי

באסטונהי ובלטבהי למחנות·ריכוז בגרמניה .הוגבהר אז השמירה

איש לא האמין

על הביטו .באמצע מאי  1944הוצא הצר של פוסטר שגזר

ערד לדברי הגרמנים ,כי הילדים מוסעים לבית·ילדים ,במקום

הוצאה·להררג נירהי על אלה שייתפסו בשעת בסיון בריחו"

בסרח בגרמניה ,ואילו הזקנים והנכים מתלווים להשגיח עליהם.

הם ומשפחותהים.

מרצונו.

ראש

המשסהר

אפרים

ההידוית,

שהביא את ילדות רנמר·דייו מסהר לגרמנים,

בנס,
17

היה

כשאורלי רבמחנות·העבהדו את מ Kמצהים להשגת נשק.

כאשר

כל אלה שנלכדו בגיסו הועלו על משאיות מנוסרת בברזנטים.

הצבא·האדרם

החל

במיתקפה

לשחרר את

ליטא

למשלוח צורפו גם שני חברי הנציגות ,א .נץ רב .קרטון ,י  tהעזו

המזרחית ,ציפו היהודים להצלה מידי הצבא הסובייטי .מחנה

של

היה עמוס עבודה .כמרת גדולה של

לומר לפוסטר שהם מפקפקים בכוונותיהם ה"טובות"

הביגוד הצבאי

(A.B.A),

ד,גרמנים .כן נשלחו למוות  574ילדים 191 ,זקנים 26 ,נכים

חפצים אישיים של החיילים הגרמניים שנהרגו הובאה לשם

 4 ,-נשים ,שהיו במקום ולא אבר להיפרד מילדהין .למחרת

מיון ומשלוח לגרמניה .כמה מוסדרת צבאיים גרמניים פונו

נודע ,כי יום לפני כן בוצעו "אקצירת" דומות במחנות·

העבודה :

בפוונצ'יאי הוצאו  9ילדים  2- ,זקנים ,בדאוג~ל

לגרמניה .התחילה נסיגת הגרמנים.

-

ב·  8.7.44פשטו שמרעות בדבר כוונה לחסל את גיטר שאורלי

 5 -ילדים רשתי נשים.

שהתמלא ביד,ודים מפונים ממחנות שונים ,אשר הגיעו מן

בגיטר שרדו  227ילדים עד גיל  12וכמה עשרות ילדים
במחנות·העבדוה ,שהוריהם הצליחו להחביאם מעיני הגרמנים

הארצות הבלטיות ,לרבות ממחנות בלטביה .כל העובדים
במחנרת·ד,עבודה בסביבות שאורלי הוחזרו לגיטו ,ועם החזרתם

והאוקראינים .גורל הילדים שהוסער ב"אקצהי" לא נודע במשך
זמן רנ1a,

הגיעו לגיטר גם מפוני המחנה בפרניבז' ,שביניהם היו שרידי
מחנות·ריכרז שונים .אלה הבהירו לאנשי שאורלי את האירם

בחמנה ארקמיאן ,שנמצא במקרם מרוחק משאורלי ,נערכה

המיידי של חיסול הביטו ואת הסכנה לאלה שיישלחו למחנות·

 8ילדים  6 " 1נשים ,בשדה-התעופה

ה"אקציה"

ב·1s

בדצמבר

s .1943

ילדים ואשה קשישה נרצחו

הריכוז

בגרמני..,

לאור היום לעיני כל .לתושבי הביטו לא היו עוד ספקות באשר

החל ב·.ן 9הפסיקו להוציא את האנשים לעבודה .רבים

לגורלם של הילדים.
מעתה הלך ונחלש מעמד "הנציגות היהודית" גביסו" .זקן

דאו את ההצלה בבריחה .היו שמצאר חמבוא בביהח"ר הנטוש
ובבתי·המלאכה .ההפצצות האוויריות הרוסיות נטעו תקורה בלב

המחנה" ,מ .ליברביץ ,היה חסר סמכויות .באותה תקופה עלה

היהודים .אולם הפצצות שכורנו לביהח"ר שבקירבת הביטו נפלו
בגיסו והפילו קרבנות ,ביניהם יו"ר הנציגות לשעבר ,מ .ליבוביץ,

העבודה בגיטו .בפברואר  1944מינה אותר פוסטר למנהל

שהובא למנוחות ביום האחרון לקיום הביטו .מיד לאחר ההלוויה

כוחו של גיאורג פאריזר ,שמ,נה קודם לכן למנהל משרד·
המחנה ,רבכן היה לשליט הבלעדי בגיסו )גיאררג פאריזר

-

הוצאו היהודים לפורנצ'יז.זי ושולחו בקרונות לגרמניה.

משודמ ,בעל לאשה גרנמיה ,הוכנס לבית·הסוהר ושורחר הודרת
למאמצי הנציגות(.

ב·  15.7.44יצאה הרכבת הראשונה לגרמניה .הגרמנים ניסר
לשכנע את תושבי הביטו ,כי בגרמניה הם יועסקו במקצועותיהם.

תופעה זאת חיתה אופיינית גם ליתר הגיטארת :

"לקראת

הרכבת השניה יצאו,

ב" 17.7.44

והאחרונה ב  20 .19.7,44-קבוצת

מרעד חיסולם של הגיטארת הלן ונחלש מעמדם של ראשי

יהודים נוספת ניזt.לחה למחנה·ריכרז בריגה.

ה"אלטסנראטים" )שנבחרו בשעתו אישית( ,וזאת ,בין השאר,

רעלה באש ,כתוצאה מהפצצות כבדרת שקדמו לשחרור שאורלי

כתוצאה מעליית אישים ששאבו את עיקר כוחם מיחסים הדוקים

21

הגיטו נשאר ריק

מדיי דג,רמנים22 ,

שפיתחו ישירות עם השלטונות הגרמניים ובמיוחד עם שררתי

רבים מיהודי שאורלי ,שהובאו למחנה·המעבר בשטרסהרף

בגיטר שאורלי השתררה אווירת דמורליזציה .אלה שנותר

ונשארו לעבוד במחנות שטרטהוף והסביבה ,ניס > Eר .חלק מהנשים
הכשירות לעבודה ,נשלחו לחפירת תעלות בצפון·פולין ,באיזור

הבטחרן"19,

בהם ערד כוח תיכננר בריחה .המעצרים בעקבות בסירנות בריחה

רבו והלכו .בגיטו ביקרו פקיידם גרמנים ממחנרת·העבהדו שליד
גיסו קרבנה רגיטו ריגה .ההגבלות החמירו מיום ליום .במאי

דאנציג ולאזורים אחרים בתוך פרלין ,ואילו השאר נשלחו
למחנות·הריכוז בסביבות דאכאר .מתוך כ  3000-היהודים
ששולחו שמאורלי זכו רק

כ· soo

לחזרת ביום השחרור.

הערות

,3
,1
.2

זכחנרתיו של ז .גיליגםקי ,מכתב פרטי מ" •22.7.73
ב·  15.9.1941הוקם גם "גביססקרייז" של פוני בז :אך לא nר·מכן

ור.א נכלל ב"גביסםקריזי" של

אשולרי•

א ,ירושלמי .. ,קיצור פנקס חורבן

)להלן :
.4

ירושלמי,

צפןו•ליסא ,N

כתב•י,ד נומ' 28

כתב·יד(.

אישור כזה מ"  14.9.1941על שם שרה אידילמן שמור בידי קרוב
משפחתה

 -עף•ן דב שילנסקי,

יהדות ליטא

192
על ז,חלפת האישורים מעיל סtכנקוס " :בסוף אוגוסט 1941
קיבלתי מ'גביטסקומיסאדיאט' הודאה להחליף תעודות ליהודים,

.5

הגרים ברובע טדאקו וב'קאווקאזי  ...באוחו זמן קיבלתי הודאה
לבדוק את הרובע טדאקו שבגיטו ,לברור את התושבים הבלתי·
כשירים לעבודה ולשלוח אוחם לעיר ז'אגד" .דאה "טבח המוני

,14
.15

) (, 1944-1941

בליטא"

.6

דוקטודאט

של

עמ' , 135

"טבח המוני בליטא" ,חלק ',א מסמך

,115

, 138

יוסף

ליבוביץ

)לביא(,

נידנבדג,

,10.8.46

"יד

ושם",

טסנקוס

.ד לוין ,דוקטודאט.

, 17

•D-967
וראשי "הפרטיזנים הליטאים" ישבו אחד·כן

במאסר

,18

על עמדת הנציגות בפרשת בני·העדובה דאה להלן.
בגיטו קובנה נתלה בפומבי

נאמד על גבס

-

"קאזעדנידונג

און

ושם",

על גזילת "רכוש הדייך".

.10
.11

פנקס ,עמ'

,257
דב

לוין,

"השתתפות

יהודי

ליטא

במלחמה

שלים ,תש"ל  ,עמי  ,173להלן :
" .16יד רשם"  ,N 4/19/Eק  ,242-תעודה.
Doc. N 2403 : The Reichsfuehrer , 21.6.1940.

עדות

,9

שירים על מותו של

געשטאדבן" )"כן מתנו" ,להלן שליט(.

מתון דו"ח של  EK-3על ביצוע ה"אקציות" עד  1דבצמבר
שם ,עמ'

,8

חלק ',ב מסמן  ,285עמ' •342

מזוביצקי דאה להלן "אזרי זיינען מיד

בגרמנים במלחמת-העולם השניה" ,האוניברסיטה העברית ידו·

: 1941
.7

מארת גדמים ש·ל
, 344

,13

נקניק :

"טבח המוני בליtכא" ,חלק ',ב עמ'

יהודי שנתפס

בשעת

הגיטו ב· 1sבנובמבר  .1942דאה  :ל .גדפונקל,
בחורבנה" ,יד ושם" ,י·ם ,1599 ,עמ'
 .12לפי גידסת אלמנתו של מזוביצקי  -ח .איסקובנה,

בדיחתו

,138-135

דובר בכמה

קינדעד·אקציע און

שאורלעד געטא",

"יד

, 1245/1296

עובד·דכבח מסד

שילדים משאורלי

נראו

נעיד טאוודיג

ליד

גבול גרמניה ,משם לקחו אותם לאושוויץ.

מן

קובנה היהודית

מס'

הוא היה פשוט "תמים"

-

יומן של ב .שיינזון ,

. ,19ד לדין ,דוקטודאט ,עמ' •172
 .20לפי נתונים אחדים  -ב·  22ביולי , 1944
 .21זכדונותיו של יעקב מחט )מכתב פרטי(.

נציגות

המלחמה ,ועמדו אתם בקשרי עסקים .כל אנשי הנציגות הצטיינו

אישים

כאשר פ·לשו הגרמנים ביוני  1941לתחומה של ברית·
המועצות ,רוכזו היהודים בגיטאות והוקמו בהם נציגויות שנקראו

ירדנראטים .על הנציגויות הוטלה האחריות לביצוע כל הפקודות
מטעם

השלטרברת1 ,

בין סמכויותיהם היה גם ארגון החיים

הפנימיים בגיטארת.

הידרבראט כשאורלי כינה "הבציגות" 2 ,בדרך כלל ,העריכו
היודי שאורלי את הנציגים והכירו בגודל משימתם וכובד
אחריותם לגורל הגיטר .ביטוי להכרת·תרדה על המאמצים
שהשקיעה הנציגות למען תושבי הגיטו מרכא בזכרונרתיהם של
אנשי הגיטר .כדוגמה לכך אפשר להביא את צוואתו של תושב
הגיטר ,ארצ'יק קררפניק ,שביקש כי יחקקו על מצנתר את
שמרת חברי הנציגות מ ,ליברביץ רא .כץa,

בתחילה היה גיטר שאורלי כפוף לשלטונות הליטאיים .ראש·
העיריה הליטאי לינקיירריצ'ירס רכן האחראי על ענייני היהודים
קפיטן סטאנקרס ,לא כפר בחירת איש זה אר אחר לנציגות.
חברי הנציגות הציעו את עצמם להיות "שתדלני ענייני היהר·
זים ומבצעי פקודות השלטרנרת" 4 ,בתחילת פעילות דנ.ציגרת
טרם הגיע ה"גביטסקרמיסאר" גררקה לשאורלי ,וכשהגיע -
הועמד בפני עובדה קיימת .עם זאת ,ראוי לציין את בסירנו
של סטאנקרס למנות לנציגות את רידרצ'ינסקי ,בסירן שנתקל
בהנתגחת נציגי הציבור בשל עמדתו החיובית של  .nוידרצ'יב·
סקי להערבת יהדוי שאורלי לז'אגר5 ,
יש להניח שהנציגות התגבשה בעת המאמצים לביטולה
של תכנית·ז'אגר .חברי הנציגות השתתפו אז באופן פעיל
במשלחות ,שמטרתן חיתה להשפיע על השלטונות לבטל את
תכנית שילוחם של יהודי שאורלי לז'אגר .חברי המשלחות
נודעו בציבור כאנשים ישרים ,מסורים לטובת הכלל ואנשי·
משעה .הם היו גם בעלי קשרים טובים עם ליטאים עוד לפני

בידיעת השפה הליטאית .לא היו מועמדים רבים לנציגות ולא
חיתה הצבעה כלשהי בקביעת הרכבה .אלה שסברו כי הם
ראויים לתפקיד הציעו את עצמם ,וההסכמה חיתה כללית.
לא כל אנשי הנציגות בגיטו שאורלי עסקו בעבר בענייני
ציבור ואין לראות בה המשך רצוף להנהגת הקהילה שלפני
המלחמה .ההנהגה הקודמת לא חיתה קיימת ערד .הרב נחומרבסקי
והרב באקשט ,אישי ההנהגה הדתית ,נרצחו בימים הראשונים

למלחמה .העסקן הציבורי ש .פטרכובסקי עבר לפני המלחמה
לווילנה והיה בין הקרבנות הראשונים של ה"אקציות" שם.
לשלושת חברי הנציגות ,ב.מ .אברומביץ ,א .הלו וב .קרטון,
אמנם היה בסיון במגע עם השלטונות ,אולם אברמוביץ נפטר
כעבור זמן·מה .א .הלו וב .קרטון כבר היו בגיל העמידה.
ראש הנציגות ,מ .ליברבץי ,וסגנו ,א .כץ ,לא התבלטו בפעילותם
בציבור היהודי לפני המלחמה ,אף כי א .נץ היה פעיל בצ.ס.
חברי הנציגות ראו את יעודם בהגנה על האינטרסים של
היהודים .הנציגות מנתה חמישה

ליבוביץ ; חברים

חברים :

ירשב·ראש

-

מנדל

 -בדל קרטון ,אהוון הלו ,פייבל ררבינשטייד

ובר·מנשה אברמוביץ .המזכיר היה אהוון נץ ,ואחרי פטירתו

של ב.מ .אברמרביץ נתמנה לחבר בנציגות .את מקומר כמזכיר
הנציגות תפס אליעזר ירושלמי )שניהל את יומן הגיטו( .הרכב

זה של הנציגות לא השתנה במשך כל ימי קיומה .לנציגות
היה מעון מיוחד לישיבות .בדרך כלל התכנסו החברים בערבים
כדי לסכם את אירועי חירם ולעררך תכנית ליום הבא .בסך·
הכל התקיימו למעלה משלוש מאות שייבות של הנציגות,
מזמן הקמתה ועד חיסרלהe ,

במקומות אחרים )בווילנה ,למשל( הנהיג השלטון הגרמני

את "עקרון המנהיג" בלי להכיר בהנהגה קולקטיבית ;

כשאורלי

היה המצב שרבה .יר"ר הנציגות ,מנדל ליבוביץ ,היה המנהיג,
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גיםר ס k 'lורלי

אך לא הרא בלבד ייצג את דג,םיר בנפי הגרמנים .כל עת

על סמך זכררנרתרי מבאי ירושלמי בהערות ב"פנקס" את
חרכן הדברםי בשייבהת המורחבת של הנציגות ב· sבפברואר

כלל מ .ליברבזי רא .כץ.

 , 1943בה השתתפו גם נציגי·ציברר והמנגנון המינהלי .בישיבה

שנדרש החייצבר במטה הגרמנים לפחות שני נציגים ,בדרך

הנציגות השתדלה ,גם נחבאים הקשים ביותר ,לשמור על

זר הרעלתה תכניתו של מ .ליברבזי הלצית אח הגיטר מכל

הנאצים,

עבדיו בשעת חיסולו ולפרץו את השער חרך שימשו בנשק לשם

שתכליתה היתה להכחדי בעינויים והשפלות את צלם·האדם
של היהודים .מבחינה זר נכשלה מדיניות הגרמנים בגיסו

בריחה המרבית .הצעתו לא התקבלה על·דיי המשתתפים בישיבה

אחורה

בין

רתשבי

דג,יטר.

היא

נאבקה

במדיניות

שאורלי .לזכות הנציגות ניתן לזקוף את השמירה על המוראל

של תושבי הגיסר בימים שעל סף·יארש.

 (, 40משכיל,

לכך :

תכניתו בבהירות ובהגירן .ברם ,מלבד תחמושת ותכנית דרושה

יר"ר דנ,ציגרח ,נמדל ליברבזי ,ההי הצעיר בחבורה )מעל
בעל בית ·מסחר זירע

ממכה טעמים ,והעיקרי שבהם

-

האנשים לא היו רמכבים

"ליברבזי )שההי בקי בתכסיסי מלחמה( הסביר את

למכר בירת ואינסטלצהי

בעיר .לפי השקפותיו נסה ל"ידיישיסטים' '.הוא היה בעל קשרים

היחה גם רוח קרבית והעזה ,ויחד עם זאת נכונות להפקיר את
הנשים ואח הילדים .המשתתפים היו חסרים רוח

אחרי ה"קסירקרט"

ב" ,1943

זאח"12 ,

כאשר היה הגיטר

ל"מחנה

סרבים עם הליטאים וכהין כיר"ר אגודת החיילים·המנתדבים

עבהדו" ,נתמנה מ .ליברבזי ל"ראש המחנה" .סמכויות הנציגות

היהודים בצבא הליטאי .היה חבר ב"מרעדרן האזרחים" כשאורלי.

פחחו והלכו עד שבוטלו לגמרי .ב"  29.3.44מינה ג .פאריזר

משפחת ליברבזי היתה משפחה עשירה ובעלת השפעה נעיד.

ל"ארש החמנה" ומ .ליברבזי סולק מתפקידו .הנסירן ונ.ועז

אביר של מ .ליברבזי ואחיו תפסו עמדות מכרכזות בכלכלה

האחרון שתכנן ליברבזי ההי מאמץ לעכב העמדת קרונות·

רהתבלסר באחורה המשפחתית שלהם .גם בגיסו תפסו האחים

רכבת להעברת היודי שאורלי ערב חיסול הגיטר .בכך רצה

ליברביץ ,וארכן ,משה ויוסף ,עמדות מפתח .למורת זאת סבלו
לא פעם רעב· .בעת שקילב נמדל ליברביץ את התפקדי הקשה

להרווחי זמן ולעכב את שילוח ההיודים לגרמניה ,אבל התכנית

של יר"ר הנציגות ,היה מודע לאחריות המוטלת עליו ,ותחושה
זר ליוותה אוחר כל ערד מילא אח תפקידו .מדיניותו היחה

לא יצאה לפועל.

בשעת חיסול הגיטר לא היה מנדל ליברביץ בחיים :

ימםי

מספר לפני כן ,בזמן הפצצרת·הארריר של הרוסים ,פגעה פצצה

מניעת קדבנרח·שרא והפחח תקורה שרק החברג.רת איתנה תציל

בבית בר גרה משפחח ליברבץי .האחים ראובן ,מנדל רמשה

ממררת .הוא העדין אח משמערתה של תקופת הנאציזם ולקחיה

ואשחר ,שבגרפה סוככה על בתה הקטנה ,נפצעו .נמדל ליברבזי

לדורות הבאים ,והודה לרשום את כל ההתרחשויות בגיסו

מת מפצעיו .למחרת היום ליוו אותר הנותרים בחיים בדרכו
דא,חררנה ,שערת אחזרת לפני שאחרוני היהודים שולחו מן

ב"פנקס" מצריים תיאורים של התנגשויות בין מ .ליברבזי

הגיטר.

בנפקס הנציגרח,ז .מ

ליברבץי ההי

אמזי·לב,

ישר ונברן.

לליטאים ,כגרן עם לירברסקיס ,האחראי לאספקת מזרן לגיסו
ולפני כן לחלוקת ההיתרים למגרדים בגיסו .מ .ליברביץ הטיח
בפניו ,כי דייר "אינן נקירת מדם",

8

הוא אף לא חשש לומר

אח האתמ גם לגרמנים .לאחר שהוצא גזר·דין מורת על

מזרביצקי ,טען שמעבדיו הליטאי של הנאשם סחר בארבע

ימים אחדים לפני מרחו מסר מ .ליברביץ את דבריו האחרונים

לאחד מאנשי המחתרת בגיסו ,דב שילנסקי :

"אם אתה תישאר

בחיים ,תספר על הקהילה של שאורלי ,איך היא לחמה ,איד
היא חהי ,איד נאבקה על חיהי ואיד היא

מתה"13 ,

השני בחבורת מנהיגי דג,יטר היה אהוון כץ .בימי התגבשות

סוברת תבואה ולא נענש ,ואילו מזרביצקי נדרן למרוח בשל

הנציגות מילא תפקדי של מזכיר כללי ולאחר מכן צורף

כמה פרוסות לחם .לא פעם קרא מ .ליברביץ לסדר את מנהלי

לנציגות .מוצאו ממשפחת רבנים מהעיר פר~ן .לפני המלחמה

מחנרת·העברדה ,שתבער כר· nעברהד יהודי מעל למקובל.

מנדל ליברבזי חיפש כל דרך למנוע קרבנות .הוא נקס
דרכים שרנות הלצלת היודים .הוא תירץ אח אי· ביצוע הפקודות,
בעיקר אלה שהתייחסו לרישום אוכלוסי הגיטר ,בנימוקים
מנימוקים שרנים 9 ,פעמים רבות סירב לעררך רשימות של זקנים

היה א .כץ נמהלו של "הבנק העממי היהודי" .היה אחד ממנהיגי

מפלגת צ.ס .כשאורלי ,ונטל חלק באירגרן הסיוע לפליטים
יהודים שהגיעו לשאררלי מגרמניה ומפרלין.
א .בז גילה הבנה רבה לבעיותיהם של חושבי הגיטר .בגל
המאסרים הראשון ,בתחילת המלחמה ,נכלא בבית ·הסוהר )הוא
שוחרר בשל היותר מנהלו של הבנק ובקי בכל הקשור לכספוח

שאינם כשירים לעבודה  -בתירוץ ,שפנקסי·הרישרם מצויים
במשסרת·הבסחרן הליטאית ולא בדייר 10 ,אר שרשימח·התרשבים

ותוכנן.

האי מסמך סודי ומספרי הרשומים אינם ניחנים לכל דורש.

ב"אקצירת" הארשונות ונהירתו רווק התמסר לשירות הכלל.

מפחחות

הכספות

היו

ברשותו(.

משפחחו

נספחה

בתוקף תפקדיו הגיע לדיי מ .ליברביץ מידע רב יותר מאשר

"מהבוקר רעד שעה מאוחרת בלילה היה כולו נחרן לענייני

לדיי כל תושב אחר בגיסו .המדיע כלל תכניות השלטונות

הגיסר .לפני הצהריים ההי יוצא עם מנדל ליברביז אל העיר.

והצפוי לגיסו ,רכן חדשות מהחזית ומהעולם החיצון .כל מידע

בהצריים ההי שב ורז אל ביח·הנציגרח ,ולפנות ערב היה
עובר אל הגיסו של קאררקאז ,יושב ומסדר שם אח העניינים

הישר לא הותיר כלבר אשליות ביחס למדיניות הנאצים ושל

השוטפים .בשערת הערב ההי יושב שרב בישיבות הממושכות

משתפי·הפועלה הליטאים .לשאלה "tשיד יברא עזרי  " 1תשובתו
חיתה  :יש לסמוך רק על עצמנו .כשבפחחה מיתקפת·הנגד של

של הנציגות  ...ורק בחצות ההי סר אל פינתו במסבת משותף,
מקרם שם היה משכנר ,לנוח ולהחליף רכ 14,"Mבגלל מבנה גופר

הצבא·האדרם ב"  1943קם כשאורלי חרג של ליטאים ,שרצו

הקסן כינרהר בחיבה "כצלה" .הוא אשר לירm

אח היר"ר

הלגשי עזרה כספית לגיסו .מ .ליברביץ סירב לקבל אח העזהר :
"איננו רוצים לס eק להם תואנה שטהירו אח מצפונם .איננו
רתים בנדברת על חשבןו הרכוש שגזלו מאיתנן"11 ,

ליברביז בכל המשימות הקשו.ת שניהם היו דוברי הגיסו לפני

שדג,יע לדייעתו העביר מדי לדייעת נציגות הגיטר כולה .שכלו

השלסרנרח .אחת לשבוע היו תמייצבים ב"גביססקרמיסאריס".
הוא אף עדמ בקשר עם מחתרת "החלץו" .הכל התחשבו בדעתו,

יהדות ליטא
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ואף אנשי המחתרת שמער לעצותיו ונתנו נו אמון מלא.
לפני תליית מזרניצקי לקח א .נץ על עצמו את המשימה
הקשה לשכנע את חברי המחתרת ,כי ניסור עמרד·התליה עלול
להניא אסרן על  4800תריזzני

הגיטו :

"אנו כנר איבדנו הרבה

קרבנות יקרים והתנגדות במקרה זה פירושה השמדה

סירובו של א.
נכך ,שעד אז
אדם .הנציגות
מאמציה .א .נץ

עצמית"1 •,

נץ לתמרך בתכניתה של המחתרת נומק גם
הצליחה הנציגות ,ברוב המקרים ,להציל חיי
הפעילה את כל השפעתה והאמינה בהצלחת
יעץ איפוא לחברי המחתרת לאגור כוח לנקמ.ה

באויב ולהתנגדות מתוכננת ומאורגנת נרגע המתאים.

ההיסטורי בקול· ברכים ונא לידי מסקנה ,שתולדותינו בארצות
שמתברר

שונות הוכיחו,

מתוק' .לפי זעתר
במוסדרת העליונים
מבלי להציע סכרם.
בכל זאת  20 ?",עם

תמיד

נרגע

האחרון

כי 'מעז

יצא

יש להשתדל עד כמה שאפשר ולהציע
ביותר להמיר את הגזירה על הגיטו נקנס
הרעיון הזה עורר הרהורים ,אולי ניוושע
חיסול הגיטר שילח למחנה·ריכרז בגרמניה

e

רשם נס ה.

חבר

הנציגות

בר-מנשה

אנרמרביץ

היה

נעבר

מעסקני·

הציבור הידועים כשאורלי ,יר"ר "המזרחי" בליטא וציר לקרנג·
רסים הציוניים .בצעירותו היה תלמיד ישיבה ,לאחר מכן סיים

א .נץ ההי אחראי לענודת הקואופרטיבים ,האספקה והעזרה

את הפקולטה למשפטים רחיה עררן·דין יזרע .בסירנו כראש

הסוציאלית .הוא הצליח להניא אספקה סדירה למרות כל
המכשולים ,ומנע פעמים רנות רעב נגיטר .בהשפעתו סולקו
מתחרם האספקה הגורמים שניצלו את מעמדם לטובתם האישית.
מותר של א .נץ בשעת ה"אקציה" של הילדים והזקנים הוסיף
זוהר לדמותו .נץ רעוד חבר הנציגות ,ב .קרכ tרן ,הוסער עם

החברה היהודית "עזרה" ,שהרקמה אחרי חיסול הקהילה ,התבטא

כי בשל מחלתו נאלץ לפרוש מתפקידו .נבר עזריאל ,גם הוא
עו",ר נורה עם העצורים הראשונים בתחילת המלחהמ ,בחצר

הילדים הוזקנים .ני· ום ה"אקציה" ,כאשר הוקף הגיטר ,רצה א.

בית-הסוהר ,לאחר שנאסר במקרם אביר שהיה ברשימת המרכ·

נץ להציל את התשובים ,וציורה על השוטרים היהודים להתיר
לכל יהודי הרוצה נכך לעזוב את הביטו .אלום המשמר הגרמני
המתוגבר לא התיר זאת .א .נץ ליורה את ילדי הגיטו נדרכם
האחרונה" .דאגתו האחרונה היו ילדי הגיטר רחלך יחד אתם
לדרך הנצח .זה גורלם של נציגינו בגיסו ,הם נספים יחד עם

קשים .ב.מ .אברמוניץ נפטר בגיל  72בתש"ג ,והובא למנוחות

אחיהם"16 ,

חבר שלישי בנציגות היה בורים )נדל( קרטון .לזכותו יש
לזקוף פעילות רנת·שנים כחבר מועצת עיריית שאורלי .לפני
המלחמה ההי נעל·נית עשיר רעשת רבות לטובת הכלל.
בהשקפותיו היה יידישיסט והתנגד לתנועה הציונית .הוא ניצל
את קשריו עם הליטאים ,כדי לסייע ליהודים .קרטון היה חבר
המשלחת שהצליחה לנטל את "גזירת ז'אגר"" .אני באופן
אישי מעדיף שתרציאנר להורג פה נשרק אם רצונך לחש·
מידנו"

-

אמר לממונה

סטנקןס11 ,

ב .קרטון היה חולה ובגיל מתקדם .בתחילת המלחמה שכל
את בניר ,אך על אף האסונות שפקדו את משפחתו נשאר איתן

בגיסו לא רק בביצוע תפקידו ,אלא גם ביוזמתו האישית
בתחום הענודה הסוציאלית .הוא היה חבר הנציגות זמן קצר,

בבית-הקברות

היהויד העירוני שנתחום

הגיטו.

עוד חבר של הנציגות., ,ר.פ היה מעשירי שאורלי ,בעל
נית·חררשת .לפני כן לא עסק בפעילות צינורית ן.מיניור
לנציגות בא באקראי .הוא השתדל לעזור ל~חיר היהודים בעיקר
עם יסוד הגיטר .עם ש .נררגין ואחרים הצליח ,נזמן עריכת
רשימות האוכלוסין ,להעלים את טפסי ההרשמה רכך ניצלו
עשרות מזקני העיר 21 ,אן לצד פעילותו הרשמית עסק פ.
ר .גם בסחר במטבע·ח.רץ רבזהב .אלה שהיה ברשותם מטבע·

חרץ רצו להחליפו ונזקקו לאדם בגיסו שיעסוק בכן .פ.ר .חרג
מסמכותו .למרות שהוזהר לא פעם על·ידי חברי הנציגות,
ואף שוחרר בהשתדלוםת לאחר שנעצר על·ידי השלטונות,
ה•~ת.מש לרעה בזכותו ליציאה חפשית העירה .לפיכן דרשה
ממכר הנציגות להחזיר את תעדוות היציאה .סיורנו להיענות
לדרישה זו כמעט גרם שיר"ר הנציגות יפרוש מפתקידו .בישיבה
שהתקיימה נ·  21במארס  ,1943והוקדשה לרפשת פ.ר .נאמר :

ברוחו .הוא היה אדם ישר ,לא נכנע לשלטונות הגרמניים
רתליטאיים ,ודינר עמם כשררה אל שווים .לעתים קרונות מילא

"פעילותו של פ.ר .איננה הולמת את ותאדר כחבר המוסד
העליון של הגיטר .בשעה שהנציגות מתאמצת בכל כוחותיה
להקל על המחסור הגדול בגיסו ומחפשת דרכים להקל על
עבדרת·הפרן הנוראה ,שהוטלה לע כלל הגיטו מכוח הזרוע,
ופועלת במסירות-נפש להרחקת סכנת המרות הרמחפת על
הגיטו תמיד  -באותה שעה עוסק פ.ר .בעבודה המביאה לו
הנאה פרטית ומנצל את חופש הנתועה שלו כחבר·הנציגות מחץו
ל גיטר למטרות אישיות גרידא  ...כל האמצעים שננקטו נגדו
לא נתנו תוצאות ממשירת  ...בזמן האחרון פגע ה' ר .בסרלי·
דארירת של חברי הנציגות בצ.ורה גסה  ...הנציגות מתחשבת עם

בתקופת האוטונומיה היהודית בליטא .בגיסו ניהל א .הלו את
ענייני הכספים ,רתחת פיקוחו נוצלו הכספים ביעילות המיונית.
מתון שראה את הנולד ההי בדייו אף כסף לשחד את אנשי

כל זה ומחליטה פה אחד להוציא את פ.ר .מחבר הנציגים
את הרוחות ואת ההתרגשות שנתעוררה מחמת המעשים של ה'

של הגיטר התנהלו בסודיות וכשרונו תרם לניהולם התקין.

ר .היא תגביר את קצב עבודתה של הנציגות העומדת על
משמר הרחקת הסכנות המרחפות תמדי על הקיבוץ שבגיטו"22 ,

בני·

הנציגות ניהלה את ענייני הגיטו מתון אחריות קולקטיבית.

ערובה ,בעקבות גילוי הברחת מצרכים לגיטר ,נשא א .הלו
בארם שזעזע את כל המשתתפים . :א" הלו ,הזקן שבחברי

יו"ר הנציגות ,מ .ליבוביץ ,ההי בעל ההשפעה תרבה ביותר,
אן ההחלטות שקיבל לא היו החלטות אישיות ,אלא נתקבלו

הנציגות ,הרצוץ כולו ~בחינה גופנית ,מסר סקירה על עברנו

אחרי התייעצות עם שאר חברי הנציגות .לא היה בגיטו שום

תפקיד של שליח ,ניחרד אל השלטונות

הליטאיים18 ,

בפעם האחרונה ואוחר בזמן ה"אקציה" של הילדים והזקנים.
חרא צורף עם אחרון כץ למשלוח" .הוא חי כל ימי חייו בכנוד
ובגאווה ,בשקט ובקותמ זקופה  -כן הלן גם לדרכו האחרונה
בכברד

רנגאררה"19 ,

הזקן שבחברי הנציגות ,אחרון הלו ,היה מן הפעילים
המכובדים בציבור היהודי ,מנהל בנק הסוחרים ריר"ר הציונים
הכלליים .נעבר היה רב מטעם השלטונות רראש·הקהילה

השלטון .תפקידו היה אחראי ביותר ,שכן העניינים הפיננסיים

בישיבת הדרמטית ,שבה נדונה דרישת הגרמנים

ל· so

ולקחת ממנו את כל תעדוות היציאה מן הגיטו .ההחלטה רתגיע

גיםו ישאררלי

19S

גוף ציבורי שרמי אחר  .בבעיות גורליות שותפו בדיוני הנציגות

ודברי·ערן שברשותם ,נטפל לנשים ,אירגן מסיבות·הוללות

גם נכבדי הציבור מן האינטליגנציה והפועלים וכן מאנשי

והתנהגותו עוררה רגשות פחד וזוועה .הוא הרגיש עצמו כשליט

המנגנון המינהלי .כן היה בדיונים בפרשת בני·הערובה ,בגורלו

הבלעדי של הגיםו ואת מעדמו ניצל לתועלתו הפרטית .לא

של מזוביצקי ,באיסור על הילדוה ,בזכות הירושה וכדומה.

פחות מהגרמנים ניצל את בעלי·המלאכה בגיטר .גם בבו הלך

עם

בעקבותיו .מעשיו בימיו האחרונים של הביטו ,מאמציו להשיג

השלםונות .אחת מעמדות·המפתח החשובות ביותר היה בית·
החרושת של פרנקל ,שהגרמנים היו מעוניינים ביותר בפעילותו

בכל מחיר קרונות להעברת היהדוים לגרמניה ,בעשר כדי
"להציל את עורו" מבקמת היהודים .הוא ומשפחתו הורדו מן

הנציגות

התקינה.

נעזרה

באנשים

ר,אבשים

שבזכות

שתפסו

תפקדייהם

עמדרת·מפתח

באו

בבית·n

במגע

זה,

רושת

בינהים אלהיו מודרל וכן שמואל נץ ,שלעתים קרובות מילא

הרכבת לפני שהגיעה ליעדה רכך ניצלו מזעמם .פאריזר נטל
עמו

גם

חפצי·ערך

הפקידו

שכמה הידוים

בידר.

שליחויות מסעם הנציגות ,היו לא רק בעלי קשרים אלא גם

טיפוס זה של משתף·פערלה ,סובבם הגלוי של הגרמנים,

בעלי השפעה על הגרמנים .לא פעם ביקשה הנציגות את

העכיר את האווירה בחדושים רא,חררבים של הגיטר .ראוי לציין

התערבותם אצל השלטונות.

כי חרא פעל לבדו ולא הצליח לרכז סביבו קבוצת משתפי·

בגיסו בוצרה "אריסטוקראםהי" של בעלי·מלאכה ,שבגלל

פעולה ,פרם לאחד או שניםי ,שגם הם לא היו מבבי המקום,

מיומנותם זכו ביחס מיוחד אצל הגרמנים והיו מסרגלים לעתים

כגרן אדיך

אחרי המלחמה גילתה אחת מניצולות

לתוון בין הגיםר לשלטונו.ת כן ,למיז,L.ל ,בעזרה הנציגות לעתים

שאורלי ,שעבדה במפקדה סובייטית בגרמניה ,את פאריזר,

בסנדלר זלמן קפליוש ,שבזכות הצטיינותו בתפירת מגפיים

ובתעה אותו לדין .במשפטו של ברוקה ב"  1970הופיע פאריזר

הצליח לא פעם לשחרר קרבן מדיי הגרמבים,נ

גרבסקי2 &,

כע.ד

2

הנציגות בגיסו שאורלי פעלה על אחריותה הבלעדית ,ללא
קשרים עם הירדנראםים בגיטארת אחרים .היא לא קיבלה שום
עזרה מבחרז .לבהיח"ר לעוררת כשאורלי באר אנשים מגיטו

פעילרת

וילנה ומקרבנה בעניינים מסחריים ,אבל לא בוצר קשר עם

הנציגות פעלה כשלרשה מישורים  :ליגאלי ,חצי·ליגאלי

יודנראטים אחרים .שיתוף פעולה בין יודנראטים היה מסוכן

ובלתי·ליגאלי .מצד אח,ד באלצו הנציגים לפרסם את צווי
השלטונות ולבצעם .מצד שני ,לא ביצערם בצררה עיוורת וללא

מדי.

בדיי הנציגות ההיודית ביתנו סמכויות להוצאה לפועל של

התחשבות באנשים.

כל פקודות השלטונות ,אן לא אפשרות למנוע אר לשנות את

חברי הנציגות שאפו להיטיב את מצב ההיודים ,דבר שהושג

הגזירות על היהוידם .לעתים קרובות עלה בידיה לרבן את

בעמל ובמאמצים מרובים .כך ,למשל ,כבסירן להימנע בקיץ

הפקודות במיהד מסריימת .בתהליך ה"קסירקום" הוגבלו עד

 1943מפתיחתו מחדש של מחבה הכבול ברדווילישרק ,אמר

למינימום סמכויותיה של הנציגות ,שבהפכה למנגנון ה"לאגר·

יו"ר הנציגות בגלוי לפקדיי השלטון שהנציגות לא תסכים

אוםת

בשום אופן לשלוח אנשים למקרם בו "אנשים הרבו מכרת רצח,

בנובמבר

עשרות ניספר וכמעט מחציתם היו לבעלי·מום .גיבטר רשרלץ

לייםר".

מםריימת נשארו

תקופה

במנגנון

כשאורלי

 1943רפו ידיה של הנציגות כאשר שניים מ,nרבהי צורופ

לא

האנשים ששירתו גם בנציגות .אחרי ה"אקציה"

ב·s

)מנהלי משרד·העברדה הגרמני( הבטיחו

שישתדלו כי

למשלוח של הילדים והזקנים .חילופי האישים בעשו בסוף

יישלחו יהודים

 , 1943עם מינויו של ג .פאריזר למנהל משרר·העבודה היהודי,

שוטרים בשדה·התעופה ,שאילצו את היהודים לברך כל גרמני

ומפברואר  - 1944לראש המחנה.
פאריזר היה נשוי לאשה גרמניה .הוא הגיע מממל )קלייפדה(

החליטה הנציגות "לנקוט אמצעים

לשאוולי

ב" .1939

בפרוץ המלחמה התפרנס ממתן שיעורים

לרדווילישוק",

בהסרת הכובע ובריצה
מיידיים כדי להפסיק את

-

28

במקרה אחר

ההשתרללות'27 '.

-

התנהגות

על המאמצים והשחז·

לבות של הנציגות אצל השלטונות הגרמניים ,החל ב"גביטס·

הבאה :

פרטיים .אחרי כיבוש העיר על·דיי הגרמנים הוכנס לגיטו עם

קומיסאר" וכלה ב"גנראל·קומיסאר" ,נשארה העדות

ההיודים .אשתו וג.רמניה עדמה על עקרונותיה ולא בחרה באף

"הנציגות ההיודית נאבקה על שחרור פועלי·הכבול מאבק

אחת משתי האפשרויות שעשויות היו לשחרר אותה ואת שבי

נואש .היא יגעה ומצאה מקומות·עבודה בשדה·התערפה ,במסי·

ליידה מהליכה עם בעלה אל הביטו  :גירושין או הכחשת אבהוות

לרת·הברזל ובמקומות אחרים .הנציגות התקשרה עם אנשים

של פאריזר לשני ילדיה .יחסיה עם תושבי הביטו היו טובים

בעלי·השפעה והשפיעה עלהים לדרוש את ההיודים מן המבררת.

וגורלה לא שפר גמורלם ,עד שבעלה בעשה "שליט" בגיטו.

שתדלנות הנציגות הוכתרה בהצלחה''.

!:u

ושם

מן הראוי לציין ,כי הנציגות עמדה על כך שביצוע העבודות

התקרב ,כנראה ,אל פקדיי הס..ו ,אף כי לא נבדל משאר

למען הגרמנים היהי מעולה ,שכן ראתה בכך תנאי לקיומם של

האסירים .רק בתקופת עבודתו בבית·המלון "ברלין" הציגה
אותר מנהלת המלון בפני הארפשםררמפירר פרםםר  ,שאליו

תושבי הביטו .מתון בקודת·השקוכה זו זכר הפועלים בגיטר

להערכה רבה מצד הנציגות והתושבים .גישתם של חברי

)משרד

הנציגות התבססה על הרצון להחזיק מעמד ככל האפשר ולראות

ל"לאגראלםסטר".

בבצחרן בעלרת·הברית .לפיכן התנגדו לכל הפסקת עבדוה

חיסם של תושבי הביסו אל פאריזר השתנה בתקופה זר ,אף

מצד העובדים היהודים אר למעשי חבלה .כאשר הכריזו עובדי

כי דיע להעמדי פנים ולרכוש את אמונם של חלק מן האנשים.

מחבה לינק  tcיצ'י  tcי שביתה ,בחמאה בגר פיטורי המבשלת ' itם,

הוא הפר את המשמעת המוסרית בגיטר ,ושחיתות ושוחד היו

"רגזה הנציגות על התנהגות אנשי המחנה ,והזהירה •ו,:הישנותה

פארזיר סחט מהיהודים כסף

ראוי לציין ,כי במקרים

בשל

התקרב

עבירה

כלכלית

נכלא

מא.ד הלה מיבהו

פאריזר בבית·הסהור,

לראש

ה"ארבייטסאמט"

הענודה בגיסו( ,ולאחר מכן ,במארס - 1944

לדבר יומיומי תחח "שלטונר"•,

2

עלולה להביא תוצאות חמררוח",

29
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מסויימים

תאמה

מדיניות

הנציגרת

את

הגרמנים.

מדיניות

הגרמנים היו זקוקים לעובדים ,כיחוד בבית-החרושת לעיבוד
עורות ,וכן במקומות-עברדה אחרים ,כגון במכרות הכבול,
מכיוון שתושבי המקום הליטאים התחמקו מלצאת לעבודות
קשות .בסוף  1941הונהגה עבודת-כפיה על כל התושבים
ב"אוסטלאנדיי .היועצים-הגנרליים של "המימשל העצמאי הלי-
טאי" פנו אל האוכלוסיה המקומית בבקשה לשתף פעולה
עם הדייר הגרמני גם בתחום העבודה בליטא עצמה או בגרנמיה.
אולם לפי הנתונים מחודש יולי  1942הועסקו בייעבודת החובה"
רק

כooo -

ד אנשים בכריית כבול ובכריתת עצים,ט

3

הגרמנים

משמר .הנציגות עשתה מאמצים רבים למען שחרורם והעברתם
לגיטו33,

הנציגות השיגה את שחרור האסירים והנדונים לעובשים
חמורים ואף למוות ,בדרכים שונות  :באספקה מוגברת של
ידיים עובדות למכרות-כבול ,באמצעות שוחד וכדומה .לעתים
קרובות נענשו אנשים בצורה חמוהר על הברחת מצרכי·מזרן

לגיטו .על גבינת "רכוש הרייך" ,חל עונש מוות .נזכרת מאמצי
הנציגות ניצלו מעונש לע " ,עבירה" כזו שפירא וזרד ~מלו,

כשחומר הראיות

העורות שגנבו

-

-

הוצא בחשאי לפי

הוראת הנציגות מתוך מגירת ראש-המשטרה הליטאי .העורות
הועברו כמתת שוחד

נאלצו איפוא להיעזר בכו· nעברדה יהודי.

ליםוt

לסגנו84 ,

גם בעניך חרבת·העבודה דגלה הנציגות בעיקרון של טובת

לשם עריכת חשבונות אישיים עם יהודים מסריימים נהגו

הביטו .חלוקת העבודה לא תמיד נראהת צודקת בעיני האנשים,
שנשלחו למקומות מרוחקים לעבודת·כפיה קשה ,ולעיתים נפגעו

הליטאים להאשימם ב"קומוביזם" .האשמה כזאת חיתה מסוכנת

אינטרסים אישיים של תושבי תביטו .הנציגות העדיפה לשלוח
למחנות·עבודה אנשים ללא מקצוע ,רובם בודדים או פליטים.
היא גם התחשבה במצבם המשפחתי ובגילם של העונדים .סידור

זה של חלוקת העבודה עורר הערכה שלילית מצד היהודים.
חיו גם מקרים שבהם פנו יהודים אל השלטונות הגרמניים

או הליטאיים בבקשת חסות ,על מנת לא להישלח

למחנות-

עבודה .במקרים כאלה באלצה הנציגות להיכנע ללחץ השל·

ביותר .פעמים מספר הצליחה דב,ציגות להציל יהודים שהואשמו
במקרה

בייקומוניזםיי.

ברקום

בלומזון,

וחירש,

מן

העיירה

ליבקובה ,הוכיחה הנציגות בעזרת ·כומר העיירה ,ששלושה
אלה אינם יכולים הליות קומוניסטים ,בשל מעמדם  :הם היו
חנוונים וסוחרים שעסקיהם הולאמו על·ידי הסרבייטים35,
אמסר יהודים נעשה בשלבים אחדים  :תחילה החזיקו אותם
בכלא שליד המשטרה הליטאית ,ולאחר מכן העבירום לבית·
סוהר של הייגישטאפויי במרתף הידוע לשמצה ,שתואר על·ידי

טונות .רווחה דעה בדבר קיפוחם של חלק מתושבי הביטו

אחד האסירים :
בדם ...

שבהם נשלחו אנשים לעבודה במחנות כעונש על השתמטות

קל לשחרר את האסיר

מחובת·העבודח או על יחס שלילי כלפי יהודים אחרים.
במישור הבלתי-ליגאלי דאגה הנציגות לצוני הביטו אף
ברדכים בלתי·חוקיות .הנציגות חיתה אחראית לסדר הפנימי

ב"לגימהיי .השלב הבא היה בית·חסוהר האדום ,בו ירעדו

לטובת "בעלי הקשרים הטובים" .הנציגות לא ויתרה במקרים

בגיטו ,אך ניהלה מאבק על חיי הכלל ועל חיי כל פרט ופרט.
אחת מן המשימות המסוכנות חיתה הצלת קרבנות שנפלו לידי
המשטהר ואף לידי חייגישטאפו" בעקבות עבירות שובות ,גם

אם השלטונות גרסו שהנציגות איבנה אחראית למעשי היהודים
מחוז לגיטו.
בחורף  1941/42החלו להגיע לשאוולי שרידי היהודים
מעיירות הסביבה ,לאחר חיסול האוכלוסיה היהודית בישיוביהם :
ציטוביאן ,טאווריג ,קלם ,קורשאן ,רדווילישוק ,טלז ,ליבקובה,
פוסבול ועוד .בפני הנציגות עמדה בעיית השגת תעודות
למענם ,שיעניקו להם סטאטוס של תושבי·גיטו קבועים.
השלטונות פיקחו בקפדנות על מספר תושבי הביטו )לפי
קיצוב מנות-המזון( .לפי פקודת ראש משטרת·הבטחון הגרמנית
כשאורלי ,דייר ציארני ,מ·  1sבדצמבר  ,1941היה צריך להודיע
על כל שינוי במספר תושבי הביטו .ב  20-בפברואר 1942

"במרתף היו שני

חדרים...

שקירותהים מוכתמים

צעקות ובכי לא זעזעובי

אז 86 ", ...

בשלב הראשון היה

-

את הליטאים היה קל לשחד אפילו

ליהודים שבי חדרים מיוחדים .כדי להציל את היהודים מן
ח"גישטאפו" ומבית·חסוהר בדרש מהנציגים מאמץ·יתר .במקרה

שמבצע השתדלנות לא נשא רפי ,שעהת הנציגות הכל ניד

לתקל על חייהם של האסירים .לפעמים היו מצליחים להעביר
פרוסת-לחם לנדונים שלא ימותו מרעב ,כפי שמתו בכלא מרעב
פ .פרייליך ,מ .גלייכר ·וישראל גרודזבסקי .בית·הסוהר היה
במרחק עשרות מטרים בלבד מגדר הביטו ,רחיה ביביהם אף
קיר משותף .האסירים הצליחו לשמור על קשר עם הביטו
באמצעות פתקאות שנזרקו מן החצר לגיסו ,ואילו מן הביטו
היו זורקים חבילות·מזון אל מעבר לגדר בית·הסרהר.
חיי חיום·ירם בגיטו היו מלאים מתח וחהדר .כל יום הביא
עמו סכנות חדשות .גם אם לתושבי רג,יטר נראה לעיתים הכל
כשורה ,הרי הנציגות עסקה בקביעות בהצלת חיי אדם.
עמד הביטו בפני סכנת "אקצית" המונית .בחיפוש

ב" 29.8.42
שבערך אצל החוזרים מן העבוהד )  27איש ,שרובם וג.דול
היו בבי·נוער( על·ידי ה"גביטסקרמיסאר" ,שערך נאותר יום

הודיע שוב פקיד משטרת-הבטחון למ .ליבוביץ ,שיימכאן ולהבא

ביקור בגיטו ,הוחרמו

הוא ,יוייר הנציגות ,אחראי לכל יהודי שיבוא אל הביטו מן

ביצים ועו.ןד sלמחרת נדרשה הנציגות למסור את רשימת

כניסתןיי31 ,

מסרו את

החוץ .הוא חייב להודיע למשטרת·הבטחון מיד עם

אולם כאשר הגיעה קבוצת אנשים מטלז ,הסדירו חברי הנציגות
את כביסתם לגיטו .הם הכינו טלאי של מגן·דוד מפח ,צירפו
את האנשים לפלוגות החוזרים מן העבדוה אל הביטו ,והתעודות
הובאו אליהם הביתה 32 ,היו מקרים שכל בעיותיהם של הפליטים
שבאו לשאוולי בפתרו על·דיי חברי הנציגות בסודיות וללא
דייעת הפליטים עצמם .לעתים קרובות הגיעו לגיטו בודדים
או משפחות שנשקפה להם סכנה במחבואיהם .חלקם הוסגרו
על·ידי הליטאים ,שאצלם מצאו מחבוא ,והובאו לשאוולי תחת

ה"עברייבים".

כמה

מצרני·מזון :
אנשים,

תפוחי·עץ ,תפרחי·ארמה,

נמר שרה רון·ל,רי,

שמותיהם לנציגות .שרת ררן·לרי ואחותה היו בין החוזרות מן
העבודה .אביהן פקד עליהן למסור את שמותיהן כדי למבוע
פגיעה באנשים שלא היו שם ss ,אולם לא כל העובדים מסרן
את שמותיהם .נאשר סירבה הנציגות למסור את השרימה,
דשרו הגרמנים
ב  2-בספטמבר

ש·סs
,1942

איש הידועים בעברם ה"פלילי" יתייצבו
בשעה

,12

בשער בית·הסוהר .לאחר

ליל·שימורים החליטה הנציגות ,בישיבה שבה השתתפו גם
אנשי המנגנון המינהלי ובציגי·ציבור ,למסור את שמרת המש·

ניסר סאלללי
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תת Dםי בשייבת הנציגות כבני-ערובה .לא כדרר מי העלה
הצהע זן ,אן ה'lי נתקבלה
הגרמנים בקנס נסן

הפ-אn

20,000

.ן S9

למזלם הוחלפה גזירת

קניות

בחנות

חגיטר.

ערןוי

המסיוי

נבע

מתון

צרןו

שננזח

הצורן הייר בדיי הנציגות אמצעםי כספיםי הלבטיח את הצלחת
פעילותה להגנת הגסיו.

מארק.

ב  6.6.43-לא הצלחיה הנציגות למנוע ביצוע גזר-דין של

כמר בכל גיסו ,היו גם כשאורלי ספסרים .בלי מברחיים
)"שמוגלער"( לא יכול הגיסר להתקיםי ולכן לא הטילה עלהים

תלהי ב Dומבי ,שנגזר על בצלאל מזרביצקי .בצל התלהי עמד
גם  tQק הגיטו דרבקין ,אשר נתפס ב  20.11.42-עם  150ק"ג
אפונה .במקהר של מזרביצקי רצה ה"גביטסקומיסאר" השתליה
תשמש לקח להידוים .מזרביצקי נבחר למטרה זו באקראי.

בין ספסרים לבין הנציגות ,אולם כאשר הביאו הספסרים תרעלת

תפיסת סיגריות ומצרכי-מזון חיתה אמתלה להאשימו בספ·

כלשהי לכלל ,לא מציתה עמם הנציגות את מדית·הדין .לא

ביוני גזר ה"גביטס-

כן כשבדאגתם לתועלתם הפרסית בלבד התעלמו הספסרים

קרמיסאר" את דינו לומות בתלהי בפומבי ב  6-ביוני .הנציגות

מחסכנות שהביאו על כלל התושבים .ב"  5.10.42אירגן אבארשח
ג' "התנפלות על מחסן מצרכי·הארכל המוחרמים על-דיי חמש·

לשכנע ולשחד את הגרמנים ,נמסרו בקשות מאשתו וקרוביו.

טרח

ראש

אולם ללא הצלחה" .אף·על·פי-כן הפיח הרצון את התקווה

המשטהר הליטאית ש~מטאס רגם בית·חדין היחדרי .הפושעים

שה'גביטםקומיאסד יחןו אותר ברגע האחרון אם האו עצמו

חרדו בכל .השלטונות ההיודיים השתדלו להעביר אח הפושעםי

סררת•0 .

מזרביצקי נעצר

ב· 31

במאי,

וב 2-

עשתה הכל להצלת חייו .במשך שלושה ימים נשלחו שליחים

היהי

נוכח ...

התקווה האחרונה היא לרגע האחרון'/

הנציגות עונשים .באורח בלתי חוקי ,ניחדר בלילות ,הוברחו

לגיסו כמרירת של מזון ואפילו בהמן.ת •oלא פעם חיו התנגשויות

ההיודית.

השתתפו

בחקירה

המשטרה,

הנציגות,

לרשות בית·הדין ההידוי ,כדי שלא יימסרו למשטרת הביטחון.
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בפרשת מזוביצקי חיה על הידוי הגיטר והנציגות לעמוד

ראש המשטרה הליטאית הסכים לדבר רק לגבי שלרשה מן

פקודת הגרמנים

הכנופהי ,אבל אבראשה הובל אל משטרת הביטחון .שלרשת
האחרים נענשו על·דיי בית·הדין החירדי במכות ובמאסר .רוח

והרופא לקביעת מותר של האיש .הנציגות עמדה בפני בעיה

זאת הפעם

בעינוי

כפול :

התליה עצמה ,ובנוסף עליה

-

שהיהודים עצמם יקימו את עמוד-התליה ויעמדיו את התליינים

מוסרית :

על מי הלטיל את ביצוע התליה ז בישיבה מורחבת

של דיכאון גדול שרתח על הנציגות רעל הגיסר -

הראשונה למוסדרת היהודיים בגיסו לדרך דיני נפשרת" • e...

של ההנהלה ועסקני-ציבור ,שהתקיימה ב  3-בירכי  ,1943חרייבו

במקרה אחר ,כשנודע על עובד מינהלי שפעל לתרעלתו

לשמש

הפרטית )תרד סינרן התושבים( ,פיטרה אותר הנציגות והעבידה

שני אנשים שהיו דיועים בעבירות שביצעו

בעבר•2 ,

אותר לעבדוה פיסית קשה במכררת·כברל .הנציגות הענישה

בתפקדי התליינים.

בין תפקדיי הנציגות נכללה גם תוספת אספקה להמשך

גם על הזנחה אר ושלנדת מצד פקידים ,רכן הענשיה את

החיים בגיסו ,דבר שנעשה בדרן ליגאלית-למחצה .מצרכי·

הפקידים שהתעשרו על חשבון חגיטר ,כגרן העונש שהוטל על

המזרן שסיפקו השלטונות איפשרו קיום בתנאי-רעב .מדי חודש

עובדי קואופרטיבים.

בכללם,

בדרך ליגאלית·למחצה דאגה הנציגות לספק את צרכידם,

סבלו מחרסו חלב ,בשר וסוכר .רק נמשן תקופת-זמן קצהר

הירם·ירמיים של תושבי חגיטר .ביוזמתה נתפרו נעליים לאלה

הוקטנו המגדת המוקצבות .תדשני הגיטר ,והילדים

הוקצבה לגיטר כמות חלב קטנה .הנציגות עשתה הרבה למניעת
רעב .לזברתה יש לציין שמעטים היו מקרי מורת מרעב בגיטר
שאורלי ,אף כי מכרת-הלחם לא ההי בהן להשביע ,ניחרד את
אלה שעבדו בעבוהד קשה .על פי הסכם עם בעלי המאפיות,
ותמררת סכרם כסף גדול ,הצלחיה הנציגות לשכנעם להוסיף
קילוגרימם נוספים לש לחם על מנת-הלחם המוקצבת .את

חפקרדרת רחאזחררת מסעם הנציגות .אלח נועדו לביצוע הוראות,

הלחם הנוסף חילקה הנציגות לנזקקים ביורת.

שחרסלר על כל תדשני חגיטר ,כגרן עברדת·כפיח ,איסורים

שעבודתם

היתח

במרחק

רב

מן

הגיטר ;

תנאי

הדיור

הוסבר

ככל האפשר על·דיי השגת חמרי·בניה לתיקוני דיודת ,בניית
מבני·עזר לבית·ח nרלים בגיסו וצריפים למחנרת·עבדוה .לעתים
הושג גם ביטול עברדרת קשרת בירתו.
על פעילותה של הנציגות כמישרו הליגאלי מעדיים הצורים,

לנציגות היתה קרן מיוחדת למטרה זו רדומות לה .הקרן

 mגבלרת ,הלאמת רכוש פרסי א  iמצרכי·מזרן השוברחו מבחוץ.

ובה

של הנציגות

הרקמה מרווחי הנציגות בסדנאות שהיו ברשותה,

ממסי·n

ששילמו תושבים אמידים ,ומחלק בירושות נפטרים .לפי החלטת

רוב הצורים והפקודות נשמרו בפררטרקרלים
)המסמכים עצמם לא נשתמרו(.

ניתנה לנציגות

הלקאות בפרגרלי·גומי בפומבי היו מקובלות על השלטונות

זכרת ,במקרה של הכרח ,להחרים חפצי אנשים פרטיים תמררת

הגרמניים ,ובמקרה שהנציגות לא הצליחה במאמצהי לשחרר

פיצויים .החלטה זר נתקבלה בעקבות אידם ה'זtלטונות הגרמניים

את הנדונים מעונש גופני זה ,היא נאלהצ להדויע על עונשים

 1943בוטלה בגיסו שיטת התשלומים ,רח"גביטםקרמיםאיראט"

פומביים ולדרוש מכל התושבים לחיות נוכחים בשעת ביצועם.
מצד שני נשמעו בפקודות הנציגות קריאות לסרלדיארירת
הנציגות ייחסה

ישיבת הנציגות ונציגי-ציבור מה 19.12.42-

43

להפסיק תשלרמי·שכר להיודי גיטר שאורלי .ראמכם ,מרא•ז~,ית
תכנן לקבל את כלכלת הגיטר לדייו .לפי שיטח זאת לא קיבלו

ולהרגשת

אנשי חגיטר כסף ,אלא מזוכרת ומצרכים .התכנית יהדר על

חשיבות רבה למשמעת בגיטר .ואמנם ההי מכוחה להטיל עונש
משמעתי .חיד עם בית·חדין היא נהילה את בית·הסרהר בגיסו,
שבר ישבר נדונים על הפרת הסדר הציבורי ,על אי·מילרי

הנציגות כרעם ביזם בהיר " :השינוי כשלעצמו  -צהר היא.
ינותק קשרנו עם מקוררת-האספקה ויחד עם זה תבוטל האפ-

אחריות

מצד כל תושב

בגיסו.

שררת להשיג דבר·מח מן הדצ ,לא באופן רשמי• ••:נוסף לכך

תפקדיים ,על שימוש בכוח לגבי היודים רעל גידופים .הנציגות

שילמו כל הותשבים מיסים .לפי עקרון המיסוי שילמו העובידם

חיתה צריכה לעמדו במקרים מסויימים על ביצוע קפדני של

לפי שכרם ,ושאינם עובדים  -לפי הוצאותהים .גם אחרי ביטול
שכר·העבהדר שילמו האמדיםי מס לפי הרצאותהים בעבר עבור

הוראות השלטונות על מנת לשמור על הגיטו.

מבחן קשה לנציגות היה האיסור על לדיות בגיסן .הנציגות

יהדות ליטא

198

משטרת·הביסחרן מותרות הלדיות בגיסו רק עד ירם  15בארגרסס

של הגיטר היו לעתים קרובות מביאים לשאררלי את היהודים
שמצאו מחבוא אצל ליטאים ,אן הוסגרו על·ידהים .כן הוסגרו

אחריות גדולה על הנשים ההרות .אם אינן מתחשבות

הזרג ד"ר יוסף לרנץ ורעייתו ,קבוצת נעדרת שהוסתרה בעיירה

זכורנה,

החולים בגיסו .זכורנה ,שאחרי ה  15-אסור שתהיינה יולדות

טרישקי ואחרים .המאמצים למען שחרורם של הללו מן המאסר
לא תמיד הצליחו ,ולעתים נסתיימו בהרצאתם להורג .המציאות
הצביעה על ההצלחה המועטת של הבורחים .הסיכויים להצלחה,
גם אם לא היו אפסיים ,הרי היו מועטים .בתהליך ה"קסירקרט"
צומצמו סמכויותיה של הנציגות ,ופורמלית לא חיתה קיימת

אף בבתים פרסיים .תיערך ביקורת קפדנית בדירות הפרסיות.

ערד נציגות יהודית.

לרופאים ,למיילדות ולאחיות אסור יהיה לעזור לנשים היהודיות
בלידתן .כל העובר על איסור זה ייענש בעונש חמ,ר .אל
תשכחנה את התוצאות המסוכנות לכן ולמשפחותיכן .אבר
מתר~ם בכן בפעם האחרונה  -הנציגרת" 48 ,החזרה על המלה

מבצע חיסול הילדים ב·  5.11.43גרם לשיברי במדיניות
הנציגות היהודית בגיסו ,ומאז עדודה כל אפשרות של בריחה

פנתה אל חרש האחריות של התושבים לאמור :

"לפי פקדות

... 1942
בגזירה זאת ,יש סכנה שתהיינה צפריות למיתה ,הן רמש·
פחרתיהן  47 ", ...ערד צר בנושא זה הופיע ב " : 2,8.42-הזמן חולף.
השעה האחרונה מגיעה ! ירם  15באוגוסט איבר וחרק I
נשים יהרדירת ,שאחרי ה  15-לא תהיינה ערד לדיות בבית·

"זכורנה" ,המופנית אל הנשים היהודיות ,מדגימה את היחס
של הנציגות לגזירה זר ואת חוסר הברירה במציאות האיומה.
בסופר של דבר אנוסים היו הרופאים היהודים ,זנל פי הסכם
עם הנציגות ,להמית את התינוקות שנולדו בגיסו אחרי המועד
שקבעו השלטונות .בכתב·דיר מביא ירושלמי עובדות על
מקרה מסריים בגיסו ,בר המיתר תינוקת של אם צעיהר49 ,
אח,ת הבעיות המסובכות שעמדה בפני הנציגות חיתה הבריחות

וניחדר הצלת הילדים ששרדו .חברי הנציגות באר במגע עם
הנציגים היהדוים התחמקו

הכומר לאפיס ואחרים.6.11.43" .
העירה והתדפקו על דלתות כל העסקנים הליטאיים החשובים.
הם התחננו  :הצילו נא את שארית ילדינו ! אולם לא קיבלו
עזרה

מאיש "....

צצו תרכנירת

בבתי·יתומים ליטאיים

שוברת :

סדיורים באורח פרטי,

דעדר53 ,

כאשר נתקבל נאותר זמן מכתב מאת קבוצה של  10מסתתרים,
שלחה הנציגות מזון ,בגדים וכסף לבורחים לאחר שבדקה את
נאמנותו של הליטאי המתררן 5 <,ראוי לצייד את המקרה ,בר

מן הגיטר .היחס השלילי לבריחות בתקופת "השקס היחסי"

שולמו  5000מארק מקרן·הנציגרת לליטאית שהחביאה ילד

ושיברי היחס בתקופות מאוחרות יותר ,נבער מעקרון האחריות

הירדי55 ,

נתרן

ההדדית ,ומשיקול של טובת הגיטר כולו.
יש להניח שבתקופת "השקט היחסי" פעלה הנציגות על·פי
העיקרון שבגיסו בטוח יותר מאשר מחוצה לו .בכל זאת היו
בריחות של בודדים לעתים קרובו,ת ובעיקר ברחו ממחנות·
עבדוה .בררב המקרים לא הצליחו הבורחים למצוא מקלט,
ונאלצו לחזור לגיסו .קשה להניח ,שהדמיניות למניעת בריחות
נבעה מתון פחד חברי הנציגות לחיהים .חברי הנציגות הוכיחו
את נכונותם להקריב את חיהים למען הכלל .ראוי לצייד
שמנדל ליבוביץ לא חידשה לאחיו יוסף לברוח בטענה ,שיוסף
ימיט אסון לא רק על המשפחה אלא על הגיטר כולו " :אתה
לא אחד מהגיטר ,אתה מ,כר ,אתה אח שלי"50 ,

לשינויים בהתאם לשינויים והנסיבות.

השלטונות הגרמניים כשאורלי היו ,כנראה ,מרוצים מפעי·
לותת של הנציגות .ההערכות של הגרמנים היו חיוביות הן
כלפי הגיטר והן כלפי הנציגות ,כפי שציינו לא פעם כשדיברו
על "שמר הטוב" כביכול של הגיטר .דעה זו חיתה נפרצה
בחרגי המפלגה הנאצית " :גיטר שאורלי חרא השקט והחרוץ
ביותר באוסטלאנד" 51 ,פקדיים גרמנים הדגישו לא פעם ,שאם

נשקפה "אקציה" המונית לגיסו -
רלא בגלל התנהגות הביטו

נבע הדבר מדמיניות כללית

עצמן n2...

מסתבר שיחסה של הנציגות

פררבלמאטית

לבריחות היה

היא שאלת התנהגותה של הנציגות ערב

ה"אקציה" של הילדים והזקנים ויחסה למחתרת.
אשר ל"אקצהי" של הילדים ניתן לומר כי לא חיתה עירנרת
מספקת .חברי הנציגות לא הבינו את המתרחש ולא היו מזכניס
למכה השונחתה על הגיטר .הנציג,ת ,שיעודה העיקרי היה

שמירת חיי התושבים ,צריכה חיתה לעמוד על המשמר ולבחרן
נכרנה כל שינוי ואפילו הקל ביותר ביחס השלטונות אל הגיטר.
לא זירע באיזו מדיה היו מודעים חברי הנציגות ל"פתררן
הסופי" ש'ל הבעיה היהדוית כפי שתכננהרר הגרמנים 56 ,מדר
גיטר וארשה הר"אקצירת" ההמוניות בגיטארת וילנה ,קרבנה
וריגה ,היו ע,בד1ת ידועות בגיסו .לא ברור איפרא כיצד נולדה
האשליה כי "יתכן שלנר זה לא יקרה" ,רמ~ין שאבר את האמרנה
כי "הגרמנים זקוקים לנר" ולכן "גורלנו יחיה שרנה" 57 ,
ראוי לצייד שהגרמנים בחרו דרך של דמיה וערמה .בסתיו
 1943חלה ירידה ניכרת במספר הנענשים על עבירות כלכליות,
ולא הוטלו ערנשי·ראורה .איש הס.ס .החדש ,האחראי לגיסו,
פוסטר ,תקף לפתע בלא שציפו לכן .אמנם ,היו קררם לכן
רמזים על הסכנה הנשקפת לילדים ,כגרן טענת הגרמנים שילדים

הנסיבות כשאורלי גרמו לכ,ן שלנציגות היו אשליות כלשהן

רבים מדי מסתובבים בשטח ,רכן הפסקת קיצוב מזרן ל· ooז

בדבר כוח·השיכנרע שלה והאמצעים שבדיה ,כדי לשמור על

ילדים והדרישות הגרברות למיפקד·ארכלרסין לפי גיל אר אף
הלרכבת רשימות של זקנים וילדים בלב,ד אן לא יזרע אם

קירם הגיטו .לנוכח המתרחש בגיסאות הסמוכים -
וילנה

ריגה ,קרבנה,

 -חשו עצמם יהודי שאורלי בטוחים יותר בגיסו .כן

אפשר להסביר את יחסה של הנציגות לבריחות עד ספטמבר
 ,1943כאשר הגיעו לגיסו הדייעות על חיסול גיטר וילנה.
המתרחש בגיסו וילנה דחף את הנציגות לשנות את מדיניותה
ביחס לבריחות .מדיניות "שמירת הקיום" ר"אי·הסגת גבול"
לא התאימה ערד למצאיות.
הנציגות גם לא נתנה אמרן בליטאים ואף לא בדימרקרטים
שבהם .הנסירן המר דיבר בעד עצמו

-

במשך תקופת קיומו

הנציגות בחנת את משמערתם.

לנציגות לא היו קשרים ראנשי·מרדיעיז ביד העובדים היהודים
של ה"גביטסקרמיסאריאט" ומשדרים גרמניים אחרים ,שהיו
עשויים להודיע על תכניות הגרמנים .יזרע רק על מקרה אחד,
שהנציגות פנתה לעובדים ההיודים ב"גביטסקרמיסאריאס",
כשנזקקה לעזרתם בעניו ביטול גזר·דיד מרות על ב .מזרביצקי.

לנציגות אף לא היו קשרים עם גרמנים שיכלו לעזור ולמסור
את הדייעות הדרוז.סרת

-

גם אם היי כמה מקרים שגרזבני;,נ

גיסו וat ,

וולי
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עזור להידוםי בדדוים )בעיקר במחנרת·עבהדו ובמקומרת·
עבהדו( .לנוכח זזסרגדהי של ה"אקצהי" נגד הילדים הובלט
חרסו הקשר בין הנציגות לבין חמנוח·העבדוה ,קשר שאילו

ההי קיים עשוי ההי אולי לשנות במדיח·מה את התוצאות.

פאריזר וסוכניו בדךר כלשהי את התכניות לברחיה אר להתגנחת.
הנציגות של גיסו שאורלי בחהר בדרך שנראתה לכאוהר
ככניהע ,אף כי למעשה חיתה זר הסגתלות לתנאים הקשים.
הנציגות עודדה אח אנשי הגיטר להאמין בעתדי טוב יותר.

במחנרת·העבדוה החלה ה"אקצהי" של הידלים והזקנים יום

אחד לפני שהחלה בגיסו .ידלים ממחנות פאורנצ'י  tcי דראוג  tcל
המכוניות עם הילדים והזקנים עברו

הוסעו בכיוון בלתי·דירע ;

דרך העיר בלי שנודע על כך לחושבי הגיסר ולנציגות .בשל
חוסר הקשר עם האוכלוסהי המקומית ,לא דיעה הנציגות על

המתm

מוסדות

כיונהל
מנגנון מינהלי של

איש ההי כפוף לנציגות .מוסדות

כ·1so

מחנרח·העברהד

הנציגות כללו אח משרד·העברדה ,המשטרה ,מחלקת הבריאות,

ההיודים לא הבינו אח משמעות ה"אקצהי" )הגרמנים אמרר
שהילדים נלקחים לגיסו( ולא הצליחו להודיע על המתרחש

מוסד לעזהר סוציאלית ,מחלקת החזרנה ,חינוך ,בית·הדין,

ש

בעיר

גם

ובסביבה.

אנשי

מנגנון

לשאררלי .לפיכך לא חיתה הנציגות מרכבה למכה הקשה שהונחתה
על הגיטר ב·  sבנובמבר  .1943כאמור ,צורפו בזמן ה"אקצהי"

בחי·מלאכה ומחלקת בינוי .רוב עובדי המנגנון היו בעלי
פריררילגירת מסריימזת שאיפשרז להם יציאה מן הגיסר אל
העיר וכדרמה .המנגנון כלל  5 :נציגים 6 ,מינהלאים 2 ,ראשי·

שניים מחברי הנציגות ,א ,כץ ןב ,קרסןן ,למשלוח סל הי? lדים

משסרה ,כל השוטרים זנן כל

כל התנגדות רביצעוה בשעה שכל הארכלוסיה העובדת של

פקודות הנציגות חייבו את הגרף המבצע
)אדמיניסטראציה(  -שכלל  6אנשים 3 ,בכל רובע .אנשי

הגיסר חיתה במקרמרת·עברדה ,כשהם מקיפים את הגיטר בשמירה

המינהל ברובע טראקו

אייזיק קרלפניצקי ,אהוון אברמסון

מוגברת וכשפלוגות אוקראינים במדי ס.ס .תופסות עמדות

ושמואל בזרגיך ,הנמרץ מבין השלושה.
בררגיז ההי אחראי לניהול ביח·החרלים,

והזקנים os ,הגרמנים חיכננר אח ה"אקצהי" בקפדנות כדי למנוע

מאחורי השערים.

הפקדיים61 ,

" -המינהלה"

היו :

לאספקת עצים

לנציגות בגיסו שאורלי היו קשרים עם ארגוני המחתרות :

ולשירותי משטרה ,ראחר·כך גם למחנזח·עברדה .ביוזמתו נוסד

יוסף ליבובץי ,אחיו של יו"ר הנציגות מ .ליבוביץ ,היה אחד

מטב· nציבורי לבודדים וכן למשפחות חסודת אמצעים .בררגין

מראשי ארגרן·הנרער

"מסהד" ;

ולחבר הנציגות א .נץ היו קש·

הצטיין בכושר שכנוע ופעמים רבות נשלח למשימות מסוכנות,

שרנות :

והשתתף במשלחות·שתדלנות מטעם הנציגות .חרא קיים יחסי·
רע,ת עם ליטאים רבים ,הכיר את חול•זtותיהם וידע כיצד להידבר

וים עם הנוער הציוני .בפני הנציגות עמדו אפשרויות

לתמרך באנשי המחתרות ,להתעלם מהם ,או להתנגד לפעילות
המחתרת

עמם .לא פעם שיחד את השוטרים הליטאים בבקבוק יי"ש,

ובאיסוף נשק )למטהר זאת הפקידה גם סכרם כסף בדיי חברי

רלעיתים שיכנעם באיומים ,כשהוא מאשימם בספסרות .לבורגין

המחתרתית

של

הנוער.

המחתרת( .עם זאת ,לא סמכה את דיהי על פעולה ,אלא רק

היו קשרים עם הליטאים ואף עם הגרמנים מה"גביטסקזמי·

ככלות כל הקצים.

,,,,,

הנציגות

תמהכ

בהקמת

הנציגות מ .ליבוביןי התווה תכנית

סאריאט" .לזכותו של בורגין יש לזקוף הצלת חיהים של

משלו לבריחה מאורגנת של חושבי הגיטר ,אולם בשל חוסר

אנשים רבים .בימים הראשונים לקיום הגיטו עזר להשיג תעודות

לא נתקבלה תכניתו~ 9 ,

היתר למגורים בגיסו ,שחולקו על·ידי רעדה מיוחדת .כן עזר

הנציגות

לפליטים רבים מעיירות שוברת להיכנס לגיסו.
ביום ה"אקצהי" של הילדים ,הצילו שמואל בדרגיו ויוסף
ליבוביז )לביא< כ·  soילדים על·ידי החבאםת בבית-המלאכה
של הסנדלרים .בררגין אף הציל אסירים רבים .ערב חיסול
הגיסר ,הצליח להציל את חייהם של ארבעה אסירים שעמדו
להיות מוצאים הלורג ניריה למחרת היום .חרא הערים על
השלטונות וגרם לשילוחם לגרמנהי 62 ,על מעשהו זה נאסר,

הסכמה מצד יתר חברי הנציגות
התנאים

האובייקטיביים

היו

גורמים

-

מכריעים

ביחס

למחתר.ת במקרים מסויימים ,כגון סירובה של הנציגות לתמוך
בלמה אח

בתכנית המחתרת בזמן תליית מזרביצקי ,היא
ומ.חתרת .גם הרכב האוכלוסהי בגיסו  -אחוז גדול של נשים
וילדים  -רגם חנאי·החיים גרמו לכך ,שהנציגות לא דגלה
במעשי·החנגדרת ואת

יעדוה

ראתה

בשמירת הקיים.

הסיסמה

"אנו נבלה אוחם" )"מיד ורעלן זיי אריבערלעבן"( ליווהת אח
חברי הנציגות ואת כל החושבים בגיטר .אפשר להניח שהבל
קיוו לשרחורם הקרוב ·,,,לע הצבא·האדום .כמאמץ אחרון לש

אך שוחרר הודרת לקשריו עם הגרמנים.
בדרגיו כלכל מעשיר בתבונה בלי לתת דו"ח על מעשיר

הנציגות )בראש וראשונה של מ .ליברביץ( להצלת יהודי הגיטו

לשום איש ותוך דייעה כי חרא מסכן את חייו .הוא היה מעיו

יש לראות את התכנית לשחד את מנהל חחנת·הרכבת ,שיעכב

מקשר בין הנציגות למחנות·העברהד ,שבהם ביקר בקביעות,

את הקרונות המיועדים לשילוח היהודים משאורלי לגרמניה,

ובאמצעותו העבירו העובדים את בקשותיהם .הוא ביקר יחד

ובו בזמן לפרוץ את שערי הגיטו לשם בריחה המרבית )בריחה

עם  ,.ליבובץי )לביא( בגיסו קובנה .לעיתים קרובות לא
הבינוהו האנשים והם ראו בו "דיקסאסור" 63 ,פעילוות העצמאית
גרמה לעיחים לשערוריות .עם חיסול הגיסו הועבר לגרמנהי

המונית מן הגיסר חיתה מתכניות ההתנגדות( .התכנית לא יצאה
לפועל אף כי השילוח עוכב והגרמנים נאלצו להעביר אח
ההיוידם ער תחנת פאורנצ'י  1$י ברגל ורק משם הועלו על
הרכבות.

ואחרי המלחהמ השתקע באהר"ב.
אייזיק קולפניצקי למד את ענייני התזוהנ בצורה יסודית
דואג למזון נוסף ולהבטחת מלאי·מזון בגיסו.

בתקופה האחרונה לקיום הגיסו ניסלח מן הנציגות כל
סמכות .שרדיי הנציגות לא ניסו לעמוד מול ראש הגיטר

אהוון אברמסרן מילא גם הוא את חובותיו באמונה .הוא דאג

המנהיגים

לבתי·המלאכה .לעיחים קרובות סיכן את עצמו על מנת להי  tיג

הרוחניים של הגיסר עד הרגע האחרון ,אולם פחדו פן יגלו

חומרי-גלם בדרכים בלתי·ליגאליוח ,למען חימ•זtך העבודה

פארזיר.ס  eחברי הנציגות

ומוסדותיה

אמנם

נשארו

יהיית  11יטא
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התקינה בבתי·המלאכת .ב"פנקס" מתואר מקרת שבר קנה
אברמסרן אישית  10לרחרח ץע·לברד מליטאי בשביל סנדלריית
הגיטר .העגלה עם הלרחרת נתגלתה ונשקפת סכנת לחייר84 ,

למזלו נגמר העביד בטוב ,בזברת השוחד שניתן לשוטר הליטאי.
אנשי המינתל נורבע קאררקאז היו  :תרמן ריץ ,גרשון ברלרביץ
רבד אברמרביץ  -עסקן יהודי רתיק שההי ציר בסיים הליטאי.
כולם אנשים מנוסים רחררצים.
ביד פקייד המנגב רך היו סדרנים  -אחארים לרחובות ,שעסקו
בגביית שכר·דירה ותשלומי חשמל .הם היר אחראים לאספקת
עצי·הסקת רכן לשירותים חיוניים .האחראים לרחובות מרבו
מקרב אנשים מבוגרים ובעלי מקצועות חופשיים שלא נזקקו
לשיררתיהם 6G ,הם שמרן על הבקיןך ברחןבןת רעל התנאים
הסניטאריים ,ואמנם היה זה מאמץ גדול לשמרו על סדר ובקירן
בתנאי צפיפות ומחסור חמ,ר .לזכותם יש לזקוף את מיעוט
המקרים של מחלות.

ררבע es ,נורבע קאררקאז עמד בזמן הראשון בראש המשטרה זרד

פייד ,שהיה לפני כן מפקד צררת הכבאים .לאחר שנה פרש
בהרגשיו ,כי התפקיד איבר תראם את מדירתיר .מחליפו היה
זאנרריל גרץ ,שהרשעת מתפקידו לאחר הולדת בנר למורת האיסור
על לדיות .אחריו מילא תפקדי זה בול שיינזרו ,מררה במקצרער.
נורבע טראקר מילא תפקדי זה אפרים גבס ,שמ,נה אחר·כך

לאחראי לע שני הרבעים ,וברובע טראקר עמד אז רבאש
המשטרה ח .ברלרביץ .גבס )אחיר של ראש גיטר וילנה( ההי
איש גאה ,שתתפרץ לעיתים קורנות רשפך כעסר על ~חיר מתרד
צייתנות של טפשרת .חרא ההי ממלא אחר פקרדרת הממונים
ללא הרהור וללא היסוס .בשעת ה"אקציה" של הילדים מסר
במר·ידיו את בתר לייד הנאצים על מנת לשמש חגתמ לאחרים,
שינהגו

כמרה....,

הנציגות פיקחה בקביעות על פערלרת המשטהר וריסנה את
השוטרים ,שלעיתים נטר לחורג מסמכויותיהם.
היר גם מקרים

שהשוטרים

ההיודים היכר

את

אחהים,

כפ•

שציינו בזכררנרתיתם ותשבי הגיטר .ב .חייט ,ג .ברבר ,ב .פררמך,

שמטהר

המשטרה ההיודית בגיטארת עשתה ·לה שם רע ,ברדך כלל.

תעידו על השתרללדתר של ראש·המשטרה נורבע טראקר ,א .גבס,

זכורים לשמצה עצם התפקדי של פיקוח על אחים הנתונים
בצרה רהערבדה שאנשי·המשטרה קיבלו ברצון ,רלעיתים בירז·
מתם ,סמכרירת מידי הגרמנים ונחבר מפריררילגירת שרנות .ארלם
בגיטר שאורלי לא חיתה המשטרה לגרדם המעורר שנאת רפח.ד
התשובים תתייחסו אל השוטרים בהבנת .אמנם "לא תיר השוטרים
חביבים בירתו על אנשי הגיטר"  66בתוקף תפקדים כשוטרים,
מה שאיד כן לגבי הערכתם כבני·אדם.
התפקדי הקשת בי.ותר שתוטל על השוטרים היה ביצוע עונש
המלקות ,שתטילו הגרמנים .כך ביצעו השוטרים את תערנש
שתוטל על מבריחי מזרן ,גם אם תשתדלו להקל את עונשם
במידת·תמ  ... 23.5.43" :השוטרים היהודים )שנקבעו לתפקדי
זה על·פי גררל( ,הילקרם באלרת·גרמי )קררם לכן הרציאר את
החלק הפנימי הכבד מן האלות רהן בשאור ריקות( 15 ,מלקרת
לכל אח,ד אולם צררת ההלקאה אל השביעה את רצרן בלקשטיס,
ראש המשמר הליטאי ,רהאר ניגש דמי פעם אל זה שכבר קיבל
את ערנשר הרילקה את קךבנר ערד מלקרת אחזרת בכל ברחו
באלת·הערפרת שלר ...אחרי ביצוע העונש התפזר הקהל בזרמיה...
ההתעללות של בלקשטיס הרגיזה את הקהל לרגע ,אחר·כך
הבליגו רהחניקר את הרגשות ואת הצער מתרד תקוהר עלתדי"67 ,
מכאן ,שהשוטרים ההיודים כשאורלי לא אבדר את צלם אלחים,
ולא פעם סיכנו את עצמם רנענשר על·דיי הגרמנים אר הליטאים
על נסיובם לתקל בעונשים שהוטלו על אחיהם.

שלעיתים קרובות תינה יהודים וכלאם בצינוק של בית·הסרהר
בגיטר eu .אנשי הגיטר נטור איבה גם לשוטרים אחרים ,שלעיתים
לא נהגר על·פי כללי המוסר והאחורה .ביטוי לכך מצרי בשירה
של משוררת הגיטר חנה חייטיך "מכה מידי אח" o,ד

הנציגות בחהר את השוטרים מקרב בעלי עבר נקי ,בעלי
ידע בשימוש בנשק ,ששירתו בצבא ,בארגון מכבי·האש )שאנשי

שאורלי ואר בר ארגון של הגנה עצמית( ,אר אנשים שעבור
אימון

צבאי

בארגונים

ציוניםי.

אמת·המידה

השדריכה

את

הנציגות בבחירתה חיתה אופיר של האיש ונוחר הפיסי .הנציגות
הצהעי את המועמדים ,אף כי לא כולם הסכימו לשרת בשמטרה ;

חלק מן השוטרים תיר קשורים לתנועה המחתרתית "מסדה",
תשתתפו בימי·זכררך לארמיםי ראף בהכנת נשק )לפי ספרר של
שליט ,תיכנך בול שיינזרך את הפצצה הראשונה( .הארגרך לא
הטיל עליהם משימות מיוחדות .שידרתם במשטרה שימש בעיקר
כמקרם·עברדה.

כמה

שוטרים

יזמר

שיעורי

היסטוריה

יהודית

לילדים .תפקידם הבלתי רשמי ההי להודיע על סכנה אר על
סריקה בערד מרע.ד רבים ביצעו משימה זר חלקית ,כשהזהירו
יחידים בלב.ד הם סייעו להעביר בעד הגדר מצרכים ללא דייעת
השומרים הליטאים ; בעת ה"אקציה" של הילדים ,לאחר שקיבלו
פקוהד מן הגרמנים לרכז תרד חצי שעה את כל הזקנים והילדים
בכיכר ,דאגר השוטרים להזהיר את האתמות .לעיתים קרובות
מילאו תפקדיי תיורך בין המשטהר הליטאית לקרבנות שנפלו
בידהי .פעמים רבות אף נפלר קרבך להתעללותם האכזרית של

הגרמנים והליטאים כאחד .על זמרתם של השוטרים היהוידם
מעידים המקרים הבאים  18" :בדצמבר  .42מארגירנאס ,ראש
משמר שער·הגיטר )שכינויו חרא

באטאסניק (, ...

קרא חירם את

שני ראשי·תמשטרה ההיודים שבשני הגיטארת ,ז .גרץ רחיים

ברלרביץ  -כביכול על שלא הדרעיר לר ,כי אסור שלרשת
היודים .ב .הרלקת רק שלרש מלקרת ב"בננה" רג .תולקה עדר
ירתר משרם שתעז לשאול רלתתררכח על זכרתר של מארגירנאס
להתערב בעניינים הפנימיים של תגיטר' 17 " 71 '.ביולי  ...43שני
שוטרים )ליטאים( בכנסר אל הגיטר בשעת  12.30בלילה רהתנפלר
על אלה שנקרר בדרכם .הם סחבר אחד מן תגיטר ,עינרהר ראיימר
עליר ליורת בר .מזרע ! הם דרשר בחרררת  ...תשרטו החירדי
תניד רייז ניסה להתערב רוצת להרגיעם ,ארלם גם חרא ספג

סרטים צהובים רכחרלים ,שייחדרם משאר תתמרן ,היר גררם
דוחת .ארתים תסכימו מתוך שיקולים אשייים ,מרצונם לזעור
למשפחותהים .רובם היו אנשים צעירים ושמכילים ,חלקם יוצאי
ארגונים צויניים ,אף כי אל קשור את פעילותם בשמטהר
לדעותהים הפוליטיות ושידרתם במשטהר לא נתפרש בדרך כלל

כאשר הרטל על ההידוים בגיטר לבצע בעצמם את התלהי

אשי בכל

הפומבית של מזרביצקי הדריער שוטרי הגיסר ,שבשרם ארטן לא

כמשימה מטעם ארגוניהם .בגיטר  i'Iיר  32שוטרים16 ,

מכרת" 72 ,השוטרים היהדוים היר בתרנים

בין הפטשי רהסדך.

להתעללות מצד השוטרים הליטאים ולעתים לאי·אמרך מצד
תושבי תגיטר.

גיטר סוארול~
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יסכימו להיות המבצעים .כאמור ,מינתה הנציגות שני אנשים
למשיהמ.
קואופר~כםי

חקרארפרסיבים )החנויות( ,מעין צרכניות שבהן קיבלו היהודים

המשפטים שהובאו בפני בית·הדין עסקו בענייני חרבות )117
בירורים( ,עלבונות )  (, 49גבינות ) (,20הפרעות הסדר הציבורי
) (. 17מן הראוי לצייד שבית·הדיז עסק גם בחיכוכים בין
תושבי הגיטר לבין מוסדותיו ,אף כי ב"פנקס" לא מובאות
דוגמאות בתחום זה.

מנרת·מזרן בהקצבה ,חיו תחום עבודה חשוב בגיסו .לכל רובע

חיה קדאררפיסב שמלו .בראש הקואופרטיב ברובע קאררקאז עדמ

מיכאל גרררן ,ואילו ברובע טראקר

 -י•יז-zראל גררדזנסקי ,לאלה

חיו כפופים כמח עשרות עובדי קרארפרטיבים .עם הקמת הגיטר

חיו הקואופרטיבים כפופים ישירות לסטאנקרס ,הממונה על
ענייני ההיודים .א nר·כך הצליחה הנציגות לקבל את חקרארפ·
סיבים תחת ניהולה.

העובדים מביד תושבי חגיסר לא קיבלו את שכרם במלואו

אלא קיבלו כרסיסי·מזרן באמצעות חקרארפרטיב .עד יברא~
 1943קיבלו העובדים ההיודים שכר של  1.5מארק ליום .מנת·
הלחם הרשמית חיתה  200גראם לעובדים ר  125-גראם ללא·
עובדים .הנציגות סיפקה עוד  200גראם ליום לעובדים עבודה
פיסית קשה .גודל מנות·חל nם השתבח מזמן לזמן  -וידר
בתקופה מסויימת ל·  100-90גראם ·לעוב.ד עקרון החלוקה
היה על·פי סוג העבודה  :עובדים עבודה קשה ,עובדים עבודה
קלה ובטלים .רק עובדים עבודה קשה קיבלו מנדת שלמות
מכל המצרכים .שאר התושבים סבלו מחוסר מזרן  :העובדים
עבודה קהל קיבלו מנות לחם ובשר בלב,ד ובטלים  -מחצית
מנות הלחם והבשר.

מינואר  1943בסלה שיטת חשכו .ההיודםי קיבלו 4-3
מארקים בלבד לחודש .שינוי זח פגע קשות בכלכלת חגיטר s,ד
אחרי ה"קסירקוט" קיבלו העובדים את מנות·המזון באמצעות
מנחלי המחנות ,ולא פעם סבלו רעב .מן המחנה המרכזי
כשאורלי נשלחו אליהם מזונות ,אולם נוסף לכך נזקקו הפועלים
למצרכים חיוניים .אם קודם קיבל חגיטו מזרן ממוסדות ליטאיים,
הרי אחרי ה"קסירקרט" נשלחה כל חאספקח ממחלקת המשק
של הס.ס.
מעמדם של הקואופרטיבים טמן בחובר סכנה של חלוקת

מזון בלתי שוהו וקיפוח החלקים ח"לא·מיר nסים" של חארכלוסיה.
אף כי הנציגות עקבה בקביעות אחר עבודתם של עובדי
הקואופרטיבים ,לא תמדי יכלה למנוע טובות הנאה אישיות
מאנשי הקואופרטיבים ,רלעיתים הועלו תלונות נגדם.
הנציגות סמכה על יושרם של חלק מן העובדים ,כגון משה
דרדירבץי ,שפיקח על חלוקה שווה וצודקת של המזונות ,ועזר
לנצרכים .לפי הגדרתו של ירושלמי ,ההי דוידרבץי מצפונו של
הקרארפרסיב•.ד דרדירביץ ,מנהלו לשעבר של בnי"ר "גלוקוזה",
עבד בקואופרטיב עד לעלייתו של פאריזר )מאז החלה פוהש
השחיתות בקואופריטב( רלא nר·מכן רפש ועבד כעשן במחנה

בית·חדיד

עסק

גם

ברישום

נישואין.

ישיבות בהי"ד חיו

פתוחות לציבור.
ביח"ד הוקם ב·  .20.10.41ב·  30.11.41אושר על·דיי סטאנקוס,

והוא פעל עד ח"קסירקוט" ב  ,9,9,43-חברי בהי"ד חיו אנשים
בעלי סמכות ,בקיאים בהליכי החרק האזחרי הוחלנה .אחדםי
היו משפטנים מפורסמים לפני המלחהמ ,שזכר בפרפולארירת גם
בקרב חאוכלוסהי הליטאית .אב בהי"ד דוד גץ חהי פרקילט,
שלפני חמלחמח כהין כשופט של בהי"ד המחוזי כשאורלי.
סגנו חיה חעו"ד מאיר מיל .עם חברי ביה"ד נמנו אחרון

פונק  -מורח ,מן האהובים ביותר בעיר ; אחרון זייגארניק -
רוקח לשעבר ומנהל מעבדת חגיטר ; מנ nם·מנדל רובינשטייז -
עסקן ציבורי ,שהתפרסם בגיסו בטונ·ליבר ובעזרה חרבה שהגיש

לנצרכים  jלוי שליט  - 76אחד מראשי המחתרת "מסחר" .
לעיתים נוכחו בבירורי ביח"ד גם אליהו גרטמן רדוד פייז ,שכהין
זמן מסויים כראש·המשטרח .חברי ביח"ד פעלו בהתנדבות,

עבדו במקומות·עברדח שונים ולא נימנו עם אנשי חמינחל.

מן הראוי הלקדיש מלים מספר לתובע ביח"ד אהוון זייגארניק,
אדם בעל השכלה רחבה ואישיות מקורית .חרא ההי ממקורביו
של יוסף טרומפדלור וממארגני תנועת "החלוץ" .בזמן ח"אקצהי"
של יהודי שאורלי שעבדו בכפרים ,בדצמבר  ,1941איבד א,ת
אשתו ושכל את שני ילדיו ,שהוסגרו לגרמנים על·דיי הליטאי
שבביתו הסתתרו .חרא עצמו נאסר בעקבות הלשנתו של אותו

ליטאי ,שהאשימ 1בהשתייכות למפלגה הקומוניסטית ונטל לעצמו

את כל רכווש .זייגארניק שוחרר בזכות מאמצי הנציגות )אחרי
שהתנסח

בעינויים

רבים

בבית·חסרחר(.

חרא

אירגן

מעבדה

כימית בגיטו .בערבים שימשח מקום למפגשי סתר ,בשבתות
ובחגים שימשה בית·כנסת ובמחסניה הוסתרו אפילו ,חמרי·נפץ.

זייגארניק ניחן בכשרון של משורר הופואמה שלו על ד"ר
לונץ ,מציל אמהות ותינוקותיהן בזמן האיסור על לידות ,חיתה
ידועה לרבים בגיסו .הוא אף חיה בעל ידע עמוק בתלמו.ד

לפי דר"ח על פעולות בית·חדיז של הגיטו  -מיום 20
באוקטובר  1941עד  10בינואר  - 77 1943דן בהי  11ד ב· 336
מקרים ,מתוכם  185עניינים אזרחיים ו·  151תיקים פליליים .
במשך  15חושדים נערכו  22משפטים לחושד בממוצע ,ואם
להביא בחשבון שביה"ד פעל עד ספטמבר  ,1943חרי דן

בכ· soo

שמפטים.

העונשים שהוטלו כללו קנסות כספיים או מאסר עד שבעה
ימים בבית·הסוהר בגיסו .ביח"ד דן למאסר לעיתים רחוקות
בלב,ד כמו כמקרח של בריונים שהתעללו בחלשים מהם ,היכרם

א.ב.א.

ואף דחפום מן הרכבת שבמקום·העבודה .שלושה מהם נדרנו

י~בת·י~רך

על

למאסר והוזהרו שעם הישנות מעשים כגרן אלח יפעל ביח"ד

הממשעת ולמנוע דמורליזציה בגיסו .חיים משותפים בתחום צר,
עבדוה קשה ,תזונה בלתי·מספקת ,הידבר חיכוכים בין איש

מקרים קיצוניים ביורת ,שכן לרוב
ביד היריבים ,בנזיפות ובאזהרות.
התובע מופנה אל תושבי הגיטו
המציאות גרמו למקדח המצער

הנציגות

ראתה

כאחד מתפקדייה החשובים

לשמור

לערהו .בית·הדין חשרקם בגיטו היה "מוסד משפיע ומחנך"

הכגדרת יררשלמי,שז ונודע לשמור על מסגרת חיים תקינים
רגררמרת·מרסר מקר;:לרזו,

לעקירתם מן הגיטר .אלה היו
נסתיימו המשפטים בהשלמה
לעיתים קרובות היה נאום
כולם ,תוך שצייד כי תנאי

w

חובא בפני בית·הדין.

יהדות ליטא

202
בספרו של לשיט )"אזרי זיינעז מיד געשט  1$רבן"( מצרי תיאור

תיכן לשכן את החולים .זר חיתה שאלת חיים ומורת לחולים,

שזייף את

כי באין מקרם לאשפזם איימה עליהם "אקציה" המונית .הרופאים
הליטאים סירבו בתוקף לעזור לחולים היהודים .כשניקשר
נציגי הגיטר להשהות את העברת החולים היהודים ,בהסבירם

של ביררו משפטי נגד חיים רארייס ,יתום בן

מ· 1soל·1soo

כרטיס-הלחם

,13

גראם .השופט .ד גץ נהג בחיבה

בילד הנאשם .אנחות רבני נשמעו מן הקהל .גם הילד בכה
כאשר הסביר כי עבר עבירה בשל היותר רעב תמדי " :בגלל
שאני יתום אתם שולחים אותי לשדה-התעופה .רהבה לחתיכת·
לחם כזו

-

הוא מדגים באגרופו הקטן

-

אני רעב תמדי ,גם

עתה .יש להם די לחם בקואופרטיב ,הם שבעים תמיד" .מובאים

שם קטעים מנאומו של התובע זייגארניק " :מילות הנאשם מהוות
האשמה חמורת נגד כולנו ,נגד החברה כולה בגיטר  jהוא,
הנאשם ,הוישב דווקא אותנו על ספס·ל הנאשמים .אנו מחנכים
עבריינים  -אם במצוקתנו ובבדידותנו לא נדאג שישרור יושר
בחברתנו .לו היינו משתדלים לסדר את חיים וארייס במשפחה
כלשהי בגיטר ,שאצלה יכול היה לקבל לפחות צלחת מרק,
שלא ציטרך אחרי יום עבודה קשת לעמוד לדי מטבח הגיטו,
שלא ידהמ לו שדווקא לו ניתן הדליל ואילו לעצמם משאירים
את הסמיך ,אז חיימ'ל כנראה לא היה עובר את העבירה .אני
מבקש עונש סמלי לחבהר כולה בגיטו ,ואילו את חיימ'ל יש
להוציא מעבודתו בשדה-התעופה ולשלוח ללמוד

בביה" 78 ", 0

יתכן שהמחבר ייפה מעט את המציאות ,אולם נראה ששמר
על רוח תזין המשפטי.
היו גם מקרים מסרבנים יותר ,כאשר הנציגות רצתה להימנע
מנקיטת אמצעים קיצוניים ,ומסהר תחילה את העניו לבית·
הדין .כזה היה המקרה של רימו ,שנתפס על·ידי שוטרים

ליטאים בנסיובו להוציא שומן ממקום עבודתו ב"מייסטאס".
רימו נאסר ונפטר אחרי ארבעה חושדי מאסר ,אולם לא מסר
את שם שותפו למעשהו .אלמנת רימו תבעת מן השותף כיסוי
ההרצאות שנשאת בהן בנסיונותיה לפדות את בעלה ,אולם הלה

סירב .גם אחרי שגזר עליו בית-הדין לשלם  900מארק לאלמנה,
הוא חתן את החליפה שנועדה לכסות את החוב .הנציגות יחד
עם בית·הדיז הציעו לרשום את הנאשם ל .לדראון·עולם
ולהעבירו לעבוהד קשה יותר .בסופו של דבר שילם ל .את
המוטל

עליו79 ,

הנציגות הטילה על בית·הדיז להעניש משתמטים מעבודתם,
וכן בריונים
התמרמרות

שגם

אם

היו

מעטים

בגיטו

עוררו

בהתנהגותם

רבה.

בית-הדלים

פעילות חשובה וחיונית פעלו מוסדרת הבריאות בגיטר שאוזלי.
בדומת לערים אחרות בליטא ,הצטיינה גם שאורלי באחוז גבוה
של עובדי·תברואת היודים ,לפי נתונים של י .לשצ'ינסקי היו
בשנת  1934כשאורלי בין  21הרופאים  16 -יהודים ; בקרב
 12רופאי·שיניים  7 -יהודים ,בתרן  10אחיות מיילדות -
 3יהודיות ,רבין  6בתי·מרקחת  3 -יהודיים,ס  sרבים מן הרופאים
היהודים הועסקו לפני המלחמה בבית·ה nולים היהודי שנבנה
מתרומות של משפחת פרנקל ,בעלי בית-החרושת לעוררת ,ושל
אחרים ,והצטיין ברמתו הגבוהה.

בפרוץ המלחמה הוחזקו החולים היהודים בבתי· nולים ,עד
שהוצא הצו לסילוקם מבתי-החולים העירוניים .יוזמה זו באה
מן הליטאים .בית-החולים היהודי ,ששכן במרכז העיר ,לא
תוכלל בתחומי רג,יטר ,והנציגות ביקשה במקומר בית גדול
בגכרל שבין הגיטר לעיר ,אולם בקשתה לא נענהת ולא ההי

כי בגיטו חסרים מיתקנים כירורגיים ,סירבו הליטאים לדחות
את

מרעד ההעברה81 ,

בזכות הפעולה המהירה של ערדת-הביניר של הגיטו הצליחה
הנציגות לארגן תוך ימים מספר בית-חולים בעל  40מיטות
בבנייני בית-הטהרה רבית-השמשים שלדי בית-העלמין היהודי,
ולפי הגדרתו של ירושלמי  ... " :הפכה את הקללה לברכה"82 ,
אר כפי שכותב לוי שליט " :כאן ,ליד שערי בית-העולם ,עמד
ד"ר פסחרביץ בדרכו של מלאן המררת",
בגיטר היו  18רופאים 6 .רופאים ן 4-

83

החולים ,והם :

אחיות עבדו בבית·

הרופא הראשי דולף פסחרביץ ,הרופאים יוסף

לרנץ ,חנה שפירא ,אהוון פיק ,ג .פקטור רק .כלכר והאחיות
בבה לרנץ ,אנה בראהדר ,גיטה ררזנסקי וליונה מלצר .הרופאים
מ .בררשטין ,א .קמנו ,ש .רולפרט ,ש .פיינברג ,ררזנטל ,יעקב
ברדלברג. ,ד דרריאן ,ג .דירקטרררבץי ,צ .גרנירנסקי ,ל .ליכטנ·
שטייז רא .גנדין ,עבדו בשתי המרפאות של הגיטר ,ברובעי
טראקר קרארקראז )מקרם עבדותו של רופא נוסף לא ברור(

לרופאים אחדים היו רשירנרת לעבוד גם בצד הארי .לעיתים
קרובות נקראו ד"ר פסחרביץ רהגיניקרלרג ד"ר לונץ אף על·יד•
השלטונות הגרמניים.
תחילת היו אחדים מן הרופאים מאורגנים באגודת הרופאים,

אולם הדבר השפיע לרעה על שיתרף·הפערלה בין בית-החולים
לרופאים האחרים  jלא נשמהר חלוקת תרופות ,העזהר למחנות·
העבודה לא היתה סדירה ,רעו.ד לכן פתרה הנציגות את הבעיה
על·ידי הקמת לשכת·בריארת ,אשר כללה את כל הרופאים
ופיקחה על עבודת בית·החרלים ,המרפאות ,בתי-המרקחת רעו.ד
הרופאים היו בעלי סמכות בגיטר .קולם נשמע ,ואחדים כגרן
דירקטררוביץ ,בררשטייז רקמנו ,אף השתתפו בישיבות הנציגו.ת

ב·  25.12.41נפתח בית ·החולים בגיטו והוא התקיםי עד חיסול

הגיטו .בית-החולים הציל חיי חולים רבים .מחלות מדבקות
נשמרו תכופות בסוד מפני השלטונות .כ,ן למשל ,הוסתרו
חולי·אסכרת מוועדות·ביקררת ,בתואנה כי מדובר בחולי·גררן.
בדו"ח השנתי הראשון של בית-החולים נרשמו  76מקרים
של חולי·אסכרה .לעיתים קרובות הובאו לבית-החולים נפגעי
תאונרת·עברדה .היו מקרים שהחולים הרבאד במצב של גסיסה,

לאחר שהוכר קשרת על·דיי פקחי·תעבודח הליטאים .בבית·
החולים מצאו מסתור גם יהודים שנמלטו מרכבות שהוליכום
למחנרת·ריכרז בלטבהי ובאסטוניה.
גרויותיהם של אלה שעונו והורעבו בבתי·הסוהר הובאו
לקבורה בגיטו .כל הגרויות עברו בדיקה קפדנית .האסירים היו
מעבירים עם המתים פתקאות לגיטר  -וכן נרצד מעין קשר
ביד החיים באמצעות המתים.

הנציגות דאגה לבית-החולים של הגיטר .ר,יר בו כל המחלקות

העיקריות :

פנימית ,כירורגית ,גינקולוגית )תקופת מוגבלת(,

ריאות ,ומחלקת מחלרת·דמבקרת אשר תיפקהד שלא בדייעת
השלטונות .בית-החולים עמד על רמה מקצועית גבוהה .הסגל

היה מעולה וזירע גם בין הליטאים mשלטרנרת הגרמניים.
הקשרים עם הצד הארי נוצלו כדי לצייד את בית-החולים בכל
המכשירים והתרופות הדרושים.

גיטר שאורלי

203

הנציגות מימנה את צרכי בית·ה nרלים .רוב התקציב לעבודה

סוצאילית י,עד לבית-החולים .פעמים מספר הוכרז על מגבית
לקניית מכשירים וניגרר לבית·ה nרלים .בבית·החרלים היו
תרופות

בכמרת מספקת

-

מהנזירות בירתו.

אף

לחרלי·הזיפטריה שני מיליון יחידות נסיוב
התרופות סופקו בדרכים שרנות

כך

סיפקו
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לעיתים הבריחרן האנשים

-

רעיונו של ה"שטאבסלייטר" ברב לא היה יוצא דופן אצל
הגרמנים .נאותר זמן הציע הארברפירר ס.ס.

,.

בראק ,במכתבו

להימלר מ  ,23.6.42-להוציא מתוך ההמון של כ  10-מיליון
יהודים באירופה כ  3-2-מיליון ,שהם עדיין בעלי כושר גופני,
ולשמור עליהם ככר· nעברזה ,בתנאי שיהיר בלתי·כשרים
להתרברת91 ,

לפעמים

לנוכח האיומים מצד השלטונות הטילה נציגות הגיטר על

שיחזה הנציגות פקדיים ליטאים לשם כך .אולם ברוב הנטל

רופאי הגיטר לבצע הפלות מלאכותיות ולידות מוקדמות ,אפילו

נשאר הרופאים עצמם ,בראשותו של ז"ר ררלף פסחרביץ ,שהיה

נשים הרות כשברעותיהן האחור·

מתרד מחסנים גרמניים,

בתי·חרלים רבתי·מרקחת.

רופא מפורסם ואף הותר לר לרפא חולים בצד ה"אדי" ,כתשלום

בחוזשי·ההרירן האחרונים.

נים ...

"3

בדוב יאושן התחננו הנשים לפני הרופאים והנציגים

בעד הטיפול בחולים ,ביקש תרופות נוספות למען החולים

וניקשר לגרום להן לידות מוקדמות ולהמית את ילדיהן .המלאכה

היהודים רבסכנר את עצמו העביר את התרופות לגיטר .ז"ד

העדינה נעשתה באופן פרטי בדירה שהרכנה לשם כך במיוח.ד

פסחרביץ זכה באהדתו של איש הס.ס .פוסטר ,כשאיבתן בדיוק

כל הילדים נולדו חיים ובריאים  -אחד אף היה יפה במיmד
רהרמתר בזריקות  92 ,, ...הדבר קרה ב·  11בנובמבר 1943

-

את מחלתו וריפא אותר .כתשלום ביקש ד"ר פסחרביץ להשתמש
במכשירי בית-החולים העירוני למען החולים בגיטר 83 ,מסירות·

ימים אחדים אחרי ה"אקציה" של הילדים והזקנים בגיטר.

הנפש של ז"ר פסחוביץ עשתה את בית-החולים בגיטר שאורלי

האמהות רגם הנציגות והרופאים לא ראו מוצא אחר ,אף כי

פסחוביץ הועבר עם שאר

לפני כן היו מקרים שאמהות הצליחו להעביר את תינוקותהין
לליטאים  -כפי שעשתה גברת גץו.

ומסר על המצב במחנות לוועד מטעם ארגון הצלב·האזום .אחרי

אחדי ה"קסירקרט" נשתנה לרעה מצבם של מוסדרת הבריאות.

לנקודת·אור במציאות האפלה.

,,,,

אנשי הגיטו למחנות-הריכוז בגרמניה ,עזר שם להרבה חולים,

-

השחרור ניהל בית·חרלים בגרמניה ראחד·כך השתקע באדה"ב.

מ  30-באוקט -רבר  1943הוצמד אל בית·החר·לים "סניטאר" ,איש

נאמנותם של כל אנשי הסגל הרפואי ,האדמיניסטראטרר
ח .מריאמפולסקי רכן אדמיניסטראטרד הגיטר בררגין ,תרמה

הס.ס .הנס כנץ ,א•ז,zר תפקידו היה להשגיח על עבודת הרופאים

ולהודיע לשלטונות על מספר החולים והחולים הבררניים .פתקי·

האישפוז ניתן בחינם,

הפטור מעבודה מסיבת מחלה קיבלו תוקף רק אחרי חתימתו.

אולם במקרים מיוחדים הוחלט לגברת תשלום מאמידים .כך

"מלבז פעילותו הרפואית מוטלות על הסניטאר גם החוברת

יגדיל את הכנסותיו

הרגילות של אנשי ס.ס .הוא עומד במשמר והרהיו הגרוע

על·ידי הקפהד בגביית חרבות מהחולים האמדיים ,שמסתכמים

שבשומרים .אגב ,נירם השישי סחב הנבל את הילדים יחד עם

רבות לתיפקודו התקין של

למשל  3" :במאי ... 1943

ב· s,ooo

מארק 87 " ...

בית·החולים86 ,

בית החולים

-

הטיפול הטוב ,התזונה ואף המיקום ליד

"השטח הירוק" של הגיטר ,חרא בית-הקברות היחרדי ,תרמו

להחלמה מהיהר .יחסר של חבר·הערבדים היה אנושי ביותר
והמחלימים יצאו מבית-החולים ברגשי תודה .בזברת עבודת
בית-החולים והמרפאות ,ניצל הגיטר ממגפות וממחלות מדבקות
ונרשמו מקרי·מררת מעטים בלב.ד

האוקראינים

ועסק

בביזה"93 ,

ביו רופאי הגיטר היו גינקולוגים ידועי שם ,שלא פעם הצילו
חיי אמהות ותינוקות .מן הראוי להזכיר את שמם של ז"ר
יוסף ·לרנץ ואשתו בבה לונץ ,שעבדה כאחרת בבית-החולים.
ב"אקציה" של הילדים והזקנים הם שכלו בת ,ברחו מן הגיטר ,
אבל כעבור כמה שבוערת נתפסו והוחזרו לשאררלי תחת משמר94 ,
רק לאחר מאכןצים רבים עלה לשחררם מבית·הסרהר .ד"ר

רופאי הגיטר השתתפו בוועדה לחלוקת עבודה .לעיתים
הכריעו הרופאים בדבר שליחת אדם זה אר אחר למחנות ·עבודה.
היו ועדרת שהורכבו מ  3-רופאים למניעת שוחד רמשוא·פנים.

לרנץ ואשתו הועברו למחנרת·ריכרז בגרמניה .אחרי שחרורם
עבדו בבית-חולים יהודי ראחר·כך השתקעו בארה"ב.

לפי צר הנציגות אורגנו תורנויות רופאים במחברת ·העבודה

בסכמנו את פעילות הסגל הרפואי בגיטר מן הראוי לצייו

השרבים.

את מספרם הגברה יחסית של הרופאים בגיטר קטן כשאורלי

j

בעקבות פקודת השלטונות על איסור הלידות בגיטר נסגרה

את הנהגתה היעילה של הנציגות אשר סיפקה את צרכי בית·

מחלקת הלידות בבית·ה nרלים .למרות זאת היו כמה לידות

החולים ,וכן את מסירותם של הרופאים שניצלו את כשרונם

בבתים פרטיים ,בתנאים תת·סניטאריים .רופא הוזעק רק במקרים

ואת קשריהם עם הארכלרסיה הלא·יהרדית ,למען עזור לחולים

קריטיים כאשר נשקפה סכנת מרות ,כמר במקרה של גב' רבקה
גוץ ,שילדה בן אחרי המועד שנקבע לאיסור ליזרת ss .השלטונות

ההיודים בגיטר .אולם לא עלה בידי הרופאים ונציגי הציבור
להציל כהמ עשרות חולים ,שנשארו בבית·חרלים ערב שילוח

הגרמניים איימו בהרצאה להורג של יולדת ומשפחתה אר בעיקור
כל הנשים בגיטר ,אם תרפד פקודתם .ה"שטאבסלייטר" ,ברב,
חזר לא פעם על הצורך לעקר את הנשים ,בפרט כשבגיסו
"מרובים מזי" הרופאים והם יכולים לעשרת את הניתוח ...
"הפנים נתקדרר והלבבות כמר נזמר .האם יעבור עלינו הדבר
הנורא ביותר ,אף נורא יותר הממורת  -להיות בעלי מרמים
כעררים כל ימי חיינו ן מוטב שיברא על הגיטר אותר אסרן
הכליה שבא על כל קהילות ישראל ,מאשר הדבר הזה 89 " ...
לפי אותר מקרר "בר נירם הזמינו הנציגים על·יזי אהוון
זייגארניק ציאן·קלי בשביל משפחותיהם ובשביל כל הגיטר"90 ,

תושבי הגיטר לגרמניה.

וערת·בניוי

עם ריכוזה של אוכלוסיה גזולה בצפיפות רבה ובתנאי תת·

דיור התעוררה בעיית המחסור במקומות-מגורים בגיטר .לפיכך
הרקמה רעדת·בינוי ,שריכזה בעלי-מקצוע לביצוע תיקונים,
שיפוצים וכזרמה .בימי קירם הגיטר הרחיבה רעזת·הבינרי את

שטח הדיור על·ידי הפיכת כל עליית-גג ,מחסן ,רפת ואורווה,

למבני מגורים .בהערכה זהירה ניתן לקבוע כי כך נוסף כשליש

יהדןת ל'יטא
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משטח הדיור .כן הוקמו בתי·מלאכה ,מרפאות ,צרכניות ,בית·

הצורן .אינג• יוסף ליבוביץ ריכז את ודעת·הבינוי ונעזר בבעלי·

ה· חולים ונשעו עוד עבודות בניה .בעיה חמורה חיתה המחסור

המקצוע הוותיקים משה שימשו ויואל לוויה ואחרים שהוכשרו

בחמרי·בניה ,שכמעט אי·אפשר היה להשיגם בעיר ועל·כן

לעבודות אלו.

נאלצו לעשות כל מיני אילתורים ,כמו פירוק מבנים קיימים,

בתקופות מסויימות ,כאשר הוטל על ועדת·הבינוי גם עיבוד
הגינות לגידול ירקות ,עבדו במחלקה כ  100-איש.

כדי להוציא מתוכם את הלבנים ,הפח או זוויתן·הברזל ,לפי

הערות

.1

)ברוסית( ,מוסקבה

"הס"ס בפעולה" ,מסמכים על פשעי הס"ס

•38

מס'

•1969

.2

ביידיש :

נציגות,

פ  1$רשטייערשאפט ,בליטאית

אנשי שאורלי השתמשו בעיקר בכינוי

הליטאי :

" ",Atstovybe
אטסט 1ויבה.

.3

ש.ל .שניידערמאן" ,ארטשיק דעו 'לאמעד·וואורניק' פרן שאורלער
געטא ,לעבט איצט איד וויליאמסבורג"" ,פאררוערטס"•28.7,1957 ,

.4
.5
.6

זכרונותיר של ד"ר דירקטורוביץ )בכתב·יד(.
ראה א.

ירושלמי,

הגיטר,

מחזיונות

,39
.40

(. 99 ) 1

בזכרונותיו מצביע ד"ר דירקטורוביץ על עצמו כיוזם ההצעה.
במשפטו

השוא

של

ה"גביטסקומיסאר" גווקה

רצה "להצטיין"

פומבית.

בתליה

הצביעו

גם

עדים

על

כן

ה"שטאבסלייטר"

)מבחל המטח( שלו אמר כי יש ללמד את היהודים לקח )לפי
כתב·חאישום לש משפט בלינק(.

על וידצר'ינסקי ותכנית·ז•אגר ראה לעיל.
פנקס,

עדרת שרה ררן·לוי ,המדור לתיעוד בע"פ ,המכון ליהדות זמננו,

.41

פנקס ,עמ'  .229תקוה זאת המריצה את א .כץ לבקש מהמחתרת
לא לנקוט צעדים נואשים.

עמ• רמ"ג.

 .42על אישיותם של התליינים  ,1" :א.י ד• גבב ומלשין .ישב בזמנו
בבית·הסוהר והלשין במשטרת·הבטחון על כל  70האסירים

עמ• •44 , 13
•69-68

.7
•8

פנקס,

.9

מ .ליבוביץ טען ש"לא קיבל פקודה" על רישום הפליטים הבאים

היהודיים ,שהם מקבלים חבילות ומכתבים מהגיטו .בשכר זה

,6

נימוק

שעל·יד

השער

שחררו אותו "'· •2 ...ק' ,סנדלר ,מלשין וגנב .המועדמ '.ב ',י
חיה רוצח ומלשין בגיטו• הצטיין בהלשנה על יהודי המחנה

לגיטו" ,אפשר שהיא נמסרה לממונה" ,פנקס ,עמי

אחר :

"אי·אפשר

את הנכנסים,

לבדוק

כיוון

נבדקים רק היוצאים ולא הנכנסים".

פאוונצ'י  1$י וסיפר שהם מתכוננים להביא סוכר מן המחנה שלהם"

 .10פנקס ,עמ' •126
 •11שליט ,עמ' •215
 .12פנקס ,עמ  ,175 1הערה.
 ,13עדות דב שילנסקי ,המדור לתיעוד בע"פ ,המכון ליהדות זמננו,
מס' ,397
 ,14א .ירושלמי ,מחזיונות הגיטו ,עמ' רמ"ג.
 .15שליט ,עמ' •201
 ,16פנקם ,עמ' •309
 ,17פנקס ,עמ' •32
 ,18כן ,למשל ,דרש ב .קרטון מראש·העיריה חומר לתיקון גדר
הביטו
אנחנו,

השבורה באמרו :
תקנוה איפוא עתה "1

"את גדר הגיטו

 ,19פנקם ,עמי .308
 .20פנקם ,עמ , 106 1
 •21ליטע ,כרן  ,1עמ 1778 1

:

,העמדתם

אתם

ולא

)נפקס ,עמ' (. 61

•22
.23
.24
.25
.26
,27
.28
.29
.30

פנקם ,עמ1

, 187

על סנדלרים

מכתבה של כתו של הסנלדר קפליוש.

ירשולמי ,כתב·יד ,ע'?ב •186-185
על א .גדנסקי ראה להלן.
פנקס,

עמ 1

פנקם,

עמ1

פנקס,

עמ 1

פנקס ,עמ'

יינים

•202
•262
, 198
•156
)בליטאית( ,הוצאה ממלכתית של

"הכיבוש ההיטלרי בליטא"

ספרות פוליטית ומעדית ,וילבה,

,1965

עמ

1

,213

-

א.י ד.י

-

בליטא" חלק ',ב מסמן

.43

n

,290

עמ

, 344

1

פנקס ,עמ  ,147 1ח"תקנות" על הגבלת זכות הקניין ,זכות הירושה

ואפוטרופסות ,נתקבלו כישיבה משותפת של נציגות הביטו ,חברי
בית·הדין בגיטו ונציגי ציבור.

•44
.45

פנקם,

עמ 1

•150

אפיזודה על הקצבים נוטס ריחם מתאורת בסרפר לש לשיט ,עמ'

, 142-141

,46
.47
•48
•49
•50

.ש" בורגין ךמ .ליובביז צהליחו לגנוב

בערן , 500טפסים".

-

)פנקס ,עמ'

(. 227

לפי עד .ותה של אלמנת מזוביצקי ,אחד מהתל·
מת זמן קצר א ר·כן .ראה "טבח המוני

.51
•52
•53
.54
•55

פנקם ,עמ'
פנקס,

עמ 1

פנקם ,עמי

, 117
,88
,97--96

ראה להלן.

עדות של יוסף לביא )ליברביץ( ,המדור לתיעוד בע"פ ,המכון
ליהדות זמננו ,מס' (. 12 )77
פנקס ,עמ ,265 1

עדתו של ראש ה"ארבייטםאמט" הגרמני ,ד"ר גינטר ,ראה להלן.
פנקס ,עמ' •312
שניידרמן" ,פארווערטס"•28.7.57 ,
"דבר הפועלת" ; 26.6.46 ,גם דעותו של לצש'יבסקי ,המדור לתיעוד
בע"פ ,המכון ליהדות זמננו ,מס •675 1
 .56פרוטוקולים  - 214-205ראה "הtו"ם בפעולה' '.באביב 1941
נחרץ גורלם של  11מיליון יהודי אירופה והוחלט על ביצוע
מעשי של "פתרון סופי לש השאלה היהדוית" בדרן "העברתם
מזרחה' '.על העברת היהודים ,שפירושה היה חי .סול העם היהודי,
נאם בגלוי רייכספירר ה·ס.ס .הימלר בפוזנן ב  4-באוקטובר 1943

.31

פנקם,

•32

עדות שרה רון·ישראליץ ,המדור לתיעוד בע"פ ,ה,מכון ליהדות

קיבלו הוארות על הוצאה לפועל של "הפתרון הסופי" לפי

זמננו.

הכרעתם הם .כאשורלי החל החיס.ול דס,ופי ב"אקציה" של ילדים,

עמ1

בפני קבוצת מנהיגי ס.ם .יתכן שגם מנהיגי ח·. oם .ב"אוסטלאנד"

•62

,33
 ,34ירושלמי ,כתב·י,ד עמי •92
 .35ירושלמי ,כתב·י,ד עמ' •31
 •36שליט ,עמ' •91-90
 •37בזמן הבדיקה אירהע תקרית

כן שוחררו אסירים מליגום.

זקנים וחולים ,על עדתו של איש ה·ס.ם .פוסטר.

•57

אמונה זאת חיתה קיימת זמן רב
אשורלי לגרמניה.

-

אפילו בזמן שילוח יהידו

 •58גם ליבוביז הביע רצונו להצטרף למשלוח ,אבל הגרמנים סירבו
עם ר,וכקינ,ד שנשא תיק עם תפוחי·

עץ אשר נקטפו בגן שהיה שירי לו )על המקרה בלי הזכרת

שם  -בנפקס ,עמ  ; (103 1על מקרה זה כתב ש .ברדונו "אפיזוהד
בגיטו"" ,על המשמר" ,22,4.71 ,

לצרפו.

 .59על הצעתו של ליבוביץ ראה לעיל.
 .60על פאריזר ראה לעיל•
 ,61ירושלמי ,כתב·יד ,עמ ,50 1

גיםר שאורלי

•62

וברגין•

ש.
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"אן עסיזאד סון אשוולער געטא ,סרייע ראבעטער

עויין ליהודים,

שטימע", 15,12.1962 ,
 .63פנקס ,עמ' , 127
 ,64סנקס ,עמ' •134
 •65שליט ,עמ' ,94

לא הכניס משרם המ מחבר ה"פנקס" לספרר

בהערות :

בהעירו

"התשובה

יאםייטיס וכיחוד אשתו )ונצלארסקייטה( עזרו למספר יהדוים,
ובעל ה"סנקס" לא מציין ,כנראה ,את המקרה הנ"ל כדי לא
לפגעו בשמר של הרופא.

 •66ירושלמי ,נתב·י,ד עמ' •56
 .67סנקס ,עמ' •218

•82
.83

" .69טבח המוני בליטא" ,חלק ',ב מסמנים  ,284ו נ;  ,288עמ' , 341

 .84ירושלמי ,נתב·י,ד עמ' •69

.68

לסי שליט ,היו  60איש.

z

להלן•

•30.6.1957

.86

איבערלעברגנען"" ,פאררוערטס"•23.6.1957 ,

•163

 .76הוא לוי שליט חמבר הספר "אזוי זיינען מיו געשטארבן".
ח :פנקס ,עמ' , 165-163

.80

ש .שנידירמן

יעקב לשצ'ינסיק" ,די עקאנאמישע לאגע פזן די יזון אין ליטע"

.81

נ.

בלומנטל

מספר

על

מקרה

כאשר

הרופא הליטאי יאסייטיס השיב לבקשת היהודים לדחות העברת

.89
•90
.91
.92
.93
.94

חולים יהודים ומכשירים מבתי·חולים בעיר לגיטו ,עד שימצא
מקום

בשבילם :

"קחו סכין וחתכו" .תשובה זו,

פנקס ,עמ'

.w1

 .88על גורלו של התינוק בן·צירן גץו ראה סדרת המאמרים של

 .78שליט ,עמ' •170-169
 .79פנקס ,עמ' ,263 ; 221

) (, 1939-1919

על ד"ר  Dסחוביץ ואחרים

-

ראה במאמרו של ש .שניידרמן,

"די דאקסוירים פזן שאוולער געטא וועגן זייערע שטרינענדע

.s1

ליטע בזך עמ' •924
)"למרחב"( 16.5,1948 ,

שליט ,עמ' •81

ד"ר פייסאכאוריטשן צו לינעדרער זיינע יסורים" D" ,ארווערטס",

 .73פנקם ,עמ' •151-150
 .74ירושלמי ,כתב·י,ד , 185
.75

פנקס,

עמ'

•69

 .85ש .שנידירמן" ,דעו מוזער פרן ליטווישע איעדן Dארסטער רופס

,343

 .70על שיר של ח .חייטין "מכה מיד אח" ראה
 .71פנקס עמ' , 144
 .72פנקם ,עמ' •251

פנקס ,עמ'

נמחקה

במקור".

מסתבר

שד"ר

פנקס ,עמ'

ב"פארווערטס"

מ" ,22/24/26/27,4,1957

•155

שם ,הערת שוליים.

"הס"ס בפעולה",215-214 ,
פנקס ,עמ' , 314
שם,

שם.

על הזוג לרנץ

-

במאמרו של ש .

שנידירמן :

"ד"ר לונץ האט

געראטערועט זעם לעבן פרן הונדערטער אידישע פרויען אין

החדורה יחס

שארולער געטא"" ,פארווערטס".7.7.1957 ,

עבודה

בתחום אספקת כוח·אדם לעבדוות השונות עלולה חיתה

מתפקידם של עובדי משדר·העברדה היה לבדוק את הנוכחות
בעבודה ,מי נעדר ומאיזו סיבה .לפי עדותו של ח .ז'ילינסקי,

הנציגות פעלה בהתחשב בתנאים האובייקטיביים וסרגי האוב·

מראשי משרד·העברדה,

להחזיק אנשים מספר

לרסיז בגיסו .הנציגות דאגה לתנאי·עבודה נאותים והקלה עליהם

בעתודה לכל מקרה בר דירשו עובדים בדחיפות.

הנציגות ליהפך לכלי·שרת בידי השלטונות הגרמניים .אולם

2

חשוב היה

ככל האפשר ; הטיפה לאחריות קולקטיבית ויחס אחראי לעבודה.

משדר·העבודה פיקח גם על חלוקת נעליים וביגוד שהנציגות

כל צו נעביד אספקת כרח·עברדה נדון בישיבות הנציגות ונעשו

סיפקה לעובדים ,אשר הועסקו בעבודה פיסית קשה ובמקומרת

מאמצים רבים להקל בגזירות .בפברואר  1943נרדשו  200פועלים
·.ל ,0.Tאן לאחר מאמצים רבים הצליחו לגייס רק 19" : 175
בפברואר  .43מנהלי משדרי·העבודה והנציגים יושבים לילות
שלמים ,חושבים ומחפשים דרך למצוא  200איש לעבדוה
יומיומית ב·• .O.Tנסחבים אנשים מכל מקומרת·העברדת ואף·
על·פי·כן יצאו היום לא יותר מ·  sד 1איש .הנציגים יראים

מרוחקים מן הגיטר ,וכן על חלוקת כרטיסי·ל nם נוספים .אחד
התפקידים החשובים של משרד·העבודה חיה הפיקוח על מחנות·

עשתה מאמצים להתחמק ממתן הרשיומת .באחד המקרים ,עת

להיראות נמשרד·העברהד העירוני ,כי שם אמיימים עליהם

פרצו הגרמנים למשרד·העברדח ,הסתירו פקידות הגיטו על

בסכנות מסכנות שרנות .אולם כמעט אי·אפשר לקיים את

גופן את רשימות הילדים והבלתי כשירים לעבודה .קשת היה

העבודה .הנציגות ומשרד·העברדה נחגר להסתיר מפני השלטונות

את כר· nחעבודח הפוטנציאלי בגיסו .לא פעם נדרשו לספק

רשימות של תושבי חגיטו לפי מידת כשירותם לעבודה ,והנציגות

לגייס את כל הכשירים לעבודה ,אולם הושג המקסימום ,לעיתים

תדרישה 1 ," ..

ברובע טארקר ,בראשותם

אף בהטלת עונשים .לעיתים נשלחו לעבודות קשות אנשים

של אנושה סלזין רחיים צ'רניאבסקי ,וברובע קאורקאז בראשותם

חלשים ,אולם בתנאים דאז קשה היה להימנע ממשגים וממקרים

של אפרים גץ וחיים ז'ילינסקי .על שכמם חיתה מוטלת חרבת
מימוש הצווים של השלטונות ,ולעיתים נאלצו לפעול בתוקף.

של העדפה ופרוטקציוניזם.

משרד·העבודת הורכב

משני אגפים :

החלוקה לפי התעסוקה של תושבי הגיטר חיתה )  24במאי
 המספרים לפי הקצבת המזונות(  :כ  2000-בטלים1942

רשימות הפועלים שנשלחו לעבודה מסריימת תורכבו בשיתוף
משרד·העבדות של הגיטו ,הנציגות ועודת·רופאים .הפועלים
שנשלחו לעבודה זמנית בלבד נבחרו על·ידי משדר·תעבודה,

עבדוה קשה s.כ"  44%מכלל האוכלוסהי בגיסו נכללו בין הלא·

שנקרא בגיסו "~רבייטס ~יינזאץ ".טמ~ כל יום יצאו מרובע

עובדים ,רפרט לילדים וזקנים היו בהם גם חלק מן הנשים :

פחות ממספר זה.

אמהות לילדים קטנים וחלק מנשותיהם של בעלי·המלאכה ושל

קאווקאז

כ·1soo

עובדים ,ומרובע טראקו

-

)ילדים וזקנים( ,כ  2000-עובדים עבודה קלה ן  754-עובדים

י:זררת ליטא
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עובדי המנגנון המינהלי .הן עבדו בימי ראשון כשהחליפו את
הפועלים העייפים )בעיקר משדה·התעופה( ,כדי שהללו יוכלו
לנוח לפחות יום אחד בשבוע .הרופא הליטאי ד"ר יאנושבסקיס
נשלח מטעם השלטונות לבדוק את מצב כוח·האדם בגיטו

" .. .הנני מודיע

מהוראת ה  11גביטסקומיסאר" גווקה מ· : 11.9.41
בהזדמנות זאת ,שכל מנהל מפעל צריך לשאוף להחליף במשך
הזמן את היהודים המועסקים בעובדים מקומיים ,כדי שלאחר·
מכן לא תהיה תלויה פעולתו התקינה של מפעל בהעסקת

וכתוצאה מבדיקה זו נוספו לשירות העבודה כ"  50-40נשים.

היהודים .הדבר חל גם על עובדים מומחים במקצועות שיש

בספטמבר  ,1943כשעבר הגיטו לידי ה·ס.ס .והפך למחנה·ריכוז,

בהם מחסור .אפשר יהיה להחליף את אלה במומחים מקומיים

חיתה חובת עבודה טוטאלית וכל היהודים ,לרבות ילדים בני
 ,13הוצמדו למחנות·עבוהד.
יהודי שאורלי האמינו שבזכות עבודתם מוסיף הגיטו להתקיים :
"אנו חיים רק בזכות עבודתנו הקשה .אם לא נעבוד נהיה

רק אם כבר עתה יספחו המפעלים עובדים מקומיים מוכשרים

מיותרים ואנו יודעים מה עושים ביסודות כאלה באירופה

אל הפועלים היהודים המקצועיים כמתלמדים" 8 ,העובדים נתקבלו
לבית-החרושת רק באישורו של ה"גביטסקומיסאר"".
מספר העובידם היהודים בבהיח"ר של פרנקל היה תחילה
כ"  400איש ,ועלה בספטמבר  1943ל"  .760הנציגות השקיעה

החדשה  4 " ...דעה זו תאמה את מדיניות הגרמנים ,אשר הציבו

מאמצים רבים לשמור על סדרי·עבודה תקינים וקבועים ,דבר

לעצמם מטרה לנצל את הקרבנות ניצול סופי עד שילוחם

השגביר את בטחון הגיטו ומנע פתיחת מחנות·עבודה חדשים.

למוות .אולם על אף היותה קשה ומפרכת ,הרי בעיני היהודים

העבודה הגרמני ,ד"ר גינטר ,ועוזריו שיננו לנציגות שקיום

ביח"ר זה שירת את הגיטו לא רק כד,וכחה לחיוניותם של
בעלי·המלאכה היהודים ,אלא גם כקשר יציב עם האוכלוסהי
המקומית והעולם החיצון ,שכן תכופות הופיעו בביהח"ר שליחים

"בה במידה שיעבדו יותר אנשים,

מ.קובנה ,מווילנה ,מריגה ומדווינסק.

היתד,

העבודה

היהודים תלוי

בבחינת "מרחיקה

בעבודתם :

את

המוות".

ראש

משרד·

בתפקיד מגיטאות אחרים -

הרי תגדל מידת בטח  iנו של הגיטו כו ·~".ול

בביהח"ר התבצע מסחר-החליפין עם אנשי המקום ,נודעו חדשות

בחודשי המלחמה הראשונים נחטפו יהודים לעבודה .ה"וור·
מאנס" נזקק להם לעבודות שחורות  :ניקוי רחובות ,סילוק

מן החזית והלכי·הרוח של הגרמנים ועוזריהם .פועלי ביהח"ר

גוויות ,הכנת מגורים לגרמנים ,עבודה במגורי החיילים ובבתי·
החולים .הכל היו רשאים לדרוש כוח·עבודה יהודי .אחר·כך
טיפל בדרישות אלו הממונה הליטאי סטאנקוס .לאחר ביטול
תפקיד ה"ממונה" ,עקב המדיניות הגרמנית להרחיק את המינהל
הליטאי המקומי ,עברה הסמכות כולה לידי משרדי·העבודה

נהנו מפריווילגיות מסויימות .עם עובדי המינהל היהודי של
ביהח"ר נמנו מנהלו לשעבר א .מורדל ,הפקיד מ .ליפשץי
המהנדסים א .פוטרוך ,מ .קרון ,א .שסקיך ,עובד המחסן ש.

כr

ואחרים .הם ניצלו את מעמדם כדי לסייע לאנשי הגיטו .לא
פעם עזרו בשחרור אסירים ,ואף כי לא התערבו בענייני הנציגות,
הפקדיה זו בידיהם לעיתים משימות חשובות.

של ה"גביטסקומיסאריאט" ,שבראשו עמדו ד"ר גינטר ועוזרו

ביהח"ר של פרנקל היה מורכב מכמה יחידות·מבנה ,בהן

שטרינגה .שני אלה ,יחד עם הליטאי איזליס ,היו אחראים

שוכנו בתי·המלאכה לעיבוד שיער·חזיר ,בית הצביעה לעורות,

מ" 11.9.1942

וכן צורף אליו ביהח"ר לנעליים "באטאס" .כסניף לביהח"ר

הופקד עניז העסקת היהודים בידי ד",גביטסקומיסאר" בלב.ד כן

שימש בית-המלאכה של דוידוב "וערק·שטוב פרן גארבאריי" ,

לגיטו ישירות .לפי צו ה  11גביטסקומיסאריאט

להחזיר את היהודים

בית·מלאכה בורסקאי ,שכל עובדיו היו יהדוים .אחר·כך מילא
בית-מלאכה זה תפקיד חשוב כמ.קום·קשר עם העולס החיצון10 ,

היהודים שאפו להיות מועסקים בתוך העיר ,שכן זה איפשר

דוידוב עצמו עזר לגיטו בהשגת מסמכים שונים וכן סיפק לא

חיתה בידי

ה"גביטסקומיסאר"

זכות

11

מעבודתם בכל עת&,

להם לחזור לכ ערב לביתם ,למשפחתם ילפינתם .אולם בקיץ

פעם חמרי·גלם לגיטו.

 1942נפתחו מחנות·הכבול בראדווילישוק ובמקומות אחרים.
החל בחודש מאי ועד ספטמבר הועסקו שם גברים רבים

בתי·המלהכא

בעבודת·פרך .רבים חזרו חולים לגיטו לאחר עונת הכבול.
נציגות הגיטו שמה לה למטרה להימנע מעבודה בכבול בעתי.ד
בישיבה שנערכה ב"  ,31.1.43בה השתתפו גם עובדי משרד·
העבודה ,הוחלט להשתדל לשלוח עובדים למפעלים בעלי חשיבות
צבאית ,מתוך הנחה כי את אלה שיועסקו במפעלים חיוניים

בעלי·המלאכה בגיטו זכו למעמד נפר.ד לעובדים מומחים
חיתה עבודה קבועה בגיטו או בעיר .במפעלים הגרמניים
עבדו חשמלאים ,מכונאים ,מסגרים .בעלי·מקצוע אחרים עבדו
בסדנאות העיריה בעיבוד עיננו ,בסנדלריות ,במתפרות ,בבית·
מלאכה לצעצועים ,באופטיקה ,,בותצרת כימית .הם נשארו

לצבא ,כגון שדה-התעופה ומחסנים צבאיים ,אי·אפשר יהיה

כאשר בעלי·המלאכה

במקומותיהם גם אחרי ה"קסירקוט",
הפחות·חיוניים נשלחו עם שאר תושבי הגיסו למחנות·העבודה

הנציגות ולא בכוחה היה להחליט על אופן העסקת יהודי

שמעבר לחומות הגיטו .הם היו בעלי "תעודות ורודות" שהעניקו

הגיטו.

זכות לצאת לעבודה ללא ליווי משטרתי .מן הראוי לציין כי

לשלוח לעבודות הכבול .אלא שהדבר לא היה תלוי ברצון

נמצאו במחנות·העבודה
עבודה בשאוולי

כיה"ר לועורת
בית-החרושת לעורות של פרנקל נחשב לגורם מכריע שקבע
את גורל היודי שאורלי.ו הגרמנים היו מעוניינים מאד בתוצרת
ביח"ר זה ,שהפסיק את ייצורו בימי הכיבוש הראשונים בהעדרם

של המומחים היהודים .אולם חישובי הגרמנים משתמעים

אנשים,

אשר מתוך

רצון

להימנע

מעבודה השתדלו להשיג מסמכים של בעלי·מלאכה ,ופעלו
באמצעות השלטונות הגרמניים  13" :באפריל  ... 1943כדאי
להזכיר בהזדמנות זאת ,שהיו יהודים שהלכו למעבידיהם
והשתדלו אצלם לאלץ את הנציגות להוציאם מרשימת המחנה"11 ,
בעלי·מלאכה רבים עבדו בבתי·מלאכה של הגיטו ,שהשתייכו
לנציגות ,עד פרסום הצו בדבר הוצאתם מחוץ לתחום הגיסו
והעברתם העירה .בבתי·המלאכה של הגיטו הועסקו גם עיבדים

ג•םר שאורלי
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חסרי מקצוע ,בעיקר מבוגרים וחלושים ,אלמנות ,חולים ,שומרי

בודדים בלבד עבדו בעבודות מינהלירת .חורב עבדו בפוך.

מצורת וקומוניסטים ליז,z.עבר ,אל.z,ז• היו מסרגלים לצאת לעבודה

תאונות-העבודה בעבודות ללא תנאי·בטיחרת היו וכרת מא,ד

מחוץ לגיסו .בגיסו הוקמו בתי·מלאכה נוספים ,כמו ביח"ר
למברשות )כ  50-עובדים( ,שמנהלו היה רואבן ליבוביץ ועוזרו

מספו,

וקרבנותיהן

כן

ובים.

בתחנת-הרכבת

נדרסו

נשים

ואחוות היד לנכות.

המורה אהוון פונק .המעבדה הכימית ביצעה הזמנות למחסנים

לפי הסכם עם השלטונות היד היהודים אמורים לקבל מנדת·
מז  iן ,כלומר ,מרק חם רש  kרירת מזרן ממחסני "מאיסטאס",

אנשים ,בעיקר משכילים בראשות א .זייגארביק( .במעבדה ייצרו

בדרמה לפועלים הליטאים .אן למעשה לא זכו היהודים למאומה,

כל מיני משחות ,סבון ועו.ד גם הסבדלריה חיתה מקום·עבודה

שכן הליטאים נטלו את הכל לעצמם.

גרמנים

ה.פ.מ.

) Magazin

( Heeresverpflegungs

)כ10-

חיוני .עבדו בה מומחים כגון בצלאל מולק ,זלמן קפליוש,
פקטור

ראחרים12 .

המתפרה עבדה לפי הזמנות מירחדרת יויצרה

חפצי·בוי )כריות·עור דקוראטיביות ,ארנקים ,תיקים וכדומה(

שהגרמנים שלחום במתנה למשפחותיהם בגרמניה .בכל בתי·
המלאכה ,כולל המכבסה ,עבדו כ  110-יהודים .חלק מן התוצרת
נועדה לשוק ,ואילו השאר נרעד לספק את צרכי הגיtכו בהתאם

מחוץ לעיר
הרש·התועםה
מקום-עבודה

קבוע,

מן

הקשים

בירתו,

שדה · התערפה

היה

להסכם עם השלטונות הגרמניים .בתי·המלאכה בתוך הגיtכו

בז•רקנה ,כ  6-ק"מ מן העיר .כבד בשנת  1940החל הצבא

היו מקור·הכנסה נוסף לנציגות ורווחיהם הסתכמו ב 60-50-

הסובייטי להקים את שדה-התעופה ,אולם הבניה לא בגמרה עד

אלף מארק לחודש.

כיבוש שאורלי בידי הגרמנים .הגרמנים המשיכו

בספטמבר  ,1942לאחד העתקת בתי-מלאכה אחדים )ביהח"ר
למברשות ,המעבדה הכימית והמתפרה( העירה ,שם עברו

עבדו במקרם שבויי-מלחמה סובייטיים ,והחל ב  29-בספטמבר

לבעל,ת מרכז האספקה של הצבא הגרמני ,ולאחד סגירת בית·

בבניה :

תחילה

 1941עבדו במקום יהודים .תחילתה של עבודה זו קשווה

המלאכה לקרטון ,נותרו בגיסו רק כמה בתי·מלאכה ,שסיפקו

בזכורנרת מרים מליל "כל נדרי" ,נאשר פוצר גרמנים ושוטרים
ליטאים לתוך הגיטו וחטפו את כל מי שנקרה בדונם )500

את צרכי אוכלוסיית הגיטו והזמנות אישיות של מפקד הגיטו.

איש( לעבוד בשדה-התעופה.

מספר העובדים בהם ירד עד למינימום .מן הנציגות ניטל

העבודה בשדה·התערפה חיתה מרפ·כת זהחנהלה במשמורת
 24 -שערת בימהמ  -ללא קורת-גג מעל לראש .ד"ר

בתי·המלאכה לא יכלו עוד לס eק עבודה לכל אלה שהועסקו

ירושלמי מתאר בזרנן,נותיר את קצב-העבוהד האירם ,אנשר

מקור-הכנסה.

בגיסו עצמו ,ולכן נאלצו לשלב את "חסרי המקצוע" במפעלים

בתרן 10-7

ובמשרדים ליטאיים בעיר ולחפש עבודה מחוץ לגיסו .ברשות

בעפר  16תחת השגחת הגרמנים.

למלא

קדרת נאלצו שלרהש אנשים

קרונית

בית·

העבודה בשדה-התעופה נמשכה ללא הרף .לעיתים גדל

מלאכה לנשים .בבית-מלאכה זה ,ברחוב ואופו ,תפרו בגדי

מספר הפועלים רלעיתים פחת .בחרוף  1942/43הוסיפו עובדים

העיריה ארגנה אשה ליטאית ושמה ורנצלאוסקייהט
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נשים .בעלת המקום ,שחיתה מן הבודדות שהסכימה לעזור

שהשתחררו מן העבוהד בכבול ,או בשים ,לפי דרישת השל·

ליהודים ,לא הפיקה שום רווח .להצדקת קיומו של בית-המלאכה

טונות .ב  29,3,43-יצאו לעבודה  350נשים במקרם  250עובדים

הציגה גב' וובצלאוסקייtכה בפני הגרמנים חשבונות שהצביעו

קבועים .הנציגות ייחסה חשיבות מיוחדת

לעבודה בשדה·

על רווח ,ועל כן נאלצה עוד לשלם מסים גבוהים .בבית-מלאכה
זה הועסקו כ 100-נשים הווא התקיים שבה לעדן .גב' וונצל·

התעופה רכן לנקודות אחדות בעלות חשיבות צבאית לשם

אוסקייtכה הצליחה לפתוח סניף גם בגיסו ,שם תפרו כיסויים
לאזניים ועסקו בכן  50נשים נוספות.

הוכחת חיוניותו של כר· nחעבודה היהודי .פעמים מספר סיפקה

הנציגות לעובדים הנעלה וביגוד חם ,שכן אלה הלכו ברגל -
 12ק"מ מדי יום .שדה-התעופה היה כפוף לשלטונות הגרמניים.
הנהלת שדה·התערפה הביעה

את אי·שביערת

וצונח מכן

עכותר כיער

שלעבודה נשלחים אנשים חלשים ותבעה לעתים קרובות אנשים

יהודים מספר מצאו עבודה אצל ליטאים ,שם נוצלו בצורה
מחפירה .כן עבד הסנדלר שמעון גדינברג אצל ליטאי שלא

נוספים .אחדי ה"קסיוקרtכ" הוקם בשדה-התעופה מחנה·עברדה.

שילם לו פרוטה .כשביקש גרינברג את שכרו ,התלונן הליטאי
על "חוצפתו" של היהודי במשרד-העבודה העירוני 14 ,יהודים

עבדו גם במפעלים הגדולים :

ביהח"ד םמלינאם ,מחסני "מאי·

סtכאס"" ,גוברביה" ,ביח"ר לעיבוד עצים ועו.ד עבודה זו לא

היהודים רוכזו בארבעה צריפים גדולים שאיכלסר כ  400-איש :
"יצאו בסך-הכל כ  400-איש .דק אחדים

נמלtכר",ז 1

המחנה

הוקף בתיל דוקרני ,אן התנועה בתרנו חיתה חפשית .השמירה
חיתה בדיי גרמנים

ואוקראינםי.

ברא•ז ,z.המחנה עמד היחרדי סtכמפל ולרשותו שישה סדרנים,

חיתה קבועה והעובדים היו צפויים בכל רגע להישלח למקום·

שאחד מהם ,ש .שפירא ,ניצל ונשאר בחיים" .כל הפעולות היו

עבודה אחר .כ,ך למשל ,ציווה ה"גביטסקומיסאר" ללא כל
סיבה על העובדים היהודים לעזוב את ביהח"ר "פיינוליט'1 ~'.

ועוד'18 '.

המעסיקים הגרמנים
היהודים

עשו

את

והליטאים נזקקו

העבודות השחורות

מזתאמרת ,אם זה ההי אספקת זמרן ,עבודת הצלה ,עזרה
הנוער,

כ 40-

איש ,היה מאורגן בארגון מחתרתי ועבר אימונים

לעובדים היהודים.

צבאיים .חלק מחברי הארגון עבדו בדואר הצמדו לשדה·

נשים

התעופה .הללו מצאר בין חפציהם האישיים של טייסים שנפלו

והקשות.

קבוצת

עבדה בקביעות בתחנת-הרכבת בניקוי קרונות והעמסתם .גברים

את בשקם האישי ולקחו אותו לעצמם .שם הוקם הקשר עם

בהנחת נבל ב"סטראלו" ,בניקוי

היהודי לזו ,שהעלים את יהדותו מן הגרמנים ועוזריהם ,אשר

רגם נשים הועסקו

·.ב,0.T

שלגים ,בסלילת דרכים ומסילות-ברזל וכן במחסני ה.פ.מ.

חשבוהר

לארקדאיני19 ,

יהדות ליטא
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המברת ·כהבול
גזיהר קשה היתה ללהרדי שאורלי העבודה במכררת·הכברל.

הנבדל נרעד לצוני העיר ,רמתנרת·הכברל היד כפופים להנהלת
תחנת·ה nשמל כשאורלי .לעבודות הנבדל נקראו גם תדשני

המקום בתמררו ,על שחרורם מעבודה בגרמניה ,אזלם הליטאים
השתדלו להתחמק מעבודה זר .במתנה ראדררילישרק עבור בכבדל
 28ליטאים בלב.ן  20העבודה היתה מפרכת ,המנסרת גברהרת
רלא הכל יכלו למלא אותן .העובדים עמוד שערת בתרן הבוץ.
נוסף לכל זאת היד העובדים וחרקים מן הגיטר ,ממשפחותיהם
ומחבריהם.

הנציגות

ומשרד·העבודה

בגיטר התקשר

בקביעת

האנשים לעבודות הנבדל .עצם ההסעה אל מתרץ לעיר גרמה
תרדה והעלתה מחשבה על השמדה ביער .במתנרת·הכברל היו
היהודים תלויים לגמרי בחסדי השלטון המקדמי ,שהעניש על
"עבירה" קלה כחמורה.
קשה לקבוע את מספרם המדרייק של ערבדי·הכברל היהודים,
שכן מחבר פנקס שאורלי רשם את מספר העובדים הדרושים,

ולא רשם את מספר היוצאים לעבודה והשבים ממנה .בקיץ

 1942עבדו במכרות הכבול  950יהודים .הם חולקו לשלושה
מחנות  :בראדווילישוק  -כ  450-איש ,בבאצייונאי ,350 -
ובר~קיבה

150 -

איש.

ארוררילדשי,,

מחנה·הכברל הראשון רהגדרל בירתו הדקם בראדרוילישרק,
 18ק 11מ משאורלי .העבודה במקרם נמשכה ממאי עד אוקטובר
 ,1942מנהל המחנה היה קולונל רוסי לשעבר בצבא·הלבן
ושמו ושקו .חרא היה אחראי ל"אקציות" החמדניות של יהודי
ראדררילישוק .ושקו ,סאדיסט ששאב הנאה מיסודי היהודים,

העלה בהתמדה את מיכסרת העבודה עד ל"  7,000-6,000לבני·
כבול למשמרת ,או  35,000לבנים לשבוע .טרור ,סחיטות ראירמים
איפיינר את שיטתו .ללא הרף איים

בהשמדה21 ,

העיירה ראדרוילישרק היתח "ירדנריין" )"נקייה" מיהודים(.
מרמחים בודדים בלבד שודר בה לאחר ה"אקצירת" ההמוניות
רכל ערד בזקקן להם הגרמנים ; כן נשארו בחיים המהנדס

ששאפו להתעשר על חשבון היהודים ונטלו לעצמם את המצרכים
שברעדו לעובדים היהודים ,כשהם מאלצים אותם לקנותם תמורת
כסף אר תכשיטים" .היזם נמסרה קובלנה מצד הפועלים היהודים
במכרה·הכבול שעל·יד מחלבת ראדררילישרק על א' העומד
בראשם .לפי הקרבלנח סיפסר ומכר במחירי השוק השחור את

המצרכים שחיה עליו למסרו למחנה .מלבד זאת קבלו על שעסק
במסחר לא·טהור בחפצים ,שנתנו לר חבריו למכירה .הנציגות
החליטה להרחיקן מתפקידו ולשלחו כפועל רגיל למכרות·
הנבדל בראדררילישרק" 24 ,רעוד  12" :בארקטובר  •1942חזרת

עובדי הנבדל מראדררילישוק היתח גם היא לפרק עגום .המנהל
שיחרד את הפועלים ,אבל לא נתן עגלה להובלת חפציהם.
בעמל רב עלה בידי מינהלת המחנה לקבל את מכונית-המשא
של מפעל הכבול ,כיד להרגיל חלק קטן מהחפצים .אולם אנשי
המינהלה ומקורביהם ניצלו את מכרנית·המשא להובלת מצרכי·
המזרן שלהם .התאכזבו כל הפועלים החוזרים שחיבר למטל·
סליהם הדלים האחרונים וביאושם הפגינו במינהלה ובנציגות
בבקשת

עזרה"25 ,

מתיחות השתררה בין העובדים ההיודים רבין שרטרי·המחנה

היהודים .השוטרים הקימום לעבודה בצעקות ומכרת .לנציגות
אף הרגשה תלונה על השוטרים היהודים בשם כל העובדים.
לערמת זה ,בודדים בלבד העזר לדת.נגד לשוטרים הליטאים.
כזה היה המקרה עם בצלאל מולק .הוא לא ההי יכול להבליג
ערד על ההשפלה וחיכה במעדר בראש מענהו הליטאי .הלז
איים עליז בהרצאה להורג ביריה 2 •.לאחר התערבות הנציגות
ניצל מדלק ממורת ונענש במלקות.
במחנה ברשמו מקרי· בריחה בודדים בלב.ד אחד הבוחרים,
רביברביץ ,נתפס ,הרכה ונמסר לס.ה רמשם לא שב ער.ד

רבים חזור מראדורילישוק נכים לכל ימי חייהם .הנציגות
הוציאה כספים רבים למען אנשי המחנה ,אולם הישגיה היו
מעטים בשל המינחלח היהודית הכושלת של המחנה .שנה לאחר
מכן ,בשנת  ,1943הצליחה הנציגות למנוע את פתיחתו מחדש.
כאrצינואי

פרזנו רבני משפחתו ,כל ערד ניהל את בית·ה nררשת לזכוכית.

מחנח·הכבול השני חיה במרחק  5ק"מ משאורלי .מחנה זה

אח"כ הוצא להורג עם משפחתו .יחס הארכלרסיה ליהודים היה

, 1941

בפתח בשנת  1942רגם בעונת שלאחר מכן ,בשנת •1943
בבאצ'יונאי עבדו כ  350-עובדים ,מחציתם נשים ,בשתי משמרדת.

נתפסו בראדררילישרק .קבררת·האחים של היהודים ב"ברר בקירבת

בימי ואשדן ניתנה אפשרות לבקר בגיטו בליררי שוטר ליטאי.

מכדרת ·הנבדל•
משהוחלט על הקמת מחנרת·הכבול ,לא דיעו על הצפוי בהם.

תושבי המחנה יצאו לעתים ל"שנרריטה"  -הבתא מצרכי·
מזרן מן הליטאים .אולם שרמרי·המחנח נחגר בחומהר וכאשר

מנות

תפסו את החוזרים מ"שנרריטה" היכרם ראף לקחו מהם את

עדיין.

ורב היהידום ,שעבדן בכרפים ונרצחו בדצמבר

תחילה דיבר בעבדוה לזמן מוגבל ,שכר טרב

יחסית22 ,

מזרן מוגדלות ותנאים טובים .כן הובטחה מינהלה עצמית .אזלם

המצרכים.

כל אלה היו הבטחות·שרא .חברי הנציגות שביקרו אצל העובדים

אחד הגרומים הקובעים במחנה חיה יחסר האנושי של המנהל

בראדררילישרק ראו כי מצבם חדלן רוע ,השכר איבר משדלם,

הליטאי סיררטאוריצ'ירס ,שקיים יחסים טובים עם הנציגות ,ולא

 3-2 -אנשים

מנע הבאת מצרכי·מזון נוספים מטעם הנציגות ,גם כאשר עובד

אנשים רעבים ללחם ,והצפיפות בצריפים איומה
במיטה .הכאות היו דבר שכשיגרה.

שעות

כל

 12-10העבדוה ברצעה בשתי משמרדת
משמרת  -ונוספו לכן שעתיים של הליכה למקרם העבודה.
למשמרת-חלילה קמו האנשים בשעה  2אחר חצות .בשל תנאי·
החיים והרעב היו חולים רבים ,שאף אותם אילצו לצאת לעבו.ד
התערבות הנציגות לטובת העובדים לא נשאה פרי.

המינה לח היהודית בראדורילישוק לא חיתה יעילה די הצורן.
ראש המחנה א'

23

בחג כמר המנהלים והמשגיחים הליטאים,

משרד·חעברדה ב' פ' הלשין על חבריו והציק להם בכל מיני
מעשי רשע .אף מנהל מחנח·הכברל אמר עליו ,כי "טוב יחיה
הדבר אם טיפוס מזיק זה לא יימצא במחנה" 27 ,שלא כמנהלי
מחברת אחרים ,לא כפה סירוטארויצ'ירס את העבדוה על חולים
וחלשים ,ראף שלחם לבית·ה nולים של הגיטר .הנציגות הפנתה
את משוחררי בית·הכלא דווקא לבאצ•ירנאי ,כי שם רבו
סיכוייהם לחזרן לאיתנם .אולם מפקחי·העברהד היו נוקשים
ראף היכר את העובדים החלשים.

גיטו שארולי

209

במחנה באצ'ירנאי היד תנאי·עברדה סבירים פחדת אר יותר,

ה"קסירקוט"

במסגרת

והאנשים

הוצמדו

עבודתם.

למקום

גם הודות לפעילות "רעד העובדים" .בראש הרועד עמדו שתי

ב 27.9.43-

דמרו,ת איטה קאסין ומאהש קליין .הן וד'ר .ד דרויאן השקיעו

למחנה .בתוכם היו גם מתנדבים וזוגות צעירים .תושבי המחנה

מאמצים רבים להעלאת המוראל בקרב העובדים .הוועד ניהל

הרגישו עצמם בטוחםי יחסית בעבודה שיש עמה תועלת לצבא,

את מסבח·המחנה רכן ארגן מפגשים חברתיים בערבים הפנויים.

אנשי הוועד הפיצו את החדשות ששמעו

בכפרי הסביבה

-

ניחרד הצטיין בכן בשנת  1942ד"ר א .קמונ ,שאף טיפל
בארכלןסיה המקדמי,ת ובהזדמנויות אלו האזין לרדיו28 ,
במחנה התארגנה מחתרת ולאנשיה אף היה

נשק29 ,

יצאו

80

איש

20 -

גברים

ו· 60

ומשפחות שהגיעו ללינקאיצ'יאי עם ילדיהן

נשים

חשבו :

-

מן הגיטר

"לינקאיצ'יאי

רחוקה יותר מאנשי הגישטאפו ,רשם יהיו הילדים הקטנים
בטוחים

יותר"31 ,

בזמן פריקת קרונות גילו העובדים במחנה זה כתובות על

הדפנות בדבר חיסול גיסו וילנה ושילוח היהודים לאסטוניה.
העובדים היהודים בלינקאיצ'יאי רוכזו במחנה·בתון·מחנה.

~קיזים ),פרא~קשיי(

בתחום המחסנים הצבאיים הוקצו להם צריפים מספר שגודרו

מחגה·הכבול ברקיבה שכן במרחק  7ק"מ מן העיר ,ליד
אגם .במחנה עבדו  150איש  100 :גברים ו  50-נשים .חלוקת
המצרכים חיתה סדירה הודות להסכם בין הנציגות להנהלת
המחנה .השומרים הליטאים שוחדו והעובדים יכלו לרכוש
לעצמם מצרכים נחרץ.
"גזירת הכבול" הוטלה גם בקיץ  ,1943אולם הנציגות

מסביב ,נוסף על הגדר סביב המחנה·הצבאי עצמו.

הצליחה ,כאמור ,למנוע את פתיחת מחנה ראדווילישוק ,משהו·

כיחה לפקידי ה"גביטסקומיסאר" ,כי בעבודת הכבול צריכים
היהודים להיות כרח·עזר בלב,ד ואילו את העבודה העיקרית
צריכים לבצע הליטאים המקומיים 30 ,כיוון שהליטאים הלכו
לעבוהד זר בחוסר רצון ,נאלצו הפקדיים להתחשב בגיסו שסיפק
את העובדים .הנציגות נלחמה על "זכויותיה החוקיות" ,שהרע·

בקר -n m

-רי

נז.~.,ז•·ה ~ tא"'·'l

·בזז.~-:נ ז·.:ב,ו;~ ב-יבד-.,~:ב:ז

הגברים עסקו בפריקת פצצות וטעינתן .העבודה חיתה קשה

ותחת כיפת השמים .לבושם של העובדים חיה דל וניחרד רב
היה סבלם בחורף .הנציגות השתדלה לעזור ,אספה בגדים

בגיסו למען העובדים ,השיגה ושיון לאספקה נוספת של מזון
ולמטרה זו הפקידה כסף בידי ראש·חמחנח היהודי

-

אריו

גדנסקי.

תחילה הועסקו היהודים בבניה בפיקוחן של שלוש חברות :
מילד ,דומברובסקי ומטה ה"קומנדאנט".

העבודה הקשה ביותר חיתה בחברת מילד .היא חיתה כרוכה
ביציקת בטון לבניית בונקרים לניסויי פצצות .העובדים פינו
את ההריסות וסללו כבישים .היהודים סבלו מיחס אכזרי של
ז,יב-·1ז:ב,ו; יזז~,ז

זז.יז~ריזa2 ,

•~ד,יבו M .

ד,עו.נוים וגו א.בו~ רכ,רםת,

ואילצו גם חולים לצאת לעבודה.

וכדרמה.

נשבת  1943קויימר מחנרת·הכבול בבאצ'יונאי ,קוז'אי וליד

בחברת דומברובסקי עבדו

בעבודות·עץ :

הקמת גדרות וצרי·

ראדווילישוק .לפני שנשלחו אנשים למחנות·העובדים ,ביקרו

פים .העובדים נשלחו לבתי·מלאכה בראדווילישוק ,והמפקחים

אנשי הנציגות במקום לשם הכנת המחנה .כעבור זמן נשלחו

היד נוחים להידברות.

פועלים יהודים מבית-החרושת הצבאי

העבודה במטח ,שם עבדו בעיקר אחרי ה"קסירקוט" ,חיתה

בלינקאיצ'יאי רוידוקלה ,ומן הגיטו עצמו .בקיץ  1943הרגישו

לא רק קשה ,אלא גם מסוכנת .קבוצת צעירים חסונים עבדו

לעבודת הנבדל

גם

עצמם העובדים היהודים מנוסים יותר .הם עבדו רק במשמרת

בפריקה וטעינה של פצצות שמשקלן  50עד  320ק"ג .קרה אף
שקבוצת גרמנים ובראשם קצין ,חבלן מקצועי ,נשלחו להוציא

תוספת כפי שקיבלו הפועלים הליטאים .בשל מקרי חבלה מצד

חומר·נפץ מבונקר ונהרגו בשעת עבודתם .במ.קומם נשלחו

הפועלים והפקידים הליטאים הוגברה השמירה וחל איסור

עובדים יהודים ,שהודות לתושייתם הוציאו את חמרי·חנפץ

מוחלט על יציאה מן המחנה.
עבודת היהודים בכבול נמשכה אף אחרי ה"קסירקוט" בספ·
טמנו ועד  ,24.11.43כאשר פוזרו העובדים בין המחנות השונים.

בלי להיפגע ,לתמהונם הרב של הגרמנים .העבודה בוצעה על·

אחת ,אספקת המצרכים חיתה סדירה והפועלים היהודים קיבלו

ידי הלל קצ'רנח ,מוסק ברום ופישרas ,

הגשים עבדיו בטעינה ופריקה ואחסון חלקי מטוסים ומצ·
נחים

-

תחת השגחת ראשי-הפלוגות ,שאף היכר את העובדות.

ונמ.הל בלינקאיצ'יאי היה "באולייטר" הופמן ,שש,חד במתנות

לינקאיrציאי

עם תום עונת הכבול בספטמבר  1942נשלחו עובדים למקום·

מן הנציגות.

מחסני·נשק בלינקאיצ'יאי 4 ,ק"מ מראדרוי·

אחרי ה"קסירקוט" הגיע ללינקאיצ'יאי הקצין הגרמני באנג,

לישוק .בתקופת ליטא העצמאית היה שם אחד מבתי·החרושת

אשר השליט משטר צבאי ,והעניש את העובדים אפילו על
"עבירה" קלה ביותר .במחנה רבו עונשי ההלקאה בפומבי על

עבודה חדש

-

הצבאיים הגדולים ביותר .בית·החרושת פעל גם בימי השלטון
הסובייטי ,אך בשעת הנסיגה פוצצו הסובייטים חלק ניכר ממנו.
לאחר הכיבוש הגרמני החלו עבודות השיקום ולמקום נשלחו
עובדים מן הגיטו .בינואר  1943עבדו במקום כ  100-עובדים.
קבוצת·העובדים הראשונה יצאה לשם ב  14,9,42-ובהם 95
גברים ו  15-נשים .עובדי המחנה נשלחו לעתים גם לעבודות
אחרות .במאי  1943נשלחה קברצת·עובדים לעבודות הכבול.
במאמצים רבים הצליחו היהודים להשיג החלפת עובדים
הדרגתית  :קבוצות בנות חמישה אנשים הוחזרו לגיסו ובמקומן
יצאו אחרים .אולם בספטמבר  1943נהפך לינקאיצ'יאי למחנה

עזיבת המחנה בחיפוש אחר מצרכים )"שנוריטה"( .כן נענשו

רבים על גבינת חומרים.
העובדים העזו לארגן שביתה במחאה על שאחת מעובדות
המטבח סולקה מן העבודה a•,מקרה זה עלול היה להסתיים

ב"אקציה" המונית .הנציגות שללה את השביתה ורק בזכות
מאמציה לא נודע הדבר למשטרת·הבטחון.

ראש·המחנה היהודי ,א .גדנסקי ,נהג בהגינות בתחילת דרכו.
לעתים קרובות נפל בחלקו לבקש רחמי השלטונות על פועלים
ש"חטאו" או שניסו לברוח .אולם משרבו הבריחות ומעמדו

יהדות ליטא
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נפגע בשל כך ,החל להתנכל לעובדים ,להחרים משלוחי·מזרן
"בלתי·ליגליים" ,ואף מסר עובדים יהודים לידי השלטונות

בהם ,ולעיתים אף מנעו מהם מזון 39 ,אחר·כך הוחזרו לבית·
החרושת .העבודה נמשכה מ"  6בבוקר ועד  10בערב ללא ימי
מנוחה .המיכסה חיתה פריקת  60קרונות סלק .המשגיחים

היה גדנסקי למקורבו של פאריזר ,ראש המחנה המרכזי )הגיטו

הליטאים שידלאוסקאס ודדיז'באליס

והשומרים האוקראינים

אחרי ה"קסירקוט"( ,ימינה למנהל מחנה א.ב.א .גם שם עמד
בדרכם של הבורחים .הוא אף שינבע את המתכננים לברוח,

היכר את העובדים ללא רחמים.
עובדי ביהח"ר שרכבו במבנה לא·מרסק ,מחסן לשעבר .על

רק

"למזלנו

לשם הענשה גופנית ,או ששלחם לעבודות קשות .עם הזמן

כי הוא עצמו מתכנן בריחה

המונית35 ,

אך דבריו

ברעדו

להטעות.
לאחר ה"קסירקוט" נשלחו ללינקאיצ'יאי כ  1000-צעירים,

הנתאים בפאוונצ'יאי מס eר ציער רשומ יהודה סגלוב :

יש בתוכנו כמה בני·נוער העומדים בכל הצרות ואינם מניחים
להפיץ שמרעות כלל .אחרי היום הנורא אגר חוזרים ושרים

בתוכם שתי קבוצות מחתרתיות שהתארגנו עוד בגיטו .קבוצה

וצוחקים .סיסמתנר

אחת חיתה מורכבת מיוצאי קיבוצי·הכשרה של "דרור·פרייהייט"
בפרלין ומחברי "נצח" שאורלי .הקבוצה האחרת חיתה של
יוצאי בית"ר בפולין וליטא ,ובראשם הקבוצה מבית"ר לוצק,
שהגיעה לשאוולי בשנת , 1940

ב"  4,11.43בערכה "אקצהי" של הילדים רהזקנםיי במחנה.
מפקד הגיטר פוסטר הגיע למקום עם עוזריו ובידר רשימה רבה
שמותיהם של  31ילדים .היהודים הצליחו להחביא ילדים תחת
ערימות הסלק ,אולם הגרמנים לכדר תשעה ילדים ושני זקנים41 ,
המחנה בפאוונצ  1יאי חוסל בדצמבר  1943והעובדים פוזרו בין

הודרת ליחסים הטובים בין שתי הקבוצות קמה מחתרת
משותפת שמנתה

כ· so

איש .המחתרת קשרה קשרים עם לטבי

ושמר פטר ,שהיה מזכירו של "בארלייטר" הרפמן .האיש עזר
למחתרת תמורת כסף ואף סיפר חדשות מן החזית 36 ,באמצעותו
נרכש נשק לאימון החברים.
המחתרת חיתה מאורגנת בתאים וכללה שני תאים של בנות.
האימונים התקיימו במספרה של המחנה ,כשחברים וחברות
עומדים על המשמר מפני הגרמנים ומיתר תושבי המחנה שלא
היו חברים במחתרת.

_

לא ליפול

בררחנר"40 ,

מחברת אחרים.

ויורקלח
המחנה לנשים בררידוקלה )אביב וקיץ

(1943

שכן באחוזה

בה נמצא מפעל לגידול זרעים .במקום זה נרצחו יהודי העיר
ראסיין .במחנה זה עבדו  60צעירות בפרך ,כשהן בתרבות
להתעללות מצד המשגיחים .העבודה נעשתה תחת כיפת השמיים,
בתנאי עבדות ממש.

מדי פעם ערכו הגרמנים חיפושים במחנה וחברי המחתרת

הסתירו את הנשק על גרפם.

המחתרת הצילה את חיי הילדים במחנה בזמן ה"אקציה" של
הילדים ולאחריה .בהתקרב הסובייטים לגבולות ליטא תיכננה
בריחה המרבית של כל תושבי המחנה .אולם משנודע על החיסול
הקרוב של המחנה ברחו אנשים מספר ביזמתם ועל דעת עצמם
ובכך שיבשו ,כנראה ,את תכנית הבריחה ההמונית

שנתבטלה37 ,

עד לחיסול המחנה התנהלו בלינקאיצ'יאי חיי· nברה ערים.
נרעכו ערבי·שבת עם ת·בכית אמו..נתית ,שכללה רפקי קריאה

ושירים שחוברו על·ידי צבי גרמיזה .כן פעלה במחנה מקהלה.

מן הראוי לצייו את היחסים האנושיים והעזרה ההדדית
בין תושבי המחנה על אף התנאים הקשים.
אנשי המחתרת הכינו רשימה של כל תושבי המחנה והקורות
אותם ,וזו הוטמנה בבקבוק בתוך

אדמת

המחנה38 ,

משנודע לנציגות על מצבן הגרדא של הצעירות ,החלד חבריה
לפעול למען החזרתן לגיטו .ב"  27.6.43הוחזרו הצעירות לגיטו,
לאחר שרבות מהן לקר במרמי·לב רכרלן חולות .במהרה נשלחו
צעירות אלו לעבודות אחרות.
ואונ~ל
מחנה·

בעקבות ה"קסירקוט" אורגן בסוף ספטמבר 1943
עבודה בביח"ר ללבנים בדאוגאל ,ב"  27.9.43נשלחו לשם כ 240-
איש מהגיטו  :רובם משפחות עם ילדים רכן צעירים מעיירות
הסביבה ,שהגיעו לגיטר .כעבור חדשים מספר נסגר מחבה·
העבוהד בפאורנצ'יאי ועשרות עובדים נשלחך .משם לדאוגאל,

רבות :

העבודות בביהח"ר היו

כריתת עצים

ביער,

ניסרו

עצים במנסרה ,הסעת קררנירת·טיט וייצרר לבנים .כן עסקו
בפריקת פחם מקרונות ,הסקת תנורים ,הכנת לבנים לתנורים,

הרצאתם והטענתם על קררנרת·הרכבת .בעלי כרשר·עבודה מוגבל
הועסקו בבית·מלאכה לכלי·חרס .רבים נשלחו לעבודות חקל·

פאררנוצאיי

ניתן צו בדבר פתיחת מחנה חדש בפאוונצ'יאי,

ב" 21.7.42
בביח"ר לסוכר ,במרחק  30ק"מ משאורלי .למקרם נשלחו 150
איש .העבודה במחנה חיתה עונתית

-

פריקת קרונות סלק·

הסוכר .העובדים עבדו בפרך רגם בשעות הלילה .בינואר 1943
הוחזרו הפועלים לגיטר.
בקיץ  1943עבדו

כ· so

יהודים בכריית כבול בפאורנצ'יאי.

לאחר ה"קסירקרט" לא הוחזרו לגיטר ,אלא שערד נוספו עלהים
לעבודה

כ  200-איש ,בעיקר בעלי המשפחות עם ילדיהן,
בביח"ר לסוכר .הנהלת ביהח"ר ומנהלו סאדאוסקס תבעו החלפת

הנשים והילדים בגברים ממחנה דארגאל הסמוך.

עד תחילת הערנה של סלק·הסוכר  -בשלהי אוקטובר
נשלחו הגברים החזקים למשקים החקלאיים ליד פארובצ'יאי
שהיו שייכים לס.ס .במשקים אלה היכר את העובדים ,התעללו

-

איות

באחוזות

פרטיות

וממשלתיות

ולעבודה

בשדה·כברל.

במפעל "סודיבא" בעיירה קורשאן הסמוכה ,עבדו בהטענת
שקי ירקות ולעיתים גם נשלחו עובדים לביהח"ר לסוכר
בפאוונצ'יאי .העבודה חיתה מפרכת .בכל העבודות הפיסיות
הקשות עבדו נשים כגברים.

העובדים שרכנו במבנה עזוב ,אורווה לשעבר ,ללא חלונות

וגג דולף .האנשים חלו מקור ומחולשה בשל חוסר מזרן.
הצפיפות חיתה רבה.

אנשי המחנה התחילו מיד בשיפור המבנה .לא עבר זמן רב
רתנאי·המגררים שופרו .לאחר כחודשיים עברו למבנה אחר
בתנאים טובים יותר .בזכות מאמציהן של הנשים היה המקום
נעים יותר .הנשים אירגנר גם מטבח משותף.

התנאים במקום ,שהיה מוקף יער ,איפשרר לצאת למסעדת

גיטר שאוזלי

אולם

"שנוריטה".
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באסרן.

בלליה לא יצאה לופעל ולמחרת הגיעה תכבית·הבריחה לאזני
הגרמנים )כנראה עקב הלשנה( .רק אז ניתנה לכל רשות

לעיתים

קרובות

נסתיימו

אלה

למחנה ונורה במקום .יי,aני צעירים אחרים הוכו עז אבדן הכרתם

להימלט .כ"  30איש עוד הספיקו לברוח ,ולאחר כחודשיים ,

ב"  17.10.43נתפס קושלבסקי כבסיון לה·~יג מצרכים מחוץ
והוחזרו למחנה על·ידי שומר אוקראיני.

עם כניסת הרוסים ,זכו לחופש .ואילו כל השאר הוחזרו לגיסו

•2

הי  tומרים היו ברובם אוקראינים ,חיילי הצבא·האדום ,שנפלו

שאורלי ומשם הועברו למחנות·הריכוז בגרמניה••.

ב"  4.11.43נערכה "אקצהי" של זקנים וילדים והוצאו שמונה

ואקןוcים

ביז-tבי הגרמנים ושיתפו עמם פעולה.

ילדים ושש נשים .זק ,המנהל היהודי של המחנה ,הרכה קשות
על·ידי פוסטר .תושבי המחנה ובעיקר אנשי המחתרת הכינו
לעת צרה מקרמות·מ nבוא ומקלטים בתנורי·לבנים כבויים
והודות לכן ניצלו זקנים וילדים ,שמספרם בדאוג~ל היה רב

העניות ,נסער לאוקמיאן בהתנדבות עם המשפחות ,בתקרת כי

הודות למאמצי ההנהגה היהודית של המחנה חיתה

בפרובינציה יוכלו להשיג מזון ביתר קלות מאשר בעיר .ביניהם

בו אווירה טובה .פינה מיוחדת הוקצתה לתפילה .בלילות·שבת

היו גם זקנים כמו העסקן הציוני ש .י .קלוגמן ,שנפטר במחנה

נערן "עונג שבת" מלווה שירה בציבור ולעתים אף הוקרא

מן העבודה המפרכת .במקום היו גם כ  50-ילדים וכן חולים
כגרשון ז'מאיטישקי ,שמיד עם הגיעו נורה לעיני תושבי המחנה

במחנה פעלה מחתרת מורכבת מקבוצות של קומוניסטים
ושל יוצאי בית"ר וחברי תנועת "נצח" .במחתרת היו יוצאי·

מתכונותיו

יחסית,

43

"עתרן חי".

במחנה אוקמיאן רוכזו בסתיו ובחורף של שנת 1943/44
 250איש .למחנה זה ,שהיה במחצבת סי,ד נשלחו אנשים

-

שבשארו בגיסו ללא עבודה קבועה .מעטים ,כיחוד מן השכבות

על·דיי המנהל

ושכרות

הגרמני ,שסאדיזם

היו

הבולטות.

במאמצים

שלוהש גרמנים ו·  21א · וקראינים שמרו על המחנה ,היכר את

מרובים .ברשות המחתרת היו רובים אחדים ,שלושה אקדחים

העובדים והתעללו בהם .הם אף ירו באנשים לשם שעשוע .שתי
נשים ,מ .קלוגמן ואדלשטיין ,נפצעו ברג·ליהן והוחזקו נמק.רם

צבא

שאימנו

וכ 40-

והדריכו

את

חבריה

בנשק

שנרכש

רימונים .רוב הנשק הוחזק בצריף .קרה שאשה נפצעה

מכדור שנפלט מאקדח .האימונים נעשו בתוך הצריף או במחי·

יומיים ללא עזרה רפואית .לרופא ד"ר דירקטרררביץ חסרו

לרת תת-קרקעיות גדולות של בית-החרושת החדש שניבנה

תרופות .לבסוף הין הובאו אל בית-החולים של הגיט ו כשמצבן

במקום.

עם

התקדמות

הצבא·האדום

התרככו

במקצת

איכרי

הסביבה הליטאים ותמורת ממון הסכימו להכין מקומות-מקלט

אנוש.

בריחה ממחנה זה חיתה משימה בלתי·אפשרית כמעט .מתון

 250העובדים הצליח לברוח רק אחד

לעת צרה למשפחות אחדות.

חברי המחתרת חיפשו קשר אל קבוצות מחתרתיות סובייטיות
ואל ליטאים ,באמצעות פועלי בית-החרושת .נמצאו פועלים
אחדים ,שעזרו ליצור קשרים להשגת נשק .נוצר מגע עם קבוצת
חי~לים רוסיים ,שבר mמן השבי והסתתרו בסביבה .הם היו

משה סטרול.

-

העבודה במחנה חיתה קשה וגם מסוכנת .סכנת הנפילה
לבורךת·הסיד הפתוחים איימה על העובדים הרעבים והעייפים.
העבודה נמשכה

מ" 6

בבוקר ועד

4

אחה  11צ ,עם הפסקת צהריים

קצרה .התנאים הסניטריים היו ירודים.

אוקמיאן רחוקה משאורלי ובה לא נערכה "אקציה" של

מוכנים לצרף אליהם צעירים מהמחנה בתנאי שיביאו עמם
נשק .הנהגת המחתרת הועמדה בפני דילמה  .קשה .חלק דגלו

ילדים ב"  ,5.11.43אולם ב"  19.12.43נערן טבח במחנה .ה"קומנ·

בקבלת ההצעה ,ולעומתם טענו אחרים כי יציאת הצעירים

דאנט" גאודל ועוזריו האוקראינים הודיעו ליהודים ,כי התקבל

עם הנשק מהמחנה פירושה הפקרת המחנה ללא הגנה כאשר

צו לירות בכל הילדים והזקנים .הם הצליחו ללכוד שמונה ילדים

יבואו להשמידו .זאת ועוד :

עזיבתם של ה.צעירים ,כשבמחנה

ואשה זקנה ורצחו אותם ביריות.

ישארו לרוב מבוגרים ,זקנים וילדים ,עלולה לגזור מוות על
הנשארים .אחרי ויכוחים סוערים הצליחו מתנגדי ההצעה לשכנע

א..כ.א ( A.B.A).

את מצדדיה לדחותה .היו שרצו להצטרף לחיילים הרוסיים
ולאחוז בנשק כדי להלום בגרמנים .אמת ,היציאה לחופש

בסוף נובמבר·  1943הועברו למקום עבודה זה

עשויה חיתה להגביר את הסיכוי להישאר בחיים ,אן הדאגה

המחנה שכן בבגין לא גמור של בית-חולים ,במגרש התערוכות

לכלל הכריעה את הכף.
מעטות היו הבריחות מן המחנה .אחרי בריחתה של משפחת

ד"ר יעקב גולדברג הוחמרו ההגבלות .השמירה ,שלפני כן

המחנה האחרון בתהליך ה"קסירקרט" הוקם במחסני הצבא.

כ· soo

יהודים.

בפרנו גוברניה שכשאורלי .כמקום-מגורים שימשו כמה צריפים

גדולים.
במחנה זה התרכזו כל בעלי·המלאכה

-

סנדלרים ,חייטים,

הוצהב בגבולות בית·ה nרושת ,נקבעה מעתה ליד הצריף עצמו

שקודם עבדו במקומות

שהוקף גדר·תיל .נערכו מיפקדים יומיים וחופש התנועה הוגבל.

דא,ספקה הראשיים",

רצענים ,חשמלאים ,מסגרים ואחרים -
 ב·ה.פ.מ (, H.V.M ). .ב"מחסנישונים

המחתרת החליטה לתכנן את שחרור המחנה כולו .מונו ראשי·

בבתי·מלאכה של הנציגות או אצל מעבידים פרטיים .הם

קבוצות ,שבהינתן האות ולאחר חיסול השומרים היו צריכים

בבניין ובסלילת דרכים .לעובדי

הועסקו גם בעבודות פיסיות

-

להוציא בקבוצות ,בחיפוי של נשק ,את האנשים ליער הקרוב.

המחנה הצטרופ גם הרבה הורים שכולים וכן ילדים ,שרצו לצאת

הצעירים היו אמורים להסתתר ביערות עד בוא הרוסים ואילו

מן הגיטו

המחנה המרכזי אחרי ה"קסירקוט" .ילדים ,ניצולי

המשפחות שהכינו לעצמן מחבוא אצל איכרים היו צריכות

ה"אקציה",

להגיע אל מקומות המחבוא.

אולם האות לא ניתן .העזרה שהבטיחו הליטאים לא הגיעה .

ההמתנה גרמה לאיבוד זמן יקר .הפעולה שנועדה להתבצע

-

עבדו

כמר מבוגרים.

הם

חיו

בפחד מתמיד מנפי

עינויים מצד המשגיחים הגרמניים ,שהסכימו להחזקתם של
ילדים במחנה .ילדים אלה היו ערים לכל ביקור של פקיד
גרמני זר

-

ומיד היו מסתתרים במרתפים.

י:דדןת ליטא

212
עם  800היהודים במחסנים ,עבדו גם ליטאים ורוסים ,שהובאו
מרוסהי לעברדת·כפהי .עיקר העבודה היה תיקון ,פריקה וטעינה
של משלוחים מן החזית ואליה .הם עסקו גם בתיקון נשק
אישי.

העבודה

נמשכה במשמרת אחת,

כ 12-

שעות.

מנות·המזון

היו סבירות .למחנה היתה הנהלה יהודית לבעיות פנימיות,
שבראשה עדמו ברוך ברודיא ואריו גדנסקי .עם ההנהלה נמנו
דב שיגזוז ואהוון אברמסון .על היחסים הפנימיים במחנה מעיד
התיאור הזה " :יש משגיחים יהודים ,הממררים את חייהם של
כל שאינם בעלי מקצוע  ...המצב במתפרה גרוע יותר .הנשים
',פ ב' רס' ,שלרש משגיחות שהעמידו את עצמן לרשןת האומנים

הגרמניים לתפקיד זה ,ממררות ממש את חיהים של הנשים
והגברים העלובים שאינם מפיקים עבודה טובה .הן פוסלות
את עבודותיהם ומלשינות עליהם בפני האומנים הגרמניים
הממונים עליהם",

4G

העבוהד במחנה הביאה גם תועלת לעובדים .הם השיגו לעצמם
בגדים והנעלה ,ולעיתים קרובות אפילו נטלו דברים למכירה.
דג.ניבות היו דבר שכשיגרה .אחת מדאגות ההנהלה היהודית

לברא  ...הנשימות נעצרו עד שהגיעו אל האשה .זו עטפה את
שניהם בידהי ונעלמה אתם בין צריפי מחנה·הרוסים .כל
העומדים נשמו לרו mה .ברגע זה נקרע מן השוררת אבי הילד
רוטשטיין ,חטף את ילדו השני מדיי אמו ,קפץ על גדר·התיל
וברח אל צריפי הרוסים .קפיצתו ובריחתו היו כל כך פתאומיים,
עד שאנחנו לא הרגשנו בכאניץ ,שהלך והתקרב אלינו  ...אבל
באניץ לא הרגיש בכל הנעשה ,ואנחנו הנידונים להגירה
ולמורת ,ודאי היינו ברגע זה מאושרים .את התמונה הזאת לא
אשכח

לעולם"46 ,

ב·  11ביולי  1944הודיעו על החזרתם של העובדים היהודים
אל הגיטר ,לשם שילוחם עם כל היודי שאורלי לגרמנהי.
מחנות·חוץ

באפריל  1944הועבר מחנה יאנישרק מפיקוד לטביה לפיקודו
של מחנה שאורלי .במחנה חיו  482איש ,רובם נשים ,זקנים
וילדים ,שמוצאם מבילרררסיה )סמארגרן( .הם היו כפופים למשרד
•) O.Tהגרמני( .הקשר עם שאורלי נוצר אך בינואר ,1944
אנשי שאורלי שלחו להם בגדים ,נעליים רמזרן ,והחולים הובאו

חיתה שחרור הנתפסים עם "סחורה".

לבית·החרלים בגיטו .חלק מהם פוזרו בין מחנות·העברדה של

נהיול המחנה היה בדיי הצבא הגרמני ומנהלו ההי פלישי·
האואר .ל"קומנדאנט" המחנה מינה תחילה מנץ וא nר·כך
פלדפבל באנץי ,שהתייחס לעובדים היהודים ,ובעיקר לילדים,
באכזריות .הוא הטיל עליהם עברדות·פרך נוספות  -לכרות
עצים ולחפור חפירות .עוזריו היו מנהל הסדנאות קאנדיט,
הפקיד וילי ומנהל המתפרה מאייר ,שהענישו בעצמם את
ה"עבריינים" ההיודים במלקות ולא היו מעוניינים בהתערבות

שאורלי.

ב"פררט ה"  "9בקרבנה  -נטל ממחנה יאנישרק את  50העובדים
הדררשים 47 ,המחנה ביאנישרק חוסל עם כל המחנות בליטא
ואנשיו הועברו לגרמניה עם אנשי שאורלי.
במאי  1944נשלחו  250מהעובדים היהודים בשדה·התעופה

ה·ס.ס .במחנה ביקר גם גקה ,מפקד מחנה·הריכוז שקם במקום

שדה·התערפה של פרניבז'.

כאשר קיבל גיאורג פאריזר פקודה להעמיד  50איש ל"עבודת
חרץ"

-

אחרי בריחת אנשי היחידה שעסקו בשריפת הגופות

ליד שאורלי למקרם·עברדה חדש -

גיסו קובנה.

בשדה·תערפה זה עבדו יהדוים שהובאו ממחנות שבלטבהי

לקראת חיסול המחנה פורסמו תקנות חדשות על יציאה
לעבדוה )היו אנשים שעבדו במחלקות המרוחקות מהמחנה,

ובאסטוניה .הם הגיעו לשם בשעתם ממקומות מרוחקים
מגיטארת ריגה ,וילנה ,קרבנה ואחרים .מחנה פרניבז' היה שלוחה
של מחנה·העברדה שאורלי וממגר קיבל את מזונותיו .הקשר
בין המחנה הראשי שאורלי למחנה פרניבז' היה באמצעות
המכוניות ,שהביאו מזרן ומפעם לפעם גם חבילות נוספות לבני
שאורלי" .שאררלאים עוד יכלו לשאת את הערל ,כי חם היו
יותר שבעים ויותר חזקים ,לנרשם לא רע רעוד קצת קיבלו
חבילות משאררלי" 48 ,בפרניבז' הם נתקלו ביהודים שעל סף
הכליון ,שכוחותיהם אפסו מפאת חוסר מזרן ,לבושים בגדי

כגון

בסניף

"גוברניה",

במסגריה

ובמכבסה(.

פורסם

תקנון

חדש על הפרדה בין היודים ללא·יהודים .ב· sביולי  1944הוכרז
מצב חירום .המחנה נסגר ,וכל היוצא בלי רשות ,אר שאפילו
התקרב לגדר·התיל ,נורה במקום .בכל זאת הצליחו עשרות
אנשים להימלט ,בינהים גם ילדים .ירושלמי מאתר " :ביום
הראשון ,ב·פ בחודש ,לא יצאנו כבר לעבודה .נירם השני,
ב·  10ביולי ,הורישנו לצאת לעבודה .בבוקר השכם עמדנו
מחוץ למחנה ,על המגרש בין המחנה והסדנאות ,מסודרים לפי
המקצועות בשורות ,וחיכינו לבראו של המפקח באניץ .הוא
צריך ההי להיראות כל רגע .ופתאום נראו שני ילדים -
ילדתו של נחמן דייטש בת ה·,ד והילד רוטשטיין בן השלוש.
הם החזיקו זה בזו בידיים .כשהגיעו לאמצע המגרש עמדו
מלכת והסתכלו נבוכים אל כל העברים ,כאילו שאלו  :אנה

-

'קאצטניקים' .גם אנשי חמנה זה הועברו ביולי לשאררלי רמשם
שולחו לגרמניה.

בסכמנו את פעילותו של משרד·העברדה מן הראוי לציין.
כי הודרת לשיתרף·פערלה בין הנציגות ועובדי משדר·העברדה,
הושגו הקלות אצל הגרמנים ,שראו ביהודים כר· nעברדה חיוני.
היהודים שמדר על ערכים מוסריים רעל רגש סולידריות .הנציגות

נלך ? מאחורי שער מחנה·הרוסים עמדה אשה ורמזה להם
שיתקרבו אליה .הילדים הביטו חליפות פעם אל אמותהים,

נוחר .במחנרת·העברדה הוסדרו החיים הפנימיים והועמדה בראשם

הללכת חזרה

הנהלה יהודית שהיתה תחת השגחה מתמדת של הנציגות.

אר לפנים ? המחנה ריכז את כל תשרמת·ליבר אל הידלים,
לבות כולם דפקו ,עיני כולם התחננו אל הילדים  :ילכו להם
כבר אל האשה ,יספיקו להגיע אליה עד שבאניץ יבוא .הרגעים
המעיטם השילידם עמדו למכת ,נמשכו כנצח .סוף·כל·סרף זזו
הילדים והתחילו ללכת  -אל האשה .אוטומטית ,כעל פי צר
הפנו כולם את מבטהים לעבר השני ,ממנו צריך היה באנץי

העיקרון המנחה את הנציגות בתחום העבודה היה טובת הכלל,

שעמדו בשורות ,ופעם אל האשה הזרה

ופקפקו :

הצליחה להטיל על כל אדם עבודה ,שבדרך כלל היתה לפי

לפי תפיסתה .אמנם קרה שהנציגות לא הצליחה לממש עיקרון
זה ,אולם מקרים של ניצול לרעה לשם טובות הנאה אישיות
היו נדירים.

פעילות הנציגות בתחום עברדרת·הכפיה של היודי הגיטר
עזרה להם להחזיק מעמד עד יולי •1944

גיםר שאורלי
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הערות

.1
•2

מנקם ,עמ'

זמננו מס.

.3

.4
.5
.6

מנקם ,עמ'

.7

, 178

דסרתו לש ח.
מנקם ,עמ•

.וz

ז'ילינםקי ;

דמור לתיעוד בע"פ ,המכון ליהדות

(.99 )4
.00
•174

.30
.31
.32

ירושלמי ,כתב·י,ד עמ' •149
המסמך לפי פנסק ,עמ• •109
תעשיית

חלוץ
מלאכה

העוררת

ב·s9ד,1

בליטא,

חיים

פרנקל,

התחיל

.8
.9

מבית

-

זכררנרתיר

לפי

"פועלים

,33

בבתי·חררשת

רק

ברשירן ה'גביטםקומיםאר '.בית·ה nררשת 'באטאם' זקוק לתפרים
גם עזרתו של חיים עופר ,מדור לתיעוד

.36

ולסנדלרים יהודים ,אבל אלה אינם מתקבלים"

-

פנקם ,עמ• •62

 .10ליטע ,ברך  ,1עמ' ; 1171
בע"פ ,מכרן ליהדות זמננו ,מס' (. 99 )6
 .11מנקם ,עמ' •201-200
 ,12פנקם ,עמ' •202
 .13על וונצלארסקייטה ראה להלן.
 .14םנקס ,עמ' , 182
 .15פנקס ,עמ' , 191
 ,16ירושלמי ,כתב·י,ד עמ' , 50
 .17םנקס ,עמ' ,Z12
 ,18עזרתו של ש .שמירא ,מדור לתיעוד בע"פ ,מכרן ליהדות זמננו
מס' (. 12 ) 73
 .19על לזר ראה להלן.
 .20פנקס ,עמ' •84
 .21פנקס ,עמ' ,84
 ,22פנקס ,עמ' , 79
 .23לא ממורט שם המשפחה.
 .24פנקס ,עמ' •94
 .25םנקס ,עמ' " ; 122-121במינהלה היהודית היו גם יחזקאל לבזאר
ויעקב

עדרתם של הלל קצ•רבה ומרסק בררם

-

מדור לתיעוד עב"וכ,

גרלדין,

תושב המקום ובעל קשרים עם השמירה והליטאים

בכלל,

עזר לאחרים"  -ירושלמי ,כתב·י,ד עמ• , 105
 .26ירושלמי ,כתב·י,ד עמ• , 105-104

,230

שליט ,עמ•

קבוצת יהודים משאורלי היכתה קשרת ,אחר

השחרור ,את גדנסקי ,ששירת בתור קאפר במחנה·ריכרז בגרמניה.

עדרתם

הלל

של

קצירבה ומרסק

; (99 )8

מכרן ליהדות זמננו ,מס•

.37
.38
.39
.40
.41
.42

בררם,

מדור

לתינזוד

בע"פ,

גם וכנקס ,נזמ' •354

על תכניות המחתרת בלינקאיצ'יאי ראה להלן.
עדויות שולמית גרדררן·קצירבה ומרסק בררם.

זערתו של ארלשררנג )"יד רשם"(. 1605/1487 ,
מכתבו של סגלרב מובא בפנקס ,נזמי •290
עזרתו

.ד

של

זמננו ,מס'

שי לבסקי,

מדור

לתיעוד

בנז",D

ליהדות

מכרן

(. 12 ) 58

השומר האוקראיני השתתף ברצח יהודי סלונים שבבילרררסיה

ואמר  15,000" :יהודים על

מצפוני.

יהיו ערד אחדים"

-

פנקס,

עמ' •288

.43

על מקרמות·סתר בדארג,ל
בע"פ ,מכרן ליהדות

.44
.45
,46

זמננו,

-

עזרות של ח .נזרםר ,מדור לתיעוד

מסי ק,281 --

על בריחה מדארג,ל ראה להלן.
פנקס ,עמי

•324

ירושלמי ,כתב·י,ד עמ'

,217

הנמלטים הגיעו העירה ,אבל שם

הסגירם ליטאי לידי המשטרה .ררטשטיין והילד הצליחו לברוח

על אף היותר

לא

על

יחסה של

הנציגות לשביתה שוכוצה במחנה לינקאיצ'יאי

ראה לעיל.

•35

גרלדין,

"ירהן היה 'מבטיח' ליהודים שלא ישארר בחיים אחרי

הזמן הזה".

.34

מתקבלים

אשר סירבו לעזור לאחרים.

ש.

על

מכרן ליהדות זמננו ,מס' (. 95 ) 8

של בנר ב"ליטע" ,ברך  1עמ• •97()--942
מנקם ,עמ• •109
יהודיים

עזרתו

של

שמירא

המחתרת בבאצ•ירבאי

ארה מדןר

לתיעדו בע"פ ,מכרן ליהדות זמננו ,מס' (, 12)73
פנקס ,עמ' •203-202
פנקס ,עמ' ,274
ירושלמי ,כתב·י,ד עמ'  .120-119שם הובאה דסרתו של חיים

בוגדו :

שבהמן לאחד מבתי·ה nררשת לעוררת הידועים

ברוסיה הצארית ובאירופה כולה .על ח .פרנקל

המקרוה

.28
.29

פנקס ,עמ' ,135
ירושלמי ,כתב·די ,עמ' •143

בעד

.47

החלון.

על המקרה,

ילדים אחרים חזרו למחנה.

כשאר נלקחו אנשים ממחנה ביאנישרק לשריוכת

גופרת בקרבנה

 .48ירושלמי,

-

בפנקס ,נספח על יאנישרק ,עמ' •403

כתב·י,ד עמ' ,212

ילדים
תושבי הגיטר חרדו יומם ולילה לגורל ילדיהם משוללי

הסבל ,ובכל זאת הקימו את בית·הספר בשמחה  ...מבחינה

הילד,ת.

משפטית התבססה הנציגות על ושירן שקיבלה מסטאנקרס

בגיסו שאורלי היו כ  1000-ילדים בגיל בית·הספר )בני 6
עד  (. 18כל הילדים מגיל  15הועסקו בעבודות עם המבוגרים,
ואילו הצעירים מהם נשארו בגיסו.

לפתוח בית·ספר .מאוחר יותר אושרר המורים על·דיי משרד·
העברדה"1 ,

יזמת ארגון בית·הסרפ באה ממורים אחדים ולא בהאתם

בראשית היה עדיין בית-יתומים בגיסו .הנציגות תכננה את

להוראות הנציגות .ההררים היו מאושרים להשאיר את ילדיהם
תחת השגחת המורים ,מה ערד שהודרת למאמציהם של כמה

הגרמנים הקדימות רשילחרם למורת .לאחר רצח כל ילדי בית·

פעילים סודרו אררחרת·ברקר ללא תשלום ; נוסף להוראה,

היתומים עם מחנכיהם ,בספטמבר  ,1941ניתנה ליתר הילדים

השגיחו המורים על בקירן הלידים ,רחצה ותספורת .בעניו זה

ארכת·חיים עד ל"אקצהי" האיומה ב" •5.11.1943
בית·הספר בגיסו פעל באורח לא·סדיר בחורף 1941/42
ובקץי " ,1943אחרי כל הפורענויות ,כשהחיים בגיסו רגעו

נעזרו רבות במתנדבים כמר גב' שרה ז'ילינסקי ,אשר בישלה

חלוקת  40ילדי בית-היתומים בין משפחות שרנות ,אולם

לזמן·מה ,החליטו המורים יחד עם הנציגות לפתוח בגיסו בית·

ספר יסדוי .התנאים לא היו נוחים ,אפילו לתושבי הגיטר למדרי

לילדים ממצרכיה ודאגה

לנקירנם2 ,

הילדים בגיסו הזניחו כרשר·סבל מופלא .הם עזרו להררים
בבית ,ולעתים העבירו "שלל" בעד השער בצאתם עם הררהים
לעבדוה.

יהדות

214
למרות ה"אקצירת" עדייו נותר בגיטר מספר לא·מברטל של
מורים .לפני המלחהמ היו המורים מנכבדי העיר ופעילים
בציבור .גם בגיטר לא נפגעה סמכותם ,אף כי התלמדיים היו

5

~טא

הילדים ,כדרמה ליתר תושבי הגיטר ,התייחסו כרצינות רנה

לחרבותיהם .כמסגרת "משטרת הגנים" ארגנו גדיול ירקות
בהיקף גדול נגיטר.

לא פעם עדים להכאת מורהים בדיי הגרמנים.

מרבית הילדים חיו עם משפחותיהם .מעטים מהם היו יתומים

מורים ומחנכים כאחרון פונק ,יהושע גרינברג ואהוון פונק,

שאיבדו את הררהים נזמן ה"אקצירת" ההמוניות הראשונות.

עבדו בגיטר בעבודות שלא היו קשורות לפעילות חינוכית.
אולם אחרים ,כגרן הזרג צבי ורבקה פררמן ,קאסין ,הדסה לרין,
אסתר רייס ,חיים מריאמפרלסקי ,זקס ,ומזכיר הנציגות אליעזר
ירושלמי ,עשר מאמצים לקירם בית-הספר בגיטר .אלה פעלו
רבות לארגון בית·הספר וארגון הילדים ל"משטרת ילדים",
שתפקדיה היה לפקח על הגינות רעל בקירן הגיטר .בגיטר היו
 35מורים ,ו.נוסף על הנזכרים לעיל עדבו הכוראה  :אליעזר
גרלשדטיין ,שמה שרב ,אפרים קפלן ,ישראל זילברשטיין ,ד"ר

היתומים היו בחסותו של אהרן שלרמרביץ ,האחראי לעבוהד
סוציאלית .מעשה באחד היתומים רשמו משה'לה " :משה'לה
היה עזוב בגיטר ,לא טיפלה נר יד מלטפת ,היה נודד לנפשו,

ליארד למפרט ואשתו ,רבקה הרפנברג רעו.ד מורים אחדים

עסקו בפעילות חינוכית מתמדת.
בתקופה הראשונה לקירם בית·הספר לא היו חדרי·כיתרת

לן נאשר מצא ראם לא מצא מקום לן בחוץ .רק שלרמרביץ

טיפל נר והמציא לו לפעמים בג,ד נעליים אר סידר לו מזוכרת
חמים .יצא תכופות דרך התיל ,חזר על הפתחים והכניס אל
הגיטר מכל טוב .את שללו חילק עם הילדים ונשאר שוב
רעב" 6 ,אותו משה'לה אסף ילדים אחדים בשעת ה"אקצהי"
של הילדים ,החביאם וכך הצילם ממררת .אחר·כך ענד כמחסני
הניגוד הצבאי ועם האחרים נשלח לגרמניה .נשטרטהרף אנזר
עקבותיו.

מיוחדים .הילדים למדר בדירות פרטיות בקבוצות של 9-7
תלמדיים.

אחר·כך

חדר

הוקצה

באיזרר

טראקר,

תושבי הגיטר דאגו לפת·לחם ליתומים ,והשתדלו ליצור

במרפסת

למענם מסגרות משפחתיות .שליט מתאר נספרר את המקרה

את מקומרת המתפללים .באיזרר קאררקאז הוקצה "בית הטהרה"
כמיבנה לנית·הספר ,אולם דע המהר נהפך לבית-חולים והילדים

של חיים ואריים מפליטי טלז ,אשר הוחלט לסדר לו מקום
אצל משפחה מקומית ,ולא להענישו על זיוף תלרש·הלחם.ז
אחת הנשים ,שרה ררן·לוי ,מספרת על היתום אנרהמ'לה :
"בנית-החרושת למברשות ההי ילד ששמר אברהמ'לה .אנרהמ'לה

ששימשה גם בית-כנסת .לאחר תפילת·שחרית תפסו הילדימ

למדר ננית·הכנסת של האיזרר .המורים עצמם הכינו את
המחברות ,הספרים

ומכשירי-הכתיבה

-

הצטייד נכך המורה

פררמן ,אשר סרק את כל עליות-הגג ,המחסנים והמרתפים,
בחיפוש אחר חמרים מתאימים למחברות ,ספרים

רעפררנרתs.

למרות ההתחלה המוצלחת ,נסגרו נתי·הספר  -תחילה באיזרר
קאררקאז ולאחר מכן גם נטראקר  -נשל חרכת הענהדו הכללית

ולאחר שהמורים הוכרזו כ"אנשםי כלתי פרודוקטיביים" ושריינו

לקיטגרריה של פועלים שחורים .מאידך גיסא ,התרחקו מורים
מסריימים ממקצוע ההוראה ,מחשש הסכנות הכרוכות נר ,ולא
שבר ערד לפעילות החינוכית גם שכחיתה להם אפשרות ·לכך.
נ"  15.6.1943נפתחו בתי·הספר

מחדש :

באיזרר

כ  100-ילדים למדר

קאררקאז.

אולם

גזירת

באיזרר טראקר רכ 250-
ה"קסירקרט  11הביאה שרב לסגירת בתיה"ס ,עד אשר ב" 5.11.43
שולחו הילדים אל המרות.
רעיון נית·הספר נולד מדי עם הכניסה לגיטר .למנהלו נתמנה
אליעזר ירושלמי .עזרת הנציגות התבטאה בהקצאת חדרים,
באספקת חמרי·הסקה ,ובעיקר כשחרור חלק הממורםי מעבודת·
כפיה.

ראוי לציין ,כי המורים קיבלו עזרה מכל תושבי הגיטר.
עמם עדבו נשים מתנדבות ,אשר ארגנו קבוצות ילדים ,כמר
הגב' ט .הישררבץי.

על חשיבות בית·הספר כתנאי הגיטר כותב ירושלמי " :בית·
הספר הכניס אור רחיים בכל

הגיטר ;

ההי הזכר כאילו ניתן

טעם בחיים .הררים ליוו בשמחה את ילדהים ללימודים וסדירו

כשבילם מקרם .אף אנשים אדישים התעניינו עתה כבית-הספר ;
לגנהים היה הוא כעין אות של זמנים שלווים וסימן של
יציבות .הילדים עצמם מעולם לא למדר נחשק רב כל·כך
כבעת הזאת" 4 ,הילדים היו מאושרים מהקמת בית-הספר,
ולמדר בשקידה מיוחדת למרות המחסור נספרי·לימר,ד הרעב
והקור .כתקופה בה לא היה בית·ספר ,היו הילדים מאורגנים
1
ב"משטרת הילדים" ר"משטרת גנים" שהרקמה כ 42-

.5.s.

זה ברח ממקום ההריגה .הכדור פגע בר כאופן שטחי .כשההרג

נגמר נאותר מקרם ,יצא והוציא את הקליע מהעור והחזיקו

בתור קמיע .הוא נא באיזו שהיא צוהר לגיטר .אבהרמ'לה ההי
ילד בן  9אר  .10לקח אותר תחת חסותו אדם מבוגר ,שענד
ננית·המלאכה למברשות .הוא היה יושב אתר ומזכר אתר
ומלמד אותר ,רכל זה נזמן שהוא ההי מסרק את השיער נשכיל
עיבדו המברשות האלה"8 ,
היחס אל הילדים נגיטר היה כאל אנשים מבוגרים .הם
שותפו בכל הבעיות ,ודיעו על הסכנות האורכות להם .הילדים
השתלדו לא להתבלט לעיני הגרמנים שביקרו בגיטר ולא למשוך
את תשומת-לבם .ירושלמי מתאר מקהר טראגי עם שלרש
ילדות ,פליטות מממל ,אשר מצאו חן בעיני איש הס.ס .פורסטר,

שהביא להן ממתקים ומתנות ,ושלחן ראשונות למרות נ"אקצהי"
של

הילדים9 ,

על אף הכל נשמע לעתים קרונות צחוק ילדים כרחובות

הגיטר .הילדים עסקו כספורט וטיולים -

מקום הטיולים היחדי

שימש בית-הקברות היהודי הישן .הם חיברו פזמונים ,חדיות
רעו.ד

היו בגיטו מקרים רבים של הקרבה עצמית למען ילדים.
ב"אקציה" של הילדים ,בחרו אמהות רבות ללכת יחד עם
ילדיהן .היו אמהות שהסתירו תינוקות במיטותהין ואחדים
נחנקו .כמה ילדים ניצלו במרתפים ובעליות-גג .מקומות·מסתור

לא הוכנו מראש ,שכן בבנייני הגיטר הישנים והרעועים לא
חיתה אפשרות לחפור מחבואים.

רק כמאתיים ילדים ,שהוריהם החביאום ,ניצלו ב"אקציה"

הגדולה של הילדים .לאחר ה"אקציה" הוצאו מהגיטו רבים
מהילדים ששרדו בחיים ,אולם גם לאחר שנמצאו במקלט בטוח
יחסית ,לא נרגעו ההררים.

ז.גו1כלא סיקורה של ~שפחת יצחק ומאיgן;ד לשצ'ינסקי ,אשר

ביוכר שאורלי
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בנם נולד ימים אחדים לםני םרץו המלחמה .הילד גדל ככל
ילדי הגיסר בתחושת סנכה וחרהד ,ולמד להסתתר עם הןפעת
הגרמנים .ביום ה"אקצהי" לא יצאו הרריו לעבודה .הם הסתתרו
במרתף בהחלטה להרוג את הגרמני אר האוקראיני שיבוא
לקחתם  -בחינת תמות נפשי עם פלשתים .הם לא נתגלו,
אולם לא יכלו להשאיר את הילד בגיטו אחרי ה"אקצהי".
"קשה היה להם לםגרש את מבט ההורים השכולים ,כאילו הם
בושו בילדם החי ,ה'ירצא דרפן" 10 '.בני הזוג לשצ'ינסקי החליטו
לברוח ליער ,למרות הרעב והחורף הקשה .זמן·מה הסתתרו
ביער ,אן מחשש לבריאותו של הילד מסרוהר למשפחה ליטאית,

סירבו לברוח בראשית המלחמה ולהשאיר מאחוריהם הורים

ואילו הם עצמם חזרו לגיסו .אלום בהיוועד להם כי מקרם

מזדקנים .צעירים וצעירות רבים סירבו לסכן את חיי ההררים

מחבואו של הילד אינו בטוח ,העביררהר לידי אשה ליטאית

מחשש שאלה ייענשו על בריחת ילדיהם מן הגיטר.

שניאותה להסתירו תמורת סכום כסף ניכר .בני·הזרג נתנו לה
את כל חסכונותיהם רגם הנציגות סייעה להם בכסף .למרות
הסכנה שבדבר הוסיף האב לבקר את בנו ,לעתים מחופש במדים

גרמניים ,ואפולו הילד לא הכיר .1האב הזהיר את שכניה של
האשה הליטאית לבל יגלו לשלטונות על הילד היהודי .לפני

חיסול הגיטו הצליחו ההורים לברוח מהגיטו וכן ניצלו משילוח
לגרמניה.

ההקרבה העצמית של הילדים למען ההורים לא נפלה מזו
לz-ז· ההורים למען ילדהים .הקשר להררים גרם שרבים מן הבנים

"ערות

.1
.2
•3
,4
•5

פנקס ,עמ'

•51

על גב' ז'יליבסקי

-

עדותה של שרה רון·לוי

-

מדור לתיעוד

בע"פ ,מכון ליהדות זמננו ,מס' (. 99 ) 1
שליט ,עמ' •88
פנקס ,עמ' •51
" 5באוגוסט  .42היום הוקם ארגון ילדים ובראשו הועמדו ילדים
בלב.ד
רכמו·כן

תפקידם
על

להשגיח

בקירן

ר:ג.יטר.

על

הגינות

על·יד

ועל

הארגון

ילדים ואליו סופח גם המורה א .פונק"

-

גני·הפרי
הוקם

שבגיטו

בית·דין

של

.6

ירושלמי ,כתב·י,ד עמ' , 176

.7
.8

על משפטו של ח .וארייס ראה לעיל.
ערותה של שרה ררן·לרי

.9

על מקרה של שלוש ילדות מממל מסופר בכמה מקומות על·ידי

ירושלמי :
,8.10.1947

(. 99 ) 1 -

בספרו "ילדי השראה" עמ'

ע"ד-ע"ו ;

ב"אין גאנג",

תחת הכותרת "ידיד הילדים" )במדכאות(.

 .10ק .חנה" ,מקורותיו של ילד יהודי"" ,דבר הפועלת" ,מס' ,6-5
 ,26.6.1946עמ'  .73-72ראה גם עדותו של לשצ'ינסקי ,מדור

פנקס ,עמ' ,97

לתיעוד נע"פ ,מכון ליהדות זמננו ,מס (. 12 ) 12 1

חברה

תושבי הגיטר התחלקו לקבוצות בהתאם למקרם העבודה,
מקרם מגורים ,השתייכות למחתרת וכדומה .היו קיבוצי עובדים

מגרמנים במקום·עבודה ,בעיקר במחסני .,מ.ם.ה "מאייסטאס",

הרכבת וכדומה .כיצד הושג מלח ן

-

באמצעות "ק  t,tל  t,tנע

כגון פועלי בית-החרושת למברשות ,אשר השיגו מצרכים נוספים

לאבער די דררסקע" )"קבוצה שלוקחת את המלח"( .כן הושגו

על פי הסכם עם הליטאים .האנשים שמרו על הגינות בחלוקת

שמן ,חמאה ,בשר ,ביצים ,שקים לבד להלבשה ,תרופות ,עוררת,

ציבור זה פעל בראשותו

נעליים ,מצנחים ,שמיכות ,משקאות ,מסמרים ,מכשירים ,נפט
רעו.ד שליס כותב "' :לאבערןי לא היה טריפה ,אלא להיפר,

ה"שלל" ,מתון אמרן הדדי

מלא1 ,

של המורה אהוון פונק .פונק נטל על עצמו את התפקיד של
סידור העניינים הפינאנסיים וניהול המו"מ עם הספקים הלי·

במידה מסריי·מת היה מקור לגאווה ,לרגש

טאיים .כאשר נתפסה אחת הספקיות הליטאיות וגילתה את

אינם משלמים לנר תמררת העבודה ,הבה ונשלם לעצמנו

נקמה :

הגרמנים

-

שמר ,עינה פונק במשטרה.

אמרו היהודים" 2 ,המשטרה היהודית והנציגות לא הענישו בשל

בגיסו לא היה פער כלכלי גדול בין התושבים ,אף כי
הפליטים מן העיירות הסמוכות ומפולין היו במצב קשה יותר

"לאבערן"  -רבים מדי היו מעורבים בכן ,והאנשים עשר
זאת כדי להציל את חייהם.

מן הוותיקים בשל חוסר קשרים עם התושבים הליטאיים.

במחתרת שבגיטו היו התנגשויות ביד רצון לפעילות אקטיבית

אולם בגיטו היו גם מקרי גנינה מרכוש הכלל ,אשר נענשו
וגונו .כך נתגלה מקרה של גבינת לבנים מבית·ה nרלים של

שהיה חזק יותר בקרב המליטים מאשר בקרב יהודי שאורלי.

הגיטו )האשמה נמצאה וכעונש נשלחה לעבודה במחנה·הכברל(.

הפליטים מפרלין היו רובם אנשים בודדים ,ללא ערל משפחתי'

היו גם שניצלו את ה"לאבערן" לשם רווח .אחדים סיכנו חייהם
)זכורה לטובה אסתר·ר  t,tכע ,אשר בנעליים כבדות ,עטופה

וטענו כנגד המנטאלירת של ה"ליטרראקים"  :זהירות יתר,
איטיות ,חוסר החלטיות .ואולם בפני סכנת מרות ,ובמאבק על

בסודר גדול ,חיתה מביאה דברי·מאכל מן הכפר ,תוך סכנה

הקיום ,היו הכל שורים .הכל עשו מאמצים להישאר בחיים בכל

ואילו אחרים עשר זאת כדי להת·

מחיר ,והתנאים טשטשו בדרך כלל את ההבדלים.
בגיטר נפרץ המושג " 2ברן" )"לאבערן" בידייש  :לקחת(.
התושבים גנבו כדי להציל את נפשם ,כי רעבו ,וכדי להביא
פת·לחם נוספת לילדיהם .הם "סחבו" בגד או נעליים ,לעתים

כדי להתחלק בהם עם שכניהם .היהודים לא ראו פשע ב"סחיבה"

להיתפס על·דיי המשמר (, s

הולל רלה·ז-zתכר .אלה לא עסקו ב"שנרריסה" בכפרים.
הספסרים לא עסקו בקטנות ,אלא השיגו נןצרכים בכמויות

גדולות .ב"  30.11.42ניסתה קבוצת ספסרים להכניס למחנה
עגלה מלאה עם מזון .אולם אחד מהם הלשין בפני הליטאים
על ה"הברחה" ורק במאמץ רב הצליחו להז uתיק את העביד

יהדות ליטא
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והמצרכים הועברו לבית-החולים של הגיטו .המארגן הראשי,

.,פ.ב ריצה את עובשו בגיסו ,ואילו האחרים נענשו על·ידי
הנציגות.

לעתים קרה שהספסרים קשרו קשרים עם המשטרה הלי·

טאית ,והיו למלשינים" .ומסרים יהודים רפופסיואבליים לא היו
שכאורלי  -מצבו הכלכלי של הגיטו לא היה כה בואש ,והעזרה
הסוציאלית חיתה מרובה .אך יוצא מן הכלל נמצא גם כאן"4 ,
הגורל לא היטיב עמם בדרך כלל .ההתרפסות לפני הגרמנים
לא הצילה את חייהם~.

אחד הנגפעים פנה ל,בית·המשפט  ...שלושת הפעילים הראשיים
ישבו על ספסל הבאשמים" 7 ,הם נענשו בשלושה לילות מאסר
ויום ראשון אחד כדי לא לפגוע בעבודה .הם הוזהרו כי יההי
צורך לעקרם מן הגיטר אם יחזור על מעשים זרמים.
ב"  13במאי  ,1942בשעת מחסרד בלחם בגיטר ,רשם בעל
הפנקס " :בגיסו השתררה דמרראליזציה כבשעת החזרכן .אנשים
מוכנים לטרוף את קררביהם למען קיבתם" 8 ,ארלם בררב המקרים
ניסר התרשבים לעזרו זה לזה ככל האפשר .אורגן מטבח משותף
)ברובע קאווקאז

עבד במטבח

אברהם

בירגר,

-

ובטראקו

נזק רב גרמו גם אלה שהשתדלו יתר על המידה במילוי

שלומוביץ( .מלבד עזהר מאורגנת ביוזמת הנציגות חיתה גם

תפקידם ,אנשים אשר רצו להבטיח את קיומם בהתנהגות

עזרה ספונטנית ,בהתנדבות ,מיוזמה אישית .כך הציב לעצמו
ארצ'יק קדופכיק מטרה להציל חיי אדם ,ללא כל תמררה
למעשיו .הוא עצמר איבד את יקיריו ב"אקצירת" הראשונות.
בגיסו שימש עגלרן רברשרתו היה הסוס היחיד בגיטר .בהביאו
מצרכים מהעיר לקואופרטיבים מצא דרכים להבריח מצרכים

אכזרית כלפי אחיהם .היו גם "צעקנים" בגיסו ,אשר השתמשו
בכוח האגרוף .מוסדות הביטו בקטר נגדם צעדי·ענישה שובים

-

החל בדיון בבית·הדין וכלה באמצעים מינהליים ,כגון העברה

לעבודות קשות יותר .להלן דוגמה  9 " :באוגוסט  ... 1943אתמול
בריון עניו ה.א .בנציגות  ...הפועלים האשימו אותו בהשפלת
כבוד הפועלים ההיודים וכבוד משרד·העבודה היהודי  ...חבצי·
גרת בדקה את כל טענותיו וטענות חבריו ובאה לידי מסקנה,
שהוא ראוי לעונש על התנהגותו .ברם ,מכיוון שהעניו בדון
בפעם הארשונה ,ומכיוון שסילוקו ממקום עבודתו עלול לעורר

את ההנהלה הגרמנית נגד משדר·העבודה ההיודי  -החליטה
הנציגות לנזוף בו באופן המיר ולהתרות בו ,שאם תישננה

התפרצויותיו,

ייענש באופן המיר

יותר"6 ,

ראוי לציין ,כי בתחילת המלחמה היו האנשים פחות בבונים
לעזור מאשר בתקופה מאוחרת יותר .האנוכיות בלטה כיחוד
בתהליך השגת מסמכי·החסות לשם כניסה לגיסו .היה גם מקרה
שנדרשו דמי·תיווך תמורת השגת התעודה .אולם ארת·כך בעלמו
בגיסו תופעות אלה ,אף כי ידוע על כמה מקרים חמירים,
בפרט מצד אנשי "העולם התחתון" ,שזעזעו את התשובים :
" 14במארס  .1943נוספו גם מחלוקות פנימיות על כל
הצרות שהיודי הביטו צריכים לסבול .ה"רריבלן" חיתה לתופעה
מיוחדת .במעשה זה תופסים בריונים יהורי·"י~לד" ,השוא על
פי רוב אדם משכיל ,מטלטלים ומעבים אותו ער כלות כוחותיו...
הבריונים המהדרין נוהגים לזרוק את הקרבנות מקרון הרכבת
הקסבה בהיותה במלוא מהלהכ .לבסוף הגיע הקץ גם לזה.

n
•1

על האחווה בבית-החרושת למברשות

-

•2
.3

שליט ,עמ

1

צעיר ושמר א .גיטלבכ,ד שכשאד בודד בגיטר ,סייע למשפחה
שהכניס לחדרו ראף קיבל על עצמו אחרירת למעשה שלא עשה ,

כדי להציל את אבי המשפחה אשר הואשם במכירת כרות לגויים
לחג המול.ד חרא ככלא ,אך הצליח לפדות את עצמו 10 .בגיטר
רבו המקרים ,שאנשים מסרו את חסכרכרתהים כדי להציל אחרים

ומסדר לנזקקים את מלנרשם כיחדו בשעת הנכרת לבריחה
מהגיטר11 ,

ערות

מזכרונותיו של שלמה

•6

פנקס,

עמ1

•263

מכתב

.7

פנקס,

עמ 1

.8
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פנקס,

עמ 1

.78

-

פרטי ללביא )ליבוביץ(.

•62

על דמותה של אסתר·ר~כע )רחל(

גם מכדל רובינשטיין הצטיין במעשי חס,ד רסייע לרבים
כחיוד בכסף .עזרתו ניתכה בסתר כדי שלא לבייש את המקבל.
את מרבית חסכונותיר  -פרי ניהולו של בית·החררשת לצבעים
לפכי המלחמה  -חילק בין נזקקים .ררביכשטיין עצמר עבר
במעבדה הכימית של הביטו ,ושימש שרפם בבית·הדיד של
הביטו .אדם בעל לב חם היה וביקש את האנשים שכזקקו בארפן
מיוחד לעזרתו  -אינטליגנטים ותלמידי חכמים 9 ,רוביכשטייז
ניצל ועלה לאחר המלחמה לישראל.

-

•183-182

שישמו "אין בערשטל פאבריק פרן שאוולער געטא"

-

שרכש בכספו ואשר כועדר לנזקקים ביותר בגיסו .ארצ'יק גם
אירגן איסרף כסף ובגדים למען יהודים שהסתתרו בכפרים.
הוא היה יליד וילנה ,אדם אדוק מא,ד והסתיר תשמישי·קדושה
שהציל .ארצ'יק הצליח לחזות ביום השחרור .לאחר המלחמה
השתקע בארה"ב ואחר·כך עלה לישראל.

לפי זכרונותיה לש גב'

ובכית לא היה מחוץ למנה הזעומה כל

קפלן.

 ,4ירשולמי,
 .5אחז מאלה

כתב·י,ד

לפעול

עמ 1

והידיים רפו

•95

לחיות

היה .,פ.נ אשר נטר טינה לנציגות שלא איפשרה לו

ככל

העולה

על

רוחו :

"בשיחה

נ.פ.

סיפר

בגיטו

באופן

חפשי ...

מנכיסה

שונים ולקהל הרחב אינה נותנת להכניס

לצעמה

דבר...

למשגיח

משאיל קמח לכן ,ביצים ,חמאה
בגיטר.

כפי שמתברר

רגליה"

היה נ.פ .מרגל ככל משטר ,החל ממשטר .מםטונה ועד היום.

עלה כמעמדו אצל הגרמנים .שם נעהש לפועל ראשי .הוא התקרב

לגרמנים בסרסרו להם נערות יהדויות" )פנקם ,עמ (. 171-170 1

בין כן אנו נדונו לאבזרן .מאי·שהוא נועד הדבר

כל צרכי·ארכל יקרים ומכניס בשקם ,מבלי שידעתי אני ,והיה

מצרכי·מזון

'לוחם' היה אצל הכושלויוקים ומזמן עבודתו בדשה-התעופה

-

-

לחם ...

בלב היה מר,

לא היה העוז לבקש ממישהו ולא היה גם רצון

למ .ררבינשםיזי והוא היה אז כגיסו טראקו .היה טורח ךממציא

הגרמני כי לחם ,קמח וכל המיצובים האחרים ניתנים לקנייה
הנציגות

ירושלמי כותב על מ.

רובינשטיין :

"אשתי חלתה במחלה קשה

.10
.11

-

מצרכים שהיו יקרים מאד

רכך היה ערשה ימים רבים ,עד שהקים את אשתי על

-

כתכ·יד ,מע' •101

זכרונרתיר של א .גיםלכנד )מכתב פרטי(.

קפלן עבד בכית-החרושת לעוררת והשיג תרופות למורה החולה
הדסה לרין )מזכרונרתיר של קפלן(,

ניסר זיוcררלי
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המנהיגות הדתית של הקהילה חוסלה בימים הראשונים של
המלחמה ~ ,ארלם שומרי דת ומסורת בשארולי הוסיפו לשמור

הרב הגאון אנרהם·דובר כהנא·שפירא ,רבה של קובנה ,ופסקיו

על המצוות על אף ההגבלות והאיסורים ותוך סכנת נפשות -

נקשר ללחמניות שבילושו נמי·

כל עוד התקיים הגיסו.

שאר,ל~ נותרה ללא רב .אולם היו שהצליחו להתקשר עם
הגיעו מגיסו קוננה

פירזת -

לשאוולי :

נפסח ,הגיעה הידיעה על היתרן על·ידי הרב לפסח

הנציגות הקצתה מקומות לבתי·הכנסת ,שכן ביה"כ הגדול

של השנה השביח בגיסו •.גם נמסרה הוראתו שמותר להניח
תפילין בשעת לילה לפני היציאה לענוהד.
קבוצת חלמידי·ישינוח לשעבר השתדלו להיות יחדיו .לא
רק גורלם המר של כלל היהודים הוא שאיחדם ,אלא גם הרצון

לביוב .בימים ההם מצאו שומרי מצוות ,וניחרד תלמידי השייבות,
את העוז לפרוץ לבית·הכנסת המחולל ולהציל ככל שניתן.

להמשיך בלימוד תוהר .הם קבעו עתים לחורה בצוותא ,קיימו
פגישות ושיחות עם אנשי·רוח ,ספוגי תרבות יהודית מקורית,

חלק מתשמישי-הקדושה הוחבאו במקום וחלק חולקו בין אנשי

כגון זייגארניק ,המורה י .גרינברג ואחרים .אמנם לא היו בגיסו

אמונה .אחר·כך הועבר חלק מהם לגיסו.

אנשים נעלי שיעור·קומה בתחום ההלכה ,אולם היו תלמדיי·

כשאורלי ובתי·תפילה אחרים הוצאו מתחום הגיטו .כבר בימים
הראשונים למלחמה חיללו הפורעים הליטאים את קודשי היהודים
וביזו

אותם :

קרעו ספרי·תורה וספרי·קודש ,שרפדם או השליכום

שני בתי·כנסת הוקמו בגיסו ,אחד בכל
צריפים שהוסוו כבתי·מגורים .הם

רובע :

אלה היו

נהפכו למרכזי תפילות,

מפגשים ולימודים .כן נוסדר חוגים ללימוד גמרא.
בליל כל·נדרי הראשון בגיטר בשנת תש"א

) (, 1941

כשרוב

תושבי הגיטו שטחו תחינתם לפני הבורא ,פרצו שוטרים ליטאים
מזדיינים לגיסו ובאיומים ומכות הוציאו  500איש לעבודה
בשדה·התעופה .היהודים לא ויתרו והנותרים המשיכו בתפילה
מברתף.

בנסיבות קשות הוסיפו בעלי·אמונה כשאורלי לקיים את
המסורת .כשהם רעבים ללחם שמרו על כשרות ,בפסח אפו
מצות ועל השבת שמרו ככל שניתן .אמנם ,האנשים נאלצו
לצאת לעבודה גם בשבת ,אולם ככל האפשר השתדלו למלא
את המיכסה יום לפני

כן2 .

במחנות·עבדוה היו מקובלים ערבי

חכמים כגון ר' נח·מלכיאל רוזנטל מקונישין שליד ניאליסטוק,
שאצלו היר מתאספים

קרונות הרצה על שיטה מיוחדת משלו בלימוד הגמרא .כן
התאספו אצל איש מצדייך ולמדן ,פנחס הופננרג .וברח עזור
לתלמידי·הישינות שמואל·דרד לינוביץ ,אניד של יו"ר הנציגות
מ .ליברניץ ; האחים יוסף סקרודנסקי ופסח שפרנסקי .מעיד הרב

משה נן·פררח " :עשינו לנר קביעות -

כל יום היינו נפגשים

יחד בלילה בניה"כ אר נניח ,כל יום מוכרחים ללמוד בצוותא.
היינו מקדישים כמה רגעי מחשבה לבית ,למשפחה ,היינו לומדים
קצח מוסר ואח"כ יושבים בדומיה ,שלא נשכח ניתנו ,משפחו·
תינו .יחסית למןן הרבה מאן נגיטן".

G

אנשים דתיים דאגו גם לחינוך דחי של ילדי הגיסר ולימדו
בהתנדבות ילדים שרצו נכך .היו כמה קבוצות ילדים שהתמדיו
בלינזודי תורה

עונג·שבת .בדרך לעבודה התפללו יהודים שחרית .במחנה
דא,גןsל היה מטבח כשר.

ללימודים ; ,,

חיים·ליינ שסקיך ,שלעתים

-

אחת המתנדנדת חיתה גב' ט .הירשוביץ,

6

הציבור הלא·דתי נהג בהבנה כלפי אנשים דתיים .אנשים

השתדלו לקלוט בחורים נודדים במשפחותיהם .יחס הנציגות

בימי המלחמה "היו בעיות בהלכה ,איך לנהוג ביחס לעבודה

לשומרי המסורת היה סובלני .הנציגות לא הענישה על העזרות

לא

מענודה נשבת .נערב פסח תש"ג לא הרשו הגרמנים אפיית
מצות ,אך הנציגות התעלמה מכך.

כך חשבו בחורי הישיבה ,אבל נהגו לרעוב,

שומרי המצוות כשאורלי היו מסורים לאמונתם גם במחנות·

האסורה מן התורה או מדרבנן .במצב של פיקוח·נפש

-

רק שמותר ,זו מצווה לאכול כל מה שנותנים ,אבל לא לשכוח

את התורה"
בכל המקריםa.

-

הריכוז בגרמניה.

ח ערות

.1
.2

על רצח המנהיגות הדתית ,ראה לעיל.

זמננו,

עדותם של ט .הירשוביץ וח .עופר ,מדור לתיעוד בע"פ ,מכרן

ליהדות זמננו ,מס' (. 99 )6

•3

זערתו של הרב בן·סורת

-

מדור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות

•4
•5
•6

מס'

(. 99 ) 7

כנ"ל.
כנ"ל.
כנ"ל.

שירה

המציאות האכזרית והמשפילה של הגיטר לא גרמה לתושביו

שכנים ,הרצון לנקום על הסבל הרב ,על הרצח ,ובעיקר האמונה

לאבד את צלם אלחים .האנשים בגיסו שאורלי נשארו מאוחדים
אל מול הסכנה .הרצון להחזיק מעמד למרות הכל ,ולזכות

 -הולדיו את שירת הגיטר ,העלו

לראות את הנצחרן

 -איחד את ה;כל .ההשתתפות בצערם של

ננצחון על הארייב הנאצי
משוררים עממיים.

הצעירה חנה חייטין·ירנשסיין התגוררה עם אמה אוחותה

'יהדות ליטא
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בחדרון קטן ברובע קאררקאז .נירם עבדה בביח"ר למברשות,

ווי מען דערזעם מיין ט רבע ,ווערט א פרירי,

ובלילה  -כחבה אח שיריה .אח השירים הקריאה בפני חברהי
לעברדה ,והם נקלטר בהתלהבות על·ידי אנשי הגיטו כולם.

אלע נעמען כאפן די שםיקלעך בווים,

היא חיברה שירים ליריים ,שירי·לכת ומשלים" .כל הישרים
הם סממך אמיתי אוזרת התקופה הזמזעעת ,כשהרוצחים הנאציים

יחד עם עוזריהם רצחו גברים ,נשים וילדים היודיים לאלפהים
בכל עריה ועיירותיה של ליטא .הבה לא נשכח ולא נשרה

מיו זיינען אלע שנ  ttרערם געווו_tרן חייבם,
ווייל מיד זיינען יידן און מען האם אוברז פיינם.
ובחוגרם לעברית )המתרגם

-

שמשרן

מלצר( :

לשכוח את הקרבנות היהודיים החפים מפשע .זכור את אשר

...שנוריםה הלכתי וברוב יראה...
אך כפתור·נחושח כלל לי לא נראה !

הנושא העיקרי של יצירתה הוא גורלה של האשה היהרדיה,
גורלה של אם ששכלה את בעלה וילדיה ,אר נאלצה למסור

והשג השגתי אוצרות לרוב,
מהיכן יש כוח את כל זה לסחוב !...

ילדה לזרים .השיר המפורסם בירחו של חנה חייטין ,שנכלל
בקבצים של שירי הגיטארת ,הוא על ילד היודי בכפר ליטאי
רחוק )בידייש " :איד א ליטרריש דערפל רייט"( 2 ,הילד מפוחד
כיורן שנשאר לבדר בין אנשים זרים .אך הוא נאמן למצוות האם,

באתי אל החדר ,קר הוא ורטוב,
ומראה כל ידל חיווריין ,צהוב.

עשה לך

עמלק"1 ,

שסיפרה לו את כל האמת על המציאות האכזרית :
איד באהאלט דיו אד דערפאר,
ררייל דיין לעבן דואט געפאר...
עמר קייד ידייש ורארט ,קייד לדי
ווייל דר ביסם ניט מער קייד ייד.

הבוקר" ',המצטייד בנעימתו

מסוכן...

די גרויסע קלרמפעם זיי קלאפן פרן ררייטן,
מים א םארבע ביים זייט ארן דעו מרחק אויד וירים,

כי אינך עדר היודי.

עם עדרמן:זנט אונח אמו:זל -

חנה חייטיך מגיבה על הקורות בגיםו  :בשיר "ליבה השבור
של אם" א") מאמעם צובראכענע הארץ"( ,מצויירת זמרתה
של אם הידויה שמאבדת אח הידל שלה ב"אקצהי" של הילדים :
השיר "הילד הבלתי ליגאלי" )"דער ארמלעגאלער קינד"( הנו
בנהי של אם על ידלה ,שנודל אחרי האיסור על לדיות.
שמותהים של שירים אחרים ,כגון "הילד ששדר" )"דעו
געבליבענער קינד"( על עמלו הקשה של ילד ו"שיר הכבול"
)"םארף לדי"( מעדיים על נושאהים.
בשיר "המדרכה  mכבשי" )"דעו םראםראר און דעו רערג"(
מחראות

אינסופי

הרווי

בדםמ

דומעותהים

של היודים ושבויי·מלחמה ,הדורכים עליו ברגליהם החיפות.
תמרנה זו של הכביש מוצגת בניגוד למדרכה נקיה ,עליה
מתהלכים הרוצחםי והשומרים.
רבים שמיריה עוסקים ב"שנוריםה" )מושג שמקורו במלה
האירית "שנור" בתוספת סיומת ליטאית(.
השיר "שנרריםה"  8מתאר את שיבתן של יהודי לגיטר לאחר

שחזר על הפתחים אצל הגויים תוך סכנת נפשות ,שכן נאסר
על היהודםי לברא במגע עם הארכלוםיה המקומית .להלן קטעים
מן השיר:

אירף "שנאריטע" בין איד חייבם געוערן ,געווען,

אןו קיין כלאבקן קנעפל נים

געזןע ,געזען- ,

און געקראגן האב איד גאו א ס,ך א סך,

וראו נעמם מען כוח צו שלעפן ~ ,מען איז צו שרואך.

r

האופטימית :

צר פיר אין א ויי מארשירן מיו אט אזרי,

לא ערד מלה ושיר ידיי

המציאות

-

ישםמונו

שטום !...

אחד השירים הפופרלאריםי שלה הוא השיר "אד יברא ויגיע

אני מסחירה אותך כאן,

ככבשי

הננו כולנו שבוררים היום,
כי הידוים אנחנו

ובתרגום חפשי לעברית :
כי מצבך

תרמילי ראו רק  -ועלזו עלוז,
ופרוסות התחילו מן הפת לפרום !....

איד גיי ארייד א שםיבל ,ם'איז קאלם ארד נאם,
דעו אויסזען פרן די קינדער  -געל און בל~ס.

פרעהם צייטך.

אין די וייעד טרט מען מארשירן,

פרן אלע זייטן באוראכט,
מען גיים דורך טאג ארן דורך נאכט,
די בייטש ארן שטעקן םרט מען גרט שפירן.

אבער ,ידיעלע,ך זייט נים פארצרוייפלט
וראם מען פירט אייד אזרי שטארק בארואכט,

ייייל ניט אייביק ררעט זיין פאר אייד פינצטער,
ארן ניט אייביק ררעט זיין פאר אייד נאכט.
עס ררעט קרמען א צייט ,איו וועט ורעדן באפרייט

פרן די לאטעם די געלע און דראםן.
דעו ידי איז געווען ארן ער רועם אייביק זיין

זעם יידן רועם מען קיינמאל נים אריסראםן.
ובחוגרם לעברית )המתרגם

...

-

שמשרן

מלצר( :

ארבערח בשררה רק בצעדה

קפקפים משל·עץ ברגלים,

התרמיל מן הצ,ד המרחק לא מועט
הרי חזרו ימי פרעה ומצרים !...
בכבדות רגליהם ילבטו
בכל צד המשמר
במצעד הנמהר,

הפרגול על הגב ו;וחגט הוא,

-

-

ביטו רסארולי
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אבל לא ההידוים יתאישר

סוף ררעט מרזן נעמען ,קרמען רערט אוןי אייער ויי" )יברא גם

שאריב משעבדם ומשפיל,

תורכם(.

לא לנצח יקיף אתכם חרשך

נייד !

לא לנצח הלילה איפיל.

כל זמן צררישן ארנדז זיינען דא

ידיו ררעלכע קענען שמייכלען

יום יברא ולחופש תצאו

פארן טריט די לעצטע שעה !

מן הטלאי הצהוב והתיל.
ההידוי

-

ובתרגום חופשי לעברית :

הוא ההי ולעד הוא יהיה,

לא יחדל כמר יום וכמר ליל !...

לא ,איננו אבודים

ביצירתה של חנה חייטין מורגש הקשר התמדיי עם גורל
העם ההיודי וההיסטוריה שלו .מרטיבים לארמיים מצריים לרוב
בשירהי רכך היא עורכת השוואה

בין עבדוות ·הפרך שבגיסו

לבין העדבות לפרעה במצרים.
"אני

בגיסו

כל ערד מצריים הידוים
שאל מול האבדון
מעלםי חיוך אחרון !
בשיר "מכה מדיי אח" א") קלאפ פרן א ברדוער"( האי

המשוררת ערשה לעדידו האנשים והעלאת מצב·ררחם .בשיר
בקאררקאז" ~

-

מיד זיינען נים פארלרירן

מתארת

חנה

n

ייטין

את

הצפיפות

האיומה ,את השמירה בשערים שמרבעת להכניס מצרכים לגיסו.

אולם שינן עדיין הצלחות...

כרחבת כי המכה מידי אח כואבת עשרת מרבים .לפיכן היא
קוראת לאדחרה ולעזרה

הדדית :

עדרפאר ,ליבער ברעדור,
דיין חבר פארשטיי

ארן העלף אים ריו

ארן ~רום געדיכטע דר~ט,

מעגלעך,

רוען עס טרט אים רראס וויי.

קלאe

ביים טריער שטייס ~ שטרענגע ר~,ך

ררייל עדו

מען ט~ר ניט דררכטר~גן קיין ז~ך.

איז שערקלעך סרט
איז כאך צענפאך

ובתרגום חופשי

!נעקלעך גייען ניט אר~•B

כי מכאיבה מאד מכת האויב

אזרי ד~ס ידיעלע זיז לעכס

-

אך מכאיבה מכל מכת האוהב.

בגיסו שאורלי חי משורר עממי שודמ צבי גרמיזה ,פליט
מפרלין .גם שיריו יבזעזעים בכנרתם.

 -שמשרן מלצר( :

בשיר ''םד"• )"בלוט"( הוא

 ...סביב התיל הדוקר,
בשער

לעברית :

בכאבר התחשב ,הגש לו מזור.

ארן צר בעסערע טעג ער שםרעבט.

-

אזרי !

לפיכך ,אח יקר ,לרעך עזור,

......... . . ..

המשמר

וויי,

אבער עדר קלאפ פןר א פריינם

~זרי פיל מכות ז~ל זיי זיין,
ויופל ד~ך מען םר~גם ~ויין,
אריפן רוקן ,האלדז ארן ק~פ -

ובתרגום לעברית )המתרגם

פןר א פיינט

חוקר ;

כרחב :

בלוט גיסם זין יעעד מינום,

אסור שם להכניס דבר,
ראוי לאיש על·כך עבר !

בלוט עס שרייט פרן די גריבער,
א שודיער גייט ידען מענטשן אריבער,

איד הארצן קלעמט זין דאז
עס ררילט זיז לעבן באך.

מכרת להם האל ישים,
כמה בכל זאת מכניסים !

ובתרגום חופשי

על ראש ,על גב ,על גרף סביב -
אין איש שצרור הוא לא הגניב !

לעברית :

דם נשפך כל רגע,
דם זועק מן הבוררת,

כל אדם מזדעזע

 ...רכך ההיודון לו חי
ומצפה

לטוב ...

ובלב רוצים לחיות.

הלוואי !

אולם שיריה של חנה  nייטין אינם שירי מאבק ,שכן מטרתה
לא חיתה לקומם את האנשים .בתארה את תלייתו של מזרביצקי

אר את ה"אקציה" של הילדים ,מביעה המשוררת תקורה ובטחון,
כי ההשפלה סופה להסתיים עם יום היזt.חררר ,ובברא השחרור
תברא אף הנקמה.

בשירה

על

מזרביצקי "חיוכו

האחרון"

)"זיין

wמייכל"( אנו מוצאים כאילו מטיח הבדרן בגרמנים :

דמם של הקררבנרת החפים מפשע קורא . 1ג r pגה :
נקמה!

פאר יעדער

נשמה...

צי קען איד שםרעבן

באך,

ורעל איד דערלעבן באך

לעצטער

ובתרגום חופשי

"ברר א

נקמהז

לעברית ;

-

רועד

ררייס ז ...

יהדרת ליטא

220
על כל

מען ה~ט אונדז געצווינגןע יד אר בעם צר

נשמה...

עם זיינען געווען דערביי היטער,

האם ארכל לקורח,

האם אזכה לחזרת
מי

ורען גיס איז געשטאנען דאם לעבן אין קאן,

-

פןר סירזנטער ארנזערע

יודע ?

בשירו "אלייד עלנט ווי א שטייד" )"לבדי ,גלמודה כאבן"(
מסופר על אם צעירה שהרריה נורו לנגד עיניה ,ואשר נירם
אחד שכלה אח בעלה ואת תינוקה ,שזה אן נולד :

-

כאבנו גדל והר לן אף
כי מותן נגרם בידינו.

להיות מוציאים לפועל
כי לא יכלנר להמר
בחיי אלפי אחים אחרים.

ובתרגום חופשי לעברית :
איבדתי את בעלי
נירם היוולד ילדי.

שירה עברית כתב בגיסו המורה המשורר אחרון פונק ,שהיה

הילד אן ראה אור

חבר בארגון המחתרתי "מסדה" .לצערנו לא שדר דבר מיצירתו.
לפני המלחמה היה אחד היוזמים לאיסוף אוצר הפולקלור

וכבר מוטל מת בברר.

בספרר על גיטר שאורלי כותב ל .שליט :
"השפה חיתה עביה מכדי לבטא אח הכל בפרוזה ; החלו
להופיע משוררים ,חוברו שירי·עם ...היה רצון לבטא אח הכאב ...
והדבר נעשה בשוררת קצרות ועמוסות בשירים ,שמנגינותיהם

העצובות נמצאו להם מיד וקל היה להעבירן מאיש לאיש",

6

בגיטר שאורלי כתב שירים בעברית בחרר·ישיהב לשעבר,

פליט מאוקראינה  -עקיבא אגוזי .השירים לא כרעדו לתפוצה.
הם פורסמו אחרי המלחמה בארה"ב )"אורות באפל"(. 1952 ,
ע .אגוזי הגיב על ההתרחשויות בגיטר ,גם תיאר את חיי היום·

יום " :יום כפור בגיטר"" ,ליל אי·מנרחה על מחנה כבול" רעו.ד
בשיר "בצפוני התיל" 1 :

היידי .חרא פיוסם בעתרנות סאטיררת ושירים .בתקופת הגיטר

כתב אחרון פונק זכרונות ויומן ,וכאמור לא שרד מהם דבר.
בגיטר

היו

עוד

עשרות

אנשים

שאחזר

בעט.

גב'

סרבה

הירשרביץ חיברה פואמה בהשפעת יצירת קברט המסרן "רעב".

לא נשתמרו יצירותיו של ד"ר ררזרבסקי ,מתרגם יזרע של
משלי קרילוב לידייש .לא שרדה שירתו של חוכא ררדניק,

בנו של המורה ומנהל ביה"ס מדרכי ררדניק ,ששניהם ניספר
ב"אקציה" .א .זייגארניק חיבר פואמה על ד"ר לונץ.
רבים מן השירים הוקראו בערבי הררי וזכרון בגיטר .המרסיקה

תרמה רבות לערבים אלה .אנשי הגיטר אחבר מאד את נגינתו
של הכנר בבה חיימרבץי ,שחיתה לו נשמת·אמן .חרא לא קיבל

חינון מסודר .הפרופסור קראבץי לימד1

נגינה בכינור בחינם.

בגיסו קיבלה זמרתו של בבה חיימרביץ משמערת מיוחדת :

רואה את נשר חרות

כפופת סער בליל סוער
יפיל חרמות ,ברזל פלד...

אנשים האזינו לנגינתו ,שהביעה את מאווייהם הנסתרים ,את
שאיפותהים .הרזות לנגינתו יכלו לנתק עצמם מן המציאות

הירוס בזעמו קיר הענות.

חרא

הנוראה .בבה חיימוביץ לא רק הרגיע את

בשיר "בוררת" מזכירים לו הבררות מצולת-דם " :עמק רפאים,

מארח...

בשדה אי·פה אי·שם ,אן בררות ,בררות וזעם" .

חירש אילדימן היה ופפרלארי אמד בגיטו בשיריו בכרשאי
ירם·ירם .כן כתב פיליטרנים .הוא עדדו אנשים הבשתדלו
להעלות חיוך על פניהם המעונים .ל .שליט כותב בספרר :
"איידלמן תיאר את כל מאורעות הגיטר רמשן אליו אנשםי
שהאזינו ובכר ,האזינו וצחקו

-

לפי ההרתחשות שעליה כתב"s .

על אף מאסרו  mעינריים בבית·הס mר בשל הברחת מצרכי·

מזרן לגיטר ,כתב על כן נחירן מדי לאחר ששוחרר מחוסר
הרכחרת9 ,

אחד משיריו של אידילמן מוקדש למזרביצקי .אידילמן הדגיש
את כל הטראגירת שבמצב ואת רגש האשמה הקולקטיבית של
אנשי

בכן,

נאנסנו לעיני השומרים,

פרן טריט אין גרוב אריין.

הוא

ובתרגום חופשי לעברית :

והמלאהכ עהש משלנר.

געברירן.

דו$ס קינד הזtט ערשט דערשפירט דעם שיין

ברעדיר10 .

גדרומן הרכן והוקם בדיי אח

איד הזtב מיין מאן פארלרירן
איד טו$ג פרן קינדס

םאן,

הגיסר:

עדו ווייסאג איז גרעםער פאר ארנדז באן זעומים
דיין סירם האםסו אונח צר פאאדרנקען.

-

שומעיו ;

"ריפאם" ממש בהשכיחו מהם את הכאב .היושר לו לנגן

בקביעות בבית·ה nרלים ,שם פעלה נגינתו לעתים

כםם·הרדמה11 ,

הוא חיבר מנגינות ועיבד שירי·עמים ושירי הגיטר.

צעירי הגיטר ציינו את חג החנוכה ואת י"א באדר .כן נערכו

הרצאות על הציונות .עריכת הערבים חיתה בחסרת הנציגות
וביוזמת "מסדה" או תנרערת·נרער של "החלוץ" ובית"ר.

" 1כמארם  .1942שלשום ,בי"א באדר ,נערכה אסיפה של
חברים ספורים .בצנעה ,בחדרי חדרים ,שפכר את לבם ,היכר על

חטא והזכירו בקנאה את החברים הגיבורים מארץ·ישראל .נעדרו

למעלה ממחצית החברים שהיו אשתקד באסיפה  ...אתמול
נערכה אסיפה דרמה גם על·ידי הנוער ...קראו פסוקים מהקובץ
 פשוט ריפה"12 ,'תל·חי' ,רמהתנ"ד
"  7בדצמבר  .1942בשבת 5 ,בדצמבר  ,1942ליל ג' דחנרכה,
נערכה מסיבת חנוכה על·ידי המשטרה ,והשתתפו בה אורחים

מוזמנים...

רוח הקהל נשתחררה לרגע מכרבד הדיכאון המעיק

עלינו במשך כל היממה .נשיאר בארמים מלאי

תקוm

והרגשנו

יד תליה פאר דיר ה~ם געבירס ד~ א ייד,

בנפשנו בדמדומי השחר

אןר מיו ה~בן איון דיר געהאנגען.

הנפסקת מדי פעם על·דיי עצבות ודמעות ,שזורח זכרונות

הערלה...

חיתה זאת שמחה גיטראית

גי  bר שאררלי
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העבר הנררא רמארפלת על·דיי תיאורי ההררה החשרן .רבכל·
זאת היתה זאת שמחה ,אחרי פחד רצעו תכופים במשך

שנה

רחים של חברי אד"ג ,הסרפדים לפדירת רמ .צדרק ,רכן שרר שירי
"---י"א 14

נירם  30בינואר ,ירם הזכררן ה·  21של

המרדים והתלמדיים לשעבר של הגימנסיה העברית הם בעיקר
שעוכר את הערבים הללו .בקרב המרדים בלט אהררן פונק.

א"ד גרדררן ,נערכה מסיבה של הנרעד החלוצי .היו בני נרעד

לא פעם הרפיע בערבים המורה יהרשע גרינברג ,אישיות בלתי

במספר רב .התנהלה שיחת חברים ערה .החברים דיבור על

רגילה,

לכת

דת העבדוה של א"ד גרדררן רעל אד"ג כלרחם וכמרפת של

והשתדל לא להתבלט .יתכן שתכרנה זר של צניעות מופרזת
מנעה ממנו לעמוד במרכז חיי התרבות בגיטר1 ~.

רחצי'13 /

"  31בינואר ... 1943

האדם החדש .אח"כ דיקלמר חברים רקראו מכתבי גודררן ותאיר·

שהפליא

רבידיערתיו,

בהשכלתו

ארלם

הצניע

הערות

.1
•2

ממכתבה של חנה חייטין·וינשטיין ללביא

)ליבוביץ(.

השיר נכלל תחת כותרות שוגות בקבצים שונים של ישרי

הגיטו :

בקובץ שירי הגיטו בעריכת לייוויק קצידגיגסקי ,קובץ בעריכת
בקבצים

רות םוםס

וכן

םנקס ,עמ'

•405

פנקס ,עמי

•406

םנקס ,עמי

•405--404

אחרים.

שליט ,עמ' , 145

,8
.9

שליט ,עמ' •146

.10
.11

"אידישע צייטנוג'•10.10.1947 ',
על בבה חיימוביץ ראה ירושלמי" ,מחזיונות של גיטו"" ,ילדי
השואה" ,עמ' ס"ח-ע"ב.

•3
,4
.5
•6

שליט ,עמי •174

.7

עקיבא אגוזי" ,אורות באםל" ,סט .לריס , 1952 ,עמי •39

,12
,13
,14
,15

םגקס ,עמי

, 65-64
•138-137

פנקס ,עמ'

, 170

םגקס ,עמ'

על המורה גרינברג

-

מאמרו של א.

)רענן("" ,אין גאנג" ,מס'

יוד,

"יהושע גרינברג

•1947 ,10-S

מחתרת

גיטר שאורלי לא זכה למרד מזויין בגרמנים ,אם כי בגיטר
התארגנו אתים מחתרתיים של ארגוני הנוער.

דעה משלו ,מזרע לא קמה מחתרת חזקה כשאורלי ,הביע ד"ר

ירושלמי :

"במה אפשר היה להסביר רשלנות פושעת זר ? עד

התנאים הגיאוגרפיים ,מיקרמר של הגיטו ו"פיזור הכרחרת"

ה"אקציה" של החמישה בנובמבר  1943היו היהודים כשאורלי
יותר מדי שאגנים ,היו משום·מה חדורים אמונה שלהם לא

מבפנים,

יאונה דבר ,באשר הם 'חשובים' במקצועותיהם ובעבודתם לטובת

בהיענות תושבי הגיטר .ההרכב של תושבי הגיטו לא היררה

הצבא הגרמני'' 4 ,ואמנם בלט העדר כרננות באשר לתרכנירתיהם

קרקע פוריה למאבק מזדיין .רוב התושבים חיו במסגרות

של הגרמנים .אשר למדיניות הנציגות ,היא נועדה לחסון

משפחתיות ,והמבוגרים לא עדדוו את הצעירים להתנגדות.

בקרבנות.

למחנרת·עברדה שונים
זאת

רעדו :

מחתרת

-

לא הקלו על ארגון התנגדות.

מן ההכרח

שתיעזר בתמיכה

אופייני לגיטו המקרה בקבוצת גברים ,שנשלחו לכרות עצים
ביער בליווי שני שומרים גרמנים ונהג .הקבוצה נתקלה בפרטי·
זנים סובייטיים מזדיינים )קיץ  ; (1944כתוצאה מחילופי·האש

כבר בשבועות הראשונים להקמת הגיטר ,לאחר ה"אקצירת"
של ספטמבר  ,1941החלו להתארגן קבוצות מחתרתיות .במידה
מסריימת

הושפעה

ההתארגנות

מן

המחתרת

הציונית

שחיתה

נהרג גרמני אח,ד האחר נמלט רכן נפצע אחד היהודים .הפרטיזנים

קיימת כשאורלי בשנת המשטר הסובייטי ,ואשר מטרתה חיתה

הציעו ליהודים להצטרף אליהם ,אולם היהודים סירבו ונימקו

חיפוש דרכי·עליה לארץ·ישראל ושמירה על הערכים הלאומיים.

זאת באחריותם כלפי משפחותיהם וכלפי הגיטו כולו ,שצפרי
לו עונש עקב הריגת הגרמני ,אם הם יברחו .כל הקבוצה חזרה
איפרא ל גיטר1 .

המאסרים בימי השלטון הסובייטי פגעו רק בצמרת ההנהגה

מחתרת "מסדה" בגיטר לא קמה על בסיס של השתייכות

-

מפלגתית ואין לראות ב"מסדה" ארגון·גג .לפי אחד מחברי

המחתרת חייבת היתה להתגבר על מכשול פסיכולוגי
האנשים התרגלו לאורח·החיים שנכפה עליהם ונטו להאמין
בשמועות מרגיעות
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המחתרת., ,

שילנסקי ,זה היה "הגוש הבלתי מפלגתי הציוני"·"

חורף

ההצטרפות ל"מסדה" חיתה אישית ,וחבריה שמדר לרוב כל

ללא "אקציות" המוניות ,נתן אותותיו

אחד על "השקפותיו"" .כל אחד עדו המשיר במסגרת שלו מתון

ומרדימות.

-

הציונית ,אולם חברים מהשררה נ•ז,tארר נאמנים לעקרונותיהם.

"השקט

היחסי"

-

בין

בהתנהגות האנשים והנציגות ,ונטע בהם אשליה כי יצליחו

ברח

להמשיך כן עד לשחרור .בעיקר השתרשה הדעה ,כי אין לספק
לגרמנים עילה לפעולה קיצונית מצדם .על הלכי·הרוח בגיטר

"מסדה" התארגנה בתאים של "חמישיות" .לדוב נמגר חברי
ה"חמישיה" עם ארתה תנועה פוליטית.ז חלק אחר היה "בלתי
מפלגתי" .בעניינים מעשיים לא היו בארגון חילרקי·דעות.

למררת'8 /

הקומוניסטים לא הצטרפו ל"מסדה" מטעמים אידיאולוגיים.

אנו מוצאים

המקומות"

2 j

עדויות :

"המצב לא היה כל·כן רע כמו בכל יתר

"לא היתה תחושה בגיטר של נדונים

האנרציה"e,

יהדות ליטא
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אחד הפעילים של "מסדה" מספר " :אתרי זמן קצר הודיעו לנר

"קול קורא" בחוברת ביידיש "וואס איז און וראס רריל מסדה"

הקומוניסטים שהם לא מרננים לעבוד אתנו יחד .הם לא מוכנים
לשבת עם אנשים בורגניים ובעלי דעות בורגניות ,ומפלגות
ציוניות ביח.ד" sלדעה זר של הקומוניסטים הצטרף גם חלק
מהנוער החלוצי " :גם חברי "החלוץ" לא רצו לברא עמנו

י .ליברביץ )לביא( היד ,אחראי

)מהי "מסדה" ומה

לאינפורמציה

 -בהיותו אחראי לרועדת הבינרי יצא לעיר

לעתים קרובות ,השיג עתרנים ליטאיים וגרמניים ומהם הסיק
על הכזצב בחזית .בין היתר ,מצא צילום של הבריגדה היהודית
)חי"ל( באיטליה

במגע"9 ,

מטרתה(1 <,

-

צילום זה בצירוף פרשנות הודפס בעתרן

עם זאת ,הוסיפו ערד זמן-מה להתקיים קבוצות-מחתרת

של "מסדה" .לוי שליט היה עתרנאי מקצועי ,אשר כתבותיו

נוספות של "החלוץ" ,נצ"ח" ,דרור" )פרייהייט( ,רנן קבוצת

ר,רדפסר לפני פרוץ המלחמה בעתונרת ההיודית המקומית .חלק
פעיל בהרצאת העתרן ועריכתו נטל ישראל ריץ ,אשר עסק
בעבודה זר נוסף לעבודת-הפרן בה חרייב .אפילו בשעה שחלה
בדיפטריה לא פסק לעבוד בעתרן .העתרן "מסדה" הופיע לפחות
שש פעמים .בהרצאתו לאור עסקו גם ז .לרינסון ,ש .שפירא,

בית"ר רה"לרצקאים" )בית"רים מן העיר לרצק בפרלין ,שהגיעו

לשאררלי בשנת (. 1940
מחתרת "מסדה" שנטלה את השם של מבצר מצדה )המבצר
היהודי האחרון ,שבר התלקטר אחרוני הלוחמים ברומאים אחרי
שנפלה ירושלים(  -סיסמתה חיתה " :תמות נפשי עם פלישתים",
בתקופה מסריימת חיתה חכורנה להחזיק מעמד עד הסוף,
ולהתקומם בשעת-נושר ,נפי שהתבטא אחד מראשי המחתרת

יוסף ליברביץ
אמרת

)ל,ביא( :

"לא ניתן את עצמנו לדר)ס ברגליים.

ח .סרררדירל ואחרים.
ל .שליט מספר על הרצאת כרוז בליטאית ,שחובר ע"י ד"ר
גרשון פקטור ושמואל )מולה( נץ ,והודבק על לוח-המודעות
הכרוז נרעד להביא אינפורמציה צבאית מהימנה

העיררני15 ,

לאוכלוסיה הלא-יהודית ולהפיץ בין הליטאים את רעיון החת-

בקרמה זקרפה"10 ,

תחילה חשבו על התנגדות מזריינת בגיטר עצמו .אולם במשך
הזמן שונתה התכנית ,נפי שמעיד אחד מראשי מחתרת נצ"ח

נגזרת לגרמנים.
מלבד "מסדה" הופיע בגיטו עתרן מטעם תנועת בית"ר ושמר

רהסתתררת"11 ,

"התחיה" ,אשר רובו ככולו נכתב ונערן בדיי י· רירבלינסקי.
ביוזמתו של המורה א .פונק הוציאה "מסדה" גם עלון,

טדיק פיק :

"כל פעולה בגיטר תביא לחיסול מיידי ללא שיעור

ושארית .אנשים חשבו במונחים של בריחה

המטרה העיקרית הפנה להיות הצלה עצמית.
מספר חברי המחתרת בגיטר לא היה רב

-

נ  200-חברים

שנקרא "השכם" ,במרטו " :הבא להרגן
העלון הוקשד כולו לענייני הג·נה.

 -השכם להרגו".

תאי-המחתרת של נצ"- nדררר )פרייהייט( הוציאו עתרן רשמו

פעילים ,אשר היו נכונים לבצע את המוטל עליהם .אולם נוסף
לפעילים ,רב היה מספר האוהדים והמסייעים בדרן זר אר
אחרת .עם אלה נמנו גם אחדים מנציגי הדור המבוגר ,כגרן
המסגר שלמה לוי ,הרוקח אהוון זייגארניק ,המרדה א .פונק,

מסר אינפורמציה על מצב היהודים בגיטארת .פרק מיוחד הוקדש

המורה יהושע גרינברג ואחרים .גם ילדים רבים עשר בשליחות

לגיטר וארשה.

המחתרת .רבים מן החברים היו סטודנטים ובוגרי תיכון.

הארגון .בפנקס שאורלי נובת א.

אינפורמטיבי ושמר "ידיעון" ,בעריכתו של טדיק פיק" .ידיעון"

כל עתוני המחתרת נכתבו בי.ד במלאכה רגם בהפצה עסקו

חברי המטה של "מסדה" היו האישים אשר הגר את רעיון

ירושלמי :

"ממעמקים"

-כ)s

גלירנרת(,

16

קבוצת נצ"ח אף הוציאה עלון

"בראש הארגון

הצעירות :

דבררה שררלרביץ ,שולמית גררדרן ,רבקה ריץ ,מלכה

שר ואחרות.

עמדו אנשים טובים וישרים ואולי גם מסורים ,אן בלתי מסרגלים

ביולי  1942הגיעה לשאררלי איונה אדמרביץ' ,שליחת "הארגון

העובדה שא .ירושלמי אינו מציין את שמרת

היהודי הלוחם" בגיטר וארשה .איונה ,אחת מחסידות אומרת

חברי המהט ,מעידה על קרנספיראציה מסריימת .חבר המטה

העולם וידידת "השומר הצעיר" ,הוכנסה לגיטר על-ידי טדיק

יוסף ליברביץ )לביא(,

פיק .חברי מחתרות נצ"ח ר"דררר" קיימו אהת גפישות אחרות.

לתפקידם

זה"12 ,

ל .שליט מעיד על שלרשה חברי מטה :
ישראל ריץ והוא עצמו.

לילה שלם ישבר במרתף המעבדה של הגיטר באיזרר טראקו

במחנות-העבודה השרבים עמדו אנשים אחרים בראש התאים

המחתרתיים .במחנה המרכזי של הגיטר התקיימה "מסדה",
ובראשה אוםת החברים ,עד חיסול הגיטר .המחרתת בגיטר עצמו,
לאחר ה"קסירקרט" ,היתה הגדולה ביותר מבחינה כמותית.
ל .לשיט מעיד" :מסהד" היתה חרג לחינון גופני ורוחני.
"מסדה"

קיימה

קשרים

עם הנציגות

אשר

הוכנסה

בסוד

המחרתת ,איפשרה שימוש בחדרים ,אן שמרה מפני פעולות

ש.נראו בעיניה "קלות דעת" .הבולט בין חברי הנציגות ששמר
על קשר עם "מסדה" ר"החלרץ" היה אחרון נץ" .מסדה" חיתה
בעלת השפעה בגיטר .הנציגות הקציבה גם סכרם מסריים
להשגת נשק .לפי זערתו של ל .שליט " :מ'סדה' השפיעה גם
על הנציגות ,לחמה למען כברד לארמי ' ...מסדה' נא·בקה נגר
קוררפציה ,נגד ניצול איש על-ידי רעהר"" 13 ,מסדה" אף
הוציהא עתרן מחרתתי.

לשמה לוי ,מסגר שעסק בתיקון נשק ומילא משימות חשובות

של המחתרת ,מעיד :כי ההרצאה המחתרתית הראשונה היתה

ושמער מפיה אינפורמציה מפורטת על הנעשה בגיטארת וארשה,
ביאליסטרק ,רי · לנה רקובנה .כיחוד עדמה על הכוננות של
המחתרות היהודיות למר,ד מעשי-חבלה והגנה על הגיטאות.
איונה נפגשה גם עם חברי הנציגות בגיטו ,הזהירה אותם מפני

אשליות ומסרה להם על גורל יהודי פרלין רעל השמדםת.
לפי ערותו של י .לשצ'ינסקי " :ממנה לראשונה נודע לנו
על ממדיה הרחבים כל-כן של השמדת היהודים ,אשר מבצעים
הגרמנים בשטח פרלין .כי עד אז הגיעו אלינו שמרעות בלב,ד

שמרעות סותרות .ובדרן כלל...
בשרם

בשררה

רעה,

בשרם

היהודים בגיטר לא רצו להאמין

שמרעה

רחיו

דוחים

ארתה

בשתי

ידיים"17 ,

ראשי המחתרת של "מסדה" רבית"ר לא נפגשו עם השליחה
מורארשה ,מאחר שדבר בראה והמידע שמסרה לא הובאו
לידיעת המחתרות האחרות בגיטר .היא התגוררה בביתה של
אחת מחברות "החלוץ" ,חביבה מינץ.
אף-על-פי-כן במנער גם עתה חקברצרת המחתרתיות מקעולרת

גיסר סואלולי
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אקטיביות .אולם בהדרגה  ,ניחדר לאחר מפלת הגרמנים בסט·
לינגרא,ד לאחר מרד גיסו וארשה ולאחר הוצאתו להורג של
מזוביצקי ,גבר הלחץ בחוגי "מסדה" לנקוט קו אקטיביסטי

קבוצות בית"ר ו"מסדה" הוכנה כמות גדולה של נשק קר
פגיונות ,אשר נמסרו לעיבוד סופי לבתי-הלמאכה של הגיטו.

יותר.

נעביד זה פרץ ריב בין הבית"רים לבין מטה המחתרת ,כאשר

מלאי הנשק של המחתרת כלל גם בקבוקי·מלרוטרב .ביוזמת

-

~s

בשלב זה עיבדה כל מסגרת מחתרתית תכנית·פעולה נפרדת.

קוצרו להבי הפגיונות .במחנה דארג ל הוסתרו כלי·עבודה

עם זאת קם ארגון "זעלבסט שץר" )הגבה עצמית( ,אזrר הקיף

שע·;,.ויים היו לשמש ככלי·לחימה ,כגרן קלשונים ,קדרומים

את "מסדה"" ,החלוץ" ,בית"ר ,נצ"ח וקומוניסטים .הוחל

וכדרמה.

בחיפוש קשרים

םע המחתרת הסובייטית וקובצות רפטיזנים.

בתקופה זו פעלה בסביבות שאורלי ,בעיקר באיזור קלם,
קבוצת יהודים בהנהגתם של האחים ש.

כללית ביתן לקבוע ,כי בדיי רבים היה

~s

דאוג ל "חיתה יכולה לצייד 50

איש"24 ,

נשק :

קבוצת מחנה·

אחדים החזיקו בנשק·

חלוזין .אנשי

שלל "לכל מקרה" .מאידן גיסא היו שנמנעו מלהשיג נשק

הקבוצה ,שכללה ניצולי ה"אקציות" ההמוניות ,הסתתרו ביחי·

אין זה מן

,-,.

עיבדו

דרת קטנות בבות  5--3אנשים ,בעיקר בכפרים .הם
טאקטיקה של "קבוצות ביידות" .ברשותם היה בשק והם הפעי·
לוחו רק לשם בקמה ,במקרים של מעשי·בגידה והסגרה מצד
הליטאים ,או לצוני השגת מצרכים חיוניים .יחידות אלה לא
בכנסו למאבק גלוי בגרמנים .הקשר שהוקם עם דג,יטו לא נוצל
 רק בודדים מהגיטו הצטרפו לאחים חלוזין18 ,במלואו
אחת מבעיות המחתרת חיתה השגת בשק .אקדח אחד הוכנס

על·ידי וירבליגסקי ,אחד על·ידי ש .שפירא ,ואחד על·ידי
י· ליבוביץ .לפי עדותו של .ד שילנסקי הוסתר אחד האקדחים
הללו לפני הכיבוש הגרמני על·ידי הבית"רי יוסף פרידמן,ט 1
בגיטו היה אקדח נוסף אצל דוד )טריק( פיק ואצל "הקבוצה

הלוצקאיח" של בית"ר .גם ברשות קבוצת "החלוץ" היה נשק
והאימון בו נעשה בעזרת ספר·לימוד ליטאי

ישן20 ,

בשדה·

בנמקם זאת בכן ,שבהעדר תכנית להפעלתו
התבונה להסתכן למען מטרה לא ברררה20 ,

-

בספטמבר  1943הופעל ה"קסירקוט" .היהודים פוזרו במחנות·

עבודה שונים ,פיזור שגרם לפירוד התאים המחתרתיים ,וכן,

כשהיא עדייו בעריסתה ,נאלצה "ההגנה העצמית" להתחיל
בארגון מחדש של כוחותיה.

אנשי

במחנות·העבודה השונים

המחתרת

לתנאים החדשים והכינו תכניות

חדשות :

פעלו

בהתאם

כן תוכננה במחנה·

~s

דארג ל בריחת כל אנשי המחנה אל הפרטיזנים .בליגקאיצי'אי
הוחל בחפירת תעלה  nת·קרקעית ,האתמנו

בנשק ועובדה

תכנית בריחה כללית  jבמחנה א.ב.א .הוטל על כל אח,ד לפי
אות מוסכם ,לחוש ליעד קבוע מראש.
ערב חיסו·ל הגיטו ,רוכז נשק בכל המחנה לשם פריצת הגדה
רבים ידעו על מקומות·המסתור של הנשק .האימונים נערכו

התעופה ז'וקנה היה אקדח אצל ש .שפירא ,אשר שימש להדרכה.

כמעט בגלוי .במחנות·עבודה ,שבהם חיו האנשים יח,ד קשה

בגיטו היו חסרים מדריכים בנשק .בודדים ידעו להשתמש

היה לשמור על עניך הנשק בסוד .אולם ידוע רק על מקרה אחד
של הלשנה על מחסן כזה  -במחנה·דאוגוsל .לרמבית הפלז.

בנשק

-

בתוכם אנשים ששירתו בצבא הליטאי ,ש .שלוסברג,

שגמבה עם חברי ה"הגנה" בארץ ,בא לביקור ערב

המלחמה21 ,

הסתפקו הגרמנים בהחרמת הנשק.

אחדים מחברי בית"ר רכשו ידיעות צבאיות במחברת תנועתם

בכל אחד מחמשת המחנות היה ארגון נוער מחתרתי .בפעי·

לפני המלחמה .אחד המדריכים היה ב .מזוביצקי ,אשר הוצא

לוח המחתרתית במחנות לא חיתה חלוקה למפלגות או לקבוצות.

להורג בתליה .כל ראש "חמישיה" הדריך את אנשיו .האימונים
הצבאיים נערכו בלילות במחסני דג,יטו.

הקונספירציה בשטח הקטן של הגיטו לא היתה מוחלטת,
וקשה יורת היה לשמור על קונספירציה במחנו· nהעבודה.
לאחר ה"קסירקוט" ניתנו שיעורים בשימוש בנשק במחנות·

~s

העבודה .בדאוג ל נפצעה אחת הנשים ·,,,לע אחד מחברי
המחתרת בעת שיעור בנשק .להשגת נשק הוקם קשר עם יהודי
ושמו לאזאר ,אשר שימש מתורגמן בבטליון האוקראיני .הוא
הופיע בשם בדוי בלי שהשלטונות ידעו על מוצאו .לאזאר גילה
את סודו לנערות היהודיות שאתן עבד והן קשרו אוחו עם
פעילי המחתרת .אדם זה התחייב ,תמורת תשלום ,להשיג מקלע
קל וכלי·נשק אחרים .אולם הקשר אתו נותק עד מהרה ,לאחר
שנמצא אצלו פתק מאדם ושמו לוריא ,והוא

נאסר22 ,

בידי המחתרת היו גם רובים ורימונים ,אשר נגנבו ממחסני·

הנשק או מחפציהם האישיים של הגרמנים ,שהובאו למחסני
שדות·התעופה23 ,

היו אף התחלות של ייצור עצמי במקומות·

עבוהד שונים .במעבדות כימיות החלו להכין פצצות .את חומר·
הנפץ התחייבו להשיג חברי המחתרת שעבדו במחסני הנשק
בלינקאיצ'יאי .אולם

התברר,

כי החורמ שהגיע משם אינו

מתאים .יתכן כי חלה אי·הבנה ,או השיה זה מעשה מתוכנן של
מנהלד היהידו של המחנה

העברתו של חומר-הנפץ.

-

א .גדנסקי

-

אשר שותף בסוד

עובדו תכניות מוגדרות

-

פריצה ,בריחה המונית או קבוצתית.

חברת המחתרת חנה זילברצווייג כותבת " :בד בבד עם פעולת
האימונים עיבדנו תכנית מפורטת של עזיבת המחנה ,חיפשנו
קשרים עם אנ·שי חוץ ,החילונר לחפור תעלה ,דרכה נצא את
המחנה  ...קבענו את המקום .מה עם הרעש והאדמה החפוהר 1
אחרי שיקול ן•ב הוחלט לבקש ושיון לחפור בור גדול לאשפה...
עבודה זו הוטלה על אחד הזקנים מחון הנחה שהוא יעבוד לאט
לאט ובינתיים נוכל לעשות את שלנו ...סיסמתנו היתה להציל
את המחנה כולו ,בלי יוצא מן הכלל"26 ,
ביוני  1944כבר נתקבלו דיווחים ,שהתבססו על ידיעות
מהרדיו או מהאו·כלוסיה המקומית ,על החיסול הקרב .במקרים
מסויימים נודעו הדברים מפי גרמנים .לקראת חיסול המחנות
תוכננה בריחה מאורגנת ,שמטרתה חיתה להצטרף לצבא·האדרם
המתקדם או לפרטיזנים.

~s

במחנה·דאוג ל כבר הוכן הכל לבריחה .אולם שמלא ביתו
הארת ,נדחה הכל והוחמצה שעת·הכושר לבריחה .ברגע האחרון
נרתעו האנשים ,כשנוכחו לדעת כי לא הכל תאם את התכנית.
רק חמישה מחברי המחתרת ומשפחות אחדות ברחו .את היתר

הוליכו למחנה המרכזי בגיטר.
בלינקאיצ'יאי ברחו משפחות אחדות בחשאי מהמחנה ,ובינהים

n

אנשי מחתרת ,וכו ·המחנה נפגע .בימים האחרונים אף הוגברה

השמירה על המחנה.

יהללת ליטא
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במחנה א.ב.א .עוררו בריחות ספונטניות של בודדים את
חשדם של הגרמנים והוגברה השמירה על·דיי גדודי ס.ס.
מספרם הכולל של הבורחים מכל ומ.חנות מסתכם
איש .אלה הצליחו להגיע אל הצבא·האדום וחלקם הצטרף

בכ1so -

לשורותיו.
אחד מראשי המחתרת ,לוי שליט ,מעיד כי רעיון המחתרת
לא נתקבל על דעת האוכלוסיה 27 ,העת·ונות ,האסיפות והשיחות
כוונו לפתח רצון עמידה ,לשמירת מוראל גבוה ,אולם לא
עודדו את רוח המרי והלחימה .רוח פאסיבית שררה בגיטו
ובמחנות·העבודה.

שני מאורעות בגיטו היו בבחינת שעת·כושר לפעולת הנתג·
דרת של המחתרת ,אך בשניהם הוחמצה ההזדמנות.

האחד  :תליית מזוביצקי .בזמן ההוצאה ·להורג ,ביוני , 1943
לא חיתה המחתרת מוכנה ידה לפעולה .הצעת חברי בית"ר
לנסר את עמוד--התליה לא התקבלה מסיבות שונות ,אולם
הסיבה העיקרית חיתה שהאנשים נטו להאמין לשמועות ,שכאילו
ההוצאה·להורג לא תבוצע ,ושיצליחו לבטל את גזר-הדין ברגע

האחרון .נעשו בסירנות להציל את מזוביצקי בדרכים חוקיות :
שתדלנות מצד הנציגות ,עצומות ובקשות מצד בני·משפחתו.
"אחרי מאסרו של מזוביצקי היה ברור שלאנשי הגיטו לא
נשקפת סכנה כללית ; העיקרון של אחריות קולקטיבית לא

וימותו תוך כדי התגוננות .לפי עדותו של יצחק לשצ'ינסקי :
"בהתחלת האקציה ,ב  ,s.-11.43-השתרר מין מצב·רוח די עליז,
הייתי אומר  -אם אפשר להגיד עליז בר גע כזה  -אבל זה
חיווה מין הקלה ,אחרי האווירה של דיכאון של שנים ,של
מתיחות תמדיית .אז חשבנו שבאנו לרגע שבו נמות סוף·סוף,
אבל נמות במרוכז כולנו יח.ד החלטנו ,אנחנו הצעירים ,השכנים

הקרובים וחברים לעבודה ,למות כמו גברים .כל אחד עם איזה
כלי בי.ד נשק אז לא היה לנו ,אבל לפחות עם סכין ,עם
גרזן ,עם מקל ,עם חתיכת צינור  -מה שלא יהיה וכמה שאפשר
יהיה לגרםו נזק" 29,אן בסופר של דבר הורשו המברגרים לצאת
לעבודה ,וכאשר נותרו בגיטו רק ילדים ,זקנים וכאלה שלא היר
מסוגלים לעבודה ,תפסו אותם הגרמנים והובילום מהגיטו "בכיורן
בלתי ידוע" אל המוות .רק לאחר שובם מהעבודה נודע לאנשים
על הרצח.

בסיכום פרק המחתרת בגיטו שאורלי מן הראוי לציין ,כי

להיאבק :

חיתה שאיפה

עובדה מעין תכנית ,נרכש קצת נשק,

אולם ,החל מ .סוף יוני  1944התחיל הצבא האדום בהפצצות
על הגיטו .ממחנות-העבודה חזרו האנשים רצוצים ומאוכזבים,

לאחר שבסירנות המרידה בהם לא הצליחו זההנחה כי רק
בבריחה טומנה ההצלה לא נראתה ,כיון שהראשונים שניסו

המאורע האחר  :ה"אקציה" של הילדים .בבוקר ה"אקציה"
רוכזו כל המבוגרים ליד השערים ולא הורשו לצאת לעבודה

לברז nנהרגו על·ייד ה·ליטאים .הגיטו היה למ,לכדות ללא
מוצא .וכך הצליחו הגרמנים לשלח את יהודי גיטו שאורלי
למחנות·הריכוז בגרמניה שבוע ימים בלבד לפני שהצבא
האדום שחרר את העיר )  26ביולי  (. 1944חיילים יהודים

במשך כשעתיים .רבים הניחו כי זה הסוף וכי כולם יוצאו

מהדיוויזיה הליטאית מצאו ביום השחרור כ 100-

יהודים

להורג .ברגעים אלה הביעו רבים מהצעירים דעה ,כי לא ינבעו

בלב.ן so

הפעם"28 ,

הופעל

הערות

•1

על סירובה של קבוצת היהודים
עמ

,2

1

להצטרף

לפרטיזנים,

פנקס,

ורעויות של ש .שפירא ,י· סנררוביץ ואחרים.

,381

ערותו של יצחק קלנברג ,מרור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות

זמננו ,מס• (. 12 ) 103

.3

ערותו של י .סנררוביץ ,מרור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות זמננו,

מס' (, 12) 72

.20

ירושלמי ,כתב·יר ,עמ' , 132

•4
,. •5
 •6ערותו

שילנסקי" ,בכלא העברי" ,ת"א,
ש.

של

שפירא

בראיון

עמי , 14

,1955

קבוצתי,

מרור

?תיעור

.ך

עדותו של ד"ר דוד
זמננו מס•

בע"פ,

מדור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות

(. 12 ) 80

•8

עדותו של ר"ר גרשון פקטור ,מדור לתיעוד כע"פ ,מכון ליהדות
זמננו ,מס' (, 12 ) 86

•9

שילנסקי ,מדור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות זמננו,

דעוות של
מסי

•10

,.

(, 12 ) 58

עדותו של יוסף לביא )ליבוביץ( ,מרור

לתיעוד כע"פ ,מכון

ליהדות זמננו ,מס' (. 99 ) 10

.11

עדותו של ךט פיק ,מדור לתיעדו בע"פ ,מכון ליהדות זמננו,

מס' (. 12 ) 95

•12

ירושלמי  ,כתב·י,ד עמ'  ,133אולם אין הוא מדייק בציון הפעילים
והמנהיגים ,מכיוון שלא שותף דיו בענייני

המחתרת.

 , 13לוי שליט" ,ואס מסרה ברן"" ,אונזער וועלט" ,מינכן ,מס' (, 84 ) 2
 ,16.1.1948עמ' •4
 ,14ש .לוי" ,מסדה איד שאוולער געטא"" ,אונזער וועג", 20.7,1946 ,
עמ' •10
 .15שליט ,עמ• ,223-222

. .16ד לוין ,דוקטורט ,הערות ,עמי •155 ,109

עדותם של ליונה ויעקב ראובני ,מדור לתיעוד בע  11פ ,מכרן

ליהדות זמננו ,מס• (. 12 ) 113

מכון ליהדות זמננו ,מס' , 12/103

ישראלי,

 ,17עדותו של י .לשצ'ינסקי ,מדור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות
זמננו ,מס' (, 12 ) 112
 .18ערותו של חלוזין ,מרור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות זמננו,
מס' (. 12 ) 92
 .19ערותו של .ר ש,לנסקי ,מרור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות זמננו,
מס• (. 12 ) 58

•21
.22
.23

ל .שליט" ,אונזער וועלט" ,מס' , 16,1,1948 , 2
הגרמנים חיפשו בקדחתנות את לוריא ,אבל לא הצליחו לאתרו.

ערותו של י· סנדרוביץ ,מדור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות זמננו,

מס' (. 12 ) 72

 .24ערותו של
מס' (. 12 ) 58

"

שילנסקי ,מדור לתיעוד בע"פ ,מכרן ליהדות זמננו,

 .25עדותו של ש .שפירא ,מרור לתיעוד בע"פ ,מכרן ליהדות זמננו,
מס' (. 12 ) 73

.26

חנה
עמ'

זילברצווייג,

"במחנות

ובנדודים",

"ספר

דרור",

, 1947

•394

 .27דעותו ש·ל ל .שליט ,דמור לתיעוד עב"פ ,מכרן ליהדות זמננו,
מס' (. 99 ) 9

.28

ר"ר

דירקטררוביץ,

"בצלאל

מאזאוריעצק'י',

"אין

גאנג" ,מס'

•1947 ,7--6

י .לשצ•ינסקי,

 .29עדותו של
זמננו ,מס' (. 12 ) 112

מדור לתיעוד בע"פ ,מכון ליהדות

 .30לפי זכרונותיו של חייל בדיביזיה הליטאית ,נ .םקורקבויץ ,נמצאו
ביום שחרורה של שאורלי כ·  100יהודים ,אתם נפגשו חיילי
הדיביזיה .א .גולבריין ,חייל לשעבר של הארמיה ה·  51שבראשה
 לפי מאמרןעמד גנרל קרייזר ,השףתת בשחרור שאורלי
)ברוסית< של א .גולברייד ביומון 'ל'יטא הזסבייטית".o ,ד •20.10

ביםר שאורלי

ג2s
גרמנים

השראה של גיטר שאורלי קשורה במידה רבה בשמר של הנס

גררקה ,שמילא את תפקיד ה"גביססקרמיסאר" )נציג המחוז(

במשך שלרש שנים )יולי 1941

גררקה שירת

 -יולי (. 1944

בצבא הקבע הגרמני משנת  . 1927היה חבר במפלגה הנאצית

בהרצאה·להררג של מזרביצקי 8 ,גררקה נזרן ל  4-שבים  6 "1חודשי

מאסר,

9

נירם הוא בעל חברת·ביטרח בגרמניה המערבית.
מחלקת·

ה"גביטסקרמיסאריאט" היה מחולק למחלקות שרבות :
העבודה " -ארבייטסאמט"  -היתה קשורה לגיטר ישירות.

ברייכסטאג1 .

עוזרר של גררקה ומנהל מחלקת-העבודה שטריבגה ביצע אף

כשאורלי היה גררקה כל·יכרל בתחום השלטון הגרמני האזרחי.

הוא פשעים ביהודי הגיטר .לפי פקודתו בורר למורת יהודים

לאחר השינוי במעמד הגיטר והעברתו לידי הס.ס) .ספטמבר

שעבדו בכפרים .אחר·כך הועבר שטרינגה לעיר ראדרוילישרק,

 (1943לא התערב גררקה בענייני הגיטר ,אף כי קרה שהתנגש
בשליט הגיטר החדש פוסטר .לפי פקודתו של פוסטר ,היה חיסול

בה המשיר במעשי·פשע בגד היודים .שטרינגה נולד כממל,

משנת

.1928

ביו השנים

היה חבר

1945-1933

רובע קאררקאז צריך להסתיים תוך ימים אחדים ,אבל התהליך

במשך תקופה ארוכה " :תחילת ההעברה נעשתה בימים 6-3

ולפני המלחמה עסק בהברחות .הוא אף יזע אידיש.
אחריו עמד בראש ה"ארבייטסאמט" ז"ר גיבטר,

אשר היה

גם ראש המפלגה הנאצית כשאורלי .ברשותו חיו האישורים

באוקטובר )לפני יום הכיופרים תש"ז( ,והיא נסתיימה ב" 3

ליציאה מן הביטו והוא פיקח על כלכלת הביטו .גיבטר היה

בינואר ,משרם שהליטאים שהוצרכו לפנות מספר בתים להרחבת

מעובייו בעבודת היהודים .לכן אפשר היה להידבר עמו יותר

2

מאשר עם האחרים .הוא הסכים להעביר אל גררקה את בקשות

למרות כהונתו הרמה לא בחל לעררן חיפושים במר·יזיר אצל

נציגות הגיטר .באמצעותו הועברה הבקשה להחליף את הדרישה

הקסרקטין שבטראקר סירבו לעשרת זאת ,רגררקה עמד לציזם",

יהודים ,כזי לגלות אצלם מצרכים "אסורים" .הוא השתתף

בבי·עררבה בכופר .גיבטר העריך את המשמעת בגיטר ואת

ל· so

עבודת הנציגות ,שתרמו לעבודה תקינה של ה"ארבייטסאמט".

בתפיסת מזרביצקי והוא שהחליט לתלותו.
גררקה גרס ,כי חיסולם של יהודים בעלי·מקצוע ח· ירביים

ישפיע לרעה על המשק .מצריים ארבעה מכתבים שכתב בראשית

גיבטר היה המשכיל בין הגרמנים .הוא העמיד פנים בעביו
ה"אקציה" בגז הילדים והזקנים בהרגיעו את הנציגות ,כי הילדים
יוסער לבתי-ילידם בגרמניה ,8.11.43" .היזם היד הנציגים אצל

שלטובו )ספטמבר  ( 1941אל הממונים עליו .במכתבים מ" ,3.9.41
 8.9.41ו·  ,11.9.41ל  11רייכסקרמיסאר  11לרזה בריגה ,רב· 10.9.41

הז"ר

ל"גנראל·קרמיסאר" ונטלן בקרבבה a,כתב על הצורן בנוכחות

פירושה השמדה

)"ארבייטס·

יהודים כשרים לעבודה כשאורלי ככרח·ע·ברזה

קראפט"( בחרושת וניחרד בעיבוד עוררת .הוא הסתמן על צר

גיבטר...

הוא הרגיע בהסבר התמים ש"אקציה" עדייו אין

-

רק מעבירים .ההעברה חלה גם על עמים

אחרים ,אף על ליטאים ,וישנה אפשרות שתחול גם על גיטר
שאורלי 10 " ...

ה"רייכסקומיסאר" ש"טיהרר ארסטלאנד מיהודים מהורה משימה

ראש מ• TLרז הפיקוח ע · ל המחירים פאפן ,שמתפקידו היה

שאיו לדחותה ,אולם ביצועה צריך להיות בהתאם לצוני הכלכלה

להילחם בספסרות ,לא גרם לגיטר צררת מיוחדות .את הנתפסים
ב"ספסררת" לא העביר למשטרה ,אלא לטיפול הנציגות .גם

הצבאית"•.

"דחיתי באורח מוחלט את

עם מנהלי ביהח"ר לנעליים ועוררת א .רייברט וכ .קייזר לא

החיסול והסתמכתי על פקודה של ה"רייכסקרמיסאר" ,שצריך

היו התנגשויות חריפות .היו גם גרמנים שמסיבות שוברת עזרו

לפי הצורן להימנע מחיסול יהודים .בה בעת ציינתי שבעקבות

ליהודים .כך עזר גרמני ושמר קורט לשתי צעירות בבריחתן

חיסולם של גברים יהודים כשאורלי ,תואט פעולתם של כל

משדה·התערפה וליורה אותן ברכבת עז לתחנה רחוקה .לטובה

המפעלים הגזולים ,הואיל רכל בעלי·המקצרע הם יהודים .אסרתי
על הארבר·שטררמפיהרר של ס.ס .האמן את ביצוע פקודותיו

מוזכר גרמני מלטביה ,פטר ,אשר גילה ליהדוים שעבדו במחסנים

במכתבו מ"  3.9.41כתב גררקה :

בליבקאיצ'יאי את תכניות

הגרמבים11 ,

בכן הסתכסך

בבעירת עבודה היה הגיטר קשור גם עם ה"ררירטשאפסלייטר" ,

גררקה עם כוחות ס.ס .באשר לתחום סמכותו של השלטון האזרחי.

מבהל המשק המחוזי שדיוור ,מהנדס במקצועו .את שרידוד לא

וביקשתי להודיע על כך לשטאנזרטן·פיהרר",

6

היו לו גם חילרקי·דערת עם הס.ס .ומפקדו יגר בעביו החרמת

הרכוש היהודי )מכתבו של גרוקה ל  11רייכסקומיסאר  11מ" .8.9.41
אולם הוא שעשה לחיסול הבלתי·כשרים

לעבודה :

(. 6

נכים ,זקנים

ביתן היה להשביע בשוחד ובמתנות.
הממונה על רכוש הדירות ,שרראנדט ,היה פרלקסזריטשה .הוא

איים בקביעות על תושבי הגיטר בתליה ובהרג המוני.

וילדים ,כל ה"אקצירת" של ספטמבר כשאורלי ברצעו לפי צררי

סכנה ממשית היוו אנשי המטה הפוליטי ב"גביטסקרמיסא·

גווקה .גם בכל ערי ליטא ועיירותיה שהיו תחת פיקוחו בפרניבז',

ויאט"

 -ה"שטאבסלייטרים" רה"פרליטיש·לייטרים" שופר ,

מאז•ייק ,דארביאן וער,ד בערכו "אקציות" לחיסול יהודים .הוא
שפקד על רצח יהודים שעבדו בכפרים נידחים ועל עיבויי מאות

זברט ר·בוב .הראשון לא שהה זמן ממרשן כשאורלי ,אזלם

יהודים שמתר בכלא בגיטר שאורלי.
גררקה פעל באמצעות פרובוקטור רשמו פריזמן ,שבחשב למעין

יהרדי·  nצר,

אולם

גם

אותר חיסל

בהיותו

עז

בלתי·רצרי

למעשיר.ו

אחרי המלחמה בכלא גרוקה לכשלרש שבים ) (. 21.1.48-24.6.45
במשפט בלינק )יבואר  ( 1970הואשם גררקה ב"אקצירת" המוניות
נגד  700יהודים בסוכטמבר·ארקטרבר  . 1941כן הרא' TLם עם בוב

ה"אקצירת"

הראשונות.

ההמוניות

השני

-

בזמנו

ברצעו

זברט

 -הגיע לשאררלי מקרבנה וחלקו רב בדיכוי היהודים שם.

הוא ניצל את יהודי שאורלי גם לצרכיו הפרטיים .גם דברט
לא שהה זמן רב כשאורלי .במקומר מונה באביב  1942השטררמ·
פירו אוולד ברב ,סאדיסט ורוצח ,שהגיע לשאררלי אחרי שררת
"אקצירת" שביצע במינסק ,ובררזיטן

שבלטביה12 .

הוא היה

אחראי לת•ז,zלרם שכר·הזירה בגיטר .לא פעם מסר את קרבנותיו

למשטרת·הבטחרן.

חרא

אחז

האשמים

בהרצאה·להררג

של

יהדדת ל~טא

226
מזרניצקי ונחכ בתלייתו .אף אדג שביצוע גזר·הידן לא יורפע
על·ייד נכי אשתו -זילדר של מזרביצקי .תתילה רצה לתלות גם
אוםת ,אך ארתי·כן ציורה לסגרם בשעת ביצוע גזר·הדין .היה

א nאירי לביצוע הצר בדבר איסור הלידות בגיטר.
בשנת  1969הועמד ברב עם ה"גביטסקרמיסאר" גררקה לדין
באשמת הרצאתו להורג של מזרביצקי .הוא זיכה במשפט ותיקו
נסגר1s,
נוסף על האדמיניסטראציה הגרמנית האזרחית ,מצריים היו
כשאורלי גם אנשי ס..ד שבפיקוחם היה בית·הסרהר ומרתף·

העינויים שבר .ראשי הס..ד ה  Mלפר מדי פעם :גרטשלק ,שררייצר,
רלא nר·מכן

ד"ר

צ'ארני.

האחרון

שימש

בתפקדיו

תקופה

ממושכת .בין אנשי הס..ד היו שגיזיר ,היפ רק·לר ,רוצחים
שדר.פעתם לבבד גרמה רדע בל ב היהודים.
בפקודה מיום  21.6.43ש1נה מעמד הגיטר,

ארקמיאן והופיע תמיד רכוב על סרס עם אקדח בידר .הוא התעלל
בעיקר בנשים ; נהג לקרב אקדח לחזה שלהן ולשאול  :זsת
פוחדת ?  17במחנה·ארקמיאן הוא פקד על "אקציה" ורצח שישה
ילדים ראשה זקנה לעיני הכל .הוא נשלח לאסטוניה ,שם איבד
את עצמו לדעת.
ההתעללויות היו לשגרה  .6.8.43 " :הנער היהודי ',ב שחטא
אתמול בכן שלא עב,ד אלא עמד במקומר בטל ,ושנאלץ כבר
אתמול לרוץ בין שני ררכבי·ארפניים והרכה על דים ,שרב נתפס
היום בשהד·התערפה על·דיי מקפ· nהעברדה .המפקח קשר על
צווארו משור עם ארגז ובר  4ק  11ג מסמרים ,רהריצ 1בפרגרל
 2ק"מ .הנער חזר בקרשי ,מרכה ,חסר·ארנים וחולה אנרש"18 ,
באחוזת ה·ס.ס .בפאררנצ'יאי התעלל המפקד ברינדל בשי·
טתירת בעובדים היהודים ושיסה בהם את

כלבר10 ,

משהועבר לידי

אנשי האדמיניסטראציה הגרמנית כשאורלי ניתנו לשיחו.ד
כל הגרמנים נטר לקבל שוחד .נציגות הגיטר הצליחה למצוא

אסטונים ,אוקראינים ורומנים .פוסטר

דרכים לסיפוק חולשותהים באמצעות מנתות יקררת·ערן ,מוצרי·

נקט דרך של דמיה והצליח להדרים את עירנרת אנשי הגיטר.

ערר יקרים רמעילי·פרררה .לעיתים די היה אף במשקאות חריפים

"הוא ידע היטב להסרות את פרצופו .רצה להסתיר את כררנרתיר
רטכסיסיר כדי להרדים את העירנרת של קרבנותיו  15 " ...לאנשי
הגיטר נדמה היה כי הוא אינו כה איום .היה חולני )ד"ר
פסחרניץ רפאהר ממחלת עיכול( .יצר לעצמו תדמית של טרב·לב

ברגע המתאים .הנציגות למדה את חולשותיהם של השליטים,

14

הס.ס .ונהפך למחנה·ריכרז .נאותר זמן הגיע לשאררלי פוסטר,
רעמו כנופיות עוזרים

ר"ידיד הילדים"
בתר של

,,,,

-

רצונותיהם .המתכננים הטובים ביותר בקרב החייטים והסנדלרים
מילאו את הזמנותהים המיוחדו.ת

 -חילק לילדים דברי·מתיקה ,התפעל מחכמת

לרנץ .אן דווקא הוא ביטל את הקצבות המזרן

ל·ססד ילדי הגיטר ושילחם למורת.
פוסטר בחר במדיניות ההפתעה בהכרתו ביהודים בזמן שלא

ציפו לכך.

ועל פי הוראותיה השתדלו בעלי·המלאכה והמומחים לספק את

לאחר חיסול הגיטר פגשו יהודי גיטר שאורלי את

פוסטר שנית במחנה·הריכרז ואבאר .שם המשיך במעשי התע·

ללרת ,אן הפעם בגלוי.
האדמיניסטראציה הגרמנית חיתה ענפה מאד והקיפה את כל
תחומי החיים .בין הגרמנים היו טיפוסים כמפקד·המחנה שלף,

על פי התעודות הגרמניות ציפו השלטונות הגרמניים
לפחות פעמיים

-

הארכלרסיה :

להתנגדות מצד

-

בפעם הראשונה,

בספטמבר  ,1941ההי מקרה·  nבלה שעליו נדרנו למורת ארבהע

ליטאים .מדובר בשני נערים רועים ליטאים ,סטפאס ראנאגאס
ופררילס מיסרריצייוס ,שחתכו כבל·טלפרן רעל כן הואשמו ,יחד
עם אביר ואחיו של מיסרריצ'ירס ,בחבלה 20 ,לאחר מקרה זה
נערכה "אקציה" גם נגד היהודים .גררקה כתב ב· 10.9.41

ל"גנראל·קרמיסאר" בקרבנה " :כאן חיים עדייו כ·ססס 6יהודים
בשני גיטארת .אחרי אקצירת וגירוש ,שנערכו בעקבות חבלה

עוזרר הקרוב ביותר של פוסטר ,שביצע את כל הפקודות

בנקרדרת·קשר ,הוקטן מספרם עד

בחריצות מררנה .הוא אשר הוציא את הפקדוה בדבר ה"אקציה"

גמורה ,כיורן שבזמן האחרון שרב אירע מקרה

•5000

האקציה איננה נחשבת
חבלה"21 ,

גררקה

לא ההי נטרח בכניעה מוחלטת.

של הילדים בארקמיאן.
בגיטר סבלו היהודים לא רק מן הפיקדו הגברה ,אלא גם מן

פעם שניה חששו הגרמנים מהתנגדות לשילוח בזמן ה"קסיר·

הגרמני המצרי .כל אחד מן הגרמנים רשאי היה להיכנס לגיטר

קרט" והם וג.בירו את כוחות המשטרה והצבא.

לבתים וחיפש אחר שערני·זהב ודווקא שערני·כיס עם מכסה.

אולם בדרך כלל ראו הגרמנים את שאורלי כפרובינציה שלווה.
לא היו בה מקרים של התנגדות מצד היהודים אר הארכלרסיה

"ארברפלדפבל" גארדל היה סמל האכזריות והעריצות במחנה·

המקומית .כאשר ביקרו בגיטר אנשי השלטון הגרמני המרכזי
מקרבנה ומריגה ,ךם ,התשרמו לטובה מן ה"סדר" הקיים...

ולנהרג ביהוידם כרצונו .כך ננכס טוראי )"שזצפרליציסט"(
כשלא מצא ,שלח את ההידוים

למשטרה10 .

הערות

.s
.6

 .1נתונים על ה .גווקה לפי כתב האשמה :
Haftsache 26.10.1965 - Anklage - schrift gegen
den Versicherungsangestellten H. Gewecke und
)E. Bub. (Yad Washem, 04/20-66-2, TR-10 .
 .2ירושלמי ,פנקס ,עמ' •32
פנקס ,נספחים ,עמ .411-407 1דאה גם "יד ושם" ,מאוספי הוועדה
.3

.7
.8

ההיסטורית היהודית במינכן ,משפט פושעי·דמ,לחמה

הראשיים

.9

PS ,3661 -

,3662 -

בנידנבדג ,תעודות

PS

PS ,3660 -

, 3669 - PS
Anklageschrift gegen H. Gewecke und E. Bub. .4
Lubeck 10.6.1968 .

"יד ושם" ,תעודה

PS

•3661 -

שם ,שם.

משפטו של ה .גרוקה.
מסמך

/

'.ג'.ב'.א

•04/2()-66-2

& Beschlus in den Strafsache gegen Gewecke
Bub 25.4.1968 .
ךמסמ

,104/20-68-6

gegen

•10
.11

פנקס ,עמ'

דאה

לעיל•

Urteil
•127-126

27.1.1970.

Landgericht Liibeck.
Gewecke & Bub.
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Wesentliches Ergebnis der Ermlttlungen. Haft - .12
sache 26.10.1965 .
•Urteil Landgericht Liibeck, 27,1,1970 .13
 . 14פקודת הדייכסמידד של .ס..ס הימלך מ"  21,6,1943על ה"קסיד·
קרס"  ; N-4/19/E :דאה גם " נ1ב1יה ררוז!מיה"No , 26 ,
•28.6,1963

,15

כתב·י,ז עמ • , 46

 ,16ירושלמי,
.17
 , 18פנקס ,עמ• , 263
 ,19עזרתו של אלשוואנג" ,די רשם", 1605/1487 ,
 .20מ .בדיסאס" ,זאת לא נקמה" ,מאמר )ברוסית(
מזכדרנרתיר של ז"ד זידקסרורבץי )מכתב מוטי

הסובייטית",

.ד שיינזרן" ,זי קינזעד אקציע איד שאררלעד געסא"" ,יד רשם",

,21

, 1245/11D6

לירושלמי( ,

בירמרן "ליטא

, 19.3.70

"יד רשם" ,תעוזה

, 3662/PS

ליטאים

רבים מספרר הליטאים שידיהם מגואלות בדם היודי .היתר

גרר סכסוך בין הגרמנים לליטאים וכמה ליטאים נאסרו ונענשו,

היו פאסיביים לנוכח שואת ההיודים .בודדים בלבד סייעו

ביניהם פוז'לה וקולוקהש .קרה שהליטאים התנגדו להחזרת

ההיודים לתפקדיהים בביח"ר לעורות של פרנקל .אולם ללא

ליהדוים.

כרבע מכלל אוכלוסיית שאורלי היו יהודים .רבים מן הליטאים
היו לבעלי·ברית נאמנים של הגרמנים .כבר בימים הראשונים
למלחמה ,רצו להתעשר על חשבון היהודים ולהיפטר מהם.

ההיודים ש,תק ביהח"ר ,שכן הליטאים היו חסרי בסיון בהפעלת

המפעל ,והם נאלצו להיכנע.
אין להסביר את התנהגות הליטאים כשאורלי רק כנקמה

הם יזמר וביצוע אח הפרעות הראשונות ביהודים .הארגון הלי·

ביהודים על שיתוף·פעולה עם הסובייטים .אמנם ,קומוניסטים

סאי "גדדו הגנה עצמית" ,בראשות קלררקשה ארירראנאוסקאס,

יהודים רבים עסקו בזמן השלטון הסובייטי בפעילות כלכלית
ועבדו במוסדות הנ  .ק.וו..ד ,אך מהם סבלו לא רק ליטאים ,אלא

זנים" ונתמכר על·ידי שכברת רחבות של הארכלרסיה ,שניצלו
את מצוקת היהודים לתרעלתם הפרטית .ביום השני לכיבוש,

גם היודים אמדיים ופעילי הקהילה היהודית וכן ציונים .נח .חום

השתתף בכל ההרצאות-להורג של יהודים .הם נקראו "פרטי·

אחרי ההכרזה על הממשלה הליטאית החדשה בקרבנה ,החלו
כשאורלי ב"פתרון הסופי" של בעיית היהדוים  .כאלף אסירים

התרבות והרוח אף סבלו היהודים יותר מן הליטאים )למשל,
סגירת בית·הספר התיכון העברי( .ברור ,כי היהודים סמכו על
השלטון הסובייטי כעל מגן מפני הנאציזם במקרה של מלחמה,
ואילו רוב הליטאים שנאו את השלטון הסובייטי וחיכו לשחרור

יהדוים היו הקרבנות הראשונים.

הליברליזם והסוציאליזם שאיפיינר את האינטליגנציה הלי·
טאית כשאורלי לפני המלחמה נעלמו כלא היו עם ברא הגרמנים.
ב·  10.7,41מינו הגרמנים לראש·עיריה את לינקיארריצ'ירס,

מידי הגרמנים .ב"פנקס שאורלי" מובא עלון תעמולה שפורסם
בעיר ב" " : 18.8.43הגיעה לידינו כרזה התלויה בעיר וזהו

תוכנה :

 ...ביום  22ביוני  1941בבוקר התרוממו ציפורי הפלדה

שכיהן בתפקדי זה בזמן שלטונו של סמטונה .לדיו עזרו אנשים

הראשונות ,זזו הטנקים  ,הדהדו יריות·התותחים הראשונות וצעד

כלירברסקיס ,עובד לשעבר במחלקת החינוך ,שהיה אחראי

החייל הגרמני נשוא החירות האמיץ ,אנו חייבים לו תדוה ,כי
בדמו ובחייו הציל את עמנו ממיתה בעינויים קשים"3 ,

לרועדות שדנו בהעברת היהודים לגיטר ולפי החלטתו ניתנו
האישורים מי לכניסה לגיסו רמי לשילוח לבית·הכנסת ,שממנו
הוליכו את ההיודים אל ברררת·המרות.
לפי פקודתו של ראש·העיריה לינקיאוויצ'ירס מ"  23ביולי
 1941הוטלה על היהודים חרבת נשיאת הטלאי הצהוב ,נקבעו
שערת עוצר ,והעברת ההיודים למקומות המיועדים להם .כן

דובר בפקודה בהגבלרת·רכרש ובאיסור על יהודים להשתמש
בשירותם של לא·יהרדים1 ,
מן הראוי לציין שהיהודים נדהמו מגילוי טבעם האמיתי של

מכריהם הליטאים לשעבר .יו"ר הנציגות מ .ליבובץי שאל את

לינקיאוויצ'יוס ... 16,2,42" :

ניחא ,יחסינו עם הגרמנים דיועים.

אבל אתם ,הליטאים ,איתכם חיינו מאות שנים יח,ד מה לכם
עלינו "? 2
להיטאים עמדו על העברת יהודי אשולרי לעיר ז•גאר ולשחו
משלחת לקרבנה כדי לקבל אשור מן הגרמנים להעברה זו.
נשמר

"טבישקה"( ,שחיקה בתכנו את ה"שטירמר" הגרמני .עורכו,

המוהר פאוז'ה ,בחר לסיסמה את המשפט "האדמה צמאה לדם"•.
הפעילים בפוגרומים לא היו רבים ,אולם רבים סייעו בידם
והיתר נשארו אדישים לגורל שכניהם ומכריהם היהודים.
הפורעים הליטאים לא היו דווקא אנשי האידיאולוגיה הנאצית.
לאומנות קיצונית ,רגשי נחיתות ,רצון לשלוט ,צמאון לדם
ומניעים חומריים חברו אצלם יחד לשנאת היודים .הדבר איפיין
את מנהיגי הכנופיות וגם חלק מן הארכלוסהי .במקרמות·עבודה

רבים ,בהם עבדו יהודים לצד ליטאים ,התנגדו הליטאים
לחלוקה שווה של שאריות התוצרת בין העובדים .כאשר יצאו
יהודים לכפרים בחיפוש אחר פרוסת-לחם ,תפוח·אדמה וכיוצא
בזה ,היו ליטאים ששיסו בהם את הכלבים .במקרים רבים עלו

הליטאים אף על הגרמנים ברצונם להתנכל ליהדוים .הליטאים

ב"פנקס

שאורלי"

לקרבנה :

"אנו לא נשתוק כל עוד יתהלכו יהודים ברחובות

למשעה ,עד אוגוסט  1941הרתכז השלטון כשאורלי בידי

גירוש היהודים מן העיר והעברת

ליטאים .לינקיאוויצ'יוס וראש·המ nוז אורבייטיס היו חופשיים

הרכוש ההיודי לדייהם .הליטאים נטלו לעצמם גם את הבעלות

בפעולותיהם .בפרובינציות נמשך מצב זה עד סוף המלחמה .

על הרכוש היהדוי ,שלפי החוק היה שייר ל"רייד" ,דבר זה

היו עיירות וכפרים שלא "זכר" כלל לשלטון גרמני ,אך גם מהם

עירנו" .תכניתם חיתה

מכתב,

ברוהר :

שנשלח

על·דיי הליטאים

הפורעים הליטאים התקבצו סביב העתרן "טבינה" )א nר·כך

פשוט זירזו

את דג,רמנים.

יהדות ליטא
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גורשו היהודים וגם שם סירבו להעניק להם מחבוא .אורבייטיס

האיכר הליטאי מיקולאס יושקוויצ'ירס הוציא בעגלת מהגיטו

הוציא צו להחזרת כל יהודי שאורלי ,שעבדו בכפרים ,לתוך
הגיטו .אולם היהודים לא הוחזרו לשאוולי ,אלא נורו בדאז·

אברמוביץ10 ,

את משפחתו בת ארבע הנפשות של עו"ד בר·מנשה

להצלתה עזר גם רופא ליטאי ,פ .גירברדאס  .איש·קשר בין גיטר

ווילישוק ,טרישקי ,ליגום ,סטאצ•ונאי ,בוביאי ועו.ד בדז"ח

שאורלי וקבוצת חאלרזיד חיה נער ליטאי ,אלפונסאס סרנגיילה,

ליטאי רשמי מ"  ,25,8.41שנשלח מהעיירה ז•יימל באיזור שאורלי

קורטאס טרפנריס,

שהציל  11איש מהגיטר

וממחנרת·עברןה11 .

"הננו מדווחים כי בתחום שיפוטה

יליד דאנציג ,עבד כנגר בשדה·התערפה ליד שאורלי ,היה אנטי·

של ' Tיימל היו  205יהודים 44 ,מהם נמלטו עם הצבא·האדום

נאצי ועזר לאסירי הגיטו במזרן ,בחסקת ואפילו בנשק .האנשים

לראש·המחרז הליטאי,

הנסרג .ב·s

נאמר :

לח" Tחוסלו בירידת  160יהודים' 5 '.נראה כי במקומות

העריצו אותר רכיבו

אותר "צדיק"12 ,

שאליהם לא הגיעו הגדודים של  ,EK-3ביצעו הליטאים בעצמם

אחרי ה"אקצית" של הילדים והזקנים ,אירגן המורה הליטאי

הגרמנים לא ידעו את שפת המקום ולא בנקל יכלו להבחין

יוזאס פטרוליס את בריחתה של משפחת טררספוס·ירפה ,בת
חמש נפשות ,ואחר·כך הציל את גרז רטנר 13 ,פקידה של בית·

את ההשמדה.

ביהודי לפי המראת החיצוני .אך הליטאים עשו את המלאכה
בשבילם .ההלשנות על יהודים מתחבאים היו מעשי·ידיהם.

ב"פנקס" מובאות תלונות רשמיות של בעלי·בתים ליטאיים,

שבתיהם נכללו בתוך הגיטו  -הדורשים תשלום על השימוש
בגינותיהם ,כיסוי ונ.זקים של יבול שלא תרד,ד או תביעות
להעניש יהודים על הריסת הגדרות שמסביב לבתים .אחרים,
כד"ר גסיונאס ,דרשו תש·לרם גבוה תמררת ריפוי חר·לים יהודים,
שלא ביתן לטפל בהם בבית-החולים של הגיטו.
ביומנו כותב א.

ירושלמי :

"מעניין הזכרי שגם האיכרים

תליטאיים שהחביאו את היהודים ,נאסרו יחד אתם .הם שוחררו

חרושת "גר נדניה" ,זרסה רונצקוטה ,הביאה ילדה יהוידה למקום·
מבטחים מחוץ לשארולי14 ,

הכמרים בילה וקלייבה עזור לפליטת

גיטר שאורלי ,פ.

טרקר15 ,

כאגדה נשמע הסיפור על ליטאית אחת שהניחה שושנים
על קברם של יהודים בעיירה בסביבת שאורלי.

על פי מקוררת ליטאיים ,ניצלו היהודים י· רודניק ,א .שפמן,
ט .פיק ואחרים ,על·ידי ליטאים )עם חיסול המחנות רהגיטר
ותובלת היהודים לשטוטהוף ,תצליח טריק פיק לברוח מהגיטר
ואתו ניצל חלק מארכיון המחתרת של

נצ"ח(16 ,

היהודים היו אסירי·תרדה לליטאים שלפחות שמדר על הרכוש

חיש מהר ורק אחד הוחזק זמן רב יותר ,כי לא רצת למסור את

שהפקידו אצלם ,כגרן אשתו של ד"ר יאסייטיס ,סרנדצקיס,

ילדתה של חסית לאזדון ,אך גם חרא שוחרר זמן קצר לפני

נרקיס ,יאנקרס ,ברגאילישקיס .שכיחים היו המקרים בהם תשתלטו

שחרור היהודים .משום כך אינני מבין את פחד·הבהלת של
הליטאים מפני היודים .רובם תגזול ,כיחוד בני האינטליגנציה,
חוששים לבוא במגע·ומשא הקל ביותר עם יהודים ,כאילו הם

הליטאים על רכוש היהודים או מכרוחו ונטלו לעצמם את הכסף.
שנטלה לעצמה את הבעלות על בית-המרקחת רעל כל רכושו של

צפויים לעונש·מורת .למעשה לא שמעתי על שום מקרה של

זייגארניק ,אלא גם הלשינה עליו.

הענשת ליטאי על הצפינ1

יהודי",

6

בשלהי שנת  1943ברחו רבים מן הגיטו ,אולם לא מצאו
מסתור או הרסגר·ו על·ידי הליטאים לדיי הגרמנים.
אמנם ,רבים מן הליטאים ניהלו מסחר חשאי עם היהודים,
אך זה הביא להם תועלת .לעתים רחוקות בלבד הושיט ליטאי

,,,,

כדוגמה תשמש התנהגותה של קזלארסקיינה ,שלא זר בלבד

יוצא מהכלל ביד אנשי האדמיניסטראצית הליטאית היה
איזליס ,שמרנה אחראי ל"ארבייטסאמט" ,ולא גרם שרם אי·
נעימות לגיטר בימי כתרבתו ,ואף שיתף פעולת עם הנציגות
במוסדר לה על תרכניות הגרמנים .הוא תעביר את דרישת
הגרמנים להכין רשימות של אנשי הגיטר לפי גיל ומקצוע,

פת·לחם ליהודי ללא תמורה .רוב הליטאים שיתפו פעולה עם

אך הסתפק בכך ולא עמד על מילוי הדרישה .יחס אנושי

נאצים ,ורק מעטים מצאו עוז להביע דברי התנגדות .ידוע

הוכיח גם מנהל מחנה·הכברל בבאצ'ירנאי ,אשר שאל לעצת
הנציגות ולעיתים אף הזהיר מפני סכנות.
בשלהי  1942הפסיקו הגרמנים לראות בליטאים בעלי·ברית.
הם ביטלו את שארית השלטון המקומי והחלו במדיניות
הגרמניזצית .הליטאים תשתמטו ממילוי הצו על חובת העבודה

מקרת אחד כשאורלי ,כאשר הליטאי מאטאס קריגריס ,לשעבר
תובע בית-המשפט המחוזי כשאורלי ,יזם עצומה בבקשה להפסיק
את

ת"אקציות" נגד

ליטאים

"חשודים

בקומוניזם" ,ותבע

להעמדי את הרוצחים למשפט" .זה היה פקיד יחיד שהעז להביע
מחאה נגד הריגות מזעזעות  ...אבל המכתב לא תביא לתגובה
הרצויה"7 ,

הכללית ,אך הועמדו בפני הברירה של "גיוס" לצבא הגרמני
בהנהגת הגנרל פלכביצ'ירס ,או שילוח לגרמניה .עתה ,כאשר

קריגריס פעל למען ליטאים נרדפים .אך היו גם ליטאים

פגעו הגרמנים ישירות באינטרסים שלהם והחלו לאכלס את
ליטא בגרמנים ,תתקוממו הליטאים.

פ .בוגאילישקיס ,ד"ר .ד יאסייטיס

במחנה באצ'יונאי עברת ההנהלה הטכנית לידי הולנדים,
ובכעסם על שזו ניטלה מידיהם החלו הליטאים לעסוק במעשי

מעטים חסידי·אומות·העולם.

שלשוה נציגי

הציבור :

והכומר לאפיס ,השתדלו למען היהודים אצל השלטונות הגר·
מגיים" ,בכל מיני דיבורים תגנו על היהודים והביעו התמרמרות
על רציחתם האכזרית",

חבלד"ד 1

בודדים בלבד עזרו באורח פעיל ,כגון תאם והבת ונצלאוסקאס,

הליטאים נאלצו להסתתר מפני הגיוס ולהתחבא בכפרים
וביערות .הוקמה מחתרת ליטאית לאומית סביב העיתון הבלתי·

שניהלו בית·מליאכה מזיחד ליהודים בלי רווח ואף שילומ מיסים

ליגלי "לי  1$טרבה" .בימים ההם רצו הליטאים לכסות על פשעיהם,

גברהים,

9

8

ליטאים אחדים כמו הכמרים לאפיס ודמבראוסקאס

והמורח פטראיטיס ,עזרו למכרים יהודים .הכומר לאפיס טען
כי יוכל להציל רק ילדים בעלי תווי·פני~ אריים  -בלונדיניים,
בעלי עיניים כחו· לות הויועדים חיטב את השפה הליטאית.

וכשאורלי הציעה קבוצת ליטאים ליו"ר הנציגות כסף למען
הגיטו ,אך ליבוביץ סירב לקבלו.
נוסף לקשרים עם השלטונות הגרמניים ,היה הגיטו כפוף גם

למינתל הליטאי המקומי .אבטאנאס סטאנקוס ,הממונה על ענייני

גיטר

שאורלי
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ההיודים ,שלט בגיטר רכינה את עצמר "מלן היהודים"  .תחילה
היה כרחר בלתי מוגבל רהרא הפעילו בשעת איכלרס הגיטר,

אצל היהדוים החוזרים מן העבודה,

בחלוקת הגיטר לו.ניבי האזורים טראקר רקאררקאז ,רבסיררב להכליל

"דמי נופר".

השומרים הליטאיים מצאו תירוצים שונים כדי לערוך חיפושים

בגיסו את וחרב קאלני,קאס ,שם עמד ביתר .כל היהודים שלא

בכנסר לגיסו מפאת חוסר מקום נשלחו על·דיי סטאנקוס לז•אגר.
הוא יזם את ה"אקציות" ההמוניות בבית-הזקנים ובבית-הילדים .
סטאנקוס היה סרן בצבא הליטאי ,בעל

אחוזה18 ,

היה שיכור,

והם סחטו מקרבנותיהם

היהודים שעבדו במחנות·עבודה היו נתונים לחסדם של
המנהלים המקומיים .קשה במיוחד היה מצבם של עובדי מחנה·
פאוונצ'יאי ,י 11,נוהל על·ידי שידלארסקאס רדידז'באליס ,וכן

וז:.קרן ,רמאי וסאדיסט .בהיותו שיכור מסוגל היה לעשות גם

העובדים במחנה·ראדווילישרק ,שמנהלו היה ושקר .ליטאים
התעללו בעובדים היהודים ,הינדם רהסגירום לידי ה·ס.ס .על

זו הצליחה בת משפחת זקס להוציא את משפחתה מתון קבוצת

כל עבירה קלה ,כגון העברת מצרכי·מזון לגיסו ,העברת מכתבים

מעשה אנושי .היהודים שיחדוהו בבקבוקי

יי"',11,

ואמנם בדרן

יהודים שעמדו להוציאם להורג .סטאנקוס פרש חסותו על צעירה
אחת בגיסו .ב) (.ז והיא מילאה לעיתים את בקשות היהודים.
תקופת כהונתו של סטאנקוס נסתיימה ב  . 1.1,42-מיופה·הכוח

החדש ,עוזרו של סטאנקוס לוzזעבר  -מרצקאיטיס ,לא היה
בעל סמכויות בלתי·מוגבלרת ,והבא אחריו ,פובילס רצ•יס ,היה
אחראי לדיור בלב.ד רצ'יס התעלל ביהודים והירכה בהלשנות
כדי למצוא חן בעיני הגרמנים .הוא הסגיר יהודים שנפלו בידיו
לידי הגישטאפר ודרש את המתתם.
אנשי המשטרה הליטאית ,שבראשם עמד גרבלירנאס ,השתלטו

או יציאה לעיר

ללא הטלאי הצהוב.

20

המחתרת בגיסו ניסתה ליצור קשר עם המחתרת הליטאית
הסובייטית רעם הפרטיזנים בסביבה ,בשנות המלחמה האחרונות.
הם לא מצאר אדם שהיה מוכן לברא לעזרתם .ד"ר פקטור מזכיר
את הפגישה עם הסופר הסובייטי איליה ארנבררג ,אשר ביקש

מניצולי גיסו שאורלי לספר על עזרה שנינתה להם ועל התנגדות
האונלוסיה המקומית לגרמנים" .לנר לא היה יזרע אף מקרה
נזה"21 ,

על הגיטו .כיחוד ידועים לשמצה דומאשארסקאס וליטאי שכףנה

כאמור ,נתברר א nר·נן שהיו מקרים של הצלת יהודים על·
ידי התושבים המקומיים .אך בשרם פנים ואופן אין לקבל את
גירסתם של ד"ר .ד יאסייטיס ואחד מאנשי שאורלי ,ש"רק אחת

המשמרות בלקשטיס ,שנודע בכינוי "פלצלה" ,ומרגירנאס "בטס·

ה·ס.ס .ונהפכו

"מטר

שהינו

שמונים" ,

באכזריות

לגיסו עברה ביקורת ליטאית
ניק" ,התנכלו גם לשוטרים

קרבנותיהם.

את

הכניסה

 וזו חיתה דרך יסררים .ראשי·היהודים19 ,

או שתיים מן הקבוצות שלנר הושפעו מן
למשתפי·פערלה עם

פשעהים"22 ,

חערות

.1
.2
.3
.4
.5

"טבח המוני בליטא" ,חלק ',ב עמ' ,226-225
פנקס ,עמ' , 129
פנקם  ,עמ' •266
ליטע ,נון  ,1עמ' , 625

,13

"פאלקס שטימע"•23.1.1962 ,

.14

שרה גשמית" ,ביד שיתוף·פעולה למרי )לתולדות הכיבוש הגרמני

בליטא(" ,מתוך "דפים לחקר השואה והמרד" ,עמ' •159
פנקס ,עמ •330 1

.6

"טבח המוני בליטא" ,חלק ',א עמ 10 1

.7

-

גורלו של קריגריס

-

בעקבות המכתב נאסר והועבר על·ידי ה"פרטיזנים" הליטאים
·לידי הגרמנים ונאשר במאסר שנים רבות.

.8

מ .קריפוויצ'יוס" ,היחסים בין היהודים והליטאים בימי הכיבוש

.9

.16
,17
.18

.11

שם .עמ'

מכון ליהדות

בסיום המלחמה חי סטאנקוס תחת שם

.19
.20

פנקס,

עמ'

בנצ  1קוס

ראה גם עדותו של ש .חלוזין ,מדור לתיעוד בע"פ,

בדוי :

ווsי~ליס .אחר·כך

•144

ורו משקה

הלשינו על

.21

מוצל,
 -פנקס,

גב'
עמ1

פבלינסקי

ולוריט,

•201

עדותו יזtל ד"ר ג .פקטור ,מדור לתיעוד בע"פ ,מכרן ליהדות
זמננו,

.Ir be ginklo kariai, Vilnius/ 1967, p .

זמננו,

פנקס,

עמ '

•226

הובא למשפט.

הראשון.

174-175 .10

עדות שולמית גורדון.

שק י בלו מכתבים מגיטו וילנה

אב משפחת ונצלאוסקאס היה מחוגי הדמוקראטים בליטא ,חבר

.177

לפי זכרונותיה של זלדה קרל·שופן.

.Ir be ginklo kariai, V., 1967, p ,. 275 .15

הח 1ם " )בליטאית( ,בכתב·העת " הליטאי האירופאי"•9.8.56 ,
בסיים

שם ,עמ'

.265

ראה גם ב .בעדין" ,נישט פארגעסן די פריינד",

מס'

(. 12) 86

Dr. Domas Jasaitis. Naclonalsociallstinis ir komu - .22
 ; nistinis genocidas Lietuvojeתדפיס בליטאית מ"עבו·
דות שהוגשו בכנס של האקדמיה הליטאית הקתולית" ,כרך ,6
רומא  ,1969עמ' , 385

מס' •586

.Ir be glnklo karlal, V./ 1967, p . 253 . 12

הקץ

ערב חיסול גיסו שאורלי הצליחו חלק מן היהודים להימלט

חים הסתתרו אצל תר•  tבים מקומיים ,שהסכימו להסתירם לנוכח

בטרם הועברו לקרונות השילוח לגרמניה .אחדים מצאו מקלט

הנצחרן הקרב ' iZ-ל הצבא·האדרם .נמה משפחות הסתתרו בבית·

ביערות .חמישה ממחנה·העברהד בדארג  tiל הצליחו להתחבר עם

החרו•ז,:.ת העזוב של פרנקל.

הפרטיזנים הסובייטים יום לפני חיסול המחנה .אחדים מהנור·

שאורלי :::וחררה לאחר קרבות עזים במיתקפה ה·~ניה של

'יהרלת ל'יטא
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הצבא·האררם .אולם רוב היודי שאורלי שולחו למחנרת·ריכרז

בגרמנהי .אין דייעות על בסירנות בריחה ממשלוחים אלה .עם
הגיעם למחנה שטרטהרף ,עברו סלקצהי מיידית .חלק מהנשים
נשלחו משטרטהרף לחפירות באיזרר דנציג .קבוצה קטנה בירתו

של נשים שרדה .זקנים ,חולים וילדים נשלחו לתאי·הגאזים
במקרם .אלה ששודר הועברו למחנרת·ריכרז שרבים ,מרביתם
למחברת לייי דאכאר .לרבים יהיה זה סרף הדרן .רק מעטים
נשארו בחיים.

מנדל ליבוביץ
יו"ר הנציגות )יודנראט( בגיטו שאוולי

בתקופת ליטא העצמאית היה סוחר אמי,ד מעורב עם הבריות

ומכרבד עליהם בגלל יושרו ותרם לבר .לרגל עסקיו היו לו
קשרים עם ליטאים רבים .בענייני ציבור עסק רק באקראי .היה
מן המבצעים ומילא את המוטל עליו באחריות .רק תפקיד
ציבורי אחד מילא בקביעות ,והוא תפקיד יר"ר אגודת המתנדבים

היהודים  -לרחמי החזית .את כל ערלמר קנה בימי הזרועה
של השתרל·לרת הליטאים ןהאנצים .אז ,כשכל העסקנים הציבוריים
היהדוים נעלמו ,אר שנאסרו אר שרת,חבאר ,עלה הוא למשמר
ונתלעה בכל גרדלר .בארמץ·>לב שאיו למעלה ממגר עדמ עם בדל
קוטרן כנגד החברה הליטאית ,שרצתה לנשל את ההיודים
ממרשכם כשאורלי ולהעבירם למקרם שמד בז'אגר .לחם למען
עותר וניצח  -כשאורלי חרקם הגיטר.
תדררת לקשריו עם השליטים הליטאים החדשים הועמד
ליברביץ בראש הנציגות .הרא ההי יר"ר הנציגות ומילא תפקדי
זה כל זמן קירם הגיטר .בתפקידו זה לא נכשל .שמר על ירשו
לבר רמהימנרתר ,רעשה ככל יכולתו לטובת א nיר בגיטר .בראם
ודברן מגרסה לא היה ,אן בעל שכר ישר .גלרי·לב נשאר אפילו
בימים האיומים .כמה פעמים אמר לליטאים את האמת לאמיתה
רלא חשש מזעמם .ואלה היר מתביישים מפניו ולעתים קורנות
שער וצרנו לסרכת הגיטר.
זכררתני שיחתו האחת עם לירברסקיס ,זה שהעביר את

רשימת המועמדים ל"אקצירת" הראשונות מהגיטר .הימים היו

אפילו הליטאים כיבדרהר בגיטר ,רהיר ממלאים רצרנר בכל
הזדמנות .גם ב"גביטסקרמיסאריאט" ,הגם שלא הצטיין בגר·
מנית רהוטה ,היו מתייחסים אליו בכברד יזרע .חרא קנה לכברת
בכל הרפעתר ,הופעה גאה ,בעלת קרהמ ובעל צררה ,במילרתיר
הקצרות רהבררררת רבארמץ·לבר.
בשל יחסיר הטובים עם סטאנקרס  -הממונה על ענייני
היהודים ,עם גרבלירנאס  -ראש המשטרה ,סגנו שמטאס ,וערד
כמה ליטאים חשובים ,בעשר לגיטר כמה הסברת.
כאהרן נץ לא ניצל גם הרא את שמרתו לטרבתר הפרטית.
את כל צרכיו קנה בכספר·הרא .אפילו מתגרת מדידייו הליטאים
לא קיבל .גאה היה מכדי לתת לליטאים עילה כשלהי לחשוב,
שהם כיפרו במשהו את עורבם הכבד נגד היהודים.

הוא נתן את כל זמנו לגיטר ; ישב בנציגות מהבוקר עד שעה
מארחות בלילה .דאג לכלל ולפרט .עשה ככל יכרלתר ,כדי

להרשיע למחברת .עם השתלטות אנשי הס"ס ההי שלליטים
החדשים לאבן·נגף ,ולכן הרחיקרהר רהקימר נגדר את הבוגד
גאיררג אפריזר.

גם אחר·כן נשאר בעל הארטרריטה כלפי אנשי הגיטר ,ריnד
עם חבריו הקודמים למינר,ל השתדל לעשרת כמיטב יכרלתר
למען אנשי הגיטר העשוקים.
בשעת ההפצצה של שאורלי נ 1s-בילוי  1944על-ייד מטרםים
סובייטיים נפל גם הרא בין יתר הקרבנות .חרא נפצע רמת

כבר ימי רח,תפכ nרת משכררן·הדמים שלהם .לירברסקיס הרגיש

מפצעיו למחרת חירם ,ירמו האחרון של הגיטר.

מרסר·כלירת אר פחד יזרע מפני העתדי וניסה להתנצל בפני
מ .ליברביץ .עמד מנדל ראמו  :יודעים אבר את צדקתכם,
הליטאים .יבראו ימים ואתם ערד תצטרכו ליתד את הדין...
דברים אלה היר ,בלי שרם ספק ,לגמרי לא דיפלומטיים ,אן

פשוט רתמים ההי האיש ,אן בתרם לבר עשה את הבלתי·
אפשרי .כראש הנציגות עלה .בידר לשמור אמונים לאחיו
האומללים.

בזמנם עשר דרשם.

זכור יהיה יקר לכל אלה שהכיררהר בימים הטובים והרעים
גם יח.ד

)מתוך פםרו של א .ירשרליטl"l' ,מ'זיתות הגיזכודו(

ג~· '+Y' ,uרב .כ,ג~~~<
194f - 1144-.
~ ~כ71.רג.

= ר ·r--

ר 1r
!1

,:

~c

'

ך,

ו\1

r

~\ ~i 1

.,,, ,.,~ \L.j
'\\

,.כ .r .

~11

)\\ (f,,,.
.c

ז\

~

\ב

1

?

ה  Oדור

,,.-r

rרר

;פריזי'י
ט,lער

•,ה iu
יןו"

(.,

ב

~ \,

?·,n
Q 0

~ין
?י "J

;,ן•זננ

~

,c

ן >י' 1י(1

•<\

·~-,..
ו

"n

,1

)U

;

·,
ג

~~--א:l.1''~1,-.

\!
י'>~

_________

~·====~
\·"'==·,..=, =====d
~
--

הטךi.

'

<,
~

~

;;

'
~

":

\ iתננ•ת  Jרjב;ו י:פ• ~.כרוך .,.כן.כ•  1"157,ו

~' 1י'גה 'כן( nר  r' .וגג!!''>.

_ע ·4:,ה , 1.1ע 1י 1ת  -דו  Oוי,ח;ן

,,

======~=======================(~1===-===-

(.'1/

זז.rג pום .

 nי:פזו ·

'~גי'' Yוסף

"/נ/ 'f.57 J

\'/בל) -ל•גןב•.ז (.

ערי

השדה

.
במדור זה אשר לפנינו נעשה בפעם הראשונה בסיןר

לפתm

אשנב לוהראות םw

קצהו ממה שעבר על קהילות ההיודים בערי·השהד של ליסא.

יהודי ליסא ישבר במאתיים עיירות וכפרים ויותר ,פזורים בכל רחבי הארץ.
כמעט ולא היה מרכז עירוני או כפרי ,אשד לא ישבר בו ידר.זים .פעמים היו אלה
רק משפחות בודדות.

כאש נשואה על רוח זלעפות עברו ההרס והרצח על ישובי היהדוים .בראש

דהרו הקלגיסם הגרמנים אוחריהם דלקו עוזריהם הליטאים ,כשהם מליירם בהמוני
העם הליטאי ,על שכבותיו השונות .הם התנפלו על היהודים ,רצחו ,אנסר ,השחיתו,
רמסו ועקדו עם השורשים את האילן הנאה ,ששמר "יהחת ליטא".

המלחמה בין גרמנהי לברית-המועצות החלה ב·  22.6.41וערד לפני שיצאה השנה
שרדו בכל הקהילות אשד בעדי·ההדש )חרץ מקרבנה ושאורלי( רק קבררת·אחים.

פליטי·חרב בודדים נדדו ביערות כשהם מחפשים פת לחם ולינת לילה ,נתונים
לחסדיהם של מספר צידקים מצומצם ,אשר ערד נמצאו בליטא ,מלאת החאט כסםח.
כאשד עבד וחלף המבול ,המלחמה נסתיימה ,הנציולים המעסים יצאו ממחילות
מסתוריהם ,החיילים רהפרטיזאנים חזרו מהקרב ,שרידי יושבי דמ,חנרת שוחררו

ומוצאי המקלט בברית-המועצות החלו לחזור "הביתה" ,נתגלה חורבן יהדות ליטא
בכל זוועתו.
כבן ארב,ד החש לקבר אמר ,אשר הגולל טרם נסתם עליו ,כך חשד השרידים אל
קבררת·האחים .הם רצו לדעת כל פרט מרגעיהם האחרונים של יקיריהם .הם אסרפ

כל גרגר של ידיעה ,כל סיפור של שכנים ,כיד לדעת יותר ויותר על דרכם
האחרונה של משפחותיהם וקהילתם.
שני דחפים לוחצים על ליבו ומצפונו של כל אחד מהניצולים  :לנקום ולספר.
לרשום למען ידעו גם הדורות הבאים וגם העולם כולו מה עוללו לנו בשנות
השראה .לחרות "אות קיי "1ברוצחים ובעוזריהם ולהכיר תרהד למצילים עדיני·
הנפש .גם דמם של הקררבנות תרבע נקם והחזרת כבודם האנושי והיהודי .כל
החוזר לעיירתו ,למקום הולדתו או מגוריו ,חש שלא רק אבותיו ,בני משפחות,
אשתו וילדיו ,אלא כל הקהילה תובעת ממנו שלא ישכח אותם ,שיעלה על קברם,
שיגדר את מקום מנוחתם וימנע מבעלי·חיים לטמא את הקברים ומבני·אדם,
גרועים מחירת·טרף ,מלנבור בקברים בחיפושים אחרי שיני זהב .הם דרשו להקים
להם יד רשם ,להדליק נר·נשמה ולומר קדיש.
החומד המופיע במדור זה אינו מתיימר להיות סיכומו של מחקר .הוא רק בסירן
ראשון לספר מה אירע בערי·השדה של ליטא בתקופת השראה.
ודאי יימצאו רבים אשר ימתחו ביקורת על אי·דירקים ,על שגאיות בשמות
ובתאריכים ועו.ד נקבל את הביקורת ברצון .משאת נפשנו היא ,שכרך זה יתד את
הדחיפה לאיסוף שוסף של כל תעהדו עודית ,תמרנה רפירסרם מימי השראה .אנו

מקררים ,שגם הארכיונים בליטא ,החתומים היום בפנינו ,ייפתוח ,רני תינתן לחקורים

האפשרות לצייר תמונה מלאה על דרכן האחרונה של קהילות ישראל בליטא.
המקוררת שעליהם מבוססות הכתבות

א.

הם :

עדריות שנגבו בשעתו מאנשי שארית הפליטה בגרמניה ובאיטליה ,והנמצאות
רברכן בראכיון "יי ושם".

ב.

עדריות שנתקבלו בישראל ב"איגוד יוצאי ליטא" ובמערכת ,ואשר רובן עובדו
לכתבות על·ידי הסופר מאיר ילין.

ג.

אוסף התעודות במשפט נירנבדג .בין התעודות גם דו"ח יגר ,המובא כולו

.,

במדור התעיודי של הספר .הדר" Mאינו נקי משגיאות .תאריכים אינם מדוייקים,
לפעמים ,ומספרים אינם שלמים.
רפסומים השופיעו בליטא ובמערב על משפטי פרשעי·מלחמה.

ה.

ספרי·זכרון שונים ,שהופיעו בארץ ובתפוצות ,המוקשדים לקהילות בודדות.

,.

מכתבים

ומאמרים,

שהופיעו

בעתרנרת

היומית

רהפרירדית.

ז.

אוספים וספרים שפורסמו על·ייד ממשלת ליטא דס,רב·ייטית ובמיוחד שני

הכרכים של "טבח המוני בליטא" וסדרת הספרםי "העובדות מאשימות " .
ח.

ט.

ספרי·זכררנרת שהופיעו בארץ ובתפוצות.

רשימת ה"יארצייטן" לקהילות שרנות בליטא ,שחיתה בבית-הכנסת )כ!$רשול(
בקרבנה אושר מ .ש mט העבירה למערכת.

י.

חומר תיעדוי שהמציא הביבלירגרף ש .קורליאנצ'יק .

תודתה של המערכת נתרנה במיוחד למוסדרת הבאים :
"יד רשם"  -רשות הזכררן לשואה ולגבורה ,ליר"ר המוסד ד"ר י  .אר,ד למנהל
הארכיון ד"ר י .קרמיש ולכל עובדי המוסד ,שבאבר אתם בקשרים ן.אשר עזרו לנר
כמיטב יכולתם ,ובמיוחד לחיה ליפשיץ ,אשר נוסף לעמלה בריוכז החומר הארכיוני
ב"יד רשם ,,העמידה לרשות המעד-כת מקררות נוספים.

הסרפד רההיסי-טריון ישראל קפלן ,שהיה ממניחי היסוד לחקר השראה של יהדות
ליטא בתור עררך החוברות "פרן לעצטן חורבן" )מינכן  (1946-8ודרך עבודתו
שימשה לנר יסוד לדוגמה  .נצייד כי חלקו רב גם בכתבות על חורבן העיירות ,הבאות
בספר זה.

כל הערלים החדשים ,שלמרות היותם מטופלים בבעירת קליטה לא חסכו עמל
ומסדר לנר את המידע שברשותם.
ציב רבק ,עררך המדור

אבאל
) ( OBELIAI

מקום הקבר

שמאלה מהכביש ;

עיירה בצפון·מזרחה של

כ  12-ק"מ מעיר-המחוז

ראקישוק .ב·זtנת השואה חיו בה כ  120-משפחות של יהדוים .

עם פרוץ המלחמה נטשו כמעט כל היהודים את העיירה .הרוב

פנה מזרחה אל הגבול הלטבי ,כשמגמתם להימלט לרוסיה.
בהגיעם אל הגבול הלטבי ציפתה להם אכזבה מרה ,שכן שוטרי·

הזמן

; 25.8.1941 -

מספר הנרצחים

-

נפש.

1160
ליטא,

 -הכפר אנטאנושה,

כ·s

ק"מ מאב~ל 100 ,מ;

על קבר·האחים הוקמה אחרי המלחמה מצבה ביוזמת שרידי
היודי העייהר.
מוקררת

עדות רחל קלבדיה ,קדית·אונר.
ספד "יזכור" לדאקישוק והסביבה.

הגבול הרוסיים ,ששמרו על נקודות-המעבר בגבול הקודם שבין
ליטא ללטביה ,לא איפשרו את המעבר למי שלא היו בידו
ר'ז-tיונות·מעבר מתאימים .רק בידי יהודים מעטים היו רשיונות

כאלה .הרוב נשארו על הגבול ,כשמחנות הצבא·האדום ,הפקי·

אוואנטה )אלונטא(

דרת וממלאי התפקידים השונים ,עוברים ללטביה והגרמנים

) ( ALUNTA

מפציצים אותם.

באיז דרך להתקדם ,ניסו רבים להתפזר ,לחזור ולחפש מקלט
ביערות

ובכפרים

הקרובים.

הם

הסתובבו

בכבישים

הומים ,

עיירה במרכזה של ליטא ,במחוז אוטיאן .בשנת השואה חיו
בה כ  30-משפחות של יהודים.

כשהגרמנים ממטירים עליהם אש ומכל פינה יורים בהם ליטאים

עם כניסת הגרמנים החלו הרדיפות והנגישות על היהדוים.

ולטבים מזויינים .עשרות יהודים מצאו את מותם בדרכם חזרה

הגברים הוצאו ראשונים והועברו לבית-הסוהר באוטיאן .באמצע

וגוויותיהם התגוללו בצדי הדרכים .בקושי הצליח חלק לחזור

אוגוסט הועברו לאוטיאן גם הנשים והילדים .הם נרצחו באחת

לאב~ל .ועימם באו גם פליטים מהסביבה ,אשר חברו אליהם

ה"אקציות" שהיו ביהודי אוטיאן ,כנראה ב· ' 29.8,41ו) באלול

n

תש"א( ונקברו בקבר·הא ים אשר ביער ראשה.

בדרך.

הגרמנים נכנסו לעיירה ביום ',ה  26ביוני  . 1941חיי היהודים

)דאה

:

אוטיאן(

ורכושם הפכו מיד להפקר .את השלטון בעיירה תפסו ה"אקטי·
ביסטים" המקומיים ,שהיו עוצרים גברים יהודים ל"חקירות"

ו"בירורים" .איש מהם לא חזר.

אוז'וונט

השלטון הליטאי שהוקם במקום הרשה לאיכרים לקחת יהודים,

) ( U2VENTIS

גברים ונשים ,לעבודה .רבים מהיהודים ניצלו אפשרות זו
ויצאו לעבוד בסביבה ,שכן זכו לפחות לקבל מזון.

כעבור כמה שבועות ,בסוף יולי או תחילת אוגוסט , 1941
פיוסם המושל הצבאי של מחוז ראקישוק ,הלויטנאנט ז'וקאס,

,5

צו מספר

אשר סעיף

4

בו

שאורלי .בשנת השואה חיו בה כ  30-משפחות של יהודים.
כאשר פרצה המלחמה הגיעו לאוז'וונט הרבה יהדוים ,קרובי

אמר :

"קורה שאזרחים אשר לקחו יהודים לעבדוה ,לא רק שאינם
מנצלים אותם למטרה זו ,אלא עוד נותנים להם לעבור למקומות

משפחה של יהודי המקום .בעיקר באו מקלם המופצצת .בין
פליטי קלס היו הרבה רבנים הן מ"תלזכדו·תדרה" המקדמי  mן
מאלה שהשתתפו בכינוס הרבנים ,שנערך בקלס סמוך לפרוץ

אחרים ומאפשרים להם להתחמק מעבודה.
"התברר ,כי היו מקרים

עיירה

קטנה,

כ· so

ק"מ

דרובזית·מערבית

מעיר-המחוז

שלקחו יהודים

כאילו לעבודה

ולמעשה אין מנצלים אותם למטרה זו .עשו זאת תמורת כסף

המלחמה ,וביניהם גם הרב של וירבאלן  -הרב יצחק·אייזיק·
אליעזר הירשוביץ ,והרב לייב וסומן ,בנו של הרב אלחנן
וסומן מפולין.

ושוח.ד

"אני מודיע ,שכל מי שלקח אזרחים ממוצא יהודי ואינו

הגרמנים נכנסו לאוזידונט ב •  24ביוני  .1941הלאומנים הלי·

מעביד אותם ,או מי שנותן להם תנאים נוחים להתבטל ,ייענש

סאים העמידו עצמם מיד לרשות הנרכשים ומילאו אחר כל

בכל חומר הדין ,ייחשב כמחבל במדינה וייכלל ברשימת אוהדי

הוראותיהם ובמיוחד ההוראות שהתיחיסו ליהודים.

מן האוכלוסיה היהודית

היהודים".

נלקח כל רכושם ואת היהודים

חיי היהודים נעשו קשים מיום ליום עד שבא סופם הטראגי.

עצמם ריכזו במבנים ,בהם חיתה מבשלת·השיכר של בעל·

לפי הדו"ח של יגר נרצחו ב·  2sבאוגוסט  ,1941ב' באלול
תש"א 112 ,גברים יהודים 627 ,נשים יהודיות  421- ,ילדים
יהודים .בס"ה  1160 -נפש .היו אלה יהודי אב~ל ושרידי
היודי ראקישוק ,שנרצחו בראקי'זtוק  10ימים לפני זה.

האחוזה סמילגיאוויצ'יוס .במקום הקימו מחנה להיודים ומשם

מבין

הרוצחים

הצטיינו

פיאטראס דומאנאוסקאס,

באכזריותם :

ק  1$פיאניס

יוזאס

פיאטר~נאס,

ואחרים.

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא "

חלק ',ב

רשום :

היו מוציאים אותם לכל מיני עבודות.
ב  30-ביולי ' 1941ו) באב תש"א( הוצאו מן המחנה ,כביכול
לעבודה,

כ  90-יהודים ובכללם  10רבנים ,והשמידרם ביער

פאשילוהו .את השאר הוציאו לזיאגר וגורלם היה כגורל היהודים
שהובאו לשם מן הסביבה .את כולם רצחו ביום הכיפורים שנת
תש"ב.

תשעה מיהודי אוז'וונט נשארו בעיר מסיבות בלתי מובנות.

יהדדת ליטא
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הם לא הועברו לזיאגר,

רב·s

בדצמבר  1941רצחו גם אותם

ביער פאשילררה.
הרופא הליטאי פיאטראס גירברדאס הצטיין במתן עזרה

ליהודים .יום לפני הייאקציה" בא והזהיר את היהודים כי

עומדים לרצחם .הוא עצמו עזר להציל כמה יהודים מארזיררנט,
לרקניק והסביבה.

ברשימת קבררת·האחים ,שפורסמה בספר ייטבח המרבי בליטא"

שרום :

חלק ',ב
מקרם הקבר

יער פאשילורה 3 ,קיימ דרומית-מזרחית

-

מאוז'וונם ,על הכביש אוז'וונם-קלם  Iהזמן  -יולי 1941
 ; 8.12.41 ,מספר הנרצחים  91 -גברים ,נשים וילדים.אחרי המלחמה היו מבין הארכלרסיה המקומית שהלכו ונברר
בקברים ,כהשם מחפשים דברי ער,ך כסף וזהב .שרידי יהודי

ארז'ררנט לא יכלו לראות בחילול קברות יקיריהם והם פנו

לרבנות בווילנה בבקשה להעביר את עצמות הקדושים ולהטמינן
בבית·הקבררת בררילנד" הרשות ניתנה להם ובשנת  1956הועברו
עצמות הקדושים לויולנה .על קבר·האחים הוקמת מצבת רעלהי
הכתובת הבאת

בהן כל צררן  -ובלבד להלאותם ולהשפילם .עם ברא תערב,
חיתה סכנה צפריה לכל יהודי .החיילים הגרמנים ,שהיו עוברים

את העיד בפלוגותיהם ,היו מובלים בידי הליטאים לרובע
היהודים .שם היו מתפרצים לבתים ,משתוללים ,שודדים ,מכים

ומענים את האנשים חסרי המגן .הליטאים התקינו גם שכלרבות

עם המלה "  "Judeומרחו ארתה על כל בית יהודי ,כדי להקל
על הגרמנים במציאת מקומרת "בידוריי .ההתעללות ביהודים
הגיעת ליישיא" חדש נירם השלישי לכיבוש .לפנות ערב באר
הליטאים אל חצר בתי·הכנסת )שרלהריף( ,פרצו אל המקומרת
הקדושים ,השתוללו בהם והחלו זורקים החוצה את הספרים

רספרי·התררה .באותה שעת הבהילו את הרב צבי·יעקב בליימן,
רבה של העיר ארראן ,שהתגורר בקירבת מקרם כביתר של
יצחק פלו ,ואילצו אותר לשיר ולרקוד כשספר·תררת בידר.

א nר·כן הדליקו בחצר את כל הספרים ,ולאור ת"מדרהר" גזזו

את זקנו של הרב ,ירו בר רפצערהר קשה .למזלו של הרב הספיק
חתנו ,ד"ר ירדלרביץ ,שהיה רופא מומחה ,לנתח אותר מדי,
ומצבר השתפד.

בעברית :

"במרוצת הימים לבשה ההתעללות ביהודים צררה מאורגנת

עד הגל הזה רעדה

ואף חוקית .לפי הוראות מיוחדות חרייבר היהודים לשאת על
בגדיהם  -על החזה והגב  -גמן·דרד צהוב .נאסרה עליהם

המצבה אשר ירינו

פה לקדושים

בציד יהודים .את האנשים היו מעבידים בעברדרת ,שלא היה

-

ההליכה במדרכה  jאסור היה למכור משהר ליהודי אר לקנות
ממנו ,ובכלל נאסר כל מגע ומשא בין יהודים ללא·יהרדים .נוסף

מעיר ארז'ררנט

ושניםי מלרקניק,

לפורענות זר ,החלו הליטאים אוסרים את היהודים ,שנחשדו

שנהרגו נירם גבר האויב,

בעיניהם כקומוניסטים ,לייחשדרתיי לא היה גנרל .השרירות

בינהים עשרה

משלה בכיפה .בין הנאסרים היו גם שני הרופאים היהודים,

רבנים צדיקי·ערלם

דייר ירדלרביץ ודייר אסט ,רכן נשארה הקהילה בלי כל עזרה

הה ,מהר המחיר

היקר שארתו ידרוש אלוהים
בעד הנשמרת הקדושות הללו !
תנצנה

רפואית .פחד המאסרים הטיל אימה על ההיודים .בית·הסרהר
נמלא אסירים .גם את בתי·הכנסת הפכו לבתי·סרהר ליהודים,
לרוסים ולקומוניסטים.

"נירם ',ב  14ביולי ,בשעה שש בבוקר ,הודבקו ברחובות
העיר הודעות בחתימת ראש העיר ד"ר סטיפאנארריצ'ירס והקר·

קמרורת

עדות רחל קצב" ,יד רשם" _ מס' ק•2732f]:]S-

מנדנט הצבאי

-

על גירוש היהודים מארטיאן .כל יהודי המקום

חרייבר לעזוב את בתיהם עד שעה  12בצהרים בר נירם ,לכירון
העיירה מאליאט .כל אחד הורשה לקחת אתר חפצים ככל
שירצה .אסור היה להשחית את הרכוש הנותר  jכל אחד יקח
אוטיאן

) ( UTENA

עמו

את

שנקבעה

תערדת·הזהרת.

-

יהודי

שיימצא

בעיר

אחרי

השעה

יירה בר במקרם.

"הליטאים לא חיכו לשעת האפס .מיד עם הדבקת המודעות

פשטו על בתי היהודים ,היכר וחיבלו באנשים ואסרו גברים

עיר-מחוז במזרחה של ליטא .בשנת השראה חיו בה כ" 3000
יהודים .הגרמנים נכנסו לעיר ב  25-ביוני ,בשערת אחר·הצהרים.

רבים .בהלה אחזה ביהודים .הם לא השתהו באריזת מטלטליהם

תיאור מפורט על תלאות היהודים אנו מקבלים מעזרתם של

ומהירו לברוח מן העיר .את מעט החפצים שלקחו שדדו מהם

ניצולי ארטיאן צ .אביתר )בליימן( ,י· מלמד ואחרים .במכתב

איש עזבו

בדרן .מראה "יציאת היהודים" היה מחרי.ד כ 2,000-
את העיר .נהרו אל היער מזקן עד טף ,תשושים וחולים .תוך

"הריני היחיד מניצולי ארטיאן אשר היה בעיר עד הסוף ובדרן

שערת ספורות נעקרו מבתיהם תושבים ותיקים ,שקינם טופח

שכתב ,מספר צ.

אביתר :

נס נשארתי בחיםי .הגרמנים בכנסר לעיר בשעה  2אחר·הצהרים
נירם ',ד
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גייסרתיהם זרמו בכביש הראשי מזרחה

לעבר רוסיה .הליטאים בני המקום  -צהלו פנידם .משמחה,
בתלוםת תקורת ביימרשיעים אלתיי .את רחשי לבם הפגינו בקפצם

במקרם זה שנים על שנים בדייהם רבידי אבותיהם ואברת
אבותיהם.

"בצאתם מן העיר כיורנו אותם אל יער שילאני שעל אם·
הדרן .בשעת כניסתם ליער הועמד כל אחד לפני רעדה מיוחדת,

מיד לעררן "חיפושי נשקיי בבתי יהודים .התוצאה היחדיה

שחבריה היו מקרב האינטליגנציה הליטאית בעיר ,וביניהם אהש

מהתלהבות זר חיתה ,שכמה אנשים נרצחו .אלה היו הקרבנות

בתור מזכיהר .כאן נרשם שמר של כל אחד .הוא נצטווה למסור

ההיודים הראשונים בארטיאן .למחרת בבוקר החלו הליטאים

את כל דברי·הערן שבידר ,בעיקר זהב וכסף .האנשים עברו

ערי

חשד:ו

בדיקה קפדנית

~

הידוי אח,ד שנמצאו בכליו כמה מאות רובלים,

ליטאים או גרמנים עלולים להוציא אנשים חפים מפשע ולבצע
רצח מתוכנן ! לאחר היריות נפוצו ביער שמועות ,כאילו ראו

"עניים ומרדוים ,מלאי עצב ויגון ,נכנסו היודי אוטיאן אל

והידוים האמינו .אומלא

j

נורה בו במקום.

תוך היער .המקום הוקף בליטאים מזדיינים ,שהשגיחו בעין

פקוחה וזועמת על היהודים .אנשי·המשמר הפיצו שמועה,

את  500האנשים עובדים בכבשי

-

שמועות אלה ייתכן שרבים ,וניחרד בני הנוער ,היו בוקסים
פעולה כלשהי ,ולא אחד היה ניצל.

ספורים

"כארבעה ימים לאחר האקציה של  500הגברים באר "פרטי·

יועברו לגיסו מיוחד בעיר ,ברחוב אוזיירא .הלילה הראשון

זנים" אל היער והוציאו  40בחורות" .לעבודה מוליכים אותן"

ביער עבר על היהודים ללא שינה  jההתרגשות חיתה רבה ,ורוב
האנשים עמדו על רגלידם .,אפלה מוחלטת שררה במקום ,שכן

אמרו הליטאים .ואמנם גם לגביהן נפוצו למחרת שמועות,

שהאנשים

שיארו

ביער

רק

זמן

קצר

וכי

תוך

ימים

-

כאילו ראו אותן עובדות בחקלאות.

היהודים לא הורשו להכניס אל היער חמרי·דלק או גפרורים.

"לא עברו שלושה ימים וביער עברה התרגשות ,שמשהו
ממשמש ובא .כל הלילה בין ה"  6ל·ן באוגוסט ירו השומרים

להם אחלים מענפים .כל משפחה התיישבה תחת עץ ,הניחה

ללא הרף .באותו לילה ירד גם גשם ,וקר היה לשכב .האנשים

למחרת ידר גשם ,והאנשים היו ללא מחסה .אז החלו להתקין

הסתובבו בין העצים ושקעו בניחושים מניחושים שובים על

ענפים סביבה וזה היה ביתה.

"אוטיאן חיתה איפוא מן הישובים הראשונים בליטא ,שמהם
גורשו היהדוים כבר באמצע יולי .רדיו קובנה הכריז על הכבוד

הגדול שנפל בחלקה של אוטיאן להיות העיר הראשונה בליטא

הצפוי להם.
"בבוקר

ידם

',ה

,7.8.41

התבהרו

השמים,

ושוטרי·העזר

הליטאים באו כדרכם מדי יום לקחת אותנו לעבודה .ומאחר
שלא היו עוד הרבה גברים ,ערכו חיפושים ביער ,כדי למצוא

שהיא בקיה מיהודים.

"כשלשרה שבוערת הגתוללו היהוידם ביער .הגשם  mקרר

בלילות והרעב הציקו להם מאוד .רבים נחלשו וחלו

את כל המשתמטים.

לא חיתה

"מן היער הוליכו הפעם את האנשים לא לעבודה ,אלא לבגין

כל עזרה רפואית ,שכן הרופאים היהודים ישבו במאסר .בלילות

הבולשת .שם שוחררו כמה גברים ,שהיו בידיהם תעודות

היו השומרים יורים תכופות ומטילים פחד על האנשים .מדי

המאשרות כי הם עובדים אצל הצבא הגרמני .כל השאר בשלחו
לבית·הסוהר .בחצר בית·הסוהר לקחו מכל אחד את תעודותיו

את הגרמנים והליטאים מוציאים את הרכוש מבתי היהודים.

וכל אשר בכיסיו ,וכן גם את החגורה .ישכבו שם כמה שעות.

לאנשים ביער ניתן רק לחם .יש שיחידים היו מצליחים ,בשובם

בעד חלונות·התאים בשקפו אלינו פני יהודים שהובאו לכאן
מוריז'ון .בשעה  2הופיע גרמני מהגישםאפר .מיד הבהילו אונתו

לילדים ולחולים בכלל שררה ביער בין היהודים ויערת ואחווה.

הלסתדר בשורות .נפתח השער ,ופקודה

האסירים,

בימים קשים אלה באו לידי גילוי מידות טובות ואהבת הבריות

קדימה !

j

בוקר היו לוקחים את הגברים לעבודה בעיר .כאן היו רואים

מהעבודה ,להכניס אל היער קצת מזון וגם חלב ,שהיה מתחלק

למופת.

בשמעה :

"כשיצאנו לרחוב ראינו שבמרחק ביכר לפנינו צועדות בשים

"ביום ',ה  31ביולי 'ז) באב תש"א(  -מספר מר אביתר -

יהודיות .יתכן שהיו אלה  40הבחורות שהוצאו מהיער כמה

הופיעו ביער שוטרים ליטאים ורשמו את כל הגברים והנשים

ימים קודם לכן .מסביבנו היה משמר כבד של ליטאים ,ביביהם

מגיל  17ועד  .55בזמן הרישום צירפו אותי לקבוצה של 10

תלמידי גימנסיה וסטודנטים .אך יצאנו את העיר ,החלו הליטאים

אנשים והוליכונר העירה .עבדנו ליד הדואר בפינוי הריסות של

מריצים אונתו באכזריות .היהודים שלא היה בכוחם למהר ,בורו

בית ,שנפגע בהפצצות .לעת ערב ,קרוב לגמר העבודה ,ראינו

בו במקום .לאחר הריצה הפרועה ,לאורך שני ק"מ ,באה פקודה

יהודים רבים ,כולם גברםי ,מובלים מן היער .בשל החושך לא

המרים את

יכולתי לראות את כולם .אבל הבחנתי יפה בפניהם של הרב

והפסקה

נחמן הירשוביץ ,רבה הצעיר של אוסיאן ,ז'וראס -

להשתטח והפנים אל האדמה ! ומיד גם הודעה :
 יירה בר במקרם .עייף ורצוץ הייתי מהדיצהראשו

סגן·ראש·

זר השיבה קצת את רוחי .בשכבנו זמן·מה על האדמה ראינו

העיר לשעבר ,ושני בניו ,וכן בפניהם של לאבירו ,מעשירי

מרחוק שהנשים קמר וצעדו הלאה .לפתע שמעבר טרטור יריות,

יהודה שאפשסיין ועוד כמה מחשובי העיר.

ומיד קולות בשים ויללות .עתה ידענו כבר מה נעשה כאן רמה

העיר ,השוחט

,,

בחזרנו אל היער ,ראינו פורעים ליטאים מעמידים בסורים גברים

צפרי לנר.

הודים ,תוך צעקות וקללות על שאינם יודעים "להתיישר

"לאחר כ  15-דקרת ניבתה פקודה למחצית קבוצת הגברים

גם אותנו 8 ,האנשים ששבו

לקרם וללכת .השר-רה שלי חיתה מהאמצעיות ,ונשארתי עדר

מהעבודה ,צירפו לקבוצה זו ,שחיתה עתה בת  100איש .לאחר

במקרם .שרב נשמעו יריות וצעקות .ואז בא גם תורנו ללכת.

כמה רגעים הגיע שוטר ליטאי המעיד ולחש דבר·מה למפק.ד

מחזה·אימים נגלה לפני ,על גבעה מרקפת יער משלרשת עבריה

כהלכה ולשוות לשורה צורה יפה" ...

הלה שחרר מדי את האנשים ,וכולנו שבנו אל בני ביתנו.

היו חפורים בורות ארוכים .לא רחוק מברר אחד עמד ליטאי,

"ביער נודע לנו ,כי מספר הגברים שהוצאו באותו יום היה

כשמסכה על פניו ובדיו פרגרל ,בו היה מצליף בכל העובר על

אי·אפשר היה

פניו .מפחד הפרגול היה האדם רץ קדימה לעבר הבור ,שם היה

לקבל כל מידע על·כך .לאחר שעה קלה נשמעו לפתע קולות·

גרמני מקדמו ביריות ממקלע .בצד עמדה מכונית ולידה ראש·

ירי חזקים .עתה גברה ידם של האופטימיסטים  :החזית ! הגרמנים

העיר ז'וקאס ,הרופא המחוזי יאסינאס ועוד ממנהיגי הליטאים

 .500לאן הובלו האנשים ומה היה גורלם

נסוגים ,הגאולה בייד הרוסים קרובה לבוא...

-

ולא עלה אז על

באוסיאן ,שצפו במחזה.

הדעת כי ביריות אלה נרצחו אותה שעה חמש מאות היהודים,

"לידי הלן חברי הסטודנט קלמן כץ מאוםיאן ושביגר החילובר

כפי שנתברר לי אחרי·כן .אף רואי·השחורות שבקרבנו לא

לברוח .פתחנו בריצה .כדור פגע מיד בנץ ,והוא נפל תוך

החריקו בדמיונם עד כדי כך .איש לא העלה את החש,ד כי

צעקה :

"מת אבי "!

אני התקדמתי מהר ועברתי בקפיצה את

יהדות ליטא
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הבור ,כשכדרר פגע ברגלי .התעלפתי מכאב והתדרדרתי במדרון

אופינה

אל תוך הביצה שמאחורי הגבעה .בהתגלגלי שבה רוחי אלי,

) ( UPYNA

ואז החילרתי זוחל בתרך העשב הגברה עד הגיעי לשלולית מים
מרקפת קני·סרף .בפחד מרת שכבתי שם עד שהחשיך .כל הזמן

עיירה במחוז טאררריג .בשנת השראה חיו בה כמה עשרות

אל פסקו למעלה היריות .כנראה הוסיפו להביא אל הגבעה ערד

משפחות של יהודים.
עם פרוץ המלחמה ברחו כמעט כל היהודים מהעיירה וחיפשו

"בלילה ירד גשם חזק .יצאתי מהבור משותק בשתי רגלי,
כנראה מהמים הקרים ומאיבדו דם רב ,בעמל רב הצלחתי לעמוד
עליהן ולהפעילן .חשבתי לחזור אל היער ; הלא שם היה "ביתי"

מקלט אצל איכרים בסביבה.
ב  23-ביוני  1941נטשו הרוסים

יהודים.

בזמן האחרון .אולם מיד הבנתי עד כמה מסרכן הדבר ,ונוסף

את המקום ונכנסו הגרמנים.

לפני צאתם הציתו הנסרגים את העיירה ורוב בתיה עלו באש.
עם כניסתם של הגרמנים חרקם רעד מקרמי של "אקטיביסטים"

לזה גם לא ידעתי את הדרך .בינתיים פסק הגשם ,השמים

ליטאים ,אשר החל להציק ליהודים .פורסמו צורים לפיהם אסדר

לאחר שלרשה שברעות של הליכה בלילות רבדרך·לא·דרך

ללא·יהרדים לתת מקלט להיודים .כמר·כן נצטוו כל היהודים
שעזבו את העיירה לחזור אליה .הגברים נצטוו לברא ולהירשם

התבהרו ויכולתי להתמצא .החלטתי לשים פעמי בכיורן לקרבנה.

במפקדת ה"אקטיביסטים" .אלה שבאר להירשם נעצרו ולא

הגעתי לגיטר קרבנה",

שאר יהודי ארטיאן ,ובעיקר הנשים והילדים ,נספר גם הם
לאחר זמן קצר באותה גבעה ונקברו שם בבררו.ת הגרמנים

נראו ערד בחיים.

את כל בני הקהילה קיבצו בגררן גדולה ,סגרו עליה והציבו

השאירו בחיים כמה יהודים מרמחים ,שהיו נחרצים להם לעבודה ;

משמר מסביב .ה"אקטיביסטים" התעללו ביהודים ,ובמיוחד

אולם גם אהל לא הוחזקו זמן רב ,אחרון המומחים ההי התפר

נטפלו לגברים .לרב העיירה ,ר' שמואל סנדלר הי",ד גזזו
מחצית זקנו ובלי נרבע עם מטריח מעל לראשו אילצרהר לשים
טליתו על מקל ולשרפה.

שלדי הדרך לארשפרל ,במרחק כ  3-ק"מ מארטאין .כפי שנודע

שלרשה ימים החזיקו את היהודים בגררן ללא מזרן רמים.

אורכו של

לא nר·מכן העבירו אותם בעגלות לראסיין ,שם נרצחו ונקברו

דב קררין ,שהושאר בחיים עד נובמבר ארתה שנה בערך.
בררות הקברים

בקירבת טחנת-הקמח

נמצאים

ביער

אחרי·כן ,היו הבררות עמוקים ומספרם ארבעה ;

ראשה

כל ברר היה  5-4מטר ורוחבו  4-3מטר .את הבוררת חפרו,
לדברי הליטאים ,האסירים היהודים של בית·הסרהר בארטיאן,

יחד עם יהודי ראסיין.
)דאה

:

ואסייד(

ימים אחדים לפני האקציה הראשונה.

אוקמיאן

ברשימת קבררת·האחים ,המופיעה בספר "טבח המוני בליטא"

חלק ',ב מסומן קבר·האחים כדלהלן :
המקום  -יער ראשה ,שני ק"מ צפונית לארטיאן ;
8.41 ,31.7.1941ז ; 24 8.41 .,מספר הנרצחים  -כ" 4000

הזמן

-

גברים,

נשים וילדים.

31.7.1941

235 -

גברים

16

יהודיות

נשים

ן 4-

קומוניסטים ליטאים.

7.7.1941
29.8.1941

 483 -גברים יהודים 87 ,נשים יהודיות ר·  1ליטאי.

-

בארטיאן רמאליאט

 582 -גברים יהודים1731 ,

נשים יהודיות ר"  1469ילדים יהודים.
בסך הכל

 4,603 -נפש .יזרע כי המספרים בדר"ח אינם

מלאים ולכן יש להניח שמספר הנרצחים הוא הרבה יותר גדול.
גם איש הס א .גרסטאב חרמן מסר בעזרתו בלנדסברג ,כי
ביקר בארטיאן רבזאראסי

ב  15-רב 16-

באוגוסט

1941

רכי יום

לפני ביקורו נרצחו שם  4,000-3,000יהודים .אוטיאן חיתה
למקרם·ההריגה לא רק של יהודי אוטיאן ,אלא גם להיודי קוק·
טישקה ,ריז'רן ,טארגין ,אררנטה ,מאליאט ,ארשפול.

,1941

מיד

התארגנו ה"אקטיביסטים" הליטאים במקרם .מנהיגם היה ראטא·

ליס .כבר בימים הראשונים לכניסת הגרמנים חרא ציורה לאסור
את כל היהודים ולהחזיקם בבית·המעצר.
ב  5-אר ב"  6ביולי הופיעו בארקמיאן גרמנים .אחד מהם ביקש

שירנילרהר אל העצורים .הצטרפו אליו " 15אקטיביסטים".
הגרמני שהה זמן קצר אצל העצורים ובצאתו ציורה להוציא
שלרשה מהם ואלה גורר במקרם .הנרצחים היו יוסף רפייברש
ירסלביץ ואחד שמיט ,שהיה בעל חנות אריגים.
היהודים הוחזקו במאסר עד תחילת אוגוסט .ב"  4באוגוסט

הובאו למאז'ייק לאסמים שעל·יד נהר הרונטה .הגברים נלקחו

מיד לחפור בררות והנשים סופחו לנשות מאז'ייק ,שחיו כבר
מקודם באסמים.

ב 9-

באוגוסט

1941

)ט"ז

באב תש"א(.

וקמררת

,JM/ 177

בה  25משפחות של יהודים.

הם נרצחו יחד עם יהודי מאז'ייק

צדוק אביתר )בליימן( ,חיפה.
עדויות גוסטאב חרמן,

עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז מאז'ייק .בשנת השראה חיו
הגרמנים נכנסו לעיירה ב"  26אר ב·ד  2ביוני

לפי הדר"ח של יגר נזצחר בארטיאן :
יהודים,

) ( AKMENlt

"יד

ושם"

; 694/585

י.

מלמ,ד

"יד

ושם"

אחרי המלחמה הרקמה על קברותיהם מצבה נצררת לוח שיש
שחרר.
מקרררת

עדויות חנה דייף" ,יד ושם"
ושם 11

טיגד,

מס' ; 1779/1637
חולון ;

איטה

מס' ; 1670/1555
פלוקד ; גיטה

שדה דייצקי ,כפד·סבא.

א .ירושלמי" ,ליטע" ,חלק •2
)דאה גם וקשבה ומאז•ייק(.

צבי דוזנבוים,

"יד

רחובות ;

חיח

בלון,

ערי

השר
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אוראן

היהודים וחיפשו צעירים בעלי מבנה· גוף איתן ,וכן יהודים

) ( VARENA

חשובים ואינטליגנטים .חלק מהיהודים הסתתר .נלקחו עשרה

אנשים ,ובאמתלה שהם נשלחים לעבודה הובאו אל עיר·המחוז
עיירה בדרומה של ליטא ,במחוז אליטה .בשנת השואה חיו

אליטה ושם נורו יחד עם עוד יהודים שהובאו מדאוג ,מרטש,

בבוקר.

בוטדימנץ ועיירות קטנות נוספות בסביבה .בעיירה לא ידעו
על·כך משך זמן רב .למרות העובדה שמקבוצת הנלקחים

הכיבוש המהיר אף מנע מהיודים לברוח .כל היהודים נשארו

ל"עבודה" לא נתקבלה כל ידיעה ,לא רצו היהודים להאמין

בה

כ· so

משפחות של היודים.

הגרמנים נראו בעיירה ביום ',ב

ה" 23

,1941

ביוני

בעייהר.

כי נרצחו.

הימים הראשונים לכיבוש עברו בשקט יחסי .למראית עין

לא השתנו הסדרים ולא היו פגיעות ביהודים .אולם מתחת לפני
השטח התנהלה פעילות חיה של הליטאים ,במאמצים להשתלב
ב"סדר החדש" ובין השאר להיפטר מן היהודים.

ביום א' בבוקר,

17

באוגוסט ,שוב

נחטפו היודים

מתוך בתיהם .אחד·עשר צעירים הובלו למקום בלתי·דיוע .על
כל היהודים הוטל להתייצב במשטרה פעמיים בשבוע.
שבועות אחדים היה שקט יחסי בעיירה ,פרט לסחיטות כספים.

מפקד המשטרה סאדאוסקאס וראש המועצה טארילה ,היו תובעים

בראש ה"אקטיביסטים" הליטאים עמדו אנשי האינטליגנציה

וחוזרים ותובעים מאת היהודים כסף ,זהב ,חפצי עדך ,פרוות

בית ·משפט

שיותר לא יילקחו יהודים לעבודה.

במקום.

העו"ד

מינקונאס,

פקח

היערות,

מזכיר

ועוד ,בהבטיחם אגב כך,

השלום ,פקידי דואר ואחרים ,ענדו על שרוולי בגדיהם סרטים

ביום ב' בצהריים 1 ,בספטמבר ,התחילו שוב לחטוף יהודים,

לבנים עם צלב·הקדס ,מוכנים לאות שיינתן להם כדי להתחיל

הפעם גם נשים ,ואפילו חולים .רבים פדו עצמם בכופר .עשרים

בפעולה.

וארבעה יהודים ,בתוכם נשים וחולים ,הוצאו מן העיירה בעג·
בלילה שבין יום השישי לוזLבת ,ה"  28ביוני

לות .המפקד אמד ל"יודנראט" ,כי דורשים ממנו עובדים ,והוא

 ,1941העידו את כל היהודים והודיעו שעל הגברים להתייצב

•ז,Lולח בכוונה חולים כדי להוכיח שאין לו יותר עובדים ראויים

והאות

ניתן :

בנוקד עם כלי·עבודה כדי לצאת לעבודה.

ב· s

בנוקד התייצבו

לשמם .בתמימותם האמינו לו האנשים.

לפני תחנת ·המשטרה במקום שבעים גברים יהודים ומעדרים

היו בין היהודים שהתחמקו לאט לאט מהעיר ונמלטו לדאדין

בדייהם .לפניהם התייצב מפקד המשטרה הליטאית ונשא נאום

ולררסילישרק .שתי עיירות סמוכות אלו היו שייכרת באורח

ארסי .הוא הודיע להם שמכאן ואילך חיי היהודים הפקד הם.

אדמיניסטראטיבי

לדבריו ,היהודים הם אשד גדמו לכל האסונות שבאו על העם

הפורענות היא מנת·חלקם של יהודי ליטא בלב.ד

הליטאי .להבא עליהם לעבוד קשה .המשימה הראשונה המוטלת

ב·s

סבורים

לביילורוסיה.

היו

אז,

כי

כרס·

בספטמבר שוב נחטפו יהודים כדי להביאם ל"עבודה"

על היהודים היא לתקן את הדרכים ששובשו בעת המלחמה.

לאליטה .בדרך לשם נורו כולם .את בעל המנסרה ,מילד ,עינו

עלהים לעבוד מאור הנוקד עד מאוחד בלילה .מזון לא יינתן

באכזריות וסחטו ממנו את כל כספר ,אנסר לעיניו את אשתו

להם.

ואת בתו בת החמש·עשדה ,ואחד·כך נודו כולם.

רעבים וצמאים ,כשהשמש מכה על ראשיהם ,עבדו היהודים
כל היום בכבישים .היה עליהם לסחוב ממקום למקום אבנים

ביום

ב'

בבוקר,

8

בספטמבר,

קיבצו

את שארית

היהודים

שבעיירה .מסביב עמדו ליטאים רבים ,מזויינים ברובים ,ושמרו

כבדות .מחוץ למעדרים ,שהיו להם ,לא ניתנו להם כל כלי·

שאיש לא יימלט חלילה .לתפקיד זו התייצבו כל הפקידים

עבודה .השומרים הליטאים האיצו בהם והיכר אותם באכזריות.

האזרחיים במקום .נערה אחת ,ליבה ירדקאנסקי ,בת  ,12הצליחה

חיילים גרמנים ,שעבדו במקום וראו את היהודים העובדים

לברוח .ראש המועצה ,טארילה ,רדף אחריה כשהוא רכוב על

והליטאים הנוגשים בהם ,היו מצטרפים למענים ומכים ביהודים.

סוס ,תפשה והחזירה .ליטאים למאות ,מן הכפרים הסמוכים,

הם לקחו מהיהו·

באו בעגלות ובשקים כדי לבוז את רכושם של היהודים .כמאה

גם על השוד לא ויתרו השומרים הליטאים

-

זים את כל השעונים.
ב·  1ביולי החלו גם המאסרים .ראשונים נאסרו צעירים ,שהיו
חברים בקומסומול .הם הובאו ליעד הקרוב ונודו.

לא איחרו לבוא הצווים המגבילים .ב"  3ביולי היה על היהודים
למסור את הפרות והאופניים .ב·  10ביולי הוקם "יודנראט"
בן  12חברים ,עליו הוטל להיות המקשר בין היהודים לבין

ועשרים וחמישה יהודים ,בתוכם  70ילדים ,כונסו לבית·המדרש
ונכלאו שם .למחרת ,ב"  9בספטמבר )י"ז באלול תש"א( ,הוציאו
את כולם והביאוס אל היער שבקירבת הכפר אוז•ידיק ,ן,יןזם
נרצחו.

לפי דו"ח יגד נרצחו ב·  10.9.1941באוראן  541גברים יהודים,

 141נשים יהודיות  149 "1ילדים יהודים.

השלטונות ולדאוג לביצוע הוראות השלטון .ב"  16ביולי נצטוו

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

היהודים לענוד על בגדיהם מלפנים ומאחור מגן·דןד·צהוב עם

חלק ',ב מסומנים קברות·האחים באודאן כדלהלן :
 .1המקום  -יער כ·  1,sק"מ מאודאן 200 ,מטר שמאלה
מהדרך לכפר דרוצקונאי ; הזמן  ; 10.9.41 -מספר הנרצחים -

האות " ". J

כל קשר בין יהודים ללא·יהודים נאסר .אסור היה

ליהודי להיכנס לביתו של לא·יהודי.
קשים ואכזריים במיוחד ביחסם ליהודים היו כל אלה ,א,יןזר

 831גברים ,נשים וילדים.

בימי השלטון הסובייטי היו מעריצי הקומוניסטים .כעת הפכו

.2

עורם ונעשו שוטרים ,פקידי הגישטאפו ועושי·דברם המסורים

הרכבת,

המקום

-

כ 200-

יעד מארצינקוניאי ,בין האגם קאסטינה ותחנת·

מטר

מהתחנה ;

מספר הנרצחים

של הגרמנים.

לאודאן הגיעו שמועות על רצח יהודים בקרבנה ובווילנה,

מקורות

אך קשה היה להאמין לאותן שמועות .ביום ',ג  12באוגוסט,

עדרת שלמה ררטנברג ,תל·אביב.

פשטו שוטרים יחד עם "אקטיביסטים" ליטאים על בתיהם של

"פרן לעצטן חורבן" מס'  ,4מינכן •1947
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, ,חדות ליטא

אושפול

זממו הלם בראשה באקדוחו  .הצעירה נפצעה קשה רמתה לאחד
שהתפתלה זמן רב ניסוריה.

) ( UZPALIS

למירל מ"ץ נולד תינוק ימים אחדים לפני תחילת המלחמה.
עיירה קטנה במזרחה של ליטא ,כ  20-ק"מ צפונית מעיר

לחצר.

המחוז ארטיאן.

בשנת השראה חיו בה כ  100-משפחות של יהודים.

מחרדי במיוחד היה מרתו של הרב הצעיד ר' ליינ קאמדז ,בנר

הגרמנים נראו בעיירה ביום ',ה  26ביוני  .1941כבר נ 22-
ביוני ,יום פרוץ מלחמת גרמניח-בריח"מ ,התחילו להשתולל
בארשפרל כנופיות של ליטאים .חיו אלח חברי "אגודת הקלעים"
לשעבר ,בראשם עמדו בנר של הטרחן ירנאס גאביס ופקיד-

הדואר פרבילאס מיקרצ'ירניס .בדרכים שרנות ,ברגל וברכיבה,
התאספו הפורעים ליד משקר של האיכר גרראצקאס רמשם יצאו
במאורגן לעיירה והחלך לפרוע ביהודים.
הם הכו ,בזזו ורצחו.

בין הקרבנות הראשונים חית העלם היהודי חיים-מאיר
שלרסברג .הפורעים ידו בר ברחוב .בשוחט של הקהילה ירו
למרות על·יד בית המרחץ .העלם נער מזרח הגיע לארשפול
באופניו מארטיאן .הפרוע גאביס הורידו מהאופניים

רידת נר.

הכדור לא פגע בר למוות .פצוע ושותת דם סחבו אותר לבית-

המעצר,

הפורעים קרעו את התינוק לגזרים לעיני האם וזרקו את חגוריה

לשם הוכנסו גברים ,מיועדים לרצח .לפתע הגיעו

חיילים רוסיים מארטיאן ,שחדרו את העצורים רלקחום עימם
בנסיגתם מחעיירת .כן ניצלו ממררת בטוח.
עם כניסת הגרמנים לעיירה הודיעו ליהודים ,שעליהם לעבור
ולהצטופף בגיטר שנקבע בכמה רחובות צרים מסביב לבית-
המדרש וברחוב בית-המרחץ .רק לחולים ולחלשים הורשה

לתישאד זמנית בבתי מגודידם ,הקודמים.
הרצח החל מי.ד גברים יהודים בריאים וחזקים חיו נסחבים
בקבוצות קטנות בנות  10--5אנשים לחפירות מימי מלחמת-
העולם הראשונה שעל-יד ניצרת גדולות .שם היו נדחפים

לביצות וטובעים לאיטם .הפורעים סחבו גם משפחות שלמר.ת

של הרב הזקן

,,

אהררן·נפתלי קאמרז .הרוצח צ'אפוניס אנס

את הבת לעיני האב ראחר·כן אסר את ר' לייב וכלאר בבית·
המעצר .ימים אחדים הוחזק ללא ארכל ושתיהי ואז הרנילרהר
צ'אפרניס ומדעיו בדדן לארטיאן וצירו עליו לחפור קבר לעצמו.
ר' לייב קאמרז קפץ על צ'אפרניס ,אחזר בגדגרתר והחל לחבקו.
חברו של צ'אפרניס ,שחבר אליו ברצח ,ירה בר' ליינ והרגו.
ימים רבים שכב צ'אפרניס בבית·החרלים ונאבק על חייו.
יהודים רבים ניסר לברוח ולמצוא מחבוא אצל ליטאים
בסביבה .רובם נתפסו ונרצחו .דק וייזל שלרסברג ,שחיתה
נשואה

לליטאי ,שרדה .במאמצים

רבים

עלה בידי

בעלה

להסתירה.
לאחד שאחרוני היהודים הועברו לגיטר ,בזזו הליטאים את

רכוש היהודים רחילקרהר ביניהם.
חיי שארית היהודים בגיטר נעשו קשים מיום ליום .מספר
הגברים והצעירים הלן ופחת .הנשים ,בעיקר הצעירות ,היו

נתונות להשפלה ועינויים.
הגיע ה  29-באוגוסט

,, ,1941

באולל תש"א .כל שארית

העדה הובלה בדרן לארטיאן .את חרב חזקן ר' אהדון·נפתלי
קאמרז ,שהיה משותק ,הניחר על עגלה כשרגליו וידיר המשותקות
נגררות .הפרידו בין הגברים לנשים ולילדים ,ואת כולם רצחו
בקירבת חורשה במרחק

כ· 1s

ק"מ מהעיירה ,מקרם בר נרצחו

כל יהודי ארטיאן והסביבה.
בתרם המלחמה ,כאשד חזרו שרידי הקהילה ,גודרו הקברים
והרקמה מצבה )ראה ארטיאן(.

הראשונות היו משפחות אדרנס רכן האחים יצחק ופנחס פישר,

שנרצחו ליד בית-הקברות היהודי והושלכו לבור סי.ד הרוצחים
היו באניס ריאנקיאוויצ'יוס.

ונ;,ורות

עדויות יעקב קופלנסקי,

לא עבד זמן דב ונרצחו אמידי הקהילה ,אלה שנחשבו לעשי·
וים ובעלי נכסים .נאמד להם שהם מועבדים לעבודה בסביבה.
בקבוצה זו חיה עסקן "מכני" זרד אידילמן ,זרנדיל כ"ץ ,שומאל

רמתיים ;

מוטל קופלנסקי ,קיראון.

...

אז'רני

שלוסברג ,זוסמן וולרניץ עם משפחותיהם .כולם הובאו לחורשה

) ( ZARASAI

ליד בוטישקיס ,במקום שהיו כנד בררות מוכנים ,ורוצחים חיכו
להם.
אחריהם הר~ה קבוצה שלישית של תשעה יהודים וביניהם
מרדכי מ"ץ ,יעקב שדייר ואחרים .גם אותם חיסלו גאביס

ויאנקיארויצ'ירס ,שרצחו את האנשים בדם קר ,בשרוולים מרפש·
לים כשצלב קרס עליהם.
כן נמשן הזבד ללא

הפוגה :

אז'ארני )זאדאסאי( היא עיר·מחרז בצפרן מזרחה של ליטא,
בקירבת הגבול עם לטביה ופרלין .היא שרכנת על הכביש
קרבנה-דררינסק ומוקפת הרבה אגמים ,לפני השואה חיו נח

כ· 1soo

יהודים.

עם פרוץ מלחמת גדמניה-בריה"מ לא העריכו היהודים

קבוצות קטנות של יהודים היו

כראוי את המצב .רק ביום השני למלחמה ,נאשר החלו לנוע
דרך העיר צבא סובייטי נסרג ואלפי פליטים בורחים ,בחלקם
הגדול יהודים ,נזדעזעו היהודים המקומיים והחלו לברוח מהעיד.
אן זבד זה לא היה כה קל כמר ביום הראשון .קבוצות של
ליטאים מזדיינים ארבו לבורחים בדרכים והיו יורים בכל מי

היו גם מעשי אונס וזרעוה .הליטאי הצעיד אנטאנאס סארוי·

שניסה לעבוד לרוסיה .בראש ה"אקטיביסטים" ב:1זז'אדני עמד

לירס אנס יחד עם חברו צעידה יהודיה ,ואחר שביצע בה את

דרסי מקומי בשם קזאנרב .הוא הוא שאידגן את הפרעות ניחר·

מוצאות ונרצחות במקומות שרבים .נוסף למקומות שנזכרו,

נרצחו יהודים גם לדי בית·הקבררת הרוסי ,ליד בית·המדחץ,

בכביש ארטיאן ליד הנפחיה ,בכביש ירזרראנט ליד הכפר באירראי.
יהודים נרצחו גם בבתיהם.

ערי
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השדה

זים .ראשי עוזריו היו המורה שאקיס וראש המשטרה החשאית

לשעבר ב~ז'~רני בררזיקייטיס .הם לא הסתפקו בהוראות הכל·
לירת המפלות יהודים .מהיום הרא•  tרז החלו ברצח והתעללות .כן

קברו חי במרכז העיר את לייב בנקה .הפולני המקומי פאשקזsביr
הרץי ברחובות העיר את בעל הטחנה בר נרביק ,היודי בז

שמרנים ,כשאל גבר מסומרת תמונתו של סטאלין.
ב  26-באוגוסט הגיעו לזsז'זsרני מספר רב של עגלות .אספר את

בלטרשקיאי 500 ,מטר מהכביש וrזגוצ'יאי-דוסיאט ; הזמן
 ; 26.8.41מספר הנרצחים  2569 -גברים ,בשים וילדים.
בדר"ח יגר נאמר ,כי ב  26.8.41-נרצחו ב  15ז'  15רני )זאראםאי(
 767גברים יהודים 1113 ,נשים היודיות ,קומוניסט ליטאי אח,ד
 687ילדים יהודים וקומוניסט רוסי אח.ד

-

שרידי יהודי ~ז'~רני והעיירות הסמוכות הקימו אחרי המלחמה
על קברות·האחים מצבת·זכרון ועליה הכתובת " :כאן טמונים

כל היהודים והעלו אותם עליהן ,כדי להסיעם כביכול לראקי·

8,000

שרק לעבודה .נאמר ליהודים לקחת עימם קצת מזרז ומעט מאד

הפאשיסטים הגרמנים

מסלטליז ,שכן הם אמורים לחזור מהר ואת כל צרכידם ,יקבלו

יהודים מזאראסאי והסביבה ,שהושמדו באכזריות בדיי

ב 26-

באוגוסט

". 1941

םקרררת

בינתיים בראקישרק .היוצאים סברו שיהא עלהים לעבוד קשה

ירחמיאל קורב ,מיבבן•1948 ,

אן הדבר לא נראה להם מסרכן ,כי בזמן האחרון הסכינו לדברים

חסיה קופילוביץ ,שאלון מרכז הפליטים באיטליה.

הרבה יותר גרועים .לא עלה על דעתם ,שמובלים הם לדרכם

דב

לינטו,D

ירושלים.

האחרונה.

לאחר שכל היהודים עלו על העגלות צייד ראש·העיר את
הרב ר' אלהיו רזניק ושניים מחשובי הקהילה במכתבי-המלצה.

אייראגולה
) ( ARIOGALA

ראש·העיר כתב שהם אנשים ישרים" ,יהודים טובים" ,וביקש

שיקבלו אותם יפה ויתייחסו אליהם טוב .כל השיירה יצאה
לדרך כששומרים ליטאים מזריינים מלווים אותם.
כאשר עברו  15ק"מ בדרן לארטיאן ,ביער דזsגרצ'יאי בקירבת

עיירה במחוז קידיאן .לוככי השואה חיו בה כ  450-יהודים.

הכפר סארריצ'ירנאי ,סמרן לעיירה אנשאלפס ,אמרו להם לרדת

ביום ',ב  ,23.6.41אחר·הצהרים כבר נכנסו הגרמנים לאיירא·

"להתפ·  tט  !",היהודים ראו

גולה .בימים הראשונים לכיבוש נורו בידי ה"אקטיביסטים"
הליטאים כמה מראשי העדה ומנהיגיה ,ביניהם צבי )הירשל(
זיו ,מיכאל קגנוביז ויוסף מרקוביץ .אנשים אלה נודעו כעסקנים

אפשרות לבריחה לא חיתה .הנשים סירבו להתפשט והתחילו

נאמנים וישרי·לב והיו מקובלים על כל הציבור היהודי רגם

לרוץ לכל העברים .קמה בהלה .השומרים החלו לירות לתוך
הקהל במכרנות·יריה .לא עברה שעה ארוכה וכל יהודי זsז'זsרני

הליטאי.

לאחר זמן קצר גירשו את יהודי העיירה מבתיהם וקבעו לדם,

סחב למקום ההריגה את

מקום-מגורים בשטח שבין בית-הכנסת לבית-המדרש והקלויז.

מהעגלות .מיד נשמעה הפקודה :

עצמם לפתע עומדים על וכי בררות חפורים .עולמם חשך עליהם
וזעקםת עלתה השמימה .הם היו מוקפים שומרים מזריינים רשום

נרצחו .אחד השומרים,

פאשק  15ביץ,

הנכה קםוע·הרגליים ירחמיאל שלטופר הושליכו חי לברר.

שטח זה הוקף גדר·תיל ונקרא בפי האנשים בשם מחנה-היהודים

באותו יום ובאותו מקום הושמדו גם יהודים מדוסיאט ,סאלוק,

או גיטו .משם היו מוציאים מדי בוקר את ההיודים המבוגרים

טורמרנט ,רימשאני ודוקשט .רק שני יהודים

ומעסיקים אותם בכל עבודה קשה ומוכרכת וניחרד בעבודות

הצליחו להימלט מהבור .שם האחד אחרון )שם משפחתו אינו

בזויות .ההתעללות חיתה כאן העיקר .לא שמו לב לזקן ולחלש.
בין המובלים לעבודה היה גם הלמדן הגדול ר• יעקב קסטין,

כשהמשטרה מחפשת אחריהם .חיים שרלמן בררה למורת בסופר

מחברו של הסוכר בהלכה "משפט יעקב".

של דבר ,ואהוון  'Nבד עצמו לדעת בראותו שאין לו סיכוי

יום אחד נצטוו כל היהודים לעזוב את המחנה ולעבור למקום
אחר .נאמר להם ששם יהיה מקום·העבודה שלהם ושם ישבו עד

ב~ז'זsרני נותרו שני יהודים .האח,ד ישראל טרריב ,יהודי כבן

גמר המלחמה .לשם "העברה למקום עבודה" הוגלו לאייראגולה

ששים ,היה מקובל מארד על הליטאים .השאירו אותר לטאטא

גם היהודים מהעיירות הסמוכות צ'ייקישוק ווילון .כל אחד

את רחובות העיר .גם חסד זה לא נמשן זמן .ביום בהיר אחד

הורשה לקחת אתו מחפציו כפי יכולתו לשאת בעצמן .מלווים

אנטאליזsפט,

ידוע( והשני חיים שרלמן .לאחר שנמלטו הסתובבו בסביבה

להינצל.

ירו בו

והמית והר.

שמירה חמורה הובלו היהודים במורד ההר בכיוון לטחנת·

השני ,ירחמיאל שגיזיר ,היה נשוי לרוסיה .הוא התחבא בביתו

המים שעל נהר הדרביסה .בצלע הגבעה המשתוכעת אל הנהר

ולא הראה פניו בציבור .במשך הזמן נמאסה עליו הישיבה

היו כבר בורות חפורים ,ושם ברצחו היהודים .על יום זה סיפר,

בבית ,או שאשתו לחצה עליו שיצא לעבדו .כך או כן ,הוא

אחרי המלחמה ,האיכר הליטאי טדיאוש מהכפר קאראלגיריס
הסמוך לוריליקי :

לא העריך את הסכנה הצפויה גם ליהודי מומר להראות פניו.
ביום א' בי  tבוע התהדר בלברש· nג ויצא לכבסיה יחד עם אשתו

"אבי הייתי במקרה באייראגולה ,כאשר הוליכו לשחיטה

ובבי משפחתה .כאן זיהה אותר קזאנוב והוציאו באמצע התפילה

את יהודי המקום והסביבה .היהודים האמינו כי מוליכים

מהכבסיה .כשאקדחו שלרף הובילו בחוצות העיר בכיוןר היער

אותם לעבודה ,וכאשר התקרבו לדוביסה רדאר פתאום

במוגוץ '.לא הרעילו תחנוניו ותחנוני חותנתו .קזאנוב הביאו

לפניהם את הבורות הפתוחים ,השליכו את חבילותיהם

ליער ,אילצו לפשוט את חליפת-החג שלו רירה בו למורת.
בר·  tימת קברי·האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

חלק ',ב מסומן קבר·האחים במלים אלו :
המקום -

יער פז'~מיס 3 ,ק"מ מבית·הספר של הכפר

ופרצו ביללות ובצעקות ,עד שגם האדמה יכלה להתבקע.
אני דפקתי בסרס ואטמתי את אזני .התמרנה עודנה עומדת

חהי לנגד עיני"·
ב  3-באוקטובר 1961

העיד בפני בית·משפם סובייטי העד

יהדרת ליטא
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פצצה והחריבה את הבית .בעיר קמה בהלה .כל מי שיכרל ברח

פראנאס מאטירקאס .בין השאר סי!כר שהיה בפלרגת שרטרי·
העזר הליטאים שהגיעו ב  1-בספטמבר  1941לאייראגרלה להש·

ממנה .הוא מצא מקלט אצל איכר במרחק  3ק"מ מהעיר .נעבור

תתף ברצח היהודים .כל היהודים היו מררכזים בבית-הכנסת .

ימים אחדים היה עליו לעזוב את בית האיכר ,שכן ה"אקטיבי·

בצהרי היום הובילו את כל הגברים לשפת הנהר דרביסה ,שם

סטים" הליטאים איימו על כל ליטאי לבל יחביא יהודים.
בעיר סיפרו שהופצה עלילה כאילו נהרג חייל גרמני .התוצאה

היה כבר ברר חפור באורן של  60-50מטר .העמידו אותם
בשררות כשגבם אל היורים .פלוגת שרטרי·העזר ירו ביהודים

חיתה ששדדו בתי יהודים רכן נאסרו נמה מאות יהודים ובורר

ממרחק של  6-5מטר .אחדים הושלכו חיים לתוך הבררות

סמרך לקסרקטינים .נראה כי למקרה היה יסו.ד הליטאי צ'~סלא·
רראס בארדזילארסקאס ,סיפר אחרי

רירו בהם משפת הבררות ,מלמעלה .אחרי הרצח הוזמנו כל

המשתתפים לסעודה ,שבה חילקו וודקה וכריכים ואשר במשכ;ך

מכרביות נוסעות ,יצאה לפחות מכונית אחת ונעצרה

עד אחרי חצות.
טוביה

בריט,

בן

העיירה,

ביקר

אשר

בה

אחרי

ליד המדרכה .קפץ ממנה קצין .הוא עיסת את רגליו

תשחררו

שנרדמו והחל זז לעבר המדרכה .באותת שעת יצא מתוך

בנובמבר  ,1944מוסר שמצא פרות רועות על הקברים.

טנק גרמני שני .פתאום פלחו את האוויר שתי יריות

בין הרוצחים היו גם מרדים מבתי·הספר והכומר.

בדר"ח יגר מובא שבאייראגרלה נרצחו בין ה·  2s.sל 2.9,41-
 207 -גברים יהודים 260 ,נשים ן  195-ילדים.

שבאר מטחנת·הקמח של מהרש"ק .שני הגרמנים נהרגו.

פלוגת חיילים פרצה מיד לטחנה ,אך איש לא נמצא.
טנקים אחדים תפסו עמדת ולרעי תותחיהם הופנו לטחנת.

קמררות

במשך עשר דקרת הרעישו את הטחנה עד שלא נשאר

"טבח המרבי בליטא' ',חלק ',ב עמ' •141

ממנה שרי.ד אז גם נפלת תפקודה הראשונה של הגרמ·

עדרת טרביה בריט.

"1

השחרור :

"בדרכם עברו הגרמנים גם ברחוב קרבנה .מתון שררת

ייד ארן רראלד' ',בערל

כהן•

נים  :על כל קצין גרמני שייפגע -
איש ,רעל כל חייל  -מאה".

יוצאו להורג מאתיים

עם שרן הלהבות החלה הארכלרסי,ד לחזור לעיר .הדרנים
הראשיות היו תפוסות על·ידי הצבא הגרמני המתקדם .היהודים

אינטוריק

השתדלו ללכת בדרכים צדדיות .ד"ר גבאי מספר שמאות יהודים

) ( INTURK.11:

התגוללו בתעלות ,בשדרת וביערות .מי שהגיע העירה מצא
את ביתר שרוף ,פרוץ ושזר.ד

עיירה קטנה במחוז ארטיאן .בשנת השראה חיו בה ובעיירה

הליטאים התארגנו לשלוט .העיר ערד נמצאה בשלטון הצבא

לא מצאנו כל סימוכין לקרדות היהודים באינטוריק ררייטררדה.

הגרמני ועל הסדר פיקחו "ז'נדרמי השדה" .הדבר לא מצא
חן בעיני ההנהלה המקומית של הליטאים ,רבסרף יוני הם פנר
בתזכיר לקצין-תעיר הגרמני וביקשו יד חופשית לטיפול בקו·

המחוז ,יש להניח שיהודי אינטרריק ררייטררדה נרצחו בארטיאן

מרניסטים וביהודים .בתזכיר התלוננו מושל המחוז ומפקד

הסמוכה רייטררדה כ  40-משפחות של יהודים.
מאחר שעיר המחוז ארטיאן שימשה מקרם·ריכרז לרצח יהודי
בחודש אוגוסט שנת

)דאה :

המשטרה הליטאיים ,כי סביבת אליטת איננה שקטך" הם מונים

•1941

שלרש סיברת

אוטי Kן(

לכן :

 .1באליטה היו הרבה יהודים וקומוניסטים .רבים מהקדמוני·
סטים ברחו ומסתובבים ביערות .בסיועם של יהודים ,ולעתים

בסיוע פולנים ,הם מוצאים קשר עם חיילים סובייטיים.
 .2יחסו של השלטון הגרמני לקומוניסטים הוא רן מדי.
 .3לעתים קרובות מתערבים חיילים גרמניים למען אסירים

אליטה
) ( ALYfUS

יהודים וקומוניסטים ומשחררים אותם ממאסר.

עיר·המחרז אליטה שרננת כ· oד ק"מ מדרום לקרבנה .העיר
יושבת על הניימן ,המפלג ארתה לשני

חלקים :

אליטה-מזרח,

ואליטה-מערב .לפני פרוץ מלחמת·הערלם השביח מנתה האוב·

לרסיה היד,רדית בעיירה יותר מארבעת אלפים נפש.
אליטה חיתה מאז ומתמיד נקודה אסטראטגית·צבאית .בתקר·
פת ממשלתם הקצרת

)(1941-1940

התחילו הסובייטים להקים

כאן קסרקטינים חדשים רנמל·תערפת צבאי גדול .היא היתה

כרתני התזכיר מציעים בין

האיזרר.

אחת תערים הראשונות בליטא אשר עליה הנחיתו הגרמנים את
המהלומה האווירית.

כבר נירם הראשון למלחמה הופצצה העיר קשרת ומרכזי
שני חלקי העיר עלו בלהבות .בהפצצה זר מצאר מרתם גם

רבים מיהודי העיר .תד"ר גבאי סיפר ,כי כבר בלילה שבין ה· 21
ל  22-ביוני ,התעורר בשעה  4מרעש ההפצצה .הוא חצה את
הנהר מתוך בררנה לנוס לווילנה .אן יצא מן הבית ,נפלה

השאר :

 .1לקבל רשות להרוג את האסירים במקום ,בלי להודיע
לקצין העיר ,רכן לעררן מאסרים בלי הלזדקק לרשות ממישהו.
 .2לא לשחרר אף אחד מבית·הסרהר רכן לא להיענות לשרם
בקשות מצדם של חיילים גרמניים לטובת האסירים.
 .3להרשות לארגן פלוגות פרטיזאנים * כדי לבקרת את
בתזכיר מכריזים כותביו שהם מרכבים להתחייב לבקרת את

המחוז מבלתי·רצריים תוך עשרה ימים.
בקשותיהם נתמלאר עד מהרה ,שכן ביהודים החל לטפל
הס .ך .קצין הגישטאפר גרסטב האמאן ועוזריו החלו מבקרים

בעיר ,ולא עבר זמן רב וליהודים נקבע גיטר ,באיזרר הדל

*

כן כינו את עצמם הרוצחים הליטאים.

ערי
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השדה

והעזוב ביותר .על היהודים היה לעבור לאיזור "קראו'זtיאי",
ברחובות הניימן ,השיל~ליס ,הירוק ,קובנה והרחוב·הגבוה.

למחייתם גם מקציבים מזונות .המנה לשבוע היא  875גר' לחם,
 100גר' קמח ן  75-גר' גריסין ,שרם ,סוכר ושומנים .אך גם
זה לא ניתן.

הלכו להביא קבוצה חדשה ...
בירח  ,שהובאה לכאן ...

הגרמנים והליטאים שתר

נאותר יום נורו למורת

איש.

ביריות

השתתף

גם

מפקד

משטרת

כ· 2so

בוטרימאנץ

קאספרסקיס .ראשי העיר אליטה והמחוז חיד עם הגרמנים
שתו אוות ערב לשונרה במסעדת ריטאס".

היהודים מנסים לארגן את חיהים ,אך המאסרים התכופים,
הרציחות וההתעללויות אינם מאפשרים קיומו של ארגון כלשהו.

א  .ניקשטאייטיס סיפר

לחוקר :

"דומני כי בראשית ספטמבר באו לאליטה מקרבנה גרמ·

באמצע אוגוסט מתחילה הה:.:זמדה ההמונית.

נים מהגישטאפו ,קצין הס ., .האמאן עם ארבעה סמלים ...

באליטה נמצא מחנה שבדיים גדול .הגי·זtטאפד פנתה למפקד

הם שוחחו עם ראש משטרת·הבטחון זנקיאוויצ'יוס .אני

המחנה וביקשה לשלוח  100שבויי·מלחמה רוסים ,שהתחילו

תרגמתי מגרמנית לליטאית ומליטאית לגרמנית ,כי זה

לחפור בורות .נמקום·הה•ז~מדה נבחר יער וידזגיר.

האחרון לא ידע גרמנית .לפי רשימה שהגיש האמאן היו

על ההשמדה ואכזריות מבצעיה ,הליטאים "עונדי הסרטים

צריכים להביא לאליטה מנפות הסביבה מספר מסויים

הלבנים" ,שוטרי העזר ופלוגות שירדת·העבדדה ,אנו קוראים

של יהודים ,גברים ונשים .למטרה זר היה על זנקיארריצ'ירס

בעדויותיהם של עדי ראייה וביניהם כאלה •ז,zביצעו במו·ידיהם

לשגר שליח לכל "וולוסט"  ...בסך·הכל הובאו לאליטה
כ  1,000-איש .ריכזו אותם בחצר בית-הסוהר  ...שערי
בית·חסוהר נפתחו וקבוצת יהודים הועברה בניוון ליער,
שם היו נבר מוכנים בורות .אל קבוצת ההיודים נתלוו

את רצח ההמונים.

אלפונסאס ניקשטאייטיס ,מי שהיה בימי הכיבוש הגרמני
מפקד שירותי הבטחון באליטה ,סיפר אחרי שנתפס איד פעם
אחת פיקד על פלוגת הרוצחים בשעת ההשמדה הליטאי אוב~-

זנקיאוויצ'יוס ,חאמאן ,נמה סמלים גרמנים ו"אקטיבי·

ליניס ,שהסתובב עם פרגדל בידו וחיכה על ימין ועל שמאל.

סטים" ליטאים  ...אותי הזמין זנקיאוויצ'ירס להתלוות

פתאום ראה אשה יהודיה מרפה מבנה ,והילד רץ בזרועות

אליו" ,להסתכל" .הוא היה שיכור ובידו בקבוק וודקה.

"דודים ,סלחו לי ,אני קטן,

כאשר הביאו את היהודים ,ציוו עליהם להתפשט

אינני אשם בשום דבר" .אוב~ליניס בעט בילד במגפיו וזרק

ולשכב בבור שורות שורות .אחר·נך ירו הסמלםי הגרמ·

אותו חי לבור .מסביב עמדו נמה חיילים גרמנים ממשרדי קצין·

נים על האנשים וה"אקטיביסטים" הליטאים הלכו להביא

העיר וצילמו את המחזה .אחדים מהם רטנו על אכזריות הרוצחים.
סאוליאוויצ'יוס פיאטראס סיפר אחרי מאסרו על·ידי הסוביי·

קרבנות נוספים .זכורני כי אחרי שהביאו את הקבוצה

ומתייפח :

פשוטות לעבר הרוצחים

טיס :
"הייתי

פעיל

נהגתי

נסע האמאן עם הסמלים לקרבנה .כעבור נמה ימים בא

הייתי מתעלל בנשים ,זקנים וילדים .את

שוב והביא אתו את הלייטנאנט לשעבר בצבא הליטאי

הילדים הייתי זורק למכוניות נמו בולי·עץ .לא הייתי

נררקרם והציגו לפני זנקיאוויצ'יום .האמאן אמר לזנקיא·

מפנה כל תשומת-לב לילדים ולתחנוני האמהות ולבניין.

וויצ'יוס כי את בעיית היהודים במחוז אליטה תפתור פלוגה

בתקיפות ...

בהשמדת

יהודים.

עם

יהודים

השלישית ,ביקש בוריאוויצ'יוס מהאמאן ,שירשה ל"אק·
טיביסטים" לירות .רשות זו ניתנה להם  ...אחרי המעשה

מיוחדת ,שתבוא מקרבנה בראשותו של נררקרס .האמאן

אחרי רצח ההמונים קיבלתי  55מרקים גרמניים".
באלקונאס פיאטראס ,מי שהיה בעצמו אסיר ,מספר שפעם

נתן הוראה לרכז את כל היהודים בחלק מסויים של העיר,
והטיל על ה"אקטיביסטים" לארגן את השמירה עלהים

"אני גם כן הכיתי חזק בהיודים ,במיוחד הגיע יפה

זהב,

ולאסוף את רכושם ,כך שכל הדברים יקרי·הערך -
כסף ועיבודיהם  -יימסרו אחרי חריגת היהודים לידי
נורקוס  ...את ההשמדה ביצעה פלוגה בראשותו של

"באנו לבית משטרת·הבטחון ומשם הלכנו בלוויית ראש

בוריאוויצ'ירס .למקרם הרצח הגיע איוואשקוסקאס ,גיסו

משטרת·חבטחון של אליטה אל חצר ,בה הוחזקו נ 300-

של בוריאוויצי'וס ,לשעבר מירר במטה הכללי הליטאי,

יהודי אליטה .הבאנו אותם לבית-הסוהר .נודע לנו שאת

שגילה יוזמה אישית .חרא ביקש מהאמאן שימצאו רב

הוביל אותו

התפאר :

שוטר·עזר בשם

רדטקיאוויצ'יוס

לעבודה

ואז

לעורך·הדין שילאנסקי".

י .בוריאדויצ'יוס סיפר לחוקרים :

היהודים ימיתו ביער ודיזגיר וכי נבר חופרים שם בורות.

יהודי ,אותר הוא רוצה לחמית במו·ידיו .האמאן נתן

יחד עם יורים אחרים הלכנו להסתכל .במרחק של נ 300-

פקודה לנא 1יאליס ,וחרא יחד עם עוד "אקטיביסט" הביאו

מטר מבית·הכלא ,בעיר ,היו כבר מוכנים שני בורות

את הרב .לא היה בנוחו ללנת ,ולכן סחבוהו ואגב כך

באורך של  30מטרים וברוחב של  5מטרים .את הבורות
וחמישה·שישה חיילים גרמנים ומתרגם .המתרגם אמר

הינוחו .הם השליכו את הרב לבור ,שלתוכו קפץ גם
נאויאליס ,נדי להפכו עם הפנים למעלה ,ני איוואשקאו·
סקאס רצח לירות בעינו  ...הוא ירה מאקדחו שלוש יריות.

"עכשיו נשמיד יהידום .אבר ממלאים את

אינני יודע אם קלע או החטיא .כעבור זמן קצר הגיע

הירא דרך הלבב ,המרגיש ני אינו יכול

נורקוס ברא•ז~ קבוצה של  30-20חיילים ,ליטאים במדים

לעשות זאת ,ייסוג שלושים צעדים ויעמוד בשקט מן

ליטאיים ,ואחרים במדי הצבא הגרמני ,כשעל שרווליהם

חפרו רוסים ,שבויי·מלחמה .אחר·כך באו קצין ס .ד.

בליטאית :

פקודת הפיהרר...

הצד" .אותו גרמני ציווה על השוטרים להביא מבית·

אות הדגל התלת·צבעי הליטאי .הם באר במטהר לרצוח

הריצו אל הבורות כ  120-גברים

היודים .על היהודים היו יורים בקירבת גשר קונירקי

יהודים .ציוו עליהם לדרת לתוך הבור .כאשר כולם היו

מקרבנה באה גם קבוצת יורים ברא·

הכלא את

הנידונים ...

למטה נשמעו

יריות ...

הגרמנים חיסלו את

האנשים ...

מעל לנהר

הניימן ...

שרתו של אובליאניס ,סגן·המשנה לשעבר בחיל·הארריר

יהדרת ליטא
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הליטאי .את הגברים היהודים היו מוליכים אל מקום·
היריות ברגל .את הנשים ואת הילדים היו מובילים
בעגלות .ניחרד התאכזרו אל הנשים החולות וההרות.
היו משליכים אותן על העגלות ככפיסי עצים ,וכאשר

הגיעו למקרם ההרצאה·להררג היו משליכים ארתך" ,שרפ·
כים" אותן מן

העגלות ...

היורים היו בודקים את האנשים

לפני הרצאתם להורג ואחר·כך משליכים אותם לבררות".
רוב יהודי אליטה נרצחו בעיר רדיזגיר ,בדרך לכפר פוני.
כאן מצאר את מרתם גם רבים מיהודי הסביבה .כנראה שהובאו

ונרצחו כאן גם יהודי צ'כיה .לדברי עדים גילו יהודי צ'כיה
התנגדות למבצעי הרצח.

ס  11ה

שניים,

,,

יוסף לוינסון ואורי ברוידא.

בכל בוקר
מענים אותם
עליהם לרוץ
בפרגוליהם.

היה נערך מיפקד של שוכני הגיטו .השומרים היו
בריקודים שונים ובמיוחד ב"מחול הדשים" .היה
כשהם כפופים ,והשומרים מכים אותם כל הזמן
רבים היו נופלים חסרי אונים .לאחר מכן היו

מוציאים אותם לעבודה בניכוש גינות ובניקוי בתי·מחראות.

לפי דר"ח יגר נרצחו באליטה :
13.8.1941
13-31.8.1941
9.9.1941

בראשם עמדו באלטיס )נפח( ,אברוטוס סטנדריס ,אויגלסטין,
בוימבלוס באגדאנאס )מן הכפר מאקפטי( ,גריגוטיס ,בובליס,
רמלואלייטה .ה"אקטיביסטים" הטילו פעמיים על יהודי העייהר
קנס של  50אלף רובל בכל פעם.
ב·  5ביולי כלאו את היהודים בגיטו ,שבתחומו נכללו בית·
המדרש ,בית-המרחץ רעוד שני בתים .לראשי הגיטו בתמנו

 617 -גברים יהודים  100נשים

-

ילדים

 233287 -

640

352

 1137 -גברים

 740נשים

 352ילדים

החיס בין נשים וילדים לגברים אינו נראה סביר .יש להניח
שנרצחו הרבה יותר נשים וידלים .דר"ח יגר אינו מוסר על כל
מעשי הרצח .הרוצחים בעצמם מספרים על מספר גדול יותר
של פעולות .לפי מקוררת סובייטיים נרצחו ביער וידזגיר 50,000
אנשים ,כולל שבריי מלחמה.
ברשימת קברות·האחים המופיעה בספר "טבח המוני בליטא"

חלק ',ב מסומנים שלושה קבררת·אחים רדם: ,
 .1המקום  -העיר אליטה ,בפינת הרחובות לאליו ווילנה ;
  ; 23.6.41מספר הנרצחים  42גברים.הזמן
 .2המקום  -חורשת וידזגיר ,במבוארת הדרום-מזרחיםי של
העיר ,בגדה השמאלית של הנהר ; הזמן  -מאי  1943עד יוני
 ; 1944מספר הנרצחים  70,000-60,000 -גברים ,נשים וילדים
)רובם מפונים מהאזורים המזרחיםי של ברית·המועצרת(.

 .3המקום  -היער של אליטה ,במבראות המזרחיםי של העיר,
במקום בו היד לפנים קסרקטיני הצבא ; הזמן  -יולי  1941עד
אפריל  ; 1943מספר הנרצחים  35,000 -איש.
שנים אחרי מלחמת·הערלם השביח נשארו הבקרים ההמוניים
ללא כל השגחה .טיפוסים שונים היו פותחים בלילות את
הבררות ומחפשים "אוצרות" .לפי דרשית יהודי אליטה שנשארו
בחיים ,וגרר בווילנה או בקרבנה ,עשו השלטונות הסובייטיים
סדר בקברים והציבו בשנת  1959מצבת·זכררן .הכתובת על
המצבה ,בליטאית וברוסית ,אומרת ,שכאן הובאו לקבוהר
אזרחים סובייטיים ושבויי-מלחמה ,קרבנות רוצחים היטלראים ...
ם~,דררת

קובץ "את הדם ספגו חולות דזוקיה" )ליטאית( ,וילבה.

קופל בייראל ,בת·ים.
שלמה רוטבברג )כזנוביץ( ,ירושלים.
יומן ד"ר אפשטיין" ,יד ושם".

ב·  24ביולי נפל הקרבן הראשון מבני המקום .באותו יום

נצטוו היהודים על·ידי ה"אקטיביסטים" להתכונן לעבור אל
הגיטו שהוקם ליהודי הסביבה בכפר גירוליאי ,כ  10-ק"מ מטלז.
בעצם ,כבר לפני כן רצו ה"אקטיביסטים" שבאר מטלז להשמיד
את כל היהודים ,אלא שהכומר דמבראוסקאס הודיע להם ,שרק
לאחר שיירו בו יוכלו לרצוח את היהודים .לפני היציאה דלךר
נאלצו ההיודים למסור לשומרים הליטאים את כל הכסף ,כלי
הכסף והזהב ,וכן דברי·ערך אחרים .לכל יהדוי הושארו 100
רובלים להוצאות .הזקנים ,ובראשם הרב הישיש ר' אברהם
הכהן ז'ק בן ה"  ,83הובלו במכונית ,ויתר האנשים הובלו

בעגלות .בדרך שדדו המולוים הליטאים את שארית החפצים.
כשהגיעו לטלז השוארו הגברים במקום והנשים נשלחו לגירו·
ליאי .בבוקר ,למחרת בראם ,לא מצאו הגברים את בגדהים
ונעליהם .הם הולבשו בגדי חיילים ליטאים בלויים ונשלחו

לעבודה .היה עליהם להרוס את בית-המדרש הגדול של טלז,
ולהעביר את חומרי הבגין לתחנת-הרכבת .כמו·כן נשלחו 36
גברים צעירים מבני אלסיאד לפזר סיד על הקברים של הרוגי
טלז שנרצחו ברייני~י ב 15-בילוי 'כ) תמוז(.
ב"  14באוגוסט  1941נשלחו אותם  36היהודים לחפור בור.
נאמר להם כי לבור יוכנס אווירון גרמני שנפל בסביבה .כעבור
יומיים ,ב"כ"ג באב ,נרצחו יהודי אותה קבוצה יחד עם עוד שני

יהודים מן הכפר מקושקי ושני יהודים מהכפר גיילישוק37 .
איש נורו ונקברו באותו בור ,כשרק כותנתם לעורם .שלושה
נורו במקום אחר.

הזקנים שנותרו הועברו למחנה גירוליאי ,והצטרפו ליהודים
האחרים מטלז והסביבה שרוכזו שם .בשבת 30 ,באוגוסט 'ז)
באלול( ,נצטוו כל היהודים לצאת מן המחנה עם מטלטליהם.
לאחר שהופרדו והוצאו הנשים הצעירות ,נרצחו כולם באותו
יום במכונות·ירהי ,בין השעות  8ל  12-לפני הצהריים .בין
הנרצחים היו  38מיוצאי אלסיא.ד
בין הנשים הצעירות ,כ  400-במספר ,היו גם נשות אלסיא.ד
הן העוברו מגירוליאי לגיטר בטלז ,ומהן שעבדו אצל איכרים
באיסוף תפוחי·אדמה.

לפני חיסולו של גיטו טלז )סוף דצמבר (, 1941
אלסיאד

) ( ALSiDZIAI
עיירה קטנה במחוז טלז .בזמן חורבן הקהילה חיו בה כ 200-
נפש .עם כניסת הגרמנים התחילה השתוללות ה"אקטיכיסטים".

נצטוו האיכ·

וים שהחזיקו בפועלות יהודיות להחזירן העיהר ל"בדיקה
רפואית" .כולן נרצחו.
כדי לנקום בכומר דמבראוסקאס ,אשר התנגד למעשי הזועוה

של ח"אקטיביסטים" ,העבירו הרוצחים שלושים נשים ותינוקות
מטלז לאלסיא,ד רצחו אותם ב" ' 24.12.41ד) בטבת תש  11ב(
וקברום בקירבת ביתו של הכומר .הצטיין באכזריותו אברוטוס

השדה

סרי
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הנזכר לעיל .אחת הנשים התחננה לפניו שיירה בה ואשרנה לבל

של כשלרשה ק"מ מהכפר בלטרישקיאי .שם נרצחו ב·  26באר·

תראה במרת בתה הפעוטה .אבררםרס שיסע את הילדה לעיני

גרסם יחד עם יהודי  lSז'וsרבי והסביבה.

האם רוק לא nר·מכן רצחה .מביד הנשים הצליחה רק אחת
להימלט.

ליטאים מהסביבה לא נתנו לקדושים לנוח גם אחרי מרתם.
במשך כל השנםי היו באים "מחפשי זהב" לנבור בקברים

ברשימת קבורת האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

חלק ',ב מסומן קבר האחים של הנשים שהרבאר רנרצחר כדלהלן :
המקום  -חרושה ,כ·סס 8oo-9מטר דרומית ממרכז העיירה
בצד השמאלי של הדרך ,כ·  2soמטר מזרחית לבית·הקבררת
של הנוצרים ; הזמן  ; 24.12.41 -מספר הנרצחים  -כ 30-
נשים וביניהן תינוק אח.ד

בעייהר הושאר

,,

ירסף·בר פקטור ,השר"ב של העיירה ,שני

בניר ומשפחותהים  .ההי זה בזכות בית·המלאכה לעיבוד עוררת

ולחפש זהב רדברי·ערך.

ברשימת קבררת·האחים שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

חלק ',ב מסומן קבר·האחים במלים הבאות :
המקום  -יער

פאז'יים 3 ,קוב" מנית·הםפר

של הכפר

בלטרישקיאי 500 ,מ' מכביש דרגצ'יר-דרסיאט ; הזמן
 ; 26.8.41מספר הנרצחים  2,569 -אנשים ,נשים וילדים.

r,

ם ורות

עדות משה ברקן  ,קיבוץ מפלסים ,לפי סיפורו של יהודה לרינאס ,אזרו.

שהיה לאחד מבני פקטור .בבית-המלאכה ההי מלאי של עוררת
לעיבוד .השאירו אותם כדי שימשיכו לעבוד.

,,

ירסף·בר פקטור הוציא מבית·המדרש את ספרי·התררה

אניקשט

רכן את "הנביאים" ומסרם לכומר דמברארסקאס למשמרת .כדי

) ( ANYKSCIAI

לשמור על הספרים הקדושים מפני הרוצחים ,העבירם הלה
לכומר שני בלריקרבה וכשגושרו הגרמנים והרוסים שבר

-

החזירם דמברארסקאס לד' ירסף·בר פקטור.

עיירה במחוז ארטיאן .בשנת השראה חיו באניקשט

לאחר שסיימו את עבודת הבררסקארת ברחה משפחת פקטור
והתחבאה אצל ליטאםי מכירים ,טובי לב .חיפשו אחרהים ולא

כ 2000-

יהודים.

שני ימיה הראשונים של המלחמה עברו על אניקשט בשקם
יחסי .העיירה חיתה אמנם מלאה יהודים בורחים לעבר לטביה

מצארם .משפחת פקטור ניצלה וזכתה לעלות לישראל.

)דורינסק( ,אך השלטון המקומי השתדל למנוע בהלה .הליפר

מסורות

עדרת ו' ירסף·בר פקטרו" ,יד ושם" מס' /פ, 44943-
א .ירושלמי ,ש ל רש ש ב י ם ב ב ק ת ת א ד מ ה  ,ידיעות "יד
רשם" מס'  ,9-8עמ'  14ואילך.
)ראה גם סלז(

-

היה משקיט את התושבים .כך היה רק דע ל  24-ביוני .נירם

זה עזב מזכיר המפלגה הקומוניסטית את העיירה ואתר יצאו
כל הפעילים והמשטרה .העיירה נשארה ללא שלטון.
כבר ב  22-ביוני נפל הקררנן ההידוי הראשון .חיהת זאת

צעירה ,בחר של מאיר רפופורט .היא התארחה בקררקלי .נירם
',א עם הידיעה על פרוץ המלחמה ,יצאה לחזור הביתה על
אופניים .בדרך סרה לביתו של האיכר לישצ'ירס ,מכרם הטוב

אנטאלי~פט

לשעבר ,לשתות מים .בעל·הבית רבנו הכביסות לאסם ,שם

) ( ANTALIEPTE

אנסרה רא nר·כך רצחרה רהשליכרה לנהר השררנטה ,העובר לדי
הבית .לאחר כמה ימים מצאר איכרים את הגופה על שפח הנהר

עיירה קטנה במזרחה של ליטא ,דרומית·מזרחית מעיר המחוז

~ז'~רני )זאראסאי( .בשנת השראה חיו בה כ300-

יהידום.

העיירה נכבשה על·ידי הגרמנים ב·  26ביוני .1941

ואילו את לישצ'ירס הבן ראו רוכב על האופניים של הנרצחת.
עם כניסת הגרמנים לעיר הותר דמם של ההיודים .נחחברר

מדי

ליטאים עם גרמנים וערכו טבח ביהדוים הפליטים אשר היו

התארגנו ליטאים ,חברי "איגוד הקלעים" לשעבר ,אשר החלו
לנגוש ביהודים ולהתעלל בהם .הצטיינו במיוחד ירנאס מאסילאר·

נעיר .כנופיות של ליטאים פשטו בבתי היהודים ובזזו מכל

סקאס  -בז הפעמרנר המקומי ,והאיכרים ריליאמאס מהכפר
קאנירקיי רקרמסא מדארגל.
זמן קצר אחרי כניסת הגרמנים רוכזו כל היהודים ,גברים

הבא לי.ד במיוחד סבלו המשפחות אשר היו ידועות כ"עשיררח".
בני המשפחות נרצחו רכל רכושם נשד.ד

מעצרים נרחבים ברצעו נקרב היהדוים הפליטים ,שנתקעו
באניקשט בדרך בריחתם .הם נכלאו בבית·הסרהר אשר ברחוב

ונשים ,בכיכר שעל·יד הכנסיה והחלה ההתעללות בהם .את

סקרמיאן .נעצרו גם יהדוים רבים מבני אביקשם ,במיוחד אינס·

יצחק נרלסקי ,אחד הסוחרים המכובדים נעיר ,הריצו כל חירם

ליגגטים וחשודים באהדה למשטר הסובייטי .אחד הכלואים,

הלוך ושרב מהכיכר לנהר וחוזר חלילה כששני דליי·מים מלאים

בייניש שטמלר התפר ,חלה עצמו.

בשתי ידיו .הריצו אותר עד שהתמוטט ונפל .את ההיודים חברי·

על ההתעללות ביהודים העצורים אבר מוצאים בעזרתו של

אםי ,הכשרים לעבוהד ,פיזרו ביד האיכרים בסביבה לעזור

הליטאי ברטוsנאס .הוא מספר ,בין השאר ,כי ניסה לברוח

בעבודות חקלאיות .האיכר ריליאמאס לקח גם כן מספר די

מהגרמנים ,אך לא הצליח .היה נאלץ לחזור לאניקשם .בתחילת

ניכר של יהודים לעבוד במשקר ,שהיה במרחק של שני ק"מ

יולי בעצר בכניסה לעיר על·דיי עונדי "הסרטים הלבנים" אשר

מהעיירה .הוא הדר נהם ,החזיקם בתנאים לא·אנשריים ,הרעיבם

כלאר אותר בביח·המעצר .כשהביארהר לבית·המעצר הוציאו

ולבסוף עינה אותם עד מורת .איש מבין העובדים בחוותו לא

משם שני יהודים ,האחד שמר זלמן ראת שם השבי לא זכר.

חזר לביתו.
בסוף אוגוסט רוכזו כל היהודים והובאו ליער פאז·יים ,במרחק

העמדיו שלרשםת בשררה אחת כשחרא האחרון ושני היהדוים

לפניי· באליס קרצ'אוסקאס ,שוטר העזר ,אמר " :על המתת

יהדות ליטא
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בולשביקים והיודים חבל לבזבז שלרשה כדורים .יספיק גם
אחד" .הוא ירה ברובה .זלמן ,שההי הראשון בשורה ,נפל מת.

היהודים שלו לשם בקורת אישית .בנסעם לעיירה ובעברם ביער
שליד הדר,ך ירה בהם סקראבונאס והמיתם עד אח,ד וכל רכושם

אל היהודי השני ואליו לא הגיע הכדור .כאשר ראה קרצ'אוסקאס

נשאר בדיר.

שהוא חי חיכה אותו בפניו והוא נפל .בשכבו ראה איד מצווה
השוטר על היהודי שנשאר בחיים לשבת על גופתו של היהודי
שנרצח ולנשק את קת הרובה .כאשר התכופף ההיודי הלם
קוצ'אוסקאס בקת והוציא להיודי שיניו.

בסוף יולי החזירו השלטונות אל היער את כל היהודים
שהועסקו אצל האיכרים .במקום רוכזו גם כל היהודים הכפריים
מהסביבה .ב·  2sביולי ' 1941ד) באב תש"א( החלו הליסאים,
בהשגחת הגרמנים ,להוציא את הגברים והוליכום קבוצות

בחלקם הגזול הועברו העצורים לאחר זמן לאוטיאן ושם נספו.

קבוצות בכיוון סקזזמיאן .אמרו להם כי מעתה יהיר במחנה·

כבר למחרת מעצרם הובלו שלושה·עשר מהאנשים אל הרחבה
שלפני ביהמ"ז הישן ,שם נורו ונקברו .לפני הירצחם הספיק
מנדל רבינוביץ )צבע ,כבן  (50להטיח דברים קשים כלפי

עבודה ובקרוב יצטרפו אליהם גם בני ביתם .למעשה הובלו
היהודים ליד גבעות·החול שנקראו

בשם :

"הרי·השפן" )האזנ·

הגרמנים ועוזריהם הליטאים .יריח קטעה את צעקתו .בין

בערג( ,מספר קילומטרים מאניקשט ,ושם ניגשו הצוררים לחסלם.
כמה גברים ,מהחזקים ביותר ,קיבלו מעדרים רנצםרו לחפור

הנרצחים היה מרדכי ערשה·התנורים )מ~טקע דעו טעפער(,

בור גדול .השאר הועסקו ב"אימוני ספורט" משרבים ,שהיו

אחד הוותיקים שבמכבי·האש בעייהר .הוא פנה בקריאת עזרה

מכוונים לעייף את האנשים ולהחלישם עד כלות כרחם וכן

אל חבריו וידדייו הכבאים הליטאים ,שהיו בין היורים .ה"יזי·

להתעלל בהם ולהשפילם עד דכא .בין ה"מתעמלים" ההי גם

זים" לא שמו לב לבקשתו .אחד מהם הפנה את הרובה שבדיו
אל לבו של החבר הוותיק  ...בין הקרבנות היו גם הרופא המקומי

קלמן קדישביץ ,יהודי גדול ומפורסם

בשם "הצדיק מלרטובה" .בטלית ותפילין הוצא לפנות בוקר

רופאת שיניים ,וכן הרוקח

עם הקבוצה הראשונה ובקדושה וטהרה התנהג עד רגעיו האחור·

דימנט ואתו .ד"ר גינזבורג היה מקובל מארד על ליטאים רבים

נים .ליטאים מן הסביבה שצפר במחזה ,סיפרו על הזדעזעותם.

בכל הסביבה .את העניים היה מרפא גם ללא שכר .אף הוא

לדבריהם הומתו ההיודים באותו יום ביריות על שפת הבור
ונזרקו לתוכו .כן נזרקו לבור גם פצרעים·קל ואף כאלה שלא

ד"ר נח גינזבורג ואשתו פרידה

-

פנה בקריאה אל הרוצחים להשאיר אותו ואת אשתו בחיים.
לבקשתו נענה "איש רחום" אחד ועשה אתו "חסד

מיוחד" :

רבה של אניקשט ,הרב

,,

נפגעו כלל.

הוא ירה ברופא מאחורי האוזן ,כדי להחיש את מיתתו.

כמה שבועות לאחר מכן הוצאו גם הנשים על ילדיהן מהיער,

כשבועיים לאחר הכיבוש נצטוו כל היהודים לנטוש את
בתים ולעבור לגור בבתי·המדרש ובחצר שלידם )שולהויף(.

האנשים הצטופפו בדוחק רב ואף בחוץ היה צר המקום לכולם.
ההיודים החלו מחפשים מקומות מפלט .רבים התחמקו מהעיירה

רפנו אל איכרים ידדיים בבקשה לתת להם מחסה עד יעבור
זעם .רק בודדים נענו .כמעט כולם נאלצו לשוב.

ואף הם נרצחו .על שפת הבור התייצבה אשה אחת ,שהר שנידיו

)בתו של העשל קב( ,ולידה שני ילדיה הקטנים ,ופתחה בדברים

נלהבים בליטאית נגד הרוצחים ומעשיהם .הליטאים ירו בה
מיד והדפוה בעודה חיה אל תוך הבור יחד עם הילדים .לפי
הרשימה בספר "טבח המוני בליטא" היה זה ב"  29באוגוסט
' 1941ו) באלול תש"א(.

יום אחד נכנסו שלושה קציני ס .ס .לביקור אל אחד מבתי·

בורות הקברים לא כוסו כראוי באדמה לאחר זמן·מה נגרפה

משה כלבזרן ,קם לקראתם ,הרכין ראשו

שכבה·האדמה הדקה ברוחות ובגשם .החול נשטף וגופות

המדרש .יהודי זקן,
ובירכם

בקול :

,,

"גוט מ~רגן "! )בוקר טוב  !(.דבר זה העלה

האנשים נחשפו.

את חמתו של אחד הקצינים .הוא כיוון אקדוחו אל אותו זקן
וירה כדור בראשו.

איכר בקירבת הרכבת

ערב אחד באה כנופיה של ליטאים אל בית·המדרש .הם בחרו

בחורות צעירות ויפות והוציאון אל החצר ,שם התעללו בהן
רגם אכסון.

לאחר זמן קצר הוצאו היהודים בכלל מתחום העיירה והוכנסו
אל היער הסמוך בשיליאליס ,אולם הם לא הורשו להתגורר
בקייטנות שהיו במקום .האנשים הוחזקו

הפעילים ברצח היהודים באניקשט

כמה שבוערת

תחת

j

היו :

יוניקאס ,בנר של

איזדונאס ,בנו החורג של מסיק בית·

מישקינוס ,בנה של מיילדת ;

המרחץ של ההידוים בעיירה j
באלטרזזנאס ,ביינוריוס ועוד  -כל אלה מבני המקום .מלבדם
באו לעזרתם גם קבוצת "אקטיביסטים" ליטאים משאורלי ,ובשו·
בם לעירם התפארו בפני אנשים " :אנו חוזרים ממסע לאניקשט.

גם אנו עסקנו שם בתוצרת יין

-

של יהודים )אניקשט חיתה

דיועה בליטא בתוצרת יין·פירות(".

כיפת הרקיע בגשם ובקור הליל .במצב זה חלו רבים וגם מתו.

ברשימת קברות·האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"
חלק ',ב מסומן קבר·האחים במלים הבאות :

מהיער לערבדת·כפיה .גם חקלאים יכלו ,ברשיונרת מיוחדים,

למרגלות התל של ליאודשיקיאי ,קילומטר אחד

הגברים המבוגרים  ,וגם הנשים הצעירות ,נלקחו יום יום

להזמין היודים כפועלים במשקיהם .דבר זה ניצלו כמה היודים
ויצאו אל הכפרים .שני האחים פייבל וישעיהו·לייב פלדמן

עברו ,יחד עם בני ביתם ,אל מכרם סקראבונאס ,בעל ביח"ר
ללבנים בכפר סמוך .לאחר כמה ימים מסר להם סקראבונאס,
בחזרו מהעיירה ,שהקומנדנם דרוש ממנו להביא אליו את

המקום
מאניקשט,
הזמן

-
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; 29.8.1941

מטר

בצד

ימין

מספר הנרצחים

בכביש

אניקשט-סקזזמיאן ;

 -כ 1500-

r,,

ם רררת

ז"ר א .ירושלמי ,פנקס שאבלי ,עמ' ,369/29

נפש.

ערי

השדה

249
אנישוק

בשרימת קבדרת·האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

מסומן קבד·הא nים בטרוקי במלים

) ( ONUSKIS

המקום

עיירה בצפרן·מזרחה של ליטא ,על הגנרל שבין ליטא ללטביה,
 24ק"מ צפונית לעיד·המחרז דאקישרק.
ב•זtנת  1930חיו בה  24משפחות •ז;ל יהודים.
אין לנר עדריות על קודרת היהודים בעיירה .האנציקלופדיה
הליטאית הקטנה )חלק ',ב ע'  (716מוסדת ,שבשנת  1941רצחו
הפולשים הגרמנים ,בסיוע הלאומנים הבורגניים המקומיים ,חלק
גדול מתושבי המקום .מותר להניח שהכוונה היא ליהודים.

לא יזרע אם נרצחו בעיירה עצמה או שהועבדו לריכוזי
היהודים בדאקישרק ואב~ל ונרצחו שם יחד עם יהודי המקום

-

יעד ואדניקאי ,כ  3-ק"מ מטרוקי על שפת

; 30.9.1941 -

הזמן

הבאות :

מספר הנרצחים

1,446 -

האגם ;

גברים ,נשים

וילדים.
כמה שנים אחדי המלחמה היה הקבר ההמוני מוזנח .חזירים
נברו בו ואבדי גופות התגוללו שם .הרזות למאמצי היהודים
שנשארו בחיים בסביבה סודר הקבר והרקמה עליו מצבה.
זבקורות

עדויות יהודית קורן,

יפו ;

יהודה בלון,

בני·ברק ;

נחום מיקלאשבסקי,

אזור.

)ראה :

טרוקי(

והסביבה.

)ראה גם אב~ל וראקישוק(

ארז'ווילקי
אנישוק

) ( ER2VILKAS

) (ONU ~ KIS
עיירה במערבה של ליטא ,על·די ירדבודג .בשנת השראה חיו
עיירה קטנה בדדרם·מזרח ליטא במחוז טרוקי .עם פרוץ

המלחמה הגרמנית-סובייטית מנתה האוכלוסיה היהודית כ·סס3

נפש .הגרמנים כבשו את העיירה נירם השני למלחמה ,נ 23-
ביוני .מיד התחילו להשתולל רוצחים ליטאים בראשותו של
פיאטדאס ז'ילירניס צמא·הדם .הם התעללו ביהודים ושדדו
את רכושם .את הנפח העירוני אברהם נלון רצחו ניריה בפומבי
כבד נירם הראשון .גברים יהודים רליטא•ם נאסרו ונשלחו לחקי·

רה לנית·המעצד בטרוקי .שלרשה ימים ולילות הוחזקו שם

ללא ארכל ושתייה .נירם השלישי הפריזר נין היהודים לליטאים.
האסירים הליטאים הוצאו מחדדי·המעצד והושארו נהם דק

יהדוים .כאשר החזירו,

למחרת היום ,את האסירים הליטאים

ל nדרי·המעצד ,כבד לא מצאר את האסירים היהודים .החדרים
היו ריקים .אסיר ליטאי ,שנשאר בחיים ,סיפר לאחד·מכן כי
מצאר על הדיצפה את נגדיהם הקרועים רספוגי·הדם של עקיבא
סינדדרבסקי ומונס ויניק ,שהיו בין העצורים .לפני שרצחו את
היהודים היכר רעינו אותם באכזריות.
את יהודי אנישרק החזיקו בפחד מתמי.ד כך

זה נמשך עד

ערב ראש השנה תש"נ .אז קיבצו את כולם בבתי·הדמדש

וגידשרם לטרוקי .את הצעירים הוליכו בדגל ,ואת הזקנים ,החד·
לים והילדים הקטנים הובילו בעגלות .בערב יום הכיפורים
תש"ב 30 ,בספטמבר ,רצחו אותם יחד עם יהודי הסביבה.
היו מבין יהודי אנישרק שהסתתרו אצל איכרי הסביבה .דובם
נתפסו ונורו.

משפחות של יהודים .הגרמנים פלשו לעיירה כבר

בה כ· so
נירם הראשון למלחמה ,ב  22-ביוני •1941
דוב היהודים פרנסתם חיתה על מסחר זעיר ,רוכלות ומלאכה,
וקשריהם עם הליטאים שכניהם היו טובים .כל זה החזיק מעמד
דק שבועיים ואז הוכנסו כל היהודים לגיטר שהוקצה להם באחת
הסימטארת הצדות והקטנות בעיירה .בתי היהודים נתפסו על·
ידי הליטאים.
ב·  1sבאוגוסט נצטרד כל היהודים לעבור מהגיטר לנית·הכנסת

ולהתרכז שם משפחרת·משפחרת .לכל משפחה נאמר לקחת
צרוד מטלטלין ,מהדרושים והחשובים ביותר .אך הספיקו היהו·

זים לעבור לבית-הכנסת ,והגיעו איכרים עם עגלותיהם .היהודים
הועלו על העגלות והוסער לבאטרק הקרובה .כל צררחתהים
ומטלטליהם נלקחו מהם .לפתע נתחורר ליהודים מה צפרי להם,
והתחילה בריחה המרבית .כל אחד ברח אל ליטאים מכרים,
לחפש מקל  t.1ומחסה .רבים מהבורחים נתפסו וברצחו על·דיי
השומרים הליטאים שהקיפו את היהודים המובלים .אלה שהצ·
ליחד לעבור את טבעת השומרים הליטאים ,הגיעו לנתי איכרים
מכרים .יש וקיבלו אותם רגם הסתירום ויש שסגרו דלתותיהם
בפניהם אם מתוך פחד מפני השלטונות ראם מתוך שבאה .כל
האחרים נרצחו שם בסוף אוגוסט אר תחילת ספטמבר •1941
ידועים

האיכרים

מאזרדאיטיס,

!S

דאק וויצ'ירס

ואחרים

אשד

הסתירו יהודים .רוב היהודים המסתתרים לא יכלו הליות זמן

ממושך במקרם אחד והיו בודדים ממקרם למקום.

טרגדהי איומה אירעה לאשה הצעידה קיילה זלרדסקי .היא
הסתתהר אצל איכר בגרדן ובדצמבר ילדה תינוק .מיד אחרי

גולדשטיין מארז'ררילקי ,שנתפסה והוחזקה בבית·הסרהר בטאוו·

הלדיה היא נתגלתה על·דיי הרוצח פיאטדאס ז'ילירניס )מתגודד

דיג .הבעל עבד בשירותים והאשה חיתה סורגת ותופרת לאיכרים

היום בארה"ב( .הוא סחב ארתה עירומה עם תינוקה בכפור

ומשתכרת למחייתה.

ב·  16בינואר  1943נתקבל בגיסו שאורלי מכתב ממשפחת

ובשלג בכותנתה ספוגת הדם עד היעד ושם ידה בהם והדגם.

בין אלה שהצליחו לעבור את כל שנות השראה חיתה גב'

הודרת לאיכרים חרמנים ,כדוגמת סטאניסלאב אלקסה ,נשארו

צילה מזרנטד .מעניינת ואופיינית היא העדות שמסרה אחרי

מספר הידוים בחיים.

השחרור :

יהדות ליטא
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"בעלי ,אני ,בני הקטן ,גיסי ישעייביץ ,אשתו ,בתר
הקטנה ושני בניר של חירש שרשבסקי  -ררלררל וראובן,

הלבנה ,קראני אליו רשאלני אם נמלטתי מן היריות.
סיפרתי לו הכל .חרא חררה לי על מכרנה לכרישת צמר
ראמו שאנסה להסתתר בתוכה .נדחקתי לתרד המכונה

הליטאים הם שידר ביהודים אשר ניסר להימלט שעה

ומיד נרדמתי.

הסתתרנו בעליית·רג,ג של רופא ליטאי .שמענו יריות.

עבור עלי שלרש שנים של אימי מרות ,נדודים ,רעב

שהוצאו מן העיירה.

ותחלואים ,רכל העת הסתתרתי אצל איכרי הסביבה .ב·2
באוקטובר  1944הגיע הצבא האדום ,ואני יצאתי לאוויר

בערב אמר לנר הרופא ללכת .הלכנו אל הכפר ברטק·
אץי' .איכר אחד קיבל אותנו לכיתר ,ואולם ,כעבור ימים
אחדים

בא

אומר

שהמשטרה

מחפשת

אחרינו.

יצאנו

החפשי.

ומצאנו איכר אחר .פעם נערך מצרר בכפר ,ונתגלה רבה

כשלרשה שברעות לאחר השחרור נקראתי אל הנ.ק.רר..ד
קצין יהודי חקרני למאורעות חיי .גם שאלני ,אם זכורים

הם בורר בר במקרם .אחר·כך מצאנו מחסה בגררן של

לי שמותהים של השוטרים שהמיתר את היהודים בבית·

איכר אחר ,ברטקרס שמר .נירם ששי אח,ד עם שחר17 ,
בנובמבר  ,1941רתם האיכר סרס ועגתל ואמר לנר ,כי

העלמין .זכררני היה חלש ,אבל דווקא את שמותיהם של
הללו זכרתי .מסרתי את השמות טןלשרים שרפ mוי·

של ארז'ררילקי ,הרב זבא ראפייקר ,הוא ואשתו וילדם.

הוא נוסע העירה לקנות מלח .נחרץ שרר קרר עז ,ואנחנו

לרס .בשמעו את השם שפודרוילרס ,ניתר הקצין ממקומו.

נכנסנו אל הבית כדי להתחמם .חמימות נעימה אפפה
את הילדים רחם נרדמו מיד ,ומשרם כך לא יכרלנר לחזור

הרי

איכרים רבים נקהלו ובאר ,הקיפו את הבקתה והסתכלו

במחזה ,כיצד נתפסו יהודי ארז'ררילקי האחרונים .הם
ליוו אותנו בקריאות לעג ,שעה שהמשטרה הובילה

אותנו לכלא ארז'ררילקי .בשש לפנות ערב הוצאו ואשר·
נםי מן הכלא האחים ששרבסקי .אמרר הלם ,כי הם
מובלים אל תחנת·המשטרה לשם חקיהר .שעה קלה
לאחר·כך הוציאו את גיסי ישעייביץ ואת בנר .שמעבר
יריות מעבר בית·העלמין .עם חשיבה הגיעה עגלה
רתומה לשני סוסים .מן הכאל הוציאו אותי ,את גיסתי
וידלתה בת השתים·עשרה .גם לנו אמרר ,שאבר מובלים
אל תחנת·המשטרה.
בתרן העגלה ישבו שני השוטרים הליטאים טולרשיס
רשפודווילוס ורובים בידיהם .הביאו אות.נו אל בית·
העלמין .השומר פתח את השער רנצטןרינר לרדת מעל
העגלה .לא יכולתי למוש ממקומי .ליטאי אחד נטלני
בזרועו וסייע לי לדרת .הוא הוליכני עד לקברים .ליטאי
אח,ד מרצקיס ,ניגש אלי רקוע מעלי את בגדי .התחננתי
אליו שישאיר ,לפחות ,את כותנתי לעררי .חרא צרר את
כל המלבושים בשק ומהיר רחלך לו .ראיתי אז כיצד
יורה טרלרשיס באקדוח אל פניהן של גיסתי רבתה ,והן
קורסות נופלות.
אז ירה שפרדווילרם בי .חשתי אש צורבת עיני ,ונאי
נפלתי .אולם הייתי רק פצועה קל באחת מאזני .עד

בידינו

לרס .חכותיו מיד .תחילה ,הכחיש  -להד"ם .אחר הרזה
הכל .נערך לר משפט צבאי ,רהרא נתלה".

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"
חלק ',ב מסומן קבר·האחים בבאטרק במלים נהאות :
 יער באטוק 18 ,ק"מ מטאורריג ר·  sק"מ מהעיירההמקום
באטוק .על גררת הנהר אנטיס ; הזמן  -אוגוסט  ; 1941מספר
 כ"  300נשים.הנרצחים
מקררות

עדרת צילה

מזוב סר,

ארכיון "יד ושם".

ד"ר א .ירושלמי ,פנקס שאבלי.

)ראה :

באטרק(

בובט

) ( BABTAI
העיירה נמצאת במחוז קרבנה ,על גדת הנהר נ~רויאז'ה28 ,
ק"מ צפונה לקרבנה .לפני הכיבוש הנאצי מנה הישוב היחרדי
במקרם

כ 40-

משפחות.

אין בדינו עדרת מפי יהודים על ארכון העדה היהודית בעיירה.

ידיעות מסויימרת אנו מוצאים בפרסומים של הסובייטים ,והמם
אגר למדים שמיד עם כניסת הגרמנים לנובט הקימו שם הלאו·
מנים הליטאים שלטון מקומי .בראש השלטון עמדו ראש·
העיירה לשעבר ירסטינאס יאנרשארסקאס וראש משטרת הנפה

טרז~בוניארריצ'ירס ועוזריהם החובש הררטרינארי גריגאלארריצ'יוס
והקצין לשעבר כאטקוס .אלה עמדו בראש "מלאכת·הקרדש"
של רציחת היהודים וההתעללות בהם.
לפי עדויות ליטאים נרצחו בנובט ביריות  316יהודים ,ביניהם

מהרה האתוששתי ,וכאשר התרומתי קמעה ראיתי שני

גם בני רז~נדזי'גרחל.

רוצחים טורחים סביב גיסתי ובתה .הם פשטו ,כנראה,

נזכר

את בגדיהן מעליהן .אגב זחילה הגתעי עד לגדר הגבוהה.
שם חזרה ופקדתני החולשה ונפלתי אל בין הקברים.
בשכבי שמעתי קול קורא " :רוצי "! בשארית נוחותי
עברתי את הגדר ,צרתי והגעתי אל בקתת איכר .ראיתי

והנה גער מוציא ראשו בעד חלון .מרחוק ואני בכותנתי

קרא.

לטאררריג ,הסמוכה לארז'ררילקי רשם הרארני את שפרוורי·

אל הגרון כשהאיר היום .פתאום ראינו בעד החלון שוטרים

ליטאים קרבים ובאים .בעלי פרץ ראשון מן הבית ופתח
בריצה לעבר היער .נהירתו כבר ביער ,ראה רהבה הוא
לבדר שם .איש אמתנו לא בא אחריו .חרא חזר רוץ אל
הכרפ כדי להבהיל גם ארתנר אל היער .ברם ,הליטאים
הרגישו בר ושילחו בר כדררי·מררת רהרא נפל חלל.

הוא !

-

כעברו

זמן·מה

נקראתי

בדר"ח

יגר

רצח

יהודים

בנובט

פעמיים :

התאריך

הראשון הוא ה·ד 1ביולי  ,1941ונאמר כי נירם זה נרצחו שמרנה
קומוניסטים ,בתוכם שישה יהודים  jהתאריך השני חרא
באוגוסט

1941

 22ילדים יהודים

-

נאותר יום נרצחו

-

20

יהודים,

41

ה" 28

יהודיות,

בסך הכל  83נפשות.

דו"ח יגר אינו מלא .הוא כולל רק תקופה מסריימת ומוtכר

ערי
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השדה

r

רק על פעולות םלרגת·המבצע •3

לםני הרצח ההמוני גילה ראש המועצה המקומית "אדיבות"

את הליטאי מתקרב לביתו ניסה
עסקו .כאשר ראה שימלב
להימלט דרך החלון .הליטאי ירה בר ופצעו .הוא נשאר תלוי

כלפי הידוי עיירתו  :הוא הדויע ,כי אם ימציאו לו תשעת אלפים

על אדן החלון ,מפרפר בין החיים והמרות .הליטאי לא התיר

רובל ,הוא "יציל אותם מהשמדה" .ההיודים מסרו לדייו את

להגיש לו עזרה רפואית ,ראיים ברובהו על כל מי שהעז להתקרב

הסכום הדרוש .אבל למחרת היום הסגיר את כל היהודים לידי

אל הפצוע .כן נשאר תלוי עד אשר הוציא נשמתו.

הרוצחים ,והוא עצמו פקד על מעשי הרצח .רכוב על סרס

ליטאים התפרצו מדי לילה לבתי היהודים ,הכר ,בזזו ואנסר.

ומגלב בדיר הסתובב ביד היורים ,הורה לפשוט את הקרבנות

הם היו ממציאים תעלולי עינוי והשפלה .יום אחד נעמד בחור
ליטאי צעיר באמצע השוק ,על·די משאית עמוסה רכוש יהדוי

היורים היו שיכורים ונהנו לשמע היללות של הבדרנים למורת,
ובעברם על·די הליטאים ,יזt.הסתכלר מבתיהם על מסע ההשמדה
 מי בכאב רמי בשמחה לאדי ,צעקו " :אנו מובילים אתהבהמות לשתות" ...

שזר,ד והכריח כל יהודי שעבר במקרם לכרוע ברן לפניו ולנשק

עירומים והשגיח אישית על ביצוע הוראות ההתעללות והרצח .

ברשימת קבררת·האחים ,המופיעה בספר "טבח המוני בליטא"

את ידו .ד"ר א .גבאי ,אשר נשאר בחיים ,מספר שאחד היהודים

פנה אליו וביקש עזרה לבתר ,אשר נאנסה על·דיי מפקד
המשטהר בעייהר.

כל בוקר היו הגברים צריכים לצאת ל"עבדוה" .תפקדים ההי

לנקות את בתי·השימרש .את העבודה חויבו לבצע בידיםי .כלםי

חלק ',ב מסומן קבר·האחים כדלהלן :
המקום -

חורשת נובט ,כ  2-ק"מ מהעיירה בצד הימני של

לא ניתנו להם .כבר בימים הראשונים ברצעו מעצרםי ,רבין

הכביש בכיורן לקלאיפהד ,על גזרת הנהר נ:tזרריאז'ה ; הזמן -
 17ביולי ר"  31באוגוסט  ; 1941מספר הנרצחים  91 -גברים,

העצורים היו המורים ב .רינצקי ,ארכוכסנדר רליטררין .כאשר
עברה קבוצת שבויים רוסים דרך העיירה צירפו אליה את

נשים וילדים.

העצורים .בדרן לאליטה נורו היהדוים.
כעבור זמן מה הגיעה קבוצת גרמנים לעיירה .הם קיבצו

םקדרדת

"טבח המוני בליטא" חלק ',א וילנה

,1965

עמ• ; 292 ; 138 ; 131

את היהודים בבית-הדמרש וציור עליהם לקרוע את ספרי·התרהר

ואת ספרי·הקרדש ,ולהעלותם באש בנפחיות שבעיירה .את
הרב אברהם·משה ריטקינ,ד שהיה ציוני נלהב וגדול בתורה,

,294 ; 293

מחבר הספר "תרעפת ארם" בארבעה כרכים ,אילצו לשבור
את שמשרת בית-המדרש .לפי הוראות הגרמנים חויבו כל

בוגוסלאווישוק

היהודים לצאת לעבודה חקלאית כדי לעזור לאיכרים בסביבה.

)( BAGAILAVISKIS

ב"  15ביולי  1941מסר מפקד המשטרה בעיירה ק .פילירניס
למפקד המחוז דר"ח על המצב .סעיף  22של הדר"ח אומר :

כפר במחוז רילקרמיר .בשנת השראה חיו בר כ  10-משפחות
של יהודים.
עם הכיבוש הגרמני התארגנו במקרם קבוצות של "אקטיבי·

"בעיית המיעוטים אקטואלית מארד .בעייהר חיםי כ 2,000-
יהודים ,אותם צריך חיה לסדר בימים הקרובים" .בסעיף 23
הוא ממשיר " :מצב רוחם של התושבים טוב מארד .בחרשה
החלטת כולם לעזור לצבא הגרמני ולתרום לשיקום ליטא.

סטים" ,אשר טיפלו ביהודים בדי נרגשת.
היהודים הועברו לררילקרמיר רשם נרצחו ביום ',ו י"ג באלול
תש"א )  (5.9.1941יחד עם יהודי שאר העיירות רמקרמרת·הישרב

ומחוסלים ובמשך הזמן תנוקה העיר מחם .רצוי לחסל מהר

שבסביבה.

ככל האפשר את הקומוניסטים ומשתפי הפעולה אתם ולפתח

)ראה

:

רילקרמיר(

יוצאים מהכלל הם האנשים בעלי הכהר קומוניסטית ,ההולכים

את המסחר בעיר".

בוטרימאנץ

) ( BUTRIMONYS
עיירה בדרומה של ליטא ,במחוז אליטה .לפי רישום מדרייק
שעשר בני העיירה שנשארו בחיים ,ניספר בזמן הכיבוש

183

משוכחות יהודיות.

הגרמנים נכנסו לעיירה כבר בימים הראשונים למלחמה.
צבאם עבר את העיירה בלי להתעכב .נשארו בה גרמנים

אחדים ,אשר הקימו לעצמם תחנת "הצלב האדום" בבית משפחת
גבאי ,שהיה רופא ונמצא באליטה.

בקשת ה"אקטיביסטים" לא נפלה על ארזן ערלה .בתחילת
אוגוסט יצא צר להחזיר לעיירה את כל היהודים העובדים אצל
איכרים בסביבה .כל הגברים מגיל  15ומעלה נצטוו להתיציב
ביום ',ג  12באוגוסט ,בכיכר שלפני בית העירתי .מתוך אלה
שהתייצבו הוצאו  83גברים  11- ,צעירות והובלו למשרדי
המשטרה .כאן הופשטו ובבגדים תחתונים בלבד הובלו לאליטה.
מדי פעם היו ליטאים מביאים פתק מאחד היהודים ובר הוא
"מבקש" לתת למביא הפתק כסף ,דברי ערך אר בגדים.
במשך הזמן החלו לשלוח לאליטה גם משפחות שלימות ,עם
נשים וילדים .הדבר עורר דאגה בלב היהדוים והם התחילו
להטיל ספק באמיתות הסיפור על העברת האנשים ל"עברדה".
את חששותהים הגבירה העובדה ,שבאחד המשלוחים נורה אב

למרות כאשר רצה לעזור לילדו .היהודים פחדו ,שמשהר נורא

הליטאים ,תושבי המקום ,לא חיכו להוראות מהגרמנים .הם
החלו מדי לברז את הרכוש ,להכרת ולהתעלל ביהודים.

מסתתר מאחורי כל הפעולות הללו .נשלחו שליחים לעיירות
הקרובות ומכולם הגיעו בשוררת איוב על רצח יהודים .בלילה

הוא היה בעל בית·מרזח

שבין ה "  21ל  22-באוגוסט הקיפו בריונים ליטאים את העיירה

וידע שאחד מראשי ה"שארליסטים" )אגודת הקלעים( חומד את

נשים .בין העצורים היה גם רב העיר

הקרבן הראשון היה יצחק

שימלב .r

ועצרו

100

גברים

ר· 1s

252

יהדות ליטא

ר' משה·אברהם ויתקין .גם מאלה פשטו את הבגדים .לרב

בויד

תלשו את הזקן mבשר לראשו כרבע הפןר .כל היהדוים נקשור

)(B(JDA

זוגרת·זרגרת בחרטי·תיל  mרבלר לאליטה .החזקים יותר הרבלד
ברגל והחלשים העדברו בעגל,רת.

עיירה קטנה בדדרם·מערבה של ליטא במחוז מדיאמפרל.
בשנת השראה חיר בה

כ· 1s

משפחות של היודים.

נירם ששי 29 ,באוגוסט ,הובאו לבוטרימאנץ כל יהודי פון.
נאותר יום ,בשעה  2אחרי הצהרים ,פקזר על כל היהודים

אין לנר דייעות מוסמכות על זרכם האחרונה של יהודי בודי .

להתאסף בכיכר העיר .שם הוצאו נשים וגברים צעירים ,הופשטו

יש להניח שהועברו לפר~ן או למריאמפול וגורלם היה כגורל

מבגזיהם והובלו לאליטה .בארתר ירם גם פקדו על כל היהודים
לעזוב את בתיהם ולהתרכז בשני

רחובות :

החרוב הטטרי ורחוב

קליזז',

ההיודים שם.

ה"אנציקלרפדיה הליטאית הסובייטית הקטנה" מוסדת שבשנת

 1946נרצחה בידי הלאומנים הפאשיסטים משפחת י .שנייבר,

בלילה שבין ה  1-ל·s

בספטמבר הוציאו את היהודים מבתיהם

וריכזו אותם בחצר המשטרה .יום קודם לכן ,ב"  7בספטמבר,
דב,איו על  40עגלות את כל היהודים מסטוקלישוק .כן הובאו

כנראה משפחה יהודית ,שהסתתהר בשנות השראה אר שנמלטה
לברית-המועצות וחזרה.

,

)ראה :

פר  1$ד מריאמפרל(

היהודים מבידשטאן ופרן .כולם רוכזו בחצר תחנת·המשטדה.

ביום שלישי בערב 9 ,בספטמבר  ,1941ריכזו את כל היהודים
בקצה רחוב קלידז' ,שם היו כבר שני בודות

האחד

חפורים :

על·יז ביתו של גודאיטיס והשני קצת יותר דחוק ,מקום שממנו

בולניק
) ( BALNINKAI

נהגו לקחת חול לתיקון הדרכים.
המבוגרים הופרדו מהילדים .את המבוגרים היו מביאים לקצה
הבור ויורים ברם .,בקבוצה אחת התנפל יצחק פרציקוביץ על

אחד הרוצחים וניסה לחבקו .יריח שמה קץ לחייו.
את הילדים דחפו בפשטות לתוך הבור וידו בהם .דובם נקברו

חיים .בשני קבדות·האחים ,האחד

-

הגדול יותר

-

של

המבוגרים ,והשני של הילדים ,מצאו את מותם ביום ',ג 9

בספטמבר ) 1941י"ז באלול תש"א( 960 ,מבוגרים

-

soo ,-

ידלים

היודי בוטריאמנץ ,סטוקלישוק ,בירשטאן ופרן.

ראשי הרוצחים היו  : -כספידיונאם) ,ששינה שמו לכספרסקסי
רחי חופשי בקנדה( ,סוויצקי ,פראשקיס ,אודבאנאוויצ•יוס הטוחן,
הנגר סינרבסקיס שההי קודם קומוניסט ,ואחדים.

בזו"ח יגר נמסר שב" 9.9.41
 370נשים  303 "1ילדים.

67

גברים,

ברשימת קבררת·האחים ,המופיעה בספר "טבח המוני בליטא"

חלק ',ב מסומנים קברות·האחים בבוטדימאנץ כדלהלן :
.1

המקום

-

מספר הנרצחים

בית-הקברות

-

היהודי ;

הזמן

לרכשה ,כ  20-ק"מ מזרחית לרוילקומיר בכיורן למליאט .בעיירה
חיו כ"  230יהודים ,שהתפרנסו ממסחר זעיר ,רוכלות ודייג באגמי
הסביבה.

כאשר נסוגו הסובייטים מן העיירה החלה להשתולל כנופיית
רוצחים ליטאים ,בהנהגתו של ליטאי בשם פודינרקאס .הם

התפרצו לביתו של אחד התושבים היהודים ,שמראל·הידש לוין ,
רהרגהור בידיה .את ארבעת ילדיו דקור למרות בכדיונים ובצחוק
מלא רעל פנו לאשה ושאלו אם היא כעת כבר שבעת

רצון...

הכוונה חיתה לשביעות הרצון משלטון הסובייטים שהרבעה
קודם על·דיי האשה .האשה מרטה שערות ראשה .לאחר שהתע·

נרצחו בברטדימאנץ

-

עיירה קטנה במחוז רילקרמיר לחופי האגם פירשה והנחל

אינו

ללו במסכנה ידו בה למורת .לאחר זמן קצר גירשו את כל
התושבים היהודים ,אנשים ,נשים וטף ,לפרדזלווה .הגברים הלכו
בדגל .הילדים ,הנשים החלשות והזקנים הובלו בעגלות.
יחד עם יהודי פודזלווה נרצחו יהודי ברלניק ביער פיברנייה

מסומן ;

שמאחודי רילקומיד ,כנראה

ב·s

בספטמבר ) 1941י"ג באלול

תש"א(.

מעל לחמישים.

 .2כפר קלדיז'  -חצי ק"מ מהכביש בוטרימאנץפ-יבושיו·
נאי ; הזמן  ; 9.9.1941 -מספר הנרצחים 740 -

גברים ,נשים

וילדםי.

מקוררת

עדרת פאלק גלרך ,בת·ים.

)ראה :

רילקרמיר ,פדוזלדוה(

מקררות

עדריות חנן בדיארסקי ז"ל ,כפי שנמסרה על·ידי מ .דברגררסקי  jד"ר
א .גבאי  jר .הרשקרביץ.

ונכתבה של רבקה לזנלקי.

בזיליאן
) ( BAZILIONAI
עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז שאורלי .בשנת השראה חיו
בה כ  20-משפחות של יהודים.
עם כניסת הגרמנים התארגנו ה"אקטיביסטים" הליטאים.
בראשם עמדו פיאטראם זאגיאנסקים רירנאם ו t$גיאלים .כעברו

ערי

2$3

השדה

כמה שנוערת• גורשו היהוידם מבתיהם ושרכנו בצפיפות רבה

עיקר הפעולה נעשתה על·ידי שוסרי·העזד הליטאים ,כשה·
גרמנים מפקדים עליהם ומצלמים את המחזה.

בבית·המדרש ובכמה בתים אשר מסביב .במשך כל הזמן המ·
שיבר ה"אקסיניסטים" לי::דרד את רכוש היהודים ולהתעלל בהם.

אחד העדים במשפט·אולם סיפר שהנאשם שווארץ גילה לו,

הגירוש עצמו היה מלווה בהשפלות ונמכרת .הצטיין בגסותו

כי הליטאים ביצעו את רצח הנשים והילדים רגם הציג בפניו

םיאסראס מיקרצקיס .היו גם מקרי רצח .כך ידוע ,סאנ;י•;;,

תמונות בה רואים שרטו ליטאי סוחב אשה יהודיה עירומה

ו~גיאליס השתתף ברצח מ·זtפחת סקורדאנסקי,

לתוך ביצות ,מורט נדיו האחת את שערות ראשה ונידו השגיח

בסוף אוגוסט  1941הועברו היהדוים לז'אנר ו·זtם ניספר ,יחד
עם יהודי ז'אנר והסביבה ,נירם שלמחרת יום הכיפורים תש"ב

מצמיד אקדוח לעופה.

העדים במשפט גם סיפרו שלשוטרים הליטאיים חולק יי"ש
וכן קיבלו מנגדי הנרצחים.

) (. 2.10.41
נרצח יהדוי נאזיליאן נז'אגר באו להשתתף גם ה"האקטי·

ניססים מנאזיליאן.

ברשימת קברות·האחים ,המופיעה בספר "טבח המוני בליטא "

חלק ',ב מסומן קבר·האחים בבאטוק נמלים הנאות :
המקום  -יער באטוק 18 ,ק"מ מטאווריג5 ,
באטוק על גדות הבהר אגסוס ; הזמן  -אוגוסט ; 1941
 כ·סס 3נשים.הנרצחים

בשזירת הרכוש ,בהתעללויות רכן בביצוע הטבח בז'אגר

ק"מ מהעיירה

השתתפו והצטיינו באכזריותם אלפונסאס בוטרילה ,קאיריס

מספר

מפקד המשטרה במקום ,מ~דראוז'יס וטאסקוס.

•

לפי א .שגייזר התנגדו בהתחלה ליסאים במקרם לביצוע הרצח.

מקדדרת

:ודותו של א .שגייזר )ראה שרקיאן(.
ארכיון

ויזנטאל,

"יד ושם"

מקוררת

KZ Verbrecl1en vun Deutscl1en Geschichten, Band 11: Der
Pruzess zu Ulm.

)•M-9/15 ( 6

בטוק

בטיגולה

) ( BATAKAI

) ( BETYGALA
יהודים,

בסיגולה היא עייהר קטנה במחוז ואסייד ונמצאת במרחק של

אך לא ידוע מספרם בשנת השואה .העיירה נודעה לפורענות עוד

 12ק"מ מעיר המחוז .עם פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית"מ

בעת מלחמת ·העולם הראשונה .כאן נפלה העלילה הראשונה

חיו בה  11משפחות היודיות .גרמנים לא היד מוצבים בכסיגולה.

על יהודים שהם מרגלים לטובת האוייב הגרמני ורוצים להתנכל

הם סמכו על הליטאים ,אשר היו השליטים במקום .בראשם עמד

עיירה קטנה במחוז טאווריג .בשנת

1923

ישנו בה

88

לתושבי המקום ולצבא הרוסי .במארס  1915נצטוו היהודים

לעקור מהעיירה תוך מחצית שעה .העלילו עליהם שזרקו פגר
של חתול לתוך הבאר הצינורית מתוך כוונה להרעיל את

הכומר הצעיר פלאנקיס .גם הכומר המבוגר לא מנע ברכתו
ממעשי הזוועה.

ראשי הרוצחים היו יורגייטיס ויאצקוס.

שלרשה שבועות החזיקו את היהודים באימת·מוות .תיו
מתעללים בהם ,בוזזים את רכושם ומעבדיים אותם בכל מיני

תושבי המקום.

אין לנו ידיעות מדוייקות מה אירע ליהודי באטוק עם כניסת

עבודות שונות ומשונות .במחצית יולי חילקו את היהודים 6 :

הגרמנים לעיירה כבר ביום הראשון או השני למלחמה .ידוע

משפחות גורשו לאחוזתו של היהודי נדל ויניק ,אשר בזזזציסיה,

שבמשך הזמן הובאו לשם קבוצות יהודים מערי הסביבה

מרחק  illל כ·ד ק"מ מקרוק ,ו·  5משפחות הרגלו לאחוזת ואגר·

)טאווריג ,שקודוויל ,ארז'ווילקי ואחרות( ונרצחו .היו במקום,

פיאי ,שחיתה שייכת ליהודים שלמה ויניק ואחרון סמולנסקי,

בקירבת הרכבת ,צריפים גדולים בלתי גמורים שהצבא הרוסי

ונמצאה כ  4-ק"מ מאייראגולה .בשני המקומות הוחזקו היהודםי

התחיל בבנייתם .לשם היו מביאים את המובלים לטבח.

כשלושה יזtבועות.

לא ידוע כמה י;:זודים נרצחו שם ,כי אין המקום מופיע בדו"חות

בתחילת אוגוסט הגיעו אל שתי האחוזות ה"קלעים" )שאו·

של שטאל  1$קא.ר .במשפט בעיר אןלם בגרמניה ,נגד אנשי פלוגת·

ליאי( מראסיין ובראשם גאיגאלאוויצ'יוס .הם כלאו את היהודים

בסוף

שכוונת הליטאים

המבצע

בטילזיט,

סופר

רק

על

הוצאה-להורג

אחת

באסמים.

מהתנהגותם הוברר לאומללים,

אוגוסט או תחילת ספטמבר .בקבוצה זו היו בין  1500ל 1800-

המזויינים היא לרצוח ארחם .אחדים ניסר לברוח ,אך רק אחת

נשים וילדים מטאווריג וממקומות אחרים .יתכן והיו בה גם

מהם ,חיה פרדימן ,הצליחה לשבור צוהר באסם ולברוח .הליט·

היהודים שהוצאו ב  15-באוגוסט מארז'ווילקי.

אים ירד אחריה ,אך לא פגעו בה .היא הצליחה להגיע לחורשה

מימצאי בית·המשפט קובעים כי הרצח בוצע על·ידי פקידי

הקרובה ,עלתה על עץ אורן והסתתרה בצמרת הענפה .ממקרם

הגישטאפו ושוטרי·עזר ליטאים .הנאשם שווארץ הציע למפקדו

מחבואה יכלה לעקוב אחרי מוראות הרצח שהליטאים ביצעו.

בא.המה לפוצץ את הצריפים על יושביהם .הצעתו לא נתקבלה,

היא ראתה איד הוציאו הרוצחים נברח תינוק בן תשעה חדשים

כי חששו שזה יפגע במסילת·הברזל הקרובה .הוחלט לרצחם

מזרועות אמר ושיסער אותר לשניים .היא ראתה איד נאבקים

בירייה.

הנשים אולצו לכרות בעצמן את קבר·האחים הגדול ,שאורכו

השוחט הצעיר של העיירה ,יוסף בן אברהם ,וכן שני אחים
צבי·אפרים רמיכאל·אליעזר ויניק ,עם הרוצחים ,ורק צרורות

הגיע ל  100-מטר .הקרבנות הובאו קבוצות קבוצות ,כשהאנ·ז-:.ים

מניזtק אוטומאטי שמו קץ למאבקם .לאחר שהחשיד ירדה חיה

תשושים ,רעבים ,צמאים ,מוכים ואחוזי מורא .היה עליהם

פדידמן מהעץ והחלה בנדודיה אצל איכרים ,עד שהצליחה

להתפשט עירומים .הם היו מובאים לפתח הבור ונרצחים.

לעבור את שנות הזרועה.

יהדדת ליטא

254
מינה ויניק ואחיה שלמה לא היר כיום הרצת כמקום .גם הם
התחבאו אצל מכרים ונדדו בסביבה ממקרם למקום .עשרים
פעם החליפו מחבואם .בינואר  1944נתפס שלמה ויניק והוצא
להורג .מינה זכתה והגיהע ליום השחרור.

ביהודים.
מקורות

עדריות חיה פרידמן ,כני

מסביב לבית-המדרש רבית-הכנסת.
במשך כל הזמן לא פסקו המעצרים .גברים יהודים ,במיוח,ד

ביוזמתם של יוצאי העיירה הועברו אחדי המלחמה עצמות
הקדושים לקבר·הא nים של יהודי אייראגרלה .על הקבר הרקמה
מצבה רעליה כתוב " :כאן נחים  500אזרחים סובייטיים ,שנרצחו
בדיי המרצחים ההיטלריסטיים" .איד זכר לעובדה ,שמדובר

כרק ;

ב"  26ביולי  1941נצטוו כל היהודים לעזוב את בתיהם
ולעבור לגרר בגיטר .כמקרם לגיטו נקבעו כמה סימטארת עלובות

מינה שכלכיץ ,אשקלון.

היו מוצאים ונרצחים בבית ·הקברות היהודי ובמקומרת אחרים

בעיר ומסביב לה.

החיסול הסופי של היהודים התחיל ביום  8באוגוסט , 1941
ט"ר באב תש"א .משעה  11בבוקר רעד  7בערב תובלו כל
היהודים  -גברים ,נשים וטף ,בקבוצות בנות  200-100איש
ליער אסטראבה .שם היו כבר בוררת מרננים שנחפרו על-דיי
 500גברים יהודים אשר נלקחו קודם לכן לעבודה .בקבוצות
קטנות הובלו לבררות ,הופשטו מהם בגדיהם העליונים והשומרים
הליטאים התנפלו עליהם באלות .הם נהדפו לתוך הבוררת ושם
נרצחו.

פרטים על הטבח אבר מוצאים במסמך שחיברה ב" 25.5.1945

בייסיגולה

הורעדה הממשלתית המיוחדת שמונתה לקבוע את מעשי הזרועה

)(BAISOGOLA

שברצעו על·ידי הפולשים הגרמנים .בסעיף  1של המסמן נאמר :

עיירה קטנה במחוז קידיאן .בשנת השראה חיו בה משפחות
יהודים אחזרת.

בסוף אוגוסט או בתחילת ספטמבר  1941הובאו כולם לקר  iק
וב" ' 2.9.1941י) באלול תש"א( נרצחו יחד עם יהודי קררק
ונקברו בקבר·האחים שם.

)ראה :

"בככר שבשולי חורשת אסטראבה ,המגודלת שיחים
מסביב ,.נמצאים קברי המוני

30

מ' ורוחבו

2

הקרבנות :

',מ והשני אורכו

28

אחד מהם אורכו

מ' ורוחבו

'.מ

2

בשני הקברים האלה נמצאים ,לפי עדרת התושבים המקר·
מיים ,הקרבנות היהודיים .על·יד שני הקברים נמצא ערד
מ' רוחבו ,בר נמצאים הקרבנות

קבר 10 ,מ' אורכו ו 2-
הליטאיםי .עומקם של שלושת הקברים הוא '. 2.5מ לפי

קרדק(

התוצאות המתקבלות מקיבולת הבררות היו בברר אחר

 1,100אנשים ,בשני

 ,1,300 -ובשלישי

".90 -

סעיף  2אומר:
"בבית-הקברות היהודי נפתחו שלרשה בוררת .באחד

בירז'
) ( BIRZAI

מהם היו  15אנשים בני הלאום היהודי ,שררכם בורר

בגולגלותיהם בכדורים מתפוצצים אר רגילים .ליד רובם
עיר·מ nוז בצפרנו ,של ליטא .בשנת השראה חיו בה
יהודים .הגרמנים כבשר את העיד ביום חמישי,

26

כ· 3,ooo

ביוני

•1941

הם באר מהצפון ,מכירון לטביה.

בבראם כבר מצאר הגרמנים את ה"אקטיביסטים" הליטאים
כשהם מאורגנים ושולטים במקרם .בראש ה"אקטיביסטים" עמד

נמצאו בגדיהם ,נעליהם

וחגורותיהם ...

בברר השני שבקי·

רבת מקרם נמצאה גרפת אדם אחד בעלת שערות ארוכות

כשהיא מכורבלת עם שאריות תחתונים לדיה .בתרך
הבור נמצאו שני ברלי·עץ לא עבים .הגופה היתה במצב
וקברן ,בלי סימני אלימות עליה .בברר השלישי ,בקירבת
האגם ,נמצאו חמש גרויות של ליטאים".

עררך ·הדין ז'יאררה.

מן היום הראשון החלו הנגישות ,התעללויות והרצח ביהודים.

אשר למהלך הרצח

ב·s

באוגוסט קובעת הוערדה

במסמך :

הקרבן הראשון היה הרופא היהודי אברהם-זלמן לרין .שני

"לפי המסמך של הורעדה העירונית מה 1s -במאי 1945

ליסאים בכנסר לביתו רהזמינהרר לבקר חולה .אך יצאו מהבית
ירה אחד מהם ברופא ורצח-ו .הרב של בירז' ,ר' יהדרה·לייב

רכן

בקברים

ברנשטיין ,נרצח על ש"העז" להשתדל למען קהילתן .גם הצעיר

יהודים .ביניהם ילדים עד שנתם הארבע-עשרה

מוטל בדר ,אשר ניסה להגן על הרב ,בררה למורת .גורל דרמה

גברים  ,720 -נשים  .780 -מספר הליטאים  -כ ,90-
את האזרחים בני הלאום היהודי כלאר ב"  26ביולי 1941

זרמן גם לרופא הצעיר אפט  1'$קין .הוא ניסה להתחבא ביער,
אך ה"אקטיביסטים"

תפסרהר

ררצחרהר.

נמצא,

שבשלושת
היחידים

הקברים

בחורשת

בבית-הקברות היהודי

בגיטר ,ויותר מאוחר,

ב·s

אסטראבה
נרצחו

2,400
,900 -

באוגוסט ,הובילו אותם בקבר·

מזעזע היה גורלה של משפחת עררך·הדין זרד קירשרן .כל

צרת כנרת  200-100איש לחורשת אסטראבה במקרם שם

המשפחה ניסתה למצוא מחבוא אצל ליטאים ,שנחשבו ידדיים.

בררו .בדרך לגיא·הירי הוכר האנשים במקלות מיוחדים.

ה"ידדיים" הסגירו את המשפחה לרשויות .תחילה נרצחו שני

לפני הבוררת הועמדו האנשים כשהם כורעים על ברכיהם

הילדים לעיני הרריהם ,א nר·כך רצחו את האשה ולבסוף את

ומי שזז ממקומר הרכה .לפני הבוררת הופשטו מבגדהים

עורך·חדין.

העליונים ובורר על·פי הקבר בקבוצות של  10אנשים.

באכזריות רבה נרצח השוחט של העיר .ה"אקטיביסטים" קשרו

מי שנשאר חי בנפלו לתוך הבור ,היה "פרטיזאן" מחסל

את זקנו לזנבו שלי סרס דוהר .הסוס סחב את השוחט דרך

אותר ביריית אקדח .היריות במשכר מ·  11לפני הצהריים

רחובות העיר עד שמת.

עד

7

בערב".
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העיהר נשירה

שעד לתאריו הדר"ח 22 ,בארגרסט  ,1941נעצרו בבלבירשירק

ביצרע

ונשלחו לגיסו בפרוsו  100גברים יהדוים ר  6-נשים .הוא מוסיף,

הטבח הצטייד באכזריותו ירנאס קייריס ,שההיודים כינרהר "בעל

שנשארו בבלבירישרק רק שני גברים הידוים .האחד הוא הרופא

אחרי ביצוע הטבח ההמרני חזור הרוצחים
רזמהר,

מנהיגם

כשבראשם

עררך·הדין

ז'יאררה.

בעת

בילרצקי והשני הוא הכימאי של בית·ה nררשת לעוררת ,יעקב

הזקן הצהרב".

מן החפצים שנאספו מהקררבנרת נירם הרצח נלק nר מקצת
מהיקרים בירתו רנמסרר לגרמנים ,רכל השאר חולק ביו חמשת·

איציקרבץי .בלדעי הכימאי איו בית-החרושת יכול לפעול ולעת·

עתה איו לו תחליף.
הגברים היהדוים נרצחו כנראה ב·  21.s,41ונקברו בחלקה

תפים.

בסרפ "טבח המוני בליטא" חלק ',ב מסומנים קבררת·האחים

בבירז' כדלהלן :
 .1המקדם  -בית·הקבררת היהודי בבירז' ;
חשביה של שנת  ; 1941מספר הנרצחים  -כשלרשים.
 יער אסטראבה )פקמפרניס( 3.5 ,ק"מ צפרנית ,2המקום
מבירז' ,כ  1.5-ק"מ מהכביש בירזפ-יאררבאהי ; הזמן -
 ; 8.8.1941מספר הנרצחים  2,490 -גברים ,נשים וידלים.
הזמן

-

המחצית

הצפוני של העיר פרוsן ,בגדה השמאלית של נהר

הניימ•J

הנשים  mילדים ,כנראה כמה מאות ,הוחזקו זמן·מה בכלבי·
רישרק ,הרעברר למריאמפרל רשם נרצחו.
מקררות

עדות חירש אהופמן ,מרכז קליטה ,מעלות.

"טבח המוני בליטא" ',ב עמ• , 164

קברות האחים באסטראבה גרדרר אחרי המלחמה .במקרם

הרקמה מצבה רעליה כתוב בליטאית ורוסית "קרבנות הפאשיזם".
םרקורת

דעריות יצחק שעו" ,יד רשם"

; 1460/286

הלםמן" ,יד רשם" ; 1233/89

ברשטיץ

חיים שםירא ,רמת·גן.

) ( BARSTYCIAI
עייהר קטנה בצפונה של ליטא ,במחוז מאז'ייק.
בירשטאן

) ( BIRSTONAS
עיירת·קייט בדרומה של ליטא ,במחוז אליטה .רק משפחות

מועטות של יהרדים ישבר במקרם בקביעות .רוב היהודים היו
באים לשם בקיץ ,לעונת הקייט.

קשה לקבוע מה היה מספר היהודים בבירשטאן בקיץ •1941
ידוע רק שהרבאר לברטרימנץ ונרצחו יחד עם יהודי המקדם ב 9-
בספטמבר " 1941י) Tבאלול תש"א( ונקברו בקבררת•האחים שם.

)ראה :

בשנת השראה חיו בה

כ· 1s

משפחות של יהדוים.

איו לנר מידע ישיר על קוררת היהודים בבארשטיץ ,לפי מה
שפרדסם ב"אנציקלרפדיה הליטאית הסובייטית הקטנה" ,שיצאה
בווילנה בשנת  ,1960נוצהר בבארשטץי בשנת  1941על·דיי
ה"אקטיביסטים" והלאומנים המקומיים שלרש·עשהר משפחדת
של תושבים מקרמיים.

אין כל ספק ,שהמדובר במשפחות של היודים .ההדגשה שהרו·
צחים היו "לארמנים מקרמיים" נותנת מקרם ל nשרב שהם נרצחו

בבארשטיץ .יתכן גם ,שהועברו ליוsלרק ,המורחקת רק 10
ק"מ מבארשטיץ ,אר למאז'ייק ששם רוכזו יהודי כל הסביבה

בוטרימנץ(

רב רצחו ב .9.8.41-
)ראה  :י 3לוק ,מאז'ייק(

בלבירישוק

) ( BALBIERISKIS
בלבירישרק היא עיירה במחוז מריאמפרל ,השרכנת על גדת
הניימן .בשנת השראה חיו בה כ  350-היודים.

גאווה

הגרמנים נכנסו לעיירה כבר נירם הראשון למלחמה,22.6.41 ,

) (GAURE

בשעה  4אחה"צ ,מיד התארגנה קבוצת ליטאים ,בהנהגתו של

ה"שארליס" לשעבר רינצאס מאז•ייקה ,אשר החלו להכרת ולחת·
עלל ביהודים .קבוצת הרוצחים חיתה מורכבת מסטודנטים
מקרמיים רכן ממספר ליטאים ,שעבדו אצל אר עם יהודי העיירה
ואשר לכל אחד מהם היו "חשבונות אישיים".
ראשונים נעצרו כל הגברים ורוכזו בבית המועצה המקומית.
השומרםי הליטאים התעללו בהם ,הכרם וניצלו כל הזדמנות
לרצ nם .חיו מוליכים אוםת לעבודה בעיירה ומחוצה לה .כעבור
זמן מסריםי הועברו כולם ברגל לפרוsן.

בתשובה לחוזר שקיבל שלח מפקד המשטרה בבלבירישרק
דר" Mלראש אגף המשטרה )כנראה בקרבנה( ובר הוא מודיע,

עיריה קטנה ,במרחק  12ק"מ מזרחית לעיר·המחרז טאררריג.
בשנת  1923בתפקדו במקרם  20יהודים.
האנציקלופדיה הליטאית הקטנה )חלק ',א עמ'  (530מוסרת,
שבעת הכיבוש הגרמני רצחו הנאצים והלאומנים הבורגנים

המקומיים חלק גדול מתושבי המקום .אין ספק ,שהכוונה היא
ליהודים

שנרצחו.

איו לנר מדיע מה היה מספר היהודים שנרצחו והיכן אירע
הרצח .יש להניח ,שהועברו לעיר-המחוז טאררריג וגורלם היה
גורל יהדוי טארררי ב.

)ראה :

טאווריג(

יחדרת ליטא
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את היהודים בכיורן לכפר פלוקנה .לאחר כמחצית השעה הדהדו

) ( GIEDRAicIAI

ב· :1,יירה יריות .הרצח בוצע בחורשה שלצדי הדר,ך במרחק כשני
ק"מ מגדרוניץ .בבואם לפלוקנה העמידו את היהודים בשורה
ליד שני בורות כאילו להמשך חפירה .יהודי אח,ד דוד לוויק,

עיירה במחוז וילקומיר .בשנת השואה חיו בה

כ· so

משפחות

כבן שבעים ,ניגש אל החייל הגרמני שניצח על הפעולה ,ואמר

יהודיות.

הגרמנים נראו בעייהר רק נירם ',ב  30ביוני  ,1941למרות
שהסביבה כולה היתה כנר ימים אחדים לפני זה מוקפת על·
ידיהם .הליטאים בעיירה ובסביבה היו מאורגנים .עיקר פעולתם
היה לעקוב אחרי חיילים מהצבא האדום ,שהיו בורחים ליערות

שהליטאים החלו בהכנות לירי .החורשה נמצאה על רמה והבור·

בסביבה ,לרפוק את נשקם של התיילים התועים והניתקים מגדודם

חים פנו במרוצה במור,ד בכיוון לכפר .הליטאים ירו אחריהם,

וגם לקחתם נשני .הנער גוטל שפירא ,כנן  16שנה ,היה הקרבן

ואחדים נפלו .האחרים הגיעו אל נחל ,שם הסתתרו בין השיחים

רוסים על סייר גרמני .ירו בגוטל בלילה ליד בית· .המדרש לאור

הגבוהים עד בוא הלילה ,וכאשר שקט הכל מסביב חצו את הנחל
ועלו ליער פאשילה בכיוון שירווינט .כמעט כולם נתפסו לאחד

היהודי הראשון .הליטאים טענו ,שהוא הצביע נפני חיילים

כי אינו צעיר ואינו יכול לעבו.ד הגרמני החזירו מיד הביתה.
בדרכו חזהר הגיעו לאזניו היריות.
מספר יהודים ברחו ממקום ההריגה בנצלם את הרגעים,

זמן ,ורק שניים ,יצחק סלומון ונחום נץ ,בשארו בחיים וזכו

פנס-די.

העיירה רחוקה מדרכי המלך ,ובעיני הצבא לא היה לה כנראה

לשחרור .מספר הגברים שניספר באותו יום הגיע ל שלרשים.

ערך אסטראטגי .הגרמנים לא הרבו לשנת בה והשלטון המקומי

למחרת הרצח כבר סיפרו שוטרי·העזר הליטאים בגלוי על

נמסר לידי הליטאים .גם היהודים הופקדו בידיהם והם שביצעו

הריגת יהודים .ליטאים החלו באים אל בתי היהודים והם בתעו

בכל לב את הגזירות .היהודים חויינו לענוד "מגיבי דוד" צהו·

למסור להם מרכוש האנשים שנרצחו .הם טענו שהנרצחים

נים ,נאסר עלהים לצאת מבתיהם עם בוא הערב ,אסור היה

קיבלו מהם מזון ,בעודם חיים ,ובתמורה הבטיחו לתת להם
נענו

לצאת מתחום העיירה וכן להשתמש במדרכות .יום·יום הוליכו

מגפיים,

את היהודים לענודות ,שכל מטרתן חיתה אך ורק להשפילם .

ל"יודשים" הללו ונתנו לכל דורש ממיטב הבגדים והלבנים,

הם נצטוו לנכש בידיהם את העשנים בצידי הרחובות והדרכים,

הנעליים וכלי·הנית ,ובלבד שלא יציקו להם וישארו "ידידים".

לנקות מחראות וכדומה.

באותו יום

יום אח,ד בראשית יולי ,עצרו השוטרים הליטאים בכל הסביבה
אנשים

רבים,

שהיו

בגדים

חשודים

בעיניהם

כקומוניסטים.

נחצות

) (8.8

וכדומה.

היהודים,

שהיו

אחוזי·פח,ד

חזרו גם ראשי הליטאים

לעיירה .בעניו

ה"מקרה" מיום אתמול  -הצטדקו בפני היהודים -
על זה ! הרי כולם היו בווילקומיר...

לא ידעו

הלילה של יום המאסר הוציאו את היהודים מנין העצורים,
הוליכום לחורשה שנקאמאראצ•יזנה ,במרחק של  2ק"מ מהעיי·

פועלים לעבודה .מספר צעירות הלכו לעבוד בחקלאו.ת דבר

הר ,שם רצחום והשליכום לנור .בסוף יולי ,ביום ששי אחד

זה הרגיע במידה מרובה את הרוחות בעיירה .רבים סברו כי

כמה ימים לאחר רצח הגברים הורשה לאיכרי הסביבה לקחת

לפנות ערב ,אסרו שוטרי·העזר הליטאיים את ישראל כץ ,שרה·

מעתה תיפסקנה השחיטות .אפס ,עברו רק ימים מועטים ,וביום

חנה סלומון ומתתיהו גורניץ ,בנו של הרב ,בחור למדן ,שהיה

',א  17באוגוסט ,פשטו שוטרי·העזר הליטאים על בתי היהודים

כותב גם שירים באידיש ומפרסמם נעתרנים .הוליכו את השלו·

ועצרו בחורות וכן נשים צעירות ,שלא היו להן ילדים .כן עצרו

שה" כשידיו של כל אחד קשורות בחבלים ,אל גן·ידק שמאחורי
הבתים האחרונים של העיירה .שם העמידו השוטרים את שני

את העונדות אצל האיכרים ,ביחד כ"  30במספר .ב"  lOבבוקר,

הגברים לכרות נור והם עצמם נטפלו אל הגב• סלומון לאנסה.
ישראל נץ ניצל את התעסקותם של הליטאים ,התיר חיש את
עצמו מהחבלים וברח .השניים שנשארו נורו והושלכו לנור.

בעת התפילה בכנסיה הקתולית ,הושיבו אותן בעגלות והובילון
בכיוון לווילקומיר .אף אחת מהן לא הגיעה למקום·ישוב ,כולן
עונו ונאנסו ביערות שליד הדר,ך ואחר·כך נרצחו והושלכו
לבורות.

נא יום ה·ד באוגוסט )יום ',ה י"ד באב תש"א( .בנוקדו של

ב  3-בספטמבר החלה האקציה האחרונה בעיירה .לפנות ערב

אותו יום נעצרו לפתע האחים קובלנץ .יהודים סיפור ,כי ראו

קיבצו הליטאים המזדיינים את כל היהודים ,מאה לערך ,בבית -

ה"אקטיביסטים"

המועצה וכלאום שם כל הלילה בחדר אח,ד כשהם צפופים

ועוזריו הראשיםי ,כשהם יוצאים מבית-המועצה ,כנראה לאחר

ודחוסים מאו.ד יחד אתם נמצאו כאן גם יהודים מדובינסקי ומן

התייעצות ,פניהם אפופים סודיות מאיימת ,וכולם ממהרים

הכפרים הסמוכים ,וביניהם גם אחדים ,שהושארו בזמנ -ו בחיים

את

מפקד

המשטרה

וסגנו,

וכן

את

מפקד

בכיוון לעיר המחוז וילקרמיר .לאחר שעה הופיע ליד בית·

כדי לסיים כנראה את העבודה בשדות .ביום ',ו לפנות בוקר,
הוציאום בעגלות .אמרו שמעבירים אותם לגיסו בווילקומיר .כל

המועצה צעיר לבוש מדי חייל גרמני .היהודים הכיור בו מיד
שאינו אלא צעיר מקומי ,בן למשפחה ליטאית-גרמנית נכפר

האנשים הובלו תחת משמר כבד של ליטאים מזדיינים אל "העמק

סמוך ,אשר כחצי שנה קודם לכן ,נזמן הריפאטריאציה ,הצהיר

השוויצרי" שביער פיגוגיה )כמה ק"מ מווילקומיר( ,ושם נרצחו

על היותו גרמני ועבר לגרמניה .עם בואו החלה תנועה עדה
לדי מועדונם של הליטאים ,עונדי הסרטים הלבנים .אחר·הצה·

בו ביום )יום ',ו י"ג באלול תש"א(. S•9.41 ,
האיכרים שהסיעו את היהודים בעגלותיהם ,חזרו משם כשהם

חתכו נסכין קהה מחצית זקנו .לאחר

עמוסים שלל רב .הם סיפרו כי באותו יום הובלו למקום זה
יהודים רבים מפודזלבה ,מוסניק ,גזזלוואן ,שירווינט ומישובים

שעה קלה פשטו ליטאים מזדיינים על בתי היהודים והחלו מוצ~-

סמוכים אחרים .היהודים נצטוו להתפשט ולהישאר רק בלבנים

צעקו,

התחתונים ,וא nד·כך אילצום לקפוץ אל הבורות .נשים חיפו

דיים תפסו את שוחט העיירה ,יהודי זקן והדוד פנים ,הכניסוהו

למועדונם והתעללו בו :

אים משם את הגברים ,לרוב צעירים" .לעבודה תלכו "! -

והוליכום לכיכר השוק .בשעה שבע לפנות ערב הוליכו כזשם

בגופן על ילדיהן ,לבל יפגעו בהם הכדורים.

ערי
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השדה

העיירה.

הארונות מקבר·האחים שליד אנדרטת העצמאות  ,וכולם הועברו

בראשם עמדו הכומר קצ'אנאס )לפי השמועות ,היה בנר של

לווילנה .ב"  23במאי  1946הובאו שם עצמות הקרבנות למנוחות

צוררי

היהודים

בגדררביץ

ורוצחיהם

היו

מאנ ·~י

הידוי אחד ביזtם נץ( ,המנהל של הפררגינזנסיה ברלסררנאס,

בבית-העלמין היהודי .רעד·הקהילה הודיע ברבים על ההלווהי,

המרדד ארקינאקאס ,ראש המשטרה זרא.מבה ,ועמהם המרן צעירים

שחיתה שם הראשונה מסוג זה ,וקהל גדול של יהודים שהתגוררו

מבני המקום ובעיקר תלמידי גימנסיה וסטודנטים  .לאלה הא• n

בווילנה בא לחלוק בבוז לקדושים.

רונים היו חברים רבים מקרב היהודים .כיחוד היה מקובל עליהם
ארהי גררביץ ,ססודנס לטכנולוגיה באוניברסיטת קובנה ,שהצ·

ברשימת קברות·הא nים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא "
חלק ',ב מסומן קבר·האחים בגדררביז במלים

סייד מנעוריו במתמטיקה והיה עוזר להם בלימודים ,בהירתם יחד
בפררגימנסיה המקומית .גם כאשר עבר לגימנסיה העברית

בורילקרמיר היו פונים אליו מדי בואר הביתה .חבריו אלה אמנם
לא עצררהר בזמן המעצר של ה"קרמוניסטים" ,ביזעם שאריה

היה ציוני נלהב ומסור לעבודה יהודית לארמית ,אבל ביום הרצח
של הגברים )  (7.8התנכרו גם לו.

-

המקום

יער

קאמאראצ'יזנה,

2

ק"מ

מהעיירה גדרובץי ,על·יד הכפר שילח ;
 כ  30-גברים.מספר הנרצחים

הבאות :
צפונית·מערביח

הזמן

.7.8.1941 -

מקרורת

עדריות רחל גררביץ·סרלרמרן ,קיבוץ

אביב ;

חיה הריט·ברלניק,

תל·אביב ;

דפנה ;

קטיה לריט·שוביץ ,תל·

n

ראובן קרוניק  ,פת ·תקוה.

עם שובו של השלטון הסובייטי לליטא נתפסו כמה מן
הרוצחים ונשפטו .המודד אוקינאקאס נשפט למורת .מנהל הפרו·

גימנסיה בולטררנאס רעוד אחדים נדרנו

ל· 2s

שגרת מאסר

ועברדת·פרך .לאחר כמה שנים נחרנו ושוחררו.

גודז'ון

"יחס מיוחד" הראו הרוצחים לשני יהודים בעיירה ,והם הזרג

) ( GUD2I'ONAI

גרטמן .הם היו אנשים פשוטים ועניים ,רבאקציה האחרונה נמצאו

להם מליצים מראשי עונדי הסרטים הלבנים .הגוטמנים עוד
ישבר כמה ימים בביתם ,אחרי·כן הרציארם מחוץ לעיירה וציורם

ללכת ...

הם חיפשו מחסה אצל ליטאים איכרים ,והתחבאו בבתי

איכרים וביערות ,גרםמן הזקן מת נניק תה ביער

ב" , 14.3.1944

רהאשה יצאה ממחבואה עם שובר של הצבא האדום.
שרידים מיהודי גדרוביץ התמסרו ,עם גמר המלחמה ,לסידור

עיירה קטנה במחוז קיידאן .במיפקד התושבים בשבת 1923
נפקדו בה  103יהודים .עד שנת השואה פחת מספרם לכדי כמה
משפחות בלב.ד

כל היהודים הובאו בסוף אוגוסט אר תחילת ספטמבר 1941
לקרוק ,שם נרצחו ב" ) 2.9.1941י  1באלול תש"י( יחד עם יהודי

קברי הקרבנות מבני העיירה .לפני ראש השנה תש"ה נפתחו

קרוק ונקברו בקבר·האחים.

הבררות שנמצאו ליד העיירה ,ובהם כ  30-הרוגים .הגופות שזוהר

)ראה :

קררק(

הוצאו והושמו כל אחת בארון מיוח,ד ושאר העצמות נשארו
במקרם .בית·קברות יהודי לא היה בגדררביץ ,ולכן הקצתה

המועצה המקומית שטח מיוחד לקבר·א nים .הקברים נכרו בלב

גודלאווה
) ( GARLIAVA

העיירה ליד אנדרטת העצמאות של ליטא .להלוויה נאספו ובאו
כמעט כל שרדיי גדררביץ ,שהתגוררו אז בווילנה .גם המרן
ליטאים השתתפו בטקס )הקבורה התקיימה נירם שרק ,ורבים

עיירה במחוז קרבנה 9 ,ק"מ דרומית לעיר .בשנת השראה חיו

מאנשי הכפרים היו בעיירה( .המלווים היהודים חזרו בר ביום
לבתיהם ,ורק אחת ,רחל גררביץ ,לא נתן לה ליבה להיפדר מיד
מהקברים שבהם נטנזן גם בנה אריה גררביץ הנ"ל ושני בני

אחים שלה.
לאחר כמה ימים הוצב על הקברים צירן צנוע כתוב בעברית
על קרש·עץ .למחרת הוזמנה גורביץ להופיע בבית ·המועצה .
"היתכן כדבר הזה" ?

-

-

פנה יר ש ב·ראש המועצה אל גררביץ

"הנה אנחנו הקצנו מקרם כל·כך נכבד לקבר·א nים ,נתנו

ארונות וגם כבוד גדול עשינו בהלוויה,
באותיות עבריות

-

ואת •~מה קרש

רבמגן·דרד "!

היושב·ראש דרש במפגיע מגררביץ שתסיר בלי דיחוי את
הציון ,אולם היא אמרה לו במפורש שלא תעשה כן .אז

ציוm

על שמש המועצה והלה הסיר את הקרש עם הכתב העברי.

בה

כ· so

משפח ו ת יהודיות.

לפי המידע אשר בידינו החל חיסול יהודי העיירה ב" '.l8
באוגוסט •1941
ימים אחדים לפני כן הוצאו הגברים היהודים לעמק שעל·יד
הנחל יא.סיה ,בקירבת העיירה ,ונצטרד לחפור ברר באורך  80מ'
רכשני מטר רוחבו  .ראשונים הובאו למקרם הגברים .הם נצטרד
למסור את כספם רכל דברי הערך שהיו להם ךלהוריד את
בגדיהם ונעליהם .הם נדחפו לבוררת רנרצvז על·ידי גרמנים
ר"אקטיביסטים" ליטאים אשר הגיעו מקרבנה
לאחר הגברים  -נאותר יום או קרוב לאותו יום  -הובאו
הנשים והילדים ,אשר נרצחו ונקברו יחד עם הגברים בקבר·

האחים הגדול.

עברו עוד כמה ימים והקברים חוללו .בבוקר אחד ראו אותם

ברשימת קבררת·האחים המופיעה בספר "סבח המוני בליטא"

כשהם רמוסים והרוסים ומכרסים גללי בהמה .עתה ראו שרידי

חלק ',ב נאמר על קבר·האחים בגרדלןsררה :
המקום  -העמק שעל·די הכפר רינקונאי על שפת הנחל
 28יא.סיה ,כקילומטר אחד מערבית מגרדלןsר ; mהזמן
באוגוסט עד  2בספטמבר  ; 1941מספר הנרצחים  247 -גברים,

רות ,רכל העצמות שהוצאו מיז,rם הושמו ב"  18ארונות .כן הוצאו

נשים וילדים.

העיירה בעליל ,שאיד גדרוביץ המקום למנוחתם של הקרבנות ,

והם החלו במאמצים להעביר את כל העצמות מן העיירה .בעמל
רב עלה בדים לאסוף סכרם כסף ולאחר פסח תש"ר נפתחו הבו·

יהדות ליטא
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יגר 73 :

הפירוט נמצא בדר  11ח

גברים היודים,

113

נשים

ן· 61

ילדים.

היחיד היה  :הוא מונה בימי השלטון הסובייטי כרופא המחוז.
הגברים שנתפסו 200 ,במספר ,הובלו לעבר הגבול עם גרמניה,

מרקרות

קובץ

כלשהי בימי השלטון הסובייטי ,הוכה באכזריות בלתי רגילה.
כן נחת,ן פשוטו כמשמעו ,לכתרים הרופא ד"ר אוקסמאן .חטאו

 11ליטע 11

חלק ',א עמ' •1842-3

מאחורי הקסרקטין ,בדרן גורז'ד-לארגאלן.
הגרמנים לא חירפו מהיהודים אף לרגע .הם הריצרם כל היום

גורז'ד

תוך צעקות ומכרת .במיוחד נטפלו לרבה של גררז',ד חרב ,,
מאיר לרין .הם ד nהרפר ,הכרחו  mתעללר בר .חלק מחיהדדים

) ( GARGZDAI

הועסק בהעמקת תעלות אנטי·טנקירת .במיוחד העמיקו תעלה
אחת ,שנתמשכה לאורן ארורות הסוסים .למפקח הגרמני היה
הגנרל

נראה ,שצעיר אחד מתרשל במלאכתו .הוא הוציאו מן השררה,

הגרמני .לפני השראה חיו בגררז 1ד  800-700יהודים ,ביניהם

העמידו ליד תעלה צדדית ,ירה בר והשליך את גופתו לתעלה.
כן עבר עליהם כל יום ה"  23ביוני.
בבוקרו של ה·  24ביוני הגיעו מממל  20אנשי גישטאפר רמש·

עיירה במחוז קרסינגה ,במערבה

ליטא,

של

על

כמה מאות פליטי חבל ממל ,אשר נמלטו אליה אחרי סיפוח ממל

לגרמניה בשנת •1939
המלחמה פקדה את העיר כבר נירם הראשון לפריצתה .ב 22-
ביוני ,בשעה  3.05כברקד ,החל הצבא הגרמני בהסתערותו.

מטרתו חיתה לתפוס את הגשר על נהר המינגiר ולהתקדם מהר
לעבר הציר לטלז .הדבר לא ניתן לגרמנים בקלות .חיל-המצב
הורסי ,שהיה מרוכב מפלוגות מרב nררת של "משמר הגבולות;',
לא נכנע ולחם בגבוהר על כל שעל .הקרב התנהל מבית לבית,
רובים מתושבי העיר

-

ביניהם יהדוים

-

נפגעו בקוברת .בין

הראשונים שנפלו היו מנדל מן ויוסף ארשררביץ ,שנמצאו
הדרגים מאחורי מכרנת·יריהי.

תושבי העיר ,יהודים כלא·יהרדים ,חיפשו לעצמם מחסה.

טרה והחלה האקזקרציה .תוך מכרת ואיומים הובהלו העצורים
לתעלה ,שהועמקה על·ידיהם יום קודם לכן ,כשגרמני מנופף
עם רימון מעל ראשיהם .בדרן היה עליהם לרוקן את כיסיהם
ולזרוק לתוך דלי את כל הכסף ודברי הערך שהיו ברשותם.

בקבוצות של עשרה אנשים הובאו לשפת התעלה .מולם עמדו

עשרים גרמנים עם ורבים ,כשכל שביים מהם מבררנים לקורכן
אח.ד על האומללים היה להפנות פניהם לצד תיורים .מפקד
הפלוגה קרא בקול את גזר דינם " :אתם בורים למורת בפקודת
הפיהרר ,על פשעיכם נגד הצבא הגרמני"• מטח יריות פלח את
האוויר ועשרת האנשים נפלן .המפקדים היו עוברים בין הנופלים

חלק ברח לשפת נהר המינגה וחלק התרכז במרתפי בית מבש·

ובודקים אם יש ערד חיים ביביהם .מי שחיתה נר ערד רו ·חיים

לרת·הבירה ,שהיו במרכז העיר .הם חשבו את המרתפים כמקרם·

קיבל "יריית רחמים" בראשו .כל קבוצה חדשה שהגיעה חיתה

מקלט טוב.

n

מנקה את השטח ומגוללת לתוך התעלה את הגרויות.
והצבא

בין היהודים ,במיוחד נין יהודי ממל ,היו רבים שהכירו את

הגרמני נכנס לתוך העיר .כל העיר עמדה כלהבר.ת כאשר

רוצחיהם ,שכן היו שכנים לשעבר .בברז רשאט·נפש הביטו

התקדמו הגרמנים לככר השוק מצאר את התושבים במרתפי

היהודים בגרמנים .אף אחד לא ביקש על נפשר .בתפילה חרישית

מבשלרת·הבירה .הם הוציאו את כולם הממרתפים וריכזו אוםת

על שפתותהים רככני עצור הלכו לקראת מרתם .מערבים ,מרש·
פלים ,לא האמינו למראה עיניהם ,שמעשים כאלה יתרחשו .בלעג

בין

השערת

,11-10

נאותר

היום,

שקטר

הקוברת

בגן העיר .אליהם צררפ-ר כל מי שנמצא בככר השוק אר בבתים.
היו אלה יהודים רלא·יהרדים כאח.ד

התושבים הוחזקו כל היום בגן העיר רחרשארר שם גם ללינת

לילה.

סרקסטי פנה היודי אחד מממל לשבבו לשעבר " :גרסטאב ,תיטיב
לירות "! מקס מאיררביץ ,שדיבר גרמנית רהוטה ,פנה לגרמנים
והטיח בפנהים ,שהם עריצים וחזירים מלוכלכים .הם רוצחים את

בינתיים התחילה מכרנת·ההשמדה להתארגן .גררז'ד חיתה

מרוחקת רק קילומטרים מספר מהגבול הגרמנ"' וחיתה איפרא
בתוך רצועת  25הקילומטר ,שהנאצים החליטו שבגבולותיה יש

האסירים ,רק משום שהם יהודים ,ללא כל פשע וחטא .תזם הנקי
השפוך ייקרם 1
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אנשים נרצחו נאותר יום,

24

ביוני

1941

)כ"ט בסיורן

להשמיד מיד את כל היהודים והקומוניסטים .ראש חגישטאפר

תש"א( .למאתיים הגברים נוספה אשה אחת ,אשתו של קומיסר

בסילזיס ,ה.י .ב~דמ,ה ,העביר מאת שטאל קר את ההוראות

רוסי .בעת המשפט בעיר אולם לא הצליחו לברר אם האשת

~s

המתאימות על כן לגישטאפר כממל.

בבוקרו של ה  23-ביוני הגיעו לגררז'ד אנשי הגישטאפר מממל
לביצוע ההשמהד ,תחילה פנו אל ריכוז התושבים בגן העיר.
כאן החלה מיד הסלקציה בין יהודים ללא·יהרדים .האחרונים
שוחררו .נשארו במעצר רק פעילים קומוניסטים אחדים ,וכן כל
היהודים.

יחד עם עוזריהם הנאמנים מבין הליטאים ,פשטו הגרמנים על
בתי העיר ששרדו והוציאו כל יהודי שנמצא .הליטאים השתדלו

באה יחד עם קבוצת הגברים אר צורפה במקרם.

200

הגברים

היו היודי גורז',ד שאליהם צורפו ליטאים אחדים ,קומוניסטים

פעילים.
יזרע שבין המומתים היו סוחרי הבהמות פונק ושר ,שלרשת
האחים קורפמאן ,החרשתנים ברנשטיין רטאראר ,נעל ביהח"ר

לסבןר פייבשטייז וכן זילבר ,זרבדל ,קרלמן רפריססרב.
אחרי הרצח ברבדו המשתתפים בבירה ובוודקה ,הצטלמו יחד
וחזרו לבתיהם כחוזרים

מפיקניק ...

להוכיח נאמנותם לגרמנים בנגישותיהם את היהודים .מכרת,

רע ומר שבעתיים היה גורלם של הגשים והילדים .לאחר

איומים והתעללויות החלו מדי .הגרמנים שמחו מארד לתופעה
זר ,כיון שאחת ההוראות שמסר שסאל  1Sק  1Sר חיתת לתת לליטאים

שהופדרו הגברים והוצאו מגן העיר הובלו הגשים והילדים על·

ידי ליטאים מזריינים למערבה של העיר ,מעבר לנהר המיבגה,

לבצע את המלאכה ולא להפריע להם .כל היודי שתפס עמדה

ושובבו באסמים ריקים שהיו במקרם .לא כולם הגיעו לאסמים.

ערי
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השדה

ידלים רבים נרצחר בדרך

-

ררצצר ראשהים בעצםי דאגנים.

זילברמן לא תר להשאיר את אמם לבדה והצטרפו למרגלים
מרצונם החרפשי .כולם בררו ביציאה מהעיירה.

אלה שהגיער הרקפר בשמירה קפדנית .קברצרת·קברצרח של
בשים היד מרבלרת ירם·ירם לעבדרה .מזרן לא ניחן להן .הילדים,

כעברו ימםי אחדים הכניסן הרוצחים המשולהבים אח יהודי

מזי·הרעב ,היד מגתוללים רלרעסים עשב לשכך רעברנם .פחד

העיירה )כ  120-גברים ,נשים וילדים( לשלושה בתים ,שהיו

ראימה היה מנת· nלקם נירם רבלילה  .עדי·ראיהי סיפור ,שירם

שייכים לשמואל סאץ ,שמעון גרלדברג ואברהם בליאכר ,רה• n

אחד הביאו אח הנשים אל קבורת בעליהן וציוו גוליהן לקדרך.

זיקום במקום ללא מזרן שבוע ימים .ב·  21באוגוסט )כ"ח באב

אמרר להן שאלה הם מקומוח·קבורה של סרסםי.

תש"א( הרציאר את המערבים והתשושים מהבתים וסחבום עד

ב"  14בספסמבר ) 1941כ"ב באלרל תש"א( הרפרדר הנשים

הצעירות ,הועברר לאנלישקס )כפר קורב לגררז'ד( רהרבלו ליער

יוז'ייד,

בדרך בין גורז'ד

לקלו ,

דכי חצי קילומטר מהכפר קררפשירק ,שם אילצום לפשוט
בגדיהם ,ירד בהם והרגום.

ושם נרצחו .כעבור יומיים,

בעת הרצח ידר גשם שוטף בליררי בדקםי וערמים .לאחר
שסיימו את מלאכת הדמםי מיהרו הרוצחים לחרושה הקרובה

ב"  16בספסמבר )כ"ד באלרל תש"א( הרצאו כל שאר הנשים
והילדים לאנלישקם ומשם לחורשת ריז'ייז' ,אח הרצח ביצעו

כדי למצרא מחסה מהגשם .הם השאירו אח הבוררת עם הנרצחםי

ה"אקסיביססים" הליסאים באכזריות .הם הלמר באתים ובמוסרת

בלתי מכרסים .יצחק בליאכר היה פצרע קל רגם אשחר חיתה ערד

ברזל בנשים ובילדים .אחוזי צמארן דמים רכחירת שוחררת סרף
היכר רירו באומללים .גם במשפס·אזלם הוזכרה אכזריות הליט·

בחיים ,אך חיתה פצועה קשה בבטנה .בחם בת השלוש שכבה

אים.

פנתה באנחות

הדרגה לידם רננם בן השש גסס" .אני גמורה" -
הגב' בליאכר לבעלה " -אבל אתה ,ברח ' !'.בליאכר קם ,לקח

בעת הטבח קפצה רחל יאמי ,בעררה בחיים ,לתרד הגרר .היא
שכבה בין המתים ומארחו בלילה הזדחלה ריצאה מן הבור .הכפר
ו•ז'ייז' היה מוכר לה .היא הגתוררה כאן לפנים עם הוריה .כאן

דע רדת הלילה .הילד מת בזורעות אביר .הוא קבור מתחת לאחד

אסף ארתה המרדה הליטאי גריצירס ,הסתיר ארתה ושמר עליה

העצים .בברקו הזדחל בליאכר עד לנפחיה שבקצה העיירה.

כל שברח המלחמה .אחרי השחרור נישאה למצילה.
ברשימת

קבררת·האחים,

שנתפרסמה

בליטא" חלק ',ב מסומנים הקברים

בספר

"טבח

גה .הרוצחים לא הבחינו בר .בכרחבתו לעררו תעה בשבילי היער

הרא נכנס פנימה ,התחבא רחיכה .הנפח שהגיע ריחם עליו ,עזר
המרבי

בגררז'ד :

לר לשטוף את הדם רלחברש את פצעיו .הוא הביא לבליאכר בגד
ישן ,נעליםי בלרארת ,קצת מזרן וביקש ממנו למהר ולהיעלם,

 .1בעיר גורז',ד רחוב קלאיפדה בצד השמאלי של הכביש -
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בזררערתיר את הבן הגוסס ,זחל מקבך·חאחים וברח מגיא ההרי·

שכן בכל רגע עלולים להגיע לקרחות.
כך נדד רהסחרבב יצחק בליאכר בכפרי הסביבה ימים ולילות,

גברים.

 •2יער ויז'יי',ץ  11ק"מ מגורז,דו בשני מקומות ,בקילומטר
ה"  6ובקילומטר ה·ד בכביש גררז•ד-קרל

-

כ  300-נשים רילדים.

ללא מנוחה ,עד שהגיע לידם השחרור רזנו ,לספר אח קוררת
האימים שלו רכן אח סרפד של חישוב היהודי בגירטיגרלה.

בספר "טבח המרבי בליטא" מסומן קבד·האחים בגירסיגרלה

םסרררת

קובץ "ליסע" ,כרך א'

;

ל .שריס ,מכתבים אל

,.

לשם ,ארכיון "יד

ושם"  1עדות ושל אושר ,בני·ברק )קרית הרצרג(  1ח"ח משםם·אילם.

במלים הבאות :
 הכפר קררפישרק ,כ·  10ק"מ דררמיח·מזרחיתהמקדם
מראסייד  ,סמרך לגירסיגרלה  Iהזמן  -ארגרסס  1 1941מספר
הקרבנות

500 -ד•650--

מוסררת

עדות ישראל

גירטיגולה
) ( GIRKALNIS

שר,

הרצליה.

גלוואן
) ( GELVONAI

עיירה קטנה במחרז רסיין .לפני מלחמת·העולם השביח התגר·
ררר בה  27משפחדת יהרדירת .כבר נירם הראשרן לפרוץ המלחמה
עם בריה"מ נשארה העיירה ללא שלטון .לפנות ערב השתלסר
בריונים מקרמיים

לרקמינאס -

-

ובראשם אנטאנאס מיקולייטיס וירזאס

עיירה במחוז רילקרמיר .לפני מלחמת·הערלם השביח חיו בה

כ 450-

יהודים.

על החיים בעיירה .ראשית דרכם חיתה התפרעות

מדי עם פורץ המלחמה עם בריה"מ ,בטרם נואר הגרמנים

בבית·המדרש .הם הוציאו את ספרי·התררה ,פרשו את הגווילים

בגלרראן ,כבר החלו ליטאים מקרמיםי מתנפלים על היהודים

,,

בעיירה .הם חיללר את בית·המךרוLז ,רבתי·עסק רבים של יהודים

חיים·יצחק ארסרבסקי ,הצץי מבעד לחלון כדי לראות מה נעשה

היו להם לבז .לאחר כניסת הגרמנים עצרו ה"אקטיביסטים"

ברחוב .השגיחו בר הרוצחים ,סחבו את הרב לרחוב הוחלו

הליטאים יהודים רבים כחשדרים בקומוניזם .העצורים נשלחו

נחרצות העיר ,ומסר ורקדו עליהם ברגליהם .רב העיירה,

להתעלל בו .הם גזזו ,ירתר נכרן

-

תלשו ,אח זקנו יחד עם

ערר הפנםי ועזבו ארתר מוכה רשרתת דם.

לבית·הסרהר בררילקרמיר ,שם נרצחו.

יום אח,ד בראשית יולי ,גירשו ה"אקסיביסטםי" אח כל

למחרת התחילן הרוצחים ,כעת ענודים בסרס לבן על השרוול

היהודים מבתיהם רהרליכרם אל איורו ביצרת לא רחוק מהעיירה.

השמאלי ,להתנכל ליהדרי העיירה .הם אספר גברים חולניים

שם עיבר את הגברים ב"אימרבי ספורט" שרבים ומשרבםי ,אילצרם

אחדםי ,חמש נשםי קשישות רביביהן אמם של שני דרדקים

לרוץ ,לרקו,ד ליפול ולקרם בלי הרף .כחצי יום ארך ה"משחק"

מבוגרים ,האחים זילברמן ,רהרבילרם אל מחוץ לעיירה .האחים

ולאחר מכן החזירו את היהודים לעיירה .בשרבם ואר האנשים

יד.דרת ליםא
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הונה בתיהם שדודים ,ואז נתגלה סוד ה"מבצע"  :קבוצה אחת
של "אקטיביסטים" עשתה עם היהודים מחוץ לעיירה ,ובו בזמן
עברה קבוצה שניה מבית לבית והוציאה משם כל דבר-ערך.

מעשה זה הרגיז גם ליטאים הגונים ,רבידם א' דרש הכומר
בכנסיה הקתולית דרשה חריפה נגד התרענה .ואמנם ,כמה

מן הטבח כיחודי גורזו שרד רק פנחס ארלמאן' שנשאר בחיים
חרדות לאיכר ארגרסטינאס מאז'ייק רבני משפחתו בכפר סמרך.
םקרורת

עדות פנחס אולמאן ,יבבה.

:

)ראה

ז'אגר(

ליטאים החזירו חלק מן הדברים .אולם הרדיפות נגד היהודים
לא פסקו ועוד גברו מיום ליום.
ביום ',ר י"ג אלול תש"א

) (, 5.9.41

גרינקישוק

הוצאו כל יהודי גלוראן מן

העיירה והובלו אל יער פיבוניהי )"העמק השוריצארי"( שליד
וילקרמיר ,רשם נרצחו נאותר יום יחד עם יהודים אחרים בסביבה.

) ( GRINKISKIS

מן הטבח ההמוני נמלטו חיים גלדשטיין ואשתו ושני ילדיו
התאומים ,בני  .7לגלדשטיין חיתה חברת בגלוואן ,והוא עצמו

עיירה במרכז ליטא במחוז קיידאן ,במפקד הארכלרסיה בשנת
 1923נפקדו בגרינקישרק  235יהודים .במשך השנים ירד מספר

נולד בכפר ,בני המשפחה התחבאו אצל אכדים מכרים ,שרכושם

היהודים ובשנת השראה חיו בעיירה כעשריב משפחות יהודיות.

הופקד מקודם בידיהם .וזה היה אסונו של גלדשטיין .ליטאים

בסוף אוגוסט או תחילת ספטמבר הובאו יהודי העיירה לקרוק
רשם נרצחו ב' 2.9.41 -י) באלול תש"א( יחד עם יהודי קרוק

אלה ,בחששם ליום בו ייאלצו להחזיר לו את רכושו ,הלשינו
עליו ועל בני ביתר ,וכולם נתפסו ונרצחו )בסוף (. 1941
םדקורת

עדות ראובן קרוביק ,פתח-תקוה I

~s

גיו-י רק,

והסביבה.

הם נקברו בקבר-האחים אשר בקירבת קרוק.
מאיר

שוחט,

"מ~רגן זשורבאל",

)דאה

:

קר 1ק(

, 18.8,1947

גרישקאבוד

) ( GRISKABODIS
עיירה קטנה במחוז שאקי  14 ,ק"מ מזרחית לה .בשנת
השואה חיו בה כ  10-משפחות יהודיות.

דז~רג

)( GRUZD21AI

עיירה כמחת שאורלי,

גורל היהודים בגרישקאברד היה כגורל היהודים בשאקי .אחרי

כ 25-קילומטרים מצפון לה .לפני

מלחמת-העולם השביח מנהת אוכלוסיתה היהודית כ  150-נפש.
הגרמנים נארו בעיירה

ב 29-

ביוני

.1941

נאותר יום גרשו

ת"אקטיביסטים" הליטאים באכזריות רבת את היהודים ,כקטן

כגדול ,מבתהים לבית-המדרש וסגרו אותם .היו אלה הגרמנים
ששחררו אותם ראיפשרר להם לשרב לבתיהם .הליטאים רגזו
מארד עו המעשה וניסר למחרת.
ב s-באוגוסט 1941

)י"ב באב תש"א( שוב סגרו בבית-המדרש

את הגברים היהודים ואת הנשים ,שלא היו להן ילדים .למחרת
בבוקר גרשו את כולם לבית-הקברות היהדוי 'שם היה כבר מרבן

רצח הגברים וריכוז הנשים והילדים ב"גיטר החופשי" בשאקי,
הובאו לשם גם יהודי גרישקאבו.ד

ביום חשבת 13 ,בספטמבר ) 1941כ"א באלול תש"א( ,הוצאו
כולם לחורג יחד עם שארית יהודי שאקי.

על קברם הרקמה מצבה ,עליה כתוב

ביידיש :

"בקבר-אחים

זה נקברו ארבעת אלפים תושבי שאקי והסביבה ,שנרצחו על
לא עוול בכפם בשנים  1941-1944בידי הפאשיסטים הגרמנים
והלאומנים של הבורגנות הליטאית .זכרם המזהיר של הנספים
יינון לעולמי עד בלבבות כל הפטריוטים של ארץ
)דאה

:

מךלןתנן , n

שאסי(

ברר .כולם נרצחו ביריות ונקברו בברר .מארגני הרדיפות על
היהודים וראשי מבצעי הרצח חיו שני האחים קררדריס ,דרז'ינ-

דאוג

םקיס וכן ררייםקוס עם שני בניו .הגרמנים עמדו מן הצ,ד הסתכלו

) ( DAUGAI

במעשי האימים של הליטאים וצילמו הכל ,החל מגירוש היהודים
העיירה נמצאת במחוז אליטה ,במרחק של כ  20-ק"מ ממנה.

מבית-המדרש רעד המתתם ניריה.

כחודש ימים אחרי ה"אקציה" הוציאו את אלח שנשארו בחיים

-

גברים ,נשים וילדים ,רהעביררם לז'אגר .נירם הכיפורים תש"ב

נרצחו יחד עם שאר היחרדים שהיו בז'אגר ונקברו בקברות-

האחים שם.

ברשימת קברות-האחים שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא",

מסומן קבר-האחים בגררזד במלים הבאות :
המקום -

נפש(.

)בערך 500
הצבא הגרמני תפס את העיירה כבר נירם הראשון למלחמ;י:
עם בריה"מ .בהרגישם "חופש" התחילו כנופיות "אקטיביסטים"
להתנכל לאוכלוסיה היהודית .הם שדדו את הרכוש ,נטפור לאב-

שים ,גירשו מבתיהז משפחות "שמאליות" אחזרת של היודים

העיירה גררז,ד קילומטר אחד דרומית ממרכז

העייהר ,על-יד השער המזרחי של בית-הקברות היחרדי ;
 אוגוסט  ; 1941מספר הנרצחים •50 -קבר-האחים מגדור בגדר-ברזל .מצבה לא הרקמה.

עד מלחמת-העולם השביח חיו בדאוג כ 90-משפחות יהוידות

הזמן

ורצחו את בני המשפחות ביריות.

כשבוע אחרי כניסת הגרמנים לעיירה עצרו הבריונים ,בהנהגת
הסנדלר לו5ךואס באראוירקאס ,דירסח )היהדוים כינהןן  nפאצוקה

קרירואז'נדיס"( ,

ראדאצקאס ,רלאדאס טקנארסקאם )בסופר של

ערי
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השדה

דבר הגיע ורצח זה למידיאנק ,שם שירת במשטרת המחנה(,

עוד לפני שתפסו הגרמנים את העיירה התחילו ליטאים

מספר נערים וגברים צעירים כדי לבקרת לכאדהר את מגרש

מקומיים ,בראשותם של השאוליסים מיקולאס משיקיניס ,מנהל

השרק .פתאום הקיף ארתם ברח מרגבו של ליטאים מזדיינים

הדואר ז'מייטיס ואחרים ,להשתלט על העיירה .הם עצרו את

והתחיל להובילם לעבר העיר אליטה .אמהות וברח מיהרו

הגברים ההיודים .נערה יהדויה הביאה מוויז'ון חיילים רוסיים,
שפחחו באש רשחררר את היהודים .היהודים נסר לרויז'ון ,עשרה

לבני משפחותיהם .כשהגיעו לגשר קוניוחה שמער רעש של

ק"מ מדאבייק .רק שלרש משפחדת הצליחו להתקדם ולבורח

טרקטור .תבליחו חיתה לשחק אח רעם היריות ,שבהן נרצחו

לרוסיה .שאר שבע המשפחות גורשו ,עם כניסת הגרמנים ,חזרה

החטופים והמגורשים.

לעיירתם .הרוצחים הליטאים סגרו אותם בבית·המרחץ המקומי

הביתה ,ארזו קצת מזרן ובגדים ואצו אחרי השיירה כדי למסרם

בסרף אוגוסט  1941התחילו לגרש מבתיהם אח כל היהודים
ששרדו בעיירה .הם לא הררשר לקחת אתם דבר .כדי למנוע

וזרקו לתוכו רימון·יד מבעד לחלון .כך נהרגו דוד·לייב קרטליאר
והינדה גורדון עם ילדה.

בהלה והתנגדות הבטיחו הרוצחים ליהודים ,שלא יאונה להם כל

המפקד הצבאי הגרמני של העיירה התערב בדבר ולא נתן

רע וכי רק מעבירים אוחם לאליטה .שם יחיו ויעבדו .בכל זאת

לליטאים להמשיך ברצח .חרא אמר כי יש להמתין להררארת
מה•זtלטרנרת המרכזיים מה לעשרת עם היהודים .הרואה כזאת

יודעים לספר' ,זtאפרים גוז'אנסקי ,יהודי מהעיירה ,התנגד בכוח
לרוצחים ,ויוכבד שקליארסקי קראה לבריונים " :ראו ,עוד ינקמו

אכן נתקבלה .ניתנה פקודה להעביר את היהודים לאוטיאן ,שם

את זגזגו" ! בדרך לאליטה ,ביער שליד וידגיריס ,אילצו אח

הושמדו )לפי דו  11ח יגר( ב  29-באוגוסט •1941

המגורשים להוריד בגדיהם עד לתחתונים ,הכניסום לחפירות
גדולות שהוכנו מראש וירו בהם והמיתוס .באותו מקום מצאו
מותם אלפים רבים מיהודי הסביבה.

על קבר·האחים ניצבת מצבה עם כתובת בליטאית :

מקוורת
עדרת אשר קנטרו,

)ראה :

בת·ים.

אוטיאז<

"הלך,

עצור וחשוב ! כאן שוכבים  60,000גברים ,נשים וילדים ,אנ'זtים
חפים מפשע ,שנורו על·ידי הפאשיסטים".

דוביניק

רק יחידים מיהודי דאוג הצליחו להמלט מצפוני המוות .שתי

נשים ,מרים הלפרין· באוטנר ודינה לוינסון ,התחבאו בסביבות

) ( DUBINGAI

דאוג בעזרתם של המורה הליטאי דגסיס ובעל·האחוזה קומפיס.
דינה לוינסון הצטרפה אחר·כך לפלוגת פרטיזנים .חיה קפלן·

עיירה במרכזה של ליטא ,במחוז רילקרמיר.

מיררריס התחבאה באחוזה פאמוסה ונשארה בחיים.

בשנת השראה חיו בה כ  20-משפחות יהודיות .יזרע שבתחילת
ספטמבר  1941הרעברר היהודים לבית·הסרהר אשר נגדררביץ.

מקורות

הם נרצחו בפיבוניהי שליד וילקומיר ב· ) 5.9.1941י"ג באלול

עזרת פייגה שקליארסקי·בלכר ,חיפה.
)ראה

:

אליטה(

תש"א( ונקברו בקברוח·האחים אשר שם.
)ראה

:

גזרוביץ ,רילקומיר(

דא~יו$ו
) (DAINJENAI

דוסיאט

כפר במחוז בירז :ביד העיירות פוסבול ,ואבולניק ופוש~לט.
במיפקד התושבים •זtל 'זtנח  1923נרשמו שם  25יהודים .בשנת
השואה חיו בה משפחות ספורות של יהודים.

לפי הודעת משטרת הבטחון הסובייטית מיום  17במאי 1945
נרצחו בדאוז!ז ארבע משפחות של יהודים ,שמספר הנפ·זtוח
בהן היה •11

) ( DUS1!:TOS
עיירה במחוז א,ז'א,רא,ני על נהר שררנםה ,בצםון·מזרח ליטא,
כ· 3ק"מ מערבה לא. T,ינ,אר '!$לפני מלחמת·העולם חשביה מנתה
האוכלרסיה היהודית  80מ•זzפחוח בקירוב.

כאשר התקרב הצבא הגרמני לעיירה נמלטו לרוסיה כמה
משפחות ,שהיו להן אמצעי תחבורה .חלקם הגדול של אלה
שניסו לברוח ברגל חזרו ,שכן הגרמנים הקדימו אותם.

מקורות

"טבח המרבי בליטא" חלק ',ב עמוד , 116

עוד לפני כניסת הצבא הגרמני התחילו בריונים ליטאים
להשתולל .האוכלוסיה היהודית הפכה להיות הפקר.
כבר בימים הראשונים גורשו היהודים מבתיהם .נקבע להם

דבייק

גיסו בבתים הקטנים של כמה משפחדת יהודיות ,מאחורי הגשר

) (DEBEIKIAI

ובמחסנים והרפתות שעל·דים .הצפיפות חיתה רבה .השמירה
על הגיטר חיתה בדיי ליטאים ,וכל אחד מהשומרים השתדל

עיירה קטנה במחוז אוטיאז ,כ 20-

ק"מ מצפןר·מערב לה.

מספר היהדוים שחיו בעיירה בין שתי מלחמוח·העולם הלך

וקטן ,כך שעם פרוץ מלחמת גרמניה-בריה"נז חיו בעיירה רק
עשר משפחדת יהודיות.

לעלות על חברו באכזריותו .את בתי היהודים בעיירה תפסו
מיד ליטאים מהעיירה ומהכפרים הסמוכים .הם גם לקחו לעצמם
את כל הרכוש שהיה שם.
את הגברים היהודים היר מריצים לענודות קיזt.וח

-

בתוך

יחדרת ליטא
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העיירה ובשדרת האיכרים .כך במשך הדבר עד ל  26-באוגוסט

האדם שנתרבה .קדמה לכניסתם הפגזה כנדה ,שבעטיהי נפגעו

' 1941ג) באלול תש"א( .באותו ידם הביאו את הגברים ברגל,
זאת הזקנים והחלשים והילדים הקטבים בעגלות  -אל יער

כמה בתים ונהרגו אנשים ,ביביהם גם היודים.

דארגרצ'י ,ליד הכפר סארריצ'ירביי ,שם רצחו אותם יחד עם יהודי
 1$'T1$רבי והסביבה.

אשה יהודיה במלטה בדרך נס מן השחיטה ,יחד עם שבי ילדיה.
בלילה לפני זה שמעה שזמרים ליטאים משוחחים ביביהם .הם
אמרר כי "מחר שיחטו יהודים" .היא לקחה את ילדהי וברחה,
עברה יערות ושדרת עד שהגיעה לקרבנה והצליחה להתגנב
עם ילדיה לגיטר .לא שפר גורלה  -ב"אקציה הגדולה" בגיטר

מסוררת

הם הרבו להכרת ביהודים בלי רחמים ,עד שיצא כומר הכפר

עדות סלאוואס-רבינוביץ ,חרלרן.
)ראה

רצח .כמעט והמיתר את בעלי .נשי הכפר רקדו משמחה

וצעקו :

"יהודים מנוולים  -טוב לכם "! תושבי הכפר הסתובבו ומבער
מהיהודים לנוע בכירון לרוסיה ,כי אם בכיורן לעיירה בלבד.

קרבנה נספתה.

:

רבים מתושביה היהודים של דרניאן נסר מן העיירה אל
מכריהם י"ידידיהם" הגויים  -בכפרים .אולם ערד נאותר שברע
נקראו היהודים הבורחים לחזור ולשרב לעיירה ,תוך הבטחה ,כי
לא יארנה להם כל רע.
"חזרנו ירמיים·שלרשה לאחר כניסת הגרמנים לעיירה" ,מספ·
רת רבקה שאטל" .כאשר הגענו אל מבוארת הכפר גרארשלארקה,
יצאו תושבי הכפר במוטות ובמקלות והכר את העוברים מכרת

ורמז בלחש כי "מספיק" .אז הרפו מקרבנותהים ונתנו להם

~ז'~רני(

להמשיך דרכם לעיירה".

"קבלת הפנים" בעיירה לא חיתה סרנה יותר .הליטאים
שהתרוצצו בחוצותיה נטפלו לכל יהודי חוזר .הם עשר להיודים
ככל הערלה על רוחם  -צירו עליהם לטאטא רחובות העייהר,

דטנובה

) ( DOTNUVA
עיירה קסבה במחוז

קיידאן,

לבקרת בידיים את נתי·השימרש ,לנכש עשבים .היהודים הפכו

כ  20-ק"מ צפונה לה .לפני

פרוץ מלחמת·הערלם השביח מנתה הארכלרסהי היהודית בעייהר

כ 120-

נפש.

הגרמנים תפסו את העיירה ב·  2sבידני  1941ומיד השתלטו

עליה "אקטיביסטים" ליטאים ,ברובם חברי הארגון הלאומני
"יארנריי לי  1$טרבה" בהנהגת ירזאס זPקררשירס ,המרדה זארראד·
סקאס אוחרים .הם אילצו את היהודים לבקרת את הרחובות
ולעבוד בענדוות קשות.
בחודש אוגוסט גירשו את כל היהודים מבתיהם ולא התירו
להם לקחת אתם דבר .הרליכרם בכירדן לעיירה קר1ק ,כ  10-ק  11מ
מאחזרי דטנרבה ,שם גסרו אותם במנזר ישן .כעבור כמה שבר·

ערת ,ב  2-בספטמבר ' 1941י) באלול תש"א( ,רצחו את כולם,
יחד עם שאר ההיודים מהסביבה ,ביער הסמוך רקבררם בקבר
המרבי.

אחרי המלחמה ,בשנים ,1950-1949

הציבו שרידי יהודי

דטנרבה ועיירות אחרות מצבת·זכררן על קבר·הא nים עם כתרבת

בעברית :

.פ" ב .קרבנות הפאשיזם",

ובליטאית :

"הנספים בידי

הכובשים הגרמנים".

לאנשים חסרי מגן ,שכל הרוצה להתעלל בהם -

זכאי לעשרת

זאת.

בידם ',ר בשבוע הראשון לכיבוש העיירה על·ידי הגרמנים,
חזרו אליה כמעט כל הבורחים .נאותר יום החלו החיילםי
הגרמנים לפקוד בתי יהודים .הם שדדו וחמסו מכל הבא לדי.

על תדשני העייהר היהודים אסור היה לבעול בלילות את
בתיהם ,כן שיכלו להיכנס אליהם בכל עת .ביקררי·לילה הפכו
ל"נרהג רגיל".
בשנת ננוקר פרצה שריפה בככר השוק .חיתה זאת ,כבראה,

הצתה בזדון .כהרף·עין פשטה עלילה ,שהיהודים הציתו את

הבתים .יצאה הפקהדו שכל תושבי העייהר

-

גברים ,נשים

וטף  -יתקבצו בככר השוק ,הגברים לחרד והנשים לחר.ד מרטה
נלון ,אחד מיהדוי העיירה שלא הזדרז להגיע אלי המתקהלםי,

בררה למורת על·דיי חיילים גרמנים .בדרן כלל היו הגרמנים
נותני ההוראות ,ואילו ה"מנצעים" היו ליטאים ,שהתהלכו
חמושים במוטות ובמקלות.
הקרבן השני היה הרב ר' איסר רייסברר.ד חיילים גרמנים

וליטאים מזדיינים פרצו לביתו שבככר השוק ,התעללו בר ,גלחו
מחצית זקנו חיד עם הערר והנשר ,רהיכרהר מכרת מרות .את

מסורות

גרריתר גררו אל הכנר ,בה ניצבר ארתה שעה כל יהודי העייהר.
עם המתקהלים היו גם הרבנית רבבותיה .אחת הבנות ראתה
כיצד גוררים את אביה והיא צעקה " :אנא "! אן הרבנית
ציוותה עליה לשתוק ,בהפליטה " :ל 1כבר טוב מאשר לבר".
הגרמנים ציור על מספר יהודים לחפור ברר לדי הבחל ולקבור

עדות יצחק ליכטנשטיין ,ירושלים.
)ראה

:

קרוק(

דרביאן

בו גרויות הרב

) ( DARBENAI

,,

איסר רייסבררד ומרטה בלון.

רק נסתיימה הקבוהר ,פנו אל המתקהלים ולקחו מהם כל

חפץ בעל ערך .שערבים וטבעות הוסדר מהידיים עם הערר והנשר.
עיירה במחוז קרטינגה .שרכנת בקירבת האגם ד 1$רבה וממנו

בא לה שמה .לפני השראה חיו בה

כ· soo

יהודים ,בחלקם פליטי

ממל.

כבר ביום הראשון למלחמה ,ב  22-בידני  ,1941בשערת הבוקר,
צעדו חיילים גרמנים בחוצות העייהר .הם היו מצרידיים במדיע

מלא על הדרכים והשבילים של העיירה והסביבה רעל ברף

בתרם מעשי השרד פתחו בהרצת היהודים מדרניאן אל קרטיבגה

 מרחק של  13קילומטר .את הזקנים הרשינו בעגלות .נדרךהתירו את הסוסים ובמקומם רתמו את הגברים ,כאשר המלווים

הליטאים מרביצים נהם בשוטהים ללא הרף .כמה חיילים גרמנים
מן הצבא הסדיר ,שבתקלו נ"מיררץ היהודים" ,לא יכלו לעצור
בעד התרגשותם והגישו להיודים לחtכ מרוח נחמא;ד,

ערי

השדה
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להיודי דרביאן לא ניתן לשהרת זמן רב בקרטינגה .בטרם
הצליחו לפרש קמעה מההליכה האדרנה

בנשים אלו ! לנר ברח יותר להמיתן נמרטות ובגרזנים "!

ניתן צו לחזור

באחד הימים חזר אחד מיהדוי העיירה אל בית·הכנסת .הוא

לדרביאן .מכיון שהחשי,ד עשר את הלילה בשדה שלדי הדרך

היה בעבודה אצל איכר ליטאי באחד הכפרםי ולא דיע כלל

ראל דרביאן חזור נירם א' בברקו .שרב היו בככר השרק .העמדיו
ארחם ליד בית·המרקחת .את הגברים שמעל לגיל  16הפרידו

על הפורענות שידרה על בני משפחתו רעל היודי העיירה.
כשעמד מול המציאות הקודרת  -עלה לעזרת·הנשים ,התיר

-

מהנשים .את הגברים הרליכר לאחד הבררות שלדי טחנת·הקמח,

בהם נהגר לחפור זיפזיף .שם גורר למורת על·ידי חיילים גרמנים.

העוזרים הליטאים היו מצרידיים באתים והיוו "חיל מלואים",
שבאר לקברו את ההיודים .קציר·הדמים נערך באכזריות .הקרב·
נות נפלו אחד על השני מהם שמתו מדי ומהם שנפצעו והמשיכו

חגורת מכנסיו ותלה את עצמו.
בראש השנה הושמדה קבוצת הנשים האחרונה ,רעם השמדתן

בא הקץ על עיירה יהודית בת דורי דורות.
קבריהן של

הנשים

במקומרת

נמצאים

אחדים .הקבוצה

הראשונה נקברה ,כנראה  ,ביער על "ההר הלבן" ,במרחק ק"מ

לפרפר .הם נקברו בעודם בחיים .מקרם קבורתם הוא בשיפולי

אחד מהעיירה ,בצד ימין של הדרך לכפר רויינייקיאי .מקומרת

חרושה ,במרחק  100מטר מהעיירה ,בצד שמאל של הדרך לכפר

נוספים של קברות·אחים נמצאים במרחק  2.5ק"מ בכיוון הכפר

לאזדינינקאי .היה זה ב" ' 29.6.41ד) בתמוז תש"א(.

קאשרצ'יאי וכן במרומי ההר אלקה.

עינו אותן רהרעיבון.

מעטים מבין היהודים ניצלר בזברתם של ליטאים בודדים,

החזיקו אותן בצפיפות ללא נשרא ותרן הפחדה מתמדת .השומרים

שסיכנו חייהם רנתנר להם מקלט .ראוי לצירן הוא סקריפקאר·

היו ליטאים .לא אחת התפרצו בלילות לתוך בית·הכנסת ועשר

סקאס ,בעל אטליז שהתגורר בבית יהודי שליד בית-הכנסת .הוא

באר·המים שליד בית·הכנסת ,בה פיכו מים זכים ,התייבשה

הציל כמה מהבחורות היהודיות ,כלכל אותן ודאג להעברתן
ממחבוא למחבוא .חאר סיכן את עצמו ,שכן ראה בכן חרבה

את

נשי דרביאן ויבזר בבית·הכנסת.

בנשים כחפצם.

חיש מהר והנשים נדרנר לצמארן נרסף על הרעב .אחת ליום
נתנר להן מעט מרק עוzזבים .רצפת בית·הכנסת לא הספיקה
לכל המצטופפות בר ללינת לילה .נמצאו חיילים גרמנים שלא

יכלר לראות את עינויי החרפת של הנשים ההיודיות .חייל גרמני,
"זה לא יכול להימשך כ,ך מוכרח לברא שינוי "!

לא צעיר ,אמר :

גם הבעת·צער זר חיתה מלווה בהצדעה נאצית

-

"חייל

היטלר "!
נשי דרביאן חוסלר בשלוש קברצרת .לפני חיסול הקבוצה

אנושית ,כאילו ההי אפוטרופוס שלהן .בעיתות מצוקה )רהן
היר תמיד( היו פונים אליו רהוא עמד להן.
ברשימת

שפורסמה

קברות·האחים,

"טבח

בספר

המוני

בליטא" ,רשומים הפרטים הבאים :
 דרביאן ,פאתי יער 100 ,מטר מהעיירה ,בצד .1המקום
שמאל מהדרך דרביאן-לאזדינינקאי ; הזמן i 29.6.1941 -
מספר הנרצחים

144 -

גברים.

 .2המקום  -יער "ההר הלבן" ,בשני מקומות :

האח,ד ק"מ

הראשונה חשה שיינה בלו,ן רעייתו של אברהם בלר,ך כי הקץ

אחד מהעיירה דרביאן בצד ימין מהדרך דרביאןר-ריינייקיאי,

קרב והאקציה שנועדה למחרת פירושה קץ לחיים .חיתה בליבה

2.5

השלמה עם הגורל המר .אבד טעם החיים .ידעו כבר שהגברים

אינם עוד בחיים .הנשים הפכו "רכוש הפקר" .היש טעם לחיים
כאלה ז שיינה בלון פנתה אל רבקה שאטל בבקשה " :הרי
קרובות משפחה אנחנו ,אנא עזרי לי להלביש את ילדי לקראת

כ 100-

מטר

מהדרך.

השני,

קאשרצ'יאי ,כ  500-מטר
ספטמבר בשנת

.3

המקום

-

ק"מ

מהדרך ;

מדרביאן

הזמן

-

בכיוון

הכפר

סוף יולי ותחילת

, 1941
הכפר דימיטראבה,

שהיה קודם מחגה ;

הזמן

-

7.5

ק"מ מקרטינגה ,במקרם

החל מהמחצית השגיח של שנח

קבוצת הנשים הראשונה שחוסלה כללה את המבוגרות רהמ·

 1941רעד לשנת  ; 1944מספר הנרצחים •1,770 -
 .4המקום  -מרומי ההר אלקה ,לרגליו ובשולי היער ,כקילר·

טופלות בילדים .השאירו בחיים נשים וילדים שהיוו כו· nעברדה.

מטר

רחוק

כעבור חשדו חסולה קבוצה שכיח .בבית·הכנסת נותהר קבצוה

מהדרך ררדאיצייאי-דימיטראבה ;
מספר הנרצז rים  510 -נשים וילדים .כנראה שרק בקברים

יום המחרת

-

יום הפרישה מן החיים

"!

קטנה של נשים ,רכן מעטרת מחוץ לבית·הכנסת שעבדו אצל
איכרים ליטאים.

1 ,2 ,4

רצח נשי וילדי דרביאן נרצע בימים  16-15באוגוסט 1941
)כ"ב-כ"ג

באב

אחד צפונית-מערבית

באכזריות

תש"א(

מורשעת.

ביצעו

אותר

השומרים הליטאים בגרזנים ,במוטות ,במקלות ובכלי·משחית

מהכפר
הזמן

דימיטראבה,

16-15

לא

באוגוסט

; 1941

היו יהודים.

מקוררת

עדותן של רבקה
יצחק יעקבי,

שאטל

רצפורה

זימן·סוקר,

כפי שנמסרו על·ידי

רחובות.

שונים .קבוצת נשים עבדה עברדת·כפייה בבית שלדי הכנסיה
הנרצריח ,בית ששימש בימי המלחמה בית· nולים צבאי רמטבח
לבישול עבור יהודי העיירה .כמה מהנשים התגנבו אל בית

הכומר הליטאי .בקשתן חיתה ,שיעשה עמהן חסד אחרון ויפנה
אל הגרמנים בבקשה ,שימיתו את הנשים בירייה .הכומר הבטיח

למלא בקשתן .הוא הוסיף :

הכומר פנה אל המשטרה הגרמנית והביא בפניה את משאלת
הנשים היהודיות .במשטהר השיבו לו ,שאין להם כדורים .אמר
הכומר

המשטרה :

) ( DARSONISKIS

"אשתדל לעזור לכן ,כי למשהו טוב

יותר למענכן אינני מסוגל".

כי

דרש ונישוק

עיירה במחוז טרוקי .שוכנת על חופר הימני של הגיימן,
כשלושים ק"מ דרומית-מזרחית מקרבנה .לפני השראה מנה
הישוב היהודים במקרם כמה עשרות משפחות יהודיות.

נציגי

הנגישות ביהודים החלו מדי עם כניסת הגרמנים .כגדולה

"אם זה כל·כך מוצא חן בעיניך ,תירה בעצמך

בעיירות הסביבה נבחרה דרוzזרנישרק על·דיי הגרמנים כמקרם·

ישיג

את

הכדורים

הדרושים.

אז

הוסיפו

יהדרת לי  tsא

264
ריכוז להיודי הסביבה הקרובה .השלטונות קבעו בעיירה מעין

גיטו ,שבר ריכזו לא רק את יהודי המקום ,אלא גם את יהודי

ל"סימטה הפריסאית" )מקום מגרדי ליטאים מדלת העם( .נאמר
כי שם ירקם גיטר .הליטאים תושבי משכנרת הערני הועברו אל
בתי היהודים .חארכלוסיח היהודית נדחסה בכמה עשרות בתים

קררן ,פקרן ובטשקיניקל.

הראשונים הוצאו להורג הגברים ,בערך ב·  1sבאוגוסט •1941
הובילו אותם לכיורן קרבנה ,ונראה כי נרצחו מאחורי פטראשון

עלובים בסימטה .המקום לא גודר רוק כמה שוטרים ליטאים,
חמושים בנשק אוטומאטי ,שמרו עליו .ההיודים נצטוו לערוך
רשימה מפורטת של כל הדיירים בגיטר .הדבר דרוש ,כך נאמר,

ביער קרמנזזל.
הנשים והילדים ערד נשארו ב"גיטר" כשבועיים .הם נרצחו,

כדי לדעת בדיוק מה הם צרכי האספקה .הסיבה חאמיתית חיתה,

לפי דר"ח יגר ,בין ה·  28.sל  .2.9-לפי אותו דר"ח היה מספר

שהליטאים רצו למנוע בריחת היהודים מן המקום .לפי הרשימה,

הנרצחים  99איש  10 :גברים )כנראה זקנים וחולים( 69 ,נשים

שהוכנה בשעתה על·ידי המורה שיינה שחר·גרטנר ,היר בגיסו

ר  20-ילדים .המספרים אינם מראים נכרנה את הרכב המשפחה

 600נפש :

מבוגרים ,זקנים וטף .לבני העיירה הצטרפו גם מספר

היהודית .היו צריכים להיות הרבה יותר ילדים .כנראה שנרצחו
קודם לכן בדרשרנישרק ובדרך מהעיירות לריכוז בדרשונישוק.
ביצוע הרצח ההי אכזרי מארד ומעיד על התעללות נמשכת

יהודים פליטים מעיירות אחרות.
הרחובות ,ביקרי קיררת הבתים ממוזערת שרנות וכרזות ,שטיפת

באוכלוסיה היהודית .אליעזר גולדברג ,מיוצאי דרשרנישרק,

רצפות במוסדרת העירוניים וכדרמה .מזרן היר היהדים רוכשים

נקלע מגיטר קרבנה לכפר לאפוניה הסמוך לדרשרנישרק ,לרגל

אצל האיכרים בכסף מלא אר בחליפין ,תמורת בגדים רדברי·ערך

עברדת·כפיה .חרא נפגש שם עם ליטאי ,שהשתתף ברצח היהודים

אחרים .כסף דרסי לא רצו האיכרים לקבל.
כך זה נמשך עד ל·  1sבאוגוסט .נירם זה נצטוו ההיודים
לקחת עימם מזרן לשלושה ימים ולהיאסף בבית·המדרש רב·

ביקשו הנשים ,בדמעות בעיניהן ,שירצחו אותן בבית·הקברות

"שרלהריף" .נאמר להם שיועברו למקרם כלשהו לעבודה .כל

היהודי ,כדי שיגיעו לקבר ישראל .הוא פנה למפקד ה"פערלה"

היודי העיירה הצטופפו בבית·המדרש .רק שניים מחם ,האחים

וביקש למלא את בקשת הנשים .הודרת לו מילאו בקשתן והן

יעקב ושלמה ריבד ,ברחו והסתתרו אצל איכרים מכרים בסביבה.
בבית·המדרש נצטוו היהודים למסור את כספם רכל דבר·ערך
שברשותם .היהודים הביבר מה מצפה להם רובים מהם ,במקרם
למסור כספם ,ביכרו לזרוק אותר בבתי·חשימרש .לא עבר זמן
רב והגיעו כמה משאיות .כל יהודי העיירה הועלו עלהין והחלה

במקום .הליטאי הצביע על עצמו כעל אדם ,אשר לו חייבות
נשות דרשונישוק תודה על החסד האחרון שגמל עמן .לדבריו

נורו ונקברו בבית·הקברות היהודי.

לדברי איכרים אחרים בסביבה היה הרצח אכזרי מאו.ד נשים
קשישות הושלכו ונקברו חיות בקברים .הרוצחים היו אומרים

ש"על כאלה חבל לבזבז כדורים".

את היהודים היו מובילים ירם יום לעבודה .הם הועסקו בכיבוד

ההעברה לפרסבול.
בארחו יום לא הספיקו להעביר את כולם .חלק נשאר ללון
בבית·המדרש תחת שמירה מערלה של השוטרים הליטאים.

מקוררת

י· גאו" ,ררידערקלאנגען" ,חלק ',א עמ' ,346 ,274

למחרת היום ,יום ג' כשברע ,היה ירם השוק בעיירה .היהודים

שנשארו בבית·המדרש ראו איד מוציאים למכירה את רכושם :

ואבולניק

כרםי ,שמיכות ,כלי·מטבח ,בגדים ,רהיטים רעו.ד במשך חירם

) ( VABALNINKAS

הספיקו להעביר את כל היהודים לפוסבול.

עיירה במחוז גירז' כ  30-ק"מ מדרום לה .לפני מלחמת-
העולם השביח חיו בה כ"  600יהודים.
הגרמנים כבשר את העיירה

ב·ד2

בירני

,1941

חמישה ימים

אחרי פרוץ המלחמה .הפורעים הליטאים ,שהיו מאורגנים כפלו·

כמה יהודים חיו עצורים בבית·חספר העממי .כאשר החל
להתברר לאן מובלים היהודים ,התחילה המרדה שיינה שחר·
גרטנר להמריד את הכלואים בבית·חספר שלא יישמעו לפקודות,
שיתנגדו .בעלה של הגב' גרטנר ,המרדה ח .י· גרטנר פנה לאחד
השומרים הליטאים ,גם הוא מררה במקצועו ,ראמו לר שאינו
מבין למה עושים הליטאים מעשי·זררעה כאלה וממיטים קלון

גרת ה"אקטיביסטים" ,בראשותו של שאטאס ,מנהיג ח"שאוליו
סאירנגה" לשעבר ,החלו מיד להתעלל בהיודים .צעדם הראשון

על עצמם רעל עמם .הגרמנים אף פעם לא ניצחו במלחמה .חם

חהי לאסור כל מי שההי פעיל בימי השלטון הסובייטי .יחד עם

ירכסו גם הפעם .חמורה הליטאי ענה לר שהוא רק ממלא פקודות

פעילי הקומוניסטים נעצרו גם הרבה יהודים שלא היה להם כל
קשר עם פעילות סובייטית כלשחי .כאשר פנה אחד האסירים

ענה לו גרטנר " :אל תעשה

דבר' '.נשמע המורח הליטאי והעלים עין ,כאשר היהודים שבחצר,

היהודים לליטאי שעצרו וטען שחרא ציוני ואין לו כל קשר
לקומוניסטים ,השיב לר הליטאי " :אבל חן אתה יהודי  !".כל

כארבעים במספר ,פרצו כמה קרשים בגדר ונמלטו דרך הפירצה.
תמורת שתיקתו גמלו היהודים לשומרם הטוב כפי יכולתם .רק

העצורים רביביהם מספר רב של גברים יהודים הועברו לקרפישוק

שלושה שרדו בחיים מהקבוצה

המורה גרטנר ואשתו

ושם נרצחו .בעיירה עצמה התהלכו הליטאים חמזויינים כבתוך

רכן הרוקח ל .גובשרביץ.

שלהם ,בזזו ושדדו כארות נפשם.

במאמרו "אריסראט פרן די יידן פרן S1פסוואל ארן פרן עורביי·
איקע שטעטלעך" מספר ב .וייגרס ,כי כאשר היו עדיין יהודי
ואבולניק בגיטו בעיירה ,בא אליהם הכומר המקומי והציע

כאשר הגיעו שמוערת כי בבירז' בוצעה שחיטה ביהודים ,אמר

אחד ה"אקטיביסטים" הליטאים ,שזה קרח מפני שהיהודים הניחו
ביום א' האחרון פצצה בכנסיה ולכן

נענשו...

כשלושה שברעות אחרי פרוץ המלחמה נצטוו היהודים לעזוב

את בתיהם ,לקחת עימם את הדברים ההכרחיים ביותר ולעבור

ר"מח יכול חרא לעשרת ברגע זה "...

הזאת :

לחם להתנצר .חרא הטעים ,שאיננו מתכוון לצוד נפשות לנצרות,
אלא להצילם ממוות ,שהרי אחרת הן ימיתו את כולם.

היהודים הועמדו איפוא בפני בעיהי קשה ביותר :

האם לקכל

ערי

השדה
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את עצת הכרמר אר לדחותה ז ניתלו ההיודים ברמב"ם ובגאונים

את פיו .הרוצחים שמו את קנה נשקם בפיו וירר בר למורת .על

אחרים ,אשר עמדו בזמנו על מקרים כגון אלה .מצאו האומללים

האחות פקדו לקבור את אחהי במר·דיהי.

אסמכתאות להיתר והסכימו להתנצר .לא כדרר אם הספיקו
לעבור גם את ה"סבילה" ,לפי עדויותיהם של שרידי ואבולניק
בארץ לא נסבלו ורק פעם אחת באו לכנסייה .כך או אחרת :
סער הם וטעה גם הכומר

-

גורלם היה כגורל כל יהודי

את יוסף ניידו ,אב לשני ילדים ,רצח שכנו שחמד את רכושו.

אחד הפורעים הליטאים ביקש מהנא כ"ץ ,שילך אתר ליער
ויעזור לו לחפור בור לקבור חלל שנמצא .כרה היהודי את הבור
והליטאי ירה בו וקברו באותו הבור .כמה מיהודי וגsווהי הוצאו
מבתיהם והועברו לטרוקי רשם ירו בהם למוות.

ואבולניק .זמן·מה הוחזקו בנפרד וביום המר והנמהר נרצחו
יחד עם כל היהודים שרוכזו בפוסברל.

יהודי העיירה חיו בפחד מתמי.ד היו מתנכלים לחייהם ,בוזזים

בפוסבול החזיקו את ההיודים עד ל"  26באוגוסט 'ג) באלול

את רכו'זtם ומוכרים אותו במכירות פומביות .היו מעבידים אותם

(.א"tז'ת באותו יום בבוקר הופיעו בעיר הרבה ::מ tאיות גדולות,

בעבודות·פרך בזויות ,אשר לעתים קרובות היה להן ערך אחד

ועליהן הועלו היהודים ,כאילו מובילים אותם לעבדוה .היושר
להם לקחת עימם חבילות קטנות .הוציאו את כולם ליער

אסור היה ליהודים לקנות מצרכי·מזון .בשימם נפשם בכפם

ז'אדייק ,כארבעה ק"מ מאחורי העיירה ,שם המיתום ביריות

היו מתדפקים על דלתות האיכרים בבקשם לרכוש דברי·מאכל,

וקברום בבורות ,שהיו מוכנים מראש.

כדי להציל את משפחותיהם מחרפת רעב.

בספר "טבח המוני בליטא" מסרמן מקום קבר·האחים כדלהלן :
 יער ז•אדייק 4.5 ,ק"מ מפוסבול ,על·יד הנחלהמקום
פיוו~סה ,קילומטר אחד מהכביש פוסבול·דאוי~נאי ; הזמן -
 ; 26.8.1941מספר הנרצחים  1349 -גברים ,נשים וילדים.

שלושה חודשים אחרי כניסת הגרמנים לעיירה גורשו נולם
לסז:זמילישוק ,מרחק של  15ק"מ ,ושם נרצחו כולם יחד עם

על קבר·האחים הקימו שרידי היהודים מפוסברל והעיירות
האחרות שבסביבה מצבת זכרון.

יהודי סזזמילייזtוק ,ז'וסלי וישובים יהודים קטנים נוספים בסביבה.
לפי דו"ח יגר נרצחו בסזזמילישרק ב" ) 6.10.1941ט"ר בתשרי
תש"ב(  213גברים יהודים 359 ,נשים  390 "1ילדים יהודים
ביחד

-
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מהטבח ניצלו אחדים ובפי כל אחד סיפורו שלו .דוב גנם היה

מקוררת

עדריות שיינה

גרטנר ,קירארן,

חיים גרטנר ,קירארן" ,יד רשם"
',א ניר·יררק

ויחיד -

להשפילם ולהתעלל בהם.

,1951

עמ'

ג; 3321/244-

בזמנו מתנדב בצבא הליטאי .שוטר ליטאי ,ידי,ד גילה לו

ב .וייגרס" ,ליטע" חלק

שעומדים לרצוח את היהודים .גנם ברח יחד עם משפחתו ובמשך

ארכיון "יד רשם" מס•

ג ; 3339/247-

, 1860

שנתיים התחבא בכפרים .ב"  1943תפשו אותו ,הביארהו לווילנה
ושם דנו אותו למוות .הרזות למקרה הצליח גבס להתחמק מידי
הגרמנים ולבסוף הצטרף לפרטיזנים  .בני הזוג רולף ורחל גרדררב

ו~וויה

) ( VIEVIS
עיירה בחמוז טרוקי ,בדרך בין קובנה לווילנה .עד למלחמת·
העולם השביח חיו בה כ  350-יהודים.
עם פרוץ מלחמת גרמניה-ברהי"מ נטשו ההיודים את העיירה
והתפזרו בין הכפריים בסביבה .עם כניסת הגרמנים פורסם צו,

שאיים בעונש מוות על כל אדם אשר יחזיק בביתו יהודים.

היהודים נאלצו לעזוב את מקומות·המחסה שלהם ולחזור
לעיירה .עם שובם החלו גם ההתעללויות והנגישות בהם .בראש

כנופיות השוד והביזה והמתעללים עמדו לרוב ליטאים .הצטיינו
בכך מפקד המשטרה ואסיליאוסקאס וסגנו שאלבז;רנקה.
היהודי הראשון שנרצח ההי מוטל ריק  .אמרו עליו ש"גילה

ברחו יום לפני גירוש היהודים לסז;מילישוק .חם שרדו בחיים
הודות לעזרתם של סטאניסלאב ויכארט ואיגנאץ קרפרביץ.

לפני הגירוש לסז;מילישוק מסר גנם לרב העיירה וליהודים
אחרים מה ששמע ממכרו השוטר ,אך איש לא האמין .רק בעת
ה"אקציה" בסז:זמילישוק ניסו אחדים לברוח רגם הצליחו .בודדים
נ•ז~ארו בחיים וזכו להשתחרר.

ברשימת קברות·האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

חלק ',ב מסומן קבר·האחים בסאמילישוק במלים הבאות :
המקום -
  ; 6.10.1941מספר הנרצחיםמזרחית מהעיירה ; הזמן

סז;מילישרק ,פאתי היער ,כ  200-מטר צפונית·

-

 962גברים ,נשים וילדים.
מקוררת

עדותם של דוב גבס,

נתניה ;

ררלף גרדררב ,חיפה.

אהדה לסובייטים" .הוציאוהו מהבית וירו בו למוות .היו גם
הרבה ליטאים ,שמצאו את הזמן נוח ביותר לחיסול "חשבונות
פרטיים" .היו יהודים ,שהיו להם עם שכניהם הליטאיים סכסוכי·

רגו

כסף ,או שהיה ליטאי שנפשו חמדה ברכוש היהודי .הם היו

)(VEGERIAI

מוצאים תואנה ומוציאים את היהודי מביתו ,יורים בר והורגים

אותו .כך קרה עם יהדוי אח,ד שגר יחד עם אחותו קרוב לתחנת·
הרכבת .עבדה אצלו עוזרת ליטאית והיא חמדה את רכוש

עיירה קטנה ליד אוקמיאן ,במחוז מאז'ייק.
בשנת

השואה

חיו

בה

כ 50-

יהודים.

רוב היהודים

עסקו

בעליה .היא הלכה למשטרה והודיעה שבבית היהודי נמצא

בחקלאות והיו מעורים מאוד בחיי המקום .יחסיהם עם שכניהם

אקדח .השוטרים באו וערכו חיפו'ז tוכמובן מצאו את האקדח,

היו טובים ואיש לא פגע בהם.

האחות שתצא ותחפור בור ליד הבית .אחר·כך הוציאו את

כאשר הוחלט על חיסול היהודים במחוז מאז'ייק הועברו כולם
על·ידי ה"אקטיביסטים" לאוקמיאן ומ·ז~ם לאסמים שעל·ין

האח ,העמדיו אותר על פתח הבור ,ציוו עליו לכרוע ברך ולפעור

טחנת·הקמח של לאץ.

שהעוזרת הטמינה אותו קודם לכן בדירה .הגרמנים ציוו על

יהדות ליטא
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באוגוסט  1941הובאו יחד עם יהודי ארקמיאז למאז'ייק,

לצאת מהמכבים ורק לפנות ערב ראו ,שבמרחק כמה עשרות

באוגוסט )ט"ז באב תש"א( נרצחו ונקברו בקברות·האחים-

מטרים ממקרם ריכוזם נמצא קבר·אחים גדול ,אשר הדם החי

ב·s
רב· 9
)ראה

:

עודנו תרסס ופורץ ממנו .הם ראו את הקבר ,אך לא הורשו

מאז'ייק(

להתקרב אליו.
כעבור זמן·מה נלקחו הנשים והילדים לגירוליאי ,כפר ליד
וורנה

) ( VARNIAI
עיירה במחוז טלז ,על גזרת הנהר ורונה לפני מלחמת·הערלם
השנית חיו בה

כ· oo

ד יהודים.

בימי השלטון הסובייטי רוכזו ברורנה מחסני·נשק גזולים .עם
פרוץ המלחמה בין בריה"מ לגרמניה ,רעם התחלת נסיגתו של
הצבא האדום ,העלו הנסרגים את המחסנים באש אולה בשרפו
יחד עם כל בתי העיירה .בתי היהודים רבתי·הכנסת בשרפו עז
היסוד ולא בשאר להם זכר .כל הארכלרסיה ברחה מהעייהר

ומצאה מקלט בכפרים מסביב .היהודים מצאר מחסה אצל
ה"ישרבביקים" היהדוים בסביבה.

הגרמנים בכבסו לעיירה נירם הרביעי 25 ,ביוני  .1941ערד

לפני כביסתם התארגנו קבוצות של ליטאים לארמניים ,אשר
עסקו בראש וראשונה בביעור "אלמנטים בלתי רצויים" ובמיוחד
בהתעללות וברצח היהודים.
ראשונים בעצרו כמה צעירים יהודים ,שהיו חברים ב"קרמסן·

מול" בימי השלטון הסובייטי .יחד אתם בעצר גם המוהר צבי
ליברביץ ,ששימש במשך שבים רבות מררה בבית·הספר העממי

בעיירה .העצורים לא חזרו עדר .הם ברצחו ומקרם קבורתם לא

טלז .חלק מהבחורות הצעירות בשלחו לעבודה חקלאית אצל
איכרי הסביבה.

גורל הנשים והילדים מרודנה היה כגורל הנשים והילדים
בטלז .רובם ברצחו ב  30-באוגוסט  .1941מספר קטן של בחורות
היו בין אלו שבשלחו לטלז וברצחו שם ב"  24בדצמבר  .1941רק
אחזרת במלטו ושרדו.
ברשימת קבררת·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"
חלק ',ב מסומן קבר·האחים בררישיביאז במלים הבאות :
המקום  -חורשת רישיביאן )לשעבר אחוזת וישיביאן( ,כ" 14
ק"מ מטלז  2- ,ק"מ מה:כפר רישיביאן בכירון העיירה לרקניק,

כ· soo

מטר מהכביש  :הזמן -

מספר הנרצחים

המחצית השביח של שבת ; 1941

משפחות.
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תיאור קבר·האחים אינו תיאם את עדריות הניצולים .בכל

רשימת קברות·אחים נמסר מספר הנרצחים ולא סימון כולל
כמר "משפחות" .בראה שקבר זה לא בפתח .יש להנחי שכאן
קבורים בעיקר הגברים מרודנה והסביבה שברצחו בכ"א בתמוז

ברוישיביאן.
מ~,ודרת

עדרתן של שרה ליכט·וייס,
)ראה

:

נתניה ;

מניה קפלן·פידלר ,רחובות.

טלז(

יזרע.

כל יום היו רוב היהודים מרכלים לעבודה .הם הועסקו בפינוי
ההריסות ,כיבוד הרחובות רעו.ד המקומרת שבהם במצאו היהודים

ויגובה

היו דיועים ורשומים במשטרה .כל הצורים והפקודות היו במסרים
להם במקרם .הם גם זכר ל'ב'יקררים" של ליטאים בתפקיד ושלא

) ( VAIGUVA

בתפקדי ,שהיו מתעללים בהם כאררת·בפשם וגוזלים מרכושם.

בתחילת יולי נצטוו היהודים לעזוב את ורובה ולהגיע בנוחרת
עצמם לררישיביאן ,כפר סמרך לעיר·המחרז טלז .הם שכרו
עגלות עבור הזקנים והחולים .כל השאר הלכו ברגל.
כאשר הגיעו לווישיביאן כבר מצאר שם יהודים -מעיירות
הסביבה .הם אונסנו ,יחד עם היהודים האחרים ,בגרברת ,אורוות

ורפתות .שמרו עלהים ליטאים מזוייבים .מדי פעם היו מגיעים
גרמנים ומוסרים להם הוראות.
ב"  14ביולי  1941הגיעה קבוצה גדולה של גרמנים ופקדו על

כל הגברים היהודים ,מעל ל"  16שבה ,לצאת ולהתרכז בחצר.
הנשים והילדים נצטוו להישאר בתרך המכבים .מיד החלה
ההתעללות בגברים .קודם כל גזזו ומרטו את הזקנים ראחר·כך
נצטוו כולם "להתעמל" .אילצו אותם לרוץ וליפול ,לקום ולרוץ
ולעשרת תרגילי·התעמלרת מפרכים .אבוי היה למי שפיגר אר
בכשל .מטר של מכות היה יורד על ראשו .כך במשך הדבר שערת
על שערת .כאשר חזרו היו הגברים מוכים ,פצועים ,תשושים
וזבי דם.

כעבור יומיים ,ב"  16ביולי )כ"א בתמוז תש"א( ,נישבר מעשי
הזרועה .שרב רוכזו הגברים בחצר ,שרב החלו ההתעללויות,

שרב ה"תרגילים" .אך הפעם לא חזרו הגברים .זמן קצר אחרי
 Qירם ה"התעמלרת" בשמעו מקרוב קולות ידי .לנשים לא הותר

עיירה במחוז שאורלי .בשנת השואה חיו בה

כ· so

משפחות

יהודיות.

עם פרוץ המלחמה בקלעו אליה גם פליטים שברחו מקלם .
במקרם התארגנו "אקטיביסטים" ליטאים ,אשר החלו לטפל,
בין השאר ,ביהודים .דבר ראשון שעשר היה לקבץ את כל
היהודים שלא היו מבבי המקום ולרכזם באחוזה מאחורי העיר,
בזרך לקלם ,שחיתה שייכת בזמנה ליהודי .משם הועברו לקלם.
בתחילת יולי נצטוו כל היהודים לעזוב את בתיהם ,מבלי
לקחת עימם זכר ,ולעבור לבית·הכבסת .משמר כבד של ליטאים
מזוייבים הקיף את המקום .בתנאים לא·אבושיים הוחזקו כל
תושבי ויגובה בבית·הכבסת ,מבלי שנתבו להם לצאת ולדאוג
למזון ולמים.
בסוף יולי הודיעו ליהודים העצורים ,שהם מועברים למחנה·
עבודה ,וכזי שההורים יוכלו לעבוד ללא הפרעה ,ישארר הילדים
במקרם .מראות זרועה התחוללו כאשר הפרזיר הרוצחים הליטאים

בכוח ביד האמהות לילדים הרכים .בשוטים רקתרת·ררבים התנפלו
השומרים על האמהות ,אשר החזיקו בכוח בילדיהן ולא רצו
להיפדר מהם.

כל אנשי הקהילה הועברו לקלם .בוויגובה בשארו  17ילדים
רכים בהשגחתן של שתי האחיות פייבלסרן.
יהודי ויגובה ברצחו נירם ה' באב תש"א

) (29.7.41

יחד עtכ

זרי
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השדה

הידוי קלס .את הילדים ערד העבירו לז•אגר שרם ניספר למחרת
ירם הכיפורים תש"ב

השכם בבוקר ,מאחר שהמפקד משקדורויל ורצה לבארם בפנהים.

ב· •2.10.41

סוקורת

עדויות מרידה ניסלביץ·שזכרום,

רמת· גן ;

הגברים מגיל  14ומעלה חייבים לברא למחרת אל ביח·המרעזה ,

צפורה זקס·קורן ,גבעתיים.

למחרת ,יום ב' בבוקר ,התייצבו כל הגברים ש nוייבר לעשרת כן.
לחירש סדם מלאו ) 14נולד בשלהי  (, 1928והוא נשאר בני!ר.
את הגברים הבאים בימםי שילח המפקד חזהר הביתה .אדם
אח,ד הברסרקי אשר איצקרבץי ,שוחרר אף הוא ,למרות שאשי
צעיר היה ,כי הליטאים ניקשר בעדר .בימי הסובייטים הוא ההי

וידוקלה
) ( VIDUKLE:

משמץי את הסובייטים באוזני מכריר הליטאים .כל שאר הגברים
הובלו תחת מיזtמר חזק אל תחנת·הרכבת .לכאן הובאו גם היודי
העיירה הסמוכה נמוקשט .ליד התחנה התגוררה משפחה היודיה,
לפני השראה חיר בה

פידימן .כל היהודים הובאו לביתם של הפרדימנים ולבתים
הסמוכים והוחזקו שם כאסירים .פורעים ליטאים מרודירקלה

תיארו נאמן של הקודרת את יהודי העיירה בזמן הכיבוש

ומנמוקשט שמרו עלהים .מאת הגברים נלקחו החפצים הסרבים

רדירקלה היא עיירה במחוז ואסייד.
כחמישים משפחות יהודיות.

הנאצי רשם חירש )צבי( הירשרבץי·לריתן ,אז בן .13

בשנת

 ,1941אשר היה בררדירקלה ,חזה בכל רעל גבר עבור כל תלאות
הזמן רהמקרם .אגר מביאים מתרד דבריו

ביותר ,גם נעליים ,מעילים וכרבעים.
את החפצים חילקו א nר·כך הפורעים ביניהם .יום יום ראינו

פורעים ליטאים באים מכיוון תחנת·הרכבת mם עמוסים חבילות.

המקוצרים :

ב  22-בירכי כברקד נואר אנשים בארסרמרבילים ובעגלות·

סוסים באים מסאררריג ובפהים הבשורה ,כי פרצה מחלמה,
טאררריג ערלה באש רהסרבייסים בורחים .בעיירה קמה בהלה.
יהודים אוזר מטלטליהם רהציבר חרל לפני הבתים ,דכי לכברת
אש במקרה שתפרוץ .אותר לילה לא עצמו האנשים עין.

למחרת העמיסו מטלסליהם על עגלות רפנו לכפרים אל
מכרהים הליטאים .אחר הצהריים ,נאותר ירם ',ב הגיעו פלרגרת
רא'זtרגות של הצבא הגרמני .לפגרת ערב ולמחרת היום החלו
היהדוים חוזרים לבתיהם .אף אחד מהם לא הצליח לבורח

הגברים היהודים עבדו קשה ליד התחנה רגם הוכו .בהעבירם
משא ממקום למקום היו חייבים לחזור ברציה .יום יום נתחייבו
ב"התעמלות"

-

לרוץ וליפול וכיוצא בזה .היו מענים אותם

'זtעות מרובות .בערב הוחזרו לבית הפרדימנים ,רשם ההי עלהים
לבלות כל הלילה בעמידה .השומרים הליטאים היו מתהלכים
מסביב ומפחידים אותם ביריות.

באותו יום ב' חזר רדאוריצ•ירס על פתחי ההיודים הנותרים,
קשישים וילדים ,ואילצם לברא ללון ננית·הכנסת .הזהירו אותם

שלא יצאו מבית·הכנסת ושלא יעלו אור ,אחרת יירו למורת.

ל ברית ·המרעצרת.

למחרת בבוקר חזר כל אחד לביתו .בלילות הנאים נתחייבו רק

עם כניסת הגרמנים החלו השלטונות להנהיג סדרםי ,שקיפחו
את ההיודים מחירם הראשון .הונהג קיצוב בלחם .את הלחם

הקשישים ללון ננית·הכנסת ,ואילו הילדםי הורשו להישאר
בבתיהם .היתה אז בררידוקלה משפחה אחת ,בלינ,ד שנמלטה

היר אופים היהודים ,מביאים אותר לצרכניה המקומית רשם

והגיעה מטאורריג .בלינד שיחד את רדארריצ'ירס במתן הגרן

היה מתחלק במגרת ירמירת של  500גרם .הראשונים לקבלת

וביקש ממגר שלא יושרם אותו ,מאחר שהוא זר בררדירקלה ואשי
מאנ•זzי המקום איבר מכיר אותר .דרארירצ'ירס נענה ולא שרם
אותר .לפתע ראה שוטר אחר את בלינד  mכירר ,והוא נאלץ ללכת

לחם היר הליטאים .היהודים היו מקבלים רק מה שנשאר ,ראם
חולק הכל  -היר נשארים ללא לחם.
מנמרקשט הסמוכה היר מגיעים לעתים קורנות שני גרמנים

לנית·הכנסת ,ללון שם עם שאר הקשישים .כך נמשך הדבר

בעגלה .יחד עם הליטאים במקרם היו פושטים על בתי היהודים ,

עד ארד ליום '.ה

מגרשים את האנשים לרחוב ובוזזים כאררת·נפשם .פעם תפשו

נירם ה 24 :ביולי ) 1941כ"ט בתמוז תש"א( ,הוצאו כל
הגברים הקי ~ tיי~ים מבית·הכנסת .בינהים ההי גם רב העייהר,

לעבור בר nרברת העיר ולשיר שירים יהודיים.

הרב ר' יהושע הכהן קפלן )שחיבר הרבה ספרים רחיה דציק

שלרשה היודים ,מרחו בגדהים בצבע רכתבר "יידה" וציוו עליהם
היהודים החלו להעביר את וכרשם לליטאים מכרים ,כדי

גדול(  .הפרועים הליטאים הרגילו את כל הגברםי לעבר תחנת·
הרכבת .מחמת חולשתו פיגר הרב בלכתו ונשאר תמדי האחרון,

להיפטר מהיהודים

ואז היו הליטאים דוחקים בר ודוחפים ארחו בכוח .בשארית

להצילו מביזה .מעשה זה היה ,במרבן מסויים ,בעוכריהם ,שכן

מקבלי הרכוש החלו להיות מעוניינים

כוחותיו ההי מדביק את המרכלים .ארתה שעה הובאו לתחנת·

המפקדיים .בהרבה מקרים הוחשה ההשמדה.

ירם אחד בא גרמני לביתה של משפחת הירשוביץ ,הניח על
השולחן פיסת נייר שעליה מצרייר מגן·דר,ד

וציוm

הרכבת גם ההיודים הקשישים מנמרקשט.

במקרם כבר נמצאו

שממחרת

כמה גרמנים ,יחד עם פלוגת רוצחים ליטאים .נקהלו ובאר לשם

חירם והלאה ישא כל היודי על גבר מגן·דרד צהוב .יהודים רבים

גם איכרים רבים מן הסביבה ,שכנראה שמעו מה עומד להתרחש

כל חשוד בקומוניזם נעצר .בין העצורים היו גם 15-12

כאן .את הקשישים צירפו אל הצעירים שהיו במקרם מקדום זאת
כולם הביאו אל הכריכה הסמוכה .הם נצטוו להתפשט ולהיכנס

יהודים ,גברים ונשים .הם הועברו לבית·הסרהר בראסיין .במשך

לתוך המים ולטבול .בהירתם בכריכה נלקחו כל נגדהים רההיו·

הזמן שר nררר כל הלא·יהודים .מן היהודים שוחררו הנשים.

זים הרבלר עירומים עד לקבר הכרוי .שם גורר בקנרצרת של
עשרה והושלכו לברר .כך גורר כל הגברים ,כשכל קבוצה רואה
ברצח האחרים ומחכה לסופה המר.
עד לאותו ירם לא הורשו הקרובים להביא מזון לגברים
העצורים ,והנה ביום זה  ,מעשה להכעיס ,הודיעו כי לעת·ערב

נלקחו לעבודה .הם עבדו בכבישים ובמסילת·הברזל.

הגבירם לא חזור לעולם.
נירם ',א  20ביולי ,בא בערב השוטר דראוויצ·ירס )עד 1940

ההי "שאוליס" וסוהר( רושם את כל תריזtבי העיירה היהודים.
במיוחד שרם את גילו של כל אחד ואח.ד אגב כך הודיע שכל

יהדות ליסא
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אפשר יהיה להביא מזרן .נזדרזר הנשים ומיהרו לתחנת-הרכבת
עם מצרכי·מזרן בידיהן .בדרן שמעו את הדי היריות ,ואיכרים

עוברים סיפרו להן מה אירע לבעליהן .אבל כבד עטה את בתיהם
של היהודים והיללות בקעו שחקים.
כעבור ימים אחדים נצטוו הנשים והילדים לעזוב את בתיהם

ולעבור לגור בבית-הכנסת ובארבעה בתים ליד ביהכ"נ .זמן·
מה היו הנערות הולכות לעבו,ד לשטוף את הרצפות במשטרה

ברשימת

קבררת·האחים ,

שפורסמת

בספר

"טבח

המוני

בליטא" חלק ',ב מסומנים קברות·חאחים בררידרקלה כדלהלן :
 .1המקום  -העיירה רידוקלה ,בקירבת מחסני תחנת·הרכבת,
כמאה מטר ימינה מהכביש ; הזמן  -יולי  ; 1941מספר הנרצחים
 כמאתיים גברים. 2המקום  -העיירה רידוקלח ,בית-הקברות היחרדי  iהזמן
 -אוגוסט  i 1941מספר הנרצחים  -כ  100-נשים וילדים.

רבבית·חמרעצה .הן גם הועסקו בעבודות שונות ליד תחנת·

מ דרדת

הרכבת .שמירח מסביב לא חיתה .שתי כערות התחמקו וברחו

עדותו של חירש הירשרביץ·לריחן ,ארכיון "יד רשם"•1655/1539 ,

r,

והסתתרו בבתיהם של איכרים.
ביום ',ה  21באוגוסט ,בא בערב שוטר והודיע כי למחרת
בל יצא איש

לעבודה :

ירשמו את כל הנשים הזקוקות לתמיכה

או עזרה לימי החורף .לא היה ברור פשר הדבר .לנשים חיתה

וידישוק

הרגשה ,שמשהר עומד להתרחש .כשים אחדות ברחו וניסר למצוא

) ( VIDISKIAI

מקלט אצל איכרים מכרים .אחרות עשר מאמצים להגיע לשאררלי,
משם נתקבלו ידיעות שקיים גיטר רכי היהודים מועסקים על·ידי
הצבא הגרמני .רק יחידים ברחו .הרוב כשארו \:עיירה ,מחכים

לגורלם.
למחרת בבוקר ,יום ',ו  22באוגוסט ) 1941כ  11ט באב תש"א(,

שמר לב כי הפורעים הליטאים הגבירו את השמירה .בשעה  8הם
באר וגירשו את כל העצורים לבית-הספר .אחדים הסתתרו ,אן

עיירה קטנה ,סמרנה לעיר המחוז רילקרמיר .בשנת השראה
חיו בה כמה משפחות יהודיות.

במשך חודש אוגוסט  1941הועברו היהודים מררידישרק לרריל·

קרמיר וכולם נרצחו ב·  sבספטמבר ) 1941י"ג באלול תש"א(,
יחד עם יהודי וילקומיר והסביבה.

)ראה :

וילקומיר(

נתפסו והובאו לביחכ"כ .הביאו גם את חבררסקי אשר איצקוביץ,

שעד אז התגורר עם אשתו ושכי ילדיו בביתם בעיירה.
מיד הביכו הכל מה עומד להתרחש רכי צפרי לחם גורלם

של הגברים .כולם פרצו בבכי וביללה .השתטחו ליד ארון
הקודש .נשים וילדים בכר יח,ד מצפים למרתם .והנה נכנס ובא
שוטר ומספר למכרו איצקרביץ ,כי אנו בכל רע ואין בידר
להושיע .אחר·כן הופיע שוטר אחר עם רשימה ושאל ,למראית
עין ,אם מישהו זקוק לתמיכה לימי החורף .איש לא שם לב
לדבריו של אותר שוטר .הכל התרוצצו ובכר ראגב·כן חיו

מטכסים עצה כיצד לברוח אר להסתתר .כמה מהם פרצו את
החלונות של עזרת·חכשים רמשם טיפסו ועלו לעליית-חגג.
אחדים הסתתרו בארון-הספרים .באח אשתו של הרוקח ולקחה

ויז'ון

) ( VY2UONIS
ריז'רן היא עיירה במחוז

ארטיאן 12 ,

מלחמת·הערלם השכיח חיו בה

כ· so

ק"מ ממכה .עם פורץ

משפחות יהודיות.

ערד לפכי כניסםת של הגרמנים לעיירה החלו קבוצות פורעים
ליטאים להתנכל ליהודים ולשדוד את רכושם.

ביום הראשון למלחמת גרמניה-ברהי"מ נאסר קופל לפשטיין,
שהואשם באהדה לקומוניזם .ה"אקטיביסטים" הליטאים התכוונו
להוציא עליו גזר·דין מורת ולבצעו למחרת בבוקר .בלילה

את אחותי הקטנה ,שטרם מלאו לח ז שנים .הליטאים לא חרשו
לח לצאת ,אחר·כן נתכו לה לעבור ,אן הזהירו את אשת הרוקח,

הגיעה לעיירה תגבורת של חיילים סובייטים .הם התנגשו עם

כי אם תתבקש התינוקת יבראו ריטלרה ממנה בחזרה .ביקשתי

ה"אקטיביסטים" רחילרפי·אש כבדים פרצו ביניהם .בקרב נפל

מאמי שתצא ותבקש מאת השומרים הליטאים ,שיניחו לכו לעבור.
אולם זה לא ניתן .אמי אמרח לי " :בני ,אם חפץ חיים אתה ,ברח

היהודי משח רום והובא לקבורה בבית-הקברות היהודי .קופל

והימלט .אני ,אין בידי להרשיען".

בבית-הכנסת לא פסקו הכלואים מלהתרוצץ ולבכות .המספר
וחברו שברר את הלוחות בחדר אטום ,שהוביל לביתו של הרב.

לפשטיין שוחרר מבית·חמעצר ונמלט יחד עם משחדריו.
כמה יהודים בעלי אמצעי·תחבררח ניצלו את ההפוגה בשלטון
ה"אקטיביסטים" וברחו לברית ·המועצות.
עם כניסת הגרמנים לעיירה גברו השתוללויות הפורעים ולבשר

בכירון זה לא ניצבר שומרים .דרך החלון ראו עגלות איכרים

צורות פראיות ביותר .יהודים כלקחו לעבודות שרנות .שתי

מובאות לפני בית·הככסת .מסביב נתקהלו המוני ליטאים ,אשר

כשים ,אסתר·רחל גררביץ ושרה גררביץ ,חלנו להביא מזרן למר

באר לראות במחזה .השומרים המזריינים ניסו כמה פעמים

גררביץ ,שעבד ביער גרגרז'ין .הן לא הגיעו למקום עבודתו של

לפזרם .את המהומה ואי·הסדר ניצלו הנשים והנערות הצעירות
והתחבאו בכל מקרם·סתר שהוא .גם המספר ניצל את ההזדמנות

הבעל והאח" .אקטיביסטים" רצחו אותן והשליכו את גרויותיהן

לתוך האגם.

והסתנן דרך החלון ומשם חמק לביתה של אשה ליטאית מכרה.

ב"  26בירכי  1941גזרו על כל היהודים לעזוב את בתיהם

אחרי הרפתקאות אין·ספרר ובעזרתם של ליטאים בעלי רגש

ולעבור לגרר בשתי סימטארת קטנות .מכאן חיו שולחים את
הצעירים לעבודה ואת המבוגרים לכבד את הרחובות ולנכש את

להגיע לשארולי ,אל דרדר ריסל לריחן .עם חיסול הגיטר הועבר

העשבים.

אנושי ,שהיו מרננים לעזור ,הצליח חירש הירשרביץ·לויתן
לדכאו ,וב·  2במאי  1945שוחרר וזנח לספר קוררת רגעיה
האחרונים של עיר-מולדתו רידוקלה.

ב·ז 2בירכי הוציאו מוויז'רן את הקבוצה הראשונה של

יהודים :

היו אלח משפחות פייכשטיין ,יהושע קרפלנסקי ואחרים .הביאו

הזוד n

ערי
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ארחם ליער בדרך לםוויאדושץ ,לדי נחל קטן .אחרי שהתעללו

להוראותיו של שטאל ק ר  ,שניתנו נ·  22.6.1941ובהן פרםים

~s ~s

בהם נורו למוות ונקברו במקום .ב  29-ביוני הוציאו את הקבוצה

לגבי חיסול היהודים ברצועת  25ק"מ מהגבול.

חשביה .ביניהם היו כבר צעירים יותר וחזקים  .הובילו אותם

בבוקרו של ה  23-ביוני כבר היו שליחי הגישטאפר ברירינוטה

ליער בשווא.נטוםה ,סמוך לאחוזה גרגוז•ינה ,שם ה nזיקום כמה
ימים ללא מזון .את הנ' t,ים אנסו ובאחרים התעללו .לבסוף רצחו

ויחד עם ל ·> טאים במקרם החלד " להסדיר" את בעיית היהודים.
הם קיבצו את כך היהדוים שבעיירה  mצריאו אותם לעבודות

אותם .קברותיהם מזורים מתחת לעצים ושיחים .אחד האיכרים,

שוברת.

שבסביבות ביתו היה הרצח ,סיפר שראובן סגל ,אחד מתושבי

מגרי סוסים ,שטיפת עגלות צבאיות וכדומה .חלק מהאנשםי

ויז'ון ,ברח כשהוא פצוע .הרוצחים רדפו אחריו בעקבות סימני

הועסקו בחקלאות ,בעיקר אצל הכומר המקומי .כן נצטרד כל

הדם ומצאוהו מתחבא בשיחים .הם הביאו אליו את בנו הצעיר,

החקלאים היהודים להמשיך בעבודתם הרגילה .כל היהודים

יצחק ,רצ nוהו לעיני האב ואחר-כך פגעו בו עצמו ורצחוהו.
שארית היהודים הובלו לאוטיאן ונרצחו שם ביער ראשה ב-ן
באוגוסט

1941

היהודים הועסקו

בתיקון דרכים,

ניקוי

רחובות,

פינוי

מגיל  15ומעלה ,ללא הבדל מין וללא הגבלת גיל ,חייבים
להתייצב כל יום בחצר המשטרה .משם נשלחו למקומות-העבודה
ה' t,ונים .מי שלא נמצאה לו עבודה ההי חוזר לביתו.

)י"ד באב תש"א(.

אברהם  Dיינשטיין היה היהודי היחיד שנמלט מה"אקציה".

פורסמו צווי ההגבלות על יהודים :

איסור השימוש במדרכות,

הוא הסתתר בעיירה עד שאz:זה אחת הסגירה אותו למ·~טרה

איסור יציאה מגבולות העיר ,איסור יציאה מפת· nהבית לאחר

והוא נורה.

שקיעת החמה ,איסור קריאת עתרן והאזנה לדריו ועו.ד

מכל יהודי ויז ' ון ,חוץ מאלה ·~נמלטו לברית-המועצות ,שרדו

המפקחים על ביצוע ההוראות היו ה"אקטיביסטים" הליטאים

הצעירה רבקה בלומברג .הצילה אותה בעלת·הטחנה

במקום ואלה עלו בהרבה על הגרמנים באכזריותם .הם גילו

בזיינה .הצעירה עבדה כעוזרת והיו לה תעדוות שהיא ממוצא

י~באה כבושה וחמת רצח כלפי היהודים ,שאך לפני זמן קצר היו

שניים :
טטרי ;

האי:גר מאםאניש מהכפר קאלעק הציל יהודי ,שעבד אצלו

כפועל .מעניין לציין ,שבנו של האיכר היה אחד מפעילי ה"אק-
ראשי ה"ז lקטיביסטים"

רא•-~:המועצה לשעבר קבלים,

המורה מארצינקוויצ • יום ,המורה םטאםים שלאפסים .שלושתם

נשמטו אחרי המלחמה על·ידי בתי-המשפט הסובייטיים ובאו
על עונשם.

חמישה יהודים :
לו רדיו ; גרינשפאן  -משום שבנו היה אוהד הקומוניסטים ;
איציק מרקום  -משום שקילל את היטלר ; מרים מרקום ובת-
שבע ברלוביץ  -משום שהשתייכו לקומםומול .כולם הוצאו
אל מחוץ לעיר ,הם אולצו לחפור לעצמם קבר ונורד .םוכבולםקי
הצליח להימלט ולחזור בחשאי לעיירה ,וארבעת הנותרים נקברו

מקררות

עדויות אליעזר

)ראה :

לא איחרו לבוא גם המעצרים .בשל סיבות שונות בעצרן
לייב סוכבולסקי נעצר ,משום שאמרו כי יש

טיביסטים" ומהמשתתפים ברצח היהודים.

היו :

שכניהם.

אייבב יבדר ;

יעקב

קופל נסקי,

בקבר שכרו.

רמתיים.

נירם ',ו  18ביולי  ,1941כ  4-שבועות לאחר פרוץ המלחמה,
נראו לפתע בעיירה לפנות ערב אנשי ס.ס .שהגיעו מטילזיט

אוטיאן(

והיידקרוג .הם היכר והתעללו בכל יהודי שנקרה בדרכם .כמה
מהם נכנסו לבית-המדרש ,שם מצאו את הרב ר' יוסף-יעקב

וייוור

שרר ואת השמש .הגרמנים ומלוויהם החלו להשתולל .הם שברו

) ( VEIVERIAI

ספסלים ,ניפצו שמשות וקרעו ספרי-קודש .נזדעזע הרב והרים

עליהם קולו .בראותו שאינם מפסיקים ,זרק עליהם חתיכת עץ .
עיירה בדרום-מערבה של ליטא במחוז מריאמםול .בשנת

הופתעו הגרמנים מ"חרצםתו" של הרב והתחילו ללמדו לקח.

יהודים .בשנת השואה חיו בעיירה רק

הם היכוהו באכזריות ,גזזו לו ולשמש את הזקנים וסחבו את

1923

התמקדו בה
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שניהם החוצה .כאן החליטו לערוך "שעשוע" .אחד מאנשי

כמה משפחות יהודיות.

יהודי העיירה הועברו למרא.ן ,רוכזו במבני הקסרקטין שם,

ה-ם .ס .ישב על סוס ,אחריו העמידו את הרב והשמש כשידהים

ונרצחו יחד עם יהודי פרא.ן ב  26-באוגוסט ' 1941ג) באלול

כפותות .הגרמני פתח לנגן בחלילו רה"תהלוכה" צעדה ברחובות

תש"א(.

העיירה כשגרמנים וליטאים מכים ברב ובשמ• t,והמון ליטאי

)ראה :פר~ן(

עומד מסביב ומוחא כף .ליל-אימים היה זה ליהודי ויינוטה.
הם ישבר מסוגרים בבתיהם בחושך ,שכן נאסר עליהם להעלות

ארך .אנשי ה-ס ס .השתוללו כל הלילה  ,משטו בבתים והיכר
על ימין ועל שמאל.

ויינוטה

למחרת ,בשבת בבוקר

) ( VAJNUTAS

) , (19.7

התייצבו כל יהודי העיירה

כרגיל בחצר המשטרה .גם עתה בחרו רק את הגברים מבני
 15ומעלה ,והזzזאר נשלחו חזרה הביתה .אולם הפעם לא הובלו

עיירה קטנה במחוז טאווריג .לפני השואה חיו בה כחמישים

משמחות יהודיות .חלק מהן עסקו בחקלאות ,במיוחד בגננות.

לעבדוה  .אלא הוחזקו במקום עד צהרי היום .באותו זמן עברו
אנשי ה-ס .ם .בלורית העוזרים הליטאים המקומיים בבתי היהודים

ויינוטה •~וכנת  5ק"מ מהגבול הגרמני והצבא הגרמני שטף

וחיפי::ו נמרצות אחרי הגברים החסרים .כולם הובאו אל חצר

גורל

המ~ז..טרה .מכאן הועברו כ  130-גברים אל חצר בית-המדרש

יהודי העיירה נמסר לדיי אנשי הגישטאפר בטילזיט בהתאם

ומשם נצטוו להיכנס לבית-חמדך•;~ פנימה .בכניסה עמדו גרמנים

ארתה כבר ב•רם הראשון למלחמה ,ב  22-ביוני

. 1941
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וליטאים רבדייהם פרגרלים ,כהם הצליפו על ואשר של כל אח.ד

קודם פועל אצל יהודי ברריינרטה .עתה ניצלו אנשי ריינרטה את

בתרן בית·המדרש צירו על היהודים לעמוד כשפניהם אל

היכרותם אתר רהרא היה המקשר שלהם עם בני ביתם בעיירה.

הקיר והשגיחו שאיש לא יזרז ממקומר .רהבה לפתע ניתק ממקומר
ר' חירש ורזיך ,שהיה פקיד הטחנה בעיירה ,קפץ אל הבמה

בשבת אחר הצהריים ,כשהיה יוצא מעבודתו ליום המנוחה שלו,
היה הולן לרריינרטה רלרקח אתר את המכתבים ,שהגברים היו

"הם ישמידו את כל היהודים ,ישארר בחיים אולי אחד

נותנים לר להעביר לבני ביתם .בחזור לעבודה נירם ב' בברקו,

פרץ מיד ויברח

ההי מביא אתר מכתבי·תשרבה .מהמכתבים ידעו האנשים על

וקרא :

מעיירה אר ממשפחה

סוער :

-

ואלה ינקמר

דמנו "!...

רבים קראו להתנפל על הגרמנים ולהתפרץ החוצה

ולברוח .אחרים התנגדו רטענר ,שחבל על הנשים רעל הילדים .
הגרמנים ודאי יתנקמו

בהם ...

סבלם של בני·ביתם בעיירה.
במחנות היידקררג הוחזקו היהודים למעלה משנתיים .במשך
זמן·מה ביצעו הגרמנים כמה אקצירת רוצחו רבים מהם.

אנשי ה·ס .ס .עמדו זמן·רב מרכי תימהון .אולם עד מהרה

בסוף יולי  1943הועברו כל היהודים מהיידקררג לארשרריץ.

התאוששו ואחד מהם כירון אקדוחו אל ר' חירש ורזיך ררצ nר.

נירם בר הגיעו למחנה איום זה 'א) באב תש"ג( ברצעה אקציה,

כהרף·עין עטה גם תגבורת של "אקטיביסטים" ליטאים .בחמתם

וכמאה איש הרצאר לכבשנים .בין הקרבנות היו הפעם למעלה

הכרעות צירו הגרמנים על היהודים להוציא מיד מבית·המדרש

דררפמן ;

החוצה

את הכל :

ספרים ,ספרי·תררה ,ספסלים ,שולחנות ,שטאנ·

דרס ,במת·העץ ,לפרק את אורן הקודש רלהרציאר .תחת מטר

מעשרה מאנשי ייינרטה,

רביבהים :

בלאט ;

יוסף

הרשע

האחים זליג ,חצקל ושבח

משה·דרד יבנילרביץ ,איציק מררניק ;
מרקרס ; שלמה מרקרס ; אלתר שייביץ.

מכרת הרשלן הכל לברר ,שההי חפרו בחצר בית-המדרש )בזמנו

באוקטובר  1943הוצאו יהודי ליטא מאושוויץ דהדעברר
לררארשה ,כאן הוכנסו למחנה גדול של אלפי איש ,שהועסקו

על הכל דלק ,והיהודים הועמדו מסביב .אז הובהל הרב ר'

בפינוי ההריסות של הגיטר החרב .מחמת המצב הסאניטרי

יוסף·יעקב שרר .ששכב בכיתר חולה רפצרע קשה מהמכות שספג

הגורע פרצה שם בימי החרוף מגפת טיפוס ,והמונים ניספר בה,

נירם אתמול מהגרמנים .קצין ה·ס .ס .הושיט לר גפרורים וציוהר

יעקב גררדרן ,יוסף לייברביץ ,קלמן

החלו עוסקים שם בהקמת בנין לתלמרד·תררה( .הגרמנים יצקו

בינהים מאנשי ריינרטה -

עליו להעלות באש את הספרים הקדושים .סירב הרב ,והגרמנים

מורניק,

היכרהר .אז פקד הקצין הגרמני על תשמש להדליק את המדורה,

לייב סוכברלסקי ואחרים.

זרד

מרקרס,

אהרון·ירסף

האחים

ומאיר·יצחק

נקוס,

רגם חרא סירב והרכה .קפץ מהשררה ר' פייבל מרקרס ,חייט כבן

מורארשת הועברו היהודים בקיץ  1944לדכאו ,ועם בראו של
שרידי

 ,50והדליק .אן עלתה הלהבה ,קרא הרב כמת פסוקי רידרי וקפץ

צבא ארצרת·הברית

1945

יצאו

אל חרך המדורה .אחריו קפצו השמש רו' פייבל מרקרס .אחריהם

ויינוטה .מספרם היה עתה שלרשה,

רחם :

וצר יהודים נוספים לקפוץ ,אבל הגרמנים לא איפשרר להם

באביב

מהמחנות

גם

זלמן יבנילוביץ ,יצחק

מרקרס ומנדל נקוס.

והרחיקו נברח את הקהל מהמדורה .האנשים הועמדו כשלשרת

אחרי הוצאת הגברים  -חלקם להיידקרוג ורובם למרות -

רהרצעדר ,בדירברן מקלות רפרגרלים ,דרך וחרבות העיירה .מוחרב

נשארו בוויינרטה הילדים רדנ.שים .הם הרצאר מבתיהם רררכזר

שילל הרפנר רהר nזרר לרחוב טאררריג ,רהרעברר פעם ופעמיים

בבתים מספר מסביב לבית·תמדרש .סדרי העבודה ,שהיו קיימים

בכל הרחרברת שההיודים ישבר בהם .מהבתים בקעו יללות

קודם לגבי הגברים ,נקבעו עתה עברו הנשים .אותן נשים,

הנשים והילדים .חלונות הבתים היו סגורים ,כי הרוצחים איימו

שלמשפחותיהן היו גנים ,הוכרחו להמשיך בחקלאות ,והאחרות

הגברים חרפנו לבסוף אל וחרב ניישטרט ,רמשם הררצר באכז·

היו מובלות לעברדרת·ניקרי שרנות בעיירה .ב"  28ביולי 1941
שלח מפקד משטרת ויינרטה דר" Mלמפקד המשטרה של מחוז

דירת בכירון לעיירה ניישטרט .לאחר שעבור כ"  8ק"מ נעצור

טאורריג ,בר הוא מזכיר בציניות סרקסטית את מצב היהודים.

ליורת בכל מי שיעז להצץי החוצה.

ועמדו לדי הכפר שיארדביצ'י כ  3-ק"מ לפני ניישטרט .הם הרטר

בין השאר

כתב :

מן הדרן הראשית רהרבאר אל שדה·מרעה שבין שתי גבעות.

"דרכי ההסדר ליהודים מתפתחים יפה .הגברים היהודים,

כאן החלו ה·ס .ס .למיין אותם .הם הוציאו מהשררות כשלרשים

מבני  15ומעלה ,היכולים לעבוד עבודה גופנית ,הרצאר

צעירים ובריאים והעמידו ארחם לחר.ד כמאה איש רביביהם חולים

כולם לגרמניה לעבוד בחקלאות .אלה שאינם יכולים

וחלשים הושארו במקרם .את השלושים ,שהוציאו מהשררות,

לעבוד עבודה פיסית והחולים הרצאר גם הם לגרמניה

הריצו שרב בקצב פראי רהרבילרם לקסרקטין אשר בסרגינט ליד

והוכנסו לבתי· nרלים .הנשים רכן הילדים עד גיל 15

ניישטרט .בקסרקטין מצאר אנשי ייינרטה גברים יהודים מבייש·

שרכנו במקרם

סרט .אלה סיפור שגם בעיירתם נעצור נאותר יום כל הגברים,

נקרא "ורבע ההיודים" .לנשים היהודיות מרשים ,ואפילו

ולאחר שהובלו אל הקסרקטין ברצעה בהם סלקציה ,רובים

מעודדים אותן ,לעבוד בחקלאות במשקים שלהן ,לכבד

הופרדו והוסער בכירון לרריינרטה.

אחד

-

נוחרב

בית·הכנסת,

ומקום

זה

את וחרבות העיירה וער.ד הרכוש הלא·נייד רהמטלטלין

בשעה מארחות בלילה הרצאר כל היהודים מתקסרקטין דהרסעד

של היהודים מוחזקים עד שתתקבל הרואה מיוחדת כיצד
לנהרג בהם.

בשיארדביצ'י .כולם ,אנשי ייינרטה ואנשי נישיטרט ,נרצחו שם

"יהודים אחדים ובחר ולפי ידיעות מדאיגות הם מסתתרים

להיידקררג .למחרת בברקו נודע להם על גורלם של הנשארים
בר נירם.

אנשי ייינרטה שהובאו להיידקררג ,הוכנסו אל מחנרת·עברדה
והצטרפו אל ערד מארח גברים יהודים ,שהובלו מהעיירות

ניעורת אשר בסביבת ריינרטה .נעשים כל המאמצים
לתפסם ,מאחר שהם קומוניסטים אמיתיים וייתכן

שית• n

ברו לחיילים הרוסיים שנשארו ראשו כולם מזריינים".

הליטאיות הסמוכות .קבוצה אחת של יהודים בהיידקררג הועסקה

מצב זה נמשן עד לסוף ספטמבר .יום אחד הודיעו השלטונות

בבניית גשר ובחפירת אדמה .אחד ממנהלי·העברדה שלהם היה

במקרם ,כי גם את הנשים והילדים יעבירו למקום·עברדתם של

ערי
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הזו:דה

הגברים  .כדי להערים על הנשים  ,יעצו להן לקחת אתן הרבה

שחזרו כמה פעמים על המשחק  ,שלחו את היהדוי לביתו וסגרו
עליו את החלונות והדלתות.

ככל האפשר מרכושן ,כי יזדקקו לו.

כ·  12sנ·בים וילדים רוכזו כדי לצאת לדרך  .כולם נלקחו

העד פדאנאס ארז'ופיס סיפר שרהא איד הובילו ירדגיס אבטא·

ונרצחו באותו יום .לפי עדות שרידי ויינוטה ,שה י ו בהידיקרוג,
קיבלו את הידיעה על רצח הנשים והילדים דרך מנהל·העבודה,

נאיסיס עם מלווםי קבוצה בת  15-20הידוים דדך העייהר.
הביאום לנהר ראילצרם להיכנס למים בבגדהים .מחצית השעה

שסיפר כי כולם הועברו ליער גיראיני ,כ  4-ק"מ בדרך מוויינוסה

ארכה ה"טבילה" רא nר·כך החזידרם דדך העיירד" כעבור יומיים
חזרו על המשחק.

יתכן גם שהועברו למקום רצח הגברים ,לכפר שיאודביצ'י,

בחודש יולי  1941קיבצו את כל הגברים היהודים בנית·

לשילל ושם נרצחו.

המדרz:ז ,שם החזיקרם כמה ימים ללא לחם רמים .א nר·כך

וכי שם מצאו את סופם המר.
קברות ·האחים

הוציאום ,העמידו אותם בטור ,נתנו בדייהם מעדרים רהרליכרם

שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא" חלק '.ב הוא מתואר

לעבר אחוזת גוסטה .נוצר הרושם שמוליכים אותם לענדוה .את

בשיאדוביצ'י

קבר·האחים

נמצא

ברזז.ימת

כולם הכניסו לחודשה על·יד האחוזה ,שם כבר היו מרכבים

כדלהלן :
המקום  -נורות שיאודביצ'י ,כ 3-
 -לא ניתן ; מספר הנרצחים  -כאלף.

ק"מ

מניישטרט ;

הזמן

בורות וכנופיית יורים  .ציור עליהם להשליך את המעדרים
ולהתפשט .את כולם רצחו.
בתחילת ספטמבר בא הקץ גם על שארית קהילת וילון .למקרם

םקדרדת

עדויות מנדל בקרס,

רמת·גן ;

המיועד לרצח ליד הנחל גיסטרס הובאו ב· ) 4.9.1941י"נ באלול

זלמן יבנילוביץ ,גבעתיים.

תש"א( הנשים ,הידלים ושני גברים ,ונרצחו שם.

"סבח המוני בליסא" ,חלק '.ב

ברשימת הקברים  ,המופיעה בספר "טבח המרבי בליטא" חלק
',ב מוגדר קבר·האחים בווילון נמלים

וילון
) ( VELIUONA

המקום  -חודשה על·די הנחל גיסטוס 2 ,ק"מ מווילון בכיורן
ליורבורג ,בחוף הימני של הניימן ; הזמן  ; 4.9.1941 -מספר
הנרצחים  169 -גברים ,נשים יולדים.

וילון נמצאת על הניימן ,ממערב לעיר המחוז קרבנה .בשבת
השואה חיו בה

כ 40-

התארגנו במקרם

דר"ח יגד מפרט את הקרבנות ומוסר שהיו אלה שני גברים
יהודים 81 ,נשים יהודיות ר·  86ילדים יהודים.

משפחות יהודיות.

הגרמנים כבשר את העיירה כבד ביום השני למלחמה .מיד

"אקטיביסטים"

הבאות :

ליטאים .לפעולותיהם נגד

היהודים הצטרפו גם כאלה ,שהיו חשודים בהשתייכות למפלגה

מיד~רדת

עדות ביילה גרינבלאט.

"טבח המוני בליטא" חלק ',א עמ' •307-300

הקומוניסטית ואשד קירר לכפר בכך על "עוון" זה .בראש
ה"אקטיביסטים" ומפעילי מכונת הרצח והעינויים היו ברבידם
' Tילינסקאס ,יודגיס אנטאנ  ttיטיס ,סטאסיס בארטושיוס ,ולאדאס
טומקרס

וילקובישק
) ( VILKA VlsKIS

ואחרים.

על ראש היהודים ירדו כל הצווים והאיסורים שהוצאו על·ידי
מפקדי מחוז קובנה הגרמנים והליטאים .לא זר בלבד שנשללו
מהם כל הזכויות ,אלא הם היו להפקר ,וכל אחד רשאי לעשות

רילקובישק היא אחת מערי·המחרז הגדולות בליטא .היא
שוכנת במערב ליטא ,במרחק  20ק"מ מהגנרל הגרמני.

בהם כרצונו.

בעיירה לא היו כל מוסדות שלטון של הצבא הגרמני ,שנמק·

לפני השואה היה מספר היהודים בורילקרבישק כ  3000-נפש.

דים דנים שימשו מגן כלשהו ליהודים  .ליטאים מזדיינים התהלכו

וילקוביסזק נכבשה על·ידי הגרמנים כבר ביום הראשון

ברחובות ועשו ביהודים ככל העולה על רוחם .היהודים נסחבו

למלחמה .בשערת הלילה המוקדמות הופצצת העיר ותושביה
ברחו ממנה בבהלה .הם לא הרחיקו לכת ,כי נבלמו על·ידי

או שהיה לשעשוע·עינויים  .העבודה עצמה חיתה חסרת חשיבות

הצבא הגרמני המתקדם ,אשר חסם את כל דרכי הבדיחה .כל

וענין .העיקר היה שהיהודים יעבדו קשה וקל יהיה להתעלל

הבורחים נאלצו לחזור לעיר .בינתיים עלו רוב בתי·העיד

בהם .העסיקום בהעברת אבנים ממקום למקום ובנשיאת קורות·

מפעולות

לעבודות שובות ,ומי שלא מצא חן בעיני "אקטיביסט"

-

נוהר

עץ גדולות.
בספר "טבח המוני בליטא" חלק א' פורסמו עדויות על

מעשי הליטאים ,משתפי·הפעולה עם הגרמנים בווילון .חלק
מהדברים מתייחסים גם למעשי הזוועה שנעשו ביהודים.
העדה מדיונה מיצקוטה סיפרה ,שבאחד הימים דאתה במו·

היהודיים

באש.

יתכן

שהשריפרת

פרצו

כתוצאה

המלחמה ,ויתכן שחיתה כאן הצהת בזדון .כך אר אחרת פשטה
העלי 1,ה על היהודים ,שהם הציתו את העיר והם אשר גרמו
לשריפה.
היהודים החוזרים מצאו את רוב בתיהם שרופים והם הצטופפו

במעטים וזzנותרו שלמים.

עיניה איד נכנסו אנטאנאיטיס וטאמקוס נלווית "אקטיבסט"

מאחר שהעיר חיתה ברצועת  25הק"מ מהגבול הגרמני ,

שלישי לביתו של היהודי אדונקה )כנראה שהשם נשתבש בפי

נמסרו היהודים לטיפולם של ראשי הגישטאפו בטילזיט  ,להם
הורה שסאל  1$ק  1$ד לבקרת את הרצועה מיהדוים רמקרמרניםיסם.

העדה( ,הוציאוהר מהבית ,כרכו חבל סביב צווארו והובילוהו

לנהר הניימן .הכריחו אותר להיכנס לתוך הנהר ,וכשהגיעו

ראש הגישטאפו נטילזיט גם הצויא את ההודאות המתאימות

המים עד לצווארו משבוהו בחבל חזרה וחוזר חלילה .אחרי

למשסרת·הגנרל הגרמנית בעיר הגנרל הגרמנית איידקרנן.

• ,הדרת ליטא
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בא ו תו ערב נצטוותה "מועצת היהודים" להכין רשימה של 100

ובמיוחד עונדי "הסרטים הל בנים" להתנכל ליהודים  .המעשה

גברים ,אשר יעבדו במפקדה הגרמנית .בשיקוליהם העריכו

הראשון שעשו היה לשדוד את בתי היהודים" .מורי-זרד"

זזיהודים שמקום-עבודה זה יתן לעובדים בו יתר בטחון וכל

מנוסים היו מובילים גרמנים שונים אל בתי יהודים ומציעים

הלילה הוכנה הרשימה ,שכן הקופצים היו רבים.

מבלי להמתין

להוראות הגרמנים ,התחילו מיד

להם לקחת מכל הבא לי.ד

למחרת ,בבוקרו של ה 2s -ביולי 'ד) באב תש"א( ,הוזעקו כל

כעבור יומיים ,ביום ג' ה  24-ביוני ,נצטוו כל הגברים היהודים
להיאסף בככר השוק .הם נשלחו קבוצות-קבוצות לעבודות

היהודים ,לרבות החולים .לפי הרשימה שהוגשה הוצאו 100
היהודים שיעבדו במפקדה והובלו לשם .ל  13-אנשים ,שעבדו

שונות בעיר ,בכללן פינוי הרחובות מן ההריסות ,איסוף החללים

קודם במחסני הדלק ,היו אישורים מהגרמני שוברט )אשר תחת

הרוסים וקבורתם ועבודות-עזר שונות במשרד וביחידות הצבא

ידו עבדו( שהם דרושים לו לעבודה ,וכי אין לקחתם לעבודה

הגרמני .כן נשלחו קבוצות עובדים לעבודות חקלאיות באחוזות

אחרת .אלה הועמדו בצ.ד וכאן קרה דבר יוצא דופן ביחסי

הממלכתיות )סובחוזים( המולאמות .כעבור כשבוע נצטוו היהו-

גרמנים ויהודים :

זים לענוד טלאי צהוב על בגדיהם ונאסר עליהם להשתמש
במדרכות .כל יום נערכו חיפושים אחרי פעילים קומוניסטים

מצא רק שלושה-עשר .הוא עמד על כך שמספר אנשיו יוגדל

עד ל  ,30-מאחר שליבם של היהודים אמר להם מה עלול לקרות,

ובאמתלה זו נעצרו יהדוים ,שלא היה להם שום קשר לפעילות

נדחקו לתוך קבוצת שוברט  40איש .שוברט לא שם לב למספר

קומוניסטית.

בתחילת יולי החלו מגיעות הוראות הגישטאפו מטילזיט .לילה

שוברט זה היה מעסיק כרגיל  30איש והנה

והוציא את כל אנשיו מהקסרקטין .הוא הביא אותם למחסני
הדלק ,אמר לחם לחכות ולא להתחיל בעבודה ובעצמו יצא.

אחד הוצאו מבתיהם כל הגברים .נותרו רק החולים .שוטרי-

כעבור שעה קלה העביר אותם למקום-עבודה אחר ,באחד

העזר הליטאים הובילו אותם אל מחוץ לעיר ,לבנ·ייז הסמינריון

מבנייני

יהודים

לכמרים .כאן הראו הליטאים את נחת זרועם .הם הסתדרו על

מובלים אל התעלות שנחפרו ,מלווים בצעקות ומכות .ראו את

הדמרגות בשתי שורות וציור על היהודים לעבור באמצע .מטר

היהודים פושטים בגדיהם ואף נשמעו צעקות.

מכות ירד על כל אחד מהיהודים .הם הוכו בקתות הרובים,

הקסרקטין.

דרך

סדקים

בקיר

ראו

האנשים

את המצב הבהיר לחלוטין ילד שבא למקום עבודתם וסיפר,

ברצועות ובכל דבר פוגע .כאן נפלו שלרשת הקרבנות הראשן-

שזה עתה נמלט ממוות .חרא סיפר כי הוא ושמונה אנשים נוספים

יוסל טיבו ושני פליטים מסובאלק .הם נקברו בחצר

נצטוו להעמיס רובים מהמחסן .לאחר שגמרו להעמיס הרובים

נים :

הסמינר.

ציוו עליהם לעב.רד בשחייה מקווה-מים בשדה כבול .שניים

היהודים הוחזקו בסמינר שבוע ימים .לנשים הורשה להביא

טבעו .הוא גם סיפר שיורים ביהודים וכי לשם כך בא איש-

להם כל יום מזון .כעבור שבוע העבירו את כולם לקסרקטינים.

גישטאפו מקרבנה )הכוונה חיתה כנראה לב  15המה ,שבא מטיל-

לשם הועברו גם החולים ,אשר קודם לכן הושארו בבתיהם.

זיט( .

מסביב לקסרקטינים נמתחה גדר-תיל והמקום הוכרז כגיטו ,

מיד למחסני הדלק.

שבראשו עמד ועד של  4אנשים " -מועצת היהודים".
עבדוות הכפיה ,ההתעללויות והנגישות נמשכו ללא הרף .כך,
למשל ,הובלה פעם קבוצת יהודים לעבודה .בדרך נתקלו בפגר

עודר מספר ושוברט בא במרוצה וציורה עליהם לחזור

חיתה זר ה"אקציה" הראשונה ,בה נרצחו מרבית הגברים של

העיר ,בתרכם גם כל אלה שנחשדו בקומוניזם.
באותו יום ברצחו קרוב

לsoo -

גברים ,ביניהם  65קומוניסטים

של חתול .המלווים הליטאים עצרו ,ציוו על היהודים לעמוד

לא·יחודים .בעיר לא האמינו ,שכל אלה שהיו בקסרקטינים

מסביב לפגר ,לבנותו ,ולהספידו ,לכרות לו קבר ולקברו .ומקרה

נרצחו .הופצו שמרעות כי הועברו לעבודה למקרם אחר .הנשים,

אחר  :אחד היהודים ,מאיר טבורישקי ,היה צריך לנקות אמבטיה.

שבאר למחרת היום עם חבילות-מזון ליקיריהן ,פנו למפקד

למלווה הליטאי נדמה היה שעבודתו אינה טובה .הוא התחיל

הגו · מני ושאלו לגורל הגברים .הוא הרגיע אותן וגם קיבל מידיהן

להרביץ לטבורישקי ,שבר את ידו וניקר את עיניו.

כסף רזברי·ערך אחרים והבטיח לברר את מקום הימצאם .הוא

ידי ראש הגישטאפר בטילזיט ,ב  15המה ,יחד עם משמר הגבול

בשעת הצהריים הביאו את היהודים לחצר

אפילו הבטיח לשחרר אותם ...
רעוד על שוברט :

הגרמני שהיה בתחנת-הגבול הגרמנית ,ובעזרתם ה"מסורה"

סמוכה לקבל מזון .חיתה זו חצרו של ררטשטייז ליד בית-

ביום ',א  27ביולי  ,1941התחילה ההשמדה .היא .נוהלה על-

של שוטרי-העזר הליטאים .ביום זה הקיפו הליטאים את הקס-,
קטינים וחיזקו את המשמרות .כדי שלא לעורר בהלה וכדי

דחפום לתוך החצר ,בה חיו כבר  100הגברים שנבחרו לעבוד

למנוע בסירנות של בריחה הרגיעו השומרים את היהודים ואמרו

במפקדה .כן נמלטו שם עוד כמאה איש .שוברט ביקש מאיש-

שלא יאונה להם כל רע .מפקד המשמר הליטאי ביקש שיעמידו
לרשותו  50איש לעבודה ,נבחרה קבוצת גברים ,ניתנו להם

הגישטאפו שיתד לו  30איש נוספים ,הדרושים לו לעבודה

אתים והם יצאו לעבודה .כעבור זמן-מה יצאה קבוצה שנית בת
 100איש ,ולאחריה קבוצה שלישית בת  100איש .ההסבר היה,

שיש צורך דחוף לאחסן מיכלי-דלק באדמה .צביעותו של מפקד
המשמר הגיעה עד לדיי כך ,שקרא אליו יהודי אח,ד שעסק בזמנו
בענייני דלק ,ונועץ בו אם התעלות החפורות תהיינה טובות
למטרה הדרושה .התעלות נחפרו במגרש האמיונים של הקסרק-

טיבים .כל האנשים ,שיצאו לעבודות החפירה ,חזרו לעת ערב
לבתיהם.

הספר העממי ,שם נתמקמה המפקדה .הגרמנים הקיפום ובמכות

בתחנת·הרכבת.

בקשתו

נענתה.

גם

המפקדה

ביקשה

עובדים

נוספים רגם בקשתם נתמלאה .שוברט הוביל את הקבוצה הנוספת
לתחנת·הרכבת רשם העסיקם בפירוק קרונות ,שרק לפני שלושה
ימים הועמסו .היהודים ביקשו משוברט שיתיר לחם לברוח .לכך
לא חסכים .הוא העסיקם עד  8בערב ,החזירם העירה ,לאחר
שנסע קודם ובירר שהם יכולים לחזור .חזרו האומללים ומצאו
את המקום ריק מיהודים .כולם נרצחו .הם פרצו בבכי ,שוברט
ניסה לנחמם ,בהבטיחו שדברים כאלה לא יקרו ער.ד
ב  1-באוגוסט  1941גזרו על הנשים והילדים לעזוב את העיד

ערי
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השדה

ולעבור לקסרקטינים .כל אחד הורשה לקחת צררר·חםצים בן 25
ק"ג וכן  250רובל בכסף~· .מירה על הקסרקסינים כמעט ולא

הנמצא חבוי .הן עשו כאמור .באותו שבוע באה מכונית

לבית·הסוהר  mוציאה את הנשים והילדים למוות .העדה

חיתה ,עובדה זו נוצלה על·ידי הנשים וחלק ברח למכרים לא·

ואחותה ועוד צעירות אחדות הושארו ,כנראה כדי שיראו

יהדוים כדי להסתתר ,או וzזברחו ליערות .הנותרות הועסקו

את מחבוא הזהב )לא היה להן הסבר אחר( .השוטר

בייצור

דיינים נפצע בינתיים והוכנס לבית·ה nולים  .לאחר מכן

בעבודות ·ז~ונות

בעיר ,במשקי האיכרים

בסביבה וכן

מברשות .גם הגברים שעבדו במפקדה קיבלו רשות לעזוב את

נאסר באשמה ,שצבר רכוש מההיודים.

הקסרקסינים ולעבור לגור בסמוך למפקדה.

ואחותה הוחזקו בבית·הסרהר

העדה

כחמישה חודשים.

הנשים שגרו בקסרקסינים גילו עד מהרה את קברות וג.ברים,

במשך כל הזמן חיתה ירזיא.נה מביאה להן מצרכי·מזרן.

למרות היותם בגרבה אחד עם פני הקרקע ,ללא סימן כלשהו.

אחת העצורות הצליחה להשתחרר ,לאחר שהוכיחה כי

קבררת·האחים הפכו ל"אי הדמעות" והשומרים הליטאים אסרו

אינה יהודיה .ירזיא.נה הציעה להן ,שגם הן תעשינה כך.

על הנשים להתקרב לאתר .היו אלה שני בורות ,האחר בגודל

היא עצמה ואחותה הנזירה ,והכומר קורדארסקאס העידו

 20על  5מ' והשני  14על ', 3מ לידם היה ערד ברר אחד ריק.
ביום "צרם גדליהר" ,יום ד' בשבוע 24 ,בספטמבר , 1941

שוחררו השתיים

מבית·הסרהר וחזרו להתגורר אצל ירזיא.נה בכפר פאלו·

נערכה ה"אקציה" של הנשים והילדים .ימים אחדים לפני זה

נישוק .היה עליהן להירשם אחת לחודש במשטרה .כך

ואישרו שהן אינן יהודיות.

הן חיו עד לשחרור.

הוקפה השכרנה ,בה גרו עובדי המפקדה ,והיהודים הועברו משם

לקסרקטינים .כמאתיים יהודים ברחו בעזרת ליטאי משירותי

ב" 26.5,42

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

הבסחון ,שקיבל שוח.ך אחרים ניסו לנצל כל אפשרות לברוח
ולהסתתר .היו גם גילויי רגשות·אנוש ונכונות לעזרה מצדם

העיר וילקובישק ,בחלק הצפוני של העיר ,במקום

חלק ',ב מסומן קבר·האחים בורילקובישק במלים הבאות :
המקום -

של ליטאים יחידים .העדה ריבה פקסוררבסקי ניצלה גם היא

שהיה המיטורח של הקסרקטין ,כ  200-מטר מזרחית מהדרך

ולהלן

סיפורה :
היא ועוד שתיים הצליחו למצוא ביום ה"אקציה" מחבוא

וילקובישק-אלקסניאן ; הזמן
  3056נפש. i1נרצחים

 -יוניס-פטמבר  ; 1941מספר

אצל צעירה ליטאית ,אשר עבדה יחד איתן בעשיית

בדו"ח של יגר נמסר רק שב"  15.11.41נרצחו  36גברים

מברשות .למחרת היום מצאה אותן המשטרה הליטאית,

יהודים 48 ,נשים יהודיות ו·  31ילדים יהודים ,ביחד  115נפש.

כנראה כתוצאה מהלשנה .מאחר שלשוטרים לא היו

רצח זה בוצע על·ידי הפלוגות המיוחדות שעמדו כנראה לרשותו

הוראות מה לעשות בנשים שתיתפסנה ,הניחו להן לנפשן.

של יגר אחרי שהגישטאפו בטילזיט סיימה את עבודתה .על
פעולות הגישטאפו בטילזיט היו מודיעים בנפר,ד ואיו הן כלולות

לביתו ,כי פחד המשטרה היה עליהם .לבסוף חזרו העירה

בדו"ח יגר.

הן הלכו מכפר לכפר ,אולם איש לא נתן להן להכנס
וצורפו לקבוצת יהודים אחרים ,כארבעים איש ,שנתפסו

אחרי המלחמה כאשר החלו בני רילקרבישק לחזור לעירם,

ברחובות

מצאו את קברות ·האחים עזובים .המקום לא היה מגודר ופרות

נפרדים ,כל יום היו לוקחים אותם לעבודה ,לאחר רישום

הבורות

בינתיים.

הם

שוכנו

בשני

חדרים

קטנים

רעו

בו.

קרה

גם

ששודדי·קברים

היו

פותחים

את

ומחפשים שיני·זהב אצל המתים.

מיוח.ד

באחד הימים נכנסה אשה ליטאית ,לא מוכרת לה ,הציגה

הרבה עמל השקיעו בני וילקובישק ,ובמיוחד מאיר רוטשטיין,

עצמה לפניה בשם יוזיא.נה ואמרה ,שהיא רוצה להצילה.

עד אשר עלה בידיהם לשכנע את הי  tלטונות המקומיים להקים

היא נתנה לה את כתובתה וביקשה שתבוא אליה .בערב

גדר מסביב למקום ולמנוע את חילולו .במקום הוקמה גם מצבה.

חזרה האשה ואמרה שאשה ליטאית שניה מחכה לה בחוץ

מקוררת

ורוצה לדבר אתה .העדה לא רצתה להיפרד מאחותה

עדותם

ואמרה ,שאין לה כסף או זהב לתת בתמורה .יוזיא.נה

ושם"

השיבה ,שאין לה צורך בכסף וזהב .היא רוצה להציל

פיליפובסקי,

של :

ירסף

112!10/1208

לוי,

"יד ושם"

; 1043/944

חגה אופגהיים" ,יד ושם"

ריבה פקטורו בסקי" ,יד

1 694/580

כתב·יד א .מ.

"יד ושם" •122/50

אנשים .לבסוף עברה העדה ,יחד עם אחותה ,לגור אצל
ירזיא.נה בכפר פאלרבישוק ,במרחק  9ק"מ מהעיר .האשה

החזיקה בהן במשך כמה חודשים והתיחסה אליהן כאם.

בינתיים מצאה דודניתה מקום מחבוא אצל אשה ליטאית

וילקומיר
) ( UK ~1ERGE:

שלא הכירה אותה.
בשכנות למקרם המחבוא התגורר שוטר ליטאי והוא
חשד שבביתה של ירזיא.נה מסתתרים יהודים .הוא הלשין

וילקומיר חיתה עיר ראם בישראל  ,אחת מערי·המחרז הגדולות
בליטא .ב'  tנת  1935מנתה קהילתה היהודית  8000נפש.

והמשטרה באה .הן נעצרו והועברו לבית·הסרהר בוויל·

ביום •ז,zנכביזzה וילקומיר )  (25.6.41חיתה העיר גדושה המוני

קובישק ,שם מצאו כ·  60נשים מפילורישוק ,וירבאלן

יהודים שברחו ממקומות·מגוריהם בליטא המערבית ונתקעו

וקיבארט .שם גם נודע להן ,שכל אלה ששרדו אחרי

כאן בדרך מנוסתם מזרחה .ליטאים רבים פוz.זטו מיד על בתי

ה"אקציה" של הילדים והנשים נרצחו ב" . 15.10.41

היהודים ,בזזו ,התעללו ורצחו .את הרוקח יוסף שלקאן ,ישיש
פנה

כבן  ,80אילצו בריונים ,אגב מכות ,לרוץ אחרי עגלה רתומה

לעצורות ואמר שהוא רוצה להצילן .הציע להן לפנות

לסרס משתולל .הד"ר אהוון כהן ,שיצא מבית·החולים בדרכו

בכתב למשטרה ולספר כי הן רוצות למסור כסף וזהב

לביתו ,נורה ונרצח באמצע הרחוב.

אחד

הסוהרים

בבית·הסוהר

היה

דיינים.

הוא

יהדות ליטא
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ביום הכיבוש נפלו כנראה בעיר מכדורים תרעים  2חיילים
גרמנים .מקרה זה שימש עילה בדיי הצוררים לבוא בעלילה על
היהודים .את החיילים קברו בכיכר·הכברד שבלב העיר ,אגב
הסתה נגד היהודים כי הם·הם שירו בחיילים .ב nרד "ערבים"
נאסרו רבים מראשי היהדוים ובכבדיהם ,הגרמנים בכנסר לבית·

בחפירות הסמוכות לביח"ר ללבנים .כמשן חודש אוגוסט הובלו
למקום זה ונרצחו גברים וצעירות מהעיירות הסמוכות  :בולניק,
אוואנטה ,מוסניק ,שיררוינט ,ברגרסלאורישוק ,גדרוביץ ,ש~שריל,
קורקלי ,וידישוק ,ססיק ,רגם מיאנובה.
בטבח הגדול ביהודי העיירות שבסביבה ,שבוצע ביום ',ו י"ג

החולים היהודי )"ביקור חולים"( ,והוציאו משם רופאים ואחיות.

אלול תש"א

ךם ,עצרו רבנים ,עררכי·דין רעסקני·ציברר .כולם הובלו לחצר

וילקומיר.

בית-הסוהר ושם הרנו ועונו איומות .א nר·כן הרליכום לברר·

הזיפזיף הסמוך לבית·הקבררת הנוצרי של הפראברסלבים רשם
רחצום באכזריות .במעשי הרצח היה חלק נכבד לראש המשטרה
החשאית מצ'יס פשקיארריצ•ירס ,למהנסד אוצים אדררייקיס ,לנהג
ז'ברלאניס ,שדיבר ידייש רהוטה ,וללאבירדה ,מתושבי העיר
הפולנים .כפי שמספרים ,דקר פשקיארריצ'ירס במר·ידיר יהודים,
רדארוייקיס

קיצץ

בעצמו

בקרדום

קהה

אברים

מגוף.

חיים

האקדמאים היהודים .ז'בולאניס זרק את האנשים לתוך הבור,
רלאבירדה היה נהנה לטבול ידיו בדם יהודי.
במרוצת השבוע הראשון לאחר הכיבוש בעצרו כ  200-יהודים
בטענה כי שיתפו פעולה עם הקומוניסטים בשבת שלטובם בעיר.
האנשים עונו על·ידי הרוצחים שנזכרו לעיל ,וביום ',ר ט'
בתמוז )  (, 4.7הובלו אל יער פיברנייה שליד כפר פשלינה ,כ 3-

) (, 5.9.41

ביער פיברבייה ,נספר גם רבים מיהודי

ב"גיטו" נשארו רק קשישים וחולים ,נשים וילדים ,וגם עליהם
בא הקץ ,ב·  26בספטמבר 'ה) תשרי תש"ב( הוקף הגיטר עם
עלות השחר בשמירה מזריינת ואכזרית של גרמנים וליטאים.
עם בוקר נצטוו האנשים לעזוב את בתיהם .הם הורשו לקחת
אתם רק חבילה קטנה של מזרן .אמרר להם כי מוליכים אותם
למחנה·עבודה ,בר נמצאים כל יהודי רילקרמיר ,רשם יגררו
משפחות-משפחות יחד עם בניהם ,בעליהם והרריהם ,העסוקים
במקום בעבודה מכבר .בשעה  9לערן העמידרם בשוררת והעני·
רום לפיבונייה .שם ציוו עליהם להתפשט עירומים ,רירו בהם
במקלעים.
יהודי אחד רשמו אליהו קראנסקי ,שהיה חשמלאי מומחה,

הוצא מהגיטר על·ידי הגרמנים כדי שימשיך לעבוד בשבילם.
הוא שרכן בביתו של נוצרי אחד אשר הוא ,קראנסקי ,לימדו
את מקצוע החשמלאות ועבד אתו שנים בשותפות .קדאנסקי

ק"מ מרוילקרמיר ,ושם נרצחו ונקברו.
באמצע יולי עצרו ליטאים  12צעירות יהודיות ,מהיפות

הושאר בחיים גם לאחר שבני ביתר נספר יחד עם יהודי ה"גיטו",
אולם כעבור זמן רצחו גם אותר.

שבכנרת העיר ,התעללו בהן ואנסוך ,ראחר·כן רצחו אותן.

בראשית אוגוסט  1941הוציאו הגרמנים פקודה ,שעל כל

כמה מיהודי וילקרמיר ברחו והתחבאו בסביבה אצל אברים

היהודים לעזוב תרד  12שערת את בתיהם ולעבור לגרר ב"גיטר",
כמקרם ל"גיטר" קבעו השלטונות את סימטארת בולניק ובדיוקו

וביערות .הם סבלו רבות ,נרדפו ממקרם למקרם ,ואיש מהם לא
זכה להינצל מידי הצוררים .בהיתפסם היו לרוב מרכלים אל

שמעבר לנהר השרר~נטה )"ארנטערן רואסער"( ,שטח בו היו

קבררת·האתים

היהודים

שכונות הערני של הארכלרסיה הנוצרית .ה"גיטו" היה ללא
גדר ,ורק הוקף במשמר כבד של ליטאים מזדיינים.
ערד נ  23-ליולי הוציא מפקד המשטרה יאנרשיס צר ,האוסר

שנספו היו ד"ר דוד גרב והישיש אברהם פיק .הכירורג הליטאי
בקליניקה שלו .לאחד מכן דאג לו דרמברים למקום·מ nברא אצל

על היהודים כל קניה של מצרכים .יהודים נעצרו גם בהיכנסם

איכר ,לבסוף נתפס ד"ר גרב עקב הלשנה .הישיש פיק התחבא

לחברת לקנות גפרורים ,כל תנועה של יהודים ברחובות קשורה

זמן רב בטחנת-קמח שלו שבאלטרנה ,וגם עליו הלשינו.

בפיבונייה

רשם

נרצחו.

בין

אחרוני

ד"ר דומבריס הגן בתחילה בגלוי על ד"ר גרב ,שהיה עוזרו

חיהת בסכנת מאסר וברצח .יום יום נלקחו גברים יהודים רכן

בשובם לליטא החלו השרידים מחפשים בפיבונייה את קברות·

נשים צעירות לעבודה .העבידו אותם בחפירת תעלות ובניקוז

האחים של קרוביהם ובני עירם .לא קל היה לקבוע את המקום.

במקומרת שרבים בעיר ומחוצה לה .הגרמנים לא היו מעוניינים
בעבודתם בלבד של היהודים" .אמצארת" שונות היו לז.זם כדי
להשפיל את האנשים ולעשרתם ללעג ולקלס .כמה יהודים הועסקו

עשבים גבוהים עלו והתפשטו בכל השטח ר nב·הידיים .אחרי

חיטוטים רבים עלה ביםד למצוא דק  3קברים גדולים ,זרעוים
מסביב עצמות בני·אדם .מפי איכרי הסכינו" שעזרו בחיפושים,

גם לשם "שעשועים ובדיור" .למטרה זר נלקחו בעיקר נכבדים

נודע להם כי במקרם זה היה ערוץ ארוך ורחב ,שנמשך לרגלי

בניקוי

הגבעה .ערוץ זה נוצל בידי הגרמנים לקבור בר את היהודים

בנח

הנרצחים .מאחר שלא חיתה מספיק אדמה "גררו" הרוצחים קצת

צ'יסראק החייט ,שהיה שמן מאד וגבה·קרמה ,וכן באשה אחת

מצלעות הגבעה וניסר את הגרויות .הכיסוי היה קלוש ודק ,ולא

בשם נץ ,בעלת בית-מלרן ומסעדה ,שגם היא היתה שמנה מאד

עברו ימים מועטים והגשמים החלו גורפים אותר .מאז מףבים

וגבוהה .את נח היו "מציידים" במטאטא ואת הגב' נץ בדלי,

בעלי· nיים לרעות בעשבים וחיות השדה והיער ברברים בקברים.

גרמנים

שרידי רילקרמיר עשו להם מנהג לבקר לעתים בקברות האחים

וליטאים היו מתקהלים תמיד סביבם וצוחקים למראה "הזוג

בפיברנייה ,וכיחוד בתשעה באב .ביום זה מתקבצים להם לכאן

הגרמנים באר תכופות אל המקומרת שבהם הועסקו ההיודים

מכל קצווי ליטא .מדי בראם היו מתאמצים האנשים ללקט את
העצמות הפזורות ולהחזירן לקבורה.

הצעירים והבריאים והיו מוציאים מספר גברים ומסיעים אותם

היהדוים פגר אל מועצת העיירה בררילקרמיר  ,שתקים מצבה

בכיורן לשיררוינט .הגרמנים היו אומרים ,כי הם נלקחים לעבודה

לזכר הקרבנות .העיריה השיבה לךם ,בשלילה ,בנמקה שבמלח·

באוגוסט נלקח ממקומות-העבודה

ואז

וקשישים,

שהועסקו

בניכוש

בתי-מחראות וכדומה .כיחוד

ומעבידים

אותם

בניקוי

עשבים

העיר,

ברחובות

שמר הגרמנים את

הרחובות

הראשיים

עיניהם

בעיר..

הקומי"...

חקלאית בסביבת וילנה.

ב·s

מספר גדול של צעירות רגם אותן הסיעו באותו כיוון .א nר·כן
נודע שכל המובלים הועברו ליער פינרנייה ,רשם נרצחו ונקברו

מרת המודרניות שכיחים מאד הנופלים מקרב האז mים- ,

הלוא אין לזבד סוף .לקחו אז את הירזמה בידיהם כמה פעילים
מביד השרידים .נאסף כסף ,ובשבת  ,1950בערן ,הרקמה המצבה.

ערי
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השדה

עומדת היא במרכזם של  3הקברים ,שהם כחזי גורן עגלוה,

שרנות .היהודים ,אחוזי פח,ד היו ממלאים את כל משאלותהים.

והיא יצוקה מבטון בבובה של  2.5מטר וברוחב של מטר והנ.י.

אף לרגע לא פסקו ההתעללויות והפגיעות ביהדוים ,ובתהים

lכקדיםי סוביטים מצאו בווילקומיר רשימה גדולה הנושאת אח

היו נשדדים.

יהודים ם:,ז•ה) הפרטי,

יום אחד נצטרד לעזוב את בתהים ולהצטופף בגיסו .חלק
מהגברים רוכזו בביח·הדמרש ,ואח הנשים  mילדים דחקו לביתו

ההידוים בעיר ובסביבה .ואמנם שרדיים רבים מצאו בה ברשימה

ולאסמיו של שמעון פרדילנ.ד
בכל מקומות הריכוז היהח שמירה קפדנית ביותר של ליטאים
מזוייבים .משעה  5אחר·הצהריים עד השכם בבוקר היו המקומות

ששדרו

סגורים ,אין יוצא ואין בא .צעירים וצעירות בגילים 22-18

מהקהילות החרבות ,הביאו לכאן אנשי וילקומיר גם אח הרשימה

בלקחו לעבודה בעיירה .הם היו מכבסים אח לבני הגרמנים

הב"ל .אולם עם המאסרים של הסופרים ההיודים בסגר גם
המוזיאון ,והרשימה נעלמה ממנו ביחד עם שאר המוצגים.

וה"אקטיביסטים" ,מכבדים אח רצפות המשרדים ומצחצחים את

האתריך

,20.8.1941

ובה רשומים

כ 12,000-

שם המשפחה והגיל( .כבראה היה זה מעין סיכום של רישום
זו בדיוק אח שמותהים של בבי משפחחם ומכידהים ,שהיו שם
באוחו זמן .כאשר בפחח בווילנה
יהודים בודדים

-

-

ביזמתם ובכספם של

מוזיאון היודי ובו הונחו

חפצים

ברשימת קברות האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

חלק ',ב מסומנים קברות האחים כדלהלן :
 .1המקום  -חורשת פיבובייה ,כ" 4
מווילקומיר  iהזמן
הקרבנות

מתעללים בהם ומכים אוחם באכזריות.

ק"מ דרומיח·מזרחיח

כסף ומזון לא קיבלו היהודים על עבודתם .היה עלהים לדאוג

 19.8 , 1.8,41 -ן  5-בספטמבר  ,1941מספר

בעצמם לקיומם .האפשרות היחדיה חיתה להשיג משהו בחליפין
מהלא·היו  iים שבסביבה .הליטאים ניצלו אח הדבר ולקחו

 6354 -בברים ,בשים וילדים.

 .2המקום  -משק העזר של בית הסוהר 5 ,ק"מ מווילקומיר
בכיוון לעיירה זשעלבה ; הזמן  i 10.7.41 -מספר הקרבנות -
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גברים ובשים.

r,

ם דודת

עדויות איזה סנדלר·שולמך,
נמנצ•יק,

בעלי הרוצחים.
חלק מהגברים בשלח לעבוד במנסרה המקומית ,שם היו

ארצרת·הברית ;

דמת·גך ;

מרדכי םשקוס,

כרכור ;

יצחק

המיהודים כל מה שהיה להם .הרוצחים הליטאים הגדילו לעשות
כאשר רמזו לגברים ,כי סכנה נשקפת למשפחותיהם וכי עודמים
להשמידם .אפשר ,כמובן ,לבטל אח רוע הגזיהר ,אך זה צריך
לעלות בכסף...
קשה לתאר אח הנעשה בקרב הגברים .הם אספו את שארית
הכסף ,הזהב ו nפצי·הערך ,שבוחרו בדייהם ומסדום לשומרים

זרסיה מררשצ'יק·קםלך ,תל·אביב.

הליטאים ,אשר במצח בחרשה קיבלו הכל והבטיחו עזרה.
ביום ב' בשבוע 28 ,באוגוסט ' 1941ה) באלול תש"א( ,הבאיו

את כל היהודים מרוילקי והסביבה אל עיר ,במרחק שבי ק"מ

וילקי
) ( VILKIJA

מהעיירה ,ררצחרם .במקום היו בררות מרכבים והם בקברו שם.

לפני מוחם היה עליהם להוריד את בגדהים העליונים .מדרכי
פרנסקי ניסה להתנגד והוא ברצח באכזריות.

עיירה במחוז קובנה ,על בהר הביימן .בשבח השראה חיו
בה כ  250-משפחות יהודיות.
הגרמנים נכנסו לעיירה ב"  26ביובי  .1941עוד לפני הופעתם

יחד עם יהודי וילקי נרצחו גם יהודי צ'ייקישוק ,סדרביק ,וילון
רמקרמוח·ישרב אחרים שבסביבה.

ראשי הרוצחים היו בודאוויצ'יוס·גרדז'ירס ,הסטודנט קסטרטיס

התארגנו "אקטיביסטים" ליטאים בארשותו של פקדי ההוצאה·

אנגליצקאס ,שאלוגה רדיילדיה.

לפועל בודאוויצ'יוס • גודז'יוס .ה"אקטיביסטים" היו לשליטי

לפי דר"ח יגר נרצחו ב"  28באוגוסט  1941בורילקי  76בברים
יהודים 192 ,נשים יהודיות ן  134-ילדים היודים ,ביחד 402

ב"סדיור ענייני היהודים".

היודים.

העיירה והחלו במעצרים בקרב אוהדי השלטון הסובייטי ובמיוחד
ראשונים נרצחו חיים יודלבסקי ,יצחק גרוסמן ו nיים·יודל

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

השליכום לתעלה וכיסו גופותיהם בזבל .אחריהם בעצרו 21

חלק ',ב מסומן קבר·האחים ברוילקי כדלהלן :
המקום  -יער פאקארקלה ,שני ק"מ מערבית מווילקי ליד

הידוים .הם הואשמו בקשרים עם מבגברן השלטון הסובייטי.

הכפר יאוצ'אקיאי ,קילומטר אחד מהכבשי קובנהו-ילקי ,בעבר

זוייר" .אקטיביסטים" הוליכו אוחם לשפת הביימן ,ירו בהם,

בליטאים לא נגעו באוחו זמן .לגבי היהודים הספיקה האשמה
כדי לערוך בהם משפט .ב  15-ביולי  1941נחרץ גורלם למורח.
הכומר המקומי גלקיס אשיר אח פסק·דין המרוח בחותמת

הימני של הניימן ; הזמן
 402גברים ,בשים וילדים.

 ; 28.8.1941 -מספר הנרצחים

על קבר·האחים הקימו שרדיי וילקי והסביבה ,אחרי המלחמה,

הכנסיה ובאוחו יום הובלו לכפר יאגמיבישקיס .שם נצטוו

מצבה ועליה כחובת ברוסית ובליטאית.

להתפשט .הרוצחים לקחו מהם אח כל מה שהיה להם ועירומים
למחצה בורו על·דיי ה"אקטיביסטים" המקומיים ונקברו במקום.

םקרדדת

בין הנרצחים היו גם שלושה היודים מצ•ייקישוק ושלושה
מסדרביק.

כעבור

תקופח

זמן

הגיע

קצין·עיר

גרמני

בשם

שרורץ ,אשר קיבל לדייו את השלטון בעיירה .צעדו הראשון
היה להטיל על היהודים מס כב.ד כמו כן הוחרמו כל מקלטי
הרדיו ,המצלמות ומכשירי·החשמל .קצין·העיר הגרמני והליט·
אים ששירתו אח הגרמנים היו ממטירים על ההידוים "הזמנות"

-

עדריות משה קדנרבסקי )קרן( ,קנדה  Iזזר סמשה .כסד סבא.

יהדות ליטא
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ויסוקידבור

נשעה

,:קבועה

קרא

מפקד·המשטרה

איגנאטאוויצ'יוס

בפני

היהודים את ההודעות דלקמן  :במקרה שיהודי יהרוג חייל

) ( AUKsTADVARIS

גרמני ,שוטר ליטאי או "אקטיביסט" ,יירה מיד וכן יירו  20איש

עיירה במחוז טורקי .היא שוכנת על גבעה גבוהה ,מוקפת

מקרוביו ;

היהודים צריכים לציית לכל פקודות קצין·העיר

אגמים ,ומכאז בא שמה "האחוזה הגבוהה" .לפני השראה חיו

והמשטרה

יירה .עונש

בה

כ· 2so

הליטאית ;

כל מי שיגלה התנגדות

-

דומה צפוי לכל מי שיימצא אצלו נשק .כמו כן דרש לבחור

יהודים.

כשהתחילה ההתקפה הגרמנית על בריה"מ שמחר הליטאים
על שעומדים הם להיפטר מז הסובייטים .ביום שני,23.6 ,

אח.ד הנבחר היה אבא אברמוביץ ,מפקד·המשטרה הודיע ש"זקן

במקום ב"ועד זקנים" .אחרי ויכוחים הוחלט ,שייבחר רק "זקן"

נערן בעיירה כנס של הליטאים במקרם ,רבה השמיע הסטודנט

ד,יהודים" יהא מעתה אחראי על כל היהודים שבמקום ,ושהיה·,

שימקוס נאום הסתה נגד היהודים .חרא האשים את היהודים

זים חייבים לציית לכל פקודותיו .הוראות המשטרה תימסרנה

שהם מפיצי הקומוניזם .היהודים הרגישו מה מצפה להם והחלו

רק לו .אסדר ליהודים לעשרת דבר ,כגרז לצאת לסביבה כדי
להשיג מצרכי·מזרן ,בלי ידיעתו של "זקן היהודים" ,וכן על
הרב לפעול יחד עם ה"זקן" .קצין·העיר הודיע כי למחרת ,יום
',א ה  20-ביולי ,על כל היהודים ,ללא יוצא מן הכלל ,לברא

בורחים מן העיירה ,אבל האיכרים הליטאים שבסביבה סירבו
להכניסם לבתיהם.
מכונית משוריינת ,עם קבוצה קטנה של חיילים גרמנים ,נכנסה
לעיירה ב  24-ביוני  .1941הם נתקבלו על·ידי הליטאים בשמחה
ובפרחים .לפנות ערב עברו את העיירה טנק של הצבא·האדום
הנסרג ושתי מכוניות·משא .מכדנית-משא של הגרמנים שבאה
מול הטנק ורצתה לחסום דרכו נהדפה על·ידי  i lטנק ונזרקה

באותו שבוע נודע ,כי שבעה אכדים ,שהתגוררו מצידו השני

על בית .המכונית עלתה באש ,וכתוצאה מכן נשרפה כמחציתה

של הנהר ורקבה ,נדרשו על·דיי המשטרה לפנות את בתיהם,

של העיירה .רוב הבתים שנשרפו היו של יהודים ,וביניהם גם

משום שבהם ירוכזו היהודים בגיסו .למרות הבטחת קצין·העיר

לכיכר השוק לעבודה .מאז התחילה עבודת ·הכפייה .הנשים

הועבדו בניכוש עשבים ברחובות ,והגברים הועסקו בסלילת
דרכים ובניקוי גלי החרבות.

בית-הדמרש על כל ספרי·התורה והספרים שבתוכו .היהודים

למשלחת יהודית ,שאין כל פקודה לסגור את היהודים בגיסו,

שנשארו

נדרשו היהודים בידם החמישי של אותר שברע 24 ,ביולי ,לבחור
מיד דעד בן  12איש לביצוע ההעברה לאותו גיטו בן  7הבתים

שהוצאו משם כעבור זמן קצר .מיד הורגש מחסור במזון ,משום

הקטנטנים של האיכרים ,שהיו מוקפים כבר חיילים .אשה צעירה

שהאיכרים פחדו למכור דבר ליהודים .הכומר המקומי טרימוניס

אחת בשם אידה ,אחותו של הרב אחרון ברודיא מקרבנה ,שחיתה

הראה נדיבות-לב דחילק לכל ה"נשרפים" ,גם מבין היהודים
 100ק"ג תפוחי·אדמה לכל אח.ד חברי הארגון הלאומני )(, TDA

לפי מקצועה מיילדת ודיברה היטב גרמנית ,ונמנתה עם המשלחת
הנזכרת ,העזה לטעון נגד הגזרה בפני קציז·העיר והמשטרה

בשיתוף פעולה עם המשטרה והאינטליגנציה המקומית ,אירגנו

הליטאית .עמדתה ה"חוצפנית" הרגיזה את הליטאים והם דרשו

אסיפות שבהן ניהלו הסתה נגד היהודים ,אשר כונו קומוניסטים,

לעיני כל ,מקצין·העיר להעניש אותה .הוא נענה לבקשתם ואסר

שחזרו

ממקומות

מנוסתם

נצטופפו

בבתי

היהודים

עומדים .בימים הראשונים היד ששרכנו גם בבתי ליטאים ,אלא

אותה על שהתחצפה נגד קצין גרמני .בית·דיז צבאי ,שהיה

טפילים ומנצלים.

משנמצא הארכיון של המפלגה הקומוניסטית החלו המעצרים.

מורכב

מאותו

קצין·עיר,

ממפקד·המשטרה

איגנאטאוויצי'וס

ב·  4ביולי ,ליל שבת ,הוצאו ממיטותיהם חמישה צעירים יהודים.

ומראש ה"אקטיביסטים" סטאסיס ,דן ארתה למיתה .היא הובלה

למחרת היום ,בשבת ,הועברו יחד עם חמישה חשודים נוספים

אל גן ביה"ס העממי .היא הלכה לקראת המוות בגאון ,וסירבה
לכסרת את עיניה כשנורתה על·ידי  6חיילים גרמנים .אביה,

הרצח בוצע על·ידי שימקרס ,הסטודנט ז'וקובסקיס ופנאסיאניס.

שהיה במקום·העבודה של הגברים ,רעוד שני יהודים ,נצטוו

ביולי הוצאו היהודים בפעם הראשונה ל]!בודה .הם

על·ידי מפקד·המשטרה לקחת אתים ולקבור אותה במקום.

הועסקו בניקוי הרחובות וכיכר השוק .באותו יום הודבקו על

אחרי תחנונים רבים הורשה האב האומלל להביאה לקבר·ישראל.

כל בתי היהודים הודעות ,שממחרת היום ,ה  9-ביולי ,על כל

ב·  2sביולי עזבו החיילים הגרמנים את העיירה .הליטאים

יהודי מגיל  6ומעלה לשאת על חזהו ועל שכמו טלאי של בד

נעשו שוב השליטים היחידים בעיר .הם הבטיחו ליהדוים להקל

ובאמצע עיגול

מעליהם את העבודה ולבטל את תכנית הגיטו .הם הטילו את
האשמה על כל מה שאירע על הגרמנים .ב· 1באוגוסט נעצרו
על·ידי הליטאים רבים שנחשדו בקומוניזם ,ביניהם  13יהודים :
 sגברים ר· sנשים .הם נשלחו לטרוקי רמשם לווילנה .כעבור
שלושה שבועות חזרו כל העצורים הנוצרים רכן  5הנשים
היהודיות .עקבותיהם של  8הגברים נעלמו .כפי שסיפרו ,הם
עונו והועברו לפונאר ,יחד עם יהודים מווילנה ,רשם נורו.

ועקבותיהם לא נודעו .לפנות ערב הוזמן הרב של העיירה ,ר'

ב"  16באוגוסט הוצאה פקודה להחליף את הטלאי הצהוב

אהרן אלינובץי ,אל קצין·העיר .הלה הודיע לרב כי יהא אחראי

הקודם בטלאי חדש ,שצורתו מגן·דר.ד בינתיים הועסקו היהודים

על מעשי היהודים במקום .כמו כן ציווה עליו לשלוח מחר

בכל מיני עבודרת·כפייה .השוטרים ועוזריהם סחטו כסף ובגדים

)ביום השבת( היודים לשטיפת הרצפות בביה"ס העממי ,בו

תוך איומים ,באמרם שזה עוד לא הכל .האיכרים ניצלו את

שכנו החיילים הגרמנים .באותו יום שישי גם הודיע לרב ,שעל

ההזדמנות ,ועבור כל פררסת·לחם אר בקבוק חלב ,שמכרו

כל היהודים להתכנס מחר בשבת בשעה  1ליד תחנת·המשטרה.

ליהודים בסתר ,קיבלו "טבין ותקליד" ,מעניין לציין ,שהיהודים

בקומוניזם לרודזישקי ושם נורד בחורשה אחרי עינויים רבים.

ב·s

לבז

 10 -ס"מ אורכו  10- ,ס"מ רוחבו

-

צהוב רבד הארת  ; Jאסדר ליהודים לעזוב את העיירה ללא
ושיון ואסור להם לצאת מבתיהם בערבים .ב·ד 1ביולי באו
לעיירה  60חיילים גרמנים ובראשם לריטננט ,ששימש מעתה
כקציז·העיר .למחרת היום נערכו חיפושים בבתי היהודים.

באמתלה של חיפוש נשק ,שדדו מכל הבא לידיהם .שני צעירים

יהודים הוצאו לאנישרק )שעל גבול פרלין( ומשם לאליטה

ערי

m

הדסדה

לא נתנו אמרן בשמועות •ז,z.הליטאים הפיצו על הנעשה בסביבתם

ירו וזרקו פצועים לקברים ,שיסער ילדםי ,ניפצו ראשי תינוקות

הקרובה .בשבוע ה wני של ספטמבר נקראו כל ראשי מר• 1,צרת

במכות פטישים.

הכפרים )רירשייטיסם( לישיבה בטרוקי ,בראשותו של ררלף,

שכבת עפר דקה כיסחה את הקברים ,ומתחת לאדמה נשמעה

מרשל פלך וילנה .כולם חתמו אז על התחייבות לחסל ת;,

עוד שעות ארוכות נהמתם של הקבורים חיים .ביו הליטאים

היהודים במקומותיהם .באותה ישיבה השתתף בינגליס מרריסר·

שהיו פעילים ביותר בהעברת היהודים מרריסרקדיברר לטרוקי
ובפעולת החיסול בטרוקי היו נראוסקאס ,שהיה מנגן על העוגב

בליל שבח ,ה  12-בספטמבר ,הדהדו יריות ברחובות העיירה.

בכנסהי ,מנהל הדואר ז'וטארטאס ,ראש העיירה בינגליס ,וכן

קידברר.

הדבר הפיל אימה ופחד על יהודים .התעורר בלבם הח;zזש

אחד חררידארארריצ'ירס.

שמשהר איום עומד להתרח·~ .ביום הראשון ,שהיה יום ראזzזרן

אחרי שהוצאו היהודים מן העיירה ביקרו הפקדיים הגבוהים

לסליחות ,צמו הכל מבלי להידבר מראש .במוצאי יום התענית

לz,ז• המועצה העירונית בבתי היהודים ושדדו כל מה שמצא חן

בא הכומר טרימאניס לביתו של אח,ד בר הצטופפו חמש משפ·

בעיניהם .לאחר מכן ניתנה הרשות גם לפקידים הנמוכים לעשרת

חרת ,והודיע להם בשמחה כי עמ ·:..מפי השוטרים ,שנתקבלה

כן .בחלוקת השרד נפלו מריבות ומכות ביו הבוזזים .מה שנשאר

הודעה שרצח היהודים נפסק .באיזון וילנה לא יגער לרעה.

נמכר במכירה פומבית 14 .יהודים שהצליחו להתחבא ניעורת

כמר·כן בישר את הב'ז-Zורה לרב .למחרת היום ,משנתפשטה

נתפשו בחיפר•ז,z.ים שנערכו ,ועקב הלשנות הליטאים שבסביבה.

השמועה ,חיתה השמחה גדולה ,כיון שהיהודים ראו בכומר

בבית·הקבררת

את דיידם והאמינו לדבריו.

הם נורו

ב" 14

בדצמבר

 1941וב·  4בפברואר 1942

היהודי הישן .ניצלו  8אנשים ,שבמשך  3שנים התגוררו ביערות,

בליל שבת 19 ,בספטמבר ,פשטה שמרעה ,שבאחד הלילות

שדוח ,ביצות ,בורות וחרדים.

הקרובים יתרחש משהר נורא .יהודים רבים הצליחו לברוח מן

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

בבוקר נשמעו

חלק ',ב מסומן קבר·האחים בטרוקי כדלהלן :
המקום  -יער וארניקאי 13 ,ק"מ מטרוקי ,על חוף האגם ;
  1446גברים ,נשים  ; 30.9.1941מספר הנרצחיםהזמן

העיירה ,אולם חזרו בבוקרו של יום ',א כדי להתכונן לקראת
ראש·השנה .נאוחר יום

) 21

בספטמבר( ב•ז,z.עה

8

יריות .העיירה הוקפה שוטרים ,שרטרי·עזר וסתם איכרים .הם

תפסו יהודים ברחוב וכלאו ארחם בביה"ס העממי הליטאי .אחרי·
כן עברו בנחים והוציאו את הגברים ולאחר מכן את הנשים.

חידשו להם לקחת חבילה קטנה בדי .היו שניסר לברוח ,אבל
רובם נתפסו .מי שניסה למצוא מחבוא בבית איכר מכר גורש

וילדים.
סקורות

עדריות האינז' אברהם

; 2017/1839

שרסטר,

בלי

תאריך,

ארכיון "יד ושם" מס'

יעקב ספירשטיין ,בקובץ ליטע ,עמ' , 1882-1869

על·ידי בעל·הביח אר הוסגר לידי המשטרה .אחדים הצליחו
לברוח אל היער ,אך לאחר שהסתובבו שעות אחזרת ,ללא מזרן,

וירבאלן

ומתוך שרצו להיות יחד עם בני משפחחם ,חזרו מרצונם .היו
שהמתינו בבתיהם שיבואר לקחתם .כשהובלה יחד עם הנשים

קראה אחת מהן ,זלדה מילד ,בקול :

) (VIRBALIS

"לא ! אתם לא חשמידרנר !

עוד יישארו יהודים בארץ·ישראל ובאמריקה .הם ינקמו את

רירבאלן וקיבארט הן שתי עיירות במחוז רילקרנישק ,על

נקמתנו  !".כולם נכלאו בביה"ס העממי .הכומר ,רכן נשים

הגבול הקודם עם גרמניה .וירבאלז חיתה מרוחקת

ליטאיות זקנות וחסודות ,שלחו להם לחם ,חלב רתפרחי·אדנזה .

מקיבארס ,ששכנה על הגבול ממש .בשנת השואה חיו בהן
למעלה מ  2,000-יהידום.

מבר( ,הובלו כולם ב·  30עגלות לטרוקי .שם נכלאו בקסרקטינים

חצו הגרמנים כבר בשערת הנדקר

למחרת היום ,נירם הראשון של ראש השנה חש"ב )  22בספט·

את הגבול לקיבארט

כ·s

ק"מ

ישנים על חצי·אי.

המוקדמות ,ביו השערת  5-4של ה  22-בידני

ביום השני של ראש השנה הובאו לשם גם השרידים ,שלא
מצאר מקלס אצל "בעלי הסוברת" שלהם ,אשר לקחו מהם

התנגדות מצד הסובייטים נכנסו לקיבארט .ההתנגדות היחידה
חיתה מצד משמר

הגבול,

שחנה

בתרן

,1941

קיבארס

וללא כל

והתבצר

קודם לכן את הונם ואת רכושם .מספר היהודים מרריסוקידבור
הגיע ל  200-איש .בטרוקי רוכזו כ·  2,sooאיש מטרוקי וסביבתה.

לווירבאלן נכנסו הגרמנים בשעה  5.30בברקן ,רגם כאן ללא

בימים הראשונים הורשו להוציא לעצמם תפוחי·אדמה מהגינות

כל

נתקבלו החיילים

הקרובות .אולם מהיום השישי )  26בספטמבר( עד ליום השלישי

הגרמניים בפרחים ובכרכרת.

של השבוע לאחר מכן )ערב יום כיפור( לא ניחן להם כל מזון
ולא הורשו לדאוג לעצמם  .מבני וויסרקידברר מתו ברעב חמישה
אנשים.

במרתף של בניו קצין-העיר.

התנגדות.

למרות השעה

עם כניסת הגרמנים

המוקדמת

שוחררו מנתי-הכלא

כל

האסירים,

וביניהם אלה שהיו כלאוים באשמת פעילות נגד הםשסר
הקומוניסטי .הם החלו מיד לארגן קבוצות מקרמיות ,כדי

באותו יום ,ערב יום כיפור ,הוצאו על·ידי ליטאים •ז,z.יכרריכ

לנקרם באוהדי המשטר הסובייטי וביהדוים וכן לעזור לגרמנים

לבררות מרננים .תחילה נורו הגברים ,אחרי כן הנשים ולבסוף
הילדים .לפני שנורר הוקראה בפניהם פקודת היטלר ,שכל

בהשלטת הסדר ושיקרם החיים האזרחיים .בראש ה*אקסיביס·
סים" הליטאים ,שהעמידו עצמם לרשות הגרמנים ,עמד הרופא

ההיודים נידונו לחיסול .אחד ההיודים הורשה לומר את דברו

זרבריצקאס ,שהגיע לקיבראט בשנת  1933ושימש שם ורפא

האחרון .הדובר היה אז::ר מילד .בדבריו הביע את תקוותו
שימצא ערד מי שיקח נקם על הדם הנקי השפוך ,וביקש ··:יירו

וכן וסרינאר .חרא היה פעיל באיגדוים הלאומניים הימניים של

בר לראשונה .הליטאים השיכורים החלו בביצוע הרצח .הם

הליטאים והסובייטים כלאר אותו.
בימים הראשונים לכיבוש היה השלטון בידי מוסדות הצבא

יהדרת ליטא

278
הגרמני
להעיר ,
להחזיר
כמירחו

ואלה לא נקטר בצעדים מיוחדים כלפי היהדוים .וארי
שבמקרים רבים ע rרר השלטונות הגרמניים ליהדוים
לעצמם וכרש ומטלטלים ,אשר ליטאים לארמניים,
אלה שהשחתררו מנתי·הםרהר  ,נטלד לעצמם.

כעברו ימים אחדים התארגן הממשל האזרחי .אחד הצוירם
הראשונים הגביל את  rכרירת היהדוים .כרר rמטעם העירית עבר

נרחרנרת ,הקהיל אנשים והקריא בפניהם את הצר שלפיר :
.1

פיטרו את הפקידים היהודים מכל עבודה במשרדי העירית

מישהו .הףשארו בבתיהם רק צעירים מתחת לגיל  16רכן זקנים
וחולים רתוקים למיטותיהם .כולם הועברו לאחוזה מצפרן
לררירבאלן ונכלאו במרתף .בקיבארט ברצעו המעצרים ב" 9

ביולי ,רגם משם הובאו לאותה אחוזה.
בין ה·ך ל  10-ביולי הוצאו הגברים הצעירים מהמרתף רהרבאד

לשדרת ,כשני קילומטר צפונית לעיירה .היו שם תעלות נגד
טנקים ,אשר חפרו הסובייטים על הגנרל עם גרמניה .התעלות
נקבעו כמקרם ביצוע הרצח .הן לא היו עמוקות דיין והצעירים

היהודים מרירבאלן ארלצר להעמיקן.

ובמוסדרת ציבור וכלכלה.

 .2אסרו על היהודים לעזוב את העיר ולעבור למקרם אחר

נירם ה' בבוקר  10 ,ביולי ) 1941ט '1ר בתמר rתש (1א'  ,הוחל
במעשי הרצח .הגברים הובאו בקבוצות של  20-15איש .היה

נצטוו היהודים למסרו את כלי·הנשק שברשותם רכן את

עליהם להתפשט ולמסור את הכסף רדנרי·הערן שברשותם.

ללא ושירן.
.3

לאחר·מכן העמידו אותם בשררה כשגבם אל התעלה ולפי

מקלטי·הרדיר.

.4

אסרו ליהודים לצאת מפתח בתיהם בין  6בערב ל" 6

פקודה ירו בהם .רובם המכריע של הרוצחים היו ליטאים .רופא
היה ברדק את הנופלים ומאמת את מרתם.

בברק.ו

 .5אסרו ליהדוים לברא בקשרים עם לא·יהרדים.
 ,6על ההיודים להכין לעצמם טלאי צהוב ולענדו על הגב
והחזה )בראשונת היה זה טלאי עגול .יותר מאוחר ישרנה ל"מגן

בין היהודים שהוצאו להורג היה גם הרופא היהודי  ,,,,לייב
קגנסקי ,ממנו ניקשר הרוצחים כי יאמת את מרת אחיו ההיודים.

,,,,

קגנסקי סירב למלא את הפקרות והטיח מלים קשרת נגד

מבצעי הרצח השפל .הוא אמר שערד יתנו את הדין על פשעהים

זרד"(.
הקרבנות הראשונים בקרב היהודים בעיירה היר תקרמרניסטים

המחרידים .ה"אקטיביסטים" הליטאים התנפלו עליו רהרגרהר

שמילאו תפקיד כלשחר במוסדרת הסובייטיים .במיוחד יצא הקצף

בקתרת·הררבים .הוא לא היה היחיד שהרים קרל מחאה .הצטרפו

על אלה ,שלקחו חלק פעיל נריפאטראיציה של הגרמנים
ותשתתפו במאסרים שביצעו השלטונות הסובייטיים נימים
האחרונםי שלפני פורץ המלחמה .היו מביאים אותם לקיבארט,

אליו כמה וכמת מצעירי המקום.

באותו יום מר ונמהר אל הררשן .הנשים והילדים לצאת
מבתהים .בשבתם נפחדים והמרמים בבתים יכלו לשמוע מרחוק
את קולדת הירי.

שם נרצחו.

באר nר זמן לא ויתרו המוסדרת הגרמניים על שירותהים של

אחרי חיסול הגברים העבירו את הנשים והילדים לגיטר .היו

עבדו

אלה רחובות ברוירבאלן ,כמעט ריקים מתושבים .בזמנו גרו שם

באידיקרנן )עיר·הגברל בצד הגרמני( בתרד מתררגמנירת .באותם

גרמנים ,שהועברו לגרמנהי בתקופת הריפאטריאצהי .נימי

ימים נעצור גם היודים בעלי השכלה .הם היר מועברים לגישטאפר
באידיקרנן .חיר מקרים ,שעלה בידי בני משפחותיהם לשחררם.

שלטון הסובייטים ישבר שם קציני·צבא ופקדיים סובייטיים עם

משפחותיהם .עם פורץ המחלהמ נתפגר הבתים והמקום נקבע

כן זירע ,למשל ,שכאשר נעצר עררן·הדין ישעיהו לרראי רהרעבר

כגיטו .גם הנשים והילדים מקיבארט הועברו לגיטר זה ,כמעט

ההיודים.

כן

זירע,

שכמה

צעירות

יהרדירת מקיבארט

לגישטאפר ,פנתה אשתו לראש ה·ס .ם .באידיקרנן וביקשה על
בעלה .האי הביאה עימה את בתה הקטנה רהבלרנדינית ,והילדה
התחננה שיחזירן .לה את אביה .האב הוחזר ,אן לא לארון ימים.

ללא כל מטען וחפצים.
ראוי לצירן הוא המקרה עם אשה זקנה בררירבאלן ,אשר כולם

קראו לה "הדודה מינה" )טאנטע מינע( .היא הדויעה בכל

עם רצח כל אנשי הקהילה נרצח גם חרא.
רירבאלן רקיבארט היר ברצועת  25הקילומטר ,אשר עליהם
חלה הוראת ההשמהד שניתנה על·ידי שטאל!$קר לגישטאפר

בביתה )אולי כדי שלא לעורר אי·שקט נוסף( .התחכמו שכניה

בטילזיט .ראש הגישטאפר בטילזיט ,הנס·יראכים ב~המה ,התקשר

הליטאים ובאר אליה ואמרר ,שהנה רוצים הם לקחתה לקבר

לצובי מילדי ההוראה עם הגישטאפר רמשמר·הגברל באיידקרנן

אמה ,אשר בבית-הקברות היהדוי .הם הצעיו שירותיהם הטונים

ריחו קבעו את מרעד השלב הראשון לרצח ולהשמדה  -רצח
הגברים .האתריך נקבע לידם ',ה  10ביולי ) 1941ט"ר בתמוז

ובאו עם כרכרה לפני ביתה .נתפתתה "הדודה מינה" וניאותה
לצאת מהבית כדי עללות על קבר אמה .הזקנה לא הגעיה אל

תש"א( .הביצוע היה צריך להיות מרפתי ולשמש דוגמה לאיש
הם"ס טיץ ,שהיה אחראי במקדם ואמרר היה לבצע פעלוות
כאלד גם בעתיד )טיז זה איבד עצמו לעדת ,יותר מאוחר(.
כשנמסר התאריך גם לליטאים החלו בהכנות ל"מבצע".
עליהם הוטל לעצור את הגברים ,לרכזם ,ולשמש שומרים,

מובילים ומבצעים.
בליל ה·ן ביולי ביצעו ה"אקטיביסטים" הליטאים מעצרים
המרביים של כל הגברים בדרירבאלן .ליטאים מזידינים עברו

הפשטות ,שאינה נוטשת את ביתה .כאן גרה משפחתה במשך

דרדרת וכאן יש ברצונה למרת .הליטאים לא רצו לרצוח אותה

הקבר .היא הרצאה ליער ,שם נרצחה ונקברה ,והשכנים יכלו
ללא כל קרשי לבוז ולשדוד את רכושה.
בארש הגיטר בררירבאלן עמדה רופאת-השיניים היחידה
בעיירה הד"ר שינה פריזייסקי .היא חיתה מעורה בין הליטאים,
שהיו באים אליה להתרפא ,וידעה לצאת ולברא במשדרי הממש·
לה והעירית.
לצוני סיפוק צרכי התזונה והאספקה נפתחה בגיסו חברת

מבית לבית וערכו חיפושים מדוקדקים אחרי כל גבר מעל לגיל

אחת .הספק היה ליטאי ,איש ישר ,שהיה מזמין כמויות אשר
הספיקו בהחלט לצוני תושבי הביטו.

 ,16הם חיפשו גם במרתפים ,בעלירניו·הגג ובחצרות שמא מסתתר
לעבודות שרנות בעיר ובסביבה .הרקמה גם מעין לשכת·עכדרה.

כל הנשים הצעירות וכן הגברים בגיל  16-12היר יוצאים
לעבדוות שוברת בעיר ובסביבה .הוקמה גם מיען לשכת עבהדו.

נורי

279

הסדה

כל מי שלא ההי לו מקרם·עבהדר קבוע  ,אר שסיםי את העבדוה

וישטיניץ

השועסק בה ,ההי בא למעין "בררסת·עבהדר" .לשם היו באים

) ( VISTYTIS

גם איכרים מהסביבה ובוחרים בשים אר גברים צעירים לעבהדו.
בין נותני העבוהד היו אנשים ערים ואכזריים ,שהתיחיסו ברוע·

לב כלפי הנשים והילדים ,אך היו גם אנשים סרבים שקשרו
קשרים עם ההיודים ,ואף היו כאלה אשר בברא שעת הרצח

החביאו את הנשים .היר בשים יבקיבלר מקלס במשך כל שברת
השראה ושדרו בחיים.

לא ארך הזמן והגיעה שעתן של אלו שלא עבדו .קיומן בראה

מיותר לשלסרברת .ובלילה אח,ד בסוף יולי אר בתחילת ארגרסס
)כבראה ה  29-ביולי( ,הוצאו כל הנשים הזקנות ,החולים רכן
כל אלה שלא חיתה להם עבדוה רהרבאר אל התעלות האנטי·
סבקירת ,ברצחו ובקבור במקרם.

עייהר בדררם·מערבה של ליטא ,במחוז רילקרבשיק ,בקירבת

הגנרל שההי בין ליטא לגרמנהי .בשנת השראה חיר בה כ 30-
משפחות הידויות.

גייסות הנאצים בואר בעיירה כבר נירם הארשון למלחמה.
ב  22-ביובי

,1941

בארבע לפנות ברקו ,כבשר הגרמנים את

רישטיבץי .עם כביסתם חזרו לעייהר כמה משפחות של בני
הלאום הגרמני ,אשר בימי השלטון הסובייטי הועברו לגרמנהי.
הגרמנים לקמח ראידירקאט התחברו יחד עם ה"אקטיבסיטים"

הליטאםי במקרם והחלו להתעלל בהיודים.
הפרדיו בין הגברםי ההיודים לנשים ולילדים  mחזקירם בנפדר

אחרי "אקציה" זר הבטיחו השלסרברת ,שלא ייעשה עדר שרם

כלואים ,בלי מזרן .את הגברים הוציאו בתחילת יולי לשהד
מאחורי העיירה ,בקירבת טחנת·הררח ,ראילצרם לחפור בררות.

שרנות .היר מגיעים ליטאים שרבים ,מכרים וזרים ,ומוסרים כי

בחרו צעיר ,מאנה אסתרזרן ,סירב לחפור ,באמור כי הרא

רע ליהודים .נאמר לנשים ,שבעלהין עובדים בסביבה בעברדרח
ראו את הגברים ואלה ניקשר שישלחו להם כסף ,דברי·ערך אר
בגדים .הנשים היו ממלאות בקפדיה את המבוקש .הדרישות
הכוזבות נתרנו מיום ליום ובלב הנשים גברה אמרנת·השררא,
כאילו יש תקורה שיחזרו ויואר את יקיריהן רארלי גם יצטרפו

אלהים .הן אסמר אזנהין ולא נתנו אמרן בדייעות על רצח
והשמהד אשר מסור נשים שעבדו נחרץ.

התקרב מרעד החיסול הסופי .בקרב הארכלרסיה הלא·יהרדית

היו שמוערת לע קיצה הקרוב של שארית ההיידום .לא רק שאיש
לא בא ולא התריע על הסכנה ,כדי שירכלו להימלט ,אלא
שהשכנות היו באות רארמררת כי הנה יש דייעות ,שגם הנשים

תצטרפנה לבעלים העובדים בסביבה .הנשים האמינו למשמע
אזניהן והחלו מכינרת עצמן למאורע זה .הן בישלו ואפר ,וצררו
צוררות .ואז בא היום המר והנמהר ,ירם ',ה

11

בספטמבר

1941

כ"tי) באלול תש"א( .בלילה הגיעו ליטאים עם עגלות ,הוציאו
את כל הנשים והילדים לתעלות רוצחו אותם בדם קר.
מהטבח ברחו

 4משפחות :

משפחת פריז'יסקי

 4 -נשים ;

משפחת מרנסקי  2 -נשים  jמשפחת סרקרלסקי  -שתי נשים
)אם רבתה ,האם בחרירן( ומשפחת מירברך  -בת ראמה  .מכולן
שרדה משפחת מירברך ,שמצאה מחסה ומקלט במשך שלרש

שנים אצל המורה הליטאי שבחר בזמנו בבת ,בלה מירברך,

ידוע לשם מה מכיבים את הבררות ,והרכה למרות.

גם רבה של העייהר ,ר' זלמן סרדלביצקי ,סירב לחפור.
הרוצחים גזזו את זקבר רםיארתיר והתעללו בר שעה אורכה.
הגברים ברצחו ב  14-ביולי ) 1941י"ט בתמוז תש"א(.
הנשים והילדים הרחזקר עדר במקרם רברצחר ב  9-בספטמבר
) 1941י"ז באלול תש"א(.

ביוזמת כמה מויצאי רישטיביץ ששרדו והגיעו לעיירה אחרי

המלחמה ,הוציאו את עצמות הנשים והילדים והעבירו אותן
לקבורת הגברים .על קבר·האחים הרקמה מצבה רעלהי כתרבת :
"קרבנות הפאשיזם".

ברשימת קברות-האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

חלק ',ב מסומנים קבררת·האחים

 .1המקום
הארון,

700

-

כדלהלן :

שדרת רישטיביץ ,על·די סחבת·הררח ,על ההר

מטר מהאגם רישסיביץ,

ביץ-פאיאררביאי ;

הזמן

300

 1941 -ד; 14 ..

מטר מהכביש רישטי·

מספר הנרצחים

o -

כ· ד

גברים ונשים.

.2

המקום

הזמן

-

דאובה600 ,

מטר מזרחית משדרת

רישסיביץ ;

 ; 9.9.1941 -מספר הנרצחים כ  150-בשים וילדים רביביהם

גבר אח.ד
ם~,ררות
עדות חיה מרקובסקי ,קריח·ארנר.

להיות מרעלת במשקר.
בספר "טבח המרבי בליטא" חלק ',ב מסומנים קבררת·האחים

כדלהלן :
.1

ברררת·ה nרל הישנים 2 ,ק"מ צפרנית·מזרחית

מספר הנרצחים

 -כ ; 200-

הזמן

-

לקיבארט ;

וישיי

בין מחציתו השביח של

) ( VEISIEJAI

יוני עד תחילת יולי שנת . 1941

.2

שדרת העיר רירבאלן 1.7 ,קילומטר צפונית מררירבאל,ן

 400מטר מהכביש

רירבאלן-ז'אלראי ;

מספר הנרצחים

_

כ  10,000-גברים ,נשים וילדים )ביניהם כ , 000-ד שבריי-מלחמה
סובייטיםי(.

על הקברים הוקמו מצנרת .הכתובת היא ברוסית וליטאית.
קיימת גם חריטה פרימיטיבית של מגן·דר.ד

שבע.

הפולני ,באיזרר יערות ואגמים .לפני פרוץ מלחמת·הערלם
חשבהי מבתה הארכלרסהי היהודית במקרם כמאה משפחות.
הגרמנים פלשו לעיירה מדי עם מחץ המלחמה .עם כביסתם
התחילו להשתולל כברפידת של ליטאים .הם סגרו את הגברים

היהודים בבית-המדרש .ביום היו מוליכים אותם לעבדוה :
לבקרת את הרחובות,

םרסררת

דנווידח בלה אוםניצקי·מירבוך,

עיירה קטנה בדרום ליטא במחוז סייבי ,לא הרחק מן הגבול

קרית·הרצדג ;

פרץ קליאצ'קד ,באר·

להורס

בונקרםי שהקימו הסובייטים,

ועבודות אחרות .גם בלילות לא בתנו להם מנוחה

-

היו מעירים

אותם משבתם ומתעללםי בהם .ההי זה קצין-העיר הגרמני שיצא

יהדרת ליטא

200
להגנת היהודים .הוא השתדל לדחות ככל האפשר את גירוש

יחד עם היודי קופישוק .היום המדוייק אינו דיוע  .הם בקברו

היהודים לגיטו קאטקישקס שליד לאזדיי .בגיטו זה ,שבפתח

בקברות-האחים יחד עם קדושי קרפישוק.

קברות·האחים )לפי הרשימה בספר "טבח המוני בליטא"

ב"  15בספטמבר  ,1941רוכזו כל יהודי הסביבה.

קצין·העיר טען לפני הממונים עליו ,כי היהודים דרושים

לו לעבודה חיובית .ה"אקטיביסטים" הליטאים לא קיבלו את
דעתו .הם התלוננו עליו בפני השלטונות הגבוהים יותר והאשי·
מוחו בפילוסמיטיזם .הם גם טענו שלמעשה אין לו כל צורך
בעובדים היהודםי ,והביעו את נכונותם לחסל במו·ידיהם את
יהודי העייהר ,כפי שבעשה בעיירה השכבה לייפון ,ובכך לחסוך
בכלל את העברתם לגיטו.
כאשר ראה קצין·העיר שגובר והולך הלחץ להעברת יהודי
וישיי לקאטקישקס ,ניסה להציל לפחות חמישים איש ,אבל
גם דבר זה לא עלה בידו.

כדי להבטיח שהליטאים לא ירצחו את ההיודםי בדרך ,ליווה
אותם אישית עד לגיטו .שם התחיל לחפש בין הצריפים מקום
בשביל היהודים "שלו" ולא נח ולא שקט עד אשר סידר אותם

חלק ('ב נמצאים במקומות

הבאים :

 .1סוף ר ' Mגאדימין בקרפישוק ,בקירבת בית·הקברות ל"כופ·
וםי" ;הזמן  -מחציתה חשביה של שבת  ; 1941מספר הנרצחים
 כאלף. ,2בית-הקברות היהודי בקופישוק ,על גדות הבהר קופה ;
הזמן  -מחציתה השבחי של שבת  ; 1941מספר הנרצחים -
כ •2100-
 ,3יער סלאוויבצ'ישקי ,קילומטר אחד מתחבת·הרכבת של
קופישוק ,בכיוון לעייהר שימוביאי ; הזמן  ; 28.6.1941 -מספר
הנרצחים  .78 -לכאן הועברו בשבת  1945הנרצחים ,שקבריהם
היו פזורים במקומות שובים.

r,

וב ורות

עדרת מ .טראוב ר.ד פליישמן·טראוב ,תל·אביב.

איכשהו בנתאים הנתונים .לפני צאתו בפרד מיהודי רישיי,
ניחרד מנעהר אחת שההי מאוהב בה.

הוא נהג לבקר בקאטקישקס ותמדי היה מביא חבילות מזרן

ונדז'יגולה

בשביל אהובתו .הליטאים הלשינו עליו לפני המוסדות העליונים,

) (VANDZIOGALA

שכבר הזהירו אותו כי אם לא יחדל מחיזוריו אחרי היהודים,

ישללו ממנו את דרגתו ואף ישלחוהו לחזית .על אף האיום
הוסיף לבקר בקאטקישקס .לבסוף נשלח לחזית .לפני צאתו
לחזית השתכר ובא לגיטו שיכור .הוא ביקש שהבערה תצא אליו.

ובדז'יגרלה היא עיירה במחוז קובנה .לפני השואה חיו בה
כ"  400יהדוים.
הגרמנים בכבסו לוובדז  1יגרלה ב"  •24.6.41עם בואם הוצאו
הגזירות הראשונות על ההיודים  :אין ללכת על המדרכות ,איד

יהודי וישיי היו אחים לגורל י.הודי לאזדיי ,רודאמין וקופצ'"

לנסוע באוטובוסים  -ובכלל איד להשתמש בשום כלי·רכב.
השבועיים הראשונים עברו בשקט ,אך על דלתות בתי היהודים

היא מיאנה .רק אחרי שההיודים הפצירו בה ,יצאה אליו והבטיחה

לחכות לו עד שיחזור מן החזית...
~והו ,שהיו כלואים בגיטו קאטקישקס .ב"  3בנובמבר 1941
ברצחו כולם ,רק אחד ,מאיר  nמילבסקי ,הצליח להימלט ולהישאר
בחיים .בבי משפחת פיטלר ,בת  6בפשות ,שלא בכבסה לגיסו
הוסתתהר אצל איכרים ,בתפסו וברצחו חודשיים לפני תום
המלחמה.

צעירים וחזקים ושלוש בשים לעבודה .נאמר ,שהם קומוניסטים.
 35מן הגברים ושלוש הנשים נחבשו בבית-המעצר במקום.

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

בידי  15איש ,מבוגרים יותר ,כולם הורים לאלה שבחבשו בבית·

חלק ',ב מסומן קבר·האחים בקאטקשיקס במלים הבאות :
המקום  -כפר קאטקישקס ,קילומטר אחד מלאזדיי 300 ,מטר
דרומית מהחורשה ; הזמן  ; 3.11.1941מספר הנרצחים 1,535 -

המעצר ,בתנו אתים הוובילום תחת משמר חזק של גרמנים

גברםי ,בשים וילדים.

לשאת טלאי צהוב.

ב·  41דs..

הוצאו מן הבתים כ  50-גברים

וליטאים לבית-הקברות .שם נצטוו לחפור שבי בורות גדולים.
הגרמנים והליטאים חזרו העירה במכוניות מקושטות בפרחים
ובהן מכובות·יריה .הם הוציאו את הצעירים מבית·הסרהר ,ערכו

אותם בשררות ,נתבו בידם דגל אדום והובילו אותם תחת משמר

מקוררת

עדריות גדליה כהן,

ועל החלונות צויין בעזרת הליטאים השם ""Jude

וכן נצטוו

יררשלים ;

משה קוקליאנסקי ,חרלרן.

)ראה לאזדיי(

של עשרות "אקטיביסטים" שיכורים אל בית-הקברות .בדןר
תפסו ליטאי שהיה שוטר בימי השלטןו הסובייטי רכן אזרח
פולני אח,ד וצירפו אותם לשררות המרכלים .הצעיר גרשון
פרידמן הצטרף

וישינטה

) ( VIESINTAI

מרצובו·הרא.

הוא

אמר :

"אם

בגזרה

הגזרה

שההיודים רכל קרובי ימותו ,אלך גם אבי אתם' '.בין המרכלים
היו גם בער בגיל  ,14בחרו ישיבה "מתמדי" ,רכן עורכו שלעבר
של ה"פאלקסבלאט" אליעזר שכולת.
בבית·הקברות בורר כולם לעיני אבותיהם ,שברר את קברו·

מבין n

עייהר במחוז פוביבז' .בעת מפקד האוכלוסין בשבת 1923
חיו בה  188היודים .יש לשער שמספרם פחת עד שבת השואה.
הגרמנים בכבסו לעיירה ימים אחדים אחרי ה  22-ביובי , 1941
ערד לפני כביסתם התארגנו במקרם "אקטיביסטים" ליטאים.
אשר החלו להציק ליהודים ולדת.נבל להם ולרכושם.

הצעיר גרשון פרידמן ,נצטוו לחזור הביתה .הם סירבו ,ואמרר

בסוף ספטמבר  1941הובאו יהודי וישיבטה לקרפישוק וברצחו

כי ברצונם להיות יחד עם בניהם .ציור עלהים לחזכרר ק;גר

תחים .אחרי כן בורו גם

11

מישה·עשר חופרי הקברים.

היורה היה ליטאי רשמו רפאלאס סקיביביבסקיס .בין ה"אקטי·

ביסטים" הפעילים ביותר ההי גם פולני רשמו פליכס גרטקביץ,
ארבעת היהודים היששיים שבשארו ,רביבהים גם אביר של

ערי

1.81

הוזדה

לדי שחי בקירבת מקרם רשם נודר ונקברו .כל המומתים קראו

וקשבה

ברגעם האחרון "שמע שיראל" .הליטאים שחזרו מן הפעולה היו

) ( VIEKSNIAI

שואלים לא nר·מכן מה משמערתן של מלים אלה.
אחר רצח זה עבר חדוש שקט חיסית .הבנות היו נלקחות

עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז מאז'ייק .בשנת השראה חיו

לעבוהד בבתי הרוצחים .עשרים וחמש בנות גם הובאו לאחוזה
אחת לעבדו בחקלאות.

בארכיון "די רשם" נמצא תיאורו של אלחנן )חנא( רייף על

)ט"ז באב תש"א( ,הוקף בית·

ימיה האחרונים של קהילת וקשבה .להלן סיפורו בקיצורים

ביום השבת,

9

באוגוסט

1941

הכנסת בעת התפילה על·ידי עשרות

"אקטיביסטים" אשר

הוציאו את כל המתפללים ,כמאה איש ,בינהים גם את הרב

בה

כ 500-

יהודים.

מועטים :
"ערד לפני ברא הגרמנים ניסר ב·  23.6.41הרבה יהודים לבורח

חיים קליבאנרב ,שההי כבן  .85העלו את כולם על

לברית ·המועצות .לררקשנה חזרנו )אלה שלא הצליחו לבורח(

עגלות .אל הגברים צורפו ארבע כנרת ,שנאמר עליהן שהן

ב· .29.6.41

בעיירה כבר שלטר הרוצחים הליטאים .הקררבן

"קרמםרמרלקרת" רכן אשה אחת שלא רצתה להיפדר מבעלה.

הראשון היה

הזקן

,,

,,

זרד לזין.

הרב הזקן על הנשים המתייפחות שלא

"את הגברים ריכזו ב"בית·המדרש החורפי" .שלחו אותם

תשבנה "שבעה" ,משרם שמצררה יותר גדולה האי לטפל בילדים

לעבדוות המלוכלכות והקשות ביותר .כך עבר שברע ימםי.

)אותר דבר ציורה הרב גם לאחר שנרצחו  50הגברים הראשונים(.

הנשים והילדים היו מביאים לנר מזרן .גרמנים בכלל לא נואר
בעיירה .במקרם הרקמה מפקדה של "אקטיביסטים" ליטאים .

מררנדז'יגרלה .שם הוחזקו כשכרעיים בבית·הכנםת רא nר·כך

מפקדם היה מצ'ים ,קצין לשעבר בצבא הליטאי .כעבור שברע

לאותו מקרם הובאו גם היהודים ,שהסתתרו באחוזה יzיל

תפס את מקומר קרסטאס מילצ'יס ,מי שהיה מנהל בית·הםפר
התיכון בררקשנה .הוא גילה יד הרבה יותר קשה כלפי היהודים.

לפני שזזו העגלות

צירm

את העצורים הביאו לעיירה נובט ,במרחק של כ  12-ק"מ
נודר בקירבת העיירה.

היהודי פסח לבנרבםקי.

עוזריו היו טמרשארסקאס

מבין הגברים בעיירה ברחו

כ 15-

איש .החיפושים אחרהים

נמשכו כשכרעיים ימים .חלק נתפס .אירע שתחת לחץ ואיומי

םקאם

-

-

שוטר מקרבנה ,פראנאם גררשאר·

חייט בורקשנה ,אלגים קררםאקאם ,רמאז'ייסה

סוהר בבית·המעצר ברוקשנה ,דאגרים לווים

מורת ,שהפעילו ה"אקטיביסטים" הליטאים ,גילו נשים את מקרם

הספר התיכון ,אנטאנאס שפינגים

מחבואם של בעלהין .חלק מהבורחים הצליח להגיע לגיסו

מארצות·הברית.

-

-

שרת בבית·

 -בעל ביח"ר לסירים ,ליטאי

"ב  41-ן 7 ,.התירו לנו לחזור לבתינו ,כדי להכין את הנשים

קרבנה.

ב·  28.8.41רוכזו בכיכר השוק כל שאר היהודים בעיירה :

והילדים להעברה לעבודה ללובלין...

בבואנו מצאנו ,שבבתים

הנשים ,הילדים ,ומספר גברים שנתפסו בינתיםי .כולם הועברו

הסתובבו ליטאים מזדיינים והנשים כבר ארזו .נאמר לקחת מזון

לכרכס .הם נודר נאותר מקרם ,בר נודר קדום הגברים .רבות

ליומיים.

מן הנשים סירבו לציית לפקודה להתפשט לפני ביצוע הרצח.

"את כולנו גירשו לכיכר השוק .את הנשים והילדים הכניסו

הן הופרדו מהאחרות ועובר קשרת .ירו בידהין וברגליהן רקבררן

לבית·המדרש ואת הגברים סדירו בכיכר .הגיע אשי ם .ם .עם

בעודן בחיים עם האחרים .הליטאים הפכו את בית·הכנםת

גרמנים אחדים .את כולנו הקיף משמר חזק של ליטאים.
"המפקד )הגרמני( קרא דל"ר חיים ליפמן ,העמיד אוחר לפני

לרפת ,ובמצבות של בית·הקבררת ריצפו מדרכות לדי בתיהם.
מכל בני העיירה ניצלו  7אנשים .שלרשה מהם נצטרפר אל

שררת הגברים ,וביקש שיצביע על יהודים קומוניסטים .ד"ר

חודשים לפני

ליפמן השיב ,שאצלנו בעיירה אין יהודים קומוניסטים .אז קרא

הפרטיזנים ,והאחרים ברחו מגיסו קרבנה

כ·s

המפקד לרב העיירה,, ,

חיסולו.

כל הרכוש של יהודי רנדז•יגרלה נמכר במכירה פומבית.
קבר·האחים בררנדז'יגרלה מסומן ברשימה שפורסמה בספר

"טבח המוני בליטא" חלק ',ב כדלהלן :
המקום  -יער ב 1רק,1
 בין ה·  11ל·  31ביולי ,רבין ה  28-באוגוסט ל  2-בספטמבר ;כקילומטר אחד

מספר הנרצחים

מררנדז'יגרלה ;

הזמן

 305 -גברים ,נשים וילדים.

קלמן מגיד .הוא העמיד את הרב לפני

כל הקהל וציורה לגזוז את זקנו .א nר·כך גזזו גם את זקניהם של
היהודים האחרים והובילו את כולם לחצר בחי·הכנםת )שול·
חריף( ,לא הרחק מכיכר השוק.

"כאן ערך המפקד מחול·שדים .הוא העמדי אח כל הגברים

במע :.ל ואת הרב העמיד באמצע .היה על כולם לרקו,ד ליפול,

לקום לכרוע וחוזר חלילה .המפקד ציווה על הרב ,,

מיכאל

על קבר·הא nים בכרכס נאמר באותה רשימה :
המקום  -חורשת ברכס ,כשני ק"מ מהעיירה ,בצד ימין של
הכביש בכיורן לממל על שפת הנהר נרריאז'ה ; הזמן  17 -ביולי
  91גברים ,נשיםר·  31באוגוסט  ; 1941מספר הנרצחים

את הסוסים .יהודים רבים נפלו והתגלגלו בין רגלי הסוסים.

וילדים.

העינויים נמשכו כמה שערת .הרבה ליטאים עדמו מסביב ,מחאו

ונקרורת

עדרת שרה לננרננסקי ,ארכיון "יד רשם" , 1198/87

.:לרך לשאוב דלי מים ולשפכו על ראשו של הרב מגדי .בכה
הרב כלרך רככתה אתו כל העדה.

"הביאו סוסים לחצר .קשרו יהודים לזנבותהים וציודם ל mוץ

כף וצעקו "וואליו" )הדיד( .שרב העמדיו ארחנו בשוהר ואיש

קומוניסט ן

ם .ס .לכרש ספורטיבית הצביע על כל יהודי ושאל :
כן !  -חיתה ת.י,זרבת ההמון הליטאי .כל יהודי הרכה קשרת.

"אחרי כל זה הסתלק המפקד וכלאו אותנו במחסנים של
·ז.zמערן רקם ,שעל·די בית·המדרש .הם אמרר לנו כי פה ישוסו
אותנו חיים.
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יהדות ליטא

"כן החזיקו את היהודים כמה שבוערת בפחד·תמיד .מספר

אן לא השגיחו בי .שכבתי עד  8בערב .בעת שכיבתי שמעתי

קטן של גברים היו כשלחים לעבדוה ,תחת משמר כבד .היו
מ; nקים  300גרם לחם ליום עם מרק תפל .על היהודים הי:ד
לדאוג לעצמם ולהשיג מזרן.

צעקות זרועה מכירון האסם .כשתחשיד התקדמתי לכיורן בית·

"גרוע בהרבה היה מצבן של הנשים שרוכזו בבית·תמדרש.

העלמין .שכבתי בשיחים שעל·די נהר הרר~נטה ,אשר בקירבת
בית · הקבררת.

"בשעה  4בבוקרו של ה  5-באוגוסט ) 1941י"ב באב תש"א(

שם היה צר ומלוכלך .הרבה נשים וילדים חלו .בקירבת בית·

הביאו את הקבוצה הראשונה של גברים אל מקרם ·הירי .אפשר

המדרש ,כביתר של הד"ר ריקרזין ,סידרו בית·חרלים .שלרש
כשים מתר בבית ·חולים זה .

חיה לשמוע את צעקותיהם .היו יריות ,המשכתי לרוץ לאורן

"ימים אחדים לפכי שגירשו אותנו למאז'ייק הוציאו את
כולנו לכיכר שלפכי המחסנים .רשמו את שמר של כל אחד
רכן את שמרת הלא·יהרדים ,אשר להם מסרו היהודים רכוש.
מהיהודים לקחו את כל מה שהיה להם ונמכרת החזירו אוםת
למחסנים.
"נאותר יום בערב חזר הדבר אצל הנשים .שם התנהל הדבר

פסי·הרכבת לכיורן וקשבה .בימים שכבתי ביערות ובלילות
המשכתי ללכת .מזרני היה סלק·סרכר שמצאתי בשדרת.

"כעבור שלרשה ימים הגעתי לשאררלי אל חברי אהרן )ארציק(
אברהמסרן .כשאורלי ערד התהלכו יהודים ברחובות .גיטר ערד
לא היה  ,אן כבר דיברו עליו .סיפרתי למבדל ליברביץ ולקרטון
כל מה שאירע ואין רצחו את הגברים בבית·הקבררת .הם לא
האמינו .

ביתר אכזריות .הנשים הופשטו עירומות והוכר קשה .על הכל

"כעבור כמה ימים הגיעה לשאררלי אשה רוסהי ,שעבדה אצלי
כעוזרת .היא סיפרה לי ,שבין ה  5-ל·ז באוגוסט רצחו בבית·

"עברו כמה ימים ולמחסנים הועברו גם החולים יחד עם ד"ר
ליפמן .כן הועברו למקרם בר רוכזו הגברים גם עשרה אסירים

הקברות ,במקרם בר חפרנו את הבררות ,את כל יהודי מחוז

פקד מילצ'יס.

פוליטיים )הם היו "קומיסרים" בבתי·מסחר מולאמים בעיירה(,
אשר קודם הוחזקו בנפרד ברפת  .הכל העיד על כ,ן שמשהר

רע עומד לקרות.
"ב"  20.7.41הוציאו שלרשה מבין האסירםי הפוליטיים ,את
חכה זרצין ,חיים זוב רגירילסקי ושלחו אותם למאז'ייק .שם
בררו למורת .את הסנדלר יחזקאל מנדל הביאו אל הגשר וציור

עליו לרץו .הרוצח דארגיס לרריס ירה בר מאחור ורצחו.

מאז'ייק.

"בגיטר שאורלי הייתי עד שנת  1943ואז ברחתי והסתתרתי
אצל איכרים ליטאים כס ביכרת טלז .נירם האחרון לפני השחרור
הלשין עלי קרסטאס ז'רטארטאס .תפסו אותי ,כפתר את דיי ורגלי
והביאו אותי לכלא סיא.ד

"למחרת בכרקד הגיעו הסובייטים ושחררו ארחי"·
םקרורת

עדותו של אלחנן )חגא( דייף ,ארכיון "יד ושם", 1670/1555 ,

"ב"  3,8.41הודיע השומר מאז  1ייקה ,שעומדים לשלוח אותנו

לעבודה .ניתן לכולנו מזרן ליומיים .למחרת בבוקר גירשו את
כולנו למאז'ייק .ראשונים הלכו הגברים ,ואחרהים הנשים .את
החולים והילדים הובילו בעגלות .לאחר שעברו כ  3-ק"מ בורר

למורת יחזקאל גובל ,מנדל הפחח רפיינברג השוחט .על·יד

ורז'אן

בית-הקברות של מאז'ייק ,בקירבת טחנת-הקמח של הגרמני
לרטץ הכניסו את כולנו לאסמים הגדולים  -גברים לחרד ונשים
לחר.ד כאן כבר היו גברים ונשים מהעיירות ררגר רקליקרל ,ביחד
כ  120-נפש.
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"מבין היהודים שהיו במקרם בחרו  120גברים חזקים רהרליכרם

לבית·הקבררת היחרדי .שם נצטוו לשבת על האדמה ,ללא תנועה.
שישים מהם החלו לחפור בררות .זה נמשן עד  11בהצריים,
כשמדי מחצית השעה חופרים  60גברים ר"  60נחים לסירוגין.
למקרם הביאו גם את יהודי ארקמיאן .המפקד חררה אז לחפור
ברר ארוך נוסף.

"לאסמים הביאו גם את הנשים והילדים מהעיירות סיא,ד
טירקשלה ,ז'ידיק ומאז'יקי .הגברים מעיירות אלו נרצחו כבר
קררם .ביו הנשים והילידם היה רק גבר אחד  -ד"ר ארפסיי
קררכגרלד ממאז'ייק .שאלנו  :עבור מי נחפרים הבוררת ז עכר
לנר ,שעומדים להביא  400אסירים פוליטיים.
"בצהרי חירם החזירו את הרופאים ליפמן רגלפנד לאסמים.
השרו לאחדים לחזור יחד אתם .אסור היה לספר לאנשים

ררז'אן נמצאת במחוז קרטינגה במערבה של ליטא ,סמרן
לגנרל שהית בין ברית"מ לגרמניה  .בשנת השראה חיו בעיירה
כ  200-משפחות יהדויות.

על יהודי המקום נוספו גם משפחות של פליטים שעזבו את
ממל עם כיבוש חבל זה על·ידי הגרמנים באביב •1939
ררז'אן נכללה ברצועת  25הק"מ מהגנרל עם גרמניה ,שלפי
הפקהדו שניתנה על·ידי שטאל  15קר למפקד ה·ס.ם .בטילזיט יש
להשמיד בה את כל היהודים .פרטים על הקורות את יהודי
העיירה הועלו בשני משפטים נגד אנשי ם.ם .בערים אןלם
יאירין בגרמניה המערבית .לפי מה שפורסם משכי המשפטים
מתקבלת התמרנה הבאה :
'ג)

תמוז

תש"א(

פשטו אנשי

ה·ס.א.

ב"  28בירכי 1941
מהיידקררג ,בראשותו של י· ק .שמדיט ,חטפו מרררז'אן גברים
יהודים רחרבילר אותם לעבודה במחנה בהיידקרוג .לפי עזרתו

באסמים ,כי חפרו בררו.ת בדרן לאסמים הכריחו אותנו לשיר

של יהודה לאפיו )אחד משרדיי היודי העיירה( באררין ,נחטפו
נאותר יום  150גברים יהדוים .ב"  16ביולי הגיעה לרררז  1אן
פלוגת משטרת·הגברלרת מממל ובעזרתם של שרטרי·עזר ליטאים

"אני )העד( ברחתי מעל·יד המעיין .השומר הליטאי רדף

רצחו את שארית הגברים היהודים  .מספר הגברים שנרצחו נקבע

אחרי רירה עלי ,אן החטיא .התחבאתי בין ערוגות תפרחי·אדמה.

על·ידי בית·המשפט באולם ל  50-לכל הפחות .הזמן נקבע

זחלתי על בטני עד שווגעתי לקמה .רוצחים ליטאים עברו לדיי,

"ביולי  1941אחרי ה·  11בר" .לפי עזרתו של ראש עיריית

שירים סובייטיים.

וודי
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הסרה

ורזיאן אוזיא.ליס ההי זה בתחילת יולי .אוז'א.ליס היה רופא·

מסמ,ך אשר נחתם ב  11-במאי  ,1945רבו נקבע כי בגבולות

שיניםי בעייהר ועם בוא הגרמנים מינו אותו לראש·העיר.

המועצה של ואשקי ברצחו  90משפחות של יהדוםי  300 -נפש.
הטבח בוצע על·דיי פוערםי ליטאםי מקרמיים לפי הוארת

מרשימת ה"~רצייטן" ,שהיתה אחרי המלחמה בבית-הכנסת

בקרבנה ושהביא ארחה השוחט והשמש בעיר קובנה מנדל

הגרמנםי.

ברשימת קבררח·האחםי ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

ש mט ,מסומן ה"י~רצייט" של ררז'אן בכ"א בתמוז בשנת

תש"א ) 16ביולי(.

חלק ',ב גם מסומן ביח·הקבררח ההידוי במקרם שם נמצא

זמן קצר אחיר רצח הגברים ריכזו שוטרי-עזר ליטאים אח

כל הנשים והילדים

והעבירו אוחם

קבר·א nים ל  21-איש שברצחו במשך חדוש יולי •1941
על קבר-האחים בפרסברל הרקמה מצבה.

לאחוזת טרא.פקאלניס,

הנמצאת בקירבת העייהר .הנשים עבדו בחקלאות אצל איכרי
הסביבה ומהם גם היו מקבלות אח המזון להן ולילדהין.

r,

ם רררת

וודות אילנה רדדה ,רחובות.

מצב זה נמשך כמה שברעות .באחד הימםי בחדוש ספטמבר

נצטוו כל האיכרים ,שהעסיקו הידויות ,להחזיר את הפועלות
לטרא.פקאלביס .באותו זמן הגיעה לרררז'אן קבוצת "אקטיביס·
טים" ובראשם הרוצח פראשיבסקאס .כשנודע הדבר לכומר

ז'אגר

המקומי פנה מדי לפראבאס לוקיס ,שריכז את השדמת ההידוים

) ( ZAGAM

כמחוז קרטיבגה ,רכן לראש·העיר ,וביקש לעכב אח ביצוע

הרצח ,ני ברצונו לנסות ולהעביר את כל ההיודים לדת הנוצרית
ובזאת להפכם מיהדוים לבוצרים.

ז'אגר נמצאת במחוז שאורלי ,בצפונה של ליטא ,על הגבול
עם לסביה .בהר ה"שרוא.בסה" מחלק ארתה לשבי חלקים " :ז'אגר

בעזרתו במשפט מסר ארז'א.ליס ,כי פנה מיד למשרדי קצין·

הישנה"

העיר הגרמני כדי לבקשו שיעכב את ההוצאה להורג .הקצין
לא היה במשדרו ורעיונו של הכומר לא נתממש.

יהודים.

הנשים והילדים ברצחו בטרא.פקאלביס באכזריות ,נקברו

ר"ז'אגר

החדשה''.

הגרמנים כבשר אח העיר

בשבח

השראה

ב· .23.6.41

מדי עם בראם הודבקו

בחוצות העיר הודעות בחתימת "מפקד האקטיביסטים"

רשימה ראשונה של איסורים להיודים :

בקבר·אחים במקום ונוסר בשכבת-עפר דקה.

חיו

בה

כ3,ooo-
ובהן

אסור להשתמש במדר·

לדברי אוז'א.ליס ,הוא ביקר במקרם כשברע לאחר ביצוע

כוח ,אסור לפתוח תריסי חלונות ,אסור שעשן עילה מארובות
בחי יהודים ,אסדר לשאוב מים מבארות שאינן של יהודים ,אסור

במצרות קצין·העיר הגרמני הוסיפו ערד שנבח-עפר על

למכור לחם ליהודים ,וכדרמה.

הרצח וראה אברי אדם ובמיוחד דייים מבצבצות מתוך הקברים.

למחרת כניסתם של הגרמנים רוכזו בכיכר השוק מספר

הקברים.

ברשימת קבררח·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

גברים היודים ובראשם רב העייהר " ישראל ריף .הליטאים
המזדיינים נתבו בדייהם כלי·עברהד שרבים רהרליכרם לאחוזתו

לא זירע לנר אם יש מצבה אר סימן כלשהו במקרם.

של הגראף נררשקין ,שבקירבת העיר .שם העסיקרם בכיקרי

חלק ',ב לא מופיעים קברוח·האחים בוורז'אן.

הרפתות והאורוות .לפנות ערב החזיררם לכיכר השוק .כאן

מקוררת

ציפתה לקהל הליטאי ,שהצטופף סביבם" ,הצגה" שלמה .כל
היודי נצטווה להניח לפניו על האדמה את כלי·העברדה,

 Dרוםוקול משפטי א,לם ואוריך ,ארכיון "יד ושם",

שהשתמש בהם ,ולכרוע ברך לפנהים .המלווים הליטאים עברו
בין שררות הכורעים ובדקו את הכלים .בדיקתם חיתה קפדנית

ושקי

ביותר .מי שכליי לא היו מסודרים כראוי ,אר שלא היו מספיק

) ( VASKIAI

נקיים ,זכה בגדיופיהם ונמכרת.

לבסוף הוצאיו מחוך השררות את הרב הזקן ,הרב ריף ,שהיה

עיירה בצפונה של ליטא במחוז בירז' ,בקירבת הגבול עם
לטבהי ,כ  30-ק"מ ממערב לבירז'.
בשנת השראה חיו בה

כ· so

עם יהודי נמוך-קרמה במיוח.ד אח שניהם רחמו בעגלה ראילצרם

לסחבה דרך חוצות העיר .הקהל הליטאי מחא כפיים ובהנה מן

משפחות יהודיות.

עם פרוץ מלחמת גרמביה-ברהי"מ התארגנו במקרם קבוצות
של ליטאים מזדיינםי ,אשר ראו לעצמם כ"משימה לארמית"
להתעלל ביהדוים ולחסלם .בראשם עמדו שפוקיאוריצ•ירס רקאזיס
ארמרבארריצ'יוס .הם לא חיכו לבראם של הגרמנים לעיירה.
מעצרי היהודים החלו מי.ד כל מי שאפשר היה להדביק לו תר
של אההד או קשר לשלטון הסובייטי  -בעצר ובררה .אחד
מאתרי הרצח
בקבר-אחים

27

ההי

בית-הקברות

איש גבה-קוהמ ובלט משכמר ומעלה מכל הקהל ,רזיררגר אוחר

ההיודי,

שם

ברצחו

ובקברו

איש.

כל הקהילה הועברה לפרסברל ,שם ברצחה ,יחד עם יהודי
פרסבול והסביבה ב· ' 26.8.41ג) באלול תש"א(.
עם שרבו של השלטון הסובייטי לליטא הרכן במועצה המקומית

ה"הצגה".

ב·  25 6,41החלו להוציא להורג קבוצות ראשונות של גברים
יהודים .באותו יום רוכזו הרבה גברים בבית·הככסח .ארבעים

גברים יהודים הוצאו והובלו ,כביכול ,לעבודה בלטבהי .הם
הובאו עד לחורשה הסמוכה לעיירה ,שם בורר.

ב·  26.6.41באו המוהר הליטאי סטאסיס ברסיס רעררך·הדין
קררפשיס אל בית-הכנסת ודרשו קבוצה נוספת של היודים
לעבודה .הם התלוצצו ואמרר ,שהגברים דרושים להם ל"אררחת
ערב" .הם בחרד בארבעים גברים יהדוים חזקים ,כבלו דיהים
מאחורי גבם ,הרליכרם אל בית-הקברות ההיודי שב"ז'אגר
החדשה" רירו בהם למורת.

יהדות ליטא
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בתחילת ירלי ררכזר כל ההיודים כשכרנה אחת ,שנקבעה כגיטר

שהתנאים במקום·העבודה החדש יהיר טובים .פתאום ,באמצע

רגרדרה סביב בגדר·תיל ללא שמירה .לכאן היר מביאים גם את

דבריו ,שרק במשרוקיתו ומכל החצרות מסביב פרצו ליטאים

היהודים מן העיירות שבסביבה .הובאר שרידי היהודים מקררשאן,

מזריינים ,שהסתתרו שם ,והחלו יורים במכרנות·ירית על היהודים.

פרפיליאן ,טרישקי ,יאנישרק ,ז'יימל ,קריק ,רדרוילישרק ,שרקיאן,

אז נשמעה צעקתו של אלתר זגורסקי " :יהודים ,ברחו על
נפשכם "! חרא עצמו שלף סכין ודקר ליטאי מזריין .שניהם
נפלו מתים .יהרדי שני ,אברהם אקרמן ,הסתער על ליטאי שני

בראש ה"אקטיביסטים" עמד ס .קאצ'קיס רעל·ידר עזר מפקד
המשטרה סמ~יטיס .מדריכם היה גרמני בשם מנטריפל' שנשלח

ונשכו היטב בגרונו .אברהם אקרמן נורה .תוך גילויי ההתנגדות

הצליחו רבים מן היהודים להימלט .הוזעקה עזרה משאורלי

קלס ,טירקשלה ,קררקי ,ירנישקל ,לינקרבה ,פרקררוי ,לריקונה,
ליגרם וער.ד בסך·הכל ררכזר שם מעל לשבעת אלפים היודים.

על·דיי הגישטאפר משאורלי .הוא שהה בז'אגר כמה חודשים.

ובעזרתה הצליחו הגרמנים ועוזריהם הליטאים להשתלט על

ההי לכרש אזרחית ודירכן את ה"אקטיביסטים" במקרם לפעולות·

היהודים .החלו חפושים אחרי אלה שברחו ,וכל מי שנתפס הועבר
ל"פארק" )הגן של הגראף( ,סמוך לגן היו כבר מוכנים בורות.

חיי היהודים בגיטר היו ללא נשוא .כאמור ,היה הביטו ללא

הרגום

השמדה נגד היהודים.

היהודים

הובלו

קבוצות·קבוצות

וליטאים

מזויינים

שמירה מסביב רלא חיתה כל מניעה מהליטאים והלטבים להיכנס

במכונרת·יריה .היר גם קבוצות שהובלו אל הבררות במכונית של

לגיטר ולעשרת בר כרצונם .הם היו מתפרצים עם סוסים ועגלות,
מעמיסים עליהן מה שחשקה נפשם ונעלמים .זזzום גרף מייצג

עיריית שאורלי.

לא היה בגיטו .אחדים מנכבדי הקהל ניסר לי:צור גוף שירכל

בילדים הקטנים לא ירו .הרוצחים היו תופסים אותם ברגליהם
ומוחצים ראשיהם בעצים .רבים הושלכו חיים לבור .גם כאן

להגיש עזרה כלשהי ,אך הם היו ללא כל אמצעים ואפשרויות

נתגלו מעשי אכזריות מסמרי שיער .מעשה באשת יהודיה

בלילות היו הגברים חייבים ללון בבית·הכנסת ורק לנשים

שהושלכה לבור ושם כרעה ללדת .משהחלה לצעוק הרציארה
הליטאים מן הבור ,השכיבות בשדה ,נתנו לה ללדת ,ואחרי·כן

רלא יכלר לעשות דבר.

ולילדים ניתן לישרן בבתים .לא חסרו גם כאלה שהיו מתפרצים

ירו בה ,בתינוקה .ביד הנרצחים היו גם הרב הזקן ישראל ריף,

בלילות לבתי היהודים ,מוציאים נשים ונערות ומתעללים בהן.
יום אחד בשבוע מותר היה לצאת לשוק ולרכוש מצרכי·

בנו ,הרב יצחק·זונדל ריף ,נרצח עוד לפני כן .השוק של ז'אגר

מזרן ,אך האיכרים שהיו באים לשוק במנער מלמכור ליהודים.

לא היה סוף לאכזריות ולשנאה שהליטאים והלטבים גילו
כלפי היהודים.
דוגמה לאכזריות יכול לשמש המקרה עם הגב' ברארדה.

ליטאים התפרצו לדירתה ונטפלו אליה .היא קפצה מהקרמה
השגיח ונשארה שוכבת ברחוב עם רגל שבורה .לא התעצלו
הליטאים וירדו מדירתה ,הרימרה והעלו אותה חזרה לביתה
וכאן השכיבוה במיטה ובדם קר רצחוה בגרזן.

מדי יום היו מוציאים יהודים לעבודה .נוהג קבעו להם
הרוצחים  :היו מעמידים את הרב ריף לפני קברצת היוצאים
לעבודה וכל אחד היה צריך לעבור ולירוק בפניו .נבלע הרוק
בפי רבים מהיהודים ולא יכלו לפגוע ברב .היו ששילמו בחייהם
על·כך .פקד הרב ריף על בני עדתו ,שכל מי שיצא לעבודה
חייב לירוק בפניו.
כך במשכר הדברים עד ליום הכיפורים תש"ב .נירם זה הגיעה
לז'אגר קברצת גרמנים מהפלוגות המיוחדות )זונדר קומנדו(

יחד עם שוטרי·עזר ליטאים .היהודים נצטוו להתאסף בכיכר
השוק .לעת·ערב הוזמנו אל מפקד הפלוגה מספר אנשים מז'אגר

היה מלא דם עד שנאלצו להביא משאורלי את מכונית הכבאים,

כדי לשטוף את הרחובות .במשך שלושה ימים הובלו לקברים
גוויותיהם של יהודים שנורו במחבואיהם .כדי לאלץ את
השרידים לצאת ממקומרת-הסתר הוציאו הליטאים את הקילונרת
מן הבארות ,כדי שלא יוכלו לשאוב מים .רק בודדים נשארו
בחיים.

התנגדות היהודים הדהימה אף את הגרמנים .מפקד משטרת

הבטחון והס. .ד של גרמניה כותב ב"הודעת האירועים" מברית·

המועצות ,מיום  14בינואר ,* 1942ביד השאר ":פעילות מיוחדת
גילו היהודים בז 1אגר .ב  2-באוקטובר  1941התפרצו  50יהודים

מן הביטו .רובם נתפסר אחרי מצוד נרחב רנורו...

לפני כן,

בשעת ההעברה למקום החיסול גילו היהודים ,על·פי סימן
מוסכם ,התנגדות פעילה נגד המשמר ונגד אנשי ה"איינזאץ·
קומאנדו" ,יהודים אחדים ,שלא נערך אצלם חיפוש יסודי על·
ידי אנשי הבטחון הליטאים ,שלפו סכינים ואקדחים והסתערו

בקריאות "יחי סטאלין"" ,מוות להיטלר" ,על אנשי השמטרה,
ושבעה מהם נפצעו .ההתנגדות דוכאה מי.ד אחרי ש 150-
יהודים בררו במקום התנהלה ההעברה של יתר היהודים אל
מקום החיסול ללא חיכוכים".

ונתבקשו להמציא סכום כסף במטבעות·זהב או בדברי·ערך.

בדו"ח של יגר ,אחרי הפירוט שב·  2.10,41נרצחו  633גברים

תמורת זאת הובטח להם שלא יארנה להם כל רע ,רכי יועברו

יהודים 1107 ,נשים יהודיות ו"  496ילדים יהודים ,ביחד 2236

למקום אחר ,סמוך למסילת הברזל ,שם יעבדו וירוויחו למחייתם.

נפש ,באה

מפקד הפלוגה הגרמני פקד על שלרשים גברים חזקים להתייצב

במקום .במהלך הדיכוי נורו  150יהודים במקום .שבעה פרטיזנים

לפניו עוד באותו ערב בתחנת·המשטרה .תפקידם יהיה לשמש
פקחים במחנה·שיקום .על כל היהודים להתקבץ למחרת היום,
י"א בתשרי תש"ב ,בכיכר השרק רהוא ינאם בפניהם.

למחרת יום הכיפורים התקהלו כל היהודים בכיכר השוק.
המפקד ציורה להביא גם את הילדים .חלק קטן מן היהודים הבין,

שמשהו עלול להתרחש ,רעל·כן ניסר להחביא את ילדהים .הרוב

ההערה :

בעת הוצאת היהודים פרץ מר,ד אשר דרכא

נפצעו.

ברשימת קברות·האחים בז'אגר ,המופיעה בספר "טבח המוני

בליטא" חלק ',ב מסומנים שני
 .1המקום -

מקומות :

בית-הקברות היהודי בז'אגר ,במבואות המע·

וביים של העיר ;הזמן

38

-

סרף אוגוסט ; 1941מספר הנרצחים

גברים.

מילאו אחרי הפקודה.

נשעה  ,9לער,ך פתח המפקד נ"נאום" נלהב .הוא הבטיח

• .Ereignismeldung UdSSR Nr 155

-

ערי
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השדה

j

ב·ד 1באוגוסט  , 1941באמצע הלילה  ,הוציאו את כל הגברים

גברים ,נ;;.ים

הם הוחזקו שם 10

 .2ה"פארק " )הגן( ,צפונית·מזרחית בשיפולי העיר ז'אגר

; 2.10. 1941 -

הזמן

מספר הנרצחים

2401 -

ימים וב" ' 26.8.41ג) באלול תש"א( ברצחו בחושרה שלדי

וילדים.

קושדיאר ,יחד עם יהדוי קושדיאר והסביבה ,ונקברו במקום.

םקורות

דעריות

וחלק מהנשים והעבירו אותם

לקושדיאר•

פרצמאן,

ארכיון

,2.4.47

מליישר על קררשאן,

,28.10.47

חיזקאל

"יד

שם ,מס'

קןןך פנקס חזרכן צפןר•ליםא ,כ  nי ,עם '

רשם" ; 1032/931
 ; 1670/1556א .ירושלמי,

,6tr-58

את שארית יהודי ' Tוסלי העבירו ב"  22.9,41לסמילשיוק ,שם

נרצחו ב" 6.10.41

)ט"ו

בתשרי

תש"ב(

בחורשה

שבקירבת

העיירה ,יחד עם עוד יהודים מהעיירות בסביבה.

רק שלוש בשים ושני ילדים הצליחו להימלט מה"אקצירת ".
הם מצאו מקלט אצל איכרים בסביבה ואחרי תלאות ריסררים
אין·קץ זכו להשתחרר.

ז'אראן

) ( ZARltNAI
עיירה קטנה במחוז טלז .בשנת השואה חיו בה מספר משפחות
יהודיות.

עם הכיבוש הגרמני רוכזו היהודים והועברו בתחילת יולי
 1941למחנה וישוביאן בטלז.
)ראה

וילדים .
 .2המקום
מזרחית

סמילישוק ,שיפולי היער ,כ  200-מטר צפונית ·

-

מהעיירה ;

הזמן

; 6.10.41 -

מספר הנרצחים

962 -

גברים ,נשים וילדים.

גורלם היה כגורל יהודי טלז והסביבה.

 :טלז•

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח ומ.וני בליטא"
חלק ',ב מסומנים קברות·האחים בסביבת ז'רסלי כדלהלן :
 . 1המקום  -חורשת קושדיאר ,מה שנקרא תעלות ואסילייב j
  1911גברים ,נשים  ; 26.8.41מספר הנרצחיםהזמן

זבקורות

ריטונה(

עדותה של רעיה שיף·ברקמן ,ירושלים.

)ראה :

קושידאר(

ז'וסלי
) ( 2ASLIAI
רמז'ז
ז'וסלי נמצאת במחוז

טרוקי ,

כ  10-ק"מ מהעיר

קושידאר,

)( 2IE2MARIAI

במחצית הדרן מקרבנה לווילנה  .ב·ז~נת השואה חיו בעיירה

כ 1000-

עיירה במחוז טרוקי בדרום·מזרחה של ליטא .בשנת השואה

יהודים.

הגרמנים נראו בעיירה כבר בימים הראשונים
גרמניה-בריה"מ.

חלק

מהאוכלוסיה

היהודית ניסה

למלחמת

חיו בה

כ 200-

מ·~פחות יהודיות.

לברוח

הגרמנים בכבסו לז'זמר ב·  24או ב·  2sביוני  •1941עוד לפני

לבריה"מ ,אן הודבק על·ידי הצבא הגרמני המתקדם ונאלץ

שבראה החייל הגרמני הראשון החלו היהודים להרגיש ,שמשהו

לחזור לז ' וסלי.

נורא ואיום הולן וקרב.

מהרגע בו נסוגו הסובייטים הפכו ה"אקטיביסטים" הליטאים

מדי יום הופצו שמועות על מעשי· nבלה שהיהודים ,כביכול ,

ל•ז~ליטי המקום .ראשונים נעצרו כל אלה מבין התושבים שהיו

מבצעים .העלילו עליהם כי מצוי בידם נשק ,כי ירו בליטאים ,

חשודים בשיתוף·פעולה עם השלטונות הסובייטיים  .נעצרו

ועו.ד כל זה שימש אמתלה בדיי ה " אקטיביסטים" הליטאים

יהודים ולא·יהודים .העצורים היהודים הרגישו מיד מה מצבם

לערוך "חיפושים" בבתי היהודים .הם היו שמים לכיסיהם כל

ומה מצפה להם .בעוד שה,:צורים הלא·יהודים היו נחקרים,

ואם לא היו נגדם האשמות חמורות

-

היו משתחררים ,הרי

את היהודים בכלל לא חקרו .הספיקה עובדת היותם יהודים,

כדי להובילם לקושידאר ,ואי' !L-מהם לא חזר משם.

דבר·ערן שמצאו ,עוצרים את הגברים ושולחים אותם לבית·
המעצר בקושידאר .

כבר בימים הראשונים הוצאו צווים ,האוסרים על יהודים
להיראות ברחובות העיירה ,לקנות מצרכי·מזון וכיוצא בזה .

אחרי "חסדיי הסובייטים" הגיע תורם של שאר היהודים.

זמן קצר אחרי כביסת הגרמנים הפיצו ה"אקטיביסטים" שמועה,

יום·יום היו ה"אקטיביסטים" שולחים את היהודים לעבודה.

שהיהודים החביאו חומר·נפץ מתחת לרצפת בית·המדרש .מיד

הם הועסקו בניקוי הרחובות ובכל עבודה אחרת .העבודה היתה

פשטו על בתי היהודים ועצרו את כל הגברים כדי לשלחם

מתחילה השכם בבוקר ומסתיימת בחמש אחר·הצהריים ,בקירוב.

לעבודה .כעבור כמה ימים שחררו אותם.

עם שובם לבתיהם נאסרה עליהם היציאה מפתח הבית .מצרכי·

בסוף אוגוסט  1941רוכזו כל היהודים בבית·הכנסת ,שם

מזון לא סופקו להם והיה עליהם להסתכן ולחזר על פתחי

הוחזקו ללא לחם ומים .ב"  27באוגוסט 'ד) באלול תש"א( הוצאו

שכניהם הלא·יהדוים ,ולהתחנן שימכרו להם ,תמורת כסף מלא

כל הגברים לכפר ולאדיקי•ן,rקיס t-' ,ם היו כבר מוכנים בורות,

או בחליפין ,משהו לכלכלת משפחותיהם.

שנחפרו על·דיי ליטאים מקומיים .קבוצות-קבוצות הובאו ההי·,

יום ולילה היו שרויים באימת·מוות מפני "מבקרים בלתי

צפויים" .ליטאים מזדיינים נהגו להתפרץ לבתיהם,
לבוז ולהתעלל ככל העולה על רוחם .

לשדו,ד

זים למקום ההריגה ,נרצחו ובקברו.
למחרת היום 28 ,באוגוסט ' 1941ה) באלול ת(,z:א"ז נרצחו
הילדים והנשים.

יהדות ליטא
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מרים קרצקין עמדה להיר  hמרכלת להרוכ .יחד עם כל הנשים
והילדים .בעלה כבר לא היה אתה ,כי נאסר קררם והובא

לקרשידאר .דיעה מרים מה מצפה לה .עמדה והציתה במר·דייה
את ביתה ,קפצה לחרך הלהבות ונשרפה .מוטב כך

-

מאשר

ליפול בידי המרצחים !
בדר"ח יגר

.1

התאריך

אבר מוצאים :
 ; 26.8.41 -המקום -

כל היהודים ,גברים ,נשים וילדים

.2

התאריך

; 29,8.41 -

קרשידאר ;

המקום דרמשישרק

הנרצחים

-

רז 1זמר ;

הנרצחים

  20גברים היודים 567 ,נשים יהודיות 197 ,ילדים יהודים.בספר "טבח המרבי בליטא" חלק ',ב מסומנים קברי·האחים

בקרשידאר במלים הבאות :
 .1המקום -

כ 3-

ק"מ צפונית מז'זמר,

הזמן

 2ק"מ מדרך קרשידאר-ז'זמר ,ליד הכפר רלאדיקישקיס ;
 גברים.  ; 26.8.1941הנרצחים .2חורשת קרשידאר ,מקרם הנקרא תעלות ראסילייב ; הזמן
  ; 26.8.1941הנרצחים  -נשים וילדים.מספר הנרצחים בשבי המקומרת

הנשים והילדים הועברו ב·  4באוגוסט מלאסטיק לאותם אסמים
שליד כית·הקבררת היהודי של מז•ייק .הם נרצחו יחד עם הנשים

1,911 -

נפש.

שתי נערות מז•דייק הצליחו במשך שנתיים להסתתר אצל
איכרים .לבסוף נמאס לליטאים להחזיקן אר שפחדו להמשיך
ולהסתיר יהודים .הלכו האיכרים והסגירו את הנערות למשטרה
הגרמנית .המפקד הגרמני היה כה מופתע מהעובדה ,שבמשך

זמן כה רב הצליחו הנערות להסתתר ,עד שעמד לעזבן לנפשן.

לבסוף חזר בר ,פנה לשרטדי·העזר הליטאים והציע סיגריות לכל
מי שימית ארחן .על סיגריות אלו נמצאו הרבה

יצחק קלמיצקי,

וחוברת ;

קופצים ...

מהיהודים שניסר לברוח לברית·המרעצרת הצליחו רק מעטים
להגיע לשם .רובם ניספר בדרכים .היו בודדים שנתקעו ערב

המלחמה בקרבנה וגורלם היה כגורל יהודי גיטר קרבנה.
על קבררת·האחים במז'ייק הרקמה מצבה והמקום מגודר.
מקוררת

עדריות יצחק קלמיצקי,

םקרורת

עדריר h

יחד עם יהודי מז'ייק.

והילדים אשר רוכזו ממז•ייק והסביבה.

•1,911 -

חורשת סטראשרן,

שם חיו ככר מרוכזים הרבה יהודים ממז'ייק והסביבה .זמן·המ
עבדו בחקלאות אצל האיכרים ,בסביבה ,וכעבור זמן קצר נרצחו

וחוברת ;

יחיאל זרן ,רעננה.

עדרתם של לייב קרוס וגב' קירז'נר ,כפי שנרשמו ע"י א.

יחיאל זרן ,רעננה.

שאלון היסטורי של מיכאל ציפין" ,יד רשם" ; 1455/279
רייף ,נרשמה ע"י צבי רוזנברים" ,יד רשם"  ; 1771/1631י·

פסח ;

עדרת חנא

יעקרבי :

"ויצולים מליטא מספרים"" ,דבר" , 16.9,45

)ראה :

ז'ידיק

מז'ייק(

) ( 2IDIKAI
ז'יים

עיירה במחוז מז  1ייק ,בצפונה של ליטא ,כ  20-ק"מ מערבה
מעיר-המחוז .ערב השראה חיו בה כ  200-יהידום.

הגרמנים כבשר את ז'ידיק ב·  2sביוני  .1941מיד השתלטו
על העיירה ה"אקטיביסטים" הליטאים רחיי היהודים בעשר

הפקר .הפורעים לא הסתפקו בשרד ובביזה .כל דבר היה כשר
בעיניהם כדי לרצוח היודים .ליטאים רבים גם מצאר את הזמן

מתאים לסילוק "חשבונות" ,להלן אחד המקרים

האופייניים :

ליטאי תושב ז'דייק לא היה שבע·רצרן מהחנווני י· ב .ביימן.

לשניהם היו חבריות והם התחרו ביניהם .עם פרוץ המלחמה

) ( ZEIMIAI
ז'יים היא עיירה קטנה במחוז קיידאן .בשנת השראה חיו
משפחות יהודיות.

בה כ 20-
בסוף יולי ,אר תחילת אוגוסט ,הועברו כל יהודי ז'יים לקידיאן
ונכלאו בגיטר שהוקם שם.

גורלם היה כגורל יהודי קידיאן.

)ראה :

קיידאן(

התארח ביימן אצל בתר ,שגרה מעבר לגנרל ,בלטביה .הדבר
נודע לליטאי רהרא נסע לביתה של הבת ,הוציא נברח את ביימן

ז'יימל
) ( ZEIMELIS

מבית הבת ,הביא אותר לבית·הקבררת היהודי וציורה עליו
לבררת קבר לעצמו .הליטאי חיכה עד שביימן גמר לחפור ואז
חטף מדייו את האת והתחיל להלום בר עד שנפל גוסס לחרך
הגרר .הליטאי מיהר לכסרת את הבור בעפר וקבר את קרובנו
בעררנו חי.

כבר בימםי הראשונים לכניסת הגרמנים פורסם צר ,שעל כל

ז'יימל היא עיירה קטנה במחוז שאורלי בצפרן ליטא ,כ 30-
ק"מ מיאנישרק ,קרוב לגנרל לטביה .בשנת השראה חיו בז'יימל

כ· so

משפחות יהודיות.

היהודים להתרכז בבית·המדרש .הם הוחזקו שם שברע ימים

הגרמנים הגיעו לעיירה רק בסוף יוני  .1941במשך החדוש

ברעב ובצמא ובתנאים איומים .במשך זמן זה הספיקו הליטאים

הראשון לא סבלו היהודים מנגשיות מיוחדות .האסון בא עליהם

לשדוד את כל רכושם של היהודים.

באוגוסט

,1941

כאשר

ריכזו

ה"אקטיביסטים"

מבית·המדרש הרגלו היהודים ללאסטיק ,ליד הבהר ,במרחק

כחטף ב· 8
הליטאים את כל היהודים ,הובילרם  2ק"מ מהעיירה לתוך יער

כמה קילומטרים מהעיירה .לשם הובאו גם יהודי פיקלן .מזרן

ורצחו את כולם ביריות .קבר·האחים מגודר כיום ,אך אין

לא ניתן להם רחיה עליהם להסתכן ולחזר על פתחי האיכרים

עליו שרם מצבה .כעשר משפחות ניצלו מכלירן ,כי הספיקו

ולבקש לקנות מזרן בכסף מלא אר תמררת חפצים .כך חלף

לברוח לברית·המרעצרת.

שברע נוסף .אז הפריזר בין הגברים לנשים .את הגברים שלחו

בחור יהודי אח,ד הבן המאומץ של הרוקח אברהם שולהריפר,

למז'ייק והכניסו אותם באסמים שעל·יד בית·הקבררת ההיודי,

שני כמרים מקרמיים העדיו שהילד

שרד בחיים בדרך

מיוחדת :

ערי

חסדה
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המאומץ לא ההי היודי .על סמך עדרת זר הניחר לצעיר לחיות

m

שהארכלרסהי הליטאית חיתה זקוקה לר .הוא הוחזק בחיים זמן
נרצח גם הרוקח.

וא עבר את תקופת השראה.

ערלה חדש מליטא מסר ל"בית לרחמי הגיטארת" תעודה אשר
מצא בז'יימל מדי אחרי גירוש הגרמנים ממנה.
במיסמך כרתכת מרעצת·המקרם של ז'יימל

לא רב .אך נמצא ליטאי ,שימלא את מקומר -
אחר שנלקחו הגברים ,גורשו כל הנשים  mילדים מבתהים

רהרעברר אל בית-הדמרש ואל הבתםי שבקירבתר ברחוב לריקרבה.
לראש המחוז

כאן נקבע להם גיסו ולכאן היו באים עתה איכרי הסביבה לקחת

כשאורלי " :בחשובה לשלכם מס'  ,962הרינו מודיעים שבז'יימל
היו בס"ה  205הידוים 160 .מהם גורר למרות ב· sבאוגוסט
 •1941כעת נמצאות שתי נשים יהודיות ,שניסר לברוח וחזרו,

נשים לעבודה חקלאית .השלטון על הגיטר נמצא כולו בדיי
הפורעים בעיירה היה רלאדאס מילימאס ,אחיו של הכומר

ברשימת קבררת·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

מילימאס שההי חבר הסיים הליטאי לשעבר .רלאדאס ישב בכפר
פררפרמה הסמרך והיה מוותיקי השארליסטים במקרם .אליו

והן תישלחנה לז'אגר".

חלק ',ב נמסר שקבר·האחים נמצא ביער ,לדי הכפר רילישיאי,
כשני ק"מ מהעיירה ,וקבורים בר  100אנשים ,נשים וטף.

ה"אקטיביסטים" המקומיים ,והם התעללו ביושבי הגיטר .מראשי

הצטרפו עתה רינצאס קררשיאליס רקאז•ירליס .שלישהי זר חיתה
פעילה ברדיפות נגד היהודים וםדי היתה ראשונה במעשי הרשע
והפשע.

םקרררת

עדויות פיגל זגרסקי,

גבעתיים ;

צבי קומר ,קיבוץ אפיקים.

תעודה מארכיון "בית לוחמי הגיטארת".

מדי ערב באר קררשיאליס רקאז'ירליס עם חבריהם אל גיטר
הנשים רהרציאר את הבחורות שבראו בעיבירם ,,הוליכו אותן
למקרם כלשהו ראנסר אותן .היו בשים שלא חזרו לאחר שהוצאו.
כמה מהן נמצאו הרוגות בחורשה ליד העיירה ,כשבשרן היה

חוויידאן

)  ARNAכ( KV lU

חורך במקומרת הצבועים והרגישים ביותר מאש של סיגריו.ת
בימי הסתיר ,לאחר חג הסרכות ,הודיעו לנשים ,כי מוציאים

אותן ואת הילדים אל המקום בר עובדים הגברים .יעצו להן

n

רריידאן היא עיירה במחוז טאררריג .מספר היהודים שחיו בה

לקחת אתן חפצים דנים ככל האפשר .כולם הוצאו מהעייהר

לפני השראה היה כ  350-נפש.

במשאירת והוסער דדך שילל בכיורן לקאלטיביאן ,עד שהמכוניות

נירם ',א עם פורז המלחמה ,עזבו היהודים בבהלה את העיירה
מפחד הפצצות .אולם אף אחד לא הרחיק גרס .הם ניקשר מחבוא

נעצרו בחורשה ליד הכפר טובין .שם היו כבד בררות חפורים,
והנשים והילדים ברור כולם במקרם.

בכפרים הסמוכים ,ולאחר בראם של הגרמנים חזרו לחרריידאן.

הגברים שהוצאו ב  29-ביובי  1941מחררידיאן הובלו הלידיקררג

הימים הראשונים לכיבוש עבור בשקט באופן יחסי ,פרט למעצרה
של צעירה אחת ,נאזל  ,שהליטאים הלשינו עליה ,שקומוניסטית

בעיר זר

שבחבל

ממל .הגרמנים הרשיברם

ובסביבה רהעבידרם בפרך .רבים מאנשי חרריידאן הושכר ברררס·

מינינקן

היא.

במחברת·עברדה

רעבדר

ביישור אדמה ,בכבישים,

בחפירת תעלות

ביוני ,בשערת הצהרים ,נראתה בעיירה קבוצה

וכדרמה .במקומרת אלה היו נפגשים עם ליטאים מחררידיאן,

של אנשי ס .ס .ובראשם יאקשטיס ,סגנו של ראש הגישטאפר

שהובאו לכאן לעבודה ,ומפהים נודע להם על גורל הנשים

בהיידקררג .יחד עם ה"אקטיביסטים" הליטאים פשטו על בתי

והילדים בעיירה.

נירם ',א

29

היהודים ועצרו את הגברים בני  15ומעלה .רבים התחבאו ,אבל

למעלה משנתיים הוחזקו הגברים מחררידיאן במחברת הידיקדרג

הליטאים ,שהכירו את כל אנשי העיירה ,לא בלאו מלחפש עד

בתרך שאר ההיודים ,שהרגלו לכאן מעיירות ליטא .במשך זמן
זה ביצעו הגרמנים כמה אקצירת ררצ nר מאות מהם .ב  19-ביולי

והועמד עלהים משמר חזק של ליטאים .אנשי הס .ס .בעצמם

) 1941כ"ד בתמוז תש"א( ,כשלרשה שבוערת אחרי בראם של

אצר מיד לעיירות הסמוכות קtזלטיביאן ,לריקונה רעו,ד לעררך
גם שם ציד על היהודים.

היהודים אל המחברת ,הרפרדר קשישים רבים ,רכן חולים ותשר·

שבמצאו כל הגברים .העצורים ,כ  50-איש ,רוכזו בכיכר השוק

היה זה יום א' בשבוע ,חג הקתולים ,רהעיירה חיתה מלאה

שים .הם הוסער בכירון לגבול הליטאי וברדו בשיארדביצ'י ,לדי
ניישטרט .בוזרך הנרצחים היו מאנשי

חררידיאן :

משה ארון ,זרשי

ליטאים חוגגים .לגביהם היה זה בילוי נהדר ,שלא החמיצו

ארון ,צבי ארון ,לייב גלר,ך וער.ד באקציה השביח ,שברצעה

את ההשתתפות בר .הם התקהלו ולעגו ל"מחזה הנהדר" .צעיר

בספטמבר  ,1941נלקח גם רבה של חררידיאן ,ר' שרגא·פייבל

אחד ניגש אל הרבב

,,

שרגא·פייבל גברן ,רבה של העיירה,

וגזור את וקבר .את השערות ודק באויור לקול תרעות ההמון

גברן.

בסרף ירלי  1943הרצאר היהודים מכל מחברת היידקררג והועברו
לאושוויץ.

ומחיאות ·כפיים.

לפגרת ערב חזור אנשי הס .ס .לחררידיאן עם משאירת מלארח

בהגיעם

למחנה·אימים

רמאנ·ז-tי חרריידאן נלקחו לכבשנים :

זה,

ברצעה מיד אקציה,

בבצירן ברלרביץ ,אלחנן

גברים ,שבחטפו בעיירות האחרות .יאקשטיס עבר עתה בין ·~,-ה

פרשל ובנר פישל ,יוסף נץ רעו.ד לאחר כחדשיים הרעברר

דרת בכיכר השרק והפריד בין האנשים .את אלה זzזנראר בעיניר

לררארשה .שם הועסקו בפינוי ההריסרת של הגיטר החרב והוחזקו

קשישים ותשושים שחרך .לכל הנשארים לא היה מקרם במכרנירת

פרצה במחנות מגיפת טיפוס,

בתנאים איומים .בראשית

1944

האנשיp

הצפופות ולכן הוסע רק חלק מהם .השאר הוכנסו לחברתו

שהפילה אלפי יהודים .ביו המתים אז מאנשי חררידיאן

הריקה של אהוון זרסמן .נעלו ארחם והועמד עליהם משמר עד

זרח ברלרבץי והצעיד כז )בנר של יוסף(.

הבוקר,

ואז

הגברים

הוצאו גם

הקששיים m

הם

מהעיירה.

תשרשים הובאו מדי בדיי "אקטיביסטים"

ליטאםי לדי בית-הקברות ההידוי רשם בררו כולם ,מחוץ לרוקח,

היד :

בקיץ  ,1944בהתקרב החזית לררארשה ,הועבדו משם ההיודםי
לגרמניה ,בעיקר למחנה דכאו .האנשים עבדו שם בתנאים קשים
ורבים מהם נספר ,וביניהם גם מאנשי חררידיאן.
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•;ןדרח ליטא

עם בואר של הצבא האמריקאי ,בסוף אפריל  ,1945שוחררו

שים ורוצחים את היהודים .חלק ברח מהעיירה וניסה למצוא

מהמחברת גם שרריי חוריריאן .מספרם היה עתה ארבעה בלבד,

מקלט אצל האיכרים שכניהם .הפורעים המקומיים היו מחפשים

פנחס אברמרביץ ,מרדכי רררזין ,צבי טרלוב רברל לרריט .

באכזריותו

והם :

אחרי שרבם של הסובייטים לחרוייראן ,הגיעו לשם כמה

יהודים מילידי העיירה ,שבמצאו בימי המלחמה במקומרת אחרים.
אחד מהם היה חיים נאזל ,שישב בגיטר קרבנה ואחרי כן יצא
משם אל היערות יחד עם הפרטיזנים היהודים .בחררייראן החל

נאזל חוקר ברצח היהודים רנררער לר פרטים רבים על מעשיהם

האכזריים של הפורעים הליטאים .אולם שלושת ה"גררלים" -
מילימאס ,קררשיאליס רקאז'יוליס  -ברחו מהעיירה ומצאר

אחרי המסתתרים

ורוצחים אותם.

במיוחד

הצטיין

סטאסיס קאטארסקאס.

לבסוף הועבדו כולם לררישרביאן ,ליד טלז ,רגרדלם היה גורל
יהודי טלז והסביבה.
מקררות

ארכיון ריזנטאל" ,יד רשם" ) •M-9/15 (6

)ראה  :טלז,

ריסונה(

להם מפלט ביערות הסביבה ,ריר המשפט לא השיגתם .בביתו

של מילימאס נעשה חיפוש ונמצאו בתרך השחת רהיטים יקרים,
שלפי החקירה הביאם מטלז ,שם השתתף ברצח היהודים .המש·

טווריג

טרח חקרה את הנהג ברטקרס ,תושב העיירה ,שהסיע את הנשים

) ( TAURAGE

והילרים לטוביך ,מקרם השמדתם .אולם השתתפותו ברצח לא
הוכחה והניחו לו.

עיר·מחרז במערבה של ליטא ,במרחק  8ק"מ מגבול גרמניה

בית-המדרש בעיירה נשאר שמם .בכל יום ראשון ,וכך נחבאות

שלהם החלו הליטאים לעדרך שם בשפירת .ספרי·התרדה ניצלו

שלפני פרוץ המלחמה .בשנת השראה חיו בטאורריג כ· oסס3
יהודים.

מבית·המררש בידי הכומר מילימאס ,והוא החזיקם אצלו ער

הגרמנים כבשר את העיר כבד נירם הראשון למלחמת גרמניה-

יום מותר בשנות המלחמה .לפני פטירתו מסד את ספרי·התררה

בריה"מ ,העיד הורעשה ופרצך בה שריפדת ,אשר כילו את

לקרובו וציורה עליו שימסרם ליהדוים.

רוב בתיה .הארכלרסיה ,יהודים ולא·יהררים ,ברחו וחיפשו

לפי רשימת קברי·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני
בליטא" חלק ',ב נמצאים קברי·האחים ביער טובין )טוביניאי(,
 7ק"מ מהעיירה שילל ,בשני מקומרת  :האחר  300מטר צפונית,
והשני  350דדומית·מעדבית מהכפר טוביך .לפי ארתה רשימה
נרצחו שם  100נשים ר· oס 5גברים.

מקלט בכפרים הסמוכים .רק מעטים הספיקו לברוח לבריה"מ.

בקברים אלה מצאר את מנוחתם גם קרושי שילל ,קאלטיניאן

עם שוך ההפצצות חזור רוב התושבים לעיר .אוםת יהודים

שבתיהם לא נשרפו ,מצאו שיר שכניהם הליטאים כבר חיתה
ברכושם .הבינו ,שחייהם ורכושם ניתנו כעת בידי ה"אקטיבי·

סטים" הליטאים.
טאוויריג נכללה ברצועת  25הק מ ,עליה חלה הוראת
11

שטאל~ק~ר לראש הגישטאפר בטילזיט ,הנס בא.דמ,ה ,לעצור

ועיירות אחרות בסביבה.

מיד ולהשמיד את היהודים -והקומוניסטים.

זנקרררת

עדריות מרדכי דררזין ,שדה·יעקב  iחיים נאזל ,ראשרן·לצירן  iפנחס

ימים אחרים אחרי הכיבוש הגיע לטאררריג איש הגישטאפו
שורץר .הוא פנה אל ראש·העיר החרש ירבאס יורגילאס וביקש

אברמרביץ ,ארצרת·הברי.ת

את עז· 1תו בקביעת זהותם של הקומוניסטים .בעזרתם ובפקודתם

של מפקד המחוז ו .מילימאס ומפקד המשטרה פ .מינטאוטאס
טוויאן

) ( TAUJENAI
עיירה קטבה במחוז רילקרמיר ,על הכביש הראשי רילקרמיד
פרביבז' ,כ  15-ק"מ מררילקרמיר.במפקד האוכלוסין בשבת  1923ברשמו בטאוריאן  91יהרדים
מתרד אוכלוסיה כללית בת  250נפש .הישוב היהודי במקרם
הלך ופחת ובשנת השראה הגיע לעשרות מעטרת בלב.ד

גורלם היה כגורל יהודי וילקומיר.

)ראה :

רילקומיר(

נעצרו  300גברים יהודים ו  25-קומוניסטים לא·יהרדים .מביך

הלא·יהודים שוחררו חלק .כל היהודים נשארו במעצר בקסך·

קטיני גרור הרגלים מס' •7
הנס ב~המה קבע את ה"  2.7.41ליום ביצוע הרצח .הוא עצמו
השתתף במבצע והודיע שהוא רוצה להראות לפקודיו "מבצע

לדוגמה" ,למען ידעו איד לנהוג להב>\,
ב"  2.7.41הוצאו כל היהודים העצורים והקומוניסטים הלא·
יהודים שנותרו במעצר ,והובאו לקירבת הכפר ויזבוטאי ,במרחק
קטן מהעיר .ערר לפני כן לקחו מן היהודים כל מה שההי

להם :

כסף ,דברי·ערך וכדרמה .במקרם היו מקורם תעלות בגד טנקים.
קטע זה של התעלות לא היה מספיק עמוק .ההיודים נצטוו

להעמיקו .לאחר·מכן הובלו האומללים בקבוצות קטנות אל
טוור

הבררות .על שפת התעלה היה עליהם לכרוע ברך כשפניהם
מופנים לתעלה .מאחוריהם הסתדרו אנשי הגישטאפר ושוטרי·

) ( TVERAI

עזר ליטאים אשר ירו בכורעים ובדחיפת ברך דחפום לתוך

התעלה -
עיירה קטנה במחוז טלז .בשבת  1923התפקדו בה  102יהודים.
בשנת השואה חיו בה כנראה  20-15משפחות בלבד.
עם כניסת הגרמנים החלו הפורעים הליטאים מתעללים ,בדג·

קברם.

כפי שנמסר בעדריות במשפט·א,לם היו בין היהודים שנרצחו
הרופא ר"ר יפה רכן ררפא·השיניים ד"ר מוסט.

אחרי ההרצאה להורג ביצע שוררץ טבח שני .בין ה  3-ביולי

t,

1.89

רי השו:ו

לעשירי בו ברצחה בדרך לשילל קבוצה שבהי של גברים הידוים.
לפי דיווחי הגשיטאפו היו בקבוצה זו  122גברים יהודים.

הרעב ,הלכלוך ,הדכאדן והייאוש עשו אח שלהם .פרצו מחלות
ותמותת הילדים היחה גבוהה מאדו.

מעצרים של גברים והתעללויות בנשים ובצעירות לא פסק.

הגיטר לא החזיק מעמד זמן רב .ב·  13.9,41באד שני ליטאים

החל מהיום הראשון לשליטת הלאומנים הליטאים המזדיינים

והודיעו ,שעל כל הנמצאים בגיסו להתכונן לעבור למקרם אחר,
שם יוטב להם .עוד היהודים מתכוננים לדרך הגיעו משאירת

בטאווריג לא היה גבול למעשי הזוועה.
כבר בימים הראשונים נכנס גרמני לביתו של הרופא ד"ר

י .שפירא ,ישיש בן  .80הגרמני ציווה עליו לצאת מביתו ולחפור

והחלה ההעברה למקום הרצח .נשים וילדים בדחפו לחוך
המשאיות ,כולם הובלו בדרך לשילל רשם ברצחו.

באחת הקבוצות חיתה צעירה יהודהי יפה ,הגיה יזנו .נטפלו

בור כדי לקבור בו פגר סוס ,שהיה לפני הבית .הרופא היסס,
כי לא הבין מה עליו לעשות .הגרמני הוציא אח הרופא מן

אליה הרוצחים .היא קפצה לחרך הבור ונקברה חיים.

ר' שמואל שוחט ,הגבאי של "קלויז הרעפנים" ,ביקש מהרדצ·

הבית וציווה על הגברות בלינו ומוסט לצאת יחד עמו ולחפור
בור .לאחר מכן העמדי את הרופא ליד פגר הסוס ,ירה ברופא

חים שיינתן לד להתפלל תפילה אחרונה לפני המוות .מבוקשו

הישיש והנכבד והרגו ,וציווה על הנשים לקבור אח הרופא

ניתן לד ,והוא אמר ,יחד עם כל חבריו לקבוצה ,את ה"ודירי".

מדברי העדים במשפט·א,לם עלו כמה פרטים על אכזריות

יחד עם פגר הסוס.

בימים הרא'זtונים תפסו ליטאים מזדיינים אח הרב לוי שפיץ.

שוטרי·העזר הליטאים .לפני ביצוע הרצח חולקה ''וודקה"

הם דרשו ממנו שימסור להם אח רשימת הקומוניסטים היהודים

והשוטרים היו מבוסמים .עוללים ויונקים בכלל לא נורו .הרוצחים

בעיר .לאחר שטען כי אינו יודע ,ציוו עליו לרוץ .הם ירו בו

אחזר בהם ברגליהם ושיסעד אותם לשניים ,או שריטשו אח

מאחוריו ופצעוהו .פצוע פנה ובכנס אל בית .הרוצחים נכנסו

גדלגרלרחיהם אל עצים ואבנים דזרקום לחוך הבוררת.

אחריד ,גזזו זקנו ,התעללו בו ורצחוהו נפש.

לא חסרו גם התעללויות .כך התפאר שדטר·העזר אטקאט·

ידם·ידם בוצעו מעצרים .גברים דנ'זtים צעירות היד נשלחים,

סאיטיס ,ש"עוד הספיק לטפוח על אחוריה של יהודיה בעלת

כביכול ,לעבודה .איש לא חזר .כולם מצאו אח מוחם בקברות·

גדף" .הליטאים שדדו ובזזו מהיהודים ,ברגעם האחרון ,כל מה
שניתן .הם הורידו בכוח טבעות ולא תמיד נשמרה שלמוח

האחים אשר מסביב לטאדוריג.
מצבם של הנשים והילדים ומעט הגברים הזקנים ששרדו,

האצבע.

הלך ורע מידם לידם .עזובים ומיותמים ,אחוזי פחד ואימה,

ב"אקציה" זד נרצחו  513זקנים ,בשים וילדים.

רעבים ו nסרי·כל הסתובבו בעיר מסביב למעט הבתים ששרדו.

ברשימת ה"יארצייטז" ,שנמסרה על·דיי מ .שוחט ,שוחט

בתחילת ספטמבר הגיע השלב הסופי .ב"  6בספטמבר 1941

ושמש לשעבר בביח·הכנסח בקרבנה ,נמצאו שאנשי טאדוריג

שלח מפקד המחוז ו .מילימאס חוזר מס•  227לראש·העיר של

קבעו אח ידם ה"י~רצייט" שלהם ל"כ"ד באלול .זה תואם אח

שאררריג ,לראשי המעונות במחוז רכן למפקדי המשטרה .החוזר

ה· •16.9.1941
בכל טאררריג הושארו רק יהודים אחדים .נאזל ,נתן גולדברג

הוגדר "לא לפרסום" .בחוזר זה פורטו ההוראות להתנהגות עם

ויצחק שרס הושארו לעבוד במפקדה הצבאית וישראל אקסלררד

היהודים.

סעיף ראשון קבע ,שאח היהודים י• ;z,,לרכז במקום אחד וכי

במקום זה צריכה לקרם מועצה ,שהיהודים בעצמם יבחרו בה.

נשאר כמומחה במנסרה של שרשבסקי .הושאר גם איציקרביץ
הבררסקאי.

כל פנייה של יהודי לשלטונות צריכה להיעשות אך ורק ברשיון

עברו רק שבועות מעטים ר"אקטיביסטים" תפסו אח נאזל,

המועצה .להלן היו ההוראות על ענידת מגן·דו,ד מפקד הכלואים,

רחמו אוחד בעגלה דהעביררהד ברחובות העיר לקול צחוקם של

איסור העברת רכוש ללא·יהודים ,איסור השימוש במדרכות,

המוני ליטאים .יחד אחו הוצאו גם האחרים ,מחוץ לאיציקוביץ,

רופאים היודים ישרתו רק היודים וכן בכל המקצועות החופשיים

אל מחוץ לעיר ונורד ונקברו במקרם .איציקרביץ בשאר עד

האחרים .יוצאים מן הכלל הם רק בעלי·המקצוע היהודים ,אוחם
אפשר להעסיק כל עוד איד "לא יהודי" שיעשה

ל·ז-zנח  1943ואז נרצח גם הוא.
בר·ז..ימת קברות האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

מלאכתם ;

הלאמת הרכוש ואיסור על היהודים לנהל אח רכדשם·הם .סעיף

חלק ',ב מסומנים קברדח·האחים מסביב לטאווריג

 10של החוזר קובע שהיהודים יכולים לקבל כמזונותיהם רק
אח הדברים הנחוצים ביותר רגם את זה רק ממה שיישאר אחרי

 .1יער טארוריג 6 ,ק"מ צפרניח·מערבית מהעיר100-150 ,
מטר מהכבשי טאדוריג'-זtילל ; הזמן  -ספטמבר  ,1941מספר
הנרצחים  -כ  3000-גברים ,נשים וילדים.

להקים משטרה יהודית ,שתשגיח על הסדר .סעיף  12מרשה

כפר דיזבוטאי ק"מ אחד צפדניח·מערבית מטאררריג על

שיסופקו צרכי האוכלוסהי הלא·יהודית .אותו סעיף מרשה

לשלוח יהודים לעבודה ,במדיה שחסרים עובדים לא·יהודים.
אח החמורה צריך לשלם בקופח מושל המחוז וממנה ישולם
לעובדים.
בהתאם לחוזר פורסם באוחו היום חוזר מס•  228לכל מפקדי

המשטרה בטאודריג על ביצוע ריכוז היהודים במקום אחד.
כל יהודי טאווריג רוכזו בצריפים לא גמורים ברח' ויטאו·

טאס .היו אלה צריפים קלים ,שהוכנו על·ידי הצבא הסובייטי
לשמש סככות למשאירת .השטח גודר ב nדטי·תיל וסביבו הועמד
מ'זtמר של שוטרי·העזר הליטאים .המקדם הוכרז כ"גיטו" וכל

אשה חזקה וילד מבוגר בשלחו לעבודה .מזון לא ניחן להכניס .

.2
די

הכביש ;

 -כ" 900
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כל מי שיצא מפiרח ביiרר נחטף על·ידי "אקטיביסטים" ליטאים.
העצורים הובלו בסך בחוצות העיר ,הוחזקו כל היום ללא ארכל

טורמונט

) ( TURMANTAS

ומשקה ושוחררו רק עם ערב.

עיירה קטנה כמחת  1$ז'  1$ר  1$ני ,על גבלו לטביה ,במרחק של

במשך כל הזמן עשר היהודים מאמצים נואשים לקבל עזרה

חיו בטררמרנט רק משפחרת

מהמנהיגות הליטאית בעיר .הם פנו גם להגמון סטארגאיטיס ,

האסרן שפקד את התושבים היהרדים מעייררת הסביבה ,לא

אישיות ידרעה ובעלת השפעה בליטא ,מי שהיה מראשי מפלגת
"הנוצרים הדמוקרטים" ובזמנו שימש יר"ר הסייס הליטאי.
התשובה ה  iתה תמיד  :זהר גמולכם על אשר הבאתם את הבול·

~s

 14ק"מ מ ז'  1$ר  1$ני .בשנת 1941
בן.דדרת של יהידום.

פסח גם על תושבי טררמרנט היהרדים .למורת הירםת מעורבים

שביקים לליטא .רבנים ועסקנים מכרבדים השתדלו להוכיח ,כי

בשכניהם הלא·יהרדים ,לא הצליח אף אחד להינצל .כרלם הובאו
ב"  26בארגרסט  1941ליער דאגרצ'יאי רשם נרצחר באכזריות

מרסדרת·הדת של היהודים סבלו מהשלטון הסובייטי ירתר מהמר·

רבה .מנוחתם בקבר·האחים שחרקם במקרם.

סדרת של הדת הקתולית  :ה"ישיבה" נסגרה ובניינה הפן ל"בית~

על המצבה ,שהקימו שרדיי היהודים אחרי המלחמה ,כתוב :
"כאן טמונים  8,000יהרדים מ  1$ז'  1$ר~ני והסביבה,

שהרשמדד

באכזריות בידי הפאשיסטים הגרמנים ב"  26בארגרסט ". 1941

)דאה :

חולים לעצבים" לחיילי הצבא
לבית·ספר

מקצרעי ;

האדום ;

מבני ה"מכינה" הפכו

נאסר על תושבי העיר להשכיר חדר לבני·

ישיבה בנימוק שחדרים אלה יידרשו להצבת חיילי הצבא האדרם.
הכל היה לשרא .כל הבקשות נפלו על אזניים אטומות.

(.ינ~ו~'ז~

היה "יום השישי האירם" .גרמנים ר"אקטיביסטים"

ב· 27.6 41
ליטאים עבור מבית לבית רצירר על היהודים להתרכז בכיכר
השוק .הם סודרו בשוררת של חמישה אנשים רהרבלר לאגם "מאס·

טירקשלה
) ( TIRKsLIAI

טיס" .בראש הובלו הרב ר' אברהם·יצחק כלרן ,ראשי הישיבה
ונכבדי העיר .אחרהים הלכו כל שאר האנשים ,כשחלק ממלמל
רםיא.ד

פרקי תהילים והרב ממרר בבכי .מסביב הלכו המלררים הליטאים ,
שיישרו את השררות רהאיצר במפגרים נמכרת מגלבים רקתרת

הגרמנים הגיעו לאיזרר ב·  2sבירני  .1941בטירקשלה עצמה

הרובים .הם הובלו לקרבת האגם והחלו מרטחרת "האשמרת" על
היהודים .הושמעה ההאשמה ,שהיהודים השתתפו ברצח 72

לא נראה גרמני בכלל .השלטון במקרם היה בידי ה"אקטיביסטים"

אסירים פוליטיים בכלא טלז .מדי עם פורץ המלחמה התמרדן

הליטאים.
היהודים רוכזו באחרזה פשרקסניאי ,לשם הובאו גם הנשים

האסירים הפוליטיים שישבר בכלא טלז .חסרהרים הסובייטיים

עיירה קטנה במחרז מאז'ייק,

בין

הערים

מאז'ייק

בשנת השראה חיו בה כמה משפחות יהדויות.

והילדים ממאז'ייק.

כולם העוברו

בs-

אחים ביער רייניאי .עתה האשימר את היהודים ,כי הם ביצעו

באוגוסט למאז'ייק ונרצחו יחד עם יהודי

מאז'ייק  mסביבה ניםר השבת ,ט"ז באב תש"א ) (. 9.8.1941
על קברותיהם הרקמה מצבה בצורת לוח שיש שחרר.

)ואח :

התגברו עליהם ,הרציאר  72מהם ,המיתוס ביריות רקבררם בקבר·

מאז'ייק(

את מעשה הרצח .היהודים גם הראשמר ,שעזרר בגיררש חלק

מהארכלרסיה לסיביר ,ב"  •14.6.41כמר כן העלה המפקד וג.רמני
את הדרישה שהרב ישלח שליחים ליערות מסביב ריבקש מהצבא
הסובייטי הנסרג להפסיק התנגדרתר רלהכנע.
כל טענות הרב ,שההיודים אינם אשמים במה שקרה ,שאין

לר כל קשר עם הסובייטיים ביערות ,לא הרעילו .צחרק ,מכרת
וגידופים חיו התשובה .בצהריים הרדיער ליהודים ,שהמלווים

זלט
)(TELSIAI

המזריינים עומדים לנסות את כלי·נשקם .נאמר ,כי אל ליהרדים
לפח,ד שכן יהיה זה רק "תמררן" ,ליהודים היה ברור ,שהנה
הגיע הקץ .הרב ניגש למפקד הגרמני וביקש ממגר רשות לתפילת

עיר-מחרז במערב ליטא .בשנת  1941חיו בה כ 3,000-יהודים.

"מנתה" ,המפקד הרשה .הקהל הצטופף מסביב לרב .בקרל רם

ב"  23ביוני  1941הופצצה העיר על·ידי הגרמנים .שריפרת

יהודים,

הבטיחר ,שאם נשאר

פרצו במקומרת שונים .גם הצבא הסובייטי הנסרג הצית כמה

בחיים ,נקיים שלרשה

כשררת וטהרת

מבנים ,אשר שימשו מחסני·נשק .בין המבנים המרצחים היה גם

המשפחה .כל הקהל ענה אמן .הרב התחיל בתפילת·מנחה רכל

התחיל

הרב :

עשר "תשובה" ;
דברים  :שמידת השבת,

"בית·המדרש הלבן" ,שהופקע בזמנר על·ידי הסובייטים והפן

הקהל אחדיר .עם כניסת חשבת ררקנר היהרדים כיסיהם ,כי

למחסן·נשק .כשפרצו הלהבות מבית·המדרש ,וחיתה סכנה כי

הטלטול בשבת אסור מאחר שה"עררב" נקרע.

ספרי·התררה שהיו בר יישרפו ,חרפו היהודים נפשם ,נכנסו דרך

עם חשכה ניתנה הפקודה ,שכל הנשים רהילדים יחזור לבתהים

הלהבות ,הצילו את ספרי·התררה רהחביארם במרתף אחד הבתים .

והגברים יישארו במקרם .הקהל חש שהנה הגיעה שעתם של

הגרמנים נכנסו לטלז נירם הרביעי ,25.6.41 ,אן ערד לפני

הגברים למרת .משפחות משפחות הצטופפו יח.ד יללה אחת

כניסתם השתלטו הלאומנים הליטאים על החיים בעיר .הם מצאר
את ספרי·התררה ,הרציארם מהמרתף רחיללרם .התחילו מדי גם

גדולה הקיפה את כל המחנה ,כשבני כל משפחה דבוקים ראחרזים

מעצרי יהודים ,מכרת ,שרד וביזה.

עם כניסת הגרמנים ,חלה כאילו רגיעה רהעצררים שוחררו.
אולם ביום החמישי ,26.6.41 ,נעצרו נחרצות העיר כ·  200גברים.

זה בזה .הרב ביקש רשות מהמפקד שירשה לקהל לכסרת את
הראש .משקיבל לכך רשות אמר עם כולם "ויורי" וחיזק את
ליבם ,שלא יאבזר את הבטחרן באלוהים עד לרגע האחרון.

המפקד עמד על דרישתו שהגברים יישארו והנשים והילדים

ערי
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הדסדה

 -משמאל ,ולשלישי

 -באמצע.

חיזרו לבתיהם .משלא נענה החלו השומרים הליטאים להפריד

לאחד חצי זקן מימין ,לשני

נכוח נין בני הםשפחות .םכרת·רצח גיחתו על ראשי היהדוים.

לאחר·מכן התחיל "מחול השדים" .היהודים סודרו במעגל .הגר·

לבסוף עלה בידי הליטאים להפרדי ביו הדבקים .הגברים נשארו

מני עמד ומשרוקית בפיו .לפי שריקתו היה עליהם לררץ·ליפרל·

רהנ·זtים רהיו'דים הובלו העירה והורשו לחזור לבתיהם .מ·,כים,

להשתטח .שעתיים נמשך ה"מחרל" .רבים התעלפו ובשארו שרב·

מלאי חרדה ופחד לגורל יקיריהם ,עברו ברחובות מוארים כשח·

בים .אסור היה להוציאם מהמקום .הנותר•,ם חייבים היו להמשיך

לרבות הבתים פתוחים רמוסיקה בוקעת ממקלטי הדריו .הם חזרו

ב"מחרל" ולדרוך על גופרת השוכבים .כך דרכו הצעירים והחזקים
יותר על גופות אבותהים ,מוריהם וזקנהים .כשבפסק ה"מחול"

לבתהים וםצאום פרוצים ,שבורים ושזרדים.
חלק מהנשים הלכו אחרי אשת הרב לבית הרב .שם בירכה
אחת מהן על היין ,אכלו כזית וקיימו מצדדת סעודה ראשונה.

בשבת בבוקר נהרו כל הני  tים לכיכר השוק כדי להיודוע על

היו כולם סחוטים ,מרכים בגוף ובנפש ,אדישים לכל מה שקירה.
נאמר להם ללכת ולהפרד מבני משפחותיהם 35 .מהם ערבבו
ונצטוו לחפור בוררת .לפנות בוקר יכלו שרבני הצריפים לראות

גורל הגברים .לפנות ערב הוצאו כל הנשים והילדים מבתיהם

בעד סדקי הקירות כיצד מענים את אנשי הקבוצה שעוכבה .נתנו

והובאו לאחוזה ביער רייניאי .שמחת המשפחות היתה גדולה

בידיהם מטאטאים והיה עליהם להכרת האחד את השני ,קשרו

כאשר מצאו שם את הגברים ,שמהם הופרדו בליל אתמול.

ידיהם ורגליהם והיכרם עד ארבדן חרשיהם ,ר  ~cז דחפו ראשיהם

שלושה יהודים נורו באותו לילה ,רכל השאר היו ברייניאי .עם

לשלולית מים ,השיבר רוחם ושרב הכרם עד שיצאה נשמתם .אלה

בואם הוחזקו ימים אחדים תחת כיפת השמיים עד אשר שרכנו

אשר הראו סימני·חיים הוכר עד מוות בקתי הרובים.

במקום :

ברפתות ,אורוות וצריפים פרוצים ,שהיו

גברים לחוד

ונשים וילדים לחר.ד

ביום ג:

,15.7.41

בשעה חמש בבוקר פרצו "אקטיביסטים"

לתוך הצריף שבר היו הרבנים רראשי·הישיבה ,וצעקו " :כל
הרבנים ופרחי הרבנים לעבודה" ,כלום ידעו מה מצפה להם .טוב

לרייביאי הובאו גם כל היהודים ,שניסו בימים הראשונים
להימלט לברהי"מ או להסתתר בכפרים ולא הצליחו .מנהל·

היה להם המוות מהחיים וכולם יצאו מסודרים ,מרבנים למרות

המחנה היה הליטאי פלאטאקיס .הוא מינה ועד בן שבעה חברים,

הגואל.

שתפקידו היה לדאוג לאספקת מצרכי·מזון מהעיר ,לפקח על

שניים·שניים הובלו לקבר .היה עלהים להתפשט ולעמוד על

רבה של םלז ,ר'

קרש שהיה מונח לרוחב כל קבר .כאן גררו .ברבים לא פגעו

אוחיו הרב זלמן כלרן• בין חברי הרעוד

הכדורים והם נפלו חיים לתוך הבררות .אח הרב הובילו ליער
רעינרהו במיוח,ד א nר·כן הביארהר לברר ררצחרהר .בין המרכלים

הסדר במחנה ,רעדו .בראש

אברהם-יצחק כלרן,
היו

גם

המהנדס

צמח

הרועד עמדו

גינצבררג,

גררביץ

בלון.

יוצחק

להורג ההי גם יצחק כלר,ך ממנהיגי הרביזיוניסטים .הוא קפץ

בהשתדלות הורעד גם הורשו המשפחות להתאח.ד
עברו כמה ימים והנה ירד אסרן חדש על היהודים .הליטאים

על רגליו ובנאום חוצב להברת פנה לליטאים

וקרא :

"ארצכם

גילו ביער רייניאי את קברותיהם יז,zל  72האסירים הפוליטיים

תתמלא בדמכם אתם ! הנקמה תצמח ותעלה מקברותינו ! דמנו

ובראשה

כדורי הרוצחים

שברצחו

על·ידי

הסובייטים.

המנהיגות

הליטאית,

ההגמון סטאוגאיטיס ,החליטה להפוך את עניו רצח האסירים
לתהלרכת·נצחון ,ומי אם לא היהודים צריכים להיות המוצגים
החיים ,האשמים ברצח וסופגי נקמת הזעם של ההמונים.

משקה את העצים ודמכם ישטוף מדרכות "!
קטעו את דבריו והוא נפל לתוך הבור.

בשעות א nר·הצהרים ,בין שלוש לארבע ,פרצה סערה רגשם
עז ניתך ארצה .הרצח נפסק ואלה שערד היו בחיים נצטוו לחטוף

יום יום הובלו קבוצות של יהודים למקרם קבר·האחים .הם

בגדים מהערימה שנעו מה ,להתלבש ולרוץ מהר לצריפים .הם

נצטוו להוציא את הגרויות מהקבר ,לרחוץ אותן ,ללקק בלשונם

רוכזו כולם בצריף אח.ד אחדים הצליחו להצטרף למשפחותהים.

אח הפצעים ולהניח את הגוויות אחת אחת בארונות .רבים לא
יכלו לעמוד בעבודה זר .בגוויות נפל הרקב רהסרחרן היה נורא.
אברי היה למי שליבו לא עמד בו והתעלף.

מאחר שהגזירה יצאה רק על הגברים ,בראה המוצא להתחוכש
כנשים .ואכן ,אלה שהצליחו להיכנס לצריפי הנשםי והילדים
חבשו פיארת נרכרירת ,לבשר בגדי בשים וגזזו בלילה אח זקנידם,,

העבודה לא נעשתה בחרפזה .ימים מספר התענו היהודים

למחרת היום נמשך ההרג .הוצאו כל הגברים שרוכזו קודם בצריף

נקבע על·דיי ההגמון

המיוח,ד ובבדיקת צריף הנשים נגתלו גם המחופשים.
בימים הראשונים לא נתנו לנשים לצאת מהצריפים .בכל

בגיהנרם זה .יום ',א כנראה

ה·.ד,13

סטאוגאיטיס כ"יום הראשון הקדוש" ,א•ז,zך בו תובאנה הגוויות

בתהלוכה דתית לקבורה בבית·הקבררת הקתולי .יום זה גם

זאת היו נשים אשר חמקו דרך המוז:מרות ואז נתגלה לובניהן

יסמל את הנצחון על השלטון הסובייטי .גברים יהודים רוכזו
בעת התהלוכה בבית·הקבררת וניתנה הר 11.:ות לכל ליטאי לגשת

מחזה האימים י  tל גיא ההריגה  :השביל המוביל מהצריפים
לבוררת היה שטרף דם .זרמי·דם תססו רעלו מהקברים ,שהיו

אליהם ,לירוק בפניהם ולסטור על פניהם.

מכרסים שכבה דקה של אדמה .מסביב לקברים התגלגלו בגדים,

בזמן שעסקו הגברים ב"מבצע" הגוויות לא ניתן גם לנשים
לנוח .נשים צעירות הוצאו לעבודה .היו שהובאו לבית·ה nרלים

תמונות רפספררטים ,איזtר הסערה וכיזרה ארחם ,ובחרך כל זה

מתהלכים ליטאים ומחפשים דברי·ערן.
עברו ימים אחדםי .האדמה מעל לקברים שקעה רנתבקעה

הליטאי כביכול לעבודה ,רשם ערגו.
ביום ',ב  , 14.7.41פרץ גרמני בשם שוואנט למחנה .הוא עבר

וריח איום של רקב הגרויות עלה .בבקיעים בחשוכר איברים ונואר

מצריף לצריף ,כשחרבו השלופה מתנופפת בידו ,וגיר 11:את

גוויות מרוסקות ,עלו אדים וצחנה .פרצה מגיפה וביום אחד מתר

כל הגברים מגיל  15ומעלה לחצר .הנשים והילדים הקטנים

 14נשים וילדים .אז הוחלט להעביר את הנשים והילדים למקרם

נצטוו להשאר במקרם ולא לצאת.

אחר ,לאחוזת גיררליאי.

על ההיודים היה להסתדר בשורדת והגרמני הוציא מספריים

קרוב למקרם הרצח ברייניאי ,ברוישרביאן ,נמצא ריכוז נוסף

מכיסו והחל ב"תספדרת" ,הוא גזז את הזקנים לפי "שיטה" :

של יהודים .היו אלה יהדוי העיירות אלסיא,ד ריסונה ,וריז'אן,

יחרות ליט!ז
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הנשים הצעירות הובלו חזרה לטלז .הן הוכנסו למספר בתים

טרור ,פלרטל ,לוקניק ,רודנה ,ז'אראן ,נארו~ראן ואחרות .התבאים
ברוישרביאן היו דומים לאלה אשר ברייניאי .בי"ט בתמוז עברו

עלובים ב"רחוב המרחץ" .היו אלה בתים שבהם הגתוררה קודם

היהודים את עינויי "מחול השדים" .שלרשה מתר בעת ה"מחרל" :

דלת·העם של הליטאים .כעת הוצאו משם הליטאים והועברו

ד"ר טרריב מטרור ,איצקרביץ מטלז ובנר של שוחט מריטרבה.
בכ"א בתמוז חזרו שרב על "מחול השדים" .כאן עונה במיוחד
ד"ר זקס מריטרבה .כשראתה איד מענים את בעלה ,פרצה אשתו
לשררת הגברים ,כשתינוקה בן השנתיים על זרועותיה ,והתחילה
לחרף ולגדף את הליטאים המזריינים וקראה שמעשיהם לא יינקו
וסופם כי יתנו את הדין .הרוצחים לא נתנו לה להמשיך והקיפוח.

לבתי היהודים שנתפגר .לפני עזבם את בתהים הוציאו הליטאים

היא ערד הספיקה לחנוק במר·ידיה את ילדה לפני שכדורי הרו·
צחים פילחו את לבה .היא נפלה ונקברה יחד עם הגברים שהוצאו
להורג ביו ה  15-ל·ד 1ביולי 'כ)

-

כ"ב בתמוז תש"א(.

גם מכאן הועברו כל הנשים לגיררליאי.
בגיררליאי רוכזו

כ· 4,ooo

נשים וילדים שש·1דר מרייניאי

רמררישרביאן .הגברים היחידים במחנה היו מהע•·ירה אלסיא,ד

כל דבר בעל ערך  :דלתות ,חלונות נעקרו ,כל הרהיוט ,ויהא
הדל ביותר ,נלקח .לא הושארו שום כלי·בית .בבתים עזובים
והרוסים אלה היה על הנשים הצעירות לנהל את חייהן .ניתן

להן לעבוד אצל השכנים וכן לדאוג למזונותיהן .כאן הגיע לשיא
היחס הערייו של הסביבה .הבנות היו מחזרות על הפתחים,
מציעות שירותן בעבודה ומתחננות על נפשן .הארכלוסיה ראתה
בהן פגע וכשהיו רואים אותן טרקו את הדלתות .יחידים הראו

כלפיהן יחס של חמלה .כמו לכלבים וחתולים רעבים היו זורקים
להן שיירי·מזרן ומזה החיו נפשן .מעטות נמלטו אל האיכרים
בכפרים שאצלם עבדו קודם .יש אשר עזרו להן להתחבא ולעבור
ל גיסו שאורלי.
בסוף דצמבר  ,1941בין חג המולד לראש השנה האזרחית,

כי הובאו כבר אחרי הטבח.

היו אלה ימי הקציר והיו חסרות ידיים עובדות .השלטונות
התירו לאיכרים לקחת פועלות יהודיות .היה עליהם להתחייב

לעמוד בקשר עם המשטרה ולהחזיר את העובדות מיד עם
דרישה ראשונה .כמה מאות נשים צעירות נלקחו על·ידי האיכ·

וים .גורלן ההי תלוי באופיר רבמצב·ררחר של האיכר .היו שסבלו
קשרת ,שהאיכרים רדו בהן ביד קשה וניצלו אותן עד תרם ,והיו
שזכר ליחס אנושי ואף נקשרו קשרים ,אשר נוצלו על·ידי חלק
מהן בבריחתן מהגיטר.

הודיעו לנשים שכעבור יומיים יחוסל הגיטו .מי שהיה לה סיכוי
כלשהו להינצל  -ברחה ,והשאר נשארו ,אחרזות·יאוש ונטולות
רצון חיים ,מחכות למורת הגואל .ב  30-או  31בדצמבר ,1941
כשהאוכלרסיה בטלז התכוננה לשנה ,האזרחית החדשה ,הובלו
התמימות ,מחרישות ועלובות ,למורת בגיא ההריגה אשר כריי·
ביאי .מספר די גדול הצליחו בכל זאת לברוח .כמעט כולן נתפסו
והועברו לגיסו שאורלי .כמה עשרות המשיכו לנדוד בכפרים
ממקרם למקום עד לשחרור.

מרבית הנשים והילדים נשארו בגירוליאי ונהילו חיים של

ברשימת קבררת·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

מחנה ,כשבראשו עומד רעד של נשים .קשים מאוד היו חייהן של
הנזזzים  :לחם לא ניתן ,עזרה רפואית לא חיתה ,המחלות השתן·

חלק ',ב מסומנים קבררת·האחים בסביבות טלז כדלהלן :
 .1המקום  -שדות המרעה העירוניים של טלז ,צפונית מקר
הרכבת טלז-פלרנגיאן ; הזמן  -קיץ  ; 1941מספר הנרצחים -

ללו ,רעל הכל  -ליטאים מזריינים התעמרו בהן יום ולילה.
כל לילה היו באים ובוחרים נשים לעבודה ,היו מספרים סיפורי·
זורעות על "אקצירת" חדשות ומנסים להתעלל בהן.
רעד הנשים ניסה לקשור קשרים עם ראשי המנהיגות הליטאית.

כ •200-

.2
מטלז

 חורשת רייניאי ,כ 5- ; 30.8.1941 -מספר הנרצחים

המקום

ק"מ דרומית·מזרחית

הזמן

 840 -גברים,

I

הן פנו להגמון סטאוגאיטיס ,אולם הלז לא נקף אצבע לעזרתן

נשים וילדים.

ולא השתמש באפשרותו לרמז לאוכלוסיה שרצוי לרחם על
היהדויות .זה היה מקל בהרבה על חייהן ובמיוחד שחמגע ביניהן
לבין הליטאים לא היה אסור .מפקד המחוז הרגיע אותן ,שלא
יהא עליהן לסבול עוד זמן רב ,כי יומן קרוב .הרופא המחוזי
מיקרלסקיס ,שהיה מעורב בין היהודים וגם דיבר אידיש שוטפת,
הבטיח לעשות למענן .פעולתו התבטאה בכך שבאסיפה של
ליטאים דרש לשים קץ לתלאות הנשים ולמהר ולחסל אותן.

 .3המקום  -יער גירוליאי )אחוזת גירזליאי לשעבר(10 ,
ק מ מזרחית לטלז ; הזמן  ; 1-15.9.1941 -מספר הנרצחים -

באוגוסט נצטוו האיכרים להחזיר את הנשים למחנה .במחנה
עצמו ומסביבו הורגשה תכונה של משמרות מוגברים של "אקטי·

11

כ"  1580גברים ,נשים וילדים.
 .4המקום

-

וישרביאן )אחוזת וישוביאן לשעבר( ,חורשה

כ  14-ק"מ מטלז 2 ,ק מ מהכפר רישוביאן בכיוון לרקניק500 ,
מ' מהכביש ; הזמן  -מחציתה חשביה של שנת  ; 1941מספר
  40משפחות.הנרצחים
11

מקורות

עדריות נעמי

ביסטים" רכן נראו שוטרים מהעיירות הסמוכות.

ארכיון "יד

יום לפני ה"אקציה" הודיע מפקד המחנה פלאטאקיס ,כי
למחרת עומדים לבצע פעולה בלתי נעימה במחנה ,אבל תמורת
מאה אלף רובל אפשר להציל את המחנה .באמצע הלילה סובבו

15.1.1948

n

1

כלרך,

רשם 11

ארכיון "יד רשם

; 1469/1101

11

; 1605/1485

ח.

חייטוביץ,

י .רבינרביץ" ,חורבן טלז" ,פארררערטס

חיה בלרך·ארזבנ,ד "בית יעקב" ,גלירו מיום כ"ו תמוז

שכ"א.

א .ירושלמי ,פנקס שבלי ,הרצאת מוסד ביאליק•1958 ,

נשות הרועד נלווית זקיפים ביו הצריפים ומסרו את ההודעה

לנשים .הון רב בכסף ובדברי·ערך נערם על·דיי הנשים .הכל
נמסר למפק.ד אך חיש מהר גז שריד תקווה אחרון .שומרים

טרגין

שיכורים ופרועים פרצו לצריפים ובצעקות ומכות הוציאו את

) ( TAURAGNAI

כל הנשים החוצה .ניתנה פקודה ,שכל הנשים בנות 30-15
תצאנה .כ"  600נשים יצאו .הן הועמדו בקבוצה נפדרת .כל השאר
נרצחו ברייניאי ב" 30באוגוסט  ' T) 1941אלול תש"א(.

טרגין היא עיירה קטנה במחוז אוטיאן ,השוכבת על אגם

טרגין ,במרחק של כ  15-ק"מ מאוטיאן .במפקד של שבת 1923

ערי

השדה
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היו בסרגין  477הידוים מחרך אוכלוסהי כללית בת  1047נפש.
בשנת השראה חיו בה

כ 200-

טרישיק

הידוים.

) ( TRYSKIAI

סרגין מרוחקת דמרכי·המלך ,וכך אירע שכמה ימים לאחר

פלישת הגרמנים ב·  ,22.6.41שעה שכל האיזרר כבר היה כבוש

טרישיק היא עיירה במחוז שאורלי על נהר וירוויטה .לפני

בדייהם ,ערד המשיכו שרדיי דיביזהי סובייטית מפוררת להחזיק

מלחמח·העולם חשביה חיו בה  350-300יהדוים.

בסרגין .הם התארגנו במקרם וכעבור כמה ימים יצאו את העיירה

עם פרוץ מלחמת גרמניה-ברהי"מ הופצהצ העייהר קשרת .
הגרמנים נכנסו לעיירה נירם הרביעי 25 ,ביוני •1941
אח השלטון בעיירה נטלו מדי לעצמם ה"אקטיביססים" הלי ·

הכנסיה המקומית ,דבר שהגביר את התמרמרות הארכלרסיה

סאים .בתירוצים שונים היו פושטים על בתי ההיודים ,מכים

המקומית ומצא את פורקנו בפגיעות בהיודים מדי בנסיגת הסר·

ובוזזים כאורת·נפשם .הם הפילו מוראם על ההיודים עד שלא

בנסותם לפרוץ את קררי הגרמנים ולהצטרף לכרחרח המרכזיים
של הצבא הסובייטי .במזrך ימי ההתארגנות בעיירה נפגעה

כייסים מן המקום.

העזו לצאת מפתח ביתם .כאשר נפטר בעצם הימים ההם מר
קגנטון ,מנכבדי הקהילה ,פחדו לצאת ולקברו .את המשימה
קיבל ·ב,ל עצמו גבאי החברה·קדישא רבית·הכנסת .הוא הביא

נוסף ליהודי המקום היו בטרגין גם פליטים ממקומרת אחרים
בסביבה ,אשר ניסר להצטרף לסובייטים הנסרגים ולברוח חיד
עמם לבריה"מ ,אך הדבר לא עלה בידם .על כולם גיחתה כעת
ידם הק'זtה של ה"אקטיביסטים" הליטאים ,א·ז~ר החלו לשלוט
בעיירה ללא כל מעצור הם בכנסר לבתי היהודים ,בזזו ושדדו
מכל הבא ליד.

כעבור כמה שבועות ,באמצע יולי ,גירשו את כל ההיודים

לילה אחד עברו ה"אקטיביסטים" מבית לבית וגירשו את כל

מבתיהם והובילו אותם אל מחוץ לעיירה ,לאחוזתו של הגראף

היהודים מבתיהם .היהודים רוכזו בשתי קבוצות ,בכל אחת

פלאטנר ,שם שוכנו בגורן .את הגורן הקיפו בחייל דוקרני

מהן מעל למאה איש .קבוצה אחת הובאה לכפר טארראפיליס
וחשבהי לכפר בלט~ליאי  .הם שרכנו ברפתות רבאררורת שהיו
בכפרים ונשלחו לעבוד במשקי האיכרים בסביבה .לא הופקדה
עליהם שמירה והם היו חופשיים לנוע ממקרם למקרם .לכלכלתם
היה עליהם לדאוג בעצמם ,אם תמררת כסף ראם בחליפין תמררת

וסביבו הועמדה שמירה של ליטאים.

את הנפטר לבית·הקברות וכאשר החל בקבורה התפרצו "אקטי·
ביסטים' ',ירו בגבאי  ,השליכרהר לתוך הברד רקבררהר יחד עם
הנפטר.

יום אחד הגיעו לטרישיק שלושה גרמנים ובפקודתם הוצאו
מהגורן כ·סד גברים יהודים .בדיי הליטאים חיתה רשימה רכל
אחד נקרא בשמו ומקצועו ,כאילו לעבודה מסויימת .הם הוצאו
מהגורן והובלו לגדת הנהר וירוויטה ,שם עמדה טחנת·הקמח

בגדים אר דברי·ערך.

של קגנטון ,כ  300-מטר מהכביש טרישיק·טלז .כאן נצטוו

רק שלרשה ימים ארכה שחרתם בשני הכפרים .ב·  11ביולי
 1941רוכזו שרב כל היהודים בשדה·  nרל פתוח .משמר כבד של

להתפשט ובקבוצות קטנות הובלו לבוררת ,שהיו מוכנים ,נורו
ונקברו במקום.

ליטאים מזדיינים הופקד עליהם .השומרים הסבירו ,שבסביבה

את הנשים והילדים המשיכו להחזיק בגורן ,אין יוצא ואין
בא .לקחו מהם את הכסף וחפצי·הערך .בתמורה נתנו להם

ולכן צריך לקבור ארחם .היהודים צריכים לבקרת את הסביבה

מנות·מזון זעומות ,שהספיקו רק למנוע מוות מרעב .רעבים

ולפיכך נבחרים מחוכם גברים שיחפרו את הבררות המתאימים ...

ותשושים התנועעו צללי האדם בתרך הגורן הסגור .הנשים היו

שני לילות הלכה קבוצת היהודים לחפור את הבררות  .הם

חוזרות ושואלות לשלום בעלהין .בפי השומרים חיתה תשרנה

נמצאים הרבה פגרי סוסים ,המהדרים סכנה לבריאות הארכלרסיה,

צוידו באתים .היו יוצאים בלילה וחוזרים בבוקר .בלילה השלישי

אחת :

הם עובדים ובקרוב יחזרו הביתה.

שרב יצאה קבוצת הגברים ,אך הפעם ללא אחים .הביאו ארחם

בראשית אוגוסט אמרו לנשים ולילדים ,כי מובילים אותם

אל הבוררת החפורים וצירו עליהם להתפשט .מי שלא ציית הרכה
באכזריות .עירומים נדחפו לתוך הבררות רשם גררו למרות.

אל הבעלים והאבות .הביאו אותם לגרוזד והשאירו אותם בשדה
פתוח· .ז~בוע ימים ישבו האומללים על צרורותיהם הדלים ,יום

הדבר :

ולילה ,ללא מ r:סה לראשם ,תחת שמש לוהטת ביום וקור בלילה,

קבוצה הובאה ,הופשטה מבגדיה ,בררתה והושלכה לחרך הבררות.

בגשם וברוח

ללא שינה ,כאשר שומרים ליטאים ממשיכים

מתים ופצועים נקברו יח.ד היו גם שמתוך הלם הפחד קפצו

להתעלל בהם.

אחרי הקבוצה הראשונה הביאו קבוצה שניה רכך נשנה

לחרך הבוררת מבלי שנפגעו קודם לכן.
אחרי הרצח הופקד משמר על המקום וימים אחדים נאסרה
הגישה.

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

חלק ',ב לא מופיע קבר·האחים בטרגין .יתכן שחרא כלול
בקברוח·האחים של אוטיאן.
סוקורת

עדרת בחמה אבדלין ,חדרה.
)ראה

 :ארטיאן(

באמצע אוגוסט העבירו את בלם לז'אגר רהחזיקום זמן·מה
בגיסו שם.

בערב יום הכיפורים ,ב  2-בספטמבר

,1941

הובלו לטבח

ונרצחו יחד עם יהודי ז'אגר והסביבה.

בר·ז~ימת קברות·האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא''
חלק ',ב מסומן קבר·האחים בטרי·~יק במלים

המקום -
טרישיק-טלז ; הזמן  -יולי ; 1941

הבאות :

טרישיק ,ליד הנהר וירוויטה 300 ,מטר מכבי•ז~,
מספר הנרצחים

גברים.
וקזבורת

עדויות אידה

שגייזר ,דרבליז ;

פרומה

קגנטרז,

ישראל,

-40 -ס7

יחרות ליטא
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במפקד התושבים של שנת  1923התפקדו ניוז'ינט  55היודים.

טרשקון

בשנת השואה חיו בה משפחות בודדות של יהודים.
אין לנד מדיע בדוק על הקורות את יהודי ידז'ינט .יש להניח

) ( TROSK-ONAI
עיירה במחוז פונינז',

כ 20-

ק"מ צפונית-מזרחית מאניקשט.

שהועברו לעיר-המחוז ראקישוק ונרצחו בה או נקירבת העיירה

עד למלחמת·העולם השביח חיו בה  120-100משפחות יהודיות.

אנ~ל.

העיירה שכנה הרחק מקווי החזית .עוד לפני כניסת הגרמנים

)ראה :

ראקישוק ,אגאל(

החלו להשתולל במקום כנופיות של ליטאים .כך ,למשל ,רצח
הליטאי מנישקים בבלו-עץ את יחזקאל חדש  ,אחד מנכבדי
הקהילה ,נדרכו להתפלל .מינה שלטופר ,אחותו של יוסף
שלטופר ,שהיה דיוע בכל הסביבה ואהוב ומקובל כעוזר·רפואי

יונישקו$ל

)פלדשר( טוב ,נרצחה בביתה.

) ( JONISKltLIS

לא עבר זמן רב והתחילו גם הגזירות על היהודים .הם נצטוו
לנטוש את בתיהם ולהתרכז בבתים קטנים ,נקידנת נית·המרחץ,

שם גרה דלת-העם .בארש המתעללים בירר,.ידם עמדו הליטאים
זנודסקיס ,האחים סלוצקיס וכן האחים פרשליאי ,בניו של נעל
אחוזה קרונה לעיירה.
הבריונים ריכזו קבוצה של צעירים יהוידם וביניהם האחים
חיים וזלמן קליאצ'קר וחירש איציקרביץ  ,הביאו אוםת לבית-
הקברות ההיודי וציוו עלהים לכרות נור .חירש איציקוניץ נפל
לרגליו של זנודסקיס ,שהיה שכנר ,והתחנן לפניו על נפשו.
זנדוסקיס התעלל נאיציקוניץ ,ציווה עליו לרוץ ואז ירה נו
והרגו.

גם

הצעירים

האחרים

נרצחו.

הרוצחים

חזרו

בשירה

לעייהר .בעברם ליד בית איכר ראו שחולבים פהד .הם נעצרו

וביקשו חל ב לשתייה כדי "לשתות על דם היהודים".
לא כל יהודי טראשקון קיבלו אבדישות את גורלם המר .הזוג
פדל רחיים שומנו ,פיגה ובנימין קרסונסקי ,אשר שמדיט ואח·

וים ,אנשים רח,וקים מכל פעילות פוליטית ,קראו ליהודים
להתנגד לכנופיות שלוחות הרסן ,ששדדו את בתיהם .הם התנגדו
לרוצחים ומצאר את מרתם בבתיהם.
נ·  21אד  22באוגוסט  1941גירשו את כל ההיודים מהעיירה
והובילו אותם תחת משמר כנד לפאיוסט שליד פרנינז' ,מקום
ששימש גיא ההריגה לכל יהודי הסביבה .למחרת היום נרצחו
שם .היה זה ה"  23באוגוסט ) 1941ל  1באב תש"א(.
על קנרות·האחים שנפאיוסט הקימו שרירי קהילות היהודים
מעייחת הסביבה מצבות רעלהין כתונת בידישי וברוסית " :אלח
הם ארבעה קנרדת·אחים של המוני יהודי פונינז' והסביבה ,אשר
נרצחו על·ידי הפשיסטים הגרמנים והליטאים באוגסוט ". 1941
ננית·הקנרות היהדוי אשר

היהודים נעת

נטראשקון,

חפירת הקנדים

וכן היהודים

שם

נרצחו

שנרצחו

צעירי

בעיירה

והונאו לשם לקבורה ,הוצבה ,אחרי השתדלויות רנות ,מצבה.

יונישקאל היא עיירה קטנה במחוז ביר  ,'Tכ  10-ק"מ מערנית
לפרסנרל .בשנת השואה חיו בה כ·סד משפחות יהודיות.

עם נכיסת הגרמנים התארגנו במקרם "אקטיביסטים" ליטאים,
שבראשם עמד קולונל צבא ליטא לשעבר יורגאיטיס ,והחלו מיד
בנגישות נגד היהודים .נמצאו ליטאים אשר ראו את הזמן נוח
ומתאים להיפטר מהיהודים ,שעימם היד להם חשבונות שונים.
כך

נורו

באמצע

ונרצחו

הרחוב

יוחנן

פורמן

רדוד

שפירא,

קרבנותהי הראשונים של יונישקאל.
לא איחרו לבוא גם ההתעללויות .היו מוציאים את היהודים
לענודות שונות ,מבזים אותם ,מכים ושודדים רכושם.

כך זה נמשך כמה שבועות ,ולבסוף העבידו את כולם לפוסנדל
רשם היה גורלם כגורל יהודי פוסנרל.
זבקוורת

עדות חירש פורמן ,תל·אביב.

)ראה :

פוסבול(

יוסוואיו

) ( JOSVAINIAI
עיירה במרכז ליטא ,כ  10-ק"מ מעיר-המחוז קיידאן .בשנת
השואה חיו בה

כ 300-

יהודים.

השתוללותם של הליטאים המקומיים החלה עוד לפני כניסת
הגרמנים .הקרבן הראשון היה אלתר משוויל .ה"אקטיניסטים"
הליטאים תפסוהר שעת שנסע בעגלתו הביתה .הם רצחוהר ושדדו
את הרכוש שהיה

עם

אתו.

כניסת הגרמנים

נעשו התקפות

ה"אקטיניסטים"

יותר

הכתובת עליה היא רק בליטאית .אף במלה אחת לא מוזכרת

תכופות וגם אכזריותם הלכה וגברה מידם ליום .חדשות לנקרים

העובדה ,שהקרבנות היד יהודים.

היו ממציאים דרכי התעללות ביהודים .הם תפסו את השוחט
הצעיר ,חתנו של השוחט הזקן ,דהכניסרהר יחד עם אשתו לחדר
מלא ליטאים .אילצוהר להוריד נגדיו ולהישאר דק בחתתוניו.

זבוקרות
עדות יצחק קונקורוביץ ,קרית·אונו.

)ראה :

אז גזזו את זקנו ואת פיארתיו וציור עליו לרקוד את מחול

פוניבז'(

ח"קאזאצ'וק' '.רקד האומלל כשכל הסרבנים אותר מוחאים

יוז'ינט
) ( JU2INTAI

כפיים ומפליאים מנותיהם ,עד שאפסו כוחותיו ונפל .אחוזת·

חימה התנפהל אשתו באגרופים קפוצים על הרוצחים .יריות·
אקדח שמד קץ לחיי שני האומללים .גרויותיהם הוצאו מהחדר
החוצה .לא הסתפקו הרוצחים ותפסו גם את רנה של יוסרראין,

עייהר במחוז ראקישוק ,נצפון·מזרחה של ליטא 21 ,ק"מ
מראקישוק.

ר' אנרהם·דרנ טרנא ,וסחנוהו לתוך אותר חדר .גם לו גזזר

זקן ופיארת ,גם מנותיו הפליאו .נס קרה לו דהשאיררהו בחיים.

ערי
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הסרח

ביח·המm

את לייב גרינבלאט ואשתו גרסטה תפסו רעינו ,שכן בקישו

והם עזבו את

המענים לאלצם למסרו להם וכרשם .גם יעקב ררבקה ואקס נפלו

כבר בימים הראשונים החלו ה"אקטיביססים" הליטאים
להתארגן .הם העמדיו עצמם לרשות הגרמנים  mחלר להשתלב

דע מרות עיבר את ההררים המסכנים.

בשלטון .השפעתם הלכה וגברה מיום ליום רדג.רמנים מסור

לדיי המענים .חטאם ההי "גדול"

 -בנם נרשם בקרמסרמרל ...

ץ.

אינדיבדיואליות.

לדייהם בהדרגה את הטיפול באנשי המקום .מדי בתארגנה

צרוים והגבלות שרנות החלו לדרת כמטר על ראשי היהודים.

משסדה ליטאית ,שבראשה עמד מררה הגימנסהי לוויצקאס.

ה"אקטיביסטים"

לא

הסתפקו

בפגיעות

היו מתנפלים על בתי היהדוים ובוזזים את רכושם.

לראש·עיריה מונה ה eפנד.

בטיררר מתמדי החזיקו את ארכלרסית ירסרראיו עד לסוף חודש

ביום השני למלחמה פרדסם צר המחייב את הצעירים ההיודים,

אז גירשו את כל היהודים מבתיהם והובילו

ללא יוצא מן הכלל ,להתרכז במגושר של מוטל לביוש ,ברחוב

אותם בכיורן לאיירגרלה .בדרך היו כבר מוכנים ברורת ,אשר

ראסיין .מקום זה נקבע למחנה·עברדה .משם היו שולחים כל יום

אליהם הריצו את הקרבנות ררצחרם .הבררות נתמלאר בגרויות

את הצעירים לעבודות שרנות בעיר .הם ניקר וחרבות ,עבדו

הנרצחים וביניהם שהיו ערד בחיים .סיד נשפך עלהים ואחר

בגינות ועשר בכל מיני עבודות ציבוריות.

אוגוסט

,1941

כל יום הביא אתר גזירות

כרסו קבררת·האחים בעפר.

לפי דר  11ח·יגר נרצחו בירסרראין בין ה"  28באוגוסט ל 2-
בספטמבר 1941

כרת ,ענדית הטלאי הצהוב וער.ד

יום אחד יצא הקצף של השליטים הליטאים במקרם על בית·

 86 -גברים יהודים 110 ,נשים ר"  86ילדים,

יהדוים.

בס"ה 282
קבר·האחים של קדושי ירסרראין אינו מגודר ראיו עליו כל
מצבה וסימן .המקום פשוט נחרש וצורף לשדרת הסמוכים.

r,

ם דררת

חדשות :

איסוד ההליכה על המדד·

הכנסת .היה זה מבנה מיוחד במינו ,שהוקם ערד במאה

ה·•1s

אררן·הקדוש אשר בו רכן הבהמ רכסאר של אליהו הנביא היו
מקושטים בפיתרחי·עץ נפלאים .בית·כנסת זה היה גאוותם של
בני יררבררג .פקדו על ההידוים להורס את בית·הכבסת ,לפרק
את קירותיו ,ולחלק בין הליטאים המקומיים את כל מה שניתן

עדות חיה גל ,ירושלים.

להוציא .בעיניים דומעות ובברכיים כושלות מילאו היהודים
אחרי הצר .המרבי ליטאים עמדו מסביב והסתכלו ,אן מעטים

יורבורג

בלבד הסכימו לזכות בשלל.

) ( JURBARKAS

ליד בית-הכנסת עמד מבנה קטן ,ששימש מקום שחיטת עופות

-

"שחיטה·שטיבל" .צירו הליטאים להורס גם אותר .המבנה

יררבררג היא עיר·מחרז במערבה של ליטא ,במרחק של 12

היה מלא נוצרת וכאשד החלו היהודים להרסו נדבקו בהם

ק"מ מהגנרל עם גרמנהי .בשנת השראה חיו בה  2,000יהידום.

הנוצרת והם נתלכלכר עד לבלי הכר .ה"אקטיביסטים" הליטאים,
שפקדו על מעשי ההריסה ,צירו על ההיודים לרדת לנהר הניימן
ולהתרחץ בר .בעת עבודות ההריסה ליד הנהר התעללו ביהודים,
היכרם ,בעטר בהם ודחפו אותם למים .גרמנים עמדו מסביב
וצילמו .היו ששאלו " :מזרע שונאים הליטאים כל·כן את

הגרמנים כבשר את העיר ללא כל התנגדות רב  22-ביוני 1941

בשעה  8בברקו כבר שעטו קלגסיהם בחוצותיה .תושבי יררבררג
 יהדוים רלא·יהרדים  -הוכר בתדהמה ,רובים ,במיוחד אלהשהיו קשורים בשלטון הסובייטי ,ניסר לבורח .חלק הצליח
להסתלק מהעיר בעלותם על ספינת הקיטור ,שיצאה בבוקר.

היהודים ו " ...

הם לא הואר שרם יחס מיוחד ליהדוים ולא הפלו אותם לרעה.

למחרת היום במשכה ההתעללות .הפעם היה הקרבן החזן של
העיר ,יהודי זקן ,גבה·קרמה ,בעל הדרת פנים .הביאו את החזן

היהודים חשו ,כי משהר עתיד להתרחש והם התגודדו יח.ד לא

למרכז העיר ,קשור לבנה לזקן·השיבה שלו רכן הרבילרהר

יזרע מניין ,אך הושמעה קריאה ללכת ולהסתגר בבית-המרחץ.

ברחובות.

היה זה מבנה גדול וחזק ,קירותיו עבים ומוצקים ,ונראה להיודים

ב"  ,28.6בבוקרו של יום השבת ,נצטוו כל היהודים לצאת
לעבודת ניכוש עשבים ברחובות .באותו יום נצטוו גם להביא
בשעה  4א nר·הצהרים את כל ספריהם לחצר בית·הכנסת,
והרב הזקן וי חיים·רארבן ררבינשטיין באלץ להביא לשם
בעגלת·יד את ספריו ואת כתבי·היד שלו .בשעה  5פקדו

החיילים הגרמנים החלו ,מדי עם בראם לעיר ,לחפש אחרי

הליטאים להוציא את ספרי·התררה מבתי·הכנסת .הם הונחו

קיגי·התנגדרת אפשריים רכך עלו גם על ההתקהלות ההמונית

על ערמת הספרים ואת הכל שופר .ביום המחרת הרצאה פקודה

בבית-המחרץ.

שעל כל היהודים להתאסף ליד בימ"ס הספרים שבעיירה ,תוך

ראשונים השתלטו על העיר אנשי הצבא הסדיר הגרמנים.

שבתוכו יהיר ירחו בטוחים ,שכן שם ירכלו להתגונן טוב יותר.
ההמון פנה לבית-המרחץ ומילא אותו מפה אל פה .בתחילה
הובא לשם מזרן רק לתינוקות ,אולם מארחו יותר הובאה צדיה
גם למבוגרים.

ארבעה חיילים פוצר את דלתות בית·המרחץ וצירו על

איום שכל מי שיתחמק יידה .היהודים הסתדרו בשררות של

היהודים לצאת .הם ניסר לשכנע את הנקהלים ,כי המקום הוא

שלרשה .ארבעה יהדוים מן החזקים נצטוו להוצאי מבית·המסחר

המסוכן ביותר .הם הסבירו ,כי בשל גדלו מרשך הבגין תשומת·

פסל של סטאלין .לדיי הנשםי תקעו תמונות של גדולי הסרביי·

לב וייתכן שמטוס עשוי להפצץי אותר ואז עלולםי הנמצאים

טים .הם נצטוו ללכת בתהלוכה על פני וחרבות העיירה .על

בר להיפגע הרבה יותר מכפי שהיו נפגעים אילו היו בחוץ .הם
גם אמרר להיודים ,כי אל להם ל· nי~וש ,שכן לא יארנה להם

התהלוכה פקד המרדה לרריצקאס ,והשוטרים ברסררינסקיס וקולי·

כל רע.
אדיבוםת של החיילים הגרמנים ותקיפותם פעלו על היהודים

קרריצ'ירס .התהלוכה הגיעה למגרש·הספררט שליד הביימן .שם
היו כבר מכובסים הליטאים ובראשם ה"אינטליגנטים" .בפנים

מאירות קיבלו את פני התהלוכה .פסלו של סטאלין הרשם על

יהדות ל'יטא
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שולחן מרנן לכן ,רכל היהודים נצטוו לעמוד מסביב לו .אחד
מבעלי·הבתים נצטווה לקרוא מן הנייר בארם שהרגש לו ,ובר
דברי זלזול וחרפות על העם היהודי .אחרי הנאום הושלכו הפסל
והתמונות לתוך מדררת·אש ,והיהודים נאלצו לרקוד במרץ
מסביב למדורה ולשיר .הם שרר פרקי תהילים ,שיצאו מעמקי
קרבים

בחבריות המזרן.

הם

היו האחרונים בתרד .רק לאחר שרכשו הלא·יהרדים כל מה
שהיה דרוש להם יכלו גם היהודים לרכוש משהר.
יררבררג ,אר כפי שהגרמנים קראו לה  -גיאררגנבררג ,נכללה
בתרן רצועת  25הק"מ ,שלגביהם ניתן צר ההשמדה לגישטאפר
בטילזיט .ראש הגישטאפר בטילזיט ,ב~המה ,החל מיד לתכנן
את ההשמדה .נקבע יום חמישי כשברע 3 ,ביולי  .1941לאחר

e

שתר הרבה וודקה.

באותו יום נתפסו ערד  80גברים שהסתתרו .נערב ,נשעה

 ,10הודיע להם השוטר ברטררינסקיס שהם יירו בשעה  .3כותב·

הדברים מספר שההודעה לא עשתה רושם מיוחד על העצורים.

הלב .המחזה צולם על·ידי גרמנים.
את מצרכי·המזרן היו ההיודים

בפעולה זר נרצחו  322יהודים ,ביניהם חמש נשים וילדים.
לאחר שהמרצחים סיימו מלאכתם נערכה לכולם סעודה ,בה

התיעיצות עם ראש·העיר ה פנר נקבע

בית-הקברות

ההיודי

כמקרם הרצח.

פרטי מהלן ההכנות והאירועים נירם הרצח ההמרב.י נשמעו

בבית-המשפט הגרמני בעיר אףלם ,שם עמדו למ·ז~פט אנשי

אף אחד לא בכה ,ונמצא מי שהיה לו "יום שנה" )"י~רצייט"(,
רכל העצורים עמדו והתפללו בהתלהבות "מעריב" במבין .ההר·

דעה לא נתאמתה והאנשים לא נורו .בני הגילים  50-15שנשארו
בחיים הוצאו לעבודה ,והזקנים חרייבר להתייצב פעמיים ביום
במשטרה.

ב·.ד  21נעצרו  45זקנים בשעת התייצבותם והועברו כשלרש
עגלות של עגלונים יהודים לראסיין ,כביכול לשם בדיקה
רפואית .בדרן ,בק"מ ה"  15לראסיין ,רצחרם יחד עם העגלונים
היהודים רעם יהודים מן העיירות שבסביבה .לפני שברצחו
נאלצו הזקנים לכתוב לבתיהם שהם עונדים ולא חסר להם
מאומה ,והיו בעיירה רבים שהאמינו באמיתות הדברים.

ב· 1באוגוסט  1941נצטוו הנשים הקשישות לברא למיפק.ד

הגישטאפר בטילזיט .מהפרוטוקולים אבר למדים :
נירם ה  3-ביולי בבוקר הגיעו ליררנררג באהמה ועוזריו יחד
עם  40-30גרמנים מסמאלאנינקן )עיירת·הגנרל בצד הגרמני(.

באכזריות אל המיפק,ד כשתינוקות מתייפחים על זרועותיהן.

נקבעו צררתרת קטנים של אנשי גישטאפר יחד עם שרטרי·עזר
ליטאים ,אשר נצטוו להוציא מהבתים את הגברים היהודים.

מן הבוקר עד הערב הוחזקו הנשים ,ללא מזרן וללא שתיה.
לפנות ערב באר "אקטיביסטים" ליטאים וצירו עליהן להסתדר

כא•ז~ר לא היה מספר המוצאים מלא ,חזרו הצררתרת לחפש אחרי

בשררות ,שתים·שתים בשררה .כדי להאיץ בהן היכר אותן

ריכזו את כולן בחצר ה"תלמרד תורה" .מאות נשים בסחבו

יהודים רחם שבר עם  60גברים נוספים .אל קבוצת הגברים

באכזריות.

הצטרפו גם שלרש נשים עם ילדיהן ,אשר לא רצו להיפדר

מסע·הנלהרת החל כשהנשים הוקפו ליטאים מזדיינים מכל
הצדדים ,שהיכר אותן בקתות-הרונים .במיוחד התעללו במפגרים

בעת המעצר פנה רופא ליטאי לאחד מראשי הגישטאפר בשם

ללכת .ילדים הוכר ,בזרקו לארץ ונרמסו למרות .כך נמשך המסע

קרסטן וביקש ממנו לשחרר את הרופא היחרדי ,שהיה בין

עד שהגיעו ליער שרר  1Sנצ'אני העברת .לאור פנסי המרצחים
אפשר היה להבחין בברר עמוק ,שנכרה בערד יום .פרצה נהלה
ופניקה נוראה אחזה בנשים .הרוצחים ירו באוויר וצעקו בקולי·
קולות מחרידים " :לזרוק את הילדים אל הבררות  !",על הנשים

מספר היהודים העצורים היה מעל ל"  .300הם הובלו ברגל

צירו להתפשט ולהשאיר את הבגדים מאחוריהן .אמהות קפצו

זרן העיר לבית-הקברות היחרדי .שם היה עליהם למסור את

עם ילדיהן לתוך הבררות ,כשליטאים יורים מסביב .רבים נקברו

הם נצטוו לחפור בוררת נוספים ,מאחר שהקיימים לא הספיקו

חיים ,אן היו גם שבמלטו נתרן כל האנדרלמוסיה.
ב  4-בספטמבר רוכזו שארית הנשים והילדים של קהילת

לכל העצורים .בעת חפירת הבור צירו הגרמנים על ההיודים,

יורנורג

נצטוו

שיכו האחד את היז~ני באתים ,והבטיחו שמי ש"ינצח" את חברו

כולן לברא לחצר של מוטל לביוש ,מקום שהיה "מחבת ענודה".

מנעלהין.

העצורים .לדבריו ,הרופא היהודי הוא מנתח רהארכלרסיה זקוקה
לו מאר.ד כאשר חזר הרופא הליטאי על בקשתו גם בפני ב~המה
חיכה אותר האחרון.

כל דברי·הערן שהיו ברשותם רכן להורדי את בגדיהם העליונים.

יישאר בחיים.

הקרבנות הובלו על·ידי הגרמנים והליטאים תחת מטר איומים,
צעקות ומכות ,וזעקות המעונים עלו השמיימה .היה על הארמל·

בבית-הספר

העממי

היהודי.

נ·ד

בספטמבר

נמשן כל היום עברו משמרות גרמנים וליטאים בכל בתי
ההיודים כדי לזנרק אם לא נשאר נהם איש.
כאשר החלו להוביל את שארית העדה ,נתחורר לכולם לאן
מובילים אותם ומה מצפה להם .האומללים לא שתקו .הם צעקו

לים להתייצב על פי הבררות כשפנהים מופנים לעבר קברם .חלק
הוכרחו לכרוע על ברכיהם .הרוצחים ניגשו לכל אח,ד ירו
בערפו ובדחיפת רגל זרקרהר לתוך הבור .מאחר שרצף הבאת

המלווים הליטאים חיתה חצופה ומל,רה נמכרת רצח .האמהות

הקרבנות היה מהיר ,היו הבאים חוזים בנעשה באחרים .במחזה

החלו לצעוק לילדיהן המבוגרים יותר שיב  mר ,ובעצמן התנפלו

הרצח חזר גם ליטאים תושבי שתי שכונות קרובות לבית·

על המלווים הליטאים ותקפו אותם באגרופיהן .הן נשכר ,הכר,

הקברות.

בין הקרבנות היה גם עמיל-מכס יהודי ,שבעת מלחמת·הערלם
הראשונה שירת בצבא הגרמני ,הצטיין בקרבות וזכה באות·

הצטיינות גברה ביותר" ,צלב הברזל" דרגה '.א הוא התנפל
על נ~המה ותקף אותר .כדרר מרצחים השתיקו מיד.
רבים ברחו מהבררות .הרוצחים והשומרים רדפו אחרי הבור·

חי:rנ ,ובעת המידרף נפצעו גרמנים וליטאים אחדים.

והתדיינו עם התליינים על מה ולמה הורגים בני·אדם .תשובת

זעקו וקיללו .הרוצחים הדקו את השרשרת מסביב ,ריריות
מכלי·בשק שונים הדהדו באוויר .היה זה מאבק לחיים ולמרות
בין נשים אומללות ורוצחים אכזריים.

באנדרלמוסיה שפרצה הצליחו צעירות אחדות לברוח והודות
לעזרתן יודעים אנו את קוררת קהילת יורבררג ברגעיה האחרונים.
רק

50

גברים ומשפחותיהם ,שענדו עברו הגרמנים ,בשארו

ביורבררג ערד שנרע ימים ואז נרצחו גם הם.

ערי

השדה
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במבוארת העיר הוקם שלס גדול רעליו כתוב :

"מקרם זה

לענדו על שרוולו סדם אדום )שהוחלף אחרי·כן ,נהררוcרח

נקי מהידוים".

ברשימת קבררת·הא nים ,שפורסמו בספר "טבח המרבי בליטא"

חלק ',ב צריינר קבררח·האחים ביררבורג כדלהלן :
 .1נחלק המזרחי של בית-הקברות ההידוי קבורים  322איש ;
זמן הרצח

במגן·דרד צהוב על החזה(.

הגרמנים,

נאסר על ההיודים

להשתמש בדמרכות ,לצאת אל השוק ,לשוcת דליתן עם לו·c
היודים ואף לשוחח עמם.

הליטאים השתדלו גם להשפיל את ההיודםי .ירם·ירם היו

.3.7.41 -

בקירבח הכפר קלנאנאי ,במרחק  7ק"מ מיררבררג ,בצד

.2
שמאל מהכבשי לממל 300 ,מ' מהכביש  200 -איש ; הזמן -
אוגוסט

למחרת הכיבוש הוציאו ה"אקטיביסטים" צר ,שעל כל הידוי

היהודםי מרכלים לעבודה .הם הועסקו בשטיפת וצפרת ,בניכוש
העשבים

n

בסכינים ,כביקרי הרחובות ,המרדכות רבתי·מ רארת.

לא התחשב  iבתרעלת שבעבודה .העיקר ההי הבזירן וההשפלה.

. 1941

יער ברניצינאס 5 ,ק"מ מיררבררג 2 ,ק"מ מהכביש

.3
 500איש ;
 .4יער שילינאס ,קילומטר אחד מערבית מיררבררג
איש ; הזמן  -ספטמבר . 1941
הזמן

-

ספטמבר

-

בשבת,

כ"ג

תש''א

באב

) (, 16.8.41

נצטוו

היודי העיירה

להתייצב בכיכר השוק .כאן נבחרו  63גברים ר·  26נשים ,ויחד

. 1941

200 -

עם ערד קבוצת יהודים ,גברים ונשים ,שהגיעו בחמש עגלות
מסטרקלישרק )היושבת כ  10-ק"מ מזרחה מיא,זנה( ,הוסער כולם
לפרא,ן )כ·ד 2ק"מ מיא,זנה ,בדךר לקרבנה( .לאנשים אמרר ,שהם

םקדרדת

צבי לערריט ,חורבן יררבורג ,קובץ "ליסע" ,עמ' , 1849-1854
ז  .מארן ,ירושלים ,לפי סיפורה של חנה

מגידרביץ· גרלדמן.

דו"ח משםס·א,לם.

נלקחים לעבדוה .בעיירה נאסף מדי מזרן מלוא העגלה ,וזלמן
כץ ,בעל·בית נכב,ד התנדב לנסוע מאחוריהם .כוונתו חיתה

לדעת את מקרם הימצאם של האנשים ,ראחר·כך להשתדל
להחזירם הביתה .אף אחד לא חזר .גם זלמן כץ נס  1ה .בין
הנספים היו גם רב העיירה ,הרב משה ליטבק .על פעולה זר

דיווח מפקד משטרת יא,זנה י· בייצר'ירס ,בהשיבו להוראת מנהל
יזנה

אגף המשטרה נקובנה מאמצע אוגוסט .בהוראה זר נתבקשו כל

) (JIEZNAS

מפקדי המשטרה לעצור את היהודים .בהודעתו מה·  I6באוגוסט
חרא כותב כי אסר ברחובות יא,זנה

יא,זנה היא עיירה במחוז אליטה ,בדרומה של ליטא .בשנת
ה•זzראה חיו בה

כ 90-

משפחות יהודיות.
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יהודםי ,ביניהם

26

נשים,

אשר "הצטיינו בפעולות קומוניסטיות" .כולם נשלחו באותו יום
לפרא,ן.

העיירה הוקפה על·ידי הגרמנים ביום השני למלחמה ,והם
נכנסו אליה רק נירם רביעי,25.6.41 ,

שרב הגרמנים מהעיירה כשבעים איש .הפעם משפחות שלמר.ת

נוסף ליהודי המקום נתקעו ביא,זנה היודים רבים מהסביבה,

את כולם הכניסו לבית·הסרהר ולמחרת ,עם שחר ,העביררם

כשכרעיים לא nר·מכן ,נירם חמישי ,ה' אלול ) (,28.8

הוציאו

אשר ניסו לברוח על נפשם ולא יכלו להמשיך .פליטים אלה

לאליטה .גם אלה לא חזרו מעולם.

נצטוו לחזור מיד למקומרת שמהם באר ,ובעיירה נשארו למעשה

האקציה האחרונה ביא,זנה ברצעה נירם ',ד י"א אלול תש"א
)  (. 3.9.41ביום זה רוכזו כל הנשים והילדים בבית·המדרש,

רק תושביה הקבועםי.

הפגיעות ביהודים החלו ערד לפני כניסת הגרמנים לעיירה.

יהגברים המבוגרים

-

בביח·הסוהר .כתואנה שהיהודים מחבי·

עם כניסת הגרמנים קיבלו הפעילים הליטאים במקרם מעמד

אים בכליהם כסף וזהב פקדו על כולם להתפשט .את הנשים

חרקי והשלטון עבר למעשה לידיהם .הם החלו מיד "לספל"

ה•ז,zאירר חצי עירומות ,רק בכותנות .הוליכו אותן ביחד עם

ביהודים ,בערכם חיפרשי·ביח .כל יהודי ,שהיה חשדו בעינהים

הילדים אל האגם ,ר'  tם מאחורי גן·הפיררת רצחרם רקבררם בברר.

נבטיה כלשהי לתנועות הסוציאליסטיות ,נעצר .הקרבנות הוא·
שרבים היו שני

צעירים :

אברהם סטראז' רעוד בחור ,בנר של

הספר .נירם השלישי לכיבוש הרליכרם ה"אקטיביסטים" הליטאים

אח הגברים הוליכו עירומים לגמרי .גם הם נרצחו נאותר יום
ונקברו נאותר מקרם.

דריפות היהודים ביאזנה והרציחות שם ברצעו בדיי הליטאים.

מאחורי העיירה ,צירו עלהים לחפור ברר ,ראחרי·כן רצחרם ניריה

הפעילים שבז iם

היו :

רקבררם במקרם .כיומיים לאחר מעשה זה העלילו הליטאים ,כי
נמצא נשק )תרתח !  (..כביתר של הירש חייט .הוציאו הליטאים

ארצרח·הבריר; r

צ'יסניארריצ'ירס ,בן הכפר ראלרנישקי שלדי

יא,זנה

j

יררמאס ברדריארריצ'ירס ,עירוני אזרח

סטפאנקיארריצ'ירס,

עירוני ;

יררמאס ראלאדקא ,פקדי

את בעל הבית ,את בנר בן·צירן ואת חתנו רעוד כמה גברים,
הרליכרם אל שפת האגם ,אשר מאחורי העיירה ,רשם רצחרם

בימי האקצירת ברחו שנעה·עשר איש מהעיירה .שלרשה·

רקבררם .הבית עצמו הופקע על·דיי ה"אקטיביסטים" ,אשר קבעו

עשר מדם ,נתפסו אחרי·כן בידי הליטאים ונודר .הם שרטטו

בר את המפקדה שלהם.

בין העצורים בימים הראשונים לכיבוש היו גם הרוקח משה

כלרך ,יצחק קרשלביץ )שחזר מארץ·ישראל( וכלקרן .בראשית

בבנק לקרדיטים זעירים בעיירה.

בשדרת וביערות ,רכשהציקם הרעב היד סרים אל בתי מכריהם
הליטאים לקחת מהחפצים שהשאירו אצלם קררם למשמרת

-

ואז היו "נאמנים" אלה מסגירים אותם לשלטונות .כך נתפס,

יולי הועמדו בחיד עם ערד שלרשה ליטאים לפני "בית·דין"

כשכרעיים אחרי האקציה האחרונה ,ירחמיאל בררן

של גרמנים ,שבאר לצורך זה במיוחד מאליטה .האנשים הואשמו

התלמדיים המצריינים בישיבת טלז ואתר שתי אחיותיו ,גיםל

-

אחד

בקומוניזם .תוך רגעםי ספורים הוצא על כולם פסק·דין מורת.

וקריינה .הם הובלו בדיי הליטאים אל קבר·האחים שלדי האגם

הם הובלו אל היער שלדי הכפר מרשניק ,במרחק כשני ק"מ
וסיזsזנה בכיורן לקרשדיר ,רשם נרצחו.

ובררו .לאחר שנה נתפס מדרכי פטלירק ,רגם חרא הר;גל  tcל
קבר·האחים.

יהדות ליטא
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חמישה ימים לפני שרבם של הסובייטים )קיץ  (1~44נתפסה
בקירבת העיירה קבוצה של יהודים ,רגם הם בורר ,ביניהם  :אלתר
ליפמנרבץי מי  1$זנה ,ד"ר שלמה פרלשטיין מסטרקלישרק ,עוזר
לדין ואשתו  -שברחו מגיטר קרבנה ,פידלר מיררבררג ,שהגיע

מה אירע לבבי משפחתה ז הדרור של העיירה ר~נסלרבאס ענה
לה במכתב מה"  .27.7.45בין השאר כתב :
"הריני משיב על מכתבך שקיבלתי .החדשות תהיינה לכם
בלתי·בעימרת .אחי,ך הרריך והקרובים האחרים

ברצחו...

בערך

ב"  ,5.7.41אינני זוכר בדיוק את התאריך .רק אחדים שודר ,אלה

גם הוא מגיטר קרבנה.

מחרך שבעה·עשר הנמלטים נשארו בחיים ארבעה .אחד מהם,

שהספיקו לצאת מהעיירה .הבתים קיימים .הרכוש

-

אינני

יודע היכן חרא ,אבל כולם ברצחו רחם קבורים במקרם אחד''.

יוסף גררדרן ,איש אמיד ובעל חררה חקלאית ,הסתתר תחילה
בבית האיכר מרצ'ירטה .חרא נתן לאיכר פרה ,עגלה וציוד

בספר הליטאי "בל נשכח" ,מתרד הסידרה "העובדות מאשי·

חקלאי רב ,והביא עמו גם את אשחר מינה ותינוקם .גררדרן

מרת" ,שהופיע בווילנה בשבת  ,1960כחרב כי על ה"אקציה של

ביקש מחסה לימים ספורים בלבד רחלך לחפש מקרם·מקלט אחר.
אולם מרצ'ירטה בגד בר .למחרת הודיע לשלטונות על היהודים
שבביתו .שוטרים באר ולקחו את האשה ותינוקה רחיסלרם .גררדרן

היהודים" פקד ראש המרעזה המקומית קאזיס ר~בצקרס .ישישים,

רשם ברצחו .במיוחד התעלל ביהודים בעל-המסעדה בעיירה

הסתתר כל שברת הכיבוש בביתו של איכר אחר בקירבת העיירה.

מיקאס גלארברטאס ,אשר חתך בסכין את זקני היהודים .את

עם השחרור התיישב בווילנה ובשבת תשי"ז עלה ארצה.

השבי ,מאיר שזרדה ,הסתתר גם חרא בקירבת העיירה ולאחר

נשים וילדים הובלו על·דיי הרוצחים לבית ·הקברות היחרדי

זקנו של הישיש שפירא חתך יחד עם הבשר וזמר בגייר כל
הדרך עד לבית·הקבררת.

בספר "טבח המרבי בליטא" חלק ',ב מובאים הפירטים הבאים

החשרור התיישב בקרבנה.

השלישי ,יוסף מרגילבץי ,שרטט תחילה עם אחרים עד שמצא
מקלט בסביבות העיירה .עם השחרור התיישב בעיירה ,נשא

אשה ליטאית רברלדר לר שלרשה ילדים.
ירצא·דרפן הוא סיפורו של משה פרצ'קרביק ,בער כבן שלרש·
עשהר ,הרביעי שבשאר בחיים .זמן·מה שרטט עם ערד יהודים

בסביבות העיירה ,וכשבתפסו אלה

-

הצליח למצוא מחסה

על קבר·האחים

בי 1$לרק :

המקום  -בית-הקברות היחרד• ,דררמית·מערבית לעיירה ;
הזמן  -המחצית השגיח של חודש ידני  1941רעד לאוגוסט ;
מספר הנרצחים

,475 -

r,

מ דררת

מכתביה של הגב' שושנה ויסנשטרן·מיזל ,פתח-תקוה.

נתפס גם חרא בידי

במקומרת שרבים .באחד מימי חורף 1942
ליטאים .הם קשור אותר אל עגלת·חררף רהרבילרהר כמעט מת
אל המשטרה בקררן הקרובה .למזלו נמצאו כאן אנשים ךג,רנים,

והם לא מיהרו לחסלו .השוטרים הסיקו את התברר במעצר ,כדי

ינובה

לחממו ,רגם לא בעלו את הדלת .אבל הבער לא ברח מרוב
חולשתו .אז העביררהר השוטרים לקרבנה רהגביברהר אל הגיטר.
כאן הצטרף משה אל התבועה הפרטיזנית ההיודית .בשבת 1943
יצא אל היערות והצטייד בפערלרתיר הברעזרת בגד הגרמנים.

) ( JONAVA

לאחר המלחמה התיישב בווילנה .בשבת  1955חלה קשה רמת,
בהשאירו אחריד אשה ושבי ילדים.
ברשימת קבררת·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"
חלק ',ב נמסר שקבר·האחים ביז$זבה נמצא ליד הכפר סטראז·
דישקה ,סמרך לאגם ,רכי מספר הקבורים שם הם ~-כ 14גברים,

בשים
שנת

וילדים ;

הזמן

-

בין ה"  28באוגוסט ל  2-בספטמבר

וחברי הקואופרטיב למשאירת ,החלו להתכונן לבריחה.
ביום שבי,

ה 23-

בידני

,1941

היד אנשי הושרת המקדמית

והמפלגתית נבוכים ולא שלטר באנשים שהופיעו לעבודה .ניסר
לארגן אנשים לחפירת תעלרת·מקלט בגד פצצות וטנקים ,אך

, 1941

האתים הושלכו הצדה ,וכולם בסר על נפשם .בין היהודים קמה

םן,דררת

עדרתם של יוסף גורדון ,תל·אביב  iפיטלביץ ,שאלרן היסטורי ,ארכירד
"יד ושם"

יאנרבה נמצאת במחוז קרבנה ,במרכזה של ליטא ,על גזרת
בהר הרריליה .בתקופת השראה חיו בה כ·ססס 3,יהודים.
כבר ביום הראשון למלחמה המתה העיר ממארת יהודים
מקרבנה ,אשר מילאו את הכבישים הנמשכים דרך יאנרבה
מזרחה ,גם יהודי יאנרבה ,בעיקר אלה שהיד להם סוסים ועגלות

בהלה שאין
רמי ברגל

, 1314/134

משפחות ובודדים ,מי ברכב ,מי באופניים

לתארה :
 -כולם שמר

פניהם מזרחה .הכבשי המה מבעדר

בוקר מפירררי·יחידרת של חיילים סובייטיים נסרגים .את
הבורחים ליוו מטוסים גרמניים בפצצות וביריות ממקלעים .היד
שניסר לבורח לקרבנה ,כדי להתאחד עם משפחותיהם ,זהיר

ילוק
) ( YLAKIAI

שבשארו במקרם

-

יקרה אשר יקרה  :התווכחו והתחכמו ,שאולי

לא יהיה כל·כך גרוע אצל

עיירה במחוז מאז'ייק ,בחלק המערבי·צפרבי של ליטא .בשנת
השראה חיו בה כ  100-משפחדת יהודיות.
אין בדיינו מידע מקיף רמדרייק על הקורות את היהודים
בי 1$לרק.
הגב• שרשנה ריסבשטרן·מיזל ,ילדית י לרק ,הנמצאת בארץ,
פנתה בשבת  1945לכמה ממכריה הליטאיים בי~לרק ושאלה :

~s

הגרמנים ...

מהלילה הראשון החלד להתארגן ה"שארליסטים" ר"ליטא
הצעירה•; הם התרכזו במגדל·הפעמרנים של הכבסיה ובגימנסיה,

רמשם החלד לירות בפליטים ובחיילים סובייטיים .נירם שבי,
 23ביוני ,התחולל בסביבה הקרב המכריע בין הצבא הסובייטי
שחנה בשטח·אימרנים )"פרליגרן"( רבין יחידות הצבא הגרמני,

שהקדימו להסתער על יאנרבה ,מטחי פגזים נפלו במרכז העיירה.
בתים בהרסו ,ושריפדת השתוללו במרכזה רבמברארתיה הצפוניים·

ערי

299

השדה

אל ס nנת·המים ,אל גזרת

פ nרתהים כי שילחו להם בידי מוסיר ההודעה צדיה לדרך ,בגדים

הררילהי ,למרתפים  .הקרבנות הראשונים היו במרתף של בית

ושלחו.

מזרחיםי .התושבים נפרצו לכל עבר :
ליכד

פוכר :

חמים ובעיקר כסף .הנשים האמינו לכתיב בתרם לב -

מפגיעת פגז נהרגו ונחנקו שם כשבעים הידוים.

חיים בלרמברג ,שהתחבא אצל האיכר ריימה לדי ההר לוקי,

זיהו רק את גופתו של הגברתן מאיר ונדר .נאותר לילה הסתננו

ודיע מה מצפה לאנשים ,שלח את ריימה לקסרקטינים ,כדי

לעייהר חיילים גרמנים ,אך לא נגער ביהודים .לדי ט nנת·המים

להתקשר עם אחיו משה ולהוציאו משם .משה השיב ,שלא יעזוב

התרכזו כמה מאות יהודים שבוחר מן השריפה .מאי·שם הופיעו

את המקום ,רכי הוא נטרח שירבילרם לעבוהד.

גרמנים ושמרו על הסדר.
נירם חמישי,

26

ב·  12ביולי ,באשמורת הבוקר ,החלו להוציאם בקבוצות של

ביוני ,יצאה פקודה ממפקדת ה·ס.ס .בעיירה

לרכז את כל היהודים בכיכר השוק .עוזריהם הליטאים

 200איש תחת משמר כבד של ליטאים -

לכירון ה"גיראלקה".

-

כשנודע הדבר לנשים ,היד מהן שרצו להילוות לבעלהין .המשמר

ובראשם האגרונום גרייגאלירנאס ,סימאס דרלגאציירס )סימרק

הליטאי התנפל על הנשים ,היכה ארתך רפיזרן .רק המורה

דרלגאץ'( 2 ,בניר של הבנאי ראנסביץ ,רכן פינקרבסקיס רמרגנינאס

אשתו של הכימאי אליעזר גרלדשמדיס ,רחבה,

אפתקינה

-

ובריונים מן הנוער "ליטא הצעיהר"

 -משסר על ריכוזי·

אשתו של עררך·הדיז אריה שטרן ,התפרצו לסור וצעדו יחד עם

יהודים בבתים ששדרו ,כדררם העיירה,

בבתי·הכנסת רבנית·

הגברים .הם הובאו אל התעלות ,שהרכנו לפני·כן ,נצטוו לחת·
רא nר·כך נפתחה

ספר "חרבות" ,שדדו ובזזו ,והאיצו ביהדוים ,תוך מכרת ,להתרכז

פשט ,למסדר את הבגדים ,הכסף והתכשיטים -

בכיכר השוק .העדה כולה ,גברים ,נשים וטף ,הועמדו על

עליהם אש תופת מכל העברםי .יזרע ,כי דב )בר( מיין ,ברמן,

עמדו

רמשה בלרמברג ,חמקו בריצה מן החורשה אל הכביש .שם נתמסר

הליטאים עם מקלעים וכנראה התכוננו לטבח המרבי .פתאום

ונרצחו .צבי פרידמן רשמריהר שמירא גילו התנגדות נמרצת.

ברכהים,

ובראשם

הרב

n

נ רם·בררך

גינצבררג.

מסביב

נפל כשארז מ nריש·ארזניים פגז של תרתח ופגע בבניין בן

הם נדקרו בסכינים .המפקדים על הטבח היד דרלגאצ'ירס ומוג·

-

גינאס .בין הרוצחים היד בניר של הבנאי ראנסביץ ,קרצמוריס

ב·ז 2ביוני באה צעירה ליטאית ,מדיה מאציירליטה ,בלוויית

יונאס מאצ'וליס ואיכרים מהסביבה .לרוצחים חולקו ,לפני הטבח
ולאחריו ,מגרת אלכוהול ,כדי "לרומם את רוחם" .הובטח להם
שהביזה רכל רכוש היהודים יחולקו בינהים.

והעלילה שנאותר בית נמצאים קומוניסטים .בבית היו כל בני

הפועל פיליפארריצ'ירס ,שגר לא הרחק מהחורשה ,סיפר אחרי

הקרמרתיים של הקולנוע  .קמה בהלה ומהרמה .הרוצחים

ואחריהם היהודים -

נסר והתפזרו לכל עבר.

גרמני ,אל בית המוהר שאול קיידנסקי ,ברחוב קידיאני,

רהצ r

המשפחה ומוטל פליישמן .הגרמני פקד עליהם לקחת אתים ,

המלחמה ,כי הערים על השמיהר הגרמנית

לצאת לחצר ולחפור ברר .א nר·כך העמדים ליד הברד רירה

הגדר ,שהגרמנים הקימו מיריעות אברזין .חרא ראה את גופרת

בהם .כך נורו מוטל מלישימן ושני בניר של קיידנסקי .האב

בתעלות,

נצטרm

לכסותם באדמה .משסיים ,נוהר גם הוא .הדייעה חיכתה

ב  29-ביוני נעצרו ורוכזו כשרק החדש ,במרתף של הירשל
ארפניצקי,

החיים

כשערימות הגופות ערלות ויורדות תוך גניחות וצעקות רעליהן
נופלים קרבנות נוספים.

בתדהמה את יהודי העיירה.

כ· so

האנשים,

אשר

עדיין פרפור

בין

והמרדת

בסדק של

יהודים צעירים וחסונים .ירם·ירם הובלו תחת

משמר כבד לחושרת ה"גיראלקה" ,במזרח העיירה ,לחפירת
תעלות .הפיצו שמוערת ,כי אלו מיועדות למיכלי·דלק .הצעירים
לא שוחררו ,הם ניספר מארחו יותר בתרך התעלות שהכינו.
בראשית יולי הזמינו את הרב גינצבררג וערד כמה מנכבדי·

העייהר למפקדת ה"אקטיביסטים" הליטאים ,והודיעו להם ,שכדי

בקסרקטינים הושארו הרב גינצבורג ,נתן רולצקובסקי והרוקח
חיים כגן ,כדי שיקיימו קשר עם השרידים בעיירה ולעודדם

להצטרף אליהם -

למיבצע השטני הסופי.

מהשבוע הראשון של אוגוסט הפיצו הגרמנים כרוזים ביד

איכרי הסביבה ,בהם נאמר ,שאם לא יסגירו לשלטונות יהודים
מתחבאים ,צפויים הם עצמם לעונש מרות

j

רכמר·כן הובטחה

הענקת בשר חזיר וקמח כמשקל היהודי שיוסגר.

שלא יגורשו ,אלא ירוכזו בגיטר לעבודה ,עליהם לשלם כופר·

מספר יהודים חזור והתמקמו בבית·הספר "תרבות" רבבתי·

נפש בזהב ,בתכשיטים וכשסררת  150 -אלף רובל .הרבה כסף
וזהב נאסף במקרם ,אך לסכרם הדרוש לא הגיעו .ה"אקטי·

הכנסת ,שלא נפגעו מהשריפה .הצפיפות חיתה ללא·נשרא.

ביסטים" הציעו לרב לנסוע לקרבנה ולבקש מההיודים שם עזהר,
כדי להשלים את החסר .כליורי ליטאים מזדיינים נסע הרב
לקרבנה .הרב א. .ד שפירא

-

רבה של קרבנה

-

הזעיק

עסקנים ,והם גייסו את הסכום החסר .אחרי ששולם הכופר

השתרהר רגיעה מדרמה .הוצאו צורים ,שעל ההיודים לענוד טלאי
צהוב עם מגן·דרדי .התחילו לשלוח יהודים לכל מיני עבודות

בזריות והתעללו בהם תוך כדי עבודה .היו שלא חזרו מהעבודה.
לחם לא נתנו ליהודים .ביאנרבה נשאהר שלמה רק מאפיה אחת,
בה אפר ללא·יהדוים .כאשר ניקשר הידוים לקנות לחם ,אמרר

להם :

ב·s

"לכר ,בקשר מהקומוניסטים ,הם יתנו לכם לחם".

ביולי רוכזו רוב הגברים הצעירים ,כ·  600איש ,ועימם

באותם ימים הופיעו מוזערת,

בהן נצטרד היהודים

-

נשים,

גברים וטף  -להתרכז בקסרקטינים .ה"אקטיביסטים" הליטאים
היו ערוכים צייד על יהודים ,כדי להביאם לקסרקטינים.
ביום ה"  13באוגוסט החלו להוציא את היהוידם ולהובילם
תחת משמר כבד לכיורן ה"גיראלקה" .האיכר ריימה מהכפר
לוקי סיפר  :ראיתי איד הניחר הנשים והגברים את המטלטלים
והמזודוות ,ופשטו את הבגדים העליונים .התחילו להפרדי בין
הנשים והילדים .פרצו יללות איומות .הנשים סירבו להיפדר
מילדיהן ,והרוצחים הרציארם בכוח רבשצף·קצף ברגליהם
ובידהים .ילדים רבים אצר·רצר חזרה אל האמהות ,ונפתחה עליהם
אש .דחקו באנשים ,שיתקרבו אל התעלות ,ופתחו עליהם
ביריות ממקלעים .את הילדםי דחקו לתעלה שניה .רבים מהם

הרב בררך גינצבררג ,בקסרקסינים שבליפניאק .שם נכלאו תחת

הוטלו בעודם חיים לתוך הבור .גם עלהים נפתחה אש חזקה.

משמר כבד .נאמר להם ,שירכלו לעבודה לכפר פרגלרז' 7 ,ק"מ

האיכר קספאררביצ•יוס ,שגר לדי החורשה וחזה כל זאת ,אבדר

מיאנרבה ,בשדרת הכבול .עיצו להם ,במרמה ,לכתרי למש·

עשתונותיו והוא יצא מדעתו.

יהדות ליטא
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קבוצת רבנים ויהודים פליטים מפרלין הסתתרו בנגריה של

ביאנישרק גם היודים מהסביבה ,שנקלעו לעיירה בנסיובם לברוח

נחרם לדין .הם היו תחת פיקוח הצורר מרנגינאס .הוא הבטיח

"אקטיביסטים"

מהגרמנים.

כבר

בימים

הראשונים

התארגנו

לנחום ,שאם ימסרו לו את כספם ,הוא יגן עלהים רישאירם

ליטאים ,אשר השתלטו על המוסדרת המקומיים וראו כאחת

בחיים .את הרכוש לקח ,ראחר·כן הסגיר אותם .אף הם הובלו

ממשימותיהם הראשונות את "פתרון בעיית ההיודים".

באותו יום לגיא·ההריגה.

ב"  28ביוני הקימו ה"אקטיביסטים" מחלקה מיוחדת לענייני

מפקד

היהודים ,אשר בראשה עמד ירזאס טיניניס .ה"אקטיביסטים"

ה"אקטייבסטים" גריגאלירנאס הודיע על·כן לכובשים הגרמנים.
באותו ערב נערן נשף גדול למשתתפים במבצע .למחרת הביאו

לא חיכו להוראות מגברה .ההתעללויות החלו מי.ד יהודים נרצחו
בראש חוצות .אחד מראשוני הקדושים היה שמואל ררזינקרביץ.
ב·  11ביולי פורסם צר ,לפיר היה על כל היהודים ,שנמלטו

בכפר ההידוי "אלטער

לכפרים שבסביבה ,לחזור לבתיהם ,לענוד טלאי צהוב ,נאסר

אחרי

הטבח

ההמוני

יאנרבה

הוכרזה

כ"ירדנריין".

איכרים מכפרי הסביבה לכיסוי הקברים.

עשרות משפחות מצאר מחבוא
ג  1Sסטינעץ"13 ,
העסקן הציוני הוותיק משה איבנסקי וחלק ממשפחתו .בסוף
ק"מ דרומית-מזרחית מאינרבה .ביניהן היה גם

יולי הגיעו לשם שוטרים ליטאים ,נטלו עימם את איב:נסקי וערד

שני גברים ראשה רהרבילרם לגיראלקה .שם נורו ונקברו .היתר -
 80עד  100בפשרת  -הושארו במקום ,כדי לעזור לאיכרים
בעבדוות השדה" .אקטיביסטים" היו באים מדי פעם ,נוטלים

עליהם ללכת על המדרכות ,לשאת ולתת עם לא·יהרדים וכיוצא
בזה .לאחר מכן החליטו ה"אקטיביסטים" שיש לרכז את היהודים
במקרם אח.ד הם העריכו את מספר היהודים ביאנישרק ב 1,200-
נפש ,בתרכם רבים שאינם מבני המקום .לגבי מקרם·הגיטר

הועלו הצערת שרנות .חיפשו את המקומרת העלובים בירתו.
כולם הסכימו שלא יהיה כל קרשי להוציא את הליטאים

ואלה לא היו חוזרים .בסוף

מהמקומרת המיועדים ליהודים ,שכן יסכימו לקבל בתים יותר

ספטמבר הובאו איכרים עם עגלות .הנשים ,הטף והגברים הוצאו

טובים .היו שהציעו לרכז את היהודים בבתי·הכנסת והיו

עימם גברים אחדים לעבודה

-

והובלו לקסרקטינים ביאנרבה .הובטח להם ,כי יישארו בחיים.
במקרם נמצאו ערד עשרות יהודים ,שנאספו בדרכים ,בשרבם

מדררינסק 1$ ,ז' 1Sרני ררילקרמיר

-

כי הצבא הגרמני הקדימם,

בטרם הספיקו לעברו את הגבול לרוסיה .כן נתרכזר בקסרקטינים

שהציעו לגרשם לז•אגר.

ה"אקטיביסטים" גם החליטו להטיל על היהודים קנס של
 20,000רובל ,שיש לשלמו תוך שלרש שערת ,אחרת ייעצרו 12
מחשובי העיר כבני·עררבה.

כ  150-אשי .ב"  4באוקטובר הטעינו את המטלטלים ואת הילדים

ב"  18ביולי  1941פיוסם טיניניס צר רבו נאמר ,כי היהודים

על עגלות ,והמבוגרים צעדו ברגל בכירון לקרבנה .ליורה אותם

אינם ממלאים אחר ההוראות שהוצאו ב·  11ביולי .כן ,למשל,

השוטר הליטאי ,שנודע בכינויו "לאבאס" .נאותר יום נערכה

טרם חזרו כולם לעיר ,יש שאינם עונדים "מגן·דרד·צהרב" ,ויש

בגיטר קרבנה האקציה של "הגיטר הקטן" ,הכוונה חיתה ,כנראה,

ההולכים על המדרכות וכדרמה ,לכן מחייבים את ההיודים

לצרף גם את הינרבאים למיבצע חסיול זה בפרוט ה  ,9-השוטר

להכניס סכרם של  20,000רובל עד למחרת היום 19 ,ביולי ,שעה

היה אדם הגרן .הוא התייחס לאנשים בהבנה וברחמים ,רעשה

למענם כל אשר ניקשר :

חידשה להם לקנות בכפרים לחם

רמצרכי·מזרן ,לאגור מי·שתיה ,לנוח בדרן .הם הגיעו איפרא
ליעדם ,לשער הגיטר ,בחצות הלילה אחרי האקציה ,רכך ניצלו
זמנית ממררת ונשארו לעת ·עתה בגיטר קרבנה.

בצהריים.

12.00
הכסף נאסף רגם שולם.
כדי להקל על ריכוז ההיודים וחיסולם ,ערכה המועצה חמקו·
מית רשימה מפרוטת של כל ההיודים ,וזר נמסרה למפקדת
ה"אקטיביסטים".

ב"  1955הונצח זכר קדושי יאנרבה על·ידי גלעד שהוקם

ריכוז היהודים בגיטר בתרך העייהר היה כרוך בחילופי

"דא זיינען ארמגע·

אוכלוסין ,גידרו וכדרמה .החליטו איפרא ראשי ה"אקטיביסטים"

בחורשה ,רעליו חרות בליטאית ובידייש :

קרמען יאנעררער ידיו דורן מעדרער·פאשיסטען".

היה זה מעשה

נועז בסביבה

עריינת,

ותברא הברכה על

היוזמים ,מדרכי ברזיו זוריז מרנרסביץ.

בספר "ינוכה" ·ישנה רשימה חלקית של  1,268נפשות שניספר
שם בשואה .לפי הערכה זוהי רק מחצית ממספר הנספים.
מסוררת

הרישמה מבוססת על סיכומי יצחק בוושטיו שהרכנו על יסוד העדריות
רהזכרונות שנמסור בספר "ינוכה" שהוצא על·ידי ארגון יוצאי ינוכה

בארץ ובחו"ל ,תל·אביב ,תשל"ג.

לעשרת הדברים יותר

פשוטים :

הם גירשו את היהודים מבתיהם

וריכזרם בבתי·הכנסת .אז גם חיתה האקציה הראשונה150 .
גברים הוצאו ליער רילקיארשיס ,כחמישה ק"מ מיאנישרק בכירון
לשאררלי .אילצו אותם לחפור בוררת ,שם נורו ונקבור.

שארית היהודים נשארו מדוכאים ,נבהלים ,מרכים ומעונים.

נירם ',ד ' 27.8.41ד) באלול תש"א( ,הגיעו למרכזה של יאנישרק
איכרים עם עגלות ,עליהן העלו את רוב החפצים והמטלטלים
של האומללים .נאמר להם שהם מובלים לז'אגר .בטרם הספיקו
העגלות לזרז הגיעו "אקטיביסטים" ליטאים ,הורדיו את היהודים
מהעגלות רהכניסרם שרב לבית-הכנסת .את המטלטלין והחפצים
פרקו במחסנים .בבית-הכנסת נדקר כל יהודי ולקחו ממנו כסף,
זהב רכל דבר·ערך .לאחר·מכן הוציאו שרב את היהודים מבית·

ינישוק

) ( JONISKIS

הכנסת ,העלו אותם על העגלות רהעביררם לעיר רילקיארשיס,
שנקבע כמקרם ההרצאה-להורג.

המ שעבר על היהודים ברגעיהם האחרונים קשה לתאר.

עייהר במחוז שאורלי ,בצפונה של ליטא .בשנת השראה חיו
בה

כ·oo

ך יהודים.

הגרמנים בכנסר לעיירה ב"  24ביוני  ,1941נאותר זמן נמצאו

המרצחים אילצו את רבם הזקן ,ר' נחרם·בצלאל דזימיטררבסקי
לעמוד כל הזמן על שפת הבור ולמנות את מספר הנרצחים.
 355גברים ,נשים וילדים ,נרצחו בארחו ירס מר ונמהר.
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ערי השרה

אותם יהדוים שלא נרצחו נאותר יום נשלחו לז'אגר .במכתבו

שבתלוש ,הבא מדי מ  bוכריים' .הבבות ראו כי הדבר רציני ,והן

מה·  1בספטמבר הדויע ראש עיריית יאנישרק לראש עיריית

הגשיו להם מספריים .הם גזזו קצה אחד של הזקן  mלכר רלם..

ז'אגר שבימים  29-24באוגוסט הועברו  150היודים לז'אגר.
ברשימת קבררת·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

חלק ',ב מרוכיע קבר·האחים ביאנישרק כדהללן :
המקום -
מהכבי'ז tיאנישר-קשארולי ; הזמן  -תחילת אוגוסט ; 1941
  150גברים ; רכן ב·  ,27.8.41מספר הנך·מספר הנרצחים

יער רילקיארשיס 5 ,ק"מ מיאנישרק ,כ·ססד מסר

צחים

הבבות הוסיפו לנכרת ,אן הרב ניחמם ,באמור :
להם הנערים .והלוואי שתהא זאת כפרה'"...

'מילא ,שיחקו

ביום ',א  29ביובי ,הופיעו לפתע בעיירה גרמנים מזריינםי

מהיידקררג הסמוכה ,שמעבר לגנרל בחבל ממל .ביחד עם
ה"אקטיביססים"

הליטאים

פשטו על

בתי ההידוםי והחלו

מוציאים את כל הגברים מגיל  15שבה ומעלה ,ואף חדלים.
יהודים רבים התחבאו ,אן הליטאים הכירו את כל תושבי

 355 -גברים ,נשים וילדים.

אחרי המלחמה הקימה העיריה על קבררת·הא nים מצבה

רעליה כתוב בליטאית " :במקום זה קבורים אזרחים סובייטיים,
שנרצחו בידי הרוצחים הפאשיססים ב•זtנת ". 1941

העיירה ודיעו מי חסר .הם מסרו זאת לגרמנים .הללו איימו
במורת על הנשים רעל הידלים ,אם הגברים לא יופיעו מדי .כן
בתפסו נזלם והובאו אל מקרם הריכוז בכיכר השוק ,כשמלווהים
מפליאים את מנותיהם .המרבי ליטאים ,שמילאו את הרחרברת

םtירודת

משה אדרנזדן·סרכטנבדג ,ואשדן

נירם המנוחה שלהם ,חזר במחזה דרכים גם צהלו מרוב שמחה.

לצירן  iפנחס אולמן ,יבנה  iמכתבו של יחזקאל פרלררביץ מה" , 28.8.64

נשרק עבר כל היודי בין שתי שוררת של גרמנים .היה עליו

בתיה ;

עדרתם של שלום זיו ,מזכרת

שנמסר על · ידי עדינה

גלרן,

תל·אביב.

להוציא מכיסיו כל דבר·ערן ולהניחו לפניהם .אלחר מכן חיוכשר
הגרמנים בעצמם בבגדיהם של האנשים .בבצירן קצב ,שנמצא
משהר בבגדיו ,הרכה בר במקרם עד מרות .הנשים והילדים יללו

ובכר .רבות מהן רצו להצטרף אל הגברים ,אן הן גורשו

לויקובה

באכזריות.

) ( LAUKUVA

הגברים הועלו על משאיות והוסער תחת משמר כבד של
גרמנים בכירון לשרר~קשנה .כשברע לאחר מכן נאסרו שאר

לריקונה נמצאת במחוז סאררריג ,במערבה של ליטא ,סמרן
לגנרל הגרמני .בשנת ה'זtראה חיו בה -4 00ס  45יהודים.

הגברים ,שלא נמצאו בפעם הראשונה בעיירה ,רכן הגברים

עם פורץ המלחמה בוחר היהודים מהעיירה והתפזרו בכפרים

היהודים מן הכפרים הסמוכים .גם הם הוסער נאותר כיורן .מן

o

העיירה הוצאו ,ביח,ד כ· ד איש.

הסמוכים .העיירה כמעט לא נפגעה .נשופר רק  4מבתי היהודים.

כלריקונה בשאור הנשים הוסף ורק גבר אח,ד משח ,יהדוי

אלה הרצתו ,לפי ',הZזמרעה ,בידי הליטאים ,שנתכררנר להוציא

קשיש ועני .הליטאים "העריכו" אותר והמליצו עליו לוכבי

את היי'" !Lמה"מונרפרל" ,שנמצא בכיתר של בנימין לרויטה .כן

הגרמנים להשאירו במקרם בתרד "יהודון" משלהם .הגזרות על
הנשארים בתרנו מיום לידם .המשטרה חייבה אותם לרב,יא

עלו באש שני הבתים של האחים לרריטה ושני בתים סמוכים

לבית·המרעצה את כל דגלי·הלארם של ליטא שברשותם )"הדיר·,

להם.

ב"  24ביוני לפגרת ערב בכנסר הגרמנים לעיירה .מיד נתפרסמה

דים איגם ערד אזרחים"( .אסרו עליהם לצאת מתחרם העיירה

למקרם·מגרריר

רלקברח דבר מהאיכרים .גזרו עליהם למסדר אח כל הםמרים,

בידי

והגרמנים שרוכר

פקודה ,שעל
הקודם.

עם

כל היהודים

שרבם

מצאר

לחזור איש איש

היהודים

את

בתיהם

שדודים

ספרי·חרל רספרי·קרדש ,ואף את ספרי·התרהר ;

הליטאים .היהודים נצטוו לשאת טלאי צהוב נצררת מגן·דר.ד

אותם .למורת הסכנה שבדבר החביאו כמה נשים אח םםרי·

קבורת

היד

עד מהרה נלקחו היהודים לעבודות שרנות ,כגרן :

החיילים הסובייטיים 'זtנפלו ,ניקוי ושטיפת כלי·הרכב של הצבא
הגרמני,

קברות

פגרי

סוסים,

ביקרי

מחראות

רמצבררי·אשפה

התורה

באדמה.

גרמנים

וליטאים,

יחידים

מתפרצים חנופות אל הנחים ודורשים זהב

רבקברצרח,

וכסף ;

בחיוכרשהים

היו לוקחים גם כלים באים ,מגפיים ,מלבושים רכל מה שמצא
חן בעיניהם .ה"אקטיביסטים" היו סרבנים מניח לבית ואוספים

וכיוצא באלה.

לא עבור ימים רבים והגרמנים התחילו להשתולל בעיירה

את בגדי הגברים ,כדי "למסרם לבעליהם במקרם·העברדה

ולהראות ליהודים את נחת זרועם .על "מעשה רב" אחד מספר

'זLלהם" .גם זהב רדברי·ערן היו דרושים בשבילם .כמרבן ,שכל

אבא היילפרין ,שהיה אז מתלמידי י·זtיבת טלז :

זה לא במסר אף לאחד מן הגברים .הצוררים הליטאים היו

"נירם ר' בשערת הבוקר ,נירם השלישי לבראם של הגרמנים,

ברובם מאנשי העיירה .בראשם עמדו טאדאס סאלאס-ק~לוכשה,

חיים·זליג קפלנסקי ,והנה

ממנהיגי ה"שארליססים" לשעבר ,רעוד מורה עממי ,שאשתו

נכנסתי לביתו של הרב בעיירתנו,

,,

רואה אני ,שיושב הוא על ספסל נמוך ,נדרן 'שבעה' ,ולומד
כזוכר .הסביר לי הרב ,שאיננו רוצה שיראוהו מבעד החלון
)ביתו עמד נשרק( .רהבה נכנסו  2חיילים גרמנים ,רחם פרגים

ררפאת·השיניים גורשה על·דיי הסובייטים לסיביר.

ב·s

ביולי ,בצהרי היום ,נצטוו הגשים להגיף את התריסים

ולהסתגר בבתים .האנשים הציצו ,כמרבן ,בעד כל סדק רחוק.

'.דכ' ענה .הם לקחו ממגר את שערן·

הם ראו שגרמנים וליטאים סובבים מניח לבית ,מקיפים בהס·

הזהב ,ויחד עם זה קרעו את הו! iרשרת שחיתה מחרבות אל

תעוות את הבגין ,מוציאים משם בבהלה ובחיפזון את ההיודים

החזיה .אחר·כן החלו מושכים את זקנו הארון והמפולג ,בעיקר

ומוליכים אותם לבית·המדרש .כרובת צר הגפת התריסים חיתה,

אליו :

'האתה

הרב - ' 1

בשני הקצרות .למראה זה פרצו שתי בבותיו של הרב ביללה

איפרא ,שהגירוש יברא לפתע על כל בית ובית רבדיי האנשים

ופנו בתחנונים אל הגרמנים ,שיחדלו מזה .גם הרב עצמו אמר
להם ' :למה אתם משסים באדם זקן '? עבר לו ' :אם אין רצונן

לא יהיה סיפק להחביא אר לקחת משהר מרכושם .תוך זמן קצר
נתמלא בית·המדרש ב'זLים וטף עד מחבק .המקום הוקף במשמר

יהדות ליטא
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של "אקטיביסטים" ,אין ירצא ראין בא ,ראף מים לא נתנר להכניס.

ואז העביררם לארשרויץ .בהגיעם למחנה·אימים זה ברצעה בהם

הבגין היה רעוע והגשם דלף בעד התקרה ,האנשים התגוללו

אקציה גדולה.

לאחר כחודשיים העוברו יהודים רבים מאושוויץ לררארשה,

על הרצפה רעבים וצמאים ,בצפיפות ובזוהמה,

כעבור  4ימים הוצאו כל הנשים והטף מבית·המדשר ,הועלו

וכתרכם גם האנשים שהרבאר מהיידיקררג .בררארשה הרעסקר

על משאירת והובלו לגיררליאי ,לא החרק מטלז ,שם רוכזו

היהודים בפינוי ההריסות של הגיטר החרב .הם הוחזקו שם

אלפי נשים רילדים מיהודי עייררת הסביבה .כאן עברו עליהם

בתנאים איומים ,ובעיקר סבלו מרעב ,מקרר ,מזוהמה.

הנשים הקשישות והילדים ביום שבת ' T ,באלול תש"א ) (, 30.8.41
יתר הנשים והילדות ,שהרעבון לגיטר בטלז ,ניספר באקציה

בהתקרב החזית לררארשה, ,הסובייטים כבר עמדר לכגרש את
העיר ,הוצאו משם אסירי המחברת בסוף יולי  1944והוסער
לדכאן .בין המתים שהוצאו בדכאו מהקררנרת רהרעברר אל

בכפר ראיניאי ·כ)  6ק"מ מטלז( ,בעת חיסרל הגיטר ,ב·ד' טבת

הכבשנים היה גם ירסף אהררנרביץ מלריקונה .הבחין בר קאפר

כמה מנשי לריקונה הצליחו לברוח מהשחיטות

אחד )מאהל( ,שחרא ערדנר חי רכי רק הכותר אבדה לו .נהג
בר קאפר זה "לפנים משררת הדין" רהעבירהר אל מזרד החולים
במחנה .שם שכב חודשיים ,והודרת לטיפולו הנאמן של צרפתי

כל הסבל והעינויים שעברו על שאר האסירים ,וכאן ניספר כל

תש"ב ) (. 24.12,41
ולהישאר בחיים.

נאמרו ,הרצאר הגברים מהעיירה

ב 29-

ביוני .בדרכן נעצור

המשאיות בשרר~קשנה ,רגם כאן נאספר ליטאים לרארת ולהתבשם

אחד החלים יוסף.

במחזה של יהרדים מובלים כאסירים .והנה קפץ אחד מהאספסוף

עם ברא הצבא האמריקני ,בסרף אפריל  ,1945יצאר לחרות

בעלילה על הצעיר זליג אהררנרביץ ,שקומוניסט הוא .דג,רמנים

מהמחנות גם שרידי לריקונה ,שמספרם היה עתה רק ארבעה

הררידרהר מיד מהמשאית ,ראתר לקחר ערד שניים ,את אברהם

רחם  :ירסף אהררנרביץ ,ארית גרלדפרס ,זרד גרלדפרס ראבא

גרשרן ראת אלהיר שפירא ,בתור "משקיפים" )אברהם היה

היילפרין.

שחפן ,רבציד הגברים בלריקרבה המליץ יהרדי אחד לפני הגר·

מתרד הנשים מלריקונה ,שברחו מהשחיטות ליד טלז והתעבר

אדם זה הלא חרלה חרא .עתה לקחו

כשלרש שנים במחבואים ,נשארו בחיים  :לאה שפירא·ררדניק,

כנראה ה ·ס"ס "נח שברן" את הדברים האלה .לאליהר שפירא

פנינה גץ ואחיה הקטן אריה ,שתי האחיות שרנרביץ ,מינה קגן,

היה בארחו יום פרררנקרל גדול מתחת לבית·ש nיר ,והגרמנים

שרה טרריב ,חנה שררילר.

מנים לשחרר ארחו

בטענר :

הבחינו בזה .את השלרהש הרליכר הצדה ררצחרם ניריה.

בשעה מארחות בלילה הרבלר האנשים למסטרבארן ,כ 20-
ק"מ מהיידקרוג .כשעה שלמה הרבלר ברגל עד הגיעם אל

זכקורות

אריה גולדפוס,

רחובות ;

אבא היילפרין,

בני·ברק ;

לאה שפירא·

רודביק ,תל·אביב.

מחנה ,שהיה מסרנף למחנה·העברדה המרכזי בהיידקררג רבו
עבדר לפני כן שבויים צרפתים ,שאת מקדמם החליפר כעת גברים

יהרדים מהעיירות הסמרכרת ל גנרל.

אן בכנסר אנשי לריקונה

לוקניק
) ;!( LUOKI

אל המחנה ,רהבה נפל מת ר' אברהם יזניררביץ ,כבן  .70הגרמנים
התיור הפעם ליהודים לטפל בעצמם בקבררתר ולעשרת

כמג -

הגיהם .כדר לר קבר בקירבת המחנה ,והרב מלריקונה עסק בעצמר

בקבורה

j

שני בניר של הנפטר אמרר קדיש רקיימר "קריעה"

ר"שבעה" ,רהתפללר כמנין כל השברע רעד ל"שלרשים" .יזניררביץ
היה איפרא היחרדי האחרון מקהילת לריקונה ,שזכת להיקבר
על·דיי בני עדתו כדת ,כדין.

לוקניק נמצאת במחוז טלז בצפרנה·מערבה של ליטא .בשנת
השואה חיר בה

כ 100-

משפחות יהודיות.

כשהחלה מלחמת גרמניהר-וסיה בוחר היהודים אל הכפרים,
ב·  23.6כבר היו הליטאים מאורגנים וענדו סרטים בצבעים

מהמחנה היר היהודים יוצאים לעברך בניקוז ,רבמירחד בחפירת

הלאומיים של ליטא על שרווליהם רעל דשי מעיליהם .הם ציפו

תעלות .החיים היו קשים .יום העבודה נמשן על פי רוב מעלות

לבואם של הגרמנים ,שבכנסר כעבור יומיים ,נירם ד' בשבוע,

השחר רעד צאת הכוכבים  jמגרת ·האוכל היו מצומצמות להחריד

בערב )  (. 25.6משחזרו היהודים מן הכפרים החלר הליטאים
ו rהתעלל בהם רהעסיקום בעבודרת·כפייה .את רבה של העיירה

במיוחד מפקח·עברדה אח,ד צולע ,שכ,נת בפי היהודים "החיגר".

ר' שלמה·אפרים קרביצקי הוציאו ליער ,שם עינרהר קשרת ,גזזר

האנשים המשיכו בעבודת הניקוז גם בברא החורף רעמלר בקרר

לו את חצי זקנר רהריצרהר בנשיאת מים בעלמא .הליטאים
הקימו רעדה מיוחדת לטיפול ביהודים .היא הטילה על היהדוים

) 300גרם לחם תפל רחצי ליטר מרק·מים( .ביד קשה רדה בהם

ובשלג .לאחר שפסה לגמרי האפשרות לעבוד בחפיהר ,היר
היהודים נשלחים אל תחנת·הרכבת הקרובה סטונישקן ,רשם

קנס בסכרם של  50אלף רובל .נלקחו  3בני·ערובה למילוי

יהודי

הדרישה ,ביניהם גם הגב' זיו .הסכום שולם רבני·העררבת

העבידרם

בטעינת קורנות.

בתחנת

זו

נפגשו לעתים

לריקונה עם איכרים מסביבתם ,שהיו מביאים לכאן מיבול
אדמתם ,שהוחרם בשביל הגרמנים .מפיהם של הליטאים נרדער
להם פרטים רבים על גורלם המר של הנשים והילדים בעיירה.
בראשית סתיו  1942נרצח הצעיר משה גץ מלויקרבה ,שעבד
באחרזתר הפרטית של הד"ר שאו ,ראש הגישטאפר בהיידקרוג.

המשגיח על האחוזה התלונן פעם לפני אדוניו על משה
ש"חרצפן" תנהו .מיד שלף זה את אקדוחו רירה בנער.
במחנות היידיקררג הוחזקו היהודים עד סוף יולי , 1943

שוחררו.

כעבור ימים מספר ויבזר את כל היהודים בכיכר השרק,

והעבירו אותם תחת משמר של ליטאים מזדיינים לאחוזה ,במרחק
שני ק"מ מן העיירה .הכניסרם לאסם אחד ואמרר להם ,שעליהם
"להסתדר" .כמשגיח על המחנה נתמנה עגלון יהודי ,שהיה
ה"אידיוט" של העיירה .ירם·ירם היו מוציאים את היהודים

לעבודה ,רארתר עגלון היה ממלא את מקומר של המלווה הליטאי.
לפי פקדותו נאלצר הצעירות לשיר שירים לאומיים של הליטאים,
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ערי השדה

רמי שלא שהר הוכתה על·דייר במוגרל של גרמי ,שקיבל למסהר
זר מדיי ה"אקסיביססים" הליסאים .עיקר העבוהד היתה לסאטא

על קבר·האחים בשאקי הרקמה מצבה רעלהי כתוב בידישי :
"בקבר·א nים זה נקבור ארבעת אלפםי תושבי שאקי mסביבה,

את רחובות העייהר ולנכש את העשבים ברחובות ,עבהדו ששע·

שנרצחו על לא עוול בכמס בשנים  1944-1941בדיי הפא·

שעה מארד את הליטאים ,בראותם את היהודים שרכבים ותולשים

שיסםים הגרמנים  mלארמנים של הבורגנות הליטאית .זכרם

למחנה הובאה משמחת אכדים יהדוים מכמר סמרך ,ובבדיקת

המזהיר של הנס sיס יינון לעולמי עד בלבבות כל הפטריוטםי
של אץר מולדתנו".

את העשב.

החוכצים נמצא אצלם דגל אזרם .בני המשפחה הוכר מכרת

)ראה

:

שאקי(

רצח ,רגם יתר ההיודים לא יצאו נקיים.
על ההידוים נאסר לשוחח עם לא·יהרדי ,מזרן לא ניתן ,ליד
הבאר עמד משמר שלא איפשר ליהודים לשאוב מים .היהודים

לזדיי
) ( LAZDIJAI

נאלצו להשתמש במי·ביצה .באיומים על היהודים שיירו בהם
היו ה"אקסיביססים" מוציאים בלילות את הצעירות ומענים
אותן .כך נמשך המצב עד ל·  1sביולי .נאותר ירם לפנות ערב
באר על אופנוע שני אנשי ס.ס .מדי פקדו להוציא את כל

עיירה בדרומה של ליטא ,סמוך לגנרל עס וכרלין .שרמית

החוכצים מן האסם אל החצר ,רב.מר·כן למסור את הכסף ודברי·

חיתה סייגי עיר המחוז ,אם כי לא היתה בשטחה של ליטא,
אלא בשטחה של פרלין לשעבר .במלחמת פרלין-גרמנהי
)ספטמבר  ( 1939נכבשה סייגי על·ידי הגרמנים ,כך שלאזדיי

הערך .הם איימו ,שמי שלא ימלא אחרי המקורה יירה .לאחר·

מכן נצסרר להיכנס לאסם .כעבור זמן גורשו כל הגברים אל
החצר ,העמדירם בשררה ,ומסביב להם הרצנו "אקטיביסטים"

חיתה עיר·גברל לדי שטח כברש על·דיי הגרמנים.

ליטאים ,כשבדיהים מקלות רפרגרלי·גרמי .לפי השריקה של איש

בלילה שלמני וכררץ מלחמת גרמנדי-רבריה"מ היו תושבי

ה·ס.ס .נצסרר היהדוים לרוץ ,ליפול ,לקרם ,וחוזר חלילה .מי

לאזדיי מגרייסים לחפירת תעלות-מגן .בערך בשעה שלרש לפנות

שלא היה זריז די הצורך הרהכ" .התעמלות" זר נמשכה כשעה.

בוקר הבחינו פתאום ברקיטרת אדומות סנשלחר מעבר לגנרל,

לא nר·מכן נצטוו לרוץ אל האסם ,ולשכב מיד במקרם בר תדרוך

ומיד לאחר מכן באה הוכצצה כבדה .פצצות הגרמנים בוכלו

כף רגלם בהיכנסם לאסם .לא ניתן להם להתחבר אל בני

בליבה של העיירה ובבתיה אחזה אש ,שהלכה והתפשטה

משפחותיהם.

וכילתה את מרבית בתיהם של ההיודםי.

בלילה שביו ה·  1sל"  16ביולי 'כ) בתמוז תש"א( הוצאו כל

הסובייטים החלו בבריחה המונית והצבא הגרמני נכנס לעייהר

לעבודה בשדרת הכבול ,ובמרחק כחצי ק"מ

בשעה עשר

הגברים ,ככיכול,
מן האסם בררו.

כבר גיוס הראשון למלחמה ,ב·  22ביוני ,1941

הנשים שבאסם שמער את היריות .מביד סדקי

בבוקר .בחלה אחזה בתושבים .החלה מנוסה המרבית .רק כ 40-

האסם ראו עם אור הבוקר את הנשים הליטאיות בודקות בחצר

יהודים הצליחו לבורח עס הסובייטים .השאר נמלטו אל כוכרי

את החפצים שהתגוללו בה .כאשר ניתן לא nר·מכן לנשים לצאת

הסביבה וניקשר מקלט אצל האיכרים .ורב האיכרים לא ביארתן

מן האסם אל החצר ,כבר לא נשאר דבר .נאותר יום ,כ"א בתמוז,

לקבל את היהודים .הם לא נתנו להם להיכנס לבתיהם רלוכעמיס

הוצאו הנשים והילדים למחנה גיררליאי .מי שיכול שכר מקרם

אף מנער מים מהצמאים .היהודים נתקבלו לעתים קרובות
בטריקת דלת ובצעקה" :לכר אל סטאלין אביכם "!

והילדים שהובאו מטלז .כל הילדים וחלק מהנשים נרצחו

כוכח יהדוים ואחדים גם

בעגלה ,והשאר הלכו ברגל .בגיררליאי הצטרפו לקבוצת הנשים
והשאר חוסלו

כגיררליאי בשבת ,ז' באלול תש"א ) (30.8.41
כראינאי  ,ליד טלז ,ב·ד• בטבת תש"ב ) (. 24.12.41
עדות

נהרגו.

נירם

שני

בבוקר

שקטה

הסביבה.

וג.רמנים

נער

קדימה,

והעיירה לא היתה ערד בתחום החזית .אז החלו יהודים חוזרים

מקוררת

הגב'

נירם הראשון למלחהמ נפצעו

ורזה

זיו·רביבוביץ,

,29.7.1974

ארכיון

"יד

רשם"

מס'

אל העיירה .הליטאים התנפלו עליהם ,ונח קדשרין ,הרצען,

הרכה קשרת בידיהם .שני יהודים אולצו לכרות ברר ולקברו

, 1591/1481

אותר בעודר בחיים .בר נירם נמלטו היהודים מלאזדיי ווכנו
לעבר סרחיי >במרחק כ· (. 1sמ"ק אליהם הצטרפו גם שאר

ל~קשי
) ( LUKsIAI

היהודים ,שהיו מחוץ לעיירה .אולם גם סרחיי היתה שרוהפ,
ולא היה בה מקרם לגולים .התגוללו יהודי לאזדיי נשזרת ליד
העיירה עד יום השבת .ואז יצאה

פקודה :

על יהודי לאזדיי

לחזור לעיירםת !
כפר השוכן

כ·s

ק"מ מזרחית מעיר המחוז שאקי .במפקד

נירם ',ב  23ביוני ,1941

התקיימה בלאזדיי אסיוכה של

האוכלוסין בשנת  1923ישבר במקרם  42יהודים .בשנת השראה

ה"אינטליגנציה" הליטאית .השתתפו בה כ  30-איש .באסיוכה זר

התגוררו בכפר כמה משובחרת יהודיות.

נבחר רעד שינהל את ענייני המחוז רכן הרבעה תרדה והרקדה

כאשר עמדו הצרורים לחסל את שארית יהודי שאקי הביאו

לצבא הגרמני רלאדרלף היטלר .נירם ',ד  25ביוני ,החלים הורעד

ל"גיםר החופשי" ,בר נמצאו הנשים והילדים של קהילת הידוי

ריםארטאס ,שהוקמו

שאקי ,גם את יהודי לרקשי.
הם נרצחו נירם השבת 13 ,בספטמבר ) 1941כ"א באלול
תש"א( ,יחד עם הידוי שאקי.

להושיב את היהדוים בצריפים ברחוב

בשעתו על·דיי הסובייטים .למעשה היו ליהודים רק צריף רחצי,

כי במחצית השביח של צריף אחד שרכנו נשים וידלים של
קצינים רוסיים.

~הרות ליטא

304
מיד עם שובם של היהודים התלו הליטאים במעצרי:fכ .רבים

כמעט כולם ,ולכן ה  hי'י hסר עתה בחשד גדול לכל ענין ההעברה.

נעצור בתואנה שהם קומוניסטים .נעצרו נערים צעירים ,ילדים
כמעט ,על שנרשמו לקרמסרמרל .נעצור גם אנשים ללא כל
עילה .אם היה לליטאי "חשברן" עם יהרדי ,בא עתה הלה

כמה אנשים יצאו לבלוש בסביבה ולהיוודע ,אם אין שם בודות
חפורים .הידיעה שאין בודות חפרדים במקום הניחה אן במעט
את דעתם.

על סיפוקו .כן נלקחו אנשים ,שהיו ידרעים כרביזיוניסטים

לאחד כמה שעות החלו מביאים ללאזדיי את היהודים

("ד"תיב") וגם זקנים לא מעטים .כל העצורים הרעברר למדי·

מהעיירות רישיי ,קרפציווה ודודאמין ,רכן את ההיודים מהכפרים

שבסביבה .כולם נועדו לעבוד לקאטקישקס .דבר זה הרגיע

אמפרל רשם נרצחו.
על

היהודים

נגזרה

עבודת·כפיה.

העסיקו

בפינוי

אותם

במקצת את היהודים

בלאזדיי :

יתכן שהגרמנים אמנם מתכוונים

הריסות הבתים השרופים .אילתדו בשבילם עבודות שונות

לכונן כאן גיטו .עוד באותו יום הועבדו כל היהודים ,לרבות

ומשונות ,והכל מתון כוונה להשפילם .היהודים שהיר בעלי
משקים ,קיבלו דשות לגור באסמים שלהם ולעבור בשדותיהם.

יהודי לאזדיי ,לקאטקישקס .כאן צופפו את האנשים משפחות

יום אחד בא לצריפי היהודים גרמני ,ביחד עם זומנה ,בן
העיירה ,שנחשב לפולני .הם הוציאו החוצה את דב העיירה,

משפחות בדרגשים אשד בקסדקטינים .המקום היה גדוד תייל
ומסביב שמדו ליטאים מזויינים.
מדי יום הוציאו את האנשים

קברצרת·קבוצות

לעבודה.

ד' יעקב·אדיה הכהן גדשטין m ,חלו מכים אותו בשוט·דכיבה.

בתחילה נתנו  200גדם לחם תפל  300- ,גדם תפו nי·אדמה

גם את בני משפחתו של הרב היכר על שיצ~זו לדאות בנעשה

לנפש ליום .אט אט הלכו המנות וקטנו .פרצה גם מגיפת

לאביהם .אחדי-כן העלו את הרב על מכונית·משא והסיעוהו.

דזינטדיה .אנשים סבלו ורעבו .היו שהתחמקו בגבינה רפנו

היהודים חדדו לגודל רבם ,ורצו אל הכומר לבקש את עזרתו.

אל הנפדים הסמוכים .שם היו מחליפים חפצים תמררת מצרכי·

הרב גדשטין כיהן כדב בלאזדיי זה למעלה מעשרים שנה והיה

מזון או מקבצים נדבות·מזון .הקלה פודתא באה כאשד הורשה

ידוע ,גם בקרב הלא·יהודים ,כאדם מצויין .אולם הכומר התחמק

לכמה איכרים מן הסביבה להזמין יהודים כפועלים במשקיהם.

בטענה ,שאין בידר לעשות לטובת הרב .גם מפקד·המשטהד לא

לעת ערב היו היהודים חייבים לשוב לגיטו .האנשים שקיבלו

רצה לעזור .לפנות ערב ,כאשד החלו היהודים חוזרים מהעבודה,

מזון במקום עבודתם ,היו מוותרים בגיטר על המנה שלדם.

סיפרו האנשים מקבוצת·עבודה אחת ,כי לפתע דאו את הרב

לטובת הכלל .בעניינים הפנימיים של חלוקת העבודה וסידורם

גדשטין מגיע למקום·העבדוה שלהם ,ושם הכדיחוהו לשאת

של האנשים בקבוצות עסק

משדד·עבודה )אדבעטס·אמט(,

שקי·מלט .עם גמד יום העבודה חזרו כרגיל הביתה בעגלות,

שבראשו הועמדו יהודים .כדי לטפל בכל ענייני הגיטר הקימו

ואילו לדב לא חידשו הגרמנים לעלות לעגלה" .שילד בדגל" -

היהודים ועד מיוח,ד שהיה מורכב מנציגי כל העיירות ובראשם

לעגן .ואמנם ,כעבוד זמן-מה חזר גם הרב לצריפים.

הרוקח אסטדומסקי מקופציווה .אולם הוא לא עשה דבר בלי

ליהודים אסור היה להשתמש במדרכה .מותר ההי להם ללכת

להיוועץ תחילה עם הרב גדשטין מלאזדיי .היתה בגיטו גם
היו

דק בתעלה שבצדיי הרחוב .כשנדאה חייל גרמני ,חייב ההי

משטרה

כל יהודי להסיר מיד את כרבעו ולהרכין את ראשו ,כשפניו

הפקד .כל "גוי" יכול היה לעשות בהם כטוב בעיניו ,ולא עבד

מופנים אל החייל .רק כאשד התרחק הגרמני ,יכול היה היהודי

כמעט יום ללא התעללות ומעשה פשע .פעם נתן שוטר ליטאי

יהודית,

שסמכותה

היתה

מועטה.

חיי

האנשים

עיניו במגפיים של יהושע רילנםקי מרדומין .השוטר קרא לאיש,

להדםי את ראשו וליישר את הגב.

מן היום הראשון שימש מקום-מגוריהם של היהודים כמקום
להתעללות ושו.ד תכופות באו לכאן גרמנים וליטאים בתביעות,

המיתו ניריה וחלץ את

המגפיים ...

יום אחד נסעד הגיטו משמועה שהגיעה .שתי בנות מלאזדיי,

אגב איומים ,שיתנו להם שעונים ,תכשיטים ,כסף ,זהב וכדומה.

שיינה אדיוביץ וגולדה קנטודובסקי ,הובלו יום יום לעיירה

לא פעם התפרצו לצריפים שוטרים ,רוצחים ליטאים במדי

לעבוד אצל הקרמנדנט הגרמני .כשחזרו מהעבודה ביום בי27 ,

שוטדי·עזד ואזרחים ,והיו מכים באכזריות את האנשים .בכל

באוקטובר ,סיפרו בסוד על שיחה שקלטו

אוזניהן במקום

יום ראשון ,בשעה שיצאו הליטאים מהכנסיה ,היו מוציאים את

עבודתן .ביקר שם הקרמנדנט הגרמני ממדיאמפול ,שהיה הממונה

הגברים היהודים מהצריפים ומביאים אותם אל כיכר השוק,

הצבאי על המחוז ,וגם הקומנדנט מלאזדיי היה כפוף לו .מעבד

הכדיחרם להתגלגל

לקיר האזינו שתי היהודיות לשיחה שהתנהלה ביניהם .הקן·

לצחוקם

מנדנט ממדיאמפול הרעים נגד זה מלאזדיי על שהיהודים "שלו"

ולהנאתם של הנאספים .בדיונים היו מתנפלים על האנשים

עודם בחיים

הקרמנדנט מלאזדיי הצטדק

זמנים אותם באכזריות .השומרים הליטאים היו דורשים מהיהר·

ואמד ,שזקוק הוא ליהודים ,הם ממלאים עבודות חיוניות,

זים ,שימסדו להם את כספם ,את זהבם רכל דבד·עדן .היו

רצעק :

ושם היו מתעללים בהם ב"אימוני ספורט" -
על הארץ ,להכות אחד את חברו וערד תעלולים כאלה -

פושטים

מהאנשים את

בגדיהם,

בודקים

ומחפשים

בכליהם

ובמטלטליהם .רכוש גדול נשדד המיהודים באותם ימים.
השמועות על צרח המוני וחיסולם של היהודים בעיירות

הסביבה הגיעו ללאזדיי .באמצע ספטמבר הגיעה השמועה על
רצח יהודי לייפון הקרובה.
ב  15-בספטמבר  1941נצטוו כל יהודי לאזדיי לעבוד לקסד·
קטינים באחוזה קאטקישקס ,במרחק קילומטר וחצי מהעיירה.
הבטיחו לכונן בשבילם גיטר ,בו ישבו עד גמר המלחמה .אנשי
העיירה כבד ידעו ,כי היהודים בשאר העיירות בליטא הושמדו

 -הלא חרפה היא ...

ורבים מהם ארמנים טובים ונחרצים .התרגז המדיאמפרלי

"עליך למלא את תפקידן ,ולא

 -תשולח אל החזית "! ענה

לו הקרמנדנט מלאזדיי " :חייל אני ,איש·מלחמה ,ובזה לא

תפחדיני"...
מצב-הרוח בגיטו חושמל

בן-רגע :

משק כנפי המרות זעזע

את האנשים ,החרידם לקראת יום מחר .בלילה חמקו מהגיטו

אנשים לחפש להם מחבוא אצל איכרים ובשדות .אולם מאחר

שלא היו מאורעות מיוחדים שקטו כעבוד יום·ירמיים הדוחות.
האנשים החלו תולים את תקוותם בקומנדנט ובטחו ביושר לבו :
דואי יגן גם להבא על היהודים הנתונים בידיו .ואמנם ,בסוף
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קבר·א nים לקדושי מריאמפול
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ליגום

אוקטובר כנר נרחצו ההיודים כמעט בכל עיירות ליטא ,ואילר
יהודי לאזדיי היו נין היחדיים שנותרו עדו בחיים.
נירם ',ה  30באוקטובר

,1941

) ( LIGUMAI

נסגר הגיסו לגמרי ולא נתנו

שהרוצחים

העיירה ליגום נמצאת במחוז שאורלי ,בצפונה של ליטא,

הליטאים הולכים ואתים בדייהם .היהודים םנו לקציו המיז.zטרה

והיא קרובה לשאוולי .בשנת השואה חיו בה כ  30-משפחות

לאנשים

לצאת

מרחוק

לענודה.

האנשים,

ראו

הליטאית ו·ז.zאלוהו לפשר הדבר ,והוא ענה

בקרירות :

"הולכים

היודיות.

לכרות נורות בשבילכם .ענודה זו תארך כמה ימים ,וזמן זה

הגרמנים נכנסו לעייהר נ"  30ביוני  1941ומדי התחילו

לאחר "הסברה" זו החלו רבים

הגזירות ,ההתעללויות והרצח .את השלטון בעיירה נטלו שוטרי·

מנסים לברוח .השמירה חיתה חזקה וה·  tומרים ירו אחריהם.

העזר הליטאיים ,וכן ה"אקטיביסטים' ',שהסתובבו עם סרטים
לבנים על שרווליהם והראו ליהודים את נ nת·ידם.

היו .למחרת ננוקר נא ראש·המשטרה "להרגיע" את ההיודים.

קורם נרצחו הגברים 40 .מהם הובאו ליער בייקנאיץ' .כעבור

"הבריחה היא ללא הגיון .כל מקום

ימים אחדים הונאו  150נשים וילדים לאותו יער ,אל חלק אחר

בדיוק נשאר לכם

לחיות ,, ..

נו ביום הוחזרו לגיסו כהמ פצועים שנתמסר וגם הרוגים אחדים
הוא פנה אליהם

ואמר :

שדורכת נו רגל גרמני ,נמחק היהודי מעל פני הארץ .אין אף
פינה בה תמצאו מחסה מםני הכדור המוכן בשבילכם .ואתם

לא היחדיים .יום אח,ד והוא קרוב וקבוע ,בוא יבוא הקץ על
כל ההידוים בכל מקום שהם".

 25מאנשי המקום ,יהודים ברונם ,נקברו בשולי היער ,כשני
ק"מ מזרחית מליגום.
קברות·האחים אינם מגדורים ואין עליהם מצבה.

הליטאים הגיפו את הצריפים וסגרו את כל החלונות והדלתות
נקרשים ונמוטות·נרזל .האנשים ישנו כלואים ללא מים רמזרן.

בכל זאת נמלטו מהצריפים נשני הלילות הראשונים כ· 1soאיש.
ביום ',ב 3

n

נו ,נרצחו ונקברו נקבר·א ים.

בנובמבר )י"ג מרחשון (,נ"z.ז•ת הוציאו את היהודים

עירומים מהצריפים והוליכום לבורות ,מרחק כ·סס 3מטר .שם
רצחו אותם ביריות .נס eו כ  1,600-נפש .איש לא הצליח נירם

זה להימלט .את ההוראות ל"מבצע" זה נתנו הגרמנים ,אולם
במקום הרצח הם השתתפו רק כמשקיפים .הליטאים הם שהיו

כאן הפעילים והמבצעים .ברצח השתתפה גם קבוצת רוצחים

ליטאים ממריאמפול•

ברישמת

קנרות·האחים,

בליטא" חלק
כדלהלן :

',ב מופיעים

שפורסמה

"טבח

בספר

המוני

קנרות·האחים בסביבות ליגום

 .1המקום  -יער יוקנאי',ץ נשני אתרים  :האחד 5-4
ק"מ מזרחית לליגום ,והשני  4ק"מ צפונה ; הזמן  -יולי ; 1941
 במקום אחד  ,40ובשני  150נפש.מספר הנרצחים
המקום

.2

-

בפאתי היער 2 ,ק"מ מזרחית

מחצית שניה של שנת

; 1941

מליגום ;

מספר הנרצחים

הזמן

-

•25 -

וכקרורת

עדות פנחס אולמן ,יבנה.

כאמור ,רבים נמלטו לפני הטבח .כמה מהם נפצעו קשה,
נתפסו והובלו בחזרה לגיסו ,וביום הרצח סחנום לנורות יחד

לידוביאן
) ( LYDUVENAI

עם שאר החולים והתשושים .רבים מהנמלטים נהרגו בידי
האיכרים .לאחר זמן חדלו הליטאים לרצוח את הנתפסים והיו
שמים אותם במאסר .כאשר הגיע מספר התפוסים ל  35-איש,

הובילום לקנר·האחים ושם רצחום .מכל  180הנמלטים נשארו
בחיים עם גמר המלחמה

 6אנשים :

רבקה גרשטין·מיכנונסקי,

לידוניאן היא עיירה קטנה במרכזה של ליטא ,כ·  15ק"מ
צפונית לעיר·המחוז ראסיין.

זאב מיכנובסקי ,דב ,ף! מרים קולייסקי והאחיות גיסה ונת·•~בע

בשנת השואה חיו בה כמה עי~רות יהודים.

קויפמן  -כולם מלאזדיי ; חמילבסקי  -מווישיי ; גדליה כהן -

אין לנו ידיעות ישירות על קורות יהודי לידוניאן בשנת
השואה .להלן כמה מן המקורות אשר

מרודמין.

אחרי המלחמה הקימו היודי העיירות י t,חוסלו נלאזדיי מצבה

א.

ברשימת קברות·האחים.

ברשותנו :

שפורסמה

בספר

אטבח המוני

על קברי·האחים אשר בקאסקישקס .על המצבה צויין בליטאית,

בליטא" חלק ',ב נאמר ,שבקירנת הכפר פדוביסה ,סמוך לעיירה

שבמקום זה רצחו הפולשים הנאצים והלאומנים הבורגנים 1,535

לידוניאן ,נמצא חנר·א nים .ב·  16 • 15באוגוסט שנת 1941
נרצחו ונקברו ו~ם  120-115נפש.
ב" .האנציקלופדיה הליטאית הקטנה" )חלק ',ב עמ' (351
מוסרת '  tבובנת  1941רצחו הפאשיסטים הגרמנים יחד עם

אנשי מחוז לאזדיי
ברשימת

-

גברים נשים וטף.

קברות·האחים,

שפורסמה

בספר

"טבח

המוני

בליטא" חלק ',ב מסומן קבר·האחים נכפר קאטקי·~קס ,מרחק

קילומטר אחד מלאזדיי 300 ,מטר מערבית מהחורשה .מספר
הנרצחים

1535 -

איש ;התאריך

•3.11.41

לדיוביאן ,כ  300-אזרחים סובייטיים וניניהם חלק מתושבי

לדיוביאן .יש להניח שהיו אלה יהודי לדיוניאן.

מקוררת

עדויות וחנ וזאב מיכנובסקי,

הלאומנים הבורגנים המקומיים ,על נהר הדוביסה ,בקירבת

ומתגן ;

גדליה כהן ,ירושלים.

ליודווינובה
) ( LIUDVINAVA
עייהר קטנה במחוז מריאמפול 9 ,ק"מ מערבית למריאמפול
בכיוון לאליטה.

יהדות ליטא
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בשנת  1923חיו בה  25-20משפחות יהודיות .אין לנו

בשעה אחת אחר·חצות נכנסו למגרש שישה אנשי ס.ס .רכובים

דייעות מדוייקות על מספר המשפחות היהודיות בשנת השואה.

על אופנועים .אחרי התעללות מרובה בשוכבים ,הוציאו נשים

משפחות ,שכן המקום שימש

ואכסון .כשהאיר היום באו למגרש שתי פלוגות מזויינות של
ליטאים .מיד נצטוו הגברים לקום .הוציאו קבוצת גברים ועל

זעי לחשוב ,שחיו בה 20-15
מרכז לסביבה ומספר התושבים היה קרוב לאלף נפש.
ידוע ,שההיודים נעצרו והובאו למריאמפול .שם נרצחו ב· 1
בספטמבר  1941יחד עם יהודי מריאמפול;

)ראה :

מריאמוברל(.

האחרים פקדו להמשיך לשכב .כעבור שלוש שעות נשמעו

יריות מרחוק .לאחר זמן·מה חזרו הליטאים והוציאו קבוצת
אנשים נוספת תוך מכרת .אלה הובלו לבית·הקבררת היהדוי
בעיירה ,שהיה במרחק

500

מטר מן המגרש .כעבור רבע שעה

שוב נשמעו יריות רובים ומכונות·יריה .עתה היה ברור לכל

מה מתרחש ,ופרצו צעקות ויללות .השומרים התחילו לירות

לייפון
) ( LEIPALINGIS

ושלושה אנשים נהרגו במקום .הצעקות וקריאות "שמע ישראל"
פלחו את החלל .גם אנשי·המשמר נבהלו ופסקו לירות .הופיעו
שוטרים אחרים והחלו לשדל את היהודים שיירגעו .ךם ,אמרר

עיירה במחוז סייגי ,בדרומה של ליטא .בשנת השראה חיו
בה כ  100-משפחות יהודיות.
כשפרצה מלחמת גרמניה-בריה"מ ניסה חלק מיהודי לייפון
להימלט לבריה"מ .הדבר לא עלה בידם והם חזרו לעיירה.
במקום היו כבר מאורגנים "אקטיביסטים" ליטאים ,אשר החלו

כי לקבוצות שהוצאו לא אירע כל רע .לשתי נשים אף נמסרו
פתקים מבעליהן .נכתב בהם כי הם עובדים ,אלא שיורים מעל
לראשיהם כדי להפחידם .גם רועים . ,שרעו פרות בקירבת מקום,

הצטרפו לאותם דברי·שקר .כך הצליחו הליטאים להרגיע את
האנשים .הובאו גם מים לשתיה .לאחר שלוש שעות פרצו

מדי להתנכל ליהודים.

ה"אקטיביסטים" למגרש וציוו על כל הגברים להסתדר בשורה.

האקציה הראשונה בהיודי לייפון בוצעה ביום ',ה 11.9.1941
)י"ט באלול תש"א( 155 .גברים ,נשים וילדים ,הוצאו לטבח

איש לא זז ממקומו .רבים מהגברים הסתתרו בין הנשים.
ה"אקטיביסטים" החלו להוציא את היהודים קברצות·קבוצות

בקירבת בית·הקברות הקתולי שליד הנהר סיירה.
בעת שהובילו את היהודים לרצח גילתה רחל שלמרק

הגברים שהסתתרו בין הנשים .באותו יום הוצאו גם

התנגדות .היא הרימה קולה והטיחה דברים קשים ברוצחים.

נשים ונורו .יתר הנשים והילדים הושארו במגרש למשך חלילה

דמ.לווים הליטאים התנפלו עליה והיכרה למוות.

תוך מכות בקתות·רובים ופרגולים .הם חיפשו ומצאר גם את

2

קבוצות

חשבי .באותו לילה שוב אנסר ליטאים יחד עם אנשי ס.ס.

בערב ראש·השנה תש"ב נעצרו הגברים היהודים שנשארו

נשים לעיני בנותיהן ,רבנות לעיני אמותהין .למחרת ,ערב "שבת

בלייפרן והובאו לאולקניק ,שם נכלאו ברפתות הקסרקטינים.
למחרת היום הובלו ,יחד עם בני אולקניק ודקשנה ,על·ידי
ה"אקטיביסטים" הליטאים לאיישישוק .ההתעללות מצד הלי·
טאים חיתה איומה .בכל מחצית ק"מ נורו  3-2אנשים ,רכך
נורו בדרך כ·סד איש .באיישישוק כלאו את היהודים ברפתות
ובבתי·המדרש .כן הוחזקו עד "צרם גדליה" תש"ב .אוםנר ימים
עברו עליהם תוך עינויים סאדיסטיים ביותר .נשים נאנסו .כל
החפצים בעלי הערך נלקחו ,ומגפים או מעיל טוב הורדו
מעליהם .פעילים ביותר במעשי ההתעללות והשוד היו יוזאס
בדרריס ,יוז· אס סטרשרנס וליקונס·רצלובס אוסטרובסקיס )זה

שרבה" ,הועברו אל קירבת בית ·הקברות הנוצרי באיישישרק.

האחרון היה מפקדה האזרחי הליטאי של איישישוק(.
בצהרי היום של "צום גדליח" ,24.9,1941 ,התרכזו באיישישוק

שוטרי·עזר מכל הסביבה ,והיהודים נצטוו לצאת מן הרפתות

שם נצטוו להתפשט ,ואחרי שהתעללו בחן הן מצאו את מותן.

רבות נקברו חיים בשני בורות .הילדים רוסקו ושוסעו והושלכו
לבורות,

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"
חלק ',ב צויין קבר·האחים בלייפון כדלקמן :
המקום  -העיירה לייפון ,מערבית לבית·הקברות הקתולי,
ליד הנהר סייהר ; הזמן  ; 11.9.1941 -מספר הנרצחים -
 155גברים ,נשים וילדים.
מקורות

עדריות בדל ליפשיץ )מינכן ,ללא תאריך( ,ארכיון "יד ושם" מס'

; 154/66

שלום סוננזון מאיישישרק )מינכן,

(, 7.3.1946

שם ,מס'

•103/42

והלסתדר בשוררת בנות  4אנשים .הם הוקפו בשרשרת חזקה

של שוטרי·עזר רמכרנרת·יריה והובלו למגרש שרק·הסרסים,
שהיה מוקף גדר גבוהה של קרשים .מיד נצטוו כלום לשכב

על הארץ• על הפעולה הזאת פקד אוסטרובסקיס .לתוך ומ.גרש
פרצה כנופיה של שוטרים ליטאים ובצעקות·פרא דרשו למסור

לינקובה
) ( LINKUVA

לךם ,הכל .באמצע המגרש הוצב סל גדול ,וכל אחד היה צריך

לגשת אל הסל ולשים בו את שיש לו .בינתיים ,במשך שעתיים

עיירה מבחוז שאורלי .בשנת  1923בפקדן נח  625היוידם.

רצופות ,חיכו את היהודים במקלות ובמוטות ברזל ,עד שעייפו

ביום השני לפלישת הגרמנים ,כאשר נודע על נסיגת חסוב·

המכים והפסיקו .שום יהודי לא יצא נקי .דם נזל מכל אחד.

ייטים ,החלו גם יהודים מלינקובה בורחים לעבר המזרח ,נירם

עד לפנות ערב נמשכה פעולת הריכוז של כל היהודים מבתי·

זה כבר יצאו לפעולתם ה"אקטיביסטים" הליטאים ,וראשית

העצורים הוחזקו שכובים במעגל באותו מגרש .כל הלילה

צעדם ההי  -לרצוח היודים .חם אדבר מחוץ לעיירה ליהודים
הבורחים רירו בלייזר שלרסברג רבבנו אברהם ,כבן  ,19שברחו
יחד עם בני משפחתם .אלח השניים עוד זכר לקבורת·ישראל

המדשר ,הרפתות והאורוות.

'/זסתרבבו משמרות והתרו ,שאם יעז מישהו לקום הוא יירה.

ערי

השדה
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בבית·העלמיז בלינקובה .למחרת ,ביום ',ג מלאה העיירה בגדודי

כל אלה לגרמניה ,ראח"כ מצאר להם חסות ומשען באזורי הכיבוש
של האמריקאים והאנגלים.

למזרח ,יהודים שנמלטו משאורלי וממקומות אחרים .אל הכפר

 57הגברים ,שבכלאו בבית·הסהרר כשאורלי ,התענו שם

ההיודי פאמושיס ,בקירבת לינקובה ,הגיעו יהודים רבים .ללינ·

נוראות .בימי הקץי הלוהטים היו צפופים בחדר צר ,ללא מזרן

הצבא האדום בדרן נסיגםת .לעיירה גם הגיעו ,בדרן מנוסתם

קובה נמלסו רגם נשארו בה ההיודים מכיריד פושוויטיז הסמוכה.

רמים ,והליטאים עדר היו מסיקים את ההסקה המרכזית "לחמם"

כך הגיעה האוכלוסיה היהודית הכללית בלינקובה עם כניסת

את הדי,ודים 30 .מהם ,החזקים בגרפם ,הובלו ירם·ירם ליער

הגרמנים לעיירה בשבת 28 ,ביוני  ,1941ל  1000-נפש בקירוב.

קוז'יאי ,כ  15-ק"מ משאורלי ,שם העסיקו אותם בחפירת בררות,

ביום ',א  29ביוני  ,1941באו ה"אקטיביסטים" הליטאים

ששימשו לאחר מכן לקבר·האחים הגדול של יהודי שאורלי
והסביבה 27 .הגברים ,שלא הועסקו בעבודה ,נודר כולם ב 10-

בתביעה ,שכל ההיודים יתייצבו במשטרה שנתארגנה מחדש.

הליטאים הם שנטלו מעתה את היוזמה ברדיפת היהודים ,והם

בלבד ביצעו בלינקובה את כל פעולות ההשמדה .מפקד·

ביולי ,יחד עם יהודים משאורלי ,שנמצאו אז בבית-הסוהר.

עם הקמת הגיטר כשאורלי הוצאו מבית·הסרהר  30הגברים

המ·זtטרה היה סינטאריס ,לשעבר קצין במשסרת·הגבולרת של

מלינקובה ,יחד עם ערד

ליטא ,ובין יועציו הראשיים היו גם הכומר ביליאצקאס ונכבדים

מצבם היה קשה יותר ממצבם של יהודי שאורלי ,מאחר
שבאקצירת השתתפו "אקטיביסטםי" מלינקרבה .אלה הכירו את

ליטאים נוספים .היהודים שהתייצבו במשטרה וכן רבים נוספים

נעצרו ונכלאו באורווה של יצחק קפולייר ובמחסנים של אבא
קאן ,שאול גירש רלייב בר .שם עונו האנשים

באכזריות :

היכרם,

גזזו את זקניהם של נכבדי העייהר ,וימים שלמים ,בימים
החמים בראשית יולי ,לא נתנו להם מים ומזרן .ביום ',ב 30
ביוני )אור לה' בתמוז( ,הוצאו עשרה צעירים ,כולם בגיל 20-18
שנה .הם לא חזרו .ליטאים סיפרו ,שהצעירים הובאו ,ערד

כ· 1so

יהודים ,רגם הם הרכבסר לגיסו.

יהודי לינקרבה רחיו מתאנים להם במיוח.ד כל מי שהכירו בו
כי בא מלינקובה ,נלקח מיד להשמדה.
גורל אלה שעברו את האקצירת הראשונות בגיטר שאורלי היה
כגורל יהודי המקום .השרידים הוצאו למחברת-ההסגר בגרמניה.
בראשית מאי  ,1945עם בוא הצבא האמריקאי ,זכר להשתחרר
ממחנרת·ההסגר רק  4מיהודי לינקרבה.

באותו לילה ,אל בור·החרל ,לא רחוק מבית-הקברות הקאתולי,

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

שרם רצחום ביריות .רק אחד הצליח להימלט .היה זה אחרון

חלק ',ב מסומנים קבררת·האחים שבסביבות לינקרבה כדלהלן :
 הר יורגאיצ'יאי ,כ  3-ק"מ צפונית-מזרחית . 1המקום
ללינקרבה ; הזמן  ; 3.7.1941 -מספר הנרצחים  32 -גברים

קאן ,בן 18

שנה .כחצי שנה נדד בסביבה והתחבא במקומרת

שונים .לבסוף נתפס בידי חבריו לספסל הלימודים בגימנסיה
הליטאית ונרצח.

ונשים.

למחרת רצח הצעירים הוציאו שרב ה"אקטיביסטים" בלילה
את היהודים המבוגרים והקשישים .נולם הובאו ליער אטקרצ'"
ירנאי ליד הנחל מוטא ,כ"  3ק"מ מהעיירה ,ושם נרצחו.
ביום ד' 2 ,ביולי ) ' Tבתמוז( ,ב"  4לפנות בוקר ,הוצאו

מבתיהם לפי רש··מה מיוחדת משפחות שלמות  -גברים ,נשים
וילדים  -שברובם היו תושבי העיירה ובחלקם פליטים ,ביחד
כ·  12sאיש .אנשים אלה הועלו ל  4-מכוניות-משא של הצבא
הגרמני והובלו לבית·הסוהר כשאורלי .הנשים והילדים שוחררו
מי,ד ן  57-גברים נכלאו בחדר אחד צר .קבוצה שניה ,שהוצאה
באותו יום מלינקרבה בעגלות ,לא הגיעה בכלל לבית-הסוהר
רגם לא לעיר .נולם נרצחו בדרך בידי הליטאים מלוויהם.
בין הנרצחים היו גם הרב דב· בר דרדמן מפרשוויטיז

.2

המקום

-

יער דורארירקאי,

כ 4-

ק"מ

צפרנית·מזרחית

נ  200-גברים.

ללינקרבה ; הזמן  ; 7.8.19!, 1 -מספר הנרצחים -
 .3המקום -

יער ראסלקישקיאי )אטקרצ'יונאי(,

כ·s

ק"מ

דררמית·מזרחית ללינקובה ,בקירבת הכפר ראסלקישקיאי ; הזמן
 ; 5.8.1941 -מספר הנרצחים  -כ  300-נשים יולדים.

ה ע ר ה:

אין התאמה ביד התאריכים הנזכרים ב"םבח המוני בליטא"

לבין אלו הנזכרים בעדויות.
זבקורות

עדריות לייב

קאן ;

ירכבד בר-כהן,

ירושלים ;

אהרן

קרצ'מר ;

קובץ

"ליםע' ',חלק א :עמי  11860א .ירושלמי" ,פנקס שאבלי".

ובנר.

הנשים והילדים ,ששוחררו מבית-הסוהר ,לא מצאר להם

לצקובה

מקרם מגורים כשאורלי וחזרו ללינקובה .בדרך נרצחו רבים

) ( LECKAVA

מהם ,בעיקר אלה שעברו בדרכם את העיירה פרקררי ,בה ברצעה

אז האקציה על היהודים .הם צורפו ליהודי פוקרוי ונרצחו יחד
עימם .אלה שהגיעו ללינקובה נכלאו ברפתות של בעל·האחרזה

זרד דרידסרן ,שבהן נמצאו כל ההיודים שנשארו בעיירה .שם
התענו יחד עם כל הציבור עוד כשכרעיים.
ב"  23ביולי ) 1941כ"ח בתמוז(

עלה הכורת על היודי

עיירה קטנה בצפונה של ליטא ,על הגנרל עם לטביה ,כ 12-
ק"מ צפונית ·מערבית מעיר·המחרז מאז'ייק.
בשנת השראה חיו בה כעשר משפחות יהודיות.

במקרם

התארגנו

לאומנים

ליטאים,

ו"לעשרת סדר" בעיירה .כל היהודים נעצרו ובשלחו למקומרת·

לינקרבה .ההי זה נירם האחרון לחגא  iת השקאפליירנה של
הליטאים ,הנהרגות ברוב פאר באיפרכיה הקתלוית בלינקרבה.

ירכוז במאזיייק

נירם זה הוציאו את כל היהודים 700 ,לערך ,אל יער אטקוצ'יונאי,

שני האחים פרישמן והלל ברהאוז.

רשם בורר עד אח.ד ברצח זה היו פעילים במיוחד הליטאים :
 3הבנים של הרוקח יאסרקאיטיס ,סינטאריס ,יאנאוסקאס ,סימונ·

אשר

החלו

לשלוט

והסביבה.

ידוע

שבין המשפחות

שנעצרו

היו

כולם נרצחו ונספו יחד עם יהודי מאז'ייק.
זכקורות

איטיס ,האחים יונאס רפובילאס סטומבריס ,האחים טרא•זtקא,

"לא נשכח" ,מהסידרה "העובדות מאשימות" ,עמי  ,48וילנה• 1960 ,

יאסאביצ'יוס רעו.ד עם נסיגתם של הגרמנים בשנת  1944עברו

)ראה :

מאז'ייק(

יהדות ויטא
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השרתט ר' שלמה·יצתק בוזק והאשימו אותם בריגול וקשירת
קשר למר.ד הסיבה לכן חיתה פשוטה ביותר  :ערב אחד בא

מדינגיאן

) ( MEDING ~ NAI

השוחט לכיתר של הרב ,שהיה סמרן לבית·המדרש .אחרי

כפר במחוז סלו 13 ,ק"מ צפונית-מזרחית מריסונה ,בכיורן

פלרנגיאן .נהר חמיניה עובר באמצע הכפר.
בשנת השראה היו בכפר רק כמה משפחות יהודיות .הן נרצחו

ב" 23.7.41
ירבאשישרק,

)כ"ח בתמוז

כ 2-

תש"א(

ק"מ

ונקברו בכפר·האחים בכפר

דררמית·מ rרחית

מפלרנגיאן

בדרך

לו'אראן.
הרשום

לפי

ברשימת

קבררת·האחים

בספר

"טבח המרבי

שוז~רחחר ביניהם יצא הרב ללוות את השוחט לכיתר .בית הרב

היה בקירבת תחנת-המשטרה .ראה שוטר שני זקנים מתהלכים
ושקרעים בשיחה ,התנפל עליהם רחבשם בבית·הסרהר .רק למחרת
היום הצליחו היהודים להוציאם.
לפי פקודתו של מפקד מחוז רילקרמיר מה"  23ביולי 1941

נאסר על יהודי המקום לצאת מתחרם מגוריהם ,היה עליהם
לענוד את טלאי המגן·דרד הצהוב ,נאסר עליהם לקנות מצרכי·

בליטא" מצאר בקבר·אחים וה מנוחםת  22גברים רב שים ,כנראה

מזרן מהאיכרים,

כולם יהודים.

יום אחד נקרא למשטרה ראובן קררניק ,שחיתה לו אחווה
בכפר קרוב לעיירה .הוא נשאל אם המשק שלו ירכל לקלוט

מקוררת

וערד.

שמואל מלץ ,תל·אניב.

ולפרנס את יהודי מרסניק .תשובתו חיתה חיובית והוא גם

)ראה םלונגיאן(

אישר זאת בכתב .כעבור כמה ימים נקרא שרב מר קררניק

למשטרה ,שרב נשאל ארתה שאלה ושרב חזר על תשובתו
החיובית בעל·פה ובכתב .יהודי מרסניק החלו לחשוב ,שיעבירו
מוורוטש

אותם למשקר של קררניק ,שם יעבדו ,יחיו יחד ויתפרנסו.

רק ימים ספרדים ניתן לאומללים להשתעשע ברעיון זה .קשה

) ( MAURUC::IAI

לקבוע אם הגרמנים שינו את תרכנית ה"אקטיביסטים" במקרם

כפר במחוז קרבנה ,במרחק  8ק"מ מהעיירה גרדל~ררה  .בשנת
השראה חיו בה משפחות אחזרת של יהודים.
איו לנר פרטים על הקודרת את היהודים במאורררטש .לפי
עדריות שרנות הרבאר כולם לגרדל~ררה רשם נרצחו יחד עם יהודי

הסביבה בין ה"  28באוגוסט רה·  2בספטמבר שנת 1941

)ראה

י"א באלול תש"א ) 3בספטמבר

(, 1941

פשטו ה"אקטיביסטים"

הליטאים על בתי היהודים ופקדו על כולם לקחת את דברי·

העדן שברשותם ,ארכל ובגדים ולצאת לרחוב .משם הרליכרם
רריכזרם בבית·המדרש רבבית·הכנסת )ררינטערשרל( .הביאו גם
את היהודים מהכפרים הסמוכים ומהעיירות הקטנות .הפרידו

דר"ח·יגר(.

קבר·האחים נמצא כקילומטר  .מגרדל  t$ררה ,על שפת הנהר

בין הגברים לביד הנשים והילדים רכל קבוצה הוכנסה לבית·
כנסת נפר.ד כל הלילה החזיקרם במעצר תחת שמירה חמורה

יו$סיה.

)ראה

אר שחיתה זאת תחבולת הסחה .כך אר אחרת ,נירם ד' כשברע,

וקפדנית במיוח.ד למחרת כברקד העבירו את כולם לבית

גזולזורה( •

המועצה המקומית ,שם נאמר להם שהם מועברים לעבוד במקרם

עיירה במרכזה של ליטא ,במחוז רילקרמיר .בשנת 1923
בתפקדו בה  351יהודים .בשנת השראה חיו בה כ"  65משפחות

אחר .למקרם הגיעו  50עגלות של איכרים וכל היהודים הועלו
עליהן .אל כל עגלה נתלווה גם שומר מזרייך .כולם הובלו
בכיורן לרוילקרמיר .הנשים והילדים הובאו לכפר רייטקרשקיס,
כ· sק"מ מררילקרמיר .כפר זה שימש מקרם·ריכרז לנשים וילדים
מכל הסביבה .נוסף לאלה ממרסניק הובאו הנשים והילדים גם
מהעיירות שירררינט ,גלרואן ,ששרריל ,ג~דררביץ ,ברגרסלאווישרק
רעוד .כל הלילה החזיקו אותם סגורים באורוות ולמחרת הבוקר

יהודיות.

הובלו לפיגוגיה רשם נרצחו.

מוסניק

) ( MUSNINKAI

עם הכיבוש הגרמני התארגנו במקרם "אקטיביסטים" ליטאים,

את הגברים החזיקו במקרם קרוב לררילקרמיר ,שם רוכזו

כצעד ראשון נעצרו כל אלה שהיה להם קשר עם השלטון

הגברים מכל הסביבה .הם עונו כל הלילה בתרגילי "ספורט"
עד שנפלו עייפים ותשושים .אחרי שחיסלו את הנשים והילדים

הסובייטי .ליהודים הספיק ,שאחד מבני·הבית השתייר לארגון

העלו את הגברים על העגלות ,הביאו אותם לקבררת·האחים

סובייטי אר שברח אר ניסה לברוח לברית·המרעצרת ,כדי שיעצרו

בפיברנהי רשם נורו ונקברו.

אשר הכריזו על עצמם כשליטי המקום.

ויוציאו להורג את כל המשפחה .כן נעצרו והובאו לררילקרמיר
ונרצחו שם משפחת קרצ'מר על שהבן נמלט לברית·המרעצרת,

חנן וימאן

כן נרצחו יהודי מרסניק נירם

)5

בספטמבר

,,

כשברע ,י"ג באלול תש"א

(. 1941

על כי שני הבנים נמלטו יחד עם השלטונות

רבים מהאיכרים שהסיעו את היהודים ממרסניק לררילקרמיר

הסובייטיים ,ואת משפחת לרין החייט רצחו ה"אקטיביסטים"

לא מיהרו לחזור לבתיהם .הם עמדו בצידי הדרן רחינו לראות

במרסניק עצמה על שהבת ניסתה לברוח לברית·המרעצרת ,לא

איך מובילים את היהודים למורת .לדבריהם ,היה מראה הגברים

-

הצליחה וחזרה לעיירה.

מחריד .הם שכבר במשאיות ללא תנועה ונראו כאילו היו ללא

ה"אקטיביסטים" במקרם השתמשו בכל אמתלה ,בכל מקרה
פעוט ,כדי להפיל חיתתם ופחדם על היהודים המושפלים וחסרי
המגן .יום אחד אסרו את הרב ר' אברדם·,יצחק

בניאש

ואת

רר  n·nיים .האיכרים הפיצו שמרעה ,שכאילו הוזרקו לגברים
זריקות

מורת ...

כמה יהודים הצליחו לד,ימלט לפני שהחלו להוציא אותם

ערי

309

השדה

מהעיירה הם מצאו מקלט בבתי איכרים בסביבה .רובם נתפסו

על מהלך הרצח מסר סטאסיס סטכנוויצ•ירס ,ב"  25באוגוסט

ונרצחו .שדוו בחיים וזכו להשתחרר ראובן קרוביק ומ::יפחתו -

 , 1958בעת שנחקר במשפט  i:התנהל נגדו בליטא הסובייטית.
הוא

אשה ,בן ושתי בנות.

השתתף

עצמו

ברצח

ובין

השאר

סיפר,

כי

גם

השתתף

במעצר היהודים באוקמיאן .לאחר שהוחזקו שם  3-2שבועות

םקרדרת

עדויות ראובן קרוניק,

פתח-תקוה :

פתח-תקוה.

חנה אדים )אינגל1

בבית·המדרש הובלו כל היהודים למאז'ייק  ...כולם הובאו
לטירקשלה והוכנסו לאסמים .למחרת היום הגיעו מפקדי המש·
טרח ממאז'ייק בלוויית קצינים גרמנים והודיעו ,כי יירו יהודים .

ליורים הבטיחו שכר )"הונורר" ,לדבריו( מתאים .המשתתפים

קיי'זמ

חולקו לשלו•~ קבוצות  :האחת שמרה ,השביח הובילה את

)( ~fAZEIKIAI

האנשים מהאסמים לבורות ,והשלישית ירתה .העד היה בין
היורים .המפקדים היו גרמנים .הביאו אותם עד למרחק של

עיר-מחוז בצפונה ל~· ליטא ,בקירבת הגבול עם לטביה .

כ·סס 8מטר מבית·הקברות היהודי .במקום היו שלושה בורות
גדולים .הם הסתדרו בשתי שורות .אנשי השורה הראשונה

בשנת השואה חיו בה כ  1000-יהודים.
הגרמנים נכנסו לעיר ביום ד' 25 ,ביוני , 1941

כרעו על ברכיהם והשביח עמדה מאחוריהם .לא עבר זמן רב

יום לפני כניסת הגרמנים כבר התארגנו במקום "אקטיביס·

במטח הראשון נפלו

והביאו את קבוצת היהודים הראשונה "

טים" ליטאים ,אשר קבעו את סדר הממשל בעיר .כמושל-המחוז
נבחר הקולונל בצבא הליטאי לשעבר  ,פצ'רליס .סגנו  .וממלא
מקומו היה הקפיטן לשעבר טרטילאס ,שעמד גם בראש ה•יאקטי·

הדם הרב וצעקות הקרבנות .הוא הסתלק מקבוצת היורים

ביסםים" .כסגן מפקד ה"אקטיביסטים" נחמנה יוזאס סמארסקאס,

והמשיר בקבוצה •;;.הובילה את היהודים מהאסמים לבורות .רצח

שהצטיין באכזריותו כלפי היהודים.

 30-20איש .מי שלא נהרג במטח הרא·ז~ון

-

ירו בו מקרוב.

העד השתתף ברצח חמש קבוצות .לדבריו נעשה לו רע למראה

היהודים נמשך כחמש שעות .ה"אקטיביסטים" דיברו ביניהם,

בחפשם דרך לפחוד את "בעיית היהודים" במאז'ייק ובמחוז

•זכאותו יום חיסלו כ  2000-אי•ז .zחפצי המומתים נערמו בערי·

שמו ה"אקטיביסטים" את עינהים על האסמים הגדולים ,שהיו
בקירבת הנהר ~,נטה .בזמנו הרקמה שם על·דיי הגרמני לץ

מוח .מ'זtבסתיימה הפעולה הורשו המשתתפים לקחת כל שבר·
צרבם .החזקים ביניהם הצליחו לחטוף את הבגדים הטובים.

טחנת ·קמח גדולה ולדיה אסמי·עץ לאכסון גרגרי התבואה.

העד הצליח לחטוף שני זוגות נעליים וחליפת-גברים .יותר

אסמים אלו נראו לראשי ה"אקטיביסטים" מתאימים לריכוז

מאוחר חילקו המשתתפים את דברי·הערך שנלקחו מן הנרצחים.

היודי מאז•ייק והסביבה.

בראשית יולי  1941פקדו השלטונות על כל היהודים לעזוב
את בתהים ולעבור לביח·המדרש .היו שלא נשמעו לפקודה.
כך התנגדה רופאת-השיניים ד"ר פניה למפה .היא הודיעה
שלא תעזוב את הבית ונורתה למוות על·ידי ה"אקטיביסטים",
יחד עם ילדה.
בית-המדרש

בחלקו נפל שעון "אומגה" ושלוש טבעות·זהב .לאחר מכן נסעו
כולם למאז•ייק והסבו לסעודה דשנה .הם היטיבו לבם במשקה
ומזון לרוב .בשובו לאוקמיאן הוסיף לו מנהל·המשק פרווה,
חליפת גברים ועוד כמה דברים קטנים.
ביום ',ג  5באוגוסט  ,1941החזירו את כל הנשים והילדים
מטירקשלה לאסמים .באותו יום הוחזר גם ד"ר קרונגולד מהעיר.

שימש

רק

מקום·מעבר.

היהודים

הוחזקו

שם

כמה ימים וא nר·כך הועברו לאסמים .רק הרופא היהודי ד"ר
אופסיי קרונגול,ד אשר לעזרתו היו זקוקים בעיר,

הוחזר

ארבעה

) (, 9.8.1941

ימים

באסמים.

הוחזקו

בשבת,

ט"ז

באב

תש"א

הוצאו כולם אל הבורות ,אשר לידם נרצחו בעליהן,

אבותיהם ,אחיהם ובניהם.

הנשים הובלו ראשונות .הן הובאו בקבוצות של עשר וההי

למאז'ייק.
באסמים הופרדו הגברים מן הילדים והנשים .הגברים מעל

עליהן להתפשט .מאחוריהן עמדו עשרים גברים בשתי קבוצות,

גיל  15הושארו במקום וכל השאר הועברו לאחוזה פשרקסניאי,

האחד לרא·ז~

ר·;~,אכ כל שניים מהם מכוונים נ·ז~קם לאשה

אחת :

ליד העיירה טירקשלה.

והשני לגב :s;• .וד טרם גמרו להטיל את גוויות הנרצחות לבורות,

הגברים היהודים היו מובלים לעבודות שונות במאז'ייק
ובסביבה .במיוחד העסיקו אותם בעבודות סבלות בתחנת·

ולפעמים כשעודן בחיים ,היו מביאים קבוצה שניה ,פוקדים

עליה להתפשט ,יורים רמ·זzליכים לבורות  ...וחוזר חלילה ...

הרכבת .היחס לעובדים היה קשה ואכזרי .שום כלי·עבודה לא

·ז~לא נותרה נפש חיה.

ניתנו להם .הכל היו צריכים לעוzזות בידיהם .לפעמים היו

אחרי

הגיע

שולחים אותם יחד עם רכבות·משא ,כדי לפרקם במקומות יותר

"פשוטה" :

רחוקים ועד לקרטינגה הגיעו .במקרים כאלה אילצו את היהו·

לתעלה התהלכו ה"אקטיביסטים" רירו בילדים .זעקות הילדים

זים לחזור ברגל.

הנשים

הילדים .כאן מצאר זרן

חרד

עד

יותר

השליכו את כולם לתוך תעלה גדולה וארוכה .מסביב

החרידו את השמים .אז הביאו הרוצחים עפר וסי,ד שפכו אוחם

'י) באב תש"א( הוצאו כל הגברים

ב"  3באוגוסט 1941
מהאסמים והובאו לבוררת ,שנחפרו לא הרחק משם ,בקירבת
בית·הקברוח היהודי .הם הובלו קבוצות·קבוצות ופלוגת "אקטי·

לתוך התעלה ,כיסו את הבור וקברו תחחם אח הילדים

-

מתים ,פצועים רחיים גם יח.ד

יחד עם יהודי מאז'ייק נרצחו יהודי סיא,ד וקשבה ,טירק·זzלה,
ז•ידיק ,פיק לן ,קליק ול ואחרים.

ביסטים" רצחה אותם ביריות.

מתרד הבור ,מבין הנרצחים והפצועים ,התרומם פתאום קלמן

המקרר היחיד לקביעת מספר הנרצחים הוא דו"ח הוועדה

"דמנו לא ישתוק !

הממלכתית לחקירת פשעי הנאצים ועוזריהם ,שהוקמה במאז'ייק.

רחמיל ובקול רם הטיח בפני הרוצחים :

הנקמה תבוא ''! ידהי קטעה את דבריו והשתיקה אותו לע.ד

ב·ד

בדצמבר

1944

סיכמה

הוועדה

את

הדו"ח

וכתבה

בין

יהדלת ליטא

310
מיסיאד

האשר ,כי ביקרה באתר שבקירבת הגשר על נהר הררזזנטה,
בבית·הקבררת ההיודי ,במרחק

כ 3-

ק"מ מהעיר מאז'ייק ,במקרם

שם נרצחו אנשים סובייטיים בשנים

 1941ן 1944-

) ( MOSEDIS

)בעת נסיגת

-

מיסיאד היא עיירה קטנה במחוז קרטינגה ,ביד שקוד לסלנט.
עד למלחמת העולם השנייה חיו בה  35משפחות יהודיות
) 150-130נפש ,בערן(.

'. 18מ במצאו עצמות בני·אדם ,בני גיל שרנה ,אשר היו

הגרמנים כבשר את העיירה למחרת פלישתם לליטא ,ב 23-

מעורבים עם סי,ד נעליים ושיירי בגדים .כמו·כן נמצאו חפצים

ביוני לפנות ערב .ערד לפני כניסתם ציירו בריונים מקרמיים

הגרמנים(.

הורעדה בדקה חמישה

.1

קבר מס•

:1

קברים :

ארון

17 -

',מ ורחב

4 -

',מ עומק

צלבים שחרדים על דלתות בתי ההיודים .מספר צעירים יהודים

אישיים שונים כגון ספלים ,סלים וכד'.

.2

קבר מס'

:2

אורן

14 -

',מ רוחב

4 -

',מ עומק

-

.' 1.6מ גם כאן נמצאו שרידי גוויות ,בני גיל שונה ,מעורבים

ולא ניתן להם לצאת מהמקום .עד מהרה התחילה גם החת·

בסדי.

.3

הצליחו להימלט לרוסיה.
ב·  24ביוני נצטוו כל היהודים להתרכז ב"קלויז" ,שם נכלאו

קבר מס'

:3

אורן

40 -

',מ רוחב

5 -

',מ עומק

-

.' 1.8מ בקבר זה ההי מספר הגוויות גדול במיוחד .היו אלה

גוויותיהם של גברים ,נשים וילדים ,כשהם מעורבים יח.ד הם
נמצאו במצבים שונים

-

כפופים ,שפופים ,האחד על השני.

עללרת  :זקנים נתלשו ונשים באנסן .ביום ',א כאשר הלכו
הליטאים לכנסיה ,הוציאו מספר יהודים ואילצום לערוך מעין
"תחרות ריצה" ,כשהאחד מנסה לעבור את השני ,וכן הריצו
יהודים זקנים מסביב לצלב .את כל מעשי ההתעללות בציעו

גוויות הילדים היו מעורבות עם אלו של המבוגרים .חלק

ליטאים .רק פעם אחת הגיעו שני גרמנים אשר שוחחו עם

מהגוויות הוצאו מהבורות ונבדקו בדיקה משפטית-רפואית .בבור

ראשי כנופיית הליטאים והסתלקו .להיודים לא ניתן כמעט

זה נקברו

1,800

לאכול ולשתות ,והם לא הורשו לצאת לצרכהים.

גוויות.

-

שבועיים החזיקו את היהודים ב"קלויז" ועינום .לאחר מכן
הובילום זרן שקוד לקרטינגה .חלקם הובלו בעגלות וחלק הלן
ברגל .את אליעזר הודם ,מנכבדי הקהילה ,ונער צעיר בשם
יעקב כ"ץ ,הובילו קשורים מאחורי העגלה.
מרבית הגברים נורו בשקו,ד בקירבת מעון ה"שאוליסטים",
במחצית הראשונה של חודש יולי .את הנשים החזיקו עוד

 .1944היו אלה  12גברים ו  4-נשים ,כולם בבגדיהם התחתונים.

כשבוע בשקו.ד היו מובילים אותן לעבודה שחורה

לטאטא

הגרויות נשתמרו די טוב.

את הרחובות ולשאת לבנים .כעבור זמן העבירו אותן ,יחד
עם הילדים ,אל בית-הקברות היהודי בקרטינגה .שם עונו כולם

.4

קבר מס'

:4

אורן

14 -

',מ רוחב

3,5 -

',מ עומק

'. 2מ בקבר זה נמצאו הגוויות וקרבות כליל .נמצאו שיירי
בגדים.

 •5קבר מס'  : 5אורן
.' 1.5מ בקבר זה נמצאו 16

4.5 -

',מ רוחב

2.5 -

',מ עומק

-

גרויות ,אשר הצואו ונבדקו בדיקה

משפטית-ופראית .כאן נמצאו האנשים ,שנרצחו ב·  6באוגוסט

לפי כל הממצאים קבעה הוועהד ,כי באתר שנבדק נמצאו
מעל לארבעת אלפים גרויות.

-

קשות ,הרבו באלות ובקרשים ,נצטוו להתפשט עד לתחתונים

קברות·האחים נשארו שוממים ועזובים .חהי טיגר ,שהגיעה

ונורו למוות .הצעקות והיללות של האומללים נשמעו עד

למקום בשנת  ,1946מספרת כי ביקרה במקום הקברים .על
שטח גדול מתמשכות שוררת ארוכות ורחבות של אדמת טיט
ועליהן פסי סדי לבן .יש מקומות שבהם התערבב הסיד עם

למרחוק .האיכרים המקומיים סיפרו ,שמי·הנחל הזורמים ליד
בית-הקברות היו אדומים מדם הקרבנות .ככל הנראה היה זה
בסוף יולי , 1941

הדם

m

בבית-הקברות בקרטינגה הקימו השלטונות הסובייטיים מצבה,

צבע נעשה ורדר.ד

רק פינה אחת במקום הקדוש חיתה מגודרת .ההי זה המקום

במקום בו נורו הנשים והילדים ממיסיא.ד על המצבה צוייד ,כי

בר במצאו קברות הקומוניסטים הליטאים שנרצחו .הקברים

במקום נורו שלוש ליטאיות ,חברות הנוער הקומוניסטי )שמו·

בפינת זר היו מסדורים ומקושטים בזרי פרחים .נראה היה שיש

תיהן מופיעים( וכן גם אחרים .במושג "אחרים" כלולים כמובן

יד המטפלת בהם .קברות ההיודים נשארו עזובים ,באןי עין
קררנה להשגיח על שורות הקברים הקדושים.

היודים...
במקום לא שרד איש מיהודי מיסיא.ד כמה מיהודי העיירה

במאמצי שרידי מאז'ייק ובעזרתו של שריד בטירקשלה,

שרדו בחיים לאחר שעברו את גיטו קובנה ומחנות-הריכוז

גדור א nרי·כן המקום והוצבה מצבת עם לוח שיש שחרר.

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המרבי בליטא"

חלק ',ב מופעי קבר·האחים כדלהלן :
ךמ,קום -
על בהר הרואטנה ; הזמן  ; 1941-1944 -מספר הנרצחים -

בגרמנהי ,ואחדים

-

חזוות לבריחתם לברית-המועצות.

מקוררת

עדריות אסתר ומאיר

כ"ץ ;

איטה מילנר ,נתניה.

העיר מאז'ייק ,בית-הקברות היחרדי 3 ,ק"מ מהעיר,

כ·o,oס 4גברים ,נשים וילדים.

מליאט
) ( MOLETAI

מסורת

עדרםת של חנה רייף,

רשם" ת; 1779/16
שרה ריציקי -

איטה

צבי ררזנברים" ,יד

"יד רשם" ; 1670/1555
פלרקר רגיטח בלון  -וחוברת ;

חיה

טיגר ;

כפר·םבא.

"לא

נשכח",

מהסידרה

"העובדות

מאשימות",

שהופיעה

בהרצאה הממלכתית למדעים הפוליטיים רהםפררתיים,

בווילנה

מאליאט היא עיירה במערב ליטא ,במחוז ארטיאן .עם פרוץ
מלחמת·הערלם השביח ישבר בה כ  350-משפחות יהודיות.

הגרמנים נכנסו לעייהר נירם חמישי ,ה  26-ביוני  •1941עזכ

ער•
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השדה

כניסתם התארגנו במקרם "אקטיביסטים" ליאטים ,כדי לעזרו
לםלרשים.

במאליאס ב·  21בדצמבר  ,1941מבית·הס mר ,כמה ימים לפני

כבר בימים הראשונים החלד השר,ד הביזה והרצח .מדי פעם
ביקר במקרם איש

גשיטאפר מארסיאן

ריחו היר מתאמים

את

סרסי הפעוהל .ייזכרו לסרנה הרופא הליטאי הישי•ז ,tירנרשקיס
והרופאה אפייקיהט ,אשר מחר על רדיפות ההיודים .קולם נשאר

קרל קרוא במדבר .לא הרשם להם לב.

המרות".

בספר "טבח המוני בליטא" חלק ',ב רשומים קברות·האחים

במאליאט כדלקמן :
 .1המקום  -מאליאט,

קילומטר אחד ממרכז העיר 350 ,מ'

הזמן

מידם לידם הלן מצבם של היהודים והחמיר .כל מי שהיה
לר קשר רל ,קטן ביותר עם השלטון הסובייטי נאסר וגררה.
די ההי גם שלליטאי הייה רצדן כלשהד להיפטר מהיודי ,כדי
שהאחרון

תיהנו מן העולם היפה .אחיינכם המסור ,יוזל נרסלבץי המושדמ

ייאסר ויירצח.

כשברע הראשון לכניסת הגרמנים נאסור רנררר כמה עשרות

מצעירי המקדם רנקברר בביצות באברלקה ,מאחורי הארמון
לשעבר.

 29 -כאוגוסט

בצד ימין של הכביש מאליאטר-ילנה ;
 ; 1941מספר הנרצחים  -כ·  ooד גברים ,נשים וילדים.
 .2משק ראושה ,אתר הנקרא ביצרת באברלקה 500 ,מ'
  29-28ביוני  ; 1941מספר הנר·מארמון האחוזה ; הזמן
צחים  -כ ,60-
זבקורות

מכתבי ברל

בלומברג ;

ויוזל

נוטלביץ ,שהומצאו על-ידי

יוזל

דוברר

ולזר

עדות משה םריש ,אשדו.ד

חלק מהיהודים האסורים היה מרעבו כמרעדי הרצח לארטיאן.
ב· 26באוגוסט הוציאו את היהוידם שנותרו כעיירה ,לרוב
נשים וילדים ,רריכזר אותם ננית·המדרש ,שם החזיקרם שלרשה
ימים כלי מזרן וכלי מים .ב  29-באוגוסט ' 1941ר) באלול תש"א(

מרטש

הרציארם מחרץ לעיר ,נדרן לווילנה ,רשם רצחרם רקבררם נקבר·

) ( MERKINt!:

אחים.

מספר יהודים נמלטו רחיפשר מחסה במקומרת שרבים .כמעט

העיירה מ !jרוjטש נמצאת בדרום ליטא ,כמרחק  30ק"מ לערן

כולם נתפסו על·דיי שרטרי·העזר הליטאים ,הוחזקו בבתי·

דרומית לעיר-המחוז אליטה ,ליד שפן הנהרות מרצ'נקה וביימו

הכלא נמאליאט רארטיאן ונרצחו.

והנחל סטאנגה.

עדרת מזעזעת יש במכתביהם של נדל נרטלביץ רבנו יוזל,
אשר נתפסר וידעו שמצפה להם המרות.

לפני מלחה"ע השנית חיו בעיירה כ  350-משפחדת יהודיות.

הגרמנים הקיפו את העיירה מיד לאחר התקפתם על ברית·

הם הצליחו לכתוב שני מכתבי פריהד ,להפקידם בידי ליסאי,

המועצות וחסמו את כל הדרכים לבריחה .אף יהדוי אחד מן

מכרם ואיש חסדם ,כדי שיענירם לקרוביהם נארצות·הברית.

העיירה לא הצליח להימלט .לאחר הפגזה גרמנית עלה מרכז

אשה ליטאית מצאה את המכתבים  mעביהר אותם למר אברהם
סגל ננררקלין.

העיירה כלהברת ,ורוב משפחדת ההיודים נותרו ללא קורת-גג.
עם כניסת הגרמנים התחילו הבריונים הליטאים המקומיים

נוטלניץ :

להשתולל .כראשם עמד מאטולייטיס ,מורה בנית-הספר העממי

"אחידת וגיסים יקרים ,את מכתב הפרדיה האחרון לפני המרדת

הליטאי .הוא ההי מנהיג אגודת ה"שאוליסטים" המקומית ועתה
ניצח על השמדתם של יהרדי העיירה .לפי פקודותיו התחילו

להלן כמה קטעים מתון מכתנו של האב בול

אני כותב אליכם ומשאירו אצל נוצרי ,רהרא יעבירו אליכם ...
את כל יהודי העיירה רצחו כיריות נירם השבעה בחודש אלול ...

עוצרים היודים ,כיחוד את אלה שגילו פעילות כלשהי בימי

כל יהרדי מאלאיט טמונים נברר אחד מאחורי אחוזת מאליאט

המשסר הסובייטי .הקרבן הראשןו היה הצעיר חירש גוז'נםקי.

אני שכנתי עם ירוקה נברר  16שבוערת .ברחנו

בלב העיירה ,ברחוב קרבנה ,רצחו אותו ליטאים כאתים שכידהים

על·יד לגסה ...

עירומים .ערד היה חם ,לפני ראש השנה .עכשיר עשרה בטנת.
מתקרב ראש השנה הנוצרי .קר מארד ואנו סבלנו

נוראות...

רקבררהר במקרם.

ביום השלישי למלחמה ,יום ',ג ה  24-כיוני

,1941

הובילו

פתאום שמענו שבאחוזת אנמיסלי תפסר שמרנה יהודים ,ביניהם

הליטאים אל בית-העלמין היהודי את העצורים היהודים ובינהים

היו אבא שניפלסקי רבני משפחתו  ...החלטנו ללכת להתייצב.
אכל בדרכנו תפסר אותנו ומחר יירו בנו .מתקבל על הדעת שזה

רובוט גרלדמן ,דוד רילקין ,שמואל-דב פרגצקי ,יצחק קרפלמן,

יקרה באוטיאן .את אלה שנתפסו קררם לכן שלחו לאוטיאן.
אנו כבר לא מצאנו אותם רהם נורו ב·  21בדצמבר  .1941כל
רכוש היהודים הועבר לאויינ .אין יהודי כעיירה כלשהי בליטא.
היום רואים אנו את פני העולם בלי

ראחרי·כן הרגום נירהי רקברום בברר .באותם הימים אף הטילו

כמה היודים לתוך הניימן רהסביערם.

אחרי הרציחות הללו רפתה כמקצת המתיחות בעיירה ויהודים

את בנצה מלבונאר

רבים התנחמו בלנם כי עתה יניחו להם .בינתיים הגיעו ידיעות

יהדוי

על מעשי·הרצח האיומים ביהודי קרבנה .חרדה אחזה בבני

לנרנאר  ...כאשר תכתבו תשובה אל הנוצרי ,כתבו בליטאית" ...
והנה הנוסח המלא של מכתב יוזל נרטלביץ " :דדותי רדודי

מרטש לגורל בנהים וקרוביהם שלמדר אר עבדו בקרבנה .הררים

השתדלו וקיבלו רשירנרת ,ללא קשיים מיוחדים ,לנסוע לקרבנה.

היקרים ! את מכתב הפרדיה האחרון אני כותב בנית·הכלא,

לשם כך שכרו עגלות ואצר להציל את קרוביהם .כמה מבני

כנידון למרות .נדיון ביד רצחנית ברברית .קרבנות חפים מפשע
נפלו באלפי אלפים .דם ההרוגים לא ישתוק לברברים .חבל

אחד

רצחו ננרנשרוונציאן ב  22-כילוי

יהודים ...
,1941

דב קררריץ ,מנחם קריקשטנסקי .אילצו אותם לחפרר בור גורל,

יחד עם

כל

לעזרב עולם יפה של אור .נפלנו בלי שהתחלנו לחיות  -לא
יידעו היכן מתגוללים עצמותינו ...אני מסיים .חיו באושר.

מרטש חזרו לעיירה וביניהם גם מוטל מיקלישנסקי,

העסקנים הפעילים של פרעלי·צירן·שמאל בליטא ,שהיה חבוש

בכלא שנה תמימה בימי השלטון הסובייטי ושוחרר על·דיי
הגרמנים יחד עם ערד אסירים פוליטיים.

יהדלת ליטא
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לא עבוד ימים רבים דיהדדי מרטש נצטרד לעבדו להגתורר
בשטח מורכז אח.ד כגיטד נקבע חצר·בית·הכנסת )שדלהדיף(.

 223גברים 355 ,נשים ו"  276ילדים ,בס"ה  854נפש.
על קברותיהם של הנרצחים הרצנו מצנרת אחרי המלחמה,

הנשים והילדים הקטנים הצטדפפד בכנין ה"קלדיז" ,והגברים -

והמקום כולו הוקף גדר.

בבית·המדרש .גיטד זה הזקף גדר·תיל·דדקרני ומשמר של
ליטאים חמושים הועמד מסביב לד .בגיטד הדקם רעד של
היהודים ,בר השתתפו המזרה אברהם סידרנסקי ,בצלאל ייינ·

מקררות

עדויות מלכה שמאלי ,כפר מסריק  jשרה בלנקנשטיין ,פרדס-נץ
שושנה גוטמן ,קבוצת

יבנה ;

j

מכתב מאת חיינה רוגובסקי.

שסייד ועוד כמה בעלי·בתים .אנשי הוועד ניסר לקשור קשרים

עם הליטאים כדי להקל על החיים בגיסו  ,אולם כל מאמצהים

מריאמפול
~) ( MARIAMPOL

היו לשוא .עם הקמת הגיטו נגזרה על היהודים עברדת·כפיה

כללית .ירם·יום הרליכום בהשגחת המורה לפנדת את ההריסות
בעיירה ולנקות וחרבות.

ליטאים קיבלו ושדת להזמין היודים לעבודה פרטית .דבר זה
נוצל בידי רבים מן הליטאים מתרד כוונות זדוניות .מי שהיה

מריאמפרל היתה אחת הערים המרכזיות בליטא ,עיר מחוז
על גזרת הנהר ששרפה .היא מנתה כ·ססס 10 ,תושבים ,למעלה

לו "חשבון" עם יהודי ,או היודיה ,היה מזמין עתה "אישית"

משליש מהם יהודים.

את היהודי ,כאילו לעבודה ,והיה מתנקם בו בן;שפלרת ,חופרת

נירם ',א  ,22.6,41עם שחר ,הופצצה העיר מהאוויר על·
ידי הגרמנים .נהרגו כ  20-איש )ביניהם קלרניק החשמלאי ראידל
גררדרן בעל הקונדיטוריה( .כל העיר היתה אחוזה להברת

למחנה·עברדה ליד אליטה .ואמנם הוליכו את הגברים בכידון

והבתים קרסו תחתם .וחרבות שלמים כמר ריטארטר ,בז'ניצ'ירס,

לאליטה ,אולם איש מהם לא הגיע לשום מקרם·עברדה .בדרך

פר  1$ן ,היו לתלי·חדברת .היהודים שנשארו ללא קררת·גג מצאר

היו רוצחים אדתם .מספר הגברים בגיסו הלך ופחת .כל אימת

מחסה בבתי·יהרדים שלא נפגעו.

שיצאה גזירה להרכבת קבוצת גברים היו האנשים מתרוצצים

הגרמנים נכנסו למריאמפרל למחרת ,נירם ',ב ה" ,23.6.41
לאחר שהצליחו לאגרף את העיר ולחסום את כל הדרכים שהוליכו
מזרחה .רוב היהודים שבוחר מן העיר נאלצו לחזור .רבים נרצחו
בדיי ליטאים ,שארבד לחוזרים .רק מעטים הצליחו להגיע לברית·

ומכות .מפעם לפעם היד הגרמנים מרכיבים ,בעזרת הליטאים,
קבוצות של גברים יהודים ,אומרים להם וזzמעבירים אותם

בהשתדלרירת שרנות אצל מאטרלייטיס ,אר סגנו מאצ'ירלסקיס,
תרד מתן שוח,ד כדי להעביר את רוע הגזירה ,אולם כל זה הרעיל
רק לזמן קצר.

בסדף אוגוסט התחילו מעבדיםי את היהודים בחפירת בוררת
אורכים ליד הגדר מימין לבית·הקברות .המתיחות בקרב היחד·
זים עלתה .בכל זאת ראו רק מעטים את הסכנה הקרבה ובאה.

"אלה הם מיתקנים לצוני מלחמה"
שבא ה·ז בספטמבר .1941
על·דיי משמר כבד של ליטאים חמושים ובפיהם דברים בוררים :
"זה הלילה האחרון לכם ,היודונים .מחר בנדקר  -הסוף" 1
הלילה היה ליל·שמררים בגיסו .הרב הישיש ,, ,מיכל·דדר
שטופל ,דרש לפני העדה רערדד את הקהל לקדש שם שמים,
כי ימי המשיח מתקרבים וגאולת עם ישראל לא תאחר לברא !

-

התנחמד האנשים .עד

לפנדת ערב הוקף הגיטר לפתע

המועצות.

כבר בימים הראשונים לכיבוש נעצרו היודים רבים בעלילות
שוברת .הם היו מרכלים אל "החורשה הריקה" )פרסטער ררעלדל(,
כ·  4ק"מ מהעיר בכיורן רילקרבישק ,רשם נרצחו.

היהודים חרייבר לצאת מדי נדקר לעבודה .מלבד הגרמנים
והליטאים פיקחו על הביצוע גם "זקני הרחובות" )שטראססען·

עלטעסטע( ,שמרנו מקרב היהודים ראשו תפקדים היה לנזרק
אם אין בבתים משתמטים .הנשים הועסקו במשק·בית רבחק·

לאות ,והגברים  -בפירוק הריסות .בעיקר היה עליהם להוציא
מהיסודות )של בתי·העץ( את האבנים הגדולות ,חלצבן ,לחצצן

דברי עידוד השמיע גם ר' אברהם כלרך .למחרת לפנות נדקר,

ולתקן בהן את הכבישים .הקשישים ,ובראשם ר' אברהם·זאנ

בספטמבר  ,1941נצטוו היהודים לצאת ממקומם ולהשאיר

הלו ,רבה של העיד ,הועסקו מפעם לפעם בכיבוד הרחובות.

ה·s

את הכל ,אף את בגדיהם .מחצר בית·הכנסת הובלו האנשםי,

א .זמננו ,שחזר בשנת  1946מברית·המרעצרת למראימפרל

כמעט עירומים ,תוך מכרת וגידופים ,אל בית·הקבררת היחרדי,

רגבה עדריות מפי שכניר הליטאים ,שגרר יחד אתר בפרנו

למקרם הבוררת החפורים .זרמם ובשקט צעדו הכל ,לא נשמע
קול בכי .ליד הבוררת ,כאשר החלו היריות ,קפצה וברחה בחררה
אחת ,חנה·ליבה קרז'בניק .אולם הליטאים רדפו אחריה ,תפסדה

טרפר',ץ מוסר בשם המספרים על הופעות גבורה והתנגדות

ורצחו גם ארתה .הטבח הגדול נרצע בהנהגתו של קרראריצ'ירס,
מפקד המשטרה במקדם ,בן·ביתם הוותיק של יהודי מרטש,

ובהשתתפותם של כמה עשרות מתושבי העיירה ומהכפרים
מסביב.

לפני הטבח עלה בידי האחיות ליבה וסימה סגל להימלט
מהעיירה .האחת חיתה בת  14והשביח כבת .16

זמן·מה התחבאו

אצל אבירים מכרים ,ראחרי·כן נדדו בסביבה .לבסוף נתפסו
ונדרו .נמלטו גם ידרל גוז'נסקי ובתר ,אך גם הם נתפסו כעברו
כמה שבוערת .הם הובלו למרטש ,עונו ובררו שם בפומביות רבה

נגד הגרמנים וה"אקטיביסטים" הליטאים עוזריהם.

הדא מספר ,ששני "אקטיביסטים" רז'נדארם גרמני באר לסחוב
את הצעיר היחדרי בז ה"  ,24זאב )זאבקה( פפירביק ,לעבודה.
פפירניק הודעי להם ,שלא ילד לעבוד למעז רוצחי עמו .ה"אקטי·
ביסטים" ניסר לקחתו בכוח .אז חטף זאב את ררבהר של האח,ד
ירה ב"אקטיביסט" והרגו ואת השבי פצע קשה .זאב פפירניק
עינה רמת מות קדושים.

גם מנדל אגררדניצקי מהפוכר טררפיץ' התנגד בכוח לרוצחים,

כאשר באר לקחתו לעבדרה ולהפרדיו מעל אשתו רננותיו .גם
הוא נרצח במקרם.

לדברי זמננו ,ס e,ר לו על מספר צעירים יהדרים רביבהים

בכיכר השוק.

לפי דר"ח·יגר הוצאו במרטש להרוג ב·  10בספטמבר

שגילו צעירים יהודים ,במיוחד מבין אלה שגרר בפרנו טרפרץ',

-

האחים רילקוז'ירסקי ,פלניצקי רררז'ביצקי ,שניתלר בכיכר·השוק

ער•
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השדה

לעיני קהל ליטאים על שגילו התנגדות בכוח לגרמנים ולליטאים

האסון המאיים עליהם  .כל המאמצים היו לשרא .כל הדלתות,
עליהן ניסר לדפוק ,נשארו סגורות .מעיינות הישועה יבשר.

עוזרהים.

ב·  1sביולי  1941פיוסם מו· i:ל המחוז ו .ג· i:טאוסאס צו,

בסוף

אוגוסט

אל מרשל המחוז

נקראו עסקני היהודים

~s

גרסטארטאס .יחד עם ראש·המשטרה בוב לסקיס ,הודיע על

לפיו  ( 1 :נאסר על היהודים ה' t,ימרש ברחובות ויטאוסו ,הכנסיה,
דרנאלאיסיס )רילקרבישק( ,פ!$סראס אומינו ודאריוס·גיר!$נר ;
 (2נאסר לבקר במקומות רחצה ,גני העיר ,ב nי·קפה ,מסעדות ,
ספריות ומקומרת זרמים ;  (3נאסרה רכי::ח מצרכי·מזרן ברחן·

ייקבע מחוץ לעיר בשביל יהודי מריאמפרל והסביבה .קסרקטיני
הפרשים ,על כל המשק והאדמה שמסביב ,יימסרו לידהים .כל

ברח ,בשורקים ,בחצרות ובדרכים .אח המצרכים היה עליהם

ערד חימ·ז:ך המלחמה ינהלו היהודים בעצמם את כל עניינהים

לרכוש רק בחנויות מיוחדות י·-:אר; ·:העיר או המועצות יקבעו,

·יt:יפורים רבים העומדים לחול בחיי היהודים .גיסו גדול ונרחב

הכלכליים והפנימיים.

אסור ליהודים

היהודים הכינו עצמם לדרך .הם העמיסו על עגלרת·ילדים

על היהודים להכין

את דברי·הערך שהיו להם רכן מזרן לכמה ימים והתרכזו

אר בחנויות הכלליות ביזtעות '  tחיקבענה ; (4
לה·ז:.חמש בי  tיררתיהם של לא·יהודים ; (5
לעצמם ולענוד את התו הלאומי שלהם  -כרכב משושה )מגן

במקומרת שנקבעו .השלטונות ריכזו את כולם במרכז השוק

דוד( .הטלאי צריך להיות בצבע צהוב ,בקוטר של  10-8ס"מ

"הלה" .אז הוציאו אח הרב ,את החזן לבסקי וערר יהודים

וחייב לשאתו כל יהודי ללא הבדל מין וללא הגבלת גיל .מי
שייראה ללא התו יושם בבית·הסרהר.

מכרבדים בעלי זקן ,קשרו ארחם בחבלים לסוסים וגררו אותם
על הכביי t,עד זוב דם.

כתוצאה מפירסום הצר נקבעו שערת הקניה ליהודים אחרי

בתהלוכה ארוכה צעדו היהודים בכירון קסרקטיני הפרשים

שעות הקניה של הלא·יהרדים .מאחר שאספקת מצרכי·המזון

ואז הביבר שזר דרכם האחרונה .לפתע פרצו שתי בנות ,פריזינסקי

לא חיתה בשפע נשארו רוב היהודים ללא מצרכים ורבים היו

רחבה שמרקלרסקי ,בשירה עברית .אליהן הצטרפו בשירה אדירה

רעבים ללחם.

כל היתר ,רכך הגיעו עד לבנייני הקסרקטין של הצבא הליטאי.

כמה שברעות לאחר הכיבר'  tריכזו הגרמנים יהודים רבים

אך הס'פיקר היהודים לעבור את מפתני הקסרקטין וכבר

בחצר ביח·הכנסת הגדול .שם ציור עליהם להוציא מבתי·ה nפילה

הפריזר את הגברים מעל בני ביתם וצופפו אותם באורוות .כאן

ולשרפם .כאשר הודלקה המדורה ,קפץ חנן מרזיקאנט )נגן

החלו ערי  tים אתם שערת על שערת אימוני "ספורט" שרבים ,הכל
כדי לעייפם אל הקסרקטינים הביאו גם את היהודים מקרזלרבה·
רודה ,מלרדררינרבה ומעיירות סמוכות .בשבת ,ה  30-באוגוסט,

הוציאו מידיו את הספר רזרקרהר שרב אל האש ,ואת חנן

הובאו גם יהודי קאלרראריה .הגברים הופרדו ,הוכנסו אל אותן

~ת ספרי·התררה ושאר ספרי קודש ,לערמם בערימה אחת

ובדחן בחתרנות( אל חרך המדורה והוציא ספר חררה .הגרמנים

הארורות הצפופות וצורפו אל בלהות ה"ספררט".

מרזיקאנט היכר מכרת רצח עד שאיבד את הכרתו.

להסיר

ההיודים הביבר ,שזר דרכם האחרונה רי  tיש להתכונן לסוף

את הכובע ולהרכין עמוק את הראש .אנ'  tי הגישטאפר והמשטרה
הצבאית הקפידו על ביצוע ההוראה  .במיוחד היה על היהודים

המר .הוzזרחט ר• חיים·ררלררל קרנרריסר אמר "אל מלא רחמים",
והרב הלו קידש את כולם ב"שמע ישראל ה' אלוקינו ה'

בקרן הרחובות שליד בית·הכנסת .יום אחד עבר במקרם זה

אחד" !
קדריז.zים וטהורים יצאה הקהילה הקדושה של מריאמפרל

המרדה צבי אאיררב )מהגימנסיה העברית  .לשעבר(  .חרא תית

והסביבה לדרכה האחרונה נירם ',ב ט' באלול תש  11א ) (. 1.9.41

אדם מתון ומנרמס להפליא ,אך מהורהר ומפוזר מטבעו .הוא
לא הבחין ,כנראה ,בחייל ולא בירכו .הגרמני סטר לו .התעורר

ב·נ,מק שמאחורי הקסרקטינים היו חפורים  8בוררת ,כל אחד
מהם רוחבו מעל ל  3-מטר רכ· oד מטר אורכו .הבוררת השתרעו

אאיררב לפתע והחזיר לחייל כמה סטירות .אארירב נאסר מי,ד

ליד נהר ח·ז~שרפה ,ימינה מהגשר ,בדרך לקאלרואריה.

על ההיודים נגזר גם לברך כל חייל גרמני שפגשו :

להיזהר מפני החיילים שעמדו וכיורנו את התנועה במרכז העיר,

ההיודים הובאו מהקסרקטינים קבוצות קבוצות אל הבררות ,

רבבית·הסרהר נרצח.

ביולי יצאה פקודה ,שעל היהודים לעזוב את בתיהם רלהחגררר

כ•ז.zהם עירומים .חיפשו אצלם בגסות דברי·ערך מוסתרים.

בבתי·החפילה שבחצר בית·הכנסת z):זרלהריף( ובמספר בתים

ה"אקטיביסטים" לא במנער מלחטט גם בפיותיהם ובחלקי הגרף

סמוכים .כאן נקבע גיסו .במקרם מרוכז וצפוף זה יכלו מעתה

הצנועים .על הסרת הבגדים היה מנצח במשרוקית גירז'אדה,

הגרמנים להציק ליהודים ביתר "יעילות"  -לבזזם ,לקחתם
לעברדת·כפיה רגם להוציא בלילות נז i,ים צעירות .מפעם לפעם

טיפוס גס ומנוול ,שהיה סמל בצבא הליטאי לשעבר.

משערת הבוקר החלו מוליכים אל הבוררת :

ראשונים היו

וחזקים

הגברים ,ואחריהם באר הנ·~ים ,הילדים והזקנים .כולם היו

ומוציאים אותם מן העיר ,באמרם כי הם ני~לחים למקומרת·

מערכים ,נטרלי כוח ורצון ומטושטשים

ער כרי אדישות

עבודה .מרגע יציאתם היו נעלמים רשום ידיעות לא התקבלו

גמורה ·:; .י לשער אל; ·:יכלו לתפוס את הנעשה .האנשים נצטרד

היו הגרמנים

בוחרים

מקרב

היהודים

גברים

צעירים

-

מהם .יותר מאוחר נודע i:' ,הם היו נרצחים במקומרת סמוכים

לשכב בתרך הברד בשררות ארוכות ,והליטאים היד ירדים בהם

למריאמפרל .כך הלך ופחת בעיר מספר הגברים ההיודים

בתת·מקלעים  .ומאחר שהרוצחים היו שתויים לשכרה ,היו גם

הצעירים.

מחטיאים ביריותיהם .רבים היו שלא נפגעו ונקברו חיים .בילדים

בחוד:ו אוגוסט תתחילו הגרמנים לארגן את הנרעד לעבודות

לא ירו כלל ,ורק רוצצו את גולגלותיהם באלות ובמעדרים.

חפירת בוררת בסביבות הקסרקטין ,לדי גבעות ה"מרצינקס",

בהנהגתם ל~· הגרנזנים ,נרצע הטבח בעיקר בידי "אקטיביסטים"

במרחק·מה מהנהר ששרפה .לצעירים נודע t,' ,הברררח ברעדו לכל

ליטאים ואתם המרך אזרחים מכל הסביבה .בין האזרחים היד

ההיודים .הם חזרו הביתה וסיפרו להרריהם על הנע·ז~ה .קמה

הרבה סטודנטים ותלמידי גימנסיה ,שבאר בהתנדבות

למג v~r

מהרמה בעיר .היהודים טיכסו עצה כיצד לבטל את גזירת

זה.

יחדדת ליטא
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על מה שאירע נאותר ידם מר ונמהר אבר למדים מדר"ח
רעדת-החקירה המיוחדת לחקירת מעשי הזרועה של השלטרנרת

נתערעהר משמעת הנדונים ,היר דוחפים ארחם בכוח ,כלרדיית
מכדת ,לתוך הבוררת רמיד היר הכדורים מומטרים עליהם ...

הנאציים רערזריהם הליטאים ,שפורסמה בליטא ב"  6בארקטרבר

חלק ניכר ,שליש רארלי חצי ,היר מכסים בעפר בעודם בחיים.

•1944

המנהל של מוסדרת המסחר בעיר מריאמפדל ,סרבדצקי ,אשר

ביד השאר קבעה הורעדה ,שבהסתמך על מראה עיניה והעדר·

שכב בברר פצוע בכדרר בחזהו ,התרומם ,נשען על זרועותיו

ירח שקבילה ,היא קובעת ,שב· 1בספטמבר  1941ובימים שלאחר

מתחת לכיסוי האדמה ,וביקש שיגמרו אתר ולא יקברדהר חי.

תאריך זה רצחר הגרמנים בקירבת הקסרקטינים ,בסמרך לנהר
ששרפה 8,000-7,000 ,יהודים ממריאמפרל והסביבה רכ 1,000-

מאחר שהרוצחים היר ,פחדת אד ירתר ,שתויים ,הספיקו היריות

הבלתי מדרייקרת להורג רק חלק מהאנשים .את הזקנים והחדלים

אנשים בני לארמים אחרים .הורעהד קבעה ,שאת הבררות חפור

השליכו פשרט על החורגים .את ראשי הפצועים והחיים רוצצו

אנשים שנתפסו רהרבלר על כרוחם למטרה זר .את הרצח ביצעו

באתים .מהמכות יצאר העיניים וניתז מרח הראש .בבררות ומסר

)היינו ,ליטאים( .המפעילים ,נותני הפקרדרת רקרבעי דרכי

במגפיהם את החיים והמתים יחד  ...משהגיעו הנשים הוילדים
בצעקות רככני השליכו אותם לכדרות ושפכר עליהם עפר.
השתלבו הצעקות שעל שפת הבררות עם אלה שכבר נוסד

שוטרים שנקבעו על·דיי הגרמנים אר אנשים שסייעו לגרמנים
הביצוע ,היר גרמנםי.

הורעדה קבעה ,על סמך עדריות שנמסור על·ידי עדי ראיה,
שהביצוע

הצטייד

באכזרירתר.

הנרצחים

היו

כררעינt

בברורת

ונרדים ממנרנרת·יריה ,שהרצנו מסביב לברורת .כל שררה של
נרצחים היד מכסים כשנכת אדהמ.
בברקו עד

באדמה .הבררות שכרסו באדמה

גם למחרת היום ,כאשר הביאו ארחנו לסדר את הקברים.

"מה שעבר עלי בארחו ירם לא ניתן לשכוח .לפני עיני ערד
עומדים

כך נמשך הרצח מ 10-
נרצחו הגברים ,אחרהים הנשים ,הילדים רהחרלים .הנרצחים
4

אחר-הצהרים .ראשונים

הרבלר עירומים לבוררת ,רוק אברי·המין היד מכרסים .אחר·

חתנרעער...

האדמה התנועעה

הרוצחים,

כשהם

רוחצים

מהדם

את

דייהם,

פניהם

ובגדיהם ,במים שהביאו כבאי האש .אחרי הרצח התחלקך הרוצ·
חים

ברכוש

הנרצחים

ובשירת

שיכורים

חזרו

העירה,

שם

הרסיפר לחגוג כל הלילה".

הצהרים ,בהגיע תרו הנשים והילדים ,לא שלט ערד הרצון רארלי

שתי משפחדת יהרדירת טופר נפשן בכפן .ד"ר זרד רוזנפלד

גם האפשרות לפעול לפי הכללים ,שקנער הגרמנים .את האנשים

הרעיל עצמר ,את אשתו רבתד ,רכן עשה החזן לבסקי אשר הרעיל
עצמר ,את אשחר ושלרשת ילדיו.

כשמרוצצים את גרלגלרת הילדים באתים רבאלרת·גרמי .לא דאגר

ברדך מרגרשילסקי ברח מגיא השחיטה ,אולם נתפס ונהרג
י ,רתר מאוחר .היחיד ששרר ונשאר בחיים הוא יההדו וינקלשטיין.

רגעת הרצח היד איומים .וארי לציין ,שחלק מהם היר חסרי כל
תגרנה ,כאילו היו בעלפון נפשי מידחד ורזיגנציה קיצונית,
הוערדה גם קבעה ,כי מאחר שחלק ניכר מהרוצחים היר שיכורים

ברשימת קברדת·האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"

דחפר בכרח לברורת ,ללא כל סדר .את החיים העמידו על המתים,
לכסרת את שוררת הנרצחים באדמה .יסררי האנשים בקסרקטינים

יש להניח ששליש מהנרצחים הרפלר לתרד הבוררת רנקברר חיים
אד פצועים.

כל שמרנה קבררת·האחים היר במתכונת אחת  :שלדשה מטר
רוחבם למעלה רשני מטר למטה ,שני מטר עומקם ושבעים מטר
ארונם.

תיארו מלא מסר ,לפי בקשת הורעדה ,יררגיס מקסימרבאס,
ב"  4בארקטדבר  ,1944בין השאר סיפר ,שכירם ב 1כשנדע ,ה 1-
בספטמבר  ,1941ירם הרצח הגדול ,הביאו ארתר בעל כררחר,
יחד עם ערד כמה מארח מתושבי מריאמפרל ,לכסרת את הקברים.

ואלה דברוי :
"לפני התחלת העבודה באר הקרמנדאנט הגרמני ומרשל

המחוז גרשטארטאס רמלרויהם .כבארמים קצרים הסבירו למה
צויד לרצוח את ההיודים .לא עבר זמן רב ונשמעה שריקת
משרוקית ומהגבעה החלר ירדוים בכיורן לעמק ,לגזרת הששרפה,

הנדונים למורת ,בני הלאום היחרדי .הגברים הובאו בשוררת
כשהם עירומים לגמרי .כאשר החלד להביא את הנשים ,הילדים
והזקנים ,כשהם עירומים למחצה ,נשתבש לגמרי הסדר .המובלים
הרכר באתים רבכל דבר אחר שהשומרים החזיקו בידהים .את

הגברים הובילו בקבדצדת של  200-100איש ראת הנשים
והילדים בקבוצות של  400-300איש .הם זרמו מהגבעה
בקריאות ואנחות כאילו חברו יחד לשיר שיר דתי  ...על גזרת
הששדפה מסביב עמדו שתי שררות של שומרים .בשררה חקי·
צדנית היר גרמנים.

"בתרך הבררות ההי עליהם לשכב ,ירתר מאוחר ,כאשר

חלק ',ב מופיעים בין השאר המקדמות הבאים :
 .1שדדת המיטודח של הקסרקטין לשעבר ,במורד הנהר
ששרפה ; מספר הנרצחים  5,090 -גברים ,נשים וידלים ; זמן

 -בין המחצית השבחי של יוני לסוף אוגוסט •1941

הרצח
.2
בכביש לודילקדבישק ,כ  100-מטר מהכביש ; מספר הנרצחים
 ; 100הזמן  3 -ביולי , 1941

סוף רח' גאגאריד )לשעבר טארפדצ•דאי( ,בצד השמאלי

מספר הנרצחים

-

 .3חצר בית·הסדהר במריאמפדל ;
הזמן  -מחציתה השבחי של  1941ואילך.
 .4במרוד ההר מארצינקאלניס ,בקירבת מסילת·הברזל i

; 100 -

מספר הנרצחים  ; 100 -הזמן  3 -ביולי •1941
 .5חורשת רוח'רדי ,בקילומטר החמשיי בכביש לדדילקן·
נישק ,כ  150-מטר בצד ימין של הכביש ; מספר הנרצחים -
כ"  ; 400הזמן ,3.7.1941 -
 .6חורשת שדנסקאי ,בקילומטר חששי בדרך לשונסקאי,
כ  200-מטר בצד ימין של הכביש ; מספר הנרצחים 1,700 -
)ביניהם  1,500שבדיי מלחמה מהצבא הסובייטי( ; הזמן
,3-13.7.1941

-

שרידי יהודי מריאמפול והסביבה הקימו לאחר המלחמה מצבה
על קבר-האחים.
מקוררת

עדותם של מרדכי כ"ץ ,רמת-גן  jדב-מבשח קריינגל ,ארכיון "יד

 ; 2406/2477ושם
תדרה ; אברהם דמבנר ,בת-ים ;
11

ראובן סגל,

תל-אביב ;

אבא אייזיקוביץ,

פרידה מטיס ,ירושלים.

מכתבו של ראש עירית מריאמפול פ .גרוציואויצ'יום למשפחת לוין
בארצות-חברית.
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ערי השדה

בשבועות הראשונים

משקוץ

) ( !\1E ~ KUICIAI

שונות  .הם

לכיבוש הועסקו ההידוים

בעבודות

דרכים

וכבישים.

טאטאו רחובות

בעיירה ותיקבר

הידוים רבים עבדו במאפיית-שהד גדולה שהגרמנםי הפעילו.

כפר במחוז מריאמפרל ,כ  6-ק"מ דרומית לעיר המחוז לדי

מפקחי-העבדוה היו לרוב ליטאים .חיסם ליהודםי לא ההי רע.

קר מסילת-הברזל קאזלרבררדדה-אליסה .חיו בה שתי משפחות

יש לציין ,שלמרות ההסתה הפרועה מצד הגרמנים ,כמעט ולא

של

שלמה סרב יחד עם בנר הבשרי ומשפחותיהם.

יהודים :

כשבועיים אחרי פלשית הגרמנים לסביבה רצחו ליטאים את

השתנה בזמן הראשון יחסם של הליטאים בניישטרט לשכנהים
היהודים.

בראשית יולי נצטוו כל היהודים לנטוש את בתיהם ולהצטופף

שתי המשפחות ואין איש ידוע היכן נחים שרדיהין.

במספר בתים ברחוב החזירים ,רובע מוזנח לדי נהר הש,סטה.
זה היה הביטו של יהודי ניישטרט .הכל ידעו ,כי הגברים מעיירות
הסביבה כבר הוצאו על-ידי הגרמנים אל מחנות-עבודה .החלו

את רכושם בזזו.
סקורות

עדותו של פנחס אולמן  ,יבנה.

גם כאן הגברים מתכוננים ליציאה ,רכל אחד ארז לעצמו כtררר

של בגדים ולבנים .ואמנם לא ארכו הימים וגם תורם של אנשי
ניישטוט הגעי.

בשבת ,כ"ד בתמוז תש"א ) (, 19.7,41

נוואראן

) ( NEVAR ~ NAI
עיירה קטנה בצפון-מערבה של ליטא 14 ,ק"מ מעיר-המחוז

סלז.
בשנת  1923התפקדו בנא,וואראן  95יהודים ,מתוך אוכלוסהי

כללית בת  456תושבים.
"האנציקלופדיה הליטאית הקטנה" )חלק ',ב עמ' ( 689
מוסרת ,שבשנת  ,1941שנת השואה ,נרצחו  150נפש על-ידי
הנאצים ועוזרהים .יש להניח ,שחלק גדול מהנרצחים היו היודים.
מהעדויות על קוררת היהודים בטלז אנו למדים ,שהידוי
כא,רואראן הובאו לררישרביאן שלדי טלז .משם הועברו לגירוליאי
ונרצחו יחד עם יהודי טלז והסביבה.

)ראה :

טלז(

לא נתנו רג,רמכים

לקבוצת היהוידם להיכנס לעבוהד במאפיה הצבאית .הם באר
כרגיל בשערת הבוקר ,אבל הובלו מיד לבית-הקברות הנוצרי,
ושם העמידרם לכרות קברים בשביל  14החיילים הגרמנים,
שנפלו במבראות העיירה ביום הכיבוש )קודם היו טמונים בפאת

שדה לדי דרך( .לאחר שסיימו את העבוהד ,ולאחר ששאר

קבוצות היהודים גמרו לטאטא את הרחובות ,נאמר לכולם לשרב
לבתהים .כל הגברים מגיל  14ומעלה ,ללא יוצא מן הכלל,
נצטוו להתרכז בחצר בית-המדרש ב  12-בצהרים .לאחר השעה
שנקבעה עברו בבתי היהודים אנשי ס"ס ,שבאר לעיירה ברא·

שרתו של ד"ר שאר מהיידקרוג ,ובדקו אם לא נשארו בהם
גברים.

גרמני אח,ד

ש•ב,בר

ביד

שוררת

הגברים

בחצר

בית-

המדרש ,שלח בחזרה לבתהים את הנערים שנראו בעיניו צעירים
מדי .שילחו מכאן גם כ s-גברים מברברים ,כדי שיעבדו בשררת
הקהילה ויהיר הפרנסים )"פירזא,רגער"( של הגיטר בעיירה.
בין אלה היו  :נחמן נולד ובנר ישראל ובצלאל ברלרבץי .כל
שאר

ניישטוט·טאווריג

בדרך לרויינוטה .הזקנים והחולים הוסער בעגלות.

) ( zEMAICIU NAUMIESTIS
עיירה במחוז טארוריג ,קרובה לגבול עם גרמניה .
בשנת השואה חיו בכיישטרט-טארוריג כ 120-

האנשים

הוצאו מחצר

בית-המדרש

ב 3-

אחר-הצהרים

והובלו ברגל אל הקסרקטינים בכפר שוגאנטי שלדי העיירה
בקסרקטינים הפריזר הגרמנים את הזקנים הוחולים רהעמידרם

לחוד כקבוצה מיוחדת  .אלנשי קבוצה זו הודיעו ,כי לא יילקחו
לעבוהד .לאנשי הקבוצה חשביה ,שהיו בה למעלה מ so -איש,
משפחות

יהודיות.

הודיעו כי החלשים שבהם ,שאינם מסוגלים לעבודות קשרת,
יכולים גם הם להצטרף אל הקבוצה הראשונה .האנשים חשבו,

הגרמנים פלשו לעיירה כבר בשעות הראשונות למלחמה.

שבוודאי יוחזרו החלשים הביתה .לכן פנו רבים אל הס"ס

)משפחה זו גם חזרה אחרי המלחמה לניישטרט  .זמן קצר אחרי

והתלוננו על מצב בריאותם .היטיבו הללו גם אתם והעמדירם
לצד הזקנים והחדלים .כל אלה ,למעלה משבעים איש ,הוסער

בואם פוצץ ביתם על-דיי ליטאים לארמנים ושלושה מבני-

מיד בכירון לרויינוטה .השאר 27 ,איש ,כשארד בקסרקטין .לפנדת

בשעה  5בבוקר ,נראו ראשוני החיילים

ערב הובאה לכאן קבוצת יהדוים מרריינרטה .האנשים סיפרו,
כי גם בעיירתם נלקחו באותו יום כל הגברים ,רכי בדרך לכאן,

רק משפחה אחת הספיקה לברוח .חיתה זו משפחת ברלרבץי

המשפחה כהרגו(.

ב  22-ביוני

,1941

הגרמנים בעיירה .אש נפתחה עליהם ממעונות הקצינים תסוב-

ליד הכפר שאודביצ'י הסמו,ך הופרדו הזקנים והתשושים והרש-

ייטיים .נשרת הקצינים המטירו אש מתת-מקלעים 14 .חיילים

ארו שם .בשעות הערב נצטוו היהודים שבקסרקטיז לעלות

מספר רב של גברים הידוים וכלאו אותם בככסיה הלותרנית

למשאירת ,שעמדו להסיעם בכיורן לגבול הגרמני .אנשי ניישטרט,
שהיו לבושים בגדי-קיץ קלים ,פנו אל איש הס"ס בבקשה

גרמנים נהרגו .בתגרנה למעשה זה עצרו הגרמנים ,בו ביום,
)הגרמנית( אשר בעיירה .הגרמנים לא שמעו לטענותיהם של

הכלואים ,כי לא הם היו היורים .רק לאחר שהתייצב הכומר
הליטאי בפני הגרמנים והעי,ד שהיהודים חפים מפשע ,התירו
להס לחזור לבתהים.

להרשות להם ,בעברם דרך העיירה ,לסור לבתיהם ולקחת
חבילות בגדים ,המרננות שם בשבילם  .ד"ר שאר הרשה זאת
בתנאי ,שלא יוציאו אף הגה מפהים בשהותם בעיירה ובהיפגשם
עם אנשי משפחתם .המכוניות עצרו בכיכר השוק ,רכל אחר

יהדלת ל'יטא
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מיהודי ניישטרט הלך לניתז כליורי איש ס"ס ,ותרן דממה

בחורף פרצה שם מגיפת טיפוס והמונים נספר .בין המתים היו

גם מאנשי ניישטרט -

מחניקה רככי עצור נפרדו האנשים מיקיריהם.

הגרמני שליורה את הצעירים לדירת יזסלביץ ,דרש שם

אליהו ברלרביץ ,דניאל וישראל ירסלביץ,

דב לסקי.

מבעלת-הבית שתיתן לו את הזהב שיש לה .ענתה לו האשה,

בהתקרב חזית המלחמה לררארשה ,בקיץ  ,1944הוצאו היחד·

שכל הזהב שלה הוא טבעת·חקידרשין' .דברים כאלה איננו
לוקחים'  -נתרתח הס"ס ראיים לעררך מדי חיפוש בחדרים,

כדי

להעסיקם בפיצוצים .בין הנשארים היד אליעזר גרלד וערד אחד

ראם יימצא זהב ,יירו כאן כל האנשים .בינתיים נתן עינו בנער

מאנשי ניישטזט ,זהם שוחררו שם עם ברא הרוסים .המיצאים

הצעיר ,מנחם·מנדל יזסילרבץי ,שהיה כבן  ,13ואז ציורה בחמתו

מרזארשה הובלו אל באזוריה שבגרמניה .אנשי ניישטרט הזעבדר

זים מן העיר .הגרמנים

הוזzאירר כאן

כמה

מאות

אנשים

גם עליו ללכת אל המשאיות .האם טענה ,שקטן הוא זבבזקר

שם במילדררף ,באחד המחברת שההי מסונף למחנה·הריכרז

-

הגדול שבדכאו הסמוכה ,רמצכם היה בכל רע .עם כיבוש המקדם

ענה הגרמני ,לקח את הנער והביאו אל כיכר השוק .ד"ר שאר

על·ידי צבא ארצרת·הברית ,באביב  ,1945יצאו ממחברת באזוריה

נשלח בחזרה מבית-המדרש' .ככל אשר יאמר ד"ר שאר'

פסק  :כן ! זגם מנחם הרעלה על המשאית.
בשעה מאוחרת בלילה הובלו ההיודים להיידקררג ,כ 15-
ק"מ מניישטרט .למחרת בבוקר כבר נודע להם על גורל הזקנים,

גם

היה עתה רק

שרידי ניישטרט .מספרם

זהם :

חמישה

דב

גלאז ,עזריאל גלדך ,מנחם·מנדל ירסלביץ ,רפאל לסקי ובנימין
לפין.

התשושים ושאר הנשים ,שהופרדו מאתם .כולם ,גם אנשי

יהודים נוספים מניישטזט התעבר בגיטאזת ובמחנות אחרים,

ניישטרט רגם אנשי ריינרטח ,נרצחו ביזם אתמול ליד שארדביצ'י.

יעקב לרינזזן ואליהו פייט .כמה

בפי יהודי ניישטרט צריין יזם זה בשם "השבת השחורה".

אנשי ניישטזט שהובאו להיידקררג הוכנסו אל מחנרת·עבזדה
והיו שם מעתה יחד עם שאר מאות הגברים היהודים ,שחובלו

רבין אלה שנותרו

בחיים :

יהודים הצליחו לברוח לבריה"מ עם פרוץ המלחמה ,וכחמישה
מהם חזרו נתזם המלחמה והתיישבו בווילנה.
רבות טרח בן·העיירה שלמה ברלזביץ ,נכה-מלחמה ואחד

מהעיירות הליטאיות הסמוכות .במחברת אלה נפגשו עם ערד

ממשפחת ברלרביץ ,שניצל מפיצוץ הבית אחרי שהמשפחה

אחד מבני עירם ,בנימין לפין ,שנתפס נהירתו פליט בעיירה

חזרה לניישטזט ,לסדר את קבר·האחים ,בר טמונים קדושי

כמה מחנות שבהם

ניישטזט .קבר·האחים גודר ,הרקמה מצבה רצריין עליה ,שכאן

אחרת סמרנה ,ומספרם היה כאן עתה

.29

עבדו היהודים היד קרובים לניישטרט ,רמקרלאשן נראו אף

נחים אזרחי ברית·המרעצזת.

הבניינים הגבוהים של העיירה .מבין הס"ס רמשגיחי·העברדה,

בספר "טבח המוני בליטא" חלק ',ב מסומן קבר·האחים
כדלהלן:

רבים היו מניריהם האישיים ואף ידידים לשעבר .סטרנקזס עצמו,
מ"האדרנים הגדולים" במחנה ,היה קזזם לקרח ותיק בחנו·
ירתיהם .עתה התנכרו הללו ליהודים וערד הוסיפו להרע להם.
מצבם של האנשים במחנות היה רע ומר .הם עבדו בפרך

ורעבו ונוסף לזאת גם התעללו בהם זעינרם .כרחם תש מיום
ליום.

המקדם

ניתן ;

כדררת שארדביצ'י ,כ  3-ק"מ

-

הנרצחים

מספר

מניישטזט ;

הזמן לא

 -כ •1000-

זכקורות

ביו-יורק ;

עדותם של בנימין לפין,
יוסלביץ,

גבעת·ברנר ;

דב

גלאז,

רמת

גן ;

מנחם-מנדל

בנימין רובינסון ,קרית·שרת ,חולון.

במקומרת העבודה פגשו אנשי ניישטזט גם ליטאים מסביבת

עיירתם ,ומפיהם היו שומעים על הנעשה בגיטז ,ולפעמים היו
מקבלים גם פתק מבני משפחתם .לפי הידיעות היו הנשים
יוצאות מדי בוקר לעבודה אצל האיכרים רערבדזת אצלם בחק·

ניישטוט·פוניבזו

לאות .הגיטר התקיים כנראה עד אחרי איסוף תפרחי·האדמה,

) ( NAUMIESTIS

בשלהי ספטמבר .יזם אחד הודיעו הגרמנים לאנשי הגיטז
שמעבירים את כולם אל המקומרת שבהם עובדים הגברים .יעצו
גם להם ,שירבו לקחת אתם מחפציהם ,ני אין דבר שלא יביא

עיירה קטנה ,במרחק

16

ק"מ דרזמית·מערבית מעיר·המחזז

פוני בז'.

בשנת  1923התפקדו בה  157יהודים מתוך אוכלוסיה כללית

להם שם תרעלת .אזלם למעשה הובילו את כולם אל שארדביצ'י
ררצחרם .לפי ההשערה היה זה בד' תשרי )  (25.9רירם זה חרא
אצל שרדיי ניישטזט יום האזכרה לנס eים.

בת 739
בתחילת יולי ,עם הקמת הגיטר בפזניבז ',הועברו לשם גם

במחנות היידקרזג הוחזקו ההיודים למעלה משנתיים .במשך

יהודי ניישטזט·פרניבז' ונרצחו יחד עם שאר היהודים שרוכזו

נפש .בשנת השראה חיו בה מספר משפחות יהודיות.

זמן זה ביצעו בהם הגרמנים כמה אקצירת ורצחו רבים מהם

שם.

וכתרכם גם מאנשי ניישטרט .בסוף יולי  1943הוצאו כל היהודים

)ראה :

פוניבז'(

מכאן רהרעברר אל אזשביץ בפרלין .בז נירם 'א) באב תש"ג(
שהגיעו למקרם·השמדה זה ברצעה בהם אקציה ,ן  99-אנשים

הוצאו לכבשנים .רבים מהקרבנות היד מיהודי ניישטזט ,ביניהם :
בצלאל ררלפרט ,אריה·לייב ירסלביץ רבנו דניאל ,דניאל בן
מנחם ירסלביץ ,יוסף ירסלבץי ,משה לסקי.
באוקטובר  1943הוצאו מארשביץ אלפי אנשים וכתרכם שרידי
יהודי ניישטרט רהרעברר לררארשה ,שם הרעו;קר בפינוי ההריסות
של הגיטר החרב ומצבם החמרי והסניטרי היה גרוע ביותר.

ניישטוט·שאקי

) ( KUDIRKOS NAUMIESTIS
עיירה בקצה הדרומי של ליטא 4 ,ק"מ מהגנרל עם גרמניה,
במחוז

שאקי.

בשנת

השראה

חיו

בניישטרט

כ· soo

יהודים,

ערי
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השרה

ביניהם  30מ·;פחות ;-גורזעו מחבל סובאלק ,לאחר שהגרמנים

לעבו.ד הן היו מובלות לעבודות באותם המקומות שבהם הועסקו

סיפחו אותו לגרמניה בשנת . 1939

קודם הגברים .נאסר עליהן לרכוש מצו·כי·מזרן או לשאוב מים

הגרמנים כבשו את העיירה מדי עם תחילת המלחמה .ב:ז:עה
י::לוז :לפנות בוקר ,אור ל  22-ביוני;· ,טוכו חיילים גרמנים
את ה•ג,יירה .צבא סובייטי כמ· 1-ט ווא היה במקום ו·ז.ום התנגדות

מהבאר הציבורית יחד עם שאר התושבים .נקבעו להן שעות

מיוחדות לקניית מזרן ולשאיבת מים.
ב"  23באוגוסט  1941הוקם בביישטוט גיסו .למטרה זו הוקצו

ית~;· הסמטאות העלובות והעזובות ביותר :

לא חיתה.
עם כניסת הגרמנים בוכלו גם הקרבנות הרא~:ונים מבין

וסמטת

סמטת בית·הכנסת

בית·המרחץ.

היהודים .רא·:-ון היה דוד גלודביקוב ,ר·-:א התעורר בשעה 03.15

ב"  16בספטמבר ) 1941כ"ד באלול תש"א( הופיעו "אקטי·

למשמע הרעש בחוץ .הוא פתח את דלת ביתו ובורה בידי

ביסטים" בעיירה והוציאו את כל הנשים והילדים מבתיהם.

חייל גרמני 15 .דקות אחריו בורה גם הצעיר בן ה"  ,18מרדכי

בתפסו גם כמה גברים ,אשר הצליחו קודם להימלט מהטבח.

לוינשטיין .ב·ד בבוקר בהרג איסר גרוסמן .ב·  1בצהריים הוצ:,ו

נאמד להם ,שהם יוצאים לעבודה .הובילו את כולם ליער

להורג על·ידי הגרמנים בכיכר העיירה ,נוכני קהל רב ,שבי

פדאז'ניו,

הס sדים מ .לובובסקי וי .כ"ץ .בקירבת המספרה ,בה עבדו,

נרצחו ונקברו  650נשים וילדים יהודים.

כ 4-

ק"מ מן העיירה .במקרם היו בודות מוכנים ושם

נמצא חייל גרמני הרוג .ה·ז-tניים הוא·ז-tמו ברצח החייל ונורו.

מיד עם הרצאת היהודים תפסה המועצה המקומית את רכושם

שלושה ימים אחרי כניסת הגרמנים ,ב"  25ביוני , 1941

ל •;.:היהודים והחלה בחלוקתו .מריבות וקטטות קשות מרצו

הקהילו את כל היהודים בכיכר השוק ודא•;~ המועצה לפוז'ינסקיס

בין הליטאים ,כיזtכל אחד נלחם על חלק גדול יותר מה"שלל".

הודיע להם ,כי מאותו יום ואילן יועסקו בעבודות שובות

רק משפחה אחת ,מלכה גליק וארבעת ילדיה ,הצליחה להסתתר

בעיירה .יהיה עליהם לחפור תעלות ,לנקות ולכבד את הרחובות,
ל•זtוכץ כבישים ועו.ד היהודים הוצאו מיד לעבודה בפיק mם

אצל איכרים מכרים ולהינצל.
בר·ז~ימת

קברות ·האחים,

שפורסמה

בספר

"טבח

המוני

·זtל שומרים ליטאים ,אשר השתדלו להכביד עליהם כל מה

בליטא" חלק ',ב מופיעים קברות·האחים של ניישטוט·שאקי

·זtעשו ,תוך השפלות וביזויים שונים.

כדלהלן :
 .1ליד בית-הקברות היהודי ,במרחק קילומטר אחד מה·
עיירה ,על גדות הנחל שירווינט ; הזמן  -בין ה  22-ביוני
ל·  11ביולי  ; 1941מספר הנרצחים •192 -
 .2המקום  -יער פראז'ניו 4 ,ק"מ דרומית-מזרחית מבייש·
טוט·שאקי ; הזמן  16 -בספטמבר  ; 1941מספר הנרצחים -

ניישטוט··זtאקי נמצאה בתוך רצועת  25הק"מ ,עליה חלה
פקודת שטאל~קד מה·  22ביוני  , 1941לפיה נמסרה הרצועה
למר,תו של הס..ד בטילזיט לנקותה מיהודים וקומוניסטים .ראש

הס..ד בטילזיט ,ד"ר בןsהמה ,מסר את הטיפול לס..ד בשירווינט
)עיירה גרמנית ,להבדיל מהעיירה שירווינט בליטא( ,שחיתה
מול ניי·זtטוט בצד הגרמני .הוא גם קבע את תאדיר רצח
היהודים.

באחד הימים בראשית יולי )לפי עדותם של ד"ד ל .גולדשטין
ולאה עזרה היה זה ה· 1ביולי .לפי קביעת בית-המשפט בא,לם
היה זה ביו ה  4-ל  10-ביולי( ,כאשר חזרו היהודים מעבודת

•650
מקררות

עדותם של ד"ר ל .גולדשטיין" ,יד ושם"

,1642/1532

ולאה עזרה,

נתניה.

יומם במקומות שונים בעיירה ,פ•זtטו על העיירה "אקטיביסטים"

ליטאים ,בפקודת גרמנים שבאו משירווינט ,וציוו על כל הגברים
היהודים מעל לגיל  14לצאת לרחוב .שם חיכו ליטאים מזדיינים,

נמונאיץ

אשד הובילו אותם תחת משמד כבד לבית המועצה המקומית.

) ( NEMUNAITIS

פקידי המועצה לקחו מהם את תעודותיהם וכן את כ.ספם רכל
דבר·עדן שמצאר אצלם.
בקבוצות לt-ז•  50הובלו היהודים לבית-הקברות היהודי .שם

היו בררות מוכנים ,שנחפרו על·ידי ·:-בריי·מלחמה סובייטיים.

 192העצורים נרצחו על·ידי הגרמנים וה"אקטיביסטים" הלי·

עיירה קטנה ,כמדחק  11ק"מ מערבית מעיר·המחוז אליטה.
בשנת  1923בפקדו בה  142יהודים מתון אוכלוסיה כללית
בת

121

כולם הועברו לאליטה ונרצחו שם יחד עם יהודי אליטה

סאים .הם נורו בפי הבררות .במקדה שלא נפלו לתוך הבור,

והסביבה.

היה על כל קבוצה שבאה לגדור לתוך הקבר את חללי הקבוצה

)ראה :

הקודמת.

נפי,ז .zבשנת ה·ז-tראה חיו בה

כ 15-

מ' iL-פחות יהודיות.

אליטה(

בעת הרצח היו במקרם מו·זzל המחוז וכן ראש

המועצה .לדברי העדים שהופיעו במ' iL-פט·א,לם ,הוזמנו כל
המי iL-תתפים על·ידי מויזtל המחוז וראש המועצה לבכרה גדולה.
נמוקשט

ה·זtניים הודו לגרמנים ולליטאים ,שהשתתפו בטבח ,על פעולתם.

) ( NEMAK ~ cIAI

למז:פחרת נאמד ,שהגברים הוצאו לעבודה בגרמניה.
עד ל·ך ביולי המשיכו ה"אקטיביסטים" לחפ· t:אחדי נמלטים.

 9יהודים בתפסו והובאו לבית-המעצר וב·ד ביולי הוצאו לבית·
הקברות

ונרצחו.

המשפחות השכולות הושארו בבתיהן עד ל"  23באוגוסט

.1941

את מקום הגברים תפסו הנשים הבריאות והמסוגלות

עיירה כ"  30ק"מ מערבה לעיר-המחוז דאסיין .בפרוץ המל·
חמה ביז גרמנהי לבדיה"מ חיו בה כ  100-משפחות יהודיות.
עם דא·ז:ית המלחמה הופצצה העיירה קיז~ה ודוב בתהי עלו
באש.

יהזרת ליטא
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חסרים לנר פרטים על מה שאירע ליהודים בעיי'רה בזמן

הראשון לכיבוש הגרמני .יזרע כי בסביבות ה  22-בירלי , 1941
חודש אחרי פרוץ ומ.לחמה ,גורשו כל הגברים ההיודים מבני

 15ומעהל אל תחנת-הרכבת של רידרקלה ונכלאו שם ,יחד עם
יהודי רידרקלה ,כביתר של היהודי יעקב פרידמן.
הליטאים התעללו בהיודים הכלואים .הם היו מוציאים אוםת

לכל מיני עבודות קשרת ובזריות ,מכים ארחם ,מעליבים רמש·
פילים .נוסף לכך שהעסיקו ארחם בעבודות טעינה ופריקה

קשרת ,היו מענים אוםת ב"תרגילי ספורט" שונים .אילצו אותם
לרוץ ,קלרם ,להשתטח ולקפוץ .בלילות לא איפשרר להם לעצרם

בקבורת-האחים נקברו

כso-

נפש  ,כל קהילת סרברטש.

ברשימת קבררת·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא"
חלק ',ב רשום קבר-האחים בסרברטש כדלהלן :
המקום  -יער אילצ'רניאי 3 ,ק"מ מערבית מהעיירה ; הזמן -
יולי  ; 1941מספר הנרצחים  -כ· •so
כעשרה אנשים ברחו מהאקצירת .רחל קרשניר ,בת  ,13מצאה
מחבאו אצל כומר.
מקורות

עזות צבי )חירש( מילשטיין" ,יד רשם".

עין .השומרים היו מתפרצים מדי פעם לתוך המבנה בר נמצאו

היהודים ,הקימו אותם רירו מעל לראשיהם .נעשה הכל כדי
סוביינישוק

להפחידם ולהתישם.
ביום ה  24-ביולי ,כ ט בתמוז תש"א ,הוציאו את כל הגברים
"לרחרז" באגם הסמוך .שם התפשטו ונכנסו לתוך המים .כשיצאו

) ( SUVAINisKIS

מן המים לא ניתן הלם לחזור וללבוש בגדהים .בקבוצות של

עיירה בצפונת של ליטא ,מבחוז רקישרק ,על הגבול עcנ
לטביה .בשנת השראה חיו בת כ  50-משפחות יהודיות.
"האנציקלופדיה הליטאית הקטנה" חלק ',ג עמ ,348 1מוסרת

אין לנר דייעה בזרקה על תאריך ומקרם רצח הנשים והילדים.

בידי

11

עשרה הובלו עירומים לבוררת ,שהיו מרננים בקירבת מקרם,
גררו ונקברו.

יש להניח שהם נרצחו בין ה·  1sל  22-באוגוסט ,כאשר נרצחו,
לפי דר  11ח·יגר 1926 ,היודים ממחוז ראסיין.
בספר "טבח המרבי בליטא" נמסר על קבר·א nים ,הנמצא 1.5
ק"מ מנ~מרקשט ובר קבורים  543קרבנות.
ברדיפות וברצח של יהודי נ~מרקשט "הצטיינו" הרוקח

שבעת הכיבוש

הגרמני נרצחו

רוב

תושבי סרביינישרק

הנאצים ועוזריהם .חלק נרצח במקרם וחלק הובא לרקישרק ,שם

e

ניס ר יחד עם יהודי רקישרק והסביבה.

)ראה :

רקישרק(

מרצינקיארריצ'ירס רבנו.

סודארג

םקוררת

) (SUDARGAS

עדות בוטה זלצברג-גורודצקי ,בבי-ברק.

סובוטש

) ( SUBAcIUS
עיירה קטנה בחלקה הצפוני-מזרחי של ליטא ,במחוז פרניבז'.
משפחות

יהודיות.

בשנת השראה חיו בה כ 20-
הגרמנים נכנסו לעייהר ב· •28.6.41
בין הליטאים נמצאו מיד "אקטיביסטים" ובהשראתם גורשו
כל היהרדי  1:1נברח ורוכזו בבית-המדרש ,שם הוחזקו יזמיים .
בינתיים הספיקו הליטאים שלדוד ולברז את בתי היהודים .לאחר
שנסתיימה מלאכת הביזה הורשו היהודים לחזור לבתיהם .רק

ימים מספר נותר להם להיות בבתיהם השדודים .ה"אקטיביסטים"

החליטו לחזור ולרכז את היהודים בבית·המדרש ובכמה בתים

עיירה קטנה במערבה של ליטא ,במחוז שאקי .בשנת השראה
חיו בה כ 20-משפחדת יהדויות.
העיירה נמצאה קרוב לגנרל עם גרמניה והצבא הגרמני נראה
בה כבר נירם הראשון למלחמה ,ב 22-ביוני •1941
העייהר חיתה ברצועת  25הק"מ שלעיה חלו פקוודת
שטאל  15קר להשמיד את כל היהודים .כבר בימים הראשונים
החלו הגרמנים לטפל באוכלוסיה היהדוית .יש להניח ,שבהירתם
נאמנים לשיטתם עצרו וחיסלו קדם את הגברים ולאחר-מכן
את הנשים והילידם .כמקרם הריכוז הלשמהד נקבעה עיר-
המחוז

 -שאקי.

הגברים נרצחו בתחילת יולי  1941והנשים  mילדים הושמדו
בשאקי ב 6-ביולי ) 1941י"א בתמת תש"א(.
הם קבורים בקברות-האחים בעיר שאקי.

)ראה :

שאקי(

סמוכים אליו .היהודים גדירו את המקום ומשמר ליטאים שמר
עליו.
כל יזם היו מוציאים א.ת כל היהודים לעבודה .בדרך לעבודה
וממנה רכן בזמן העבודה עצמה היו מתעללים בהם ,מכים אותם
ונטפלים לזקנים ולנשים .במיוחד נטפלו הפורעים אל ש .

ברררבין .דם .דרשו ממגר להסגיר לידיהם את בנר הקומוניסט
שהסתתר .בשתי אקצירת נרצחו כל יהרדי סרברטש .בסוף יולי
הובלה הקבוצה הראשונה אל יער אילצ'רניאי .אילצו אותם
לחפור בוררת ,אשר בהם רצחו וקברו אותם זאת הקבוצה
השגיח ,שבאה כהמ שבוערת אחריהם.

סוויאדושץ

)(SVEDASAI
עיירה בצפרן-מזרח ליטא ,כמחת ארטיאן .לפני מלחמת-העולם

השגיח מבתה הארכלוסיה היהודית במקםר  65משפחות לערן.
ב 25-ביוני הופיעו חיילים גרמניים מאחורי העיירה ולמחרת
השתלטו עליה .עד לכניסת הגרמנים אירעו התנגשויות ביד

ערי
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השדה

המיליציה הסובייטית ,שאליה השתייכו גם בחורים יהודים ,לנין

נוספים ונין העומדים להיאסר מוזכרים הרופא ליינ דוגוניץ

הלאומנים הליטאים ,שהתחילו להשתולל בסביבה והתכוננו

והיודה גלפו.

לתפוס אח ה·ז~לסון בעיירה .אחז הפעילים ניותר בהתנגשויות

לאחר שהוחזקו נסטוקלישוק שבוע ימים בשחלו העצורים

אלה היה הבחור היהדוי יצחק ~ואס .אחרי שהגרמנים תפסו

לאליטה .כאשר הוציאו את העצורים מניח·המעצר עמד החזן

אח העיירה הם פירסמו תמונתו והודיעו ,כי השלטון המקומי

הקשיש ומירר בנכי ,בראותו שמוציאים אח בחר גרלזה הלו,

מבטיח פרס גבוה על ראשו

-

עשרת אלפים מארק .יצחק

אם לשבי ילדים.

אראס הצליח לברוח לנריח·המועצוח ,שם בלחם נגד הגרמנים

יותר מאוחר התברר ,שאח העצורים הובילו ליער לילון

ובפצע קשה .אח אביר ,הב eח המקומי ,חלו הפורעים הליטאים

הקרוב )  4ק"מ מחוץ לעיירה בכיוון לוויסרקיזבור( ,שם ברצחו
ונקברו בנורות ,שקודם לכן נחפרו על·ידי יהודים שתובאו

נב eחיה שלו.
)"שאוליו

למטרה זו מסטוקלישוק .על יהודים אלת נאסר באיומי·רצח
לגלוח מ,ד היו מעשיהם ביער .למרוח וא.יומים גילה אייזיק

סאירבגת"( ,התחילו לעברת אח היהודים באכזריות .הם ריכזו

קונרסקי אח דבר חפירת הבררות .היהודים לא תשלימו עם

אח כל היהודים המאידים ,ובכללם הרוקח יעקב סטולונ ואשחר,

הרעיון ,שהנורות נועדו גם בשבילם .בייאושם באחזו כתקורת·

הכניסו ארחם לנפחיה ,שמר אח אצבעות דייתם במלחצי הברזל

שוא ,שאולי הכוונה היא רק לפעילי הקומוניסטים ...
כדי למנוע מהיהודים לעזוב את העיירה ,בערכו רשימות של
כל החושבים היהודים והוטל עליהם לבוא כל יום למשטרה

ה"אקטיניססים"

של האחים ירנאס

הליטאים ,בראשותם

ריוזאס רימקוס ,לשעבר חברי "אגודת הקלעים"

והפלדה ,ואילצו ארחם למסור אח כספם ,תכשיטיהם ודברי·
תערן שבידיהם ,אר להודיע היכן מוסתר הרכוש.
יהודים רבים ברצחו נחרן
תעיר

,,

ברצחו

אחרים ,ובכללם רב

העיירה ;

ולחתום על נוכחות.

יוסף שכברניץ ,גורשו לראקישרק ,כאילו לענודה ,רשם

מינה גם "זקן יהודים" )"ירזן·אלטאסטה"( .הוא היה המקשר

נ  10-רנ 20-

בין השלטונות ליהודי העיירה .דרכו היו נמסרות הפקודות

)י"ז רכ"ז באב חש"א( .נדרן ,סמרן להרי

והצווים של השלטונות והוא היה אחראי לביצועם .כ"זקן

יחד

שאר

עם

זה

יהודי הסביבה.

קרה

באוגוסט 1941
פקאלבי ,ניסר הרוצחים לאבוס כמה בערות יהודיות ,אבל הנערות
גילו התנגדות והן בורר למורח נר במקרם .אלה שהיו פצועות,
הושלכו לברר על המתים.

לכבד את הרחובות ,לתקן את הכבישים ,לנקות את מבני

נחרד אח,ד שפטל ,יזע ליטאית והיה חברם של אלה שעסקו

צעירי

עתה נרצח היהודים .כ"מחרוח·ידזיות"

היהודים" מינה פנחס קרניץ .היה עליו להעמיד כל יום לרשות
השלטונות קבוצות יהודים לענודות השוברת בעיירה .היה עליהם
המשטרה ושאר המבנים

שנהם

שכבר

מרו,:דרת·ציברר.

הם השאיררהר אחרון

ההיודים ,בנים ובנות ,היו מובלים ל"מסדר" תחת פיקודו של

"למה אתם

הסטודנט יוזאס בדייקה .הוא לא הסתפק בהובלםת ,אלא תבע

"מת תעשה

שישירו ,ומי שקולו לא נשמע רם למדי היה זוכה למכות רצח.

נין הבורים .לפני מותר קרא באוזני הרוצחים :
יורים בי  1השאירו אותי בחיים  !",החשובה חיתה :
יחידי בעיירה  ". 1הוא ניסה לברוח ,אבל הליטאים

ירו נגבר.

מלאכתו של "זקן היהודים" חיתה קשה מאר,ד שכן התביעות

שני נחרדים ,זריז רליינ פקרניץ ,הצליחו להתחבא ,אך כעבור

לעונדים יהודים הלכו ועלו ולא יכלו לעמוד בהן .הוא היה

זמן

הולך מנית לבית ומתחנן שיצייתו לפקודה ויבואו לענודה.

בתפסו וגורר.

ליד סרריאדרשץ' נמצאים כמה קנררח·א nים .אחד הוא במקרם
שנקרא "חורשת הכומר" .כאן נקברו
היהודים האמידים

18

גברים ובשים נמין

בעיירה .נניח ·,דקנררח היהודי נקברו

יחד

ישעיהו שפירא ,אשחר וארבעת ילדיהם .מאחורי העיירה ,נדרן

לארשפרל ,יש ערד קנר·אחים.

הוא היה אומר :

"לי ד,יו לי מאה ידיים ,הייתי עושה הכול

נעצמי" .לאחר שלא יכול לעמוד בלחץ ,בעינויים ובהשפלה,
נעלם יום אחד מהעיירה ולא ראוהו עו.ד
לא עבר זמן רב וקבוצות קטנות של יהודים החלו להישלח,
כביכול ,לענודת גם מחוץ לסטוקלישוק .איש מהם לא חזר.
קבוצה יותר גדולה נשלחה לפרן והיא ברצחה יחד עם יהודי

מקדרות

פרן ב·ד  2באוגוסט • 1941ך) באלול חש"א( .כל יהודי סטוק·

עדותו של יצחק וsראס ,כפר·סבא.

לישוק הונאו לנוטרימנץ ,שם נרצחו ,יחד עם יהודי פוביה
והסביבה ,ב" ) 3.9.41י"א באלול תש"א(,

כמה מיהודי סטוקלישוק ניסר למצוא מקלס אצל האיכרים,

סטוקלישוק

מכריהם בסביבה .ה"אקטיניסטים" הליטאים ,ובראשם קצ'ילי·

) ( STAKLISKl1:S

אוסקאס ,ערכו אחריהם מצוד וכמעט כולם בתפסו .הצעירה שרה

סטרקלישרק נמצאת דררמיח·מזרחיח מקרבנה ,ניד העיירות

אפשטייו מצאה מקלט אצל האיכרים ממוצא פולני יצ'רנסקי,
נוקרנסקי רגז'ינונסקי .היא הסתתרה עד לשנת  1943ואז מצאה

יזנה יריסרקזינרר ,במרחק  28ק"מ מעיר·המחרז אליטה .עד ל·ז~.בח

קשר עם הפרטיזאנים ביערות טרוקי ורודניצקי ,התחברה אליהם

וזכתה להשתחרר.

השואה חיו נסטוקלישוק כ· oד משפחות יהודיות.

מיד עם כיבוש העיירה על·ידי הגרמנים ,התארגנו במקום

"אקטיביסטים" ליטאים .נפלה לידיהם רשימת הפעילים לנחי·
רות לסונייט הליטאי .נערכו מיד מעצרים ביו היהודים והלי·
טאים שהיו ברשימה .לפי זו"ח של המשטרה המקומית

מה·s

ביולי היו נין העצורים ברוך קויפמן ,גולזה הלר וחיה )פיהי(
איסרזון.

נדו"ח

נוסף

מארחו

יום

נאמר,

שצפויים

מעצרים

ראשי הפורעים ביהודים

היו :

פרנאס בדייקה ,יוזאס ניליונאס

ויוזאס קצ'יליאוסקאס .זה האחרון נתגלה ,יותר מאוחר ,גם
כתליין נלונלין.
סקורות

עדותה של שרה אפשסיין-ברויגר ,חולון" .סבח המוני בליסא" חלק
',ב עמ'

. 100-112

יהדות ליטא
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נחודש אוגוסט הובלו כ  200-נשים ,ילדים וזקנים ,למאז'ייק

סיאד

ונורו בחופי נהר הוו:1ינטה .עלה בחלקי לנהוג )ביטוי לנוהגים

) ( SEDA

בעדר בהמות( ביהודים אלה למקום·הירי וכן לירות בהם .בחרף

סיאד נמצאת בחלקה המערבי·צפרני של ליטא 25 ,ק'' מ

הוו:1ינטה הזעיקו והביאו יהודים ,לא רק מסיא,ד אלא מעיירות

מעיר-המחוז מאז'ייק .בשנת השואה חיו בה כ  200-משפחות

נוספות בסביבה ,ביחד אלפים אחדים בערך .על הירי פקד

מפקד ממא' Tייק ,בלתי ידוע לי .כאשר קיבצו את היהודים,

יהודיות.

הגרמנים נראו בעיירה כבר ביום השני למלחמה ,ב"  23ביוני
 .1941עוד לפני כניסתם התארגנו ה"אקטיביסטים" הליטאים

ציור על החזקים ביניהם לחפור בורות .הסברנו ליהודים ,בהוראות
המפקדים ,שהבררות ישמשו לכיבוי סי,ד למרות שהיה לנו

בהנהגתם של קמייטיס וסטאנקוס .מיד החלו להשתולל בעיר
והיו חוטפים צעירים יהודים ,מביאים אותם לבית·הקברות

תעלות ארוכות .בין היהודים היו שהופשטו עירומים והיו

היהודי ורוצחים אותם .כך נרצחו האחים נינזר ,קרן ,פרפס

שהושארו בתחתוניהם .בעלי בגדים פשוטים נורו כפי שהיו.

ברור כי אלה יהיר קבריהם .ככל שזכור לי חפרו היהודים שתי

ואחרים.

ה"אקטיביסטים" שבאו מהעיירות סודרו יחד בקבוצות ,ואחת

אחרי השנית ביצעו את הירי .לפני הירי הסביר לנר מפקד אח,ד

פחד ואימה נפלו על יהודי סיא.ד הם החלו להרגיש מה מצפה
להם ,נוגעת אל הלב חיתה החלטתה של הרבנית הזקנה ,אלמנתו

שלא הכרתי ,שאנחנו נירה ביהודים אשר יעמדו בפנינו .הוא

של הרב המנוח ר' מרדכי גראף .לפי הבנתה דרשו הרוצחים

הוסיף ואמר שבכל קרבן יירו שני "אקטיביסטים"  :האחד בראש

קרבן לכפר על הקהילה .היא פנתה לרופא ד"ר שוחט ולרוקח

ותשני בחזה .קיבלתי כדורים .במקום חיתה תיבה מלאה כדורים

יונה מסיה .שניהם נחשבו לבעלי קשרים טובים עם הליטאים

ואפשר היה לקחת כמה שרצו .יחד אתי ,באותה הקבוצה ,ירו

במקום .לד"ר שוחט חיתה אשה ליטאית ומסיה היה בזמנו

גם יוזאס וילניוס וסטאסיס ז'יימה .לאחר שהרגתי  20איש

אחד ממנהיגי ה"שאוליסטים" .היא ביקשה מהם להודיע ל"אקטי·
ביסטים" ,שהיא מוכנה להיות הקרבן ושיפסיקו לתפוס ולרצוח

גברים ונשים

-

-

עזבתי את הקבוצה ,כי לא יכולתי לעמוד

בצעקות הנדונים למרות .עד כמה שזכור לי לא היו שם ילדים.

צעירים ...

הם נורו במקום אחר ועל·ידי "אקטיביסטים" אחרים .אינני

הרצח נמשך ומספר הקרבנות הלך ועלה .יום אחד תפסו
את הרב ר' מרדכי רבינוביץ .הרוצח הביא את קרבנו לבית·

זוכר כזה היה אחרי זה ,אם חזרתי עוד הפעם לגורן להביא

קבוצת נוספת לירייה .הייתי על·יד התעלות וסידרתי אותם

הקברות היהודי ,ירה בו ולא המיתו .הרוצח השאיר את הרב

בתור .בעת הירי נוכחו גם גרמנים .הם בעצמם לא ירו .אחדים

להתפתל כל הלילה ניסוריו ורק למחרת בבוקר בא וירה בו

מהם ,כנראה מפקדים ,נתנו למפקדים שלנר הוראות ועצות

'ז,tונות .עבור חלקי בירי קיבלתי שכר

למוות.
בניכר השוק ,במרכז העיר ,עמדו שני בנייני·חומה ארוכים,

 300 -רובל ,ויכולתי

ל•ז,zתות משקאות חריפים ,אשר היו מספיק במקום הירי".

נאשר רווח של שני מטרים לערך מפריד ביניהם .בשני המבנים

ברשימת קבררת·האחים ,שהופיעה בספר "טבח המוני בליטא"

נמצאו ,משני הצדדים ,חנויותיהם של היהודים .לתוך מלבן

חלק ',ב מסומן קבר·האחים בסיאד במלים הבאות :
המקום  -סיא,ד  500מ' מהכפר ז'ידרואריס ; הזמן  -מחציתה
השביח של שנת  ; 1941מספר הנרצחים  -כ· ,s50

אדרך רצד זה ריכזו ה"אקטיביסטים" בסוף יוני אר תחילת יולי
את כל יהודי סיא.ד ימים שלמים החזיקום שם ללא אוכל ושתייה,
בתנאי דוחק ,צחנת וסחי .כעבור כמה ימים הוצאו כולם והועברו

לז'ידרראריס " -הכפר היהודי"· היה זה שטח חקלאי גדול -
כאלף דונם  -מחולק בין כמה משפחות של חקלאים יהודים,
שעיבדו את אדמותיהם והתפרנסו עליהן .במקרם היו צריפים,
רפתות,

אורוות

ראסמי·תבראה.

הגברים

הצעירים

מ~דרדת

עדותם של זלמן בלון ,מגדל העמק; צבי טיגר ,רמת יוסף )בת-ים(.
"בשרות הס.ס ".י .ויצאס ,הוצאה ממשלתית לספרות מדעית ופר-

ליטית ,וילנה

,1961

עמ'

•49-48

הופרדו

מהנשים ,הילדים והזקנים ,ונרצחו בקירבת מקרם ב  3-ביולי
'ח) בתמוז תש"א(.

בתחילת אוגוסט הוציאו את הנשים ,הילדים ,הזקנים וכל מי

סימנה

שנשאר ,והעביררם למאז'ייק .הזקנים והחולים הועלו על עגלות

) ( SIMNAS

איכרים ,שהובאו במיוחד למטרה זו ,רכל השאר הלכו ברגל.
במאז'ייק עצרו ליד בית·הקברות הישן .במקום היו בורות

מרננים .שם חיכו להם ליטאים מזויינים .כולם נרצחו יחד עם
יהודי מאז'ייק והסביבה ב  9-באוגוסט ) 1941ט"ז באב תש"א(.
על דרםכ האחרונה של שרידי קהילת סיאד העיד אחד

עיירה במחוז אליטה ,בדרומה של ליטא .בשנת השואה חיו
בה כ  200-משפחות יהודיות.

סימנה הופצצה ב"  23ביוני 1941
הצבא

הגרמני,

ובאותו יום נכנס לתוכה

אשר נתקבל על-ידי רבים מתושבי המקום

ה"אקטיביסטים" ,שתוליך tזת היהודים וגם השתתף ברצח,

הליטאים ב·~מחה רבה ובפרחים .בהפצצה נהרגה צעירה יהודיה

אלפרנסאס וימשה .ב"  2.10.1958העיד על "מעשיו" וחלקו ברצח

הראשון

יהודי סיא.ד הללן חלק מדבריו :

אחת.

מבין

היהודים

היו

רבים

שברחו

ערד

ביום

למלחמה והתפזרו בכפרים.

"בשנת  1941בחודשים יולי ואוגוסט נעצרו כל האזרחים

למחרת כניסת הגרמנים ,ב"  ,24.6.41התארגן ממשל אזרחי

היהודים בסיא.ד בתחילה הוחזקו במבנים ,אשר קודם לכן היו

ליטאי ,בראשותו של המרדה הליטאי בנדוריוס .בר נירם הרצאה
פקודה ,שעל כל היהודים לחזור לבתיהם בעיירה רכל מי שלא

מאחורי העיר .כדי למנוע בריחתם שמרתי עליהם ימים אחדים.

יציית יירה למרות .היהודים נשמעו לפקודה וחדרו.

בהם החנויות ,ואחר·כך בגרברת וברפתות "ז'ידוואריס" ,אשר

ער'
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השרה

רפק·הזמן הראשון לשלטון הנאצי עבר בשקס יחסי על

השואל הוסיפה " :אבא ,אל תחשבני למשוגעת .עומדים בקרוב

היהודים .הס המשיכו לגור בבתיהם ,והגברים היו מובלים מדי

להרגנו ,את כולנו ,זאת אמר לי הכורמ אלכסנדרוביץ .הוא

יום לעברדרת·כפיה עבור הגרנמים .היו אלה עבודות לא מפר·

סיפר לי שאת יהדוי מאריאמפרל כבר הרגו ואני נונתת אמרן

כרת במיוחד .גם היחס לא היה מ·ז-.פיל ביותר .היו מקרים
שהררים כתבו לבניהם • tt,היר בקרבנה לחזור הביתה ,בנימוק

בדבריו" .לא כולם חשבו כמרה .אחדים ניצלו את ה· zעות
הספורות וברחו.

ב· 12בספסמבר ' 1941כ) אלול תש"א( בוצע הרצח ההמוני ,

שבסימנה המצב טוב בהרבה מא·:-ר בקרבנה.

השקט בסימנה היה טק· •;:,ז..לפני הסערה .הדבר היה ,כנראה.

היה·;.:

מזעזע ואכזרי.

מחושב ומתוכנן מראש .הכל נעשה כדי שלא תתעורר בקרב

תחת מבול של מכרת בשוטים ובקתי·רובים ,כשרק בגדיהם

היהוידם כל מחשבה לבריחה וכדי • u.לא תהיינה כל הפרעות

התחתונים לגרפם ,הובלו למעלה מ  400-נפש ליער קלסנינקאי,

בביצוע הרצח

ההמוני.

במרחק

כ 3-

ק"מ

המעיירה.

הם

היו

מעונים

ומוכים,

רצונם

הוצאה

נ· u.בר ,והובלו כצאן לטבח .דוממים והמומים הוכנסו חיים לתוך

פקוהד מטעם השלטונות הגרמניים ,שחייבה את כל הגברים

בור ארוך ורחב ונורו בדם קר על·ידי גרמנים וליטאים .הגברים

להתרכז ליד בית·העיריה .כולם התקבצו ובאו .מתוכם נבוזרר

קפצו ראשונים לבוררת ,והנשים השתהו ,כי החזיקו ילדיהן

שקט

זה

יחסי

נמשך

ה 22

עד

באוגוסט.

ביום

זה

מאה איש ,אשר הועלו על שלוש מכוגיות·משא u.• ,יצאו בכיוון

בידיהן בחיבוק

ראשון להיכנס לבור היה ד"ר זלמן·יוסף אנ,גניצקי ,הוא

העיר אליטה .כל היוצאים היו צעירים ובריאים ,והרחקתם

מהעיירה החלי· u.ה כל התגנדות אפשרית מצד היהודים .נאמר,

אחרון .רבים נקברו חיים.

התנשק עם אביר ואמר כמה מלים של דברי וידוי.
בין אלה שברחו וניצלו היו דןך גמסקי ,ד"ר אבא גפן

כי הקבוצה יוצאת מחוץ לסימנה לעבודת סלילת·כבישים.
שמוערת משמוערת שוברת פשטו בעיירה על גורל הגזאה.

ואחיו

)ויינשטיין(

יוסף.

אבא

גפן

חמוש

שוטט

ביערות

"המאה הרוגים כבר

ובכפרים .המשטרה הליטאית הכריזה פרס על ראשו .הוא לא

ובקרוב ייהרגו יהודים נוספים" .נמצאו ליטאים שהפיצו שמן-

נתפס .בשנת  1943הצטרפו אליו  14איש שברחו מגיטו קובנה.

היו ליטאים שגילו את אוזני

היהודים :

ערת ,כי בדרכם בין עיר פלונית לבין עיר אלמונית פגשו

 13מהם הצליחו להינצל .גיטה זליביאנסקי מסימנה חיתה

בכביש זה או אחר יהודים מסימנה העובדים בסלילת-כביז,zים.

היחידה שנתפשה ונרצחה .אחרים שברחו  :בול בילוסטוצקי -
מת במחבואו ; שמעון כהן  -נתפש ונורה ; דוד סנדלר -

מחשבה על בריחה וחיפוש דרכי·הצלה .היום ידוע שאנ·;,.י

נרצח על·ידי איכר ,שאצלו הסת· תר.

סיפורים אלה הופרחו בכרונה כדי להטעות את היהודים ולמנוע

הקבוצה נרצחו באליטה בלילה שביד ה"  28ל"  29באוגוסט.
ב·  1בספטמבר שוב נצטוו היהודים להתקבץ ליד בית-
העיריה.

שוב

בחרו בקבוצת אגשים,

ששים

במספר,

וביניהם

היו הפעם גם נשים צעירות ובריאות ,והרבילום לאליטה.

ב 10-

בספטמבר

הנציגות

הוזמנה

היהודית,

שבראשה

ברשימת קבררת·האחים שפורסמה בספר "טבח המוני בלי·
טא" צויין שקבר·האחים נמצא בחרושת קלסנינקאי  3 ,ק"מ

; 12.9.1941 -

מסימנה .תאריך הרצח

מספר הנרצחים

414 -

גברים ,נשים וילדים.
עמד

פייבל פרצ'גסקי והשתתף בה גם הרב דב·בר שניצר ,אל
ההנהלה הליטאית בעיירה .נאמר להם ,שעל כל היהודים לעבור
לגיטר עד לשעה  ,3אל צריפים שהקימו הסובייטים ליד בית·
הקברות הנוצרי .יעצו להם לקחת אתם הרבה חפצים ובגדים,
מאחר שהמלחמה לא תסתיים כה מהר.

מקוררת

אבא

גפן

(1 :

"ברית בלתי

(2

"נעורים

"פורצי

המחסומים'',

קדשוה",

במסתור",

הוצאת

הוצאת "כתר"

הוצאת

יובל

"יסוד",

ת"א,

; 1961

טל ,ירשולים( 3 ; 1973 ,

ובית·ההוצאד,

הירושלמי,

ירו·

שלים ,זד, 19
צבי

לויט :

"סימגע און איו אומקום" בקובץ "ליטע' ',חלק '.א

פייבל פרציגסקי עבר מבית לבית ומסר אישית לכל משפחה
את דבר הפקודה ,ובאותה הזדמנות הוסיף כי אלו הן ידיעות
רעות מאוד .הוא הדגיש ,כי יתכן שלא תהיה לו הזדמנות

סלוק

אחרת ,ולכן בא בעצמו בשעה מרה זו כדי לבק·~ מכל אחר

) ( SALAKAS

סליחה ומחילה על כל עוול ,שהוא עלול היה לגרום למישהו.
בין

הצעירים

הדעות היו

המעטים

חלוקות :

שנותרו

בעיירה

התפתחו

ויכוחים.

עיירה במערבה ל:.ז·

ליטא,

במחוז

אזיארגי

)זאראסאי(.

היו שסברו ,כי מטרת הפקודה החדשה

בוtזנת השואה חיו בה כ·סס 3משפחות יהודים מקומיים ,עליהם

היא להכניסם לגיטו ,כדי שהשלטונות יוכלו לפקח עליהם

נוספו מספר פליטים מפולין ,שבאו לעיירה אחרי סיפות וילנה

פיקות מלא ,ומהגיטו יובילום לעבודות שונות באליטה או

לליטא .למקום עברה גם ישיבת קלצק ,שחיתה קודם ביגונה.

במקום אחר ויחזיקו אותם יחד עם יהודים אחרים .אחרים סברו

עוד לפני כגיסת הגרמנים לעיירה החלה מפעפעת ה' i.:גאה

שימשיכו להחזיקם באליטה ,אך יובילו אותם לעבודות-כפיה

ליהודים .הסתה גלויה ניהלו ואנקר באובוניס ,סוחר ליטאי
עשיר ומ-עורה בחיי העיירה ,רז'ילירנאס מן הכפר אוז'רואנסה

הצעירים

עם כניסת הגרמנים קיבלו הגזירות בגד היהודים

שוגות ,והיו שסברו כי המטרה היא לרכזם במקום אחד ולרצ nם.
ד"ר

אבא

גפן

)אז

אבא

ויינשטיין(,

·~היה

בין

הקרוב.

ששרדו ,מספר על פגישתו עם מורתו צפורה חסי.ד הוא ראה

מסגרת • u.ל ביצוע .בין הליטאים התארגנו "אקטיביסטים",

אותה שעה אחת לפגי מועד ההתכנסות בצריפים כ·ז:.היא נוסעת

ששימשו שוטרי·עזר ומבצעי רצון הגרמנים בהתנדבות ובחת·

על עגלה עמוסה מטלטלין .היא שאלה לשלומה ותשובתה היתה :

להבות ,גם כאשר לא היו בעיירה גרמנים.

'"זtלומי טוב ,הרגשתי מצויינת .לא שיערתי

שארגי'i!,

כה טוב

רגעים ספורים בלבד לפני הוצאתי להורג" .לתדהמתו של

הגרמנים נכנסו לעיירה ב"  29ביוני

מלחמת בריהיימ-גרמניה.

, 1941

שבוע אחרי פרוץ
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יחדרת ליטא

הוצאה פקודה שאסור ליהודים לצאת את העיירה ,עליהם
לשאת את הסימן "  "Jאו "מגן דוד" .על בתי היהודים יש
לרשום את הכתובת  ",Jude " :אסור ליהודים לבקר נשרק
ואסור להם ·לברך את החיילים הגרמנים .הליטאים הוציאו את
היהודים לעבודות·נפייה .מדי יום ביומו סחטו מהם נספים.
בעיירה לא היו גרמנים.
החלו נופלים הקרבנות הראשונים מקרב היהודים .הראשון
היה בדל קרופניק ,יהודי חלוש ,מטופל בילדים ,סנדלר נמק·
צוער ,פשעו היה

-

הוא שימש יוייר הצרנניה בימי השלטון

שבים המקומייlכ ברדיו bשל -3י 5-ק  11מ מסביב נצטוו לעזוב
את המקום לשלושה ימים.
לארת שהאומללים בילו לילה שלם תחת כיפת השמים,
החל הטבח .הם הובלו בקבוצות גדולות ליער הסומך ,שם היו

מרננים בוררת ארוכים ועמוקים .צירו עליהם להתפשט .הנשים
סירבו ופתחו בצעקות ויללות ,כשהן מחפות בגופן על ילדיהן.
ה"אקטיביסטיםיי הליטאים הסתערו עליהן ובמנות בקתות·
רובים ,פרגולים ושוטים ,דחפו כל קבוצה לתוך הבררות.
פלוגות יורים ירו באנשים ברובים רבמנרנות·יריה ררצחרם.

שני אנשי ס.ס .עמדו על גבעה קררנה והדרינו את ה"אק·

הסובייטי .השני אחריו היה לייב זילבר -
הרחוב על שילדיו היו רשומים בייקומסומוליי .נרצחו גם

טיביסטים" המשולהבים .מדי פעם היו גמישים ליורים "וודקה" ,

הוא נרצח באמצע

הניה·רבקה קצירגינסקי ושרה·לאה גלושאק )רק אחרי המל·

אשר נמצאה במקרם בשפע.

יללות הנרצחים והפצועים החרידו את כל הסביבה רהת·

מחה העביר\ קרוביהן את עצמותיהן לקבר ישראל בבית·

ערבבו בהד היריות ושאגרת הרוצחים.

הקברות היהודי בעיירה(.

אף אחד לא ניצל• העגלונים הוזהרו לבל יספרר מה ראו,

ביום ד' בשבוע של שבת "נחמו" )יייג באב תשייא( הוצאו

כל היהודים לכפר סונגאר,ד על הדרן בין סאלוק לטאראגין.
 150מהם הועברו אל הכרפ פ' T31Sרה ,הם לא הורשו לקחת
אתם דבר מחוץ לחבילת·מזון קטנה .האחרן.נים נורו שם בשבת
"נחמו" .בין הנרצחים ב"אקציה" זו היו משנילי העיירה ועס·

קניה ,ובהם :

אליהו ברוידא שהיה מייסדו של הבנק העממי,

הלמדן והמשכיל ליב מרגוליס ,העסקן פסח לאפייקה.

אחרת יתחייבו בנפשם.

אחרי המלחמה חזרו שרידי סאלרק לעיירםת וביקרו במקרם
הרצח .הם מצאר את קבררת·האחים חמוללים ומוזנחים .העדה
חנה ברוהו סיפרה ,שבהגיעה אל קבר·האחים מצאה בררות
פתוחים וגרויות אדם ,בשלבי התפוררות שונים .היא מסרה ,
שראתה גרפת אשה שנשתמרה די טוב ,אנשר בשערות ראשה

היהודים שנשארו הוחזרו לסאלוק ,הם לא הורשו להיכנס

תקוע מסרק .היו אלה שדודי קברים שנברר בקברים וחיפשו
חפצי ערן ושיני·זהב בפיותיהם של הקרבנות .במאמצים משר·

לבתיהם .נקבע עבורם גיסו ברחוב פלאנובה ,מקרם מושב
דל,ת העם .מהבתים שהושארו על·ידי הליטאים הוצאו החלן·

תפיס של שרידי הקהילה סודרו הדברים והרקמה מצבה עם

גרת ןהדלתרת וכן כל דבר בעל·ערן ושימושי .לפני שהורשו

כתרבת ביידיש רברו Dית,

להיכנס לבתים בגיסו נבדקו היהודים על·ידי מלוויהם הלי·
סאים

המזויינים,

שהחרימו

כסף,

דברי·ערן

וחפצים

יקרים.

במקום הוקם ועד )"יודנראט"( וחבריו היו הרב יעקב ולבה,
פייבוש גלייגסקי ואברהם

ברשימת

ייטבח

בליטא" חלק ',ב מסומנים הקברות בסביובת סאלרק כדלהלן :
יער פז'אמיס 500 ,מטר מכביש דגוצ'יאי-דרסיאט ; הזמן
.1

באן•

ב  25-באוגוסט גייסו השלטונות כפריים רבים עם סוסיהם

קבררת·האחים,

המופיעה

בספר

המוני

-

1 26.8.1941

מספר

הנרצחים

נשים ,גברים

2569 -

יולדי ,ם,

המקום  -סאלוק ,יער סרנגאר,ד  10קיימ המעיירה ,חצי
קיימ מהכפר רקאנאי ; הזמן  -סוף אוקטובר  ; 1941מספר

•2

ועגלותיהם ויצוו עליהם לברא לסאלוק.
ב"  26באוגוסט ' 1941ג) אבלול תש"א( רוכזו כל היהודים
בניכר השוק .הם נצטוו לקחת אתם נלי·עברדה שוגים  :מע·
דרים ,גמרפות ,אתים ונדומה .נאמר להם שהם יוצאים לעבוד

זבקורות

בחקלאות במשק ממלכתי בעיר ראקישוק .מפקד המשטרה

ערווו ירחמיאל קרוב" ,יד רשםיי , 319/210 , 1613/1497 , 1942/453

הבטיח שלא יאונה להם כל רע .מלנד נלי·העברדה וצידה
לדרך אינם צריכים לקחת דבר ,ני כל מחסורם ינתן להם.

הנרצחים

-

עדות חנה בוררה,

נ 150-גברים ,נשים וילדים.

ומת·גן.

הוא גם נתן ·לשלושת חברי ה"ועד" תעודה ,בה היה כתוב

טלס

שהיהודים מסאלוק הם אנשים הגונים ••.

)(SALOCIAI

היהודים האמינו ,שאנן נלקחים הם לעבודה ,היו גם כאלה
שהיו רמוצים ,שנן עומדים הם להיפטר מהרוצחים המקומיים.

עיירה במחוז גירז' בצפ-רנה של ליטא ,על הגבול עם לטביה ,

תא הנשים ,הזקנים ,הילדים והחולים ,הושיבו בעגלות רכל
השאר הלנו אחריהם ברגל ,נשכל המחנה מלירה במשרמ כבד
של "אקטיביסטים" ליטאים.

במרחק  18ק"מ מהעיר פוסבול .בשנת  1923התפקדו בעיירה

הם הובלו בניוון דוסיאט ואנטאלי 3פט .בדרן סטתה השיירה

174

יהודים .בשנת השראה היה סמפר היהודים

נ 100-

נפש

בלב.ד על יהזדי ס  1Sל  1Sט עבור כל המוראות שפקדו את היהר·
וים במחוז גירז' .רובם הועברו לפרסבול ושם נרצחו יחד עם

מהבכיש והגיעה לשטח גמודר בתייל .על גדר·התייל היה
שלט אשר הזהיר' ני המקום הוא שט· nמוות )כל הנכנס
יירה( .העגלות הורידו את הבא.ים ולא  .הורשו לחזור בניוון

ספרנארסקאס,

לסאלרק .המארגנים חששו פן יגפשו בבאים החשדים ויצא

הממלכתית ,שחקרה את פשעי הנאצים ועוזריהם במחוז גירז'.

השקר של ההובהל לראקישרק ,במקרם רוכזו ,נוסף ליהדוי
סאלוק ,גם היודים מאז' 3רגי ,דוסיאט ,אנטאלי3פט ,דוקשט
ומקומרת·ישוב אחרים שבסביבה ,בהם היו יהודים .כל התר·

לפי דבריו ,נרצחו בסאלאט  6ליטאים ך  13-יהודים.

יהודי המקום והסביהב .חלק מהם נרצח בס  1Sל  1Sט.
על אלה שנרצחו בעיירה עצמה קיימת עדותו של קאררליס

אשר .

ב· 25

במאי

1945

מקררות

"טבח המוני בליטא" חלק ב,י עמי , 118

העיד

בפני

הוועדה

321

יחדרת ליטא

הוצאה פקודה שאסור ליהודים לצאת את העיירה ,עליהם
לשאת את הסימן "  "Jאו "מגן דוד" .על בתי היהודים יש
לרשום את הכתובת  ",Jude " :אסור ליהודים לבקר נשרק
ואסור להם ·לברך את החיילים הגרמנים .הליטאים הוציאו את
היהודים לעבודות·נפייה .מדי יום ביומו סחטו מהם נספים.
בעיירה לא היו גרמנים.
החלו נופלים הקרבנות הראשונים מקרב היהודים .הראשון
היה בדל קרופניק ,יהודי חלוש ,מטופל בילדים ,סנדלר נמק·
צוער ,פשעו היה

-

הוא שימש יוייר הצרנניה בימי השלטון

שבים המקומייlכ ברדיו bשל -3י 5-ק  11מ מסביב נצטוו לעזוב
את המקום לשלושה ימים.
לארת שהאומללים בילו לילה שלם תחת כיפת השמים,
החל הטבח .הם הובלו בקבוצות גדולות ליער הסומך ,שם היו

מרננים בוררת ארוכים ועמוקים .צירו עליהם להתפשט .הנשים
סירבו ופתחו בצעקות ויללות ,כשהן מחפות בגופן על ילדיהן.
ה"אקטיביסטיםיי הליטאים הסתערו עליהן ובמנות בקתות·
רובים ,פרגולים ושוטים ,דחפו כל קבוצה לתוך הבררות.
פלוגות יורים ירו באנשים ברובים רבמנרנות·יריה ררצחרם.

שני אנשי ס.ס .עמדו על גבעה קררנה והדרינו את ה"אק·

הסובייטי .השני אחריו היה לייב זילבר -
הרחוב על שילדיו היו רשומים בייקומסומוליי .נרצחו גם

טיביסטים" המשולהבים .מדי פעם היו גמישים ליורים "וודקה" ,

הוא נרצח באמצע

הניה·רבקה קצירגינסקי ושרה·לאה גלושאק )רק אחרי המל·

אשר נמצאה במקרם בשפע.

יללות הנרצחים והפצועים החרידו את כל הסביבה רהת·

מחה העביר\ קרוביהן את עצמותיהן לקבר ישראל בבית·

ערבבו בהד היריות ושאגרת הרוצחים.

הקברות היהודי בעיירה(.

אף אחד לא ניצל• העגלונים הוזהרו לבל יספרר מה ראו,

ביום ד' בשבוע של שבת "נחמו" )יייג באב תשייא( הוצאו

כל היהודים לכפר סונגאר,ד על הדרן בין סאלוק לטאראגין.
 150מהם הועברו אל הכרפ פ' T31Sרה ,הם לא הורשו לקחת
אתם דבר מחוץ לחבילת·מזון קטנה .האחרן.נים נורו שם בשבת
"נחמו" .בין הנרצחים ב"אקציה" זו היו משנילי העיירה ועס·

קניה ,ובהם :

אליהו ברוידא שהיה מייסדו של הבנק העממי,

הלמדן והמשכיל ליב מרגוליס ,העסקן פסח לאפייקה.

אחרת יתחייבו בנפשם.

אחרי המלחמה חזרו שרידי סאלרק לעיירםת וביקרו במקרם
הרצח .הם מצאר את קבררת·האחים חמוללים ומוזנחים .העדה
חנה ברוהו סיפרה ,שבהגיעה אל קבר·האחים מצאה בררות
פתוחים וגרויות אדם ,בשלבי התפוררות שונים .היא מסרה ,
שראתה גרפת אשה שנשתמרה די טוב ,אנשר בשערות ראשה

היהודים שנשארו הוחזרו לסאלוק ,הם לא הורשו להיכנס

תקוע מסרק .היו אלה שדודי קברים שנברר בקברים וחיפשו
חפצי ערן ושיני·זהב בפיותיהם של הקרבנות .במאמצים משר·

לבתיהם .נקבע עבורם גיסו ברחוב פלאנובה ,מקרם מושב
דל,ת העם .מהבתים שהושארו על·ידי הליטאים הוצאו החלן·

תפיס של שרידי הקהילה סודרו הדברים והרקמה מצבה עם

גרת ןהדלתרת וכן כל דבר בעל·ערן ושימושי .לפני שהורשו

כתרבת ביידיש רברו Dית,

להיכנס לבתים בגיסו נבדקו היהודים על·ידי מלוויהם הלי·
סאים

המזויינים,

שהחרימו

כסף,

דברי·ערן

וחפצים

יקרים.

במקום הוקם ועד )"יודנראט"( וחבריו היו הרב יעקב ולבה,
פייבוש גלייגסקי ואברהם

ברשימת

ייטבח

בליטא" חלק ',ב מסומנים הקברות בסביובת סאלרק כדלהלן :
יער פז'אמיס 500 ,מטר מכביש דגוצ'יאי-דרסיאט ; הזמן
.1

באן•

ב  25-באוגוסט גייסו השלטונות כפריים רבים עם סוסיהם

קבררת·האחים,

המופיעה

בספר

המוני

-

1 26.8.1941

מספר

הנרצחים

נשים ,גברים

2569 -

יולדי ,ם,

המקום  -סאלוק ,יער סרנגאר,ד  10קיימ המעיירה ,חצי
קיימ מהכפר רקאנאי ; הזמן  -סוף אוקטובר  ; 1941מספר

•2

ועגלותיהם ויצוו עליהם לברא לסאלוק.
ב"  26באוגוסט ' 1941ג) אבלול תש"א( רוכזו כל היהודים
בניכר השוק .הם נצטוו לקחת אתם נלי·עברדה שוגים  :מע·
דרים ,גמרפות ,אתים ונדומה .נאמר להם שהם יוצאים לעבוד

זבקורות

בחקלאות במשק ממלכתי בעיר ראקישוק .מפקד המשטרה

ערווו ירחמיאל קרוב" ,יד רשםיי , 319/210 , 1613/1497 , 1942/453

הבטיח שלא יאונה להם כל רע .מלנד נלי·העברדה וצידה
לדרך אינם צריכים לקחת דבר ,ני כל מחסורם ינתן להם.

הנרצחים

-

עדות חנה בוררה,

נ 150-גברים ,נשים וילדים.

ומת·גן.

הוא גם נתן ·לשלושת חברי ה"ועד" תעודה ,בה היה כתוב

טלס

שהיהודים מסאלוק הם אנשים הגונים ••.

)(SALOCIAI

היהודים האמינו ,שאנן נלקחים הם לעבודה ,היו גם כאלה
שהיו רמוצים ,שנן עומדים הם להיפטר מהרוצחים המקומיים.

עיירה במחוז גירז' בצפ-רנה של ליטא ,על הגבול עם לטביה ,

תא הנשים ,הזקנים ,הילדים והחולים ,הושיבו בעגלות רכל
השאר הלנו אחריהם ברגל ,נשכל המחנה מלירה במשרמ כבד
של "אקטיביסטים" ליטאים.

במרחק  18ק"מ מהעיר פוסבול .בשנת  1923התפקדו בעיירה

הם הובלו בניוון דוסיאט ואנטאלי 3פט .בדרן סטתה השיירה

174

יהודים .בשנת השראה היה סמפר היהודים

נ 100-

נפש

בלב.ד על יהזדי ס  1Sל  1Sט עבור כל המוראות שפקדו את היהר·
וים במחוז גירז' .רובם הועברו לפרסבול ושם נרצחו יחד עם

מהבכיש והגיעה לשטח גמודר בתייל .על גדר·התייל היה
שלט אשר הזהיר' ני המקום הוא שט· nמוות )כל הנכנס
יירה( .העגלות הורידו את הבא.ים ולא  .הורשו לחזור בניוון

ספרנארסקאס,

לסאלרק .המארגנים חששו פן יגפשו בבאים החשדים ויצא

הממלכתית ,שחקרה את פשעי הנאצים ועוזריהם במחוז גירז'.

השקר של ההובהל לראקישרק ,במקרם רוכזו ,נוסף ליהדוי
סאלוק ,גם היודים מאז' 3רגי ,דוסיאט ,אנטאלי3פט ,דוקשט
ומקומרת·ישוב אחרים שבסביבה ,בהם היו יהודים .כל התר·

לפי דבריו ,נרצחו בסאלאט  6ליטאים ך  13-יהודים.

יהודי המקום והסביהב .חלק מהם נרצח בס  1Sל  1Sט.
על אלה שנרצחו בעיירה עצמה קיימת עדותו של קאררליס

אשר .

ב· 25

במאי

1945

מקררות

"טבח המוני בליטא" חלק ב,י עמי , 118

העיד

בפני

הוועדה

יזזדרח ליטא

Aנ3

מתרד הב,רר הצליח לבורח רק יהודי אח,ד מיכאל איורנסקי

היהודים הועלו עליהן ,ארבעה בכל עגלה ,רהרבלר ליער פיברניה
שליד רילקרמיר  ,רשם נרצחו ב" •5.9.1941

כ  20-יחידים הצירחו לברוח מה"גיטו" )חלקם בכלל לא
נכנוס ל"גיטר"( .הם מצאו מקלט אצל איכרים הגונים ,נדדו

עצמותיהם של עשרים ושבעה היהודים ושבעת הורסים ,
שנרצחו בתחילת הכיבוש ,הוצאו בשנת  1964מקברותיהם

ממקםר למקום .כמה מהם נתפסו ונורו ואחידם הצליחו להצ·
טרף לפרטיזאנים ובנשק ביד נלחמו בנאצים .ביניהם כדאי
לזהכיר את ארבעת האחים למשפחת אלפרט  :גרשון ,יוסף ,
אליהו ואשר.

והועברו לקבורה בבית·הקברות הצבאי בןרילקרמיר.
כל מעשי הרצח בוצעו על·ידי ליטאים בלב.ד כמה מן
הפעילים ביניהם ,קלאטינאס ,קרליונאס ,מלדייקיס רזמאצקאס,
נתפסו ·רנשפטר על·ידי הסובייטים למאסר ממרשך  ,ואילו גיפאס ,

t5

מרר וויה ,אך חרא נתפס

ברשימת

כעבור זמן·מה

שפורסמה

קבררת·האחים,

ונורה.

בספר

"טבח

המרבי

טליאליס ואחרים ,נמלטו יחד עם הגרמנים רחיים בארצות·

בליטא" ,רשום הקבר בסמילישוק במלים הבאות  :המקום -
סמילישוק ,פאתי יער ,כ  200-מטר צפונית-מזרחית מהעיירה ;
  962גברים ,נשים  ; 6.10.1941מספר הנרצחיםהזמן

שמואל

וילדים.

בולניק :

עמודים

.367-362

הברית.
זבקורות

"מיין געבורטס·שטעטעלע סעסיק" ,וקבץ "יגובה",
הוצאת ארגון יוצאי יגובה בישראל ,תל·אביב,

, 1972

זבקורות

עדות גרשון אלפרט ,תל·אביב.

ספיזישוק

) ( ZAPYSKIS
ססיק

) ( SIESIKAI

ספיזישוק נמצאת בחלקה המערב·דרומי של ליטא  ,על הגדה
השמאלית של הנימן ,במרתק  14ק"מ מעיר·המחוז קובנה.

עיירה קטנה ,כ  20-ק"מ מערבית·צפרנית מעיר · המחוז ו יל·

קומיר .לפני השואה חיו בססיק  21משפחות יהודיות ,אשר
מנו

כ 70-

נפש.

ימים מספר לאחר פלישת הגרמנים חזרiר לססיק כמה מש·
פחות ,אשר ציאו ממנה קודם לכן והתגוררו במקומרת·ישוב
יותר גדולים .גם מינונה באר לססיק כמה משפחות .לפני
עיניהם עמדו קךררת מלחמת·העולם הראשונה ,אשר במהלכה

בשנת השואה חיו בה מעל

נגישות ה"אקטיביסטים" ביהודים ,ההתעל·ל,רת וכן השוד
והרצח ,החלו מיד עם כניסת הגרמנים למקרם ,בימים הראע•ו·
נים למלחמה.
ב·ד באוגוסט  1941פיוסם מרשל מחוז קרבנה הרואה לרכז

את כל היהודים בגיטארת .עם פרסום ההורהא הוחל בגירו' t
היהודים

היiר החיים במקומרת·ישוב קטנים הרבה יותר קלים ,מאשר

במקומרת אמוכלסים יותר.
עד מהרה הכירו היהודים בטעוםת .האוכל,וסיה המקומית
החלה מראה פנים זועפות ,רובים מהיהודים תזרו למקומותיהם,

קבוצה בת " 10אקטיביסטים" ליטאים רבידם פקודה חתומה
על·ידי המירו אימפלוויצ'יוס ,לפיה יש "לנקות את ססיק
מסוכנים

סובייטיים ויוסדות

אנטי· גרמניים".

הם הביא  , ,עימם

שבעה צעירםי רוסיים כבולים מהכפר הרוסי מונטייק .יחד עם
בריונים מקרמיים התרפצו ה"אקטיביסטים" ליתרך בתי היהודים
ועצרו  27איש .את החזקים מביד העצורים הרביל •ר

ליער ,

ברמחק שני ק"מ המעיירה ,ושם נצטוו לחפור ברורת .הם הוכר
באכזריות

ותרן

כדי

חפירה

ירר

בהם

רהמיתרם.

הדי

היריות

הגיעו לעיירה .זעקרת·השבר של המשפחות בעיירה חת.עובר
בשירםת · רבצעקןתיהם של הרוצחים ,אשר שתן והתהוללו כל
הלילה.
בתחילת ספטמבר  1941הרצאר כל היהדוים מבתיהם והוכנסו
לתרד בית·הכנס,ת הקטן מעץ שבעיירה .כולם ההן חלשים.
הזקנים והנשים הובל ,,כשהם נתמכים בידי הילדים .בבית·
הכנסת הם הוחזקו כל חלילה בלי מים ,ולא הררשר לצאת
לצרכיהם.

למחרת בכרקד )היה זה ירם השבת( הגיען עשרים עגלות.

מבתיהם,

רכושם

בבזיזת

ובריכוזם

בגיסו.

באמצע אוגוסט  1941פשטה פלוגת "אקטיביסטים" ,בחב·

הגתו של יונאס פדאריס ,על מקרם ריכוז הידר.זים והוציאה 10
גברים צעירים .הם ,הובלו למקרם סמוך לבית·הקברות היהודי,

n

נרצחו ונקברו בקבר·א ים במקום.

בעיקר אלה שבאר מינ ,רבה.

בין.ם התשיעי אר העשירי לפרוץ המלחמה הגיעה מקרבנה

ל· so

משפתרת יהודיות.

ב  4-בספטמבר  1941הרצאה שארית הקהילה

נשים וילדים
ונקבור

-

גברים ,

 -לשפת הנימן בקירבת העיירה ,שם נרצחו

בקבר·אחים.

"האנציקלופדיה הליטאית הקטנה" )חלק ',ג עמ  (838 1מוסרת
שב"  4.9.41נרצחו בספיזישרק על·ייד ההיטלריסטים והלאומיים
הבורגנים דמ.קומיים
את

קבוצת

הרכב

178

תושבים מקרמיים .דר"ח·יגר גם מוסר

הנרצחים 47 :

גברים

יהודים,

118

נשים

יהודיות · 13,ילדים יהודים.
ברצח

ובשרד

השתתפו

והצטיינו

באכזריותם

הרוצחים :

ברטקרס ,נרזאיטיס ,יישקרריצ'י•רס ,ירנאס ויידיליס ובנר אבטא·
באס, ,והאחים ריסגייליס.

ברשימת קברות·האחים ,שהופיהע בספר "טבח המוני בלי·
טא" חלק ',ב ושרמים קבררת·האnים לשיד ספיזישרק כדלהלן :
 דייברגלה ,קליומטר אחד דררמית·מזרחית . 1המקום
מספיזישרק ; הזמן  -קיץ  ; 1941מספר הנרצחים  -כ 40-
גברים.

.2

המקום

-

המבראות המזרחיים של ספיזיש,רק 500 ,מ'

מליגייקומפיס ; הזמן

כ· •600

 -קיץ  ; 1941מספר הנרצחים

-

ערי

325

השדה

נראה כי בקבר·אחים זה נקברו קרבנות
במני

נוספים ,אל•::

ספיזישוק.

כקילומטר מהעיירה.

סקורות

בזכתכ

וחלקה הגחל נשרף ונחרב .היהודים ,שבשארו בלי קורת גג,
מצאו מחסה בחוותו של יוסף גרברסקי ,שחיתה מרוחקת

לייזר

ברבר

)אליעזר(

"יד

-

רשם",

אוסף

מצקו,

אוסף

ריזנסאל" ,יד רשם" ) •M-9/15 (6

הגרמנים נכנסו לעיירה ב  2-ביוני  1941בשעות הצהריים.
עם כיבוש העיירה החלו מיד הליטאים המקומיים רודפים
את היהודים ומתעללים בהם .רבים מהיהודים ,בעיקר צעירים,
נעצרו כחשודים נבטיה לקומויניסטים ,והם ברצחו באכזריות.

לאחר כמה ימים עצרו הליטאים ,בהוראת הגרמנים ,מספר
גזול של גברים צעירים וחזקים והוליכום בכיוון לאליטה.

סקופישרק

) ( SKAPISKIS

הליטאים אמרו ,שהאנשים מועברים למחבה·עבודה בקירבת
אליטה .אולם אף אחד מהם לא הגיע למקום ישוב .כולם ברצחו

עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז רקישוק .בשנת השואה חיו
כה

כ" 40

בו ביום .זליג רצ•קובסקי ,יהודי בגיל העמידה ,שגוייס יחד עם

כמה ליטאים כדי להסיע בעגלתו את האנשים -

משפחות יהודיות.

אף הוא לא

לא מצאנו חומר על קורות יהודי סקופישוק בשנת .האו·:.:ה

חזר לעיירה .הרוצחים לא רצו ,כנראה ,שהוא יספר על גורלם

כגורל יהודי

של ה"בוסעים" .בין הנרצחים בשבועות הראשונים  :אלתר
איראן ,ר' יענקל כהבוביץ ,שמואל יגליבוביץ.

ידוע לנו שהועברו לרקישוק

וגורלם היה

יי:קישוק.
)ראה

:

רושם מחריד עשה מעשה הרצח של ז"ר הושל גרברסקי,

ראקישרק(

בנו של יוסף גרברסקי .הוא היה רזפא צעיר בעיירה ,וכבר
קבה לו שם בכל הסביבה .במיוחד היתה לו פרקטיקה גזולה
סרדניק

ביו האיכרים הליטאים .הוא היה גם האוב על הבריות .את
העניים ריפא ללא שכר  ,וגם היה נותן להם מכיסו לקנות

) ( SERED2IUS

תרופות .צעירים ליטאיים אחדים ,שרחשו לו איבה אי•ז,zית,
הזמיבוהו לחולה כביכול ,ובהיותו בדרך התנפלו עליו והר גוהר.

העיירה סרדניק נמצאת על גדות הניימן ,ביו העיירות וילון
ווילקי ,במרחק  40ק"מ מערבה לעיר-המחוז קובנה.
בשנת השראה חיו בה כ"  600יהודים.
המערכת לא הצילחה לקבל עדויות מפורטות על רצח יהוד•·

סרדניק .על יסוד עדוי-ות ממקומות סמוכים לסרדניק נית i
לקבוע את התמונה

הבאה :

עם פלישת הגרמנים החלו השלטונות כמקום להוציא צווי·
הגבלות על היהודים .החל רצח בודדים וקבוצות קטנות ל·::.
גברים,

במיוחד צעירים .יתכן

שכבר

באותם

ימים

גם

ריכזו

את היהודים בבית·הכבסת לאחר שגורשו מבתיהם ,שבתפסו
על·ידי הליטאים השכנים.
ידוע ,שהגברים בררו ברוילקי ב"  28באוגוסט  .1941הנ•ז,zיס

והילדים ברצחך בקירבת העיירה ב" ) 3.9.41י"א באלול תש"א(.
"האנציקלופדיה הליטאית הקטנה" מוסרת שה"היטלריסטים
והלאומנים הבורגניים המקומיים רצחו בשנת  1941בסרדניק

את גופתו סחבו אל הגן שלייד ביתו והיביחוה תחת עץ .היהודים

ערכו לו הלוויה גדולה ,בה  .השתתפו כל אנשיי העיירה .כולם
הלכו אחרי מיטתו ובכו בכי רב .בכו האנשים  -ולא יזעו
כי על גורל עצמם ,על חייהם העומדים להיקפו ,ניגרות
הדמעות.

לפי הוראות הגרמנים היו הליטאים מבצלים את יהו·1י
סא.רהיי לעבודות שובות .הגברים עבדו ברובם בתיקון הנני·

שים בסביבות העיירה .בכל בוקר היו יוצאים לעבודה ובערב
חוזרים הביתה.

ביולי  1941נתקבל בקוננה מכתב מיצחק·צבי סלוואטיצקי,
אחד מראשי היהודים נסא.וחיי .במכתב ,שבשלח בחשאי
מהעיירה על··ידי ליטאי ,נאמר •ז,zיהודי העיירה נושאים בעול
העבודה ומחכים עד יעבור

זעם ;

מכיון שכבר שפכו את חמתם

על אלה שהיו חשודים בקומוניזם והוציאום להורג

-

הסתפקו

הליטאים בעבודת היהודים ; איו בעיירה רעבים ללחם ,וי" t

כ"  600תושבים מקומיים" .למותר להעיר ,שכמעט כולם היו

סיכויים שגם להבא לא תכלה הפת מבתי היהירים .לשמע

יהודים.

"הידיעות הטובות" עזבו רבים מיוצאי העיירה את דירותיהם

בקרבנה ונסעו לסא.וחיי .יהודים יכלו אז לנסוע רק בעגלות·

סקורות

סכנה ;

לפי צו הגרמנים אסור

"האנציקלופדיה הליטאית הקסבה" חלק ',ג עמ'  , 188וילנה ; 1975

סוסים ,וגם זה היה בחזקת

"טבח המוני בליטא" ,חלקים א' •.ב·ר

היה ליהודי להשתמש בכל אמצעי·ת nבורה .םהz,ז• מצב זה
נוצל על·ידי הליטאים ,שתבעו מהיהודים כסף רב ,ואף זהב
ממש ,תמורת הסעה .אלה מיוצאי העיירה ,שיזם לא השיגה

לשלם עבור ההסעה ,נשארו בלית ברירה בקרבנה.
סרחיי

) ( SIERIJAI

השמדת יהודי סא.רהיי באה כעשרה ימים לפני ראש ה·~נה.
לפי המשוע,ר היה זה בי" Mבאללו תש"א ) (. 10.9.41
כל הגברים הובלו אל חורשת אברייסק ,במרחק כ"  3ק"מ

סא.רהיי נמצאת בדרומה של ליטא ,במחוז אליטה .ב·~נת
השואה חיו בה

כ 200-

משפחות יהודיות.

העיירה הופצצה קשות על·ידי הגרמנים לפני שכבשו אותה,

מהעיירה ,ליד הדרך ללייפון .בחורשה זו העמידו את היהודים
ליד הבורות,

"תעלות"

שהם עצמם

חפרום לפני

כמה ימים בתור

 -וכאן בורו כולם .למחרת אותו יום הובלו למקום

יהדות ליטא

3Z6
זה כל הנשים mילדים רגם הם בררו .לעריכת הטבח הוזמנו
חשובי הליטאים שבעיירה ,בעיקר המרדים ושאד המשכילים,
וכולם נבחר ברצח ,שנרצע בייד בני עמם ובפיקודו של
מסקלירנאס ,לעשבר ראש המועצה בעיירה .בדם קד השמידו
הליטאים כמאתיים משפחות ,ומקהילת ס~דהיי העתיקה והמפר·
אות נשאר רק קבר·אnים גדול בין האגמים גילרנישקי
רסגאררה ,שהיו מקומרת שעשועים לנוער ובהם היו יהודי

פודז'לווה

) ( 2ELVA
עיירה במחוז רילקרמיר .בפרוץ מלחמת·הערלם השביח חיו
בה

כ 400-

יהודים.

הפרעות רההתעללזת ביהודים החלו עזר לפני כניסת הגד·

מנים .ליטאים מקרמיים התארגנו והחלו לעשרת "סדר" בעיירה.

העיירה רוחצים יבמי הקיץ.

מי חשיתה לו טינה על היודי אר שחמד משהיו מרכושו התפרץ

מיהודי סרזsהיי שררו בודדים ,שנמצאו ביימ המלחמה כמקר·
מרת אחרים .ביניהם  :משה יגלינרביץ ,ניסן מן ,פייגה עמינדב
ובעלה ,יצחק·דב פרבשטיין ,סרניה קלנמסקי·בדש ,יחזקאל

לכיתר של היהזדי ,חיכה אותר ,התעלל בר ולבסוף ירה בר
ורצחו נפש .איד מלים לתיאור המחזרת בבתי היהודים  :ילדים
נפחדים התחבאך בפינות הבית ,נישם בכר ,ייללו והתחננו
שיהרגו אותן יחד עם בעליהן .תשובות הלעג של הליטאים

רצ'קרבסקי.

ברשימת קבררת·האתים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בלי·

טא" חלק ',ב רשום קבד·האחים כדלקמן  :המקום  -חודשת
בדצ'ישקיאי 3 ,ק"מ דררמית·מזדחית לסארהיי ,קילומטר אחד
מהכביש םאוהייל-ייפאלינגיאי ,לא רחוק מהאגם םגאר, m
הזמן

; 11.9.1941 -

מסרפ הנרצחים

953 -

גברים,

נשים

וילדםי.
בדרח·יגר ניתן הפירוט

גברים,

הבא 229 :

384

נשים,

340

ילידם.

היו  :היטלר יחסל את כולם ,ימיהם ספרוים ...
הקרבנות הראשונים היו  :ישראל כ"ץ ,לייב

בררגין ,יוסף

ארפנהיים ,יונה ריבו ,זאב אברמן ושלרם שפירא.

הדי שלא יכלו לעומד בהשפלות ובעינזיים .הרואפ ד"ר משה
נביאז'סקי וכן פייבל ריבו שלחו יד בנפשם.
עם כניסת הגרמנים לעיירה לא אחרו לברא גזרות ואיסורים,
והחלו לשזלח את היהידזם לעבודות שרנות .בבחור העבודות
הבזירדת ביותר ,שברצעו בעינויים והשפלות.

זכקורות

עדריות יצחק·דב פרבשטיין ,חל·אביב,

ויעקב ליפשיץ ,חל·אביב.

המשטרה הליטאית הכינה רשימות של כל היהודים ובכל
קמרה של צררן היו אוספים אותם .ידוע לנר שב  22-באוגוסט
העביר מפקד המ .שטרה א .גרדז'זנאס מאה

ועשרים וחמישה

יידזהם לבית·הס·רהר ברירלקרמרי .חרא גם צירף רשיתמ שמית
פבירז'ה

) ( PABIR:2:.E
כפר בצז.םנה של ליטא 8 ,ק"מ דררמית·מערבית מעיר·
המחוז בריז  •1בשנת 1923

נתפקר בה רק יהדוי אח.ד בשנת

השארה חיו במקדם שני יהידום ,כנארה משפחה אחת .

הורעדה הוסבייטית המיוחדת ,שנקבעה במקרם לקביעת פשעי

של ומ.ועברים .הם לא חזרו לפזדז'~לררה ונרצחו ,כנראה ,עם
קבוצות יהדוי רילקרמיר והסביבה.
נ•  5בספטמבר  1941ציור הגרמנים על כל ההיודים שנשארו

להתאסף עם שחר באסמו של מוטל הלו .באותו יום קודר
הסיערם איכרים מהסביבה ,שגירסו למטרה זד ,על עגלותיהם

ליער פיברניה שליד רילקרמיר .שם נרצחו ונקברו בקבר·אחים
יחד עם אלפי יהדוים מכל הסביבה.

כמה מידרר,י יזפח•~לרm

וניניהם משפחות ברזן ,ררלספרן

הנאצים ועוזריהם ,קבעה בדו  11ח שלה מה·  25במאי , 1945

רשקרלניק ,הצליחו ב,תחילה להימלט מהעיירה רלמצר·א מחבוא
אצל איכרםי בכרפים הסמוכים .עברו רק חודשים מסרפ והגר·

שני היודים.

מנים תפרסם רהזציארם להורג.

שפלי רשימות עשרכה המעוצה המקומית נרצחו בפאבירז'ה

ברשימת קבר·רת·האחים ,שפורסמה בספר "טבח המוני בלי·

זכקורות

"טבח המוני בליטא" חלק ',ב עמ• , 117

פגיר

) ( PAGIRIAI

טא" חלק ',ב רשום קבר·היאחים בפדוז'~לררה כדלקמן  :מקרם
 פדוז•~לררה ,בית·הקבררת היהודי ,בקירבת בית-הסרפ התי·כרן ; הזמן  -מחציתה השביח של שנת  ; 1941מספר הנרצחים

 כ .60-זכקורות

עדרחר של מכחם חויט .

עיירה קטנה ברמכזה של ליטא ,צפונית לעיר·המחח קיידאן,
 18ק"מ מהעיירה רמיגרלה .בעת מיפקד האוכלוסין בשנת
 1923נתפקח בפאגיר  83הידוים .יש להניח ,שבשנת השראה
ירד מסרפם לכדי עשרות מעטרת.

איד לנר מיעד דמוייק על המ שאירע ליהודי העיירה בקיץ
•1941
"האנציקלופדיה הילטאית הקטנה" )חלק ',ב עמ' ( 734
מוסרת ,שבשנת  1941רצחו ההיטלריסטים יחד עם הלאומנים
הבורגניים המקומיים חלק גחל מתושבי פאגיר .אין כל ספק,
שהכוונה היא במיוחד ליהודים,

פולנגן

) ( PALANGA
עיירת·קייט מפורסמת במחוז קרטינגה ,על חרף הים הבאל·
טי .בשנת השזאה חיו בה מעל ל  50-שמפחות יהודיות .פרלנגן
נמצהא ברמחק לש  3ק"מ מהגבול הגרמני ונכנסה לרצועת
 25הק"מ ,שלפי הוראות שםאלאקר נזנםרה לגישטאפר בטילזיס,
לחסל בה את כל היהודים.

ערי
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השדה

וג.רמנים בכנסר לעייהר ללא כל התנגדות נירם הראשון
להתקפתם על בריה"מ ,ב·  .22.6.41כבר בימים הראשונים
הגעיו אנשי גישטאפר מממל הקרובה ,רבסזיע "שרטרי·עזר"
ליטאים עצרד את כל היהודים וריכזו אותם בבית·הכנסת.
הגרמנים קבעו את ה· ' 30.6.41ה) תמוז תש"א( ליום ביצוע
הרצח .לע מהלן אותר יום מר ונמהר יש לנר דר"ח מלא

שברר את השמשות ,היכר את הכרלאים ונשאר בפניהם בארמי

בסיכומי בית·דמ,שפט בעיר אולם ,נגד ראיש הגישטאפר בטיל·

שיטבח.

זיט .להלן עיקרי הסיפור ,כפי שסוכם בבית·המשפט :

הנשים והילידם הואצו מתחנת האוטובוסים והועברו לבית·
המדרש  .שם הוחזקו בתנאים בלתי אנרשיים כמה ימים  .בית·

המדרש היה בערל ושממר של שוטרים ליטאים הופקד עליו.
גם את צרכיהם נאלצו היהדוים לערשת במקרם .מזרן רשתיה
לא ניתנו .הליטאים והגרמנים התפרצו מדי פעם לבית·המדרש .

כעבור כמה ימים הוצאו הנשים והילדים מבית·המדרש

נירם הרצח נסער ראש הגישטאפר בטילזיט בא.המה ועוזריו
לפלרנגן .בדרן הגיעו לידי הסכם עם פלוגת חיל·הארירר

והועברו לאחוזה שביו פרלנגן לקרטינגה .משם היו מוציאים
כל יום נשםי וילדים יךתר מבוגרים לעובדה בעיירה .תפקידם

היהודים

את

במקרם,

שחנתה

שגם היא

תשתתף ברצח

ההיודים.

הוצ·או מבית-הכנסת והועברו לתחנת האוטובוסים בעיירה.
אנשי הגישטאפו ·רה·ס.ד ,.כליורי "שרטרי·עזר" ליטאים ,עברו
וחיפשו

מבית לבית

יהודים

מסתתרים.

הם מצא· ו

אחדים

העיקרי היה להוציא מבתי · המאלכה לליטוש עהנבר
הסחורה המרכבה ואת חרמר·הגלם ולהעבירם למחסן המרכזי.
בסוף אוגוסט אר בתחילת ספטמבר הובלו הנשים הוילדים,
כ  200-במספר ,לחורשת קוניגישקיאי ושם בררו ובקברן.

וצירפו אותם אל אלה שבתחנת האוטובוסים .כל הגברים מגיל
 13ומעלה נצטוו לצאת מהתחנה .הביאוס לחורשה קטנה
בשטחי החולות .הגרמנים התמקמ·ר על העשב אשר ביו החלוות
רשם גם ריכזו את היהודים .ביו הגרמנים ליהודים התפתחה
שיחה .כמה מן היהודים ,כגרן הצרוף סגל והאופה גורביץ ,

הספי נה לא באה .היה עליהם לחזור לפרלנגן .שלרשה ימים

נאותר קיץ  1941נערן בפרלנגן מחנה·קיץ לילדים ילטאים
ריהרדים יח.ד מרדכי ירושלמי ז"ל היה במחנה רבזרכרנרתיר
סיפר ,כי הילדים הופתעו בבוקרו של ה·  22.6.41מקולות ירי.
נארמ להם להתקדם לעבר הים ,כי ספינה תיקח אירתם לריגה .

חיו וקדם כממל ו-היו מינוים לכמה מהגרמנים ,אשר הגיעו

הלכו עד שחזרו  .כבר מהיום הראשון למלחמה הרפלך לרעה .

מממל לביצוע הרצח .האופה גררביז היה יזרע כממל ,מאחר

לבסוף הופרח הילדים היהודים מהאחרים רב·  30.6.41דיז,ביא

שגם בוחרף היה פותח חור בקרח ומתרחץ בים.

לתחנת האוטובוסים ,שם ריכזו את כל היהדוים.

הגיעו גם חיילי חיל·הארריר ונמסר לכל המשתתפים על

מ .ירושלמי הוסיף :

מהלן פעולות הרצח.
היהודים נצטרד למסור את כל דברי·הערן שהיו ברשותם.
לאחר-מכן נאמר להם לחפור בור ארון וגדול .נירן שהחול

"כשאן נכנסנו ,חשכו עינינו .בחצר על האדהמ ישב-ו המון
אנשים  ,נשים וטף .הנשים והילדים בכר .כל ההמון הזה היה
מורכב מיהודים מפרלנגן ,שנתאספר כאן לפי מצרות המפקד

על שפת·הים ההי דק ורפיו התמוטטו דפנות הבורות והחול
חזר ומילא את הבור .הדבר הרגיז את הגרמנים והם החלו

וג.רמני.

להאיץ ביהודים .היהודי פיינשטייו היה נכה והתנועה קשתה

עליו חרא הרכה על·דיי הגרמנים באכזריות.
לאחר שהצליחו לחפור את הבררות הובלו היהודים בקבוצות
של עשרה אנשים למקום הרצח .הם הועדמו על שפת הביtררת
כשפנהים ומפנים לעבר היורים .לפני כל קבוצה היה גרמני

קורא :

"בשל פשעים נגד הצבא הגרמני אתם נרדים בפקודתו

של הפיהרר" .חלק מהנורים נפל לתוך הבררות .הקבוצה הבאה
נצטוותה להטיל לתי ון הבררות את גוויות הנרצחים שנשארו

על שפת הבררות .גופת· ר של האופה גורביץ נשארה על·פי
הבור .גרמני ציורה על נער צעיר לסחןב לתרד הבור ונירן
שהנער התקשה בכ,ן שכן גררביץ היה איש מידרת ,התנפל
עליו איש הגישטאפר וצעק " :מהר כבר ,ככל שתקדים לגמור
תזכה יותר מהר בחופשה" .לפני סיום פעולות הרצח הודיעו
לאחד הממונים ,שרופא·ילדים היודי נשאר בעיריה .הוא נמצא
בבית-הלותים רשם הוא מגיש ,יחד עם צוות גרמני ,עזרה

רפואית לצבא הגרמני .ניתי נה פקודה להביא את הרופא  .הוא
הובא,

חרף

התנגדות

הצרות

הרפואי

הגרמני,

דבררה

בעודר

בחלוקו הלבן.

בעת הפעולה

חולקו משקאות

חריפים בין המשתתפים

עד כאן הדו"ח היבש של בית-המשפט הגרמני .
נאותר

הגרמני וכל עמי אירופה ,בשמריכם.

"בינתייים בא היום ,הששמ שקעה אל הים והרוצחים ערד
לא פסקו למדבר .פתאום עמד טרטרן גרמני ,ניגש אל מקירם
הדוברים הגרמנים והליטאים ,חיכה עד שסיים הליטאי האחרון
את דבריו ,והוציא פקודה  :כל הגברים מגיל  13שנה ומעלה
יעברו אל iדעבר השני של המגרש .הרוב שמע לפקודה ,אן
חלק הסתתרו ביו הנשים והילדים .משנתגלו ,רהציארם הגרמנים
והליטאים רהעביררם לקהצ המגרש השני  .בין הגברים היו
זקנים בני  .80כשכילו הגרמנים מלאכתם העמידו תא הגברים
בשורות.

וכשעברו

זה

ארן

הגברים

כחצי

על

שעה.

פנינו,

אחר

רפץ

הוציארם

בכי

גדול

דרך

השער ,

בין

הנשים

והילדים .הרוצחים מארר ,שהם מוציאים את הגברים לעבדוה.
אבל אבר לא האמנו להם .
"ארחי שהוציאו את הגברים ,עדו נשארנו זמן רב במקומנו .

ולאחד סירם הרצח הוזמנו כל המשתתפים לארוחה שהוזמנה
אצל בעל הסמעהד נארברראס.
יום

"גרמני אחד הצביע לנר על מקרם ואבר ישבנו בחךן הדמ.רן.
אחר החלו דלבר אתנו חליפות גרמנים וליטאים .כל אחד מהם
אמר דברים חסרי טעם נגד היהודים .כל הדברים היד בעלי
חרכן אחד  :היהודים אשמים בהתרפצות המלחמה ,הם הביאו
ארתה בכספם וברכשום .אבל זה לא יימש,ך מפני שאנו ,העם

רמ

ונמהר,

גברים יהוידם בפרלנגן.

,30.6.41

נרצחו

מאה

כל הזמן ירו מעבר לגדר כדי להפחידנו .אחר באר גרמנים
וליטאים ציירו עלינו ללכת אחריהם .הם הרגילו אותנו אל
בית·המדרש ,שעמד לא הרחק מתחנת האוטובוסים .גרמנים
אחדים פתחו את הדלת וציור עלינו להיכנס פנימה .אחרי

ראחד·עשר

היכנסנו ,סגרו אחרינו את הדלת והעמידו משמר ליד הדלת
והחלונות.

יהדות ליטא
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"עוד לא הספקנו להתיישב ,הונח התפרצו אל בית-המדרש
גרמנים והתחיל-ו לנפץ בקתות רוביהם את שמשות החלונות

בצעקם :

אוויר צח נחוץ כאז

אוויר !

..

כן ניפצו כמעט את

לעמו.ד בחצר היו שני בניינים .דיר וחצי דיר .ילדי המחנות
נצטוו להישאר בחצר ולנשי פרלנגן ולידליהן ניתנה פקודה
להיכנס לכנין.

כל שמשות החלונות.

"אחר הביאו הליטאים שולחן רכסא .אחדים ישבר ודפתרו

"שכבנו לישרן ,אן לא חיה מקום לישון .השתרענו מי על
ספסל ומי על הרצפה על שברי הזכוכית שהתגוללו על הרצפה.

"בלילה חיתה פורצת מדי פעם צעקה נוראה .חיה זה קול
הלילה בנדודי-שינה

אשה ישבח ,שהקיצה .לאט-לאט עבר

אותנו,

המ

שמותינו

רשמות

ומקרם

חורינו

ועל

מוצאנו

חמדרפתרים ציור להיכנס אל חדיר.
"אחרינו דפתרו את כל חפרלנגיים ,אן לנר לא נתנו כבר
אלכול :

לצאת את חדיר .בערב נתנו לנר

כרוב חמוץ ותפוחי-

נוראים ,בא הבוקר וחדשות לא הגיעו .גם על הגברים לא

אדמה אחדים .אחר ציור עלינו לקחת בתן המערימה שנמצאה

ידענו דבר .עבר חצי יום .לא הגישו לנר אפילו מים לשתיח.

בחצר .התבן לא הספיק לכולנו ורבים צריכים חיו לישון על

על מזון לא חיה מה לדבר .את זה קיבלנו רק אחרי יומיים.
אפילו לצרכינו לא נתנו לנו לצאת ובית-המדרש היה מלא

רצפת המלט.

צחנה.

"בדיר הזח היו החיים עוד יותר קשים .מדי בוקר בשעה
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"נח עבר כל חירם הראשון .הגיע חלילה חשבי .שוב התג-,

באו הרוצחים הליטאים ,העירו אותנו והובילונר לעבודה.
עבודתנו חיתה הלוציא את הענבר מבתי-המלאכה היהודיים

ללנו תוך נדודים כבלילה הראשון .שוב פרצו קולות ותמרו-

ולהעבירם למחסן הכללי .מהעבודה חיינו שבים ב  6-אחר-

וים.

הגיע

חירם

ואנו

חשבי

ישבנו

חצי

יום

הצהריים .המזון היה גחוע מאו.ד קיבלנו רק פעמיים ביום

בתענית.

-

ירו

בבוקר ובערב ,בכל פעם פרוסת-לחם ודג מיובש .נחלשנו

באותה שעה שישבנו בחצר תחנת האוטובוסים .דיברו שגם בנו

כל·כן ,עד שלא חיה בנו כוח ללכת .גרפי נתכסח פצעים ולכן
לא יכול'תי לאכול את מה שנתנו לי.

"ביום

חשבי נפוצח בבית-המדרש

שמועה,

כי

בגברים

יירו בימים הקרובים .הפחד חיה מקודם ,ועם התפ'-זzטות ,-מz.ז·ח
ערת הוא גבר עוד

יותר.

"כאן ישבנו שבועיים .כל הזמן היינו בת.ונים לפיקוחם של

"ביום השני בערב הביאו לנו מה לאכול ,אן שבענו .אחרי

האכילה שכב כל אחד על משכבו לישון ,אן באמצע הלילה,
כשכמעט כולנו נרדמנו ,פרצו גרמנים ושברו את שרידי הזג-,
גירת

שנותרו

בחלונות.

רוח-פרצים

נשבה

ושברי-הזגוגיות

התגוללו מסביב לחלונות ודקרו את גופו של כל אחד ,שלא
נזהר ושכב עליהם .אצלי עוד נשאר סימן של שבר זכוכית
שנתקע לדיי עד היום.

"מלחרת ,כשקמתי קיבלתי מהמורה קסין פרוסת-לחם וחתי-
כת סוכר .כראש היושבים בבית-המדרש קיבלה רשות לצאת

אל העיר ,שם קיבהל לחם וסוכר .היא חילקה לילדים הקטנים
רגם אני קילבתי ממנה פרוסת-לחם וסוכר .מנה זר קיבלתי
ממנה כל זמז היותנו בבית-המדרש.
"כל יום חיו באים אלינו קצינים גרמנים והיו אומרים שאנו

הליטאים והם חיו עוד יותר אכזריים מהגרמנים .באמצע הלילה
היו יורים אל תזן הידר כדי להפחידנו .הגרמנים היו באים
לעתים רחוקות אמר.ד ביקורם היה לשם סקרנות בלב,ד דוגמת
ביקור בגן·חיות .ואז חיו מצביע על לכ אחד ואומרים ' :לויזע
פעטטע

יודען '!

ובאמת חיינו יותר דוימם לחוית מאשר לבני·

אדם .כולנו היינו מגודלים פרא ומזוהמים ,כי לא נתנו לנו
אפילו להתרחץ.

"לאושרנו קיבלנו ,אנו חשאוולאים ,רשות לצאת את המחנה
הזח .נירם גשם אחד בא שוטר וציוהו על כלונו לצאת אל
החצר ולהסתדר בשררה .הוא עצמו הכניס לדיר שולחן וכיסא,
ישב והתחיל לזפתו אותנו .כל אותר זמן עמדנו בחוץ וחיכינו
בתור .הגשם הרטיב את כל בגדינו ,אן היינו מוכרחים לעמו.ד
לבסוף נגמר חדפתור ונכנסנו חזרה אל הדיר.

ההיודים מזוהמים ,שאנו עושים את צרכינו תחתינו ,מפני שאבו

"אחרי ימים אחדים בא אותר שוטר במוכנית וקרא את ילדי

מתעצלים לצאת אל החצר ,אבל חם לא שאלו את שומרינו אם

שאורלי לפי שמותיהם .כל שנקרא צויד חיה להיכנס עם חפציו
אל המכונית .גם אני הייתי בין הקרואים .כשכולם נכנסו זזה

חם מניחים לנו לצאת .אומרים שאת זה גם כתבו בעיתונים.

"יום אחד באר אלינו הפאשיסטים הליטאים והביאו בגדים

המכונית.

מגואלים בדם .רגע שררה דומיה ,ופתאום פצרה יללה נוראה

"יצאנו באופן כזה מכלא הביתה .בדרן נשברה המכונית

הנשים הכירו את בגדי בעליהן ,בניחן וקרוביהן .בר·רר היה

ואנו מוכרחים חיינו ללון בכפר .למחרת הגענו למחוז חפצנו.

-

שהגברים נרצחו .האבל היה כבד מאו.ד

"מה היה גורל יתר הילדים לא יחע לי"·

השלטונות הגרמניים מסרו לנו להגיד

ברשימת קברות·האחים ,שהופיעה בספר "טבח המוני בלי·
טא" לחק ',ב רשומים קברות·חאחים בפולנגן כדלקמן :

לכם ,מנווולים ומציתי אש המלחמה ,שיש לכם בית יפה ל גור

מספר

"בבית-המדרש ישבנו

טיס הליטאים

ואמרו :

6

ימים .בי·ום

חששי באו חפאשיס-

.1

בן ,אן בתנאי שבעצמכם תנקו אותו ,רעל כן תנו נשים לנקות
את חבית!

.2

"יצאו כמה נשים ואיני יודע אם חזרו .למחרת באו אלינו
שרב הפאשיסטים וציוו עלינו לצאת לחצר ולהסתדר בשורה.
כולונ רפצנו מתון הבית ,כי כל אחד רצה לשאוף אוויר צח.

.3

אגב ,כל אחד ירא הלישאר בבית.
"יצאנו ושאפנו רוח ,אן פחדנו ,כי לא ידענ· ו לאן מובילים
אותנו .ניתנה פקודה  :ללכת ! התחלנו ללכת .חדרן ארכה
כחצי שעה .הגענו אל איזו חצר מחוץ לעיר .שם פקדו עלינו

המקום

-

מחנה

הצופים ;

הזמן

; 22.6.41 -

הנרצחים  1000 -ילדים בערן.
יער קרניגישקיאי ,כ  4-ק"מ מפרלנגן ,במשולש הכבישים
 ; 12.10.41פולנגן-לאפאי ופולנגן-דורביאן ; הזמן
מסרפ הנרצחים  -כ  220-נשים וילדים.
חולות הים ,בקיר בת ההר

המקום

-

; 29.6.41

מספר הנרציחם

זבקורות

זו"ח משפט "אולם".

א .ירושלמי ,פנקס שבלי·

111 -

ניווטה ;

גברים ונשים.

הזמן

ערי

השדה
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עיירה בצפונה של ליטא ,על הכביש בין פרניבז ' לפרסברל .
בשנת השואה חיו בה
מספר

יעקב

כ 60-

מ·:.-פחרת יהודיות.

רסן :

הגמונים גאו בעיירה

ב-ד2

או

28

ביוני

. 1941

ימים מספר

לאחד-מכן התארגנו הלאומנים המקומיים יחד עם השוטרים ,
בדא 'i!'.ותר של

ראש

המועצה,

החלו מוציאים את

אחת מערי-המחוז הגדולות בליטא .הקהילה היהודית בעיר

חיתה שלישית בגודלה ,אחרי וילנה וקרבנה .לפני השואה
ישבו בה כ  10,000-יהודים.
הגרמנים נכנסו לפוניב ' Tב  26-ביוני  , 1941ההתעללויות
והפגיעות ביהודים החלד כבר ב  24-ביוני ,עוד בטרם נראה

היהודים

גרמני נעיד .אירגנה אותן ה"מפקהד" הליטאית ,אשר בראשה

ב1s -

 -מנהל הגימנסיה ,קםפרוויצ'יום

 -מפקח

סגן פרקליט המחוז ,יסייטים

מזכיר

לעבודות-כפיה ,התעללו בהם ר·זzדדר מכל הבא לי.ד

עמדו  :אליסונאס

ביולי אולצו כל היהדוים לנטוש את בתיהם .הם רוכזו במעין-

הגינמסיה ,גריגייטיס

גיסו ,מוקף גרד-תיל· ,זzנקבע בבתיהם של שלרם-יצחק סנדלר,

בית-המשפט המחןזי ,ואחרים .תפקידם של גדיגייטים ואלים-,

מ·זzה מריידד ,מנדל קר· בלסקי ,אברהם לוויה ,מ' iLה קדמו ,רכן

באס היה לארגן את תלמידי בתי-הספר התיכוניים .חם גם

ביתר של חרב .כולם הוחזקו בצפיפות ,בזוהמה וללא מזרך.

-

-

היו הרוצחים העיקריים ,כשבראשם עומד הסגן איז'זנאם.

הם חיו בפח,ד הרנו ,נ'זLדדר והועסקו בעבודות-כפיה ,עד ל 26-
באוגוסט  . 1941נאותר יום נלקחו ,כיהודי פרניבז' וישובים

חיתה זו עילה להתחיל בפרעות .יום-יום היה על היהודים לבוא

ק"מ מפרניבז.י

ולהירשם במקומות מסריימים בעיר .משם נלקחו לעבודה נעיד

ביעד פאירסט ,ליד ברדות אדונים ששימשו קנדי-המונים ,נודר

ומחוצה ל.ה .קבוצות של יהודים צעירים וחזקים חיו נלקחים
לעבודה בכריית כבול .איש מהם לא חזר.

דנים אחדים בסביבה ,אל פאירסט ,כמדחק

כולם

-

s

גברים ,נוזzים וילדים .הגופות כוסו בעפר ,אף שחלק

מן האנ'זLים היו עדיין בחיים )ביד הנצדחים

-

אמר של רסן,

רחל ,רכך אחיו אבא רמ·זLפחתר( .כמה משפחות וביניהן מ'זLפחרת

בעיר פשטה עלילה ,שרופא ליטאי נרצח על-ידי היהודים .

יום-יום היו השוטרים הליטאים עורכים "הצגה" .הם היו

מובילים את היהודים בסך דרך העיר ,ומכים בהם בפרגולים

חנה קדמו ,סגל ואסתר מילנד ,הובלו לפרסברל ושם נרצחו

ובקתות-דובים .את אלח שכשלו ולא יכלו לחמשיר וללכת

לפולצקי בא דק לאחד כמה שברעות .הוא רבני משפחתו נרצחו

חיו צריכים האחדים לשאת על כתפיהם .ל"הצגות" אלה היה
מאתסף קהל רב ,שליווה את האומללים בקריאות שמחה לאי.ד

יחד עם יהדוים אחדים בכפר !'אדייק .קיצר של הרוקח לייב
באכזריות דנה בפרמפיאן עצמה .הרוצחים שהצטיינו בסאדיזם

במעשה הרצח חיו הליטאים לליס ,דישא ,פטדייטיס וי;ניליס,

)ראה  :פוס בול (

על ההתעללויות בבית -הסוחר מספר בזכררנותיו הרופא חלי-
סאי אנטאנאס דידז'וליס ,השיה עצור יחד עם אשת.ו .לדבריו,

היו מביאים את העצורים לבית-הסוהר ללא כל חקירה .במיוחד
היו מענים את אנשי-האינטליגנציה היהודים ,שהיו בין העצר-
וים .מודים ,רופאים ,עורכי-דין היו פגיעים במיוח.ד מדי לילה,

בשעה  1-12לערך ,חיה סדיסט מתפרץ וצועק :

פון

) ( PUNIA
עיירה במרחק  13ק"מ מעיד-המחוז אליטה  ,בצד הימני ·זzל

"ירדן ,אויף "!

)יהודים ,לקום  !(.על כל היהודים היה לקום מי.ד היו רמיצים
אותם ומכים בהם בלי הרף .בחצר בית-הסוחר היה עליהם

לזחול על ברכיהם ,בהישענם במרפקהים על החצץ המפוזר.
היו מכים בהם בפרגולים שזורים חוטי-תייל .את הפצועים

הניימך.

משפחות יהודיות .איד לנו

והמוכים ,כל עוד נפשם בם ,ה~ו מעמיסים על מכוניות-משא.

בשנת השראה ישבו בפרן

כ1s -

פרטים מדרייקים על מרעד כניסת הגרמנים לעיירה רעל שעבר

את המכוניות חיו מכסים בברזנטים ,שעליהם התפרקדו הרוצ-

ידוע כי ביום ' 29.8.41 ,' 1ו) אלול תש"א( ,הובאה לנוטרי-
מנץ הקבוצה הראשונה מיהודי הסביבה ,שכללה את דוב יהודי

חים ,ומובילים אח הקרבנות ליערות קייזרלינג או "' Tיליאנקה"
להשמדה.
ידועים גם תעלוליו של אלקסאס וסיליארסקאס ,בעל משק

העיד .מתוך הנאספים הוצאו נשים וגברים צעירים .הם הופשטו

גדול בסביבה ,אחד ה"אקטיביסטים' '.הוא היה מתפרץ לבתי
היהודים ,מגרש לרחוב את הגברים ,רותם אותם לעגלתו ובשוט

על היהודים שם ביד סוף יוני לסוף אוגוסט •1941

פרן .נאותר יום נצטוו גם יהודי ברטדימנץ להתרכז בכיכר

מבגדיהם ונשלחו לאליטה .ייתכן שהיו ביניהם גם מאנ' itי פרן.

בידר מצליף בהם להנאתו .הוא חיה מענה אותם עד מוות

כל השאר נצטוו לעזוב את בתיהם ולהתרכז בגיסו ב'זLני

ובכמה מקרים אף ירה בהם והמיתם.

רחובות צרים וקטנים .ביניהם היו גם יהודי פרן.

בלילה שביד ה-ד ל  3-בספטמבר הוצאו כל יהודי בוטדימנץ ,

בתחילת יולי נצטוו היהודים לעבור לגיסו .הגיטו נקבע
ברחובות

קלייפהד,

קרקינובח,

טולרריצ'יר

רבתי-המטבחיים.

יחד עם יוחדי פזך ,מבתיהם ,ורוכזו בחצר המשטרה .ל·זzם

תאריו אחרון לכניסה לגיסו היה  11.7.1941בשעה  6בערב.

"י) Tבאלול תש"א( ,הוציאו

המקום גודר בתייל דוקרני וליטאים מ"משטרת העזר" הוצבו
לשמירה .פורסמה ד1ודעח ,שהליטאים אשר עזבו את בתיהם
ברחובות שנקבעו לגיסו ,יקבלו לחילופיך את בתי היהודים.

היו כבר שני בודות חפורים .המנוגדים הופרדו מהילדים .את

ברא·ז zחגיטו עמדו אברהם ויקלס ומשה לריס .חגיטו גם שימ'!L

המבוגרים רצחו ניריה ואת הילדים דחפו לתוך הבררות ורובם

מקום-ריכוז ליהדוי רו~ובח ,רמיגולה ,קראקינובה ועו.ד לכאן

נקברו חיים.

היו מעבירים אותם מעיירותיהם להשמדה.

הובאו גם שאר

היהודים

שנותרו בפרן.

ביום ',ג  9בספטמבר 1941
את כל יהודי פוך שרוכזו בבוטרימנץ והובילרם לקאלרדז' ,שם

'הדוח י;יטא
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עם העברת היהוידם לגיוט נלקחו  70בני·עררבח מנכבדי

יהודי פרנ"ב ', tכיד להבטיח שהיהודים לא יברחו מהגיטר.
בין בני·חעררבח חי'וי ד"ר גרלומביק ,ד"ר י.ל .ברנשטיין,,,, ,
חיים·בן·צירן איזנברד וארתים .חם הוכנסו לבית-הסוהר ואחרי
זמן קצר הוצאו אל מאחורי פאירסט ,בררך לקררגאנרבה )שטח
צבאי ,שהיו בר קסרקטינים ושדה-תעופה( ,שם נרצרזו ובקברו

מהנאצים ואסף מידע רפרטםי על ימיה האחרונים של הקהילה :
נוקר אחד קרא אליו קצין הגישטאפר ,שהיה ממרבה על
הגיטר ,את נציג הגיטר .הוא קיבל אותו בסבר פנים יפות
ואמר לו,

בערן ,ככה :

"אני רואה שאתם נחנקים מצפיפות

בגיטר שלכם .אי·אפשר לחמשיר ולהחזיק כתנאים גרוע

מצאן .האמינו לי ,אני מתהלך תמיד וחושב איד לסדר אתכם
יותר טוב .ברצוני להיוועץ בכם .הנה בפאירסט )חמישה ק"מ

במקרם.

הרצח ,ההתעללות ,ההשפלה והעינויים לא פסקו אף לרגע.
ליטאים מזריינים חיו תמרפצים לארד חירם אל הבתים ,מכים
ביהודים ולוקחים מכל הבא ניר .נשים ליטאיות שעבדו בבתי
ההיודים הדי באדת בלורית גברים מזריינים ,מצביעות על
מעבידיהן-עשלבר דוורשות כסף ,דברי·ערן שידעו על קיומם

מחרץ לעיר( עומדים ריקים הקסרקטינים הגדולים של הצבא
יחד עם המחסנים והארורות .נרסף לכן ,כפי שאתם יודעים ,
מוקף המקום בגני ירק ושדרת מרחב .אתם תעבדו נגינות

הירק שלנר ובתמררה לעבודתכם נמסור לכם גני ירק

משלנר ••.

אתם תוסיפו לקנו את גמרת הארבל המוקצבות

לפועלים ואיש לא יפריע לכם .חישבו יפה רתנר תשובתכם

רעדו.

מחר" .יהודי הגיטל ,למורת סיבלם רדכארנם ,התייחסו נפחד

להלן סיפרויהם של כהמ עדים על ההתעללויות :
נים .את דא,נשים הורידו אל ברר ,שנחפר כדי להטמין בר

למלים המתוקות של קצין הגישטאפר .היה להם כבר מספיק
בסירן רע .הם חשבר  :מי יודע איזו צרח מזומנת להם .ולכן

אשפה .חובר חהי חפור בעומק של שני מטרים בער,ן רעל

רצוי לרחרח לעת עתה ,ער כמה שאפשר ,את ההעברה .כאשר

ההידוים חיה להעימקו ב~רתז יום בערד מטר אח.ד החורפים

חזר ,למחרת היום ,נציג iדגיטר ,אמר ,שהיהודים רוצים שנצי·

הין ·בזרכם בלעי מקצועות חופשיים ולא היו רגילים בעבודה
זר .אולם ח"אקטיביסטים עמדו על גבם ודרשו ,שכל תנועות·

יהוידם יבקרו במקרם ויראו במר עיניהם אם המקום

א(

פעם נלקחה קבוצת יהוידם לעמדה בשטח הקסרקטי·

הגרף בשעת החפירה תישענה על הצד חטוב ביורת ,והעיקר
שהאדהמ החופרה ותשלך מעל גבי האת ב"גרש אחד" ותגיע

-

גים

מתאים לתפקידו .נכרן מארד ,השיב הגרמני בשמחה ":בעצמי
רציתי להציע לכם זאת .מחר ,רנותי ,אני מסדר לכם תחבורה
וההיודים ירכלו ,תחת משמר ,לבקר כעצמם במקרם".

אל שפת הובר למעלה כשלימות בלי להתפורר .על כל

לאחר שרב הנציגים מהביקור קרא והם מיד הקצין ושאל

שעמדו

מה תשובתכם .הנציגים עבר שהקסרקטינים הרוסים

"שגאיה"

ספגו

הידדו.ים

חערת·רצח

מהמשגיחים,

ברוגז :

למעלה רביירדם .מווטת ארוכים .סמל אחד ,השיה מררה בבית·
סרפ עממי ,ירד כהמ פעמים אל הברד ,כיר ללמד ליהדוים

אין כמקרם מים .צינורות חמים הורסים ושני כארות המים

את המלאהכ .א·רלם מדי פעם ,בחטפו מיהודי את האת לשם
הדגהמ ,היה מעניק לו בקת מכה ~ידמה על הזרוע אגב

סתומים .הן אי·אפשר וחיות בלי מים.
הגרמני פרץ בצחוק " :את הכל לשקם נירם אחד אינני יכול.

לפנות ערב,

אבל ,מיד עם בראכם תקחר מעדרים בידיכם ותתחילו וחפרו
ברורת מי:iנ .על זברתי  -מים לא יחסוך לכם ! בינתיים נסדר

הסבר " :יד כזר אין לה תקנה אלא כשכירח •• "·

כתום העהדם ,היה גחל מסרפ הפצועים ,רכיןחד שבורי·

זורע .הם הוכלו כולם אל פאיוסט.

מההפצצות הגדולות נשארו שלמרת רק הארורות.

והעיקר :

אתכם כבתים אשר מסביב רעדו ברא החרוף תרכל"ר לתקן את
הקסרקטינים .את כל חומרי הכביד תקבלו מאתנו".

כ< יום אחד הרכיל אי• rרנאס הידוע לשמצה קבוצת יהודים
לעובדה בתחנת·חרכבת .ההי עליהם הלעיכיר ממקרם למקרם
חכירת-דלק .כל חבית משקלח  200ק"ג ,רעל שניים היה
לשאתה .קשה היה הדבר ,במיוחד לחלשים כיניהם .הם לא יכלו
לעומד במאמץ .הם הוכר עורבו כלי סוף .זה לא סיפק את תאורת
הרצח רההתעללרת .בסירם ד,ערבהד הכריז איז'רנאס ,כי "יקבלו

שיאמינו לו שאיבר מפסיק מלחשוב איד להקל על" סבלם.
נציגיכם מסכימים שתעברו לפאנרסט ,שם לא יחסר לכם שרם

ואנשיו הובילו את היהידום לבית-החרושת למלט .חיו שם

זכר .תעבדו ותהיה שבעים .רק תנאי אחד הוא מתנה אתם :
את ההעברה עליהם וסדר כעצמם .להם איד פנאי ל"כן• הם

רברות גחלים מלאים סיד כלתי כברי .היהודים נצטוו למלא

רק יעזרו .מחר בשש כברקו תעמודנה פה עגלות איכרים

את הבוררת מים .הסיד התל לרתוח ולפעפע .היהודים סדורו
מסביב לבוררת ,ההי עלהים לקפוץ לבוררת ולשחות במים
הרותחים .מי שלא קפץ  -נדחף על·ידי השוטרים .מי שניסה
לצאת  -הרכה כקתרת·הרריבם .בין האומללים היה יהודי
זקן ,שהשתדל להחזיק ראשו גס.רה מעל למים .חשדו הרוצחים ,
שהידר.די רוצה לשמור על זקנו .הם הלומ כקת הרובה על
ראשו הואו צלל לתרד הברד .עד השצליחו האחרים להעלותו

כשביל זקנים ,חללים ויורים .כ ,השאר יטריחו עצמם לטייל

חהי המשוגעת הזדעקה " :וא נון לשרם מקרם ! כולנו נברח

מותר הסי,ד נשרפו עינוי ורואם כנה .שכורים רוצוצים הוצאו

בבית-הקברות היחרדי" 1

רמחץ חם ן,אחר·כן דיכלר לנ·רח באוויר הצח והקריר" .איז'רנאס

הידזר.ים מחבורות ,חלק נשלח ישר להשמדה לפאירסט ,רחל;ו

-

לבית-הסהור.

על חיסלו הגיםו מספר בrכררנרתיר מאיר גנרל ,איש פרניבז'

שהספיק לברוח לברית·המרעצרת ,חזר לעירו עם שחרור ליטא

לפנות ערב הגיע קצין הגישטאפר לגיטו וציוהר להקהיל
האנשים ,רבים ככל האפשר ,או הכיכר לבנאומו בפניהם

אמר ,שאיננו יכרל לראות איד שחם נחנקים מצפיפות .

קצת ברגל .החפצים והרהיטים יישארו בינתיים כאן .שרם
דבר לא יחסר .יביאו אותם יותר מאוחד .איש לא יצא

ממקומר  ,לא להחויף אף מלה עiכ מישהו .משני הצדדים
יוכר הסדרנים היהודים ושזמרים ליטאים יחידים ילרר ,כדי
לשמור על הדיר.זים מזעם ההמונים.

"ואתם .נשים יהודיות"

 -המשיר הקצין

" -וא להוציא

הגה מהפה ,אתן שומעות  Iאם אשמע הגה מכן

לגיסי"·

ו

-

תחזרו מיד

למחרת בבוקר ,באמצע אוגוסט  ,41הזדנבה נחרצות פרניבז

,1

ערי

השדה
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נמשן חצי יום ,שורה ארןכה של עגלות איכרים עם יהודים

בשנות הכיבשו הנאצי

פעם ידדר,ים

הבאיו הגרמנים דמי

ישבר בעגלות אר נסחבו ברגל זרן העיר שבה חיו ראותה בנו.

לעובדה ברפניבז'.
בראשית  1942הובאה מווילנה קבוצה של  33ידר.זים לעבודה

מהצדדים הלכו הסדרנים שלהס עם סרטים צהובים על זרועם

ביערות .הם התגוררו במרכז העיר ,מול כנסיה ,בבית השיה

מערבים ,חירורים וצנומים כמר אחרי רעב וסבל ארוכים .הם

צועירים ליטאים מקרמיים שיכורים מזדיינים ,עם פרצופים
מדרשנים ,הלכו מסביב לכל קבוצה עם כלבים.
ג( בי  24באוגוסט ' 1941א) באלול תש"א( החלו להוביל
גם את הידד,דים מהגיטר לפאיוסט להשמדה .הם הובלו כקבוצות
של  200איש .בהגיעם למקרם·ההרג היו מושיבים אותם על
ברכיהם ,כשסביבם שומרים ליטאים מזדיינים ברוכים ומכונות·

שייו בזנמו ליהידום.

באביב  1943הבאיו מויולנה קבוצת היודים עלדוב באחוזה
סטאנאן ,אשר הנאצים מסדרה במתנה לקומיסר-המחוז הגרמני

נרימאן כהוקרה על הנ:זגת "הסרד החשד" בליטא .את היהו·
זים החזיקן בחרוב

וקרר ,ללא מזרן .חלק מהם הצליח לברוח.

אחרי המלחמה הוקמה על קברות האבנים מצבה שעלהי

ידיה .לאחר שהיו רוצחים קבוצה היו מביאים קבוצה שניה.

מי שסירב ללכת היה נסחב באכזריות על·ידי השומרים.
שהיכרהר כקתרת·הרוכים .את הילדים הרכים הזי מוציאים בכוח
מזרועות אמהותיהם וזורקים אותם לתוך הבוררת .משחק היה
בידי הרוצחים לקלוע בילדים בעת זריקתם ב,אוויר .הרוצחים

היו לרוב שיכורים והחטיאו ביריותיהם .רבים מביד העלולים
נפלו חיים לבוררת .הרוצחים היו מרימים את הילדים כשערר·
תחים ובאקדח מרוצצים את קדקדיהם.

הקבוצה האחרונה חיתה של חולי כית·הnולים על הסגל
הרפאוי .הרופאים והאחיות הובאו כשהם בחלוקים לבנים.
ביניהם היה גם הרופא המפורסם ד"ר ט .גרטמן .בהגיעם לברר
פנה ד"ר גרטמן לחולים ולסגל הרפואי ו,עודד את רוחם .חרא

קרא להם למרת בראש מררם ,כי דמם השפוך לא יהיה לשרא.
הוא לקח את מעילו ,הושיטו לאחד ה"ררצחים"

ואמר :

nסןןו ,n

בצריף ללא חלונות ותנורים ,בחרשן

חרות מגן·

,m

מהיחדיות בליטא עם חריתה כזר .מצבה זר

הרקמה הדורת לפעליותו הנמרצת של שמואל פייפרט ,אשר
מוצאו

בסביבת

מעיירה

הוא

פרניבזק-וראקינרבה.

השקיע

מאמצים בלתי·נלאים אלסוף את יתומי ישראל שנשארו בידי
ליטאים לוהחזירם למשפחות יהודיות אשר הסכימו לקלטם.
בן  25היה האיש כאשר חזר מבריה"מ ,שם נלחם בשררות
הדיבזיה הליטאית בצבא הסובייטי .את כל הרנו הקדיש
לעבדות·קרדש זר .בשנת  ,1948נהירתו בריטונה בחיפושיו
אחרי ילד היודי ,נרצח בידי ליטאים.
בפגישותיהם השנתיות ליד המצבה ,נירם השנה לרצח קדושי
ופניבז' ,אומרים שרידי רפניבז' קדיש לנשמרת יקיריהם ולבש·
מתר הטהורה של שמואל פייפרט.

"הנה.

ברשימת קבררת·האחים ,שופרסהמ בספר "טבח המרבי בלי·

קח את מעילי ,תמצא פה כסף תפור שיספיק לכל ימי חייך.
הרם את רוב,ד בררן אר mישר לחזי ןראה שלא תחטיא".
יום וליהל נמשן הטבח .למחרת בבוקר היו הבררות מלאים
על גדותיהם בגורי·רת הנרצחים .מסביב לבוררת נערמו ערמות
של בגדים ונעליים .הרוצחים היו מנקרים בערמות ,מחפשים

ופניבז'

ובוחרים לעצמם כל מה שמצא חן בעינהים.

טא"

במעשה ,צעקו על השבויים והיכר א .רתם .היו גם בין השומרים
"אי·אפשר ,מוטב להרוג ,אחרת הדם יינקם בנר" .הוא קירב
את אקדחו למצח היל,ד ירה כר והרגו.
בערנו לש ה"  26בואגוסט )ג 1באלול תש"א( נסתיים הרצח

ההמוני .כל הבוררת היו מאלים ומכרסים.
ב"דר"ח יגר" ניתן מספר הנרצחים

21.7.41
22.7.41
4.8.41
8.8.41
23.8.41

בפוניבז' :
נשים(

יהודים ) 59גברים11 ,
70
יהודים )  234גברים 15 ,נשים(
249
יהודים ) 362גברים 41 ,נשים(
403
יהדוים )  450גברים 50 ,נשים(
500
 7523יהודים )  1312גברים 4602 ,נשים 1609 ,ילדים(

בסן·הכל  8745יהוידם

חלק

מופיעים

כדלהלן:

•1

יער קורגנובה )פאירסט(,

המקום

לפרנ~בז' ,בקירבת הכפר

מספר הנרצחים

.2

לכיסוי הזגרות הבאיו שבריי-מלחמה סובייטיים .בבור אח.ד
ביד ההרוגים ,הבחינו בליד חי .השבויים הוציאו אות ,,מתון
הבור וניסר להחביאו כיד השיחים .השומרים הליטאים הבחינו

שהציעו להרשות לילד לברוח .אך השוטר דמברארסקאס טען :

',ב

קבררת·האחים

בסביבות

פאירסט ;

הזמן

כ·s

ק"מ מזרחית

 -אוגוסט ; 1941

 -מעל •8,000

יער קייזרלינג )סטאניונאי( ,שני ק"מ דרזמית·מזרחית

מהכביש של ראלז  1יאי ; הזמן  :א( כ·  21.7.41נרצחו 103
גברים ונשים ; ב( ב  5.6.42-נרצוח  48חברי המחתרת של

.3

קבוצת ק .פוז'לה.
החורשה הירוקה ,כ  13-ק"מ צפרנית·מזרחית לרפניבז',
על הכביש פוניבז'-ראברלניק  jהזמן  -יוילס-פטמבר
 ; 1941מספר הנרצחים  -כ·  4,5ooגברים ,נשים וילדים.

מקורות

עדויות

גרישה

; 1335/143
ירושלמי :

ובוריס

ויינשטייז

זנ:רונות צדוק יפה,

"די

"ליטע" כרן

פרעמדע

א' ;

יוסף

ארכיון "יד

לאגערן

גאו :

איו

ארכיון "יד

ושם"

פאנעוועזש

; 14057/179
און

א.

יאנישאק",

"אזרי זיינען פארפיינוקט געווארן די

ידיו איו פאנ·~וועזש'" ',ליטע" כרך

ושם" ;

בראוור,

ארכיון

"יד

ושם"

א' ;

אבהרם לויט" ,זכרונרת",

הספר "עקבות חמרות ליד הנוויאז'ה" )ליטאית(,

וילנה , 1961

פונידל

) ( PANDE:LIS

בעת הטבח היו מקרים רבים של ארמץ·ררח אישי.

ארחי המלחמה סיפרו ליטאים ,שמשה·אליעזר סגל ,לאחר
שנורה ונפצע קשה ,הרתומם בשארית כוחותיו והתנפל על

רוצח ליטאי וניסה לחבקו.

עיירה בחלקה הצפוני·מזרחי של ליטא ,במחוז ראקישוק .
בשנת השואה חיו בה כ  100-משפחות יהודיות.
הקרבות בין הגרנמים לסובייטים נערכו גם בעיירה ושלו·

יהדות ליטא
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שה רבעים מבתיה נשרפו .כל הארכלרסיה היהודית ברח;ן.

רבים רצו לעבור את הגבול ללטביה ומשם לברית-המועצות.

לא ניתן להם לעשרת כן ,מאחר שהשלטונות לא התירו את
המעבר ללא ושירן מתאים.
עם שרך הקרבות וכניסת הגרמנים ב·  26אר ב  21-ביונ י
החלו היהודים חוזרים .לרובם לא היה לאן להיכנס ,כי בתיהם
נשרפו .הם רוכזו יחד במבנים שהוקצו להם מתוך המעט
שנשארו.

יאנישקל ,פומפיאן ,ראשקי ,סאלאט ואבולניק.

רות הסמוכות :
ב· ' 26.8.41ג) באלול תש"א( וו.צא צר  ,שעל כל היהודים
להתרכז בבית·המדרש )שהיה מוחץ לגבולות הגיטו( .הם
נצטרר לקחת אתם את כל מטלטליהם ורכושם ,כי יישלחו
לעבוהד .בבית·המדרש הופרדו הגברים מהנשים והילדים ,אשר
הועברו לבניין בית-הספר העממי הליטאי אשר ברחוב וילנה.
נאותי ו ידם רד.צאו לחורשת ז'ארייק ,כ  4-ק"מ מהעיירה,
שום נרצחו באכזריות רבה.

הגברים הופרדו מן הנשים והילדים .הם היו מובלים לעבו·

צירן ראשון על קבר·האחים נעשה בידי ניצולי פוסבול ערד

דרת שונות ,מפרכות ומשפילות .התעללו בהם עד שבתחילת

בספטמבר  .1944הם הציבו לרח·עץ על הקבר ורשמו בעברית,

חושד אוגוסט נשלחו לראקישוק ושם נרצחו יחד עם יהודי

כי פה נקברו יהודי פוסבול  .מצבה זר הוסרה ובמקומה הוקמו,

ראקשיוק

m

בעזרתם של שרידי פוסבול ,שתי מצנרת רעליהן כתובות

סביבה.

ברוסית וליטאית ,שכאן נקברו

מקורות

מהעיירות פרסברל ,ראברלניק ,יאנישקל ,ואריין רקריצין.

עדרת איסר שמידט ,ירושלים.

)ראה :

כ· s,ooo

אזרחים סובייטיים

בעת גילוי שתי מצבות·הזכרון על קברות הקדושים ,ב· 2s

ראקישרק(

באוגוסט  ,1963נאמה אשה ליטאית וסיפרה על דרכם האחרונה

פוס·בול :

של יהודי

"כאשר הובילו את היהודים בסימטארת

העיירה בדרך לחורשה ,נשמעו כבר הדי היריות וצעקות הארמ·

פוסבול

ללים .היהודים המובלים תפסו מיד מה חולך לקרות להם .הם

) ( PASVALYS

התחילו לזרוק מעליהם צרורות מטלטליהם .הם התחילו להר·
אות התנגדות ·והתנפלו על מ,רביליהם בידיהם ,רגליהם ושיניהם.

עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז גירז' .ברפוץ מלחמת·

העולם השגיח היו בה כ·סס 1,5יהוידם.

הגרמנים נכנסו לפוסבול ב· .26.6.41

הרוצחים התחילו להשתולל .הם קרע ,ר את התינוקות לגזרים
וניפצן ראשיהם על העצים שבדרך .היהודים המובלים הוכו

למחרת חירם נעצרו

שיינה קרצ'מר ,נחמיה מיליד ,חנן פורמאן ודוד שפירא.

ברצועות ,קתות·ררבים וסכינים .הם נסחבו בכוח אל הבררות
המוכנים ובורר .רבים נזרקו

לברורת כשעודם בחיים,

ורק

ב  41-ן 4,.החלו מעצרים המוניים .חלק מהעצורים נחב•;:,ן

פצועים בידיהם ובר גליהם .בלילה זחלו הפצועים מקבריהם

בבית-הכלא המקומי וחלק במחסן התבואות של יואל פרנו.
בלילה הגיעו שני גרנמים ושני ש ,וטרים ליטאים ותבעו להוציא
אלהים נערות צעירות .רק לאחר שניתן להם שוחד נסתלקו

וניסו לברוח ,אבל הרוצחים אירגנר אחריהם מרדפים וכמעט
כולם נתפסו".
הצליחה לברוח ולהינצל רק אשה אחת ,הגב' מורוז .היא
התחבאה

מן המקום.

כעבור ימים אחםיד העוברו היהודים העצורים בשני '-מ ttלו -

חודשים אחדים ,לגיטו שאורלי ומשם לגיטו קובנה.

חים לכלא שאולרי .חלק מהנשים שוחררו והן חזרו לפוסבול,
בה הושמדו יחד עם שאר היהודים .מביד אלי ו שנשארו כשאורלי

ובעזרת

מכרים

ליטאים

הצליחה

לעבור,

כעבור

נראה כי ב  26-באוגוסט הצליחו  40איש לפרוץ את הגדר

ולברוח מהגיטו .כולם ,מחוץ לשלושה ,נתפסו ונרצחו.
מעניין לציין ,שעל השמדת היהודים התנהל ויכוח במועצת

נשארו אחזרת בחיים.

באמצע יולי הוקם גיטר .לשטח הגיטו הוקצו חלק מרחוב

העיירה .השאלה שעמדה על הפרק חיתה :

האם יש לחסל את

בירז' ורח·וב פוליכן .יום אחד הגיע מאלדרטיס  ,ראש מועצת

היהודים או להשאירם בגיטו ? חיתה גם הצבעה ורוב חברי

העיירה ,והודיע כי כל מי שימסור את הכסף והזהב שברשותו ,

המועצה הצביעו ,בעד השמדה.

יישלח לעבדוה במחנה הקרוב שליד הנחל פוופבאםה .מאלה
שנתפתר להודעה נלקחו הזהב והכסף רחם הוחזרו לגיטו.

הטבח

הגיטו החזיק מעדמ זמן קצר .את אספקתו קיבל ממועצת

בשנת

העיירה .הרקמה

בר צרכניה,

אשר

בראשה

עמד רב

הגב' שיינה גרטנר ,שחיתה עד·ראייה לשעה האחרונה לפני

בגיטר היו היהודים חסרי ישע ובתרנים להשתוללות הליטאים
 נרגשיהם ושומריהם .מעט ממה שעבר על יהודי פוסבולאפשר ללמוד ממכתב שכתב הרב אגרלניק ב  23-בארגןסט

 1941לראש הגיטר כשאורלי ,שלרשה ימים לפני שנרצחו יהודי

רפסלרב " :אגר פונים אליכם בבקשה שתשתדל.ו להצילנו ...
אין גרמנים אצלנו רמיזt.רם כד עושים הליטאים ככל העולה על
רוחם .אין אבר מדברים על·כך ששדדו אותנו לגמרי .אבר חיים
בסכנה נוראה ,הצפרייה בכל רגע .רחמו נא ,ראו אולי תוכלו
להשפיע על השלטונות הגרמניים להצילנו".
שברעות אחדים לפני חיסול הגיטר ד"ולבאר אליו יהודי העיי·

1973

נטמן העפר במרתף "יד ושם".

ברשימת קברות·האחים ,שפורסמה בסרפ "טבח המוני בלי·

העיירה

ר' יצחק אגרלניק.

בפוסבול,

הביאה אתה עפר מהקברים ביער ז'אדייק,

טא",

צויין

שבקבר-האחים

בזיאדייק

קבורים

1,349

גברים,

נשים וילדים ,רכי יום הרצח האו •26.8.41
בזקורות

ב.

ריינוס :

"אומקום פרן די יידן פרן םאסואול און פרן די ארומיקע

שטעטלעך" ,קובץ "ליטע" ,עמי  1859ראילך.

א .ירושלמי :
גבעת · ברנר ;

"פנקס שבלי" ,עמ•

,212

ברריס מודמן ,תל·אביב.

מכתב ועד יוצאי פוסברל מה" .7.4.75

עדויות אסתר גלס·שוsבץ,

3:ll

ערי השדח

ב"  18ביולי )כ"ג בתמוז תש " א( הסתערו  30ליטאים שיכו·
וים על היהודים ,והוציאו את הגברים מגיל  16ומעלה ,בסך·

פופיליאן

) ( PAPILE

הכל כ  45-איש .את הנשים הקיפו במכונות·יריה ,שלא יגלו

עיירה קטנה ,כ·ס 4ק"מ מצפון·מערב לעיר·המחוז ·ז~ארולי .

התנגדות .הם הזהירו שאם יעז מישהו לברוח ,ימיתו ביריות

בתקופה זrבין זrתי מלחמרת העולם מנתה הארכלרסיה היהודית

עשרה אנשים מבין הנשארים .לפני הרצאת הגברים ביצעו

כ  250-נפ·ז.t
הגרמנים תפסו את העיירה ב"  28ביוני  .1941ל·זtיררתם

אתם "ריקוד שדים" ,עינו הויכר אותם .כמה יהודים מבוגרים

התייצבו מיד "אקטיביסטים" ליטאים ,א·זzר מילאו את פקן·

דרתיהם בנאמנות .אחת הקפודות הראשונות חיתה לערוך

נפלו מתים בר במקום .את כל שאר הגברים הוציאו ליער
ביריות.

והמיתוס

הנשים והילדים נאשרו במחנה .מצבם היה קשה מנשוא .

חיפושים בבתי היהודים ,לנתק את קשר הטלפונים ,את המאור

הם נשארו ללא מזון ,במצב סניטארי איום .מחלות פקדו אותם

אופניים ,מכוניות ,

ר·ז~ום עזרה רפואית לא ניתנה.
ב  25-באוגוסט העמיסו את שאר הנשים והילדים על עגלות
ותחת שמירה מזויינת הובילום לזיאגר ,שם סגרום בבית·

כבר ביום הראשון לכיבוש ריכזו את כל היהודים בכיכר·

המדרש המקומי ,מקום בר נמצאו כבר שרידי היהודים מעיירות

הח'זtמלי ,להחרים את כל

אמצעי·התחבורה :

סוסים ועגלות .אסור היה ליהודים להעסיק במ·ז~ק·הבית שלהם
לא·יהודים .על הליטאים נאסר למכור ליהודים מצרכי·מזון.
השוק,

ושדדו

מהם

את

השעונים,

הטבעות,

הכסף.

עיסוקם

המשעשע של הליטאים המזדיינים היה תלי'ז-tת שערות הזקנים.
כיחוד עינו את רב העיר  ,ר' אברהם הכהן לוין ז"ל .גזזו את
זקנו ואילצו את היהודים לרקוד סביבו ולשיר .הרב נשא ב 11:קט

את סבלותיו וכל הזמן לחש תפילה.
התחילה תקופה של עינויי יהודים והתעללות בהם .ה"אקטי·

במחוז שאורלי.
כאשר הגיעו לז•אגר ,קידם את פניהם הליטאי סטאנקרס

ואמר " :אתם היהודים הייתם צריכים כבר מזמן למות
ככלבים ,אבל אם תעבדו בחריצות ניתן לכם לאכול  "...את
אלה שהובאו מפופיליאן ,קורשאן ,ארקמיאז ,ראדררילישוק,
ו~קשנה וערים אחרות ,הרשינו ברובע של ז•אגר שהתחילו

ביסטים" בראשותם של מוצקוס ,סטוצ • קוס ,יואדה ואחרים,

להקיפו גדרי · תייל .לכאורה ,נוצר הרושם שכאן יקום גיטו,

קבעו את מטה·הפעולה בדירתו של שאול וילק ,ומשם היו
יוצאים מדי בוקר ל"מלאכתם' '.היהודים נלקחו יום·יום לעבך·

בו יוכלו לחיות .אן מפעם לפעם היו באים ליטאים ולטבים,

רה .הם הועסקו בכל מיני עבודות קשות ומשפילות :

ניקר

בתי·שימרש ,טיאטאר הרחובות ,כיבסו לבני חיילים פצועים,
סחבו קוררת לבניית ביצורים ליד הנהר ~,נטה ,הסמוך לעיירה.
ב·ד ביולי הגיעה למטה·ה"אקטיביסטים" משאית גדולה
מלאה אנשי ס.ס .מזוינים .הם דחפו לתוך המכונית את היהר·
דים ,שנעצור קודם לכן .ביניהם היו עורכי·הדין חירש רחמיל
ומשה יפה ,רופאת·השיניים פילבינסקי ,רואה·החשבון

איציק סרן,

הסטודנט יצחק

גולדשטיין,

ליב

הבררסקאי מ·זzה שר

ואחרים .אמרר שמעבירים אותם לבית·הכלא כשאורלי .בדרך
גררו כמה מהם למוות .האומללים נאלצו לחפור לעצמם קברים,
שלתוכם הושלכו בעודם מפרפרים ביד החיים והמרות וכרסו
בעפר.

מוציאים קבוצות של יהודים ומענים את הגברים ,אונסים
את הנשים ולבסוף ממיתים את כולם בידיה.

הסוף הטראגי בא ב· 2

באוקטובר )י"א תשרי תש"ב( .אז

הוציאו את כל היהודים שהיו מרוכזים בז'אגר ליער הסמוך
רהמיתום ביריות.

ברשימת קבררת·האחים שזפרסמה בספר "טבח המוני בלי·
טא" חלק ',ב מסומנים שני

האחד ליד העיירה ,על

קברים :

גדת נהר הוו~נטה ,שם קבורים 125
ה'ז-Lני

-

חיילים

יער שאודינאי ,בקירבת הכפר דילביצ'יאי,

ק"מ דרומית·מערבית לפופיליאן .הזמן
הנרצחים

סובייטיים ;

; 22.7.1941 -

כ·s
מספר

•55 -

מקורות

עדויות בוטה טויבמן לבית וילק,

אוסטרלהי ;

יצחק גדרינר ,ארה"ב .

כעבור שבוע ימים נועדה פופוליאן להיות "טהורה מיהו·
זים" .על כל היהודים ציוו לנעול את בתיהם ולמסור את

המפתחות .היה עליהם לעבור בצעדה דרך העיירה ,כשבידיהם
תמונות של לנין ושל סטאלין .קבוצת סטודנטים וסטודנטיות
ליטאים חיפשו בבגדי היהודים ולקחו כל דבר נעל

ערך :

פוקרוי

) ( PAKRUOJUS

כסף,

תכשיטים ,עטים נובעים .אחר·כך הוליכו את היהודים לשאורי·

~s

העיירה פוקרוי •ז,tוכנת כ  35-ק"מ מזרחה לשאולוי ,עיר·

גיאי ,אלחוזתו של האציל ברש רוי',ץ והפרידו בין הגברים
לנשים  .את כולם החזיקו באורוות ,ש'זtרצו עכברים ועכברן·

בשנת

שים .את הגברים הוליכו לעבודה קשה .את הנשים השאירו

הגרמנים נכנסו לעיירה ב"  28ביוני

המחוז.

1939

חיו בה
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יהודים,

כ· 120

משפחות יהודיות.

.1941

"אקטיביסטים "

בינתיים לנפשן .כמה מהן נצטוו להיות מבשלות .באמצע היער

ליאטים התחילו מיד בשוד ונהרס בתי היהודים .הם התעללו

הציבו דוד גדול  ,מלוכלך ,על  4עמודים קטנים מלבנים .גרזן

ביהודים ,היכרם מכות·רצח ושדדו את רכושם .ב·  10ביולי

וסכין היו כלי·המטבח.
מוצקרס,

אחד

האכזריים

הוציאו את הגברים היהודים מבתיהם והמיתוס בידיה מאחורי

ביותר

בין הרוצחים

הליטאים,

העיירה.

את

הנשים

והילדים

כינסו

במקום

אחד ,

בגיטו .

נתמנה למנהל המחנה .הוא הזמין חז י ר ,שחטו וציווה לב·~לד.

החזיקום תחת משמר כמה שבועות ואז הובילו את כולם אל

במנה הראשונה "כיבד" את הרב לוין וכמה יהודים אחרים מן

מחוץ לעיירה' ,זtם היו כבר בורות מוכנים ,ורצחום.

העיירה .כאשר סירבו לאכול השליך אותם למרתף מלא מים
עד לברכיים ואילץ אותם לאכול קערות מלאות מרק

חזיר ...

כמה מיהודי פוקרוי ניצלו מכלירן מיידי כיון 'זtהעבירום
לגיטו יזtאוולי ארבעה ימים לפני רצח הגברים.

יהדות ליטא
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פושלאט

את הרואפ של פוקרוי ,מ  .שריינו ,לא המיתו יחד עם
כל היהודים .היושר לו להישאר בעיירה ולעבוד במקצועו.
כאפריל  1942המיתוהו יחד עם עוד כעשרים יהודים שנתפסו
במחבואיהם

בכפרים

) ( PUsALOTAS
עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז פוניבז' .בשנת השואה חיו

שבסביבה.

ברשימת קברות·האחים ,שופרסמה בספר "טבח המוני בלי·
טא" חלק ',ב רשום שקבר·האתים נמצא בחורשת מורקאקאל·
גיס 3 ,ק"מ דרומית·מזרחית לפוקרוי .קבורים שם כ·סס3
נפש ,וזמן הרצח  -קיץ •1941

בה נ 100-
כבר ביום הראשון ללפישת הגרמנים התלו בפושלאט
מעצרים ורצח .הקרבנות הראשונים היו אלה ,שהיה להם קשר
כלשהן עם השלטון הסובייטי .הפוגה מסוימת חלה ביום חרבי·
עי 25 ,ביוני  ,1941כאשר חזר הצבא האדום ונכנס לזפשלאט.
ה"אקטיביסטים" הליטאים לא גילו כל התנגדות לסובייטים
ורק נעבור יומיים ,ב·ד, 2ביוני ,כאשר עזב הצבא האדום את
פושלאט הגיחו ממחבואיהם וחזרו לשלוט בעיירה.
איד לנר מידע מדוייק על מה שאירע ליהודי פושלאט.
"האנציקלופדיה הליטאית הקטנה" )חלק ',ב עמ' (949
מזכירה ,שבחודש יולי  1941רצחו הכובשים הפאשיסטים יחד

) ( PAsVITINYS

עם הלאומנים הבורגניים המקומיים חלק גדול מתושבי המקום .

מקוררת

עדות שמואל שייר ,שאלון הוועד המרכזי של יהודי ליטא באיטליה.
א .ירושלמי ,םנקס שאבלי.

פושוויטיו

יהודים.

למותר להעיר שהכוונה היא במיותר ליהודים.

עיירה קטנה בצפונה של ליטא ,במחוז שאורלי .היא רמוחקת
 12ק"מ מהגבול הלטבי .בשנת השואה חיו בה כ  20-שמפחות

פיורה

יהוידות.

עם כניסת הגרמנים התארגנו בעיירה לאומנים ליטאים

-

"אקטיביסטים"  -אשר השתלטו עליה ושלטו בה ללא מעצו·
וים .בראשם עדמ מנהל בית·הספר אפירוביס )עם סיום
דמ,ל'חמה שימש נמהל בית·ספר בווילנה ,ובמרתו זכה
למדועות-אבל כ"אדם ועסקן חשוב"(.

השותללות הליטאים החלה מי.ד ה"אקטיביסטים" היו מת·

פרצים לבתי היהודים ומתעללים

ביושביהם.

) ( PAJORIS

קרה זהגיע

עיירה במערבה של ליטא ,על הכביש בין שילל לווינוטה,
במח·וז טאורריג .בשנת השארה חיו בה

נ 30-

משפתרת יהודיות.

אין לנר פרטים על קוררת היהודים פביררה .יש להניח ,שהם
נרצחו יחד עם יהויד שילל•

)ראה :

שילל(

עליריה קצין גרמני מיאנישוק .הוא שתה והשתכר יחד עם

שני

צעירים :

הליטאי קרוליס ואלאטקה והלטבי יאן טילטין.

בטוב לבם ביין הלכו לבית היהודי ברוייר ונטפלו לנכדתו

פילווישוק

הצעירה .הtוב•א הישיש ניסה הלתנגד ןהם יון בו והרגוהו

) ( PILVlsKIAI

במקום .ראו גם איד הובילו צעירים ליטאים אתר מבני
מתתיהו סגל ואת נכדו של הירש·איצל מר ,ידיהם כופתות

פילווישוק נמצאת בחלק הדרומי·מער·בי של ליטא ,במחו i

והרביונים מכים בהם בקתות·רובים.

וילקו נישק.

נעברו תקופת-זמן נצטוו כל היהודים לעזוב את בתיהם.
הם נכלאו באסם העתיק שליד "טחנת האבן" ,בדרך לז'יימל,

בפרוץ המלחמה בין ברית-המועצות לגרנמיה חיו בעיירה
נ  1,000-תושבים יהודים .הגרמנים נכנסו לעיירה ב  23-ביובי .

שהיה ידוע בשם "מגזין" .מכאן היו מובילים אותם כל יום
לעבודה בחקלאות.

עם כניסתם נפל הקרבן היהודי הראשון ,ישיש ושמו הרצל

לוריא .נתארגנה המשטרה הליטאית ואהל שלטו בעיירה .מטעם

ומכרים בערים היותר

היה

נמעט לכל

היהודים היו קרובים

הגרמנים

רק

היו

הקונמדאנט

ועוזרו.

ראש

המשטרה

גדולות ,והם ניסו הלתחמק מפושוויטין ולהתאחד עם קרךביהם.

ליטאי.

כן ניסתה לעשות גם משפחת קוזלרבסקי .הם שכור עגלון
ליטאי זיצאר בלילה ,בחשאי ,תוך כרונה להגיע לשאררלי.

נאסר השימוש במדרכות ונאסרה ההלי·כה ברחובות אחר השעה

משנודע הדבר אלפיררביס ,הוא רדף יחד עם עוד ליטאי אחרי
המשפחה הנמלטת הודביק ארהת לא וחרק משאורלי .בנשק
איים עליהם לרד  hמעהגלה ,קרא לעומתם " :עברו הימים
שאתם רכבתם על הליטאים" ,ואילצם לחזור לפרשוויטין ברגל.

ב· 2s

ביוני הוצאה הפקודה בדבר נשיאת הטלאי הצהוב ,

 8בערב ,וכן נאסר על היהודים לקנות בשוק .ואח,ד שעבר על
איסור זה ,נתפס והולקה על·ידי שוטר ליטאי.
החלה פרשה של התעללויות .ידם אחד כונסו בככר השוק
חשו .בי

היהודים

ובראשם

הרב

אברהם

רזניק.

שם

גזזו

את

זקניהם ואילצום "הלתעמל" ,התעמלות שהיהודים קראו לה

כעבור זמן הושיבו את יהודי פושוויטין בעגלות והעבירום

בשם' "מחול השדים" .היהודים הוצאו על·ידי הליטאים לעבו·
רות קשות ומאוסות .בתום הע,בודה היו מובילים אותם בחזרה

תש"ב,

דרך ביצות ,ושם שוב היו "מעמלים" אותם· .יום אחד נאלצה
קבוצת בת  70איש ,עשבדו בהטענת פחמים ,ללכת מן העבוהד

לז'אגר .שם ניספר יחד עם יהודי ז'אגר והסביבה.

יש

להניח

שהם

ניספר

למחרת

יום-הכיפורים

•2.10.1941
מקררות

רשימתו לש מאיר הללי )ליבוביץ( ,קיראון.

על ארבע מרחק של  2ק"מ .בתחילת יולי הופרדו הגברים
מן הנשים והילדים ורוכזו באסם אחד ברחוב אנטונבה ,אחרי
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ערי השרח

את עשרת בעלי·המקצוע ,שעבדו במתפרות המפקהד ,כלאו

•נערן חיפוש מדוקדק בבגדיהם.

לפי פקודת הקומנדאנט קראמר אורגנה מתפרה ,עם לייבל

בכית-הסוהר .להם נאמר ,שמסתירים אותם מעיני הגישטאפו,

זירבג כחייט ראשי .היהודים סיפרו לקראמר על התעללות

אולם הם הבינו מה מצהפ להם .ביניהם היה אדח רשמו משה

הליטאים בהם .הקומנדאנט הקשיב ואמר שלא ידע שהגיעו

"אחים ,אנו

פלנסברג וחרא פנה אל יתר הנתונים בצרה

ואמר :

למתרת היום הוצאה פקודה שאסור

עומדים לרמת על קדיוש השם ,היו אמיצים .ומכיוון שלא יהיה

לליטאים ,בלי שויון ממנו  ,להיכנס לבית יהודי ולקחת משם
זכר ,וכי לעבודה יוצאו רק גברים עד גיל  50ונשים עד גיל
 .45הוא גם אסר את "מעשי הספורט" כביצות ,ויעץ להקים

מי שיאמר אחרינו קדיש ,הבה נקרא רפק בתהילים ונאמר

הדברים עד כדי

כן .

ומעצה יהודית שתעמדו אתו בקשר להגנת היהודים .המועצה
הורכבה מארבעה אנשים ,בראשותו של יצחק אושפיץ .בתור

ממונה על הסדר נבתר )או נתמנה( ישראל·בר אקסל .המצב
הוקל.
בין היהודים היו גם אלה שברחו מווילקוכישק וביניהם הרב

של וילקובישק אליהו·אהרון גוין .לא עברו ימים מרובים
והקונמאדנט קראמר עזב את המקום וכמקומו בא גרמני צעיר

באוגוסט ,השכם בבוקר,

כבן  22והמצב הוחרמ מחשד .ב·ד 2
רוכזו הגברים מגיל  14עד גיל  70בככר השוק .החולים הובאו
כעגלות .במשך כל היום הוחזקו במקום תחת משמר חזק של
"אקטי·כיסטים" ליטאים .הם גם הוכו באכזריות .בשעה  9כערב
הובלו בחזרה אל האסם .בבוקרו של יום המחישי ) (28,8בא
הקומנדאנט והוציא  10בעלי·מקצוע וציווה עליהם לחזור
לעבדוה במתפרה .למחרת ,כשעה  3לפנות בוקר ,גורשו כל
הגברים מן האסם .בחרו ב  200-איש ,נתנו בידם אתים וארמו
להם כי ישלחו אותם לגרמני·ה לכריית כבול .מי שהתחבא
הוכה מכות אכזריות ,ובאוות לילה היו כבר הרוגים אחדים.

כולם חובלו לכפר יטלצ'יוס ,הנמצא במרחק של ק"מ וחצי
מן העיירה ובו עובר הפלג וישאקאי .גם המתים הועמסו על
עגלה והוצאו .בין המ,צאים היו גם כ  20-צעירות .הן היו

המשכילות שכעיירה ןמשום כך נחשבו פושעים פוליטיים .•.
 200הגברים הובלו ליער סמוך ומאחורי המחלבה המרכזית
נצטוו לחפור שני בורות גדולים .כשגמרו את המלאכה ,ביצעו

הליטאים בפיקודו של ראש המשטרה הליטאי ברידז'יוס ובנוכ·

חרתו של דיל בא את הרצת .באותו יום שישי  ,ה " ' 29,8ו) אלול

קדיש" .כולם נשארו מאובנים .הוא אמר ועשה .בין עשרת

היהודים היה גם הרוקח בולניק .הוא הוציא אבקת·רעל ובלע
אותה .הוא ביקש והתחנן שיתנו לו קצת מים ,לזירוז פעולת
הרעל .אף אחד לא רצה למלא את בקשתו .פלסנברג ביקש

מבולניק שיאמר וידוי לפני מוות .בתחילה סירב ,ולבסוף ציית
ואמר

וידוי•

כעבור שעות אחדות העבירו את עשרת הגברים

אל כנר השוק ,שם נבר היו מרוכזים הנשים והילדים .בדרן
מת הרוקח .גברים אחדים הצליחו לנצל שעת כושר ולברוח .
הנשים והידלים סדורו -בשורות ,ותוך מכות אכזריות כמגלבי
גומי הובלו ,לפי פקודת הקומנדאנט וג.רמני וכליווי של צעירים
ליטאים ,כשרובים על שכמם .הקומנדאנט רכב על אופנוע
מאחורי המחנה ההולך .טלם ,יחד עם שני הרבנים ,הובאו
לאותו יער .על הרב רזניק מסופר ,שהוא יצא ממחבואו בעצמו,
באמרו שהוא רוצה ללכת יחד עם בני עדתו .משהרגישו הנשים
שמובילים אותן לניוון אחר ,לא נפי שנאמר להן ,החלו לחש·
ליד את חפצי הערך שעוד נשארו להן ,ניד ליהפנות את
תשומת·ל ,בם של הליטאים לחפצי·הערן  ,ו·בינתיים לנסות
ולברוח .אולם הדבר לא עלה כידן .במנות רצח הובאו אל

ד,בור הריק ושם נורו לאחר שנצטוו להתפשט .את הילדים
השליכו חיים לתוך הבור .חיים ומתים נקברו יח.ד

ראשי הרוצחים הליטאים היו :
שטרימאס ,

ברקאוסקאס ,ברראגאס ,שטווס ,האחים יושק~-

וויצייוס.

אנשי גשיטאפו לבושים אזרחית צילמו את הליטאים בפער·
לתם .לפנות ערב חזרו הרוצחים הליטאים לעיירה וכפיהם
ההימנון הליטאי .באקציה זו נרצחו לפי עדות אחת נ 1,000-
איש ,ולפי עדות שניה

 750 -איש.

תש"א( ,נורו ליד הקברים כ  500-איש ,ביניהם גם גברים

ביום שלאחר·מכן פיוסם הקונמדאנט הודעה ,כי כל אלה

הצעירות .כין

שהתחבאו יכוילם לחזור• לא ייעשה להם דבר' והם גם יקבלו

המיצאים ל-הורג היה גם הרופא ד"ר משה דמבובסקי ,מי שהיה
אלוף בצ· בא הליטאי ,ופיוסם ספר זכרונות על שירותו כרופא
צבאי בגדדו קוזקים ,בימי מלחמת·העולם הראשונה .הוא פנה

מזון ויוכלו לעובד בשקט .כ·oד איש המשיכו לעבוד במתפרת
המפקדה .כיד היהודים חיתה תסיסה .הם לא האמינו שישאירום
בחיים .חלק נואש ,מאחר שלא היה להם לאן לברוח ,שנן

בדברים אל הליטאים ואמר שעליהם לדעת שמעשי הרצת

האיכרים ה•~יטאים פחדו להסתירם .חלק ברח.

שיארר חרותים לחובתו של העולם הנוצרי ולא יימחו ושהדם
הנקי השפוך יזעק תמיד לנקמה .הליטאים פצחו את ראשו
בקתות רובים .השליכרהר לתוך המים ,הוציאוהו ושוב זרקוהו,

ב·  ,14.11בליל חשכה ,והצאו כ  40-איש והועברו לכפר
בדיליס ,כ  4-ק"מ מן העיירה ,ונורו שם בחורשה .נשים מספר
נתפסו כנראה לאnר·מכן ,והועברו לבית·הסודר ,בורילקובישק.
האנשים שעבדו בבית-החרושת לפרוות "סיגראס" ,שמונה
במספר ,הועברו במאי  1942לגיסו קובנה .במחבוא אצל אינרי;rנ
ניצלו  26נפשות .אחד הניצולים ,ברון·ראובן ביאלובלוצקי ,
נורה על·דיי ליטאים ,תמנגדי המשטר הסובייטי ,בשנת . 1946

שרוכזו מן הישובים הקטנים שבסביבה ,וכן
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עד שמת  .בנו של הרופא נורה אף הוא במקרם .כולם נערמו
לתוך קבר אח.ד הקבר השני נאשר פנוי .את כל דברי·הערן
לקחו השוטרים הליטאים לעצמם ואת השאר חילקו.
בעיירה נשארו הנשים והילדים 10 ,הגברים שעבדו במפקדה,
וכן

כ 30-

גברים

שהתחבוא

וביניהם

הרב

רזניק

והרב

גוין

מווילקובישק ,שהנשים הסתירום ברמתף .ב"  14בספטמבר נודע
שלמחרת היום יקרה משהו .כ·oד נשים ,בעלות מרץ ,ברחו

לכפרים והתחבאו .למחרת היום ,ב  15-בספטמבר )כ"ג אלול
תש"א( ,נצטוו הנשים והילדים לעזוב את הבתים ולקחת אתם

חבילת חפצים קטנה .נאמר להם שהם מועברים לגיטר קובנה.

לאחר המלחמה הקימו שרידי פילווישוק והסביבה מצבה
על קבר·האחים.
מקוררת

בדל

עדריות לייבל זיברג ,ארכיון "יד רשם" מס• ; 1670/1554
קרייגגל" ,די רשם"  ; 1237/1W3אברהם גךטרמן" ,יד רשם" / 1321
 ; 1371ריבה םקטרררבסקי" ,יד רשם" , 1250/1208

יהדות ליטא

~6
פיניאבה

פלונגיאן

) ( PINIAVA

) ( PLUNGlt

כפר במרתק של  6ק"מ מעיר-המחוז פרניבז' ,במפקד האוכ~

עיירה במערבה של ליטא ,במחוז טלז· ,בשנת השראה חיו

הי ii

בה מעל ל  2,000-יהודים .עם פרוץ המלחמה הרגישו היהודים,
שדבר·מה נורא מחכה להם .הם ניסר בהמוניהם לברוח לברית·

עם כניסת הגרמנים נעצרו והוערבו לפרניבז' ,וגורלם היה

המועצות .רק למעטים ניתן להצטרף לאנשי·המימשל הסרב·
ייטיים שהיו להם אמצעי·תחבררה .השאר נשארו תקועים נדרך

לרסיה בשנת  1923היו שם  58יהודים .בשנת השראה

o

מ פרם קטן הברבה.

כגורל יהודי פוניבז'.

)ראה :

וחזרו אחר·כך לעיירה .אחרים נמלטו לסביבה הקרובה .רבים
התרכזו מסביב לטחנת·הקמח של יעקב קרבלניק ואחרים ליד

מרניגז'(

הכפר קלנישרק ,ששימש בשעתו מקרם·נרפש ליהודי העיירה.
בריחת היהודים מהעיירה .ויהא זה אפילו לכפרים הסמוכים,

פיקלן

גברה לאחר שהופצו שמרעות כאילו עומדים הגרמנים להפציץ

) ( PIKELIAI

את העיירה .הגרמנים עצמם לא מיהרו להיכנס לעיירה .רק
ביום ',ד ה·  2sביוני ,נראו הגרמנים הראשונים )לפי עדותו

עיירה במחוז מאז'ייק .בשנת השראה חיו בה

כ· so

משפחות

של ב .שלרמרביץ ,ה"  26ביוני הוא היום ,בר נכנסו הגרמנים
לעיירה(.

יהודיות.

הגרמנים נראו בסביבה בסוף יוני .השלטון המקומי היה

כבר ביום השני למלחמה התארגן רעד מקרמי של ה"אקטי·

ב· s

ביסטים" הליטאים .בראש הורעד עמד אלימאס ,מי שהיה בזמנו
סרן בצבא הליטאי ר'זtימ' 1L-אחר·כך מפקח על בתי·הספר היסו·

בידי ה"אקטיביסטים" הליטאים.

איד לנר פריטם על קוררת היהודים בחודש יולי .ידוע כי
באוגוסט הועברו לאסמי לאץ ,ליד מאז•ייק .הגברים צורפו

דיים .בין חברי הורעד היו גם הקצין לשעבר קני~ז· 1L-ה

לקבוצת חופרי הבוררת והנשים הוכנסו לאסמים ,יחד עם נשרת

להכשרה טרום·צבאית בגימנסיה המקומית ,הכומר הבכיר

מאז'ייק והסביבה .כולם נרצחו בט"ז באב תש"א ) (9.8.41

פוקיס ,הרופא איררינסקאס רכן בעל·האחרזה פבר~זשה שהיה,

אגב ,בן ליהודיה שהמירה דתה.

רנקברד בקבררת·האחים.

ראש העיר לשעבר  -מיסיארריצ'ירס  -נקבע כמקשר ביד
הורעד לצבא הגרמני ,מאחר שהוא רבנ·ר שלטר בשפה הגרמנית.

לע הקברים הרקמה מצבה משיש שחרר.

)ראה :

-

מררה

מאז'ייס<

עם כניסת הגרמנים הצטרף לרועד גרמני צעיר מה·ס"ס ,כ

,19
פלוטל

) ( PLATELIAI
עיירה קטנה במחוז קרטינגה .בשנת השראה חיו בה

כ 100-

יהודים .עם כניסת הגרמנים התארגן במקרם ועד פעולה של
ה"אקסיביסטים" הליטאים .מפקד המשטרה במקום היה ז'ררי·
נים.

כבר בימים הראשונים לכניסת הגרמנים נעצרו כל הגברים

אשר כירון את הורעד ומסר לו הוראות מתאימות.

עם כניסתם לעיירה פרצו הגרמנים את ב,תי·המסחר למש·
קארת חריפים וחילקו להמון ,החוכ.ג והשמח לכניסתם" ,וודקה".
"המנהיגים הגדולים" השמיעו דברי ברכה והודיה לכניסת
הגרמנים וקראו להמון לקבל את פניהם בידידות ושמחה רכן
להשמיד את "ארייבי העם"  -הקומוניסטים והיהודים .הגדיל
לעשרת הכומר פרקיס ,אשר לפי עדותו של מיקולאס גלאז'יוס
"ב)  ,19.6.45בפני בית-השמפט ששפט את הכומר פרקיס( ,נשא
כבר ביום הראשון למלחמה ,ב  22-ביוני  , 1941דרשה בכנסיידi
ואמר שהגיעה שעת החופש וכעת חרבה קדושה להשמיד את

הצעירים .הם הוחזקו כמה ימים במעצר והוצאו להורג ,ונקברו
בדרן לסלנס ליד בררות החול .הנשים ,הילדים והזקנים,
הושארו במקום זמן·מה רנרצ  riר יותר מאוחר ,ביער גירוליאי,
כ  3-ק"מ על הדרן מברז'ארה לפולנגיאן.

ביום השני לשלטונם העצמי של הליטאים פקדו על כל
היהודים ,שהיו בפלרנגיאן ,לעזוב את ,בתיהם ולעבור אל בתי·
הכנסת בעיירה ,שהיו מרוכזים כולם במקרם אחז )"שרלהריף"(,

המוני

היו שם בית·כנסת גדול רעל·יזר בית·מזרש ומסביב כמה

בליטא" חלק ',ב מופיעים שני מקומרת של קבררת·אחים

"קלויזים" .חיתה זאת מעיד מובלעת בתרך העיר  ,הניתנת יפה
מארד לפיקוח ושמירה .מקום זה היה גם טוב לכל מיני תעלולים

ברשימת

קבררת·האחים,

שפורסמה

בספר

"טבח

בסביבות פלדלט :
 . 1לרגלי ההר בוקשטאקאלניס ,כ soo -מ' ממרכז פלרטל.
נרצחו כ"  30גברים ; הזמן  -סוף חודש יוני . 1941
 .2כפר לאןמלנקאי ,כ  3-ק  11מ מהעיירה פלרטל  ,על חרף
מפרץ בירדן של אגם פלרטל  ,בשולי חורשה .נרצחו כ 90-
גברים ,נשים וילדים ; הזמן  -שנת  ,1941בין החודשים

ונגישות בייהרדים.

לא כל היהודים הועברו לבתי·הכנסת .הושארו כל אלה
שהשלטון המקומי לא רצה לוותר על שירותיהם .כך הושארו
הרופא ד"ר גרישה לוין ,הרוקח אפרים איזראילרביץ ·והרוקחת
חיה שלרמוביץ ,בעל טחנת·הקמח קר,בלניק ומשפחתו ,הנפח

שלמיה גיל,סר שהיה מומחה לפירזרל סוסים ותיקון עגלות

יולי ונובמבר.

ומכונות חקלאיות ,מהנדס·הטכסטיל בישיץ ואחרים .כמר·כן

מקרורת

עדריות בנימין

הקומוניסטים.

קדבלניק ;

שנזואל

פלץ .

הושארו בבתיהם פייבל )שרג,א( בריק וחולים אחרים ,אשר

ערי השרת
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מהיום ה~זד·זtרן החלו לעצור ולרצוח את היהודים שהיו קשר·

של הרבנית ,ואילצו אותם לעבור שלובי·זרוע בכל העיר לקול
צהלתם ושמחתם של התושבים .תפסו את חיים קאצין ,שחיה

וים בשלוטן הסובייטי .ראשון נרצח בכיכר השוק בבצירן מאן,

נכה וצולע ,והכריחו אותר לטפס על עץ עלה ויחד עד שנפח

היו מרותקים למיטותיהם וקשה היה להעבירם.

שעבד במוסדרת הרפואיים של היער.

נשמתו.

כל הגברים והנשים הצעירים היו מובלים לעבודה~ .זדשית
הוציאו את כל הג•ברים הצעירים לעבודה מוחץ לעיר .כהמ
עשרות ,וביניהם אייזיק פלונגיאנסקי ,שלהמ·יצחק מץ ואחרים,

הועסקו באחוזה ל~ק~מה .חלק נשלח לעבוד במחסני העצים
הגדולים ,שהיו בתחנת·הרכבת .נשים ומבוגרים נשלחו לכבד
את הרחובות ולעסוק בכל מיני עבודות נחוצות אר בלתי·
נחרצות.

רבים

ואיומים היו

העינויים

ושמעם

יצא,

כנראה,

בכל

הסביבה .חנה מלינרסקי מסרפת ,שבדרכה חזרה לפלונגיאן

מבסירן בריחתה ללא הצלהח לרוסיה ,הגיעה עם קבוצת יהודים
עד לטלז .הם יחפשו דריכם להגיע הביתה .בחיופשיהם פנו
לכומר אח,ד שיעזור לחם לקבל רשות לחזור לפלזנגיאן .הוא
הביט בהם ומאר " :אל תסעד  -בפלרנגיאן זה ערד יותר נורא
מאשר אכן".

השמירה על בתי·הכנסת חיתה בידי ה"אקטיביסטים" הלי·

כן זה נמשן כמה שברעות עד שהגיע הזמן לחיסולה הסופי

היא היחה קפדנית מאו.ד היהודים היו מעורים בחיים

של הקהילה .מחר ניתן הארת .פתאום פרצו כמה שריפדת
בעיירה .במערב ,ברחוב קונ~גישקי ,התלקח בית ארלשרראנג,

סאים.

עם הליטאים .כמעט בכל משפחה היו עוזרות ליטאיות ,אשר
עבדו אצלן כבר עשרות בשנים .היו אלו הליטאיות הזקנות,
שהיו בנוח ·בית לכל דבר ,אשר ניסר לעזור ל"בעלות הבית"
שלהן .הן היו מתגנבות מבעד למשמרות ומנסות להביא משהו
לאכול .מדבריהן ,שסיפרו לשירידם שבאו אחרי המלחמה
לפלנגיאן ,מחגלה תמונה מזעזעת ואיומה .האחת ,שעבדה
אצל משפחת בריק ,סיפרה שעל הלחם שחילקו היו שופכים
נפט .שנייה ,שעבדה אצל משפחת רודה לוי ,סיפרה שכאשר
באה פעם ורצתה להכניס מצרכי·מזון היכה אותה השומר
הליטאי כל·כן קשה ,שבקושי חזרה לביתה .גם החיים בפנים

ובדרום ,ב"באד· גאס" ,בית קריגר וחרא והבתים הסמוכים לו

עלו באש.
מיד יצא הקול ,שאלח הם מעשי היהוידם ולכן הם מסר·כנים
לעיר .ראשית-כל יש לרכזם ,ללא יוצא המכלל ,ב•בתי·הכנסת.
החלו להוציא מהעיירה את היהודים שהושארו ולהחזיר את
העובדים בחוץ .הם ויתרו על עבודתו של יעקב קרבלניק,
רצח·ו את פייבל בריק ביבתו ,הוציאו את אפרים איזראילוביץ
מבית-המרקחת שלו ,רכן חלאה .רק אחד לא הצליחו להוציא

-

את המהנדס בישיץ .המהנדסים בבית-החרושת לטכסטיל

להשפיל את היהודים ,אלא גם לשעשע את ההומנים .כל רעיון
שטני נראה להם כטוב ומתאים לעינוי היהוידם .סיפוק מיוחד

לא הסכימו בשרם אופן לוותר על שירותו .חרא ניצל ,נאשר
ערד כמה זמן בפלרנגיאן ראחר·כן הועבר לשאררלי.
הרופא לדין היה דרוש לליטאים כדי שיגיש עזרה רפואית.

מצאו בתעתועים שיצרו עם כמה חולי·נפש שהיו בין יהודי

הוא נשאר בעיירה בזמן שאשתו ובתר הקטנה התחבאו אצל

בתי·הכנסת היו איומים .המפקחים הליטאים השתדלו לא רק

פלונגיאן.

איכר .הדה בפלונגיאן ·,רפא ליטאי צעיר בשם איררינסקאס .הוא

ההי בפלונגיאן סבל יהודי ,חלש בדעתו ,אשר לפעמים היה
עודנ לאי·שפיות מסוכנת .תחביבו היה להוכיח את כוחותיו.
כינויו בעיירה היה "לייבקה בעל עצם הארי" )לייבקע דעו
לייבענביין( .אותו שיסו והלהיבו ,והוא ,באי·שפיות זעתר,
הרבה בתעלולים .הזא היה יושב בעגלה רתומה לנכ·בדי העיר.
היה לעיהם לסחוב את העגלה והוא היה מצליף בהם .ר• זלמן
סלאורין היה יהודי מכוב,ד בעל חנות לברזל ,רלייבקה היה

ידע שהגב' לדין מחזיקה אצלה תרופות ותכשירים רפואיים

משכיבו על ארבע ,רוכב עליו ובמוט שבידר מכה וופגע בכל

מי שבחר ·בו לקרבנו .ואי ואבוי היה למי שרצה למנוע את
ההתעללזיות .ליטאים מזדיינים היו מכים בפרגוליהם ומאלצים
למלא אחר כל משאלותיו של המטורף.
ה"אקט~ביסטים" מצאו לעצמם הצגות נוספות .הם היו לדק·

ונפשר חמדה להשיגם .חיפש אחרי מחבואה של משפחח לריד
ומצא ארתה .הוא דיבר על ליבה שתחזור העירה זשרם רע
לא יאונה לה .היא חזרה לעיר ,נעצרה ונרצחה יחד עם בעלה
ר·בתה .את הבת הרימו בשתי רגליה וניפצו ראשה לעץ לעיני
ההורים.

לבית·המרקחת של ארפים איזראילרביץ ,שם עבדה חיה
שלרמרביץ ,הגיעו שני "אקטיביסטים" ,רבידם צן·מעצר לחיה.

הרופא המחוזי מיקרלסקי מהעיר טלז כתב ,שחיה שלומרביץ
גנבה סמים כיד להרעיל ליטאיtנ וגרמנים .הם הוציאו ארתה
מבית-המרקחת ורצחו אותה .אחיה ,בן·צירן שלומוביץ ,מספר

כי בשנת  1947באה אליו לווילנה צעירה ליטאית מפלרנגיאן

יהודים מבוגרים ,מנכבדי העיר ,מעמיסים עליהם

וכאשר ראתה את תמרנת חיה התחלחלה והפליטה כי היא

קורת·עץ ,שופכים עליה נפט ומדליקים אותה .על היהודים

הימים,

חים 6-5

היה לסחוב את קררת·העץ עד שאחזה האש בבגדיהם .אוי
חיה למי שניסה להיחלץ המלפיד הבוער .הוא ההי מוכה עד

מכירה

את

הצעירה

שבתמרנה.

,היא

זוכרת

שבאחד

אחרי רצח היהודים ,ראתה "אקטיביסטים" ליטאים מ ·ביאים

אותה ליד הבית בן התגוררה .ה"אקטיביסטים" אנסו את חיה,
רצחוה וקבורה במקרם.

מותר.

לא שפר חלקם גם של העובדים בעיר .לא עמד בפני

את אפרים איזראילרביץ הובילו ברחוב .בצאתו לקח אתר

הליטאים שרם מעצור ואבחנה באמצעי ההשפלה והדיכוי .הם

את אדרתו .זקן חיה חא'י 'tLוקר חיה לו .חשדו הליטאים שיש
לו משחר בתרן האדרת והם היכרחו ופשטו את בגדו מעליו.

כן ג·ברח

ה"אקטיביסטים" העלילו על שלמה גיליס כי חרא זה שחב·

ההתעללות בר.
כן נטפלו לרבה האחרון של פלרנגיאן ,ר' אברחם·מרדכי

מהע ,ברדח

בנפחיה ,חיכוהר מכרת רצח עד לארגזן הרכתו ואז רצחרה.,

וסלו ,גזזו את זקנו ,תחבר לידיו דלי ,דלי שני נתנו בידיה

את מרדכי קריגר ,שחיה בחרד ג·ברתן ,רצחו באומרם שלא

היו מאלצים את האנשים לאכול צואה ,או לנקות בתי·שימוש

בידיים .כל מה שההיודי נראה להם מכובד יותר -

עיר

את

השריפה

ב"באד· גאס".

חם

הוציוא

אר ,תר

יהדרת ליטא
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לחינם היה ביתר הראשון שנלדק .בחזר בעלי שרירים אחר,
בדל סטרפל ,רצחר משרם שהטיח נגדם דברים ואמר ,שאיבר

בליטא" חלק ',ב נמצאים הקרבות

הכרפ קארשאן ,צופני· nמערבית מפלונגיאן600 ,
המכביש פלרנגיאן-קרטינגה .זמן הרצח  15-16 -בירלי
 ; 1941מספר הק,ןבנרת •1,800 -

.1

מאמיד שזיר,דים הם אלה -שהציתר את הבתים.
את הצעירים שעבדו באחרזרת לא החזירר לבתי·הכנסת .רצחר

ואתם בדרן .כל הער,בידם באחרזה ל  15קןsמה נרצוח בדרן בעת

בעיר פלונגיאן,

.2

זמן הרצח

השחזיררם.

חיסרלם הוסיפ של יהויד פלרנגיאן .מאז הבוקר החלה ההובלה

.3

לטבת קהמ המרמה ,השר-מרים הליטאים החלד לירות לכל
עבר ומיד החלד להזציא קבוצות יהרידם מבית·הכנסת ולהר·
בילם למקומרת ששם הרכב-ו מראש בוררת לקברר· nהאחים.

.4

קצובת בנות הובלה ברגל .כשעברה ליד הכנסיה הקתולית
הריהמ התלמיהד אר  iלה ציו את קולה והחהל להטיח ~ךברים

 17-18 -ב~לוי ;

מספר הקרבנרת

) 40 -כאן

על·זי רישרביאן ,כ  13-ק"מ מפלרנגיאן בדרן לקרל .הזמן
 מחצית שניה של שנת  ; 1941מסופ הקרבנותגברים ,נישם וילדים )כנראה שמדובר כאן בקהילת קול(.

82 -

ביער 200 ,מ' ממילרסייץ' 6 ,ק"מ דררמית לפלרנגיאן .יום
הרצח

בקבוצה הארשונה הי· י  60-50גבירם .הם הרבלר ברגל.

אחיר קבר-צה זר החלו · להרגיל את האנשים במשאירת.
קבןצרת·קצרנרת היד מביאים אותם למקרם הרצח ,מאלצים אותם
לפשוט בגידדם ,,הלתייצב על קרש ,ראז הין יורים ,בהם.

כ· soo

מי מבית·הקבררת העיררני )נוצרי(.

כנראה אין יהרדים(.

יום ',א ה·  13בוילי "י) Mבתומז תש"א( ,נקבע לתאריך

בדרן למקרם הוצת ~בריר ליד ב~ת·החררשת לטכסטיל .המלרוים
פנו זשלמרי ·בית·החררשת רשאלו אם הם רןצים "לנסות את
נשקם"-.השרמרים שמחר ל"מצוiזר" ו  40-יהוידם נרצחו במקרם.

,הבאים :
מ'

; 15.7.41 -

מספר הקרבנות

60 -

)עוביד האחרזה

בל 15ק 15מה(.
כפר יובאסישןק ,כ  2-ק"מ דררמית·מזרחית מפלר-נגיאן,

.5

על· ·זי הדרן לזיאואן .הזמן

22 -

ג,בוים דגשים )יהריד

 ; 23.7.41ידמגניאן( .

מספו הקרבנרת

מקוררת

עדויות שארל שנקר" ,יד רשם" מס' ; 1697/1565
תל·אביב ; שרה בריק·פישר ,ירולשים ; יעקב פיקד ,חדהר ; בנימין
קרבלניק ,רמת·גן ; שמואל פלץ ,תל·אביב ; חנה מלינרסקי ,הרצלי.זו.
בן·ציון שלומובץי,

בליטאים .הררצחים שפכר עליה נפט ושופהר חיים.
כ  2,000-יהוידם ונצחו באותם שני ימי הזרועה.
קבוצה של  20יהדוים מנכביד הדעה ,וביניהם אברהם
ומולט רoזיז ,זאב שלרמובץי ואחרים ,הופרדו מתוך העדה,

פנימוניק

הועברו לע-רב השני של הדרן ,שם נרצחר ונקברו במקרם .אחרי

) ( PANEMUNltLIS

השחרור העביןר שרידי העיירה את עצמותיהם לב~ת·הקבררת
עיירה קטנה בצופן ליטא ,במחרז ואקישרק .בשנת השואה

היהידו.

יבן הנרצחים חיתה גם קברצה של כששים צעירות ,אשר

הסכיומ לקבל את הדת הקתולית והלינצל .קשה לקבוע מי
היה הירזם הלמר-ת הדת .יש האומרים שחיתה זאת עצתו של
הנזמר פרקיס .הגברת ירזפה אוסרבסיק·ארלשרואנג ,ילידת
פלרנגיאן ומחסייד אומרת הערלם ,מיעהד שהיוזם ההי הנזיר
פיאטראס ליגנרגiאיס ,שהיה ממנו זמרה לדת בגימנסיה
הליטאית .הוא היכר את התלמידות היהדויות ופנה אליהן

חיו בה

כ 25-

משפחדת יהזרירת.

אין לנר פרטים על קרורת יהרדי פניומניק בשנת השראה.

יש להניח ,כי הרעברר לואקישוק רגוולם היה גכזול יהזרי
ואקישרק.

)ראה :

ראקישוק(

שתמרנה את דתן ותינצלנה .כשישם המירר דתן .כמובן ,שהדבר
אל זער להן .הן נרחצו זמן קצר ארחי הטבח ב· 41ד 13,.ונקברו

פנשישוק

בקרב·אחים מת  Mלקבר·האחים של הרריהן רבני שמפחותיהן.

) ( PANOSISKJtS

לדברי הגב' י .ארוסבסקי·ראלשרראגנ ,יצא ירתר מארחו הנזיר

ליגנרגאריס מזעתר רהרא מארשפז עד היום בבית·חרלים לחרלי·

ישרב הירזי קטן במחרז טורקי בדורם·מזרח ליטא ,על הגנרל
עם איזרר רילנה ,שחיתה עד למלחמת·העןלם השביח שייכת

נפש.

לע שפלותם ראכזרירתם של הרוצחים מעהדי ערד הערבדה

לופלין .הארכלרסיה היהרדית המקדימת מנתה פחרת מ 100-

הבאה  :ביו הררצחים שידר בקר כנרת היה ליטאי אחד ,שנשאר
חייב  40ליט לבעלת·החנרת ורהד iוי .נזדמן שהאו היה ביו

נפש .כמעט כל המשפחות עסקן בחקאלות על קרקע שמלהן,

שחיתה כחלהק בצדו השני של הגנרל.

"שלרמ·

הגרמנים בכנסר לישרב נירם השני לפורץ דמ,לחמה ,רמיד החלד

קיענע )נקראה על שם בעלה שלהמ בן·צירן( ,אני חייב לן

"אקטיבסטים" ילטאים הלשתולל .בואשם עמד האיכר פיאט·

היורים ולפניו עדמה הגבי לוי .חרא פנ·ה אילה

 40ליט

-

וצעק :

הנה ,קבלי ארתך "! רירה בה ורצהח .אחרי·כן היה

ואס

קרפיצ'ירס.

היהרידם היר מירדדים עם איכרי הסביבה רובים ניסר להס·

מתפאר בזה לפני שרמעיר.
גרב,

תתו ·בכפרים .ה"אקטיביסטים" כלדש אחרי המסתתרים ראיימר

שהמיר זתר רהתחתן עם אשה ליטאית ,אשר הסתירה ואתר
ביימ המלחהמ.

בעונש מורת על כל מי שיסתיר יהרזי .כהמ מהם גם נתפסר
רהרחזרר לעיירה .אחרים ,כנחום מיקלאשנסקי ךיהזרה באלון,
הצליחו ת·חילה להסתתר אצל האיכרים ארחו·כן הצטרפן

היחיד

ששרד מבין

היהודים

היה

בחור

אח,ד

יעקב

על קבררת·האחים הרקמה מצבה.
ברשימת

קבררת·האחים,

שפורסמה

בספר

"טבח

המרבי

לפלוגות הפרטיזנים ,שהיו פעילות ביערות טרוקי.

ערי
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השדה

יהרדי פאגאשישרק ,שבשאור בעיירה ,סבלר צררת צרוררת

במקרם היו ממיינים את העצורים ,מוציאים את החולים

לso -

רהתעללוירת ,עד אשר בערב ראש השגה תש"ב גירשו את

והחלישם ורוצחים אותם ניריה.

כלום לסרוקי ,במרחק  15ק"מ .הזקנים ,הוחלים והילידם ,הובלו

שלחרם לגיטר רקבנה .מביו היהוידם שנשארו במחנה היו מיד

אנשים שיחק ה"מזל" :

בעגלות .הם היו אמררים לחיות בגיסו סורקי .שם החזיקן אותם

יום ניזמר ממיינים כ  40-איש ומוציאים אותם לאי·שם .לכלואים

כעשרה ימים רא ר·כך רצוח אותם ,יחד עם ידר.די הסביבה,

כ 300-

n

בערב ירם הכיפוירם תש"ב ,ב·נ oבספסמבר

•1941

אחרי המלחמה הקיומ היהודים ,שנשארו בחיים ,מצבה על

במחנה נדוע דע מהרה ,כי יורים בהם .יום אחד הוציאו

ידידר,ם ל"ענודה".

לשעמה

ב"  25באוגוסט הוציאו

נרצוח.

כ·  600איש מן המחנה ,כביכול לענודה במקום אחר .עוד בארתז
לילה נרצוח.

הקבר ההמוני.

כעבור זמן קצר נצטוו לחפור בוררת ביער הסמוך "כדי

חסונת

עדריות נחםו

מיקלאשבסקי ,אזרו ;

יהדוה

באלון,

בני· ברק.

לקבור את החיילים הרןסיים שנפלו ,ואת הסוסים הנרקבים
בסביבה" .תוך שלרשה ימים היו הבררות מוכנים .למחרת הגיעה
למחנה קבוצת אנשי ס"ס .הם נקדר את הבוררת ,מנו את
היהודים שנשאח

פקון

להתנג.ד את העצה נתן ,כפי שסבררים ,ורפא ליטאי מקרבנה.

כרס בוחמז רקבנה .במפקד הארכלרסין בשנת  1923נרשמו
בר

ידזהים.

בשנת השארה יחו באפקרן רק משפחות אחזרת .הם הובאר

~:s

בסוף ארגרסס אר תחילת ספסמבר  1941לגרדל ררה ,נרצחו יחד
עם יהודי המקום ונקברו בקבר·האחים ליד העיירה.

בספר "סבח הומני בילסא" חלק ב' מתואר קרב·האחים ,ב·ר

~:s

מצאר מנוחתם ידדר.י פאקון ,יחד עם יהודי גרדל ררה והסביבה,

קלדכמן:

המקום  -העמק שליד הכפר רינקרנאי' על שפת הנהר
 28ריסהי ,כקילרמסר אחד מערבית מגרדל ררה ; הזמן
בואוגסט עד  2בספטמבר  ; 1941מסרפ הנרצחים 247 -

~:s

גברים ,נשים וילידם.

)ראה :

קu

צרת·קברצרת מן המחנה.

נתנו להם רמק עשבים ,שהיה מיועד להמית באדם את הרצרן

) ( PAKUONIS

51

 -כ 400-

איש

לפנות ערב ,הוציאו את היהודים

-

ונסער .כעבור כמה ימים,

בקבוצות נברת  40איש הובילו את היהודים למרות .ממקרם

היריות נישאר צעקות קורעות לב .הקבוצה האחרונה ,בת כ 100-
אנשים ,הלכה כשדיי טלם מאחורי הגב .הם נדברר ביניהם

להתנפל על היורים הליטאים ,ומי שיצליח  -יימלט.
כהשתקרבו לבררות התחילו כמה יהדוים ל-התנפל על הלי·
סאים הואחרים התחילו לברוח .לעזרת המותקפים הגיעו עוד
ליטאים מזדיינים .היהודים שברחו הסתתרו מאחורי עצים ובכל
מקרם שאן ניתן .רונם נתגלו והומתו .ררלרול קובדינםקי עורד

אחד שבכר שתי יממות מתחת לגשר על·פני נחל קטן .שניהם
הלכו לקרבנה .ליד פטראשרן ,רפ,בר קובנה ,הם נעצרו בדיי
שני ליטאים מזדיינים .משהכיור כי אלה הם יהודים ,נתונ להם
מעדרים וציור עליהם לכרות לעצמם קברים .השניים חיכו לרגע
מתאים .כאשר הליטאים שוחחו •ביניהם ,התנפלו עליהם והירכם
במעדרים על ראשיהם .אחרי שהמיתר את שני הרוצחים לקחו

גרדל 3ווה(

השניים את מסמכיהם ,קברו את שתי הגרויות בבור הומשיכו

לקרבנה .בקו הרנכת של פטראשון עצר אוםת זקיף גרמני,

דבק את מסמכיהם רהירשה להם ללכת .בקשיים רבים חדור
פרובינישוק

) ( PRA VIENISK.E:S
תחנת הרכבת רפרנינישרק שרכנת על הקר קר·בגה-רילנה,

כ 20-

ק"מ מקרנבה ,יידועה ·בליטא כמקרם נו נמצא מחנה·

העבהדו לאסירים פילליים ופוליטיים.
כאשר כבשו הגרנמים את ליסא ,ש mררר ממחנה·העבודה
האסירים הקודימם ובקמומם החלו להניא מספר גדול של

לתוך הביטו הקרבנאי.

רצח קבוצה אחת מופיע בדר"ח·יגר במלים הבאות 4" :
בספטמבר  247 ••• 1941גברים יהודים 8 ,נשים היודיות )על
התמרדות במחנה·העברהד(".

האדמה ביעד הסמוך לפררבינישוק ספגה את דמם של כמה
אלפי יהודי ליטא ,שמקום השמדתם לא צריין כלל ואין מצבה
על הקבר ההמוני.
מקוררת

יהדוים ,מאלה שניסר להימלט על נפשם ונעצרו נדרכי הסביבה.

עדות  -זאב

ברסרבינישוק רוכזו גם יהרדים רבים מאלה שניסר להסתתר

•1107/1001

קובוינסקי,

הוועדה ההיסטורית

המרכזית,

מינכן,

, 1947

ביערות ובכרפי ה cביב·ה .מספרם הגיע לכמה אלפים .חלק

מהם נדחקו לצירפי המחנה ,וחקל לא מצוא שם מרקם ונאלצו
לשכב תחת כיפת השמים .במחנה היו גם נשים .את הגברים
הויבלו לרכיית כנול ולעבודות אדהמ .צליפות המגלב ליוו
אותם בקרמם בבוקר ובשכבם בלילה .התזרנה חיתה גרועה
מארד  :בובקר ספל קפה·שעררים שרחר ,לארוחת ·צהריים -
קערת מרק תרפ nי·אדמה דליל ובלי שומן ,רב~ערב  -שרב קפה
מררי .כעבור עשרה ימים שיפור קצת את התזונה והתחילו

להוסיף גם פרוסת חלם.

ןרפ

)(PRIENAI
פר !jן נמצאת על גדות נהר הניימן ,במחוז רמיאמרפל ,כ 40-
ק"מ דרומית לקרבנה .לפני מלחמת·העולם השניה חיו בה מעל
לאלף יהידום.

יהדרת ליטא

.340
הגרמנים כבשו את העיירה ב  24-ביוני  .1941מיד האתרגנו
קבוצות של לאומנים ליטאים ,שתפסו את השלטון בעיירה .הם
כינסך את כל האינטליגנציה ההידוית ,כאילו לצוני עבוהד.

" הוועדה המיוחדת לחקירת פשעי הנאצים " בליטא הסובייטית
והמופיעה בספר "טבח המוני בליטא" ,חלק '.ב היא סיפרה
בין

השאר :

בין אהנשים היו מנהל ,בית-הסרפ היסויד היהדוי יעקב דינר,

"ב , 14-באוגוסט  1941בבוקר החלו ה"פרטיזאנים ",להתרוצץ

המורה שלמה כהן ,נציג היהוידם ,בומעצת העירהי כמשן שנים

ברחובות העיירה ולגרש את היהדידם שילכו לקסרקטין על-בו·
רה , •• ,ב 15- :באוגוסט העלו יהויד:::נ במוכניות-משא והובילו
אוםת מחוץ לעיר בכיוון לקרבנה .התלו להביא גם יהדוים
מהסביבה  :מבלבירישרק ,בוטרימאנץ ,אליטה ,סטוקלישוק,
בירשטאן ,י זנה ומקומות אחרים .גברים ,נשים ,ילדים ,זקנים
וחולים ,נולם הו,בלו · לבתי הקסרקטין .אחרים היו ומבאי;:rנ
בלילות  ...נ·  2sבאוגוסט הוציאו יהדוים לחפור נורות בבתי·

הסובייטי .חלק מהם נשלח ,יחד עם עצורים· אחרים ,לבית·

הקברות לבהמות ,אשר מאחורי הקסרקטין ,חרפו שני בורות

רבות אברהם גינב,צורג ואחרים .כולם הוצאו להורג .בדן
הנרצחים חיתה גם מזכירת בית-משפט השלום בעיר  -ימנה
פינקלשטיין .היא לא נורתה למוות ,ורק נפצעה .אחד הרוצחים

היה חברה ללימרדים בגינמסיה .היא התחננה לפניו שירחם
עלהי יישאירה בחיים .הוא לא שעה לתחנוניה וירה בה למוות.
מספר יהודים נעצרו מי.ד הם הואשמו ,שהיו תומכי המשטר

~s

גדולים .האחד  20X4מטר ,והשני יורת קטן

הסוהר במריאמפול .אחרים נרצחו במקום.

,לא איחרו ליבוא הגזירות המגביליות את תנועת היהוידם,

כאן נוצהר

 10X4 -מטר,

 1,100איש .• ,

והאוסרות עליהם לשאת ולתת עם לא-היודים .בפראו הגדילו

ב 26- ,.,באוגוסט בשעה  11בבוקר מלאר רחובות העיירה

לעשות בהוציאם צ,ד שאסור ני ייראה עשן יוצא מארו ,ב ,ה בבית

בשוטרים" ,פרטיזאנים" רכל מיני פקידים ארחים ,וכמר·כן
באר שתי משאירת מלאות אנשי גישטאפר מקרבנה .מדי נפתחו

נשמכו ההובלות לעבדוה ,ההתעללויות ,הנגישות ,הביזה

השערים רהמקסרקטין יצאה הקבוצה הראשונה של יהודים

יהודי .בכן נטלו מהיהודים את האפשרות ליבשל משהו בבית.

וביניהם גם ליטאי אחד אנטאנאס פאלאס• .כאן היה עליהם

והשו.ד

נ 14-באוגוסט החלה לעבדו מכונת ההשמדה  .שוטרי-עזר

להתפשט ולהישאר רק ב·בגדים התחתונים .נ:::ה הובלו לעבר

ליטאים ציוו על היהודים להתאסף בבית-הכנסת ומכאן ה11בלר

בית-הקברות לבהמות .עוד טרם הגיעה הקבוצה ור.אשונה

לעבר מבני הקסרקטין ,אשר הס~בייטים החלו ב,בנייתם.

למקום הוברות הובאה קבוצה שניה באותו ניוון .מיד נשמעו

ליטאים מזויינים המשיכו להסתובב ברחובות וסחבו לעבר

קולות ירי ממכונות·יריה .הקובצה חשבהי נפלה ליארץ )היא

הקסרקטין כלי יהודי ,שנקלע בדרכם .היהוידם' הוחזקו במבני

אינה יכולה להסביר אם עשו זאת מרצונם אר לפי פקודה(.
אnר·כן המשיכו להו·ביל ק·בוצות·קבוצות מעורבות של גיבוים,

הקסרקטין בתנאים איומים ,ללא מזון רמים ,ללא תנאים סבי·

נשים וילדים

טריים מינימליים.

יחד .•.

איד איש יכול לתאר מה שנעשה ליד הבורות .רבים

תמרנה מתנאי-המעצר אפשר לקבל ממנתונ של מנהל אגף
המשטרה במשרד הפנים בקו,בנה ,רייוריטס ,לאוברשטררמפירר

נקברו

האמן גכישטאפו קוננה .במכתב זה ,שתאריכו הוא ה· 2s

שאשה אחת מסטוקלישוק התרוממה מבין ההרוגים ,כשכול.ה

העצורים

"הריני

באוגוסט  ,1941כותב רייוריטיס ,שמסרפ היהודים
בפראו מגיע כבר ל  ,493-הוא מבקש שידאגו לפינויים המהיר
של היהודים ,כי פרצו ביניהם מחלות מדבקות וקיימת סכנה

שהן תתפשטנה באוכלוסיה ,נפי שקרה בקושידאר.

~s

נוסף ליהדוי פר ן רוכזו במכני הקסרקטיד גם יהודי בל:בי·

~s

רישוק ,בוטרימאנץ ,י זנה ,סטוקלישוק וישובים קטנים אחרים,

והצפיפות במבנים גברה והלכה.
ב  26-באוגוסט 'ג) באלול תש"א( התל השלב האחרון של
ההשמדה .יום לשם הוכלו ההיודים בקבוצות גדולות מבתי
הקסרקטיד לבורות שנתפרו בבית-הקברות לב,המות .איד מלים
לתאר את תהלוכת המוות של אלפי יהודי פראן והסביבה .

שתי הקבוצות הראשונות היו רק של גברים .הם הופשטו
מבגדיהם העלידנים ןה11בלר כשרק תחתונים לעורם  .אחריהם
הובלו קבוצות מעורבות של גברים ,נשים וילדים .זקנים
וחולים הובלו בעגלות.

מסרפים ,שהגב' שרם בלום חנקה במו·ידיה את שני ילדהי.

...

וכרסו

בסיד

כשעדום

בחיים.

הרוצחים

עצמם

מכרסה בסיד לבן  ,והתחננה שישאירו אוהת בחיים :

סיפור,

אשה עובדת ,עבדתי כל ימי חיי ואמשיך לעבדו כפי שאתרמו
לי"" .פארטיזאך" מקומי ,יוזאס מסלאדסקאס הימת אותה
בשלוש יריות .כל הגזרות נעו ,זעו מאנשים שהושלכו לשם
חיים ואשר השתדלו לצאת משם .לאחר מעשי הדמים ,חגגו
"גיבורי היום" ,ני הגרמנים ד,ביאו אתם

משקאות ...

, .•.נשהע שלוש·ארבע אחרי·הצהריים הרשו גם לבו לגשת

ליגורות להסתכל .אז שפכו סיד על הבוררת .היו גוויות שעוד
התנועעו ורעדו .האנשים היו מעורמים נעצים ביער האחד על

השני .אני הכרתי את בעל·ת·תבית שלי ואת בתה .הגב' נץ
ובתה בת השבע שכבו האחת על·יד

השביח •" ..

מעטים מבין יהודי רפאן ניצלו באותו יום.
בעל מבשלת·השיכר בפראן ,שאקרב ,הסתתר יהד עם כל

בני משפחתו אצל הרופא המק,רמי בר,נדזה ושילם בדע החסד
ברכוש גדול • .כעבזר זמן קצר גירש הרואפ את המשפחה.
משפחת שאקוב ,שנשארה ללא פרוטה נניס ,ניסתה הלסתתר

מוטב שדי אמם תחנקם מאשר יפלו יבייד הרוצחים.

ביער .אן בראותם את קיצם ברעב ובקרר ,הסגירו עצמם לידי

ידוע גם שהגנן רמדכי ומסקי ,שידע יפה ליטאית והיה קשור
בעסקי·מסחר הדוקים עם ליטאים ,מצא מחסה אצל נומר
ליטאי .כאשר נודע לו ,שמובילים למוות את שארית היהוידם ,

המרשל הצבאי .כל יבני·המשפחה נרצחו ביריות.

יצא ממחבואו ,הצטרף לקהילתו ונסהפ יחד אתם.
תיאור אותר יום מר ונמהר של ה  26-באוגוסט אנו מ,ואצים
בעדןת שמסרה הגב' אונה ,בראסרקיינת ב  10.2.1945-בנפי

יהודי אמיד אח,ד יוזל יוננזרן ,נתן ל"אקט~ביסט" הליטאי
שלצ'ירקאס סכרם כסף גדול כדי שיסתירהן .כאשר לא נותר
עוד איש מיהודי העיירה בחיים ,הוציא הליטאי את ירננזרן

לניכר·השוק הושאירו יחידי .צועק היהודי " :שלצ'יוקאס ,מה
עשית לי ? "! געה הליטאי " :אל ,תצעק ,יהודי ,שמור על כוחן

ער•
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השדה

ללכת עד רמיאמופל "! הוא הוצ•או אל מוחץ לעיירה והרגו

קיבל את רכושם .חסד אחד עשה לרופא :

ניריה.

בחור יהודי ,נחמלוביצקי ,התנצר וח• זמן·מה אצל טמר.
בשנת  1943ראהו ·במקרה איש ה·ס"ס המקומי ,בלו,ד חוש·
תומם שיהויד נשאר בחיים .הגרמני הובילו אל הקומנדאנטורה,
שם המיתו ניריה.

ברשימת

בליטא"

הרופא חוויידאן ,אשד מוצקוס הבטיח שלמור עליהם ןאף

קברות·האחים,

חלק

',ב צוייז

שפורסהמ

שקבר·האחים

בספר

"טבח

המוני

בפרןs,ן

נמצא

,בקצה

הצופני של העיירה ,על הגדה השמאלית של נהר הניימן.
קבורים שם  1,078גברים ,נ•ז,,zים וילידם.
ם~,דורת

ארכיון "יד ושם"

לביתו ומצא את אשתו וילדיו מתבוססות בדמן ,אחדי שרמצקוס
רצחן ,ביקש מהרוצח ,שימית גם אוות .את החסד הזה עשה

לרופא.
ביעד רצחו את כל היהודים וקבדום במקום .בקבד·האחים

נחים ,לפי הרשימה שפורסמה בספר "טבח המוני בליטא".
כ  140-גברים ,נשים וטף.
אחדים מתושבי ציטוביאן הצליחו לברוח לשאוולי ולהינצל
מהשחיטה שבוצעה באותו יום .ביד הניצולים היתה גם הגב'
הק הנ"ל .היא התחבאה מתחת לרצפת ·בית·המדרש ,אשר

יסודותיו היו גבוהים .אשה ליטאית ,קלאסאוסקיינה ,הצילה

, 1341/145

ארתה ועזרה לה לעבור לגיטו שאורלי .היא ישבה בגיטר עד

חיבורה של הלידה נינה שומנסקה" ,די םשו" מס' •2W5/1fXXJ
עדויות אליזער רוזניק,

אכשד בא הרופא

תל·אביב ;

רבקה םלנבוים·שלומובץי' ,רמת·

בן.

שנשלחה לשטוטהוף רשם נפטרה.
מקורות

עזות בתיה בלון ,ארכיון "יד רשם" , 1700/1568
א .ירושלמי ,קיצור פנקס חורבן צפרן ליטא ,כ"ו" ,יד שום"

/2~2

,()-8

ציטוביאו

) ( TYTUV ~ NAI
צ'ייקישוק

עיירה ברמכזה של ל'יטא במחוז ואסייד ,ביד הערים ואסייד
ושאורלי· .בשבת השאוה חיו בה

כ·סs

משפחות יהרדירת.

הגרמנים ככנסר לעיירה למחרת פרוץ המלחמה ,ב· •23.6.41

מיד נתאר גנו "אקטיביסטים" ליטאים ,שבראשם עמדו :
קרס  -מורה בבית·הספר העממי ,שאראפ -

מוצ·

יערן לשעבר,

כבר

בימים

הראשונים

כמה

גברים

יהודים

ונקברו

ביער הסמוך לעיירה ,ב"הר שפירא" )על שם הרופא שפירא,
אשר בזכותו נודעה ציטוביאז כמקום קייט ומרפא(.

רגיעה מסויימת השתררה בעיירה לאחר שהגיעו לשם אנשי

ס"ס מחטיבת "גולגלות המוות" .הם לא הפסיקו את הגזירות
נגד היהודים,

אן

מנעו

התפרצויות

רפא,

רצח

ועינויים.

הם

שופר את כל ספרי·הקודש וכן את ספרייתו של הרב ר'
אברהם·עזריאל מדין .לאחר שעשו את שלהם הסתלקן מהעיי·
רה .מיד חזור ה"אקטיביסטים" והמשיכו בהתעללויותיהם ניחר·
זים.

מספר

גברים,

וביניהם

גם

הרב

מזיז,

נעצור

עיירה במרכז ליטא ,במחוז קרבנה ,ביד אייראגולה בצפרן,
סדןs,דניק ףוילקי בזרזם .בש.נת השרא·ה חיו בה כ·סד משפחדת
יהודיות.

ררס~צקאס ואחרים .הם החלו מיד בפעולות נגד היהודים.
נרצחו

) ( CEKISK:t!:

והועברו

לבית·הסוהר בראסייז ונרצחו שם.

היהודים נשארו בבתיהם .מיד יום היו כל הג·ברים נלקחים
לע,בודות שונות .החלו לפרוח שמועות על רצח יהודים בסבי·
בה .הגברת הק ,שהגיעה יותר מאוחר לגיסו שאורלי ,סיפרה
כי ליטאי אח,ד נראוטאס שמו ,בא אליה ואל עדו יהודי
והזהירם שעומדים לרצוח את היהודים ·בציטוביאן .הוא יעץ
להם לעזוב את הכל ולברוח לשאורלי .לא נשמעו לו .חשדו

הגרמנים הופיעו בעיירה כשברע אחדי פרוץ המלחמה עם
בדית·המרעצרת.

ערד לפני

בוא

הגרמנים

התארגנו

במק·ום

"אקטיביסטים" ליטאים והחלו מיד המעצרים ,ההתעללויות
וההרצאות להורג של היהודים.

בעיירה עצמה נרצחו  18גברים .השאר הועברו לעיירות
הקרובות רשם נרדד .כנראה שחלק מתושבי צ·ייקישרק נרצחו
בווילון ומצאר מנוחתם בקבד·האחים שם .אולם יזרע שיהודים
מצ'ייקישרק נרצחו גם בורילקי ובאייראגולה.
דו"ח·יגד מוסר,

שב· 4.9.41

נרצחו בצ'ייקישרק

22

גברים,

 64נשים ר"  60ילדים יהודים.

בספר "טבח המרבי בליטא" חלק ',ב מסומן קבר·האחים
בווילון כדלהלן  :המקום  -חורשה ליד הנחל גיסטרס 2 ,ק"מ

מווילון בכירון ליורברדג ,בחרף הימני של הניימז ; הזמן
 ; 4.9.41מספר הנרצחים  159 -גברים ,נשים יולדים.
מקורות

עדותה של בתיה קלבנוב ,תל·אביב.

)דאה ערכים אייראגרלה ,וילקי ,וילון(

בו שהוא חומד את רכושם ורוצה להיפטר מהם.
לילה אח,ד כנראה ב· ) 12.8.41י"ט אב תש"א( ,באו לעיירה

משאיות עם "אקטיביסטים" ליטאים ,שצעקו " :באנו שלחוט
את היהודים "! הם התפרצו לבתים ,גירשו את כל היהודים
ודחסום לתוך המשאיות והובילו ואתם ליעד הסמוך לאותו
"הד שפידא" הנ"ל.

קוברסק

) ( KOVARSKAS

לא הועילו תחנוני האנשים .נלקחו גם בעל המנסרה קמניץ

עיירה כ  20-ק"מ מצפון לעיר המחוז יילקומיד .לפני רפוץ

ומשפחתו ,אשר העסיק רבים מתושבי העיירה הלא·יהודים

מלחמת-העולם השביח חיו בה יותר ממאה משפחות יהודיות.

והיה מקובל ואהוד על כל התושבים .הוצאה ונרצחה משפחת

עוז

הגרמנים תפסו את העיירה ביום ה:

26

ביוני

. 1941

יהדות ליטא
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לפני תאריו זה השתלטו על העיירה ליטאים מזדיינים בראשו·

תם של ראש המועצה בימי שלטון סמטרנה

קופישוק

 -קליבאטאס

) ( KUPISKIS

ושלושת האחים מיסי·רנאס )חברי "שאוליד סאירנגה"( .מיד
החלו נפרעות ביהודים .הם שדדו תא הבתים ,שברר שמשרת

ושילחו באש את כל רחוב וילקרמיר ,שבר גרר יהודים .נעצרו
רבים מתושבי העיירה ונינהים גם כ  30-נשים וגברים י.דדדים .

נטענה שהיו אוהדי השלטון הסובייטי .אולם הסיבות היו לרוב

העיירה קרפישוק שרכנת בסביבת יערות ,על שפת הנחל
קופה )מכאן שם העיירה( ,כ 40-
מזרתה .בשנת השראה חיו בה קורב ל·  1,sooיהידום.
הצאב הגרמני כבש את היעירה ב  26-ביוני  .1941נאותר

ק"מ מעיר-המחוז רפני· בז'

אישיות.

יום

זמן-מה לאחר כניס·ת הגרמנים נורו כל האסירים .ההרצאה·
להורג ב,רצהע נין בית·הקבררת היהודי לניד בית·הקנררת

ייישינטה ,שניסר לנ~ררח מפני הגרמנים ,מי ברבכ רמי נרגל.
עד מהרה החלו נגישות יניהרדים ,מלירים במעשי אימים,
חמס ושרד .היהוידם נצטוו להרתכז בגיסו ,השוקצו לד מספר
בתים דלים נרחר·ב וילנה ומחסן גדול של מכני·האש בעיירה.

השפילום ושדדו אותם .לבסוף הובילו אותם לררילקרמיר ,ןרצחו

זרוהע.

האתאיסטי הליטאי.

שאר יהויד קר·בארסק הוחזקו נפחד מורת .התעללו בהם,
אותם יחד עם יהוידם אחרים שרוכזו שם ביער פיברניה' .זנר

זה אירע ,כנראה ,ברצח ההומני

·ב· s

בספטמבר ) 1941י"ג

באלול תש"א(.
ברשימת

קבררת·האחים,

שפורסמה

חיתה

צפיפות

שם

איומה,

ות·נאי·החיםי

היו

ממש

החזיק·ו שם נני·אדם כמעט בלי מזון ,ואפילו ביל מים .מיד
פתחו בהעברת חונררת·חנררות של הידוים לטבח.
את מעשי העריצות ביצעו ה"אקטיניסטםי" הליטאים רב·
ראשם הקרמנדאנט שנתמנה ז·ה מקרר· נ ,הגרמני לווה .בימי

איש מיהודי קרבארסק לא ניצל במקרם.
בספר

כנר

נתקנצר

בקופיושק

יהודים רבים מפרניבז' ,סוברטש

"מנח

המוני

בליטא" חלק ',ב כתרנ שקבר-האחים נמצא דרומית לקובארסק,

על גזרת הנהר שורבטה ,בכפר רפמפרצ•יאי .זמן הרצח
 ; 1941מספר הנרצחים  -כ 40-

 -ילוי

איש ,קרבנות הרצ·ח הראשון

בעיירה.
מקוררת

הסובייטים הגיע לקופיש.רק כמי שנפגע ,כביכול ,בידי הגרמנים.
היה מררה לגרמנית בגימנסיה הליטאית ושיחק תפקדי של
קומוניסט ,שזהכ לאומנם של השלסונרת .נתברר השהי זה וסכן
נאצי .לפי רשימות שהיו בידיו עצרו הנאצים  25איש וחשבו
אותם בבית·הסרהר שלדי הנחל קופה ובמרתף הרשות חמקן·
מית .בתחילת ילוי הוציאו אותם להורג ניריה מאחורי תחנת·
הרכבת ,נ·ביצרת

עדרת מיכאל קרלכריס.

היער

העברת

)כנראה ,השזכר אירע

כבר

ב· (. 28.6.41
הקבוצה השביח של יהודים ,הגדולה כמנין ,כורכים גברים
בני העיירה רעםמ גם מספר נשים ציערות ,דז.צאה להורג

קול

) ( KULIAI
עיירה

קטנה

במחוז

קרטינגה,

כ 20-

ק"מ דרומית-מערבית

מפלדנגיאן ,לא רחוק מהגבול הקודם עם גרמניה .עד למלחמת·
העולם השביח חיו בה כ  20-משפחות יהוידות.
הגרמנים כבשר את העייר-ה למרחת פרוץ המלמחה .עם
כניסתם ריכזו נעזרת בריונים ליטאים את כל היהודים בנית
אדח גדול .את הבג,דים קרעו מעליהם ,והחזיקו אותם כלואים
כשהם חצי·עיררמים ,ללא ארכל ושתיהי .באותו זמן עסקן
בביזת בתי היהדוים.

ב  29-ביוני הודיעו ליהודים כי פלרנגיאן •בוערת ושעליהם
לחשר לכברת את השריפה .הובילו אותם  5ק"מ בדרן לריטר,בה
רשם נורו כולם למרות .מיהודי קול לא נשאר שריד במקםד.
קבר·האחים לא גודר ,לא סומן ואין כל מצבה עליו.
מביד  15יהודי קול ,אשר הצליחו ,;/ברוח לברית·המעוצרת,
חיים נירם שישה .תשעה מהם נפלו בקרבות עם הגרמנים.

בתחילת אוגוסט  .1941קצתם  -על שפת הבררות שהותקנו
מאחורי הכנסיה בסמרן ל"מרערחן הכופירם" ,וקצתם · -ב·בית·
העלמין היהידו מאחורי הגימנסיה הליטאית.
הקבוצה השלישית ,אחרוני הג·ברים רכל הנשים דהטף,
הרצאה להורג אף היא בשני המקומרת הנזכרים ליעל .מועטים
כלנד בורר ליד הקסרקטין.
כל ההוראות למעשי הטבח תוכננו וניתנו על·ייד לווה .את
פעולות הרצח עצמן ביצעו ליטאים .גם אנשי ה"אינסילגנציה"
ט·נלר דייהם נדם יהידו, .בקרב כל הצורחים הולל בלטו בימדח,ד
נלהט צמארנם לדם ,ראש השמטהר בעייהר פ .גרייצ'ירנאס
וסגנו לשעבר גרדיאליס .בפגיעות ביהודים היהת פעילה ניותר
המ·ררה להתעמלות קרגז•ידיטה )אה~נתר של לווה( רעמה בוגרי
הגימנסיה הליטאית ירקנטאס ,זיקרניס ,טמרשירנאס ,דרנרינידס,
דמבראוסקייטה וער.ד הם היו מודיעים ללווה היכן סמתרתים
יהוידם ,כבסדרנם למצוא מפלט לנפשם אצל איכירם מכרים.

כל היהידום הלןל נלכח בייד הרדופים אחד ל.Kחד דע סףו
ספטמבר  ,1941עד שלא נשאר שרדי ופליט מדעת שיראל
בקופישרק .יחד אתם נרצחו,

באוות זמן ,היהודים מהישובים

נסרפ "ט·בח המוני בליטא" חלק ',ב סמומן יבין הקברות
שמסבי•ב לעיר פלרנגאין קבר·אחים על·יד הכפר ·וישטרביאן,

רמישר·ני יהודים קטנים בסביבה

בהר "אוקא"· ,במרחק  13ק"מ מפלונגיאן .שם ברצחך ונקברו

נפש.

 82גברים ,נשים וילדים ,במחצית חשביה של שנת  ,1941ייזz

יסוד להניח ,שמדחנו כאן ביהדוי קול.
מקורות

עדות לייב גוטמן ,גבעת·שמארל.

הסמוכים :

רישינטה ,שמאנצה ,פליבנה ,מקצת מהיידו סדונטש

 -נסן הכל למעלה

מ· 3,ooo

אל היה אף יהודי קופשיקאי אחד שמצא מפלט במרקם
כלשהו .הכורמ המקומי י .רגארסקאס )ילמים נהשע חשפי
דבעותיו וסופר אנטי·קאת.רלי( ,ששישמ מררה לרומית בגימ·
נסיה הליטאי·ת בקרפשירק ,ניסה הלציל כמה מתלמידיו היהוידם

ערי

השדה

343

רלא עלה הדבר בידר  ,מאחר שהמלשינים מסדר על·כן

ללר.m

המועצות .ביום א' השכם בבוקר ,ב  22-ביוני

, 1941

הצליחו

'ד'ר י .פרנסקיארריצ'ירס ,הראפו בקרוכשירק ,ניהס להסתיר אח

עשרה יהודים לברוח ולהימלט .חלק מהם הגיע עד לניימן ,על·

הרבנית ח .ל .רפצרבסקי ראת הגב' ב .אמיררביץ וילידהן .לא
אוכר הימים וגילו את כולם רהרגרם ניריה.

יד דרוסקניק .הם לא יכלו לחצות את הנהר .רק אחדים מהם
הצליחו להגיע לברית·הרמעצרת ולהינצל.

בימי המלחהמ הארש,ןנים התקוממו הצעירים היהוידם י.

עם כניסת הגרמנים התחילו להשתולל "אקטיביסטים" לי·

גרשרני ,ח .ירטאז ,ה .שרססרמן ,צינדל וחבריהם ,כנגד כנופיה

סאים מקומיים בראשותו של מפקד השמטרה לשעבר מרטיניר·
גיס .רכושם וחיהים של היהודים היד להפקר דכל מי שרצה

חים הגרמנים ,ופצעו שניים מהם .הסדור באוכלוסיה היהוידת
לבש צוררת אכזריות ביותר .מקהילת ישראל בקרוכישרק רבעיי·

שלח בהם י.ד היהודים היו מרכלים לעבדוות משפילות ובזריות.

כך במשכר הדברים עד ל·  1sבספטמבר ,כאשר כל היודי קרוב·

האחד

צ'ררה העוברו תחת שמירה מערלה ללא  tידי ,שם סגררם בגיסו

של תלמידי· גימנסיה ליטאים חומשים שפעלו בשוררת הררצ·

קברי·אחים :

רות הסמוכות לא נשארו אלא שלרשה

בבית·העלמין היהדוי מאחורי הקסרקטיז ,שני על יד "מ'lעדרן
הכופרים" ,רקבר·אחים קסן נוסף ,של קרבנות ההשהדמ
הראשונים,

בשיפיטה,

שמאחורי

ביער

בראקישרק

רבמקרמרת

רשם

אחרים,

ב" 3

בנובבמר

1941

יהויד לאזדיי והסביבה .חיתה זאת השחיטה ההמונית האחרונה

תחנת·הרכבת.

יהודי קרוכישרק שניסר לברוח מוכני הגרמנים נעצור במנוסתם
ניספר

המקומי ,ששערהר בקאטקישוק.

)י"ג נחשון תש" ·ב( הם נרצחו יחד עם

יחד עם התושבים

היהודים במקרם .רק עשרות מעטרת של משפחות היודים
הצליחו להינצל בפינויים למרחקי ברית·הרמעצרת.

יחידים מיהודי קרוכישרק נוnרר בחיים בגיטאות בווילנה

בפרובינציה הליטאית .מן היום ההוא חיתה "ירדנריין".

על הקבר ההמוני בלאזדיי הרצנה מצבת·זכררן לקרבנות.
מקורות

 Dרידקוכסקי,

עזרת יהודה

נתניה.

רבקר:נגנה.

אחרי המלחמה התארגנו שרייד הידוי קרפישרק והעיירות

הסמוכות ,ערכו מג ,בית והתקינו מצבת·זכררן ועליה כתרבת
בידייש ,ליטאית ורוסית ,וביקשו להעמיהד במקום שבר נרצחו

קוקטישקח

הרריהם ,אחיהם אוחיותיהם .השלטונות הסובייטיים לא הרשו

) (KUKTISK11:S

להציב את המצבה רזו עמהד עטופה במעסה כהמ שנים במסדרון

משריד הנהלת המ·רעצה המקומית .אחרי הפצרות והשתדלויות,
שהעלו יהודי קרפישרק במוסדות למיניהם ,הרצנה ב"  1953על
קבר·האחים מצבת·זכררן אחרת ועליה הכ:נגרתת בליטאית

וברוסית :

"קרבנות

ברשימת

הפאשיזם".

שפורסמה

קבררת·דא..חים,

בליטא" חלק ',ב מסומנים המקומרת

.1

סוף

רחוב

גאדימין

"טבח

בספר

המוני

האבים :

בקרפיזשק,

בקירבת

בית·הקבררת

ל"כרפרים" .הזמן  -מחציתה השגיח של שנת ; 1941
מספר הקרבנות  -אלף ,לערך.

עיירה קטנה במזרחה של ליטא ,במרחק  12ק"מ מעיר·המחרז
ארטיאן .בשנת

1923

חיו בה

172

י·הודים.

במשך השנים הלכה וקטנה הארכלרסהי היהוידת .יש הלניח
כי בשנת השראה

חיו

כ· 2s

בה

משפחות

יהוידות.

קירבת העיירה לארטיאן הרעידה ליהודי קרקטישקה את גורל

יהודי אוטיאן ,ואכן ניספר יחד אתם .יש לחשוב שההי זה ב 29-
באוגוסט ' 1941ר) באלול תש"א(.

)ראה :

אוטיאן(

בית·הקבררת היהודי בקרפישרק ,על גזרת הנהר קופה.

.2

הזמן  -מחציתה חשביה של שנת ; 1941
  2,700נפש לערך.יער סלאררנצ•יסקיס,

.3

הרכבת,

במרחק

בכיורן לעיירה

מסוכר הקרבנות

קילומטר

שימאנאי ;

הזמן

מספר הקרבנות
אחד

מתחנת·

; 28.6.41 -

קורטוביאן

.78 -

) ( KURTUV:f:NAI

מקוהת

נידותם של מ .טראוכ. ,ד  Dלישימאן·טראוכ ,תל·אכיכ.

עיירה במרכזה של ליטא 21 ,ק"מ דרומית-מערבית מעיר

המחוז שאורלי.
יהודים.

בשנת  1923בתפקדו במקרם 103
אין לנר מדיע מפורט על קורות היהודים בקורטרביאן .העיירה
קררנה לשרקיאן ,אוז•רונט ןואיגרבה ,ויש להניח שגורל יהודי
קופצ'ווח

) ( KAP(;IAMIESTIS

קורטרביאן היה כגורל יהודי העיירות האחרות.
קבררת·:דאחים,

ברשימת

שפורסמה

בספר

"טבח

המרבי

בליטא" ,מופיע קבר·אחים קרוב לקררטרביאן .הפרסים

עיירה קטנה במחוז סייגי בקצה הדרומי של ליטא ,לא רחוק
מהגנרל הפולני .לפני מלחמת·העולם השגיח חיו בה כ 190-

) 45

משפחדת( יהודים.

הגרמנים בכנסר לעיירה מיד עם רפוץ המלחמה נגד ברית·

המקום -
קורטרביאן ;

תל·בוביאי 14 ,ק"מ משאורלי 5 ,ק"מ מהעיירה
זמן

הרצח

; 14.9.1941 -

כ· .soo
)ראה

גם :

הם :

שרקיאן,

אוז'וונט ראיגוכה(

מספר

הקרבנות

-

יהדרת ליטא

344

פנה אליו וארמ :

קורקלי

) ( KURKLIAI
עיירה .במזרחה של ליטא,
רילקרמיר ,כ·  14ק"מ מאניקשט.
בשנת השאוה חיו בה

כ 50-

צפונית-מזרחית מעיר·המחוז
משפחות יהודיות.

איד לנר פרטים על הקורות את הישוב היחרדי בימים הראשן·

נים לכיבוש הגרמני .יזרע שגורלם היה גכורל יהודי וילקומיר
והסביבה ,אשר נרצחו ·כיער פיבוניה ,נירם ',ו י"ג ב  1'tלרל תש"א
) (. 5.9.1941

)ראה :

"קלע היטב אול תפצע אותי דלא אצטרך

להתענות ניסורים" .ה"יריד" מילא את בקשתו .היהודי טאריץ,
שמוצאו היה מהעיירה ז•יימל ,פנה אל מבצעי ,הרצח וארמ :

וילקומיר(

"העבירו אותנו עבודה קשה .הקציבו לנו אמצעי·קיםו מיני·
מליים ותנו לנר את החיים וכל העולם יכיר לכם תדרה .אבל
רעו לכם ,שאם תרצחו אותנו ,אנגליה תנקום בכם" .לא הספיק
להוציא את דברו וכזרדים פגעו בר והרגוהר.

מעשה יוצא·דופן ק,רה על שפת הבור עם הנהג אפרים
נאטאס.

קצין·העיר בקורשאן היה חיילטאי קולאצקיס .אותו קרלאצ·
קיס היה בשנת  1940ברשימת השלטונות הסובייטיים לגירוש
לסיביר .נאטאס ירע על·כך רקרלאצקיס חיה ידירו חטו·ב ,הוא

גילה לקולאצקיס מה מחכה לו .קרלאצקיס התחבא וניצל .על·
פי הבור הכיר קולאצקיס את נאטאס ,חו.ציאו מהשורה ולא נתן
לחורגר .נאאטס המופתע נפל לרגליו של קולאצקיס חרתעלף.
לאחר הששיבר את נפשר היה עליו להישבע ,שלא יגלה מה

קורשאן

) ( KURSltNAI
קורשאן נמצאת בצפונה של ליטא ,במחוז שאורלי .בשנת
השראה היו בה

כ 900-

יהודים.

כשפרצה מלחמת גרמניה-ברית·הערמצות ניסר רבים לברוח
לרוסיה דרך לטביה .רק משפחות אחדות הצליחו בכך .רובם

שראה ,וחרא נשלח חזרה העירה.
כל הגברים ,וביניהם גם רבה של קררשאן

ירחמיאל ליטוויד
ביולי (. 1941

-

הרב נתן·

 -נרצחו ביום ',ד כ"א בתמוז תש"א )16

בשביל ,הנשים והילידם חרקם גיטו ·בשני רחובות בעיירה.

חזרו משרם שהגבול ליט-אלטביה היה סגור .כשנכנסו הגר·
מנים לקררשאן חסרו בעיירה  42משפחות.

בעיירה נאשרו עדר רק  3ג·ברים :נאטאס הנזכר,
לגור מחוץ לגיטר ,רופא העיירה ,ד"ר שלמה ליפשיץ ,שחלי·

כבר בליל כניסתם רצחו הגרמנים את גרטל רובינשטייד ואת

טאים היו זקוקים לו ,וחנון שלום ,שאל חיה לגמיר שפוי

גיסו מאיר

כהן,

שהיו

הקר· בנות הראשונים

בעיירה.

הרבה

שהורשה

בדעתו והגרמנים אהבו להשתעשע בו.

יהודים התחבאו בתעלה עמוקה ,שחיתה חפורה במקרם.
עם כניסת הגרמנים החלה פעילות ה"אקטיביסטים" הלי·
טאים ,אשר חיכו לרגע שדמם של הי,הודים ייתר .יום·ירם

להן .בשורקים היו מקללים ומגרשים אותן .נציגת הנשים

נאלצו היהודים להתאסף בכיכר·השוק רמשם הובלו לעבודה.

פאניה פרייס ניסתה לבקש עזרה מאשורלי ,אך מה יכלו יהדוי

הם הועסקו בקבורת החללים הרוסים ופגרי הסוסים וכן בפינוי

 -ידם חיתה קצרה .יום אחר בא לגיטו גרמני

הדרכים משלדי תותחים ומכוניות .כלים לעבודה ל,א ניתנו להם
ולכן חיתה העבוהד קש·ה ומל,רה מכות .היו מקרים שאנשים
נפלו מתעלפים.

החחק בגיטו ההי רב .רק

שעה אחת ביום הורשו הנשים

לצאת אל השוק לקניית מצרכי·מזון ,אבל שום דבר לא נמכר

שאורלי עלשות

ודרש שיימסרו לו זהב וכסף .הוא גם התל לירות באוויר.
הנשים נבהלו והיו שקפצו מחלונות בתהין.
ב  15-באוגוסט הועברו כל ,הנשים לז'אגר ·במסגרת הפקודה

כעבור זמן קצר נצטוו כל הגברים מעל לגיל  12להתכנס
בבית·המדרש הגדול .מתוכם הוצאו  10נכים ,יבעלי מרם וחולי·

לרכז בה את יהויד הסביבה .לפני ההעברה התנדבו שתי נשים
ליטאיות לעררך חיפוש אצל הנשים ,שמא יימצא אצלן כסף

נפש ,והוכלו לאי·שם ומאז לא נראו עו.ד כ  15-איש נחבשו

וזהב .הנשים הופשטו עירומות והחיפוש היה ברוטאלי ומעליב.

בבית·הסרהר המקומי .הראשונה ביניהם חיתה טובה שניידו.

נקלח מהן כל מה שהיה עלהין .תק.ופה מסויימת עברו בז'אגר

הם הועברו לבית·הסהיור כשאורלי.

בחקלאות אצל איכרים ליטאים וניספר יחד עם יהודי ז'אגר.

בבית·המדרש הוחזקו הגברים שבוע ימים תחת משמר יילטאי

ימים מספר לפני האקיצה בז'אגר הוצאו מקררשאן גם הרופא

ככ.ר יום אחר העולו  150גברים על מכרביות רדו.סער לכיורן

ד"ר ליפשיץ ומשפחתו .בעיירה נשארו ארפים נאטאס ,אשתו,

אשורלי .הם הובאו ליער במרחק  3ק"מ מן העיירה ,שם היה
מרנן ברר באורך של  15מטרים .במרחק·מה מן הבור נעצרו

ידלה מאחת העיירות

השכנות .הוא נצטווה על·דיי חקרמנראנט לעבור לגיטו שאורלי.

הדרך,

נאטאס אסף  1,000חתימות· של ליטאים ,חמ·בקשים להשאירו

המכוניות .ראובן פלישיר קפץ מהמכונית לתעלה שבצדי

זינק ליער ונעלם .השומרים ירו ,אחדיר ,אך החטיאו ..ידוע
שלאnר·מכן הסתובב ביערות שכקירבת שוקיאן ,פרפיליאד
ושאורלי .עקבותיו נעלמו ,ולא ידועים פרסים כשלהם על ימיר
האחרונםי .האנשים הובאו אל הבורות שנחפרו ,בקבוצות של
 ,20ובררו .אחר המובלים ,גולדברג ,קפץ וניסה לברוח .השרמ·
ריס ירו אחריו והרגוהו .שני יהודים נצטוו להביא את גוויתר
ולהשליהכ לתוך חיבור.

בעת ההכנות להרצאה להורג הכיר בחור אחד בשם טשרני·
חרבסקי בין הרוצחים את מכרו הטוב ,הליטאי ארולס .הוא

אמו

ושני

ילדיו,

ונצטרפה

אליהם

בעיירה.
באמצע

רצמ·בר

רוכזו

בבית·חדסהר

בקורשאן

האנשים

שעברו אצל האירכים בכפרים .נ·ן 1בדצמבר הם הוצוא על·
ירי  3שרטרי·עזר ליטאים ונורו במרחק  6ק"מ מן העיירה.
ביד המ,צאים להורג חיתה גם שמפחת נאטאס .ראשונים נורו

הילרים ואתריהם הנשים .נאטאס הושאר אחרון ,הרכה ונדרש
למסור את רכושו .חרא הצביע על הקבר ,בו פיעפע ערר דם
משפחתו ואמר " :זהו רכשוי" ,ובמלים· אלח נורה.
ברשימת

קברות·האחים,

שהופיעה

בספר

"טבח

המרבי

ער•
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השדה

בליטא" ,צריזי שקבר·האחים נמצא בעיר פדרב•אן ,במרחק 3.5
ק"מ מקורשאן ,ליד הכרפ גאודז'יאי .קבורים שם בערך 180
גברים ; יום הרצח •20-21.7.41 -

עם פרוץ המלחהמ החלו להתארגן במקרם קבוצות של לאר·

מנים ליטאים ,שקראו לעצמם "פרסיזאנים" .ראשי המארגנים
היו פקיד הבנק בקייאדן קרניגיס ,יזאזאס מרקיאזירצ'יזס ,דשני

בני ראשי·העיר·לשעבר .ביחסם העדיין ליהדוים בלטו בימוחד

סקורות

עדות יחזקאל מלישיר .1.8.10,1947 ,ארכיון "יד ושם"  ,מס• . 1670/1556

שלרשת האחים שרלצ'אס )ראציס ,יזאזאס רסטיאפאס( ,ואצלא·

א  .ירושלמי ,פנקס שאבלי ,עמ' •53

זזאס לאצ'ינסקאס.
משהרגישו היהודים את ח"ארזירה" שנשתווה קמה ביניהם

מברכה גדולה .היו מן הצעירים שניסר להתחבא ,זהיר שניסר
לברוח עם הסובייטים .רבים נורו ונרצחו בייד הליטאים נודר

קושידאר

לפני שהספיקו לעזוב את העיר ,אר נרצחו על·ידי הליטאים

) ( KAISIADORYS
עיירה בדררמה·מזרחה של ליטא ,במחוז טרוק .בשנת השואה
היו

בה

כ· 1so

משפתרת

יהוידות.

הגרמנים נכנסו לעיירה ב· .24.6.1941
עם כניסת הגרמנים התארגנו במקום "אקטיביסטים" ליטאים
אשר תפסו את השלטון המקומי והרימו מדי מקל חובלים על
יהויד

המקום.

בין

הקרבנות

הראשונים

היה

ד"ר

הרופא

י.

שסקין .הוא עוד זכה להגיע לקבר שיראל .עברו רק ימים
מועטים והיהודים נצטוו לעזוב את ·בתיהם .נקבע גיטו .הגברים
היו מזבלים לעבוהד .חלק נשלח לעבודה בפרבזנישזק הקרובה.
הליטאים היו עורכים לעצמם משחקי שעשוע בהתעללם
ביהודים .כך סחבו יזם אחד את הרב ר' דוד·אהרזן יפה בזקנו
דרך חוצות העיר עד שנפח נשמתו הקדושה.

באמצע אוגוסט הפרזיר בין וג.ברים לנשים והילדים .הגברים

הוחזקו באסם ושמירה חזקה של ליטאים הקיפה אותז.
ב·  28באוגוסט ' 1941ה) באלול תש"א( הוציאו את כל יהודי
קזשידאר ,ז'זסלי זז'זמיר ,ורצחו אותם במרחק  6ק"מ מהעיירה
ליד הכפר רלאדיקשיקיס.
,אחרי המלחמה הוקמו שתי

מצנרת :

האחת על קבר הגברים

ורשום עליה המספר  2,200רעל קבר הנשים והילדים רשום
)כנראה שיחד עם הגברים היהודים נרצחו ונקברו

המספר 1,800
גם כמה ליטאים קוומניסטים שרבריי·מלחמה רוסים(.

בראש הרוצחים עמדו מפקד המשטרה במקרם פשקאוסקאס,

ז'יטקרס )דרסי ששמר היה קודם ז'יטקוב( ,נררברטאס יררצ'קארס·

קאס .יזרע שז'יטקזס הועדמ זלין בליטא הסובייטית ,נשפט
לעשרים וחמש שברת מאסר ,אך שוחרר אחרי עשר שנים והחל

לעבדו כטכנאי רנטגן .הרוצחים האחרים ברחו עם הגרמנים
בעת נסיגתם.

· ברשימת

קבררת·האחים,

המופיעים

בספר

"טבח

המרבי

בליטא" חלק ',ב צריין שקבר·האחים נמצא בחורשת קרשידאר
במקרם הנקרא תעלות ואסיליוב.
מקוררת

נוחיות יהודית גוטליב.

חולון ;

ד"ר ה .סגלרבסקי·שפירא,

חולון.

בדרך .רק מעטים הצליחו להגיע לצד הרוסי .אחד הצעירים;
סטודנט מחרבן בשם ניסן זלצבררג ,משראה שהדרך לבריחה
חסומה לפניו ,תלה את עצמו בעיירה שאט.
הגרמנים

הראשונות :

נכנסו

לעיר

ב· .24.6.41

מיד הוצאו

הפקודות

על היהודים לשאת טלאי צהוב ,אסורה עליהם

ההליכה על המדרכות ,אסור לחם לשוחח עם ליטאים ,וכדרמה.
ה"אקטיביסטים" הליטאים תפסו מיד  100יהדוים נטענה שהם
קומוניסטים ואליהם צורפו גם כמה עשרות קומוניסטים ליטאים.
הובילו אותם" דרך העיר בבגדים התחתונים .הם הובאו אל
היער הבורי,

כ 2-

ק"מ מן העיר ,רשם בורר.

ההתעללויות ביהודים החלו מהיום הראשון לתפיסת השלטון
בעיירה על·ידי ח"אקטיביסטים" .כ,ך למשל ,תפסו את בעל
הקולנוע היהודי מ .בוגר וחיכו אותר עד שנפח את נשמתו.
ראובן צ'סלר רץ אל הרריו שחיו בחצר בתי·הכנסת )שולחריף(,
במקום שחיטת העופרת .פגע בו ליטאי בשער ,יר ·ה בו והמיתר
במקרם.

לא עברו ימים רבים והתחילו להעסיק יהודים בעבודות
כפייה .רובם עבדו בשדה·התעוהפ בסילוק הפצצות שהשאירו
הסובייטים .המשמר היה בידי המשטרה ,הליטאית שהתארגנה
מחדש .אזרחים ליטאים היו ע·רמזים מרחוק ונהנים למראה
עיניהם.

אירעו שם

כמה התפוצצויות

וכעשרה יהודים

בהרגו.

יהודים אחרים עבדו בחרות הממלכתיות הגדולות שבסביבה,

כגון :

פלודנוגי )בראשית שבזת העשרים חיתה שם חרזת ההכ·

שרה החלוצית הראשונה בליטא( ,פזדבראק ,ז'ארגינאי רעו.ד
נערות יהודיות בלקחן לעבוד במועדוני הקצינים הגרמנים רשם
נאנסו .הנגשיות .והעינויים נמשכו בלא

הרף ;

העיר חיתה שרזיה

בפחד תמיד לקראת יום המחרת.
ב"  23ביולי העלו ליטאים ,יחד עם כמה גרמנים 200 ,יהודים

על  6מכרניזת·מןזזא ,לעבודה כביכול .משלא חזרו אותם יהודים,
נחפזו בני משפחתם המודאגים אל המנהיגים הליטאים כדי
להיוודע על גורלם של האנשים ,אך ללא כל תוצאות .אז נתנו

היהודים לליטאי אחד סכרם כסף גדול והלה הביא את הידיעה
כי בר ביזם )  23ביולי( נורו כל אותם  200האנשים ביער

s

רצו היהוידם

ק"מ מקידיאן .בתחילה לא
באבאנאי ,כ·
להאמין שאכן נרצחו האנשים ,והוסיפו לקורת שיקיריהם יחזרו.

יום רדף יום ,ומשלא נתגלו כל עקבות הבינו יהדוי העיר שיש
קיידאן

אמת כשמזעה.

) ( Kf:DAINIAI

זמן·המ לאחר המאורע קרא אליו ראש·תעיר פוביליוס
)שהגרמנים החזיררהו על כנר( את בעלי·הבתים החשובים של

כ· 3,ooo

עיר·מחרז במרכזה של ליטא .בשנת השראה חיו בה
יהודים .כמר·כן מצא מקלט בקיידאן תא פליטים של " השומר
הצעיר" מפרילן.

הקהילה  :צדוק

שלפוברסקי ,חיים רובדו ,חיים בלומברג,

אברהם כגן ,ישראלרב ,שלום חייט ואחרים .פוביליוס הודיע כי

תוך  24שערת על היהודים לעזוב את מקומות גמוריהם רלחזו·

יהדרת ליטא
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כנס בחלק העיר של רחוב סמילגה .דר.חוב גודר בתייל דוקרני,

על הקלויז ,השולהויף והסימטאות שמסביב ,עד לרחוב הארוך

~s

נפלו אל חבור כשהם פצועים ,או הופלו לשם בעודם חיים.

ליטאים "רמי המעלה" ·באו לראות במחזה .היו שם סילאווה,

)ג דימינו( .כזה הייה הגיטו ההיויד שבקיידאן.

מנהל הגימנסהי ,ראש·העיר פרביליוס ,רלא נדער גם הכומר

באותו יום שהוקם הגיטו ,הביאו הליטאים לעיר את כל
ה 11הודים של העיירות הסמוכות ,שאט וז'יים ,כאלף נפשות.

הצעיר מהכמורה חקאתולית.

נתונם היו גם יהודים מעיירות הסביבה ,שבימים הראשונים

למלחמה נמלטו לז'יים ולשאט .הצפיפות בגיסו קיידאן היתה
לבלתי נשוא .נוסף לכך אזל כמעט אצל כל ·היהודים מלאי
המזון.

 100 -רובל

ראש-העיר פוביליוס הטיל על היהודים קנס
לנפש  -ואיים בהשמדה אם לא ישולם הכסף הנדרש .היהודים
אספו כסף ותכשיטים מכל אלה שע·רד נשאר בידם ,וקיוו שזה
יהיה כופר-נפש והמצ·ב ישתפר .אולם המצב לא השתפר.
 3,709היהודים שהיו ב,גיטו מסרו  370,000רוב .1.,הקנסות לא

בקבוצה הראשונה חיה הרב ר' אהרן גאלין ,חתנו של הרב
הנודע מקייאדן ,ר' שלמה פיינזילבר ,יו"ר גאודת הרבנים
בליטא .ליד הבור אמר הר·ב גאלין ,כי עם ישראל כבר נתנסה
כבסירנות כאלה ,וקרא " :אל יהיה דמי לדמנו השפוך "! טרם
כילה דבריו ונפתחו עליהם היריות.
מיד אחרי חיסול חקב·וצה הראשונה הובאה הקבוצה השביח.
היה בה צדוק שלפוברסקי ,אדם בשנות הארבעים .הוא היה
בזמנו קצין בצבא הליטאי והשתתף בקרבות למען ליטא העצ·
מאית .שלפו·ברסקי היה משך שנים חבר בהנהלת העיר והיה
מיודד עם הליטאים .במהלך ההכנות לחוצא·ה לחורג התנפל על

נפסקו .היה על היהודים לתת זלחזור ולתת עד שלקחו מהם

המרצחים וביניהם גם על המפקד הגרמני .יש אומרים השסיבה
לכך חיתה ,שהקומנדאנט הגרמני לא הרשה לשלופברסקי

איד זה אלא שמחק השטן .הם פנו אל בעלי·הבתים החשו•בים
הושתדלו לשכנעם ,כי אולי מוטב לברוח אל היער ,או להסתתר

להגיד כמה מלים ,אולם ו .סילואסטראוויצ'יוס מסר בעדותר

את

פרוטתם

האחרונה.

כמה

מבני·הנוער

הרגישו

והבינו

כי

שהסיבה לכך חיתה סירובו של יהודי להתפשט ורצונו של

במקום אחר .חשובי הקהל התנגדו לכך .הם אמרו ,כי ·בכך

אחד ה"אקטיביסטים" להפישטו בכוח .שלפוברסקי ,שעדמ לדי
היהודי שסירב להתפשט ,משך את הליטאי לתוך חבור ,חטף

היא לנצל את היהודים לעבוהד ולא כדאי איפוא לסכן את

ממנו את אקדוחו ·וירה אל הקומנאדנט הגרמני ,אך החטיא.
הגרמני קפץ לתוך הבור ואז עזב שלפוברסקי את הליטאי,

באוגוסט הקיץ הקץ על כל אשליותיהם ותקוותיהם של

וחיכה ·באקדוח שכיח את הגרמני .ליטאים קפצו לתוך הבור

יעמדיו בסכנה את הגיטו כולו .לדעתם ,כל כוונתם של הגרמנים
הנפש.

ב· 1s

הליטאית בעזרת

והוציאו את הגרמני ואחר·כך את הליטאי ,שמת מפצעיו בבית·

ה"אקטיביסטים" ,בפיקדום של גרנמים אחדים ,את כל היזהדים
מבתיהם וכינסו אותם ·ב"שולהויף" .את כל הגברים מגיל 14

החולים ,כי גרונ·ו היה שסוע .הליטאים התנפלו על שלופברסקי
בחניתותיהם ועשאוהו ככברה ,אף חתכוהו בסכיניהם .הליטאים
ערכו לליטאי לוויה ברוב פאר .נישאו נאומים חוצבי לחיבות

יהודי קידיאן.

בו· ·ביום גירשה המשטרה

לחוות-הסוסים "זי'רגינאס" של הגראף טוטל בן .את הנשים
והילדים ואת החולים והזקנים הסיעו בעגלות .הובאו לשם

שציינו את הנרצח כקרבן אחרון של שלטון יהודים .אחרי

ומעלה העמחי ארבעה·ארבעה בשורה והו-בילום דרך הגן

~s

מבית-החולים גם הנשים היולדות ותינוקותיהן .ה"אינטלי·
גנציה" הליטאית באה לחזות ב"מסע" ,בדומה למחזה-קרקס.
ה"ז'ירגינאס" היה נת·ון תחת שממר כ·בד של ליטאים 13 .יום
היו שם היהודים ,בתנאי צפיפות איומים .פרט ל"קפה" לא

ניתן להם כל דבר מאכל ,והליטאים היו מכבדים אותם בכיקר·
ריחם ונוטלים כל מה שעדו נשאר להם.

ה"תמות נפשי עם פלישתים" של שלפוברסקי ,נעשו הרמצחים

אכזרים יותר ,אבל גם זהירים .מעתה הביאו אל חבור קבוצות
קטנות יותר של יהודים .באחת הקבוצות הללו נמצא המסגר
ברוך·מאיר צסלר ,בעל בית·מסחר לרידו ,אופניים ומסגריה.
בהגיעו אל הבור חטף מידו של ליטאי את מקלעו ,אבל לאסונו
לא ידע לירות בו .הוא נורה במקום .שני נערים החלד לרוץ
לעבר הנחל ,אך נור·ו ברוצם.

שעה שהתחילו לגרש את היהודים מבתיהם אל השולהויף,

אחרי הגברים הובאו הנשים והילידם הגדולים ,ארבעים·

הציע בנצל ברגר לכמה מן הצעירים לברוח דרך הנחל סמילגה.

ארבעים בקבוצה .אכזריותם של המרצחים גברה מרגע לרגע.
ושל שיסיאנסקי ,אשתו של הטוחן ~בר שיסיאנסקי ,התחננה,
בעמהד ליד הבור ,כי יירו בה תחילה ואחר·כך •בילדיה.
בתשובה על·כך תפשו את הילידם מזרועותיה וירו בהם
לעיניה ,אוחר·כך המיתו אותה .את הנשים הבאות·בימים והחן·
לות הביאו בשמאיות והן הוטלו חיות לתוך הבור .את התינוקות
היו הליטאים זורקים ככדורים וחוזרים ותופשים אותם ·בכדיו·
ניחם .הליטאים סיפרו אחר·כך ,כי לאחר השבורות כוסו
בשכבת·עפר דקה חיתה האדמה עולה ויורדת ,ושלוליות של

הקאתולי ,בדרך אדטנובה ,לא הרחק מהנחל סמילגה )למעלה

דם היו מפעפעות ועולות .המרצחים השתמשו במכבשים כדי

משלא מצא ת·ומכים לתכניתו ,ברח לבדו .ימים תמימים רבץ
ביד השיחים .מתוך מחבוא ראה אחר·כך כיצד נורו היהודים.

לאחר הטבח ברח אל איכרים מכרים )איש כפרי היה( והסתתר
אצלם.

ביום ',ה  28באוגוסט ' 1941ה) באלול תש"א( ,הופיעו אצל
ה"ז'ירגינאס" פקדיי רםבת ומשטרה ,כשהם מזדיינים ברובים

ורימוני·י.ד בתחילה הפרידו את כל הצעירים והגברים החזקים,
ואלה הובלו בקבוצות בנות  60איש אל מאחורי בית-הקברות

מז·ה ,על ההר ,מעל לנחל ,מצוי בית-העלמין היהודי( .שם היה
מוכן בור ארו,ך רחב ועמוק ,שנחפר בידי שבויים סובייטיים

להשקיט את תנועתה של האדמה רוויית דם יהדוי קייאדן,
אלה ,שביקרו לאחר השחרור את קבר ההמונים ,קבעו כי קבר·

במשך חמישה ימים .היהידום נצטוו להתפשט ולהיכנס לתוך

האחים נשאר גבוה מקרקע הסביבה.

הבור .מדי פתחו עליהם הליטאים באש ממכונות·יריה .כדי
להחריש את זעקותיהם של המעונים ,שהגיעו עד ליער ,הגבירו
את קול טרטורם של הטרקטורים שעל·יד ה"ז'ירגינאס" .רבים

רצח היהוידם נמשך עד הערב.

הקצב חירש לביוטקין הרגיש

בסוף המר ועוד בהיותו

ב"ז'ירגינאס" שם קץ לחייו בתליה .מכל היהודים שהיו ;כלואיס

זרי
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השדה

ב"ז'ירגינאס" ניצלו בנס רק שני אנשים  :חיים חנדר ,שנודל
ב  1903-בקיאדין ,ןשרמאל סרמלסקי ,יליד פרזן ,פליט שברח
ממוליד ב  1939-רחי בקידיאן .רובדו רסמרלסקי הציעו לעוד כמה
צעירים להסתתר ,אד ההי מאוחר דמי .הם הצלי mלהתחבא
אמחורי קרשים שהיו ומטלים ב"ז'ירגינאס" .לאחר הטבח
הובאו לכאן בגזהים של הקחישם והרשם עליהם מ·ז-zמר .את
החפצים הטובים בזזו עלצמם המנצחים על רצח ההמונים.

השאר מריין ונמכר במקומות ימוחידם לאוכלוסיה הליטאית
במחירים שורםי לכל נפש.
על הקורות ביום ההשמהד יש בידינו שני תיאורים מפי עדי

ראיה ,שהתרפסמד בספר "טבח המוני בליטא" )וילנה(. 1973 ,
ב·ד בארקרסבר  1957מסר חיים ררנדר עדרת רבין השאר סיפר :
·ב"  15-16באוגוסט גורשו מהגיטר כל הגברים מגיל 13
ומעהל .אמרר שיובילו לעבודה .הובילו אותנו לחורת ·הסוסים

של הבראף וטטל~בן וכלאר אותנו באסם שאורכו כמאה מטר.
שם החזיקו אותנו  13יום והובילו כל הזמן לעבודות שרנות.

סיבובים .. .

אכשר גמרו להסעי את הזקנים הוציאו מתוך

הגורן הרבה גברים .היה עלהים לעמוד בשוררת של ארבהע
ולהחזיק ידיהם מאחור .הקיופ ארתם הרבה אנשים מזויינים,

ביניהם גם כמה גרמנים  ...מאחור נסעתי בשמאית שלי יחד
עם ערד אחד .הפעם נסענו ריקים .להמ  -אינני יועד ...
כאשר הביאו את הגברים ביד התעהל לביד הבוררת ציור עליהם
להתפשט .אז קהמ מהרמה גדולה .עמדתי על שפת הבור
וראיתי איד שאחד לא נשמע לפוקהד .ניגש אליר אחד לבוש
אזרחית ,חמוש באקדח ,תפסו במעילו ורצה להורודי בכוח .על·
ידו עמד יהידו אחר שכבר התפשט .הוא תפס את הלבוש·
אזרחית בצרראררנר )יותר מאוחר נודע לי שזה היה צ'יז'אס(

רמשך אותר לתרד הבור ,במקום שהספיקו כבר להכניס הרבה
גברים .היחרדי לקח מצי'ז'אס את אקחחר רריה ·בקרמנדאנט

הצבאי הגרמני ,שעמד באותו הזמן על שפת הבור ,אך החטיא
ולא פגע בו .חקומנאדנט קפץ לתוך הבור .אז עזב היחרדי את

צ'יז•אס וחטף את הקומנדאנט וחיכה אותר באקדח על ראשו.

ב  26-באוגוסט בא הקומנדאנט הגרמני וציורה שנמסור את כל

אחרי הקומנדאנט קפץ לתזז הבור גם הטכנאי יאנקונאס.

דברי הערך והחפצים שברשותנו .התלמיד כגן לא מסר את
שעדנו .חרא החביא ואתר מתחת לקרשים .פלר-גת העונש אספה
את כל דברי הערך והחפצים .כגן הלך למקרם מחבוא שערנו.

לראשונה הוציאו מתון הבור את הקרמנאדנט הגרמני ,א nר·כן

פתאום צעק ,כי במקרם מחבוא השעון היה אדם תלוי .כשהת·

קרבתי למקדם ראיתי שזה יהדוי  ...במקרם גילינו ערימת
קרשים רהסתתרנז שם .ב  28-באוגוסט החלו ל·הרציא את היהו·
יזם ראני שרמארל סמרלסקי הסתתרנו שם  ...אחר-כך ברחנו.
הסתתרנו כיערות ובשנת  1943הצטרפנו לפרטיזאנים".
על מהלך ההשמהד מסר ב·  11במראס  1964את עזרתו
רלאדאס סליררסטראררצי'יוס ראלר דבריו :
"הייתי בחצר הקסרקטין ,כאשר נודע לי שיירו ביהודים.

על המשאית שלי העמיסו כעשר חבירת לא גדולות של סיד·

כלור ,כעשר תיכרת וודקה רכן ארגזים אחידם של בירה ...
לאחר שעברנו

כ 200-300-

כקילומטר ,היה ,בצד השאמלי של הדר,ך

מטר מהכבשי ,ברר חפור ,מכרסה בענפים ושרשים,

כך שמרחוק אי·אפשר היה להבחין בר .אורכו היה כ 100-
מטר ,רוחבו כ  4-מטר רכשני מטר עומקו  ...כשהגענו ארמר
לי להיעצר על שפת הבוררת .ליד הבוררת הסתובבו שבריי·
מלחהמ מברית·המרעצרת רכן הרבה אנשים מזויינים .שבריי·
המלחמה פרקו את החביות והארגזים והעמידו אותם על·יד
הבררות .אמרר לי לחזור ולנסוע לחררת·הסרסים .זה ההי בחצי
חירם .ראיתי שאת הגברים החזיקו בגררן ואת הנשים באסם.

היו

שם

הרבה

גרמנים ...

אנשים מזריינים ששרמו

עליהם רכן

כמה

את יאנקרנאס רלבס,רף את צ'יז'אס .לאחר זמן יצא לי לשוחח
עם יאנקרנאס והוא אמר לי שדקר את היהויד למרו.ת היכן שמר

את צ'י' Tאס לא הבחנתי ,אבל נאותר היום נודע לי שהסיעו
אותר לבית-החולים ושם מת ושכנראה נרטש גרונו ••• על
שפת הבררות ראיתי את גיליס ,מהנדס תחנת·הnשמל בקידיאן .
חרא ירה ·באנשים ,שהדי כבר בתרך הבוררת .ירז גם ממכונות·

יריח .כשירו בקבוצה הראשונה ,ניסר שלוהש דיר,ידם לבורח
לעבר הנחל סמילג ,אבל ירו בהם והמיתום .כאשר גרמו לירות
בקבוצה הזאת שוב נסענו לחורת הזססים  . . .כשגמרו לירות
בגרבים הביאו את הנשים .גם אר-תן לא הסעיו במשאירת ,אך
בשל סיבה כלשהי צויד היה לנסוע אחרהין .בנשים ירד נאותר
אופן .רק את הקבוצה הראשונה ·הפשיטו .מפחד ובהלה מרטו
הנשים את שערות ראשיהן .ירו עד רדת השמש .ירו גם בילדים.

שבויי·המלחמה היו שופכים מיד על הנרצחים כלרר·סידי
ואדהמ .כשגמרו לירות העמיסו על המשאית שלי בגדים ,שאו·
תם הבאתי למחסן .אחר·כך שחרר אותי מפקד המשטרה

קררקרטיס לביתי"·
קבר·האחים גודר אחרי המלחמה על·ידי שרייד קיידאן וכן
הוקמה בקמום מצבה.
ברשימת

בליטא" חלק ',ב רשומים המקומרת

.1

יער בבנאי,

קררקרטיס .הקרמנדאנט הגרמני  ,שעמד ליד הגורן ,הסביר להיר·

זים ,שיובילו אותם לעבודה בדטנרבה רכי את הזקנים ,שאינם

יכולים ללכת ,יעבירו ראשונים .עלי ציור לגשת לשערי הגורן.
כשהגעתי לגרדן פתחתי והורדתי את הדופן השמאלי של המכר·
בית .ליד המשאית העמידו ספסל ואמרר לזקנים לעלות לארגז
השמאית .אם ההי למיהשו קשה לעלות ,נעזר ביהודים אחרים.
כולם התישיבו לע רצפת הארגז  ...כשהגעתי למקרם אמרר לי

מקורות

כפי שזורקים שקים .היה זה מחזה אכזרי .כך נהגו גם באנשים
שהביאה הז,סמאית חשביה .כשנסענו ,ירו בהם .כך עשינו ארבעה

זמן

הבאים :

300

מטר מהכביש הראשי

הרצח

מספר

; 23.7.41 -

  125גברים ונשים.הקרבנות
 2קילומטר מהעיר קייאדן ,בגהר השמאלית של הנחל
סמילגה ,בקיר בת שהר·התערפה ; יום הרצח ; 28.8.41 -
מספר הקרבנות  2,076 -אנישם ,נשים וילדים.

•2

להיעצר ליד הבוררת .אחר·כך פתחו את הדופן של המכונית

8

ק"מ מקיידאן,

קידיאן-סררווילישרק ;

היה שם הקרמנדאנט הגרמני רכן מפקד המשטרה

וצריו על השבויים לזרוק את הזקנים לתוך הבוררת .זרקו אותם

קברות·האתים,

שפורסמה

בספר

"טבח

הזמני

עדרת דדו וולפח ,ארכיון "יד ושם"•1564/1415 ,
בול כחן ,בספר "א ידי אין רראלד" ,ניו·יררק , 1955
עדרת בררך זיו ,ארכיון  ,,,,שום"•1700/1569 ,
"טבח המוני בליטא" ,חלק '.ב

יהדות ליטא
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קלוביאן

בעמדו

) ( KLOVAINIAI

בפתח

ראה

כנראה התמוטטה

כרפ בצפונה של ל'יטא 7 ,ק"מ מזרחית-דרומית לפדקרדי,
במחוז שארו .י~ בשנת  1923התפקדו במקום  21יהורם .ב .שנת
השאוה חיו במקרם רק משפחות ספורות של יהודים.

עם פרוץ המלחמה וכניסת הגרמנים נרצחו היהודים על·ידי
ליטאים מקומיים .הצטייד הרוצח גריגאליונאס ,אשר רצח במו·

שני

גברים

מוציאים

אחת,

אשה

אשד

תחת מטר המכות.

בשבת 30 ,באוגוסט  ,1941ריכזו את כל היהודים בתואנה
כי עודמים לשלחם למריאמפול ולשכנם שם ,בגיטר .הובאו
עגלות מן הכפרים הסומכים  mעמיסו עלהין חפיצם רבים ,כדי
להבאים ,כביכול ,אל הגיטר .העגלות לא יצאו לכיוון מריאמ·
פול ,א·לא כורנו אל בית-הכנסת .לאחר שפוקר את כל המטל·
טלין הושיבו בעגלות את היהודים רהובילום אל הקסרקטינים

ידיו את הז:רחן היהודי איסרמאן רכן את אחותו וגיסו של

במריאמפרל,

הטוחן.

קזל יובה·רוהד ,רפ· ן ,לודורינובה ויש,ובםי סמוכים אחרים ,ביחד

כ 8,600-
ביום ',ב ' 1.9.41ט) אלול תש"א( ,נורו כולם על שפת הנהר
נפש.

מ~,וררת

ארכיון

שם

כבר

נמצאו

היהודים

המקומיים

ויהדוי

ריזנטאל,

"יד רשם" ) •M-9/15 ( 6

ש~שופה והוטלו אל הבורות המוכנים .מספרים כי מי·הנהר

היו אדומים דמםמ של היהודים.
האוכלרסיה הליטאית שמרה בשבע עיניים לבל ימלט יהודי
אחד על נפשו .אנישם מספר שעלה בידם ל'ברוח המשחיטה,
נתפסו בדיי הליטאים והובאו למקום הרחצ .לאחר  3חודשים

קלוואריה )סובאלק(

) ( KALVARIJA

נתפסו גם מרדכי גולבאס רבני יבתו ,שהתחבאו בסב.יכה .וכלם

עיירה בדרומה של ליטא ,במחוז מרימאפול .בשבח השואה
חיו בה כ 250-משפחות יהדרידת.
נירם ',א  ,22.6.1941בכנסר הגרמנים לקלוואריה.
אחרי כיב-וש פרלין וחלוקתה בשנת  1939נמצאה קלרואריה
בסמוך לגנרל עם גרמניה ,שקיבלה את חבל סובאלק .היא
נכללה ברצועת רג,,בול בת  25הק"מ ,אשר לגביה הורה
שטהאלאקר לגישטאפו בטילזיט לחסל את כל היהודים ואוהדי

נורו בפומבי בכירכ השוק .מיד לאחר האקציה ערכו הליטאים
בקאלוואריה מסיבה גדולה .הם שתו ורקדו לרגל "השתח·
רדותם" מהי-הודים; לציון המאורע נערן עביר גם קונצרט

מיוח.ד הכומר הראשי של קאלרואריה מהיר,

היהודים ,להרוס את כל החבריות היהודיות ,שעמדו כל הימים

בשכנותה של הכנסיה נצררת ",ד" למען לא יישאר המן זכר ,
ומן הלבנים עשה גדר לכנסהי.
ברישמת

הקומוניזם.

ראש הגישטאפר בטילזיט ,האנס ב~המה ,הורה כבר ב 23-
ביוני למפקד שמטרת הגבול הגרמנית לחסל· את היהדוים,
והאחר-רן יצא מיד לקלוואריה לבצע את ההוראה.
ב·  1ביולי יצאה פקודה מטעם המשטרה הליטאית ,כי על
כל ההיוידם לשאת טלאי צהוב על בגדם ,ושאסור להם ללכת

לאחר חיסול

שופרסמה

קברות·האחים,

בספר

"טבח

המוני

בליטא" כרן ',ב מסומן הקבר בעיירה עצמה במילים הבאות :
הר אוראיס ,על שפת אגם אוריאס ,בקילומטר השלישי בכביש
קאלוואריה-סובאלק ,כחצי ק"מ בצד שמאלי המדרן ; יום
  90נפש.  ; 9.7.41מספר הרקבנותהרצח
מקוררת

שם דב·מנשה קרינגל ,
אפשטייז ,תל·אביב ; ד"ר

על המדרכות .הם גם החלו נלקחים לעבודות כפייה .יום·יום,

עדות

בשעת הובלת היהודים אל העבודה ומן העבדוה ,היו מתקלסים
ו"משתעשעים" בהם לעינהים של ליטאים רבים.
בתחילת יולי רוכזו קומוניסטים ליטאים ,אינטליגנטים יהר-

משז
דר"ח משפט·ארלם ,עמ , 367-365 1

)ראה :

ארצרת·הברית  jיצחק·פנחם

גלדים ;

אברהם קרונזרן ,חולון.

מריאמפרל(

יזם וסתם יהודים m ,רבאו אל המלון "זדרוייביץ" .שם היכרם

רענירם ,כמשד ימים אחדים .ב  5-דא ב  9-יביולי הו,בלר כולם
אל האגם אוראיס 2 ,ק"מ מה· עיירה .שם ,על' הגבעה ,לדי בוררת
מוכנים,

בורר

קלטינאן

האנשים ונקברו.

יעל הקורות ביום זה נמסור כהמ פרטים במשפט·אולם
שנערן בגרמניה .הועמדה למשפט קבוצת הגישטאפו בטיל·

) ( KALTIN11:NAI

זיט .במשפט זה העיד הפרעלאט ד"ר מ .קר,רפאוריצ'יוס ,מי

עיירה קטנה במערבה של ליטא ,במחוז טאורריג .במיפקד

שההי בזמנו שד-החקלאות בממשלת ליטא ,שברח אחרי מפלת
גרמנהי והופעי כעד בינואר  ,1958בין האשר סמר קרואפ·

הת,רשב.ים בשנת  1923היו בקאלטינאן  130יהודים .יש להניח
שבשנת השואה חיו בה  20-15משפחות הידויות בלב.ד
הגרמנים נכנסו לקאלטינאן ב , 23-או  24ביוני  1941אחרי
קרב קשה עם הצבא הסזבייטי הנסוג .ימים אחידם עברו על
יהדוי העיירה בשקט יחסי .נירם ',א  29ביוני  ,1941הופיעו
לפתע גרמנים חמושים ,יחד עם מלווים ליטאים. ,ועצרו את
הגברים החהודים ,בני  15ומעלה .הי,ו אלה אנשי ס"ס מהידי·
קרוג ,אשר פשטו ב~אותו יום על עיירות הסיביבה ,דכי לחטוף

לתוך הבית .בדרכו ראה כיצד הוכר באכזריות גברים אחדים,

יהדוים למחנות אשר בהידיחקג.

רריצ'יוס ,כי כאשד נעצרו הליטאים והיהודים שנחשדו ·בקומו·
ביזם ,פגר אליי נשרת העצורים וביקשו את עזרתו .כאשר יצא
עם שני כמרים צעירים לרחוב ,שמע צעקות איהמ ממל,ון קטן,
אשר

בו

הוחזקו היודים,

ואשר

כפי הנראה הוכו

באכזריות

רבה .שני הכמרים הצעירים רצו להיכנס לכנין ,אן שני אנשי
גישטאפו חסמו את דרםכ .אז ניסה קרופאוויצ'יוס בעצמו לחדרו

נשים ונהמ ילדות כבנות שתים·עשדה .גם לו לא נתנו להיכנס.

הנשים והילדים הוחזקו בקאלטינאן  mרעסקו בעבודות שר·

ערי
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השדה

נרת ,בעיקר בחקלאות .ב"  16בספטמבר ) 1941כ"ד באלול

הליטאים על ההיודים שיש להם נשק .הם "תיםדש ומצאר"

תש"א( הובאו כולם ליער סרביניאי ונרצחו יחד עם יהודי

בחצר אחת נשק חביר )חצרו של שמערן ארשריס( ,רכזה ניתז
האוח

הסביבה.
ברשימת

קבררח·האתים,

שפורסמה

בסרפ

המוני

"סבת

כהמ מארח

להתחלת ההשהדמ.

נעצרו

מי,ד הוצאו

מהעיירה ונורו.

-

ב·.ך  29רוכזו כל היהודםי בכרכ אחת ,רקרבצרת קברצרח

יער סרביניאי ,כ·ן ק"מ המכביש שילל-סרביניאי ,בשני מקר·

הזעבח לאחוזת גדרסבסק שליד העיירה ,רשם תרסלר לדי רב·
דרת מוכנים .רבים הושלכו חיים לחרך הבוררת ,תוך אמירה
שחבל לבזבז כחד על היודי .בקבוהצ האחרונה הובאו אניש
הישיבה )מחוץ ל  35-איש ,שהושארו לקוברת הנרצחים
בסביבה( וראשי הישיבות  :ר' דניאל מרשברביץ ,ר' גרשון

בליטא" ,מותאר קבר·האתים בסרביניאי כדהללן :
האחד  300מ' צפונית ,והשני

מרח :
סזביניאי ;

הזמן

-

הקרבנות

oo -

ד נישם

 350 -מי דרומית לכפר

המחצית השגיח של שנח

ר· soo

המקום

; 1941

מספר

גברים.

מיאדניק ,ר' שלמה פיאנקר )ראש הישיבה הקטנה( ,ובראשם

הרב קלמן ביינשרביץ ,הם חלנו ובפיהם שירת "אזרן עולם"

קליקול

ו"אשרינו מה טוב חלקנו" .ראש הישיבה ר' דניאל הורשה
על·ידי הרוצחים לומר את דברר האחרון ,רה·רא דרש על "קידוש

) ( KLYKOLIAI

השם" ,ושיש לנצל את ההזדמנות למסירות הנפש על מצרה
עייהר קסבה במרחק של

כ·s

ק"מ מארקמיאן .כשנח השראה

זר .הרב קלמן ביינרשביץ נרדה ארחון ,ובמהלן עמשה הרצח

חיו בה מספר משפחות יהודיות.

נאלץ לעמוד על ברכיו ליד הבור רלצפרח בחיסול בני עדתו.

כשיצאה הגזירה על היודי מחוז מאז'ייק הובלו כולם
למאז'ייק ,אל האסמים שלדי נהר הררזsנטה ,ונרצחו ב 9-
באוגוסט " 1941ט) Tבאב חש"א( יחד עם אחיהם ממאז'ייק

אח הרצח ביצעו "אקטיביסטים" ליטאים .הנחה אוםת גרמני

35

אנשי הישיבה נרצחו

ב· 2.10.41

)י"א בחשדי חש"ב(.

בקלס חוסלו גם יהודי רייגרבה ,אח'ררנט ומקומרת אחרים.

והסביבה.

)דאה :

מהגישטאפז בקרבנה.

נשארו בחיים נ  10-אנשים שברחו לגיטארח שאורלי רקובנה
אר שהספיקו לברוח לרבית·המרעצרח.

מאז'ייק(

ברשימת

שפורסמה

קבררח·האחים,

בספר

"טבח

המרבי

בליטא" חלק ',ב מסומן דק מקרם אחד לקרב·אחים .הוא נמצא
שני קילומטר צפונית מהעיירה .טמונים בר  483גברים ,נשים

קלם

וילדים ;

) ( KELME:

מרעד הרצח

•26.7.41 -

מקודרת

קלם,

אחת העיירות המפורסמות בעולם היהודי ,נמצאת

במרכזה של ליטא במחוז ראסיין .כשנח השראה חיו בה

כ· soo

משפחות היודיות.

עדות

ישראל גוטמן ,ארכיון

,,,,

דשם",

, 1032/930

"ליטע" ,כרך '.א

"שערים" ,עתרן פועלי אגודת ישראל ,ב' ניסן תש"ו ) (, 3,4,46

נירם פרוץ המלחמה פרצה שריפה בעיירה ורוב בחי היהו·
זים עלו באש .היהודים נחרדו ובדןח לכרפים ,לשדרת ולירעות
הסומכים ,למצוא לעצמם מחסה.
קמאי

ב"  26ביוני  1941בכנסר הגרמנים לעיירה ומיד התארגנו

קבוצות של לאומנים ליטאים ,ענדו סרטים לבנים לשרווליהם
הועמידו עצמם לרשות הגרמנים .עם כניסת הגרמנים החלו
היהודים לחזור לעיירה ,אך הם לא הורשו להיכנס לבתיהם

) ( KAMAJAI
העיירה קאאמי שרכנת  18ק"מ דרומית לעיר·המחזז ראקי·
שוק .לפני מלחמת·הערלם השביח חיו בה כ· oד משפחות

ששרדו .היה עליהם להצטופף באסמים ,ברפתות ובמחסנים.
החלו .גם נגישות ,התעללויות ורצת ביהודים.
הקרבן הראשון היה אחד מבחירי הלודמים בישיבה ,מ•ז~ה

הגרמנים נכנסו לעיירה נירם ',ה  26ביוני  .1941יהודים שהיו

ביבוש .העלילו עליו שהכין מכרנת·תרפת ורצחרהר.
ב·  27.6.41העלילו על ההיודים ,כי החביאו נשק ,שמסתתרים

להם אמצעי·חחבררה ניסר לברוח לברית·המרעצרת .חלק
מהבורחים נתקעו דברכם בראקשירק ועברו עליהם כל העינויים

ביניהם הרבה קומוניסטים ושהם יורים על החיילים הגרמנים.

שעברו על היודי ראקשירק.

יהודיות.

ב· ' 1.7.41ז) בתמוז( הפרידו בין הגברים לנשים ולילדים.

עוד לפני כניסת הגרמנים לקאמאי ניסו "אקטיביסטים"

כל ההיודים רוכזו בשלושה מקומרת אצל בעלי אחוזה יהודיים.

ליטאים מקדמיים להשתלט על המוסדרת המשמלתיים של
העיר .המיליציה הסובייטית הנתגדה דלפי דייעות בלתי נזרקות
נהרגו כ·  1sליטאים .עובהד זר ור.תיחה ערד יוחד את ה"אקטי·

הגברים רוכזו באזררזה הגדולה של זזנדל לרנץ ,הנשים אצל

משה גלמאן ,ומקרם שלישי היה אצל קזשלבסקי .חיי היהודים
נעשו ללא נשוא .נוסף לכל הם גם דעכו ללחם ,ני הליטאים
היו מגרשים אותם המתור בחנויות .הם היו

אומרים :

"בשביל

ההיוידם אין מזרן ,אין להיודים כל זכרת לדרוך על אדמת
ליטא הקחשה" .כן עברו שבוערת אחדים .בסוף יולי העלילו

ביסטים" וכאשר נסוגר הסובייטים התחילו לעררן ופגרומים
בדי,זדים  :שדדו רכוש היודי ,התעללו בתושבים .רבים מהיהר·
זים הוכר קשרת ועונו.

הפרעות גברו עם כניסת הגרמנים לעיירה .גירשו אח היהר·

יהדות ליטא
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זים מבתיהם וכלאום בבית-המדרש ,ללא מזון רמים .רק בדוד

טאים .אמנם היה בעייר-ה קרמנדאנט צבאי ,אבל ההיודים

נס עהל בידי כמה יהודים להשיג קצת מזון ,כעבור כמה

כמעט שלא רארהר,

את הגברים

כ·עברר ש•ברעיים

שבוערת הוצאיו את כל יהודי קאאמי מן העיירה :
הביאו לראקישרק ,את הנשים והילדים  -עד מאחורי אבל,
שם רנצחו יחד עם שאר היהוידם שרוכזו מעיירות הסביבה -
בימים שביד ה·  1sל·ד 2באוגוסט , 1941
םקוררת

טים" הוציאו הממתכן קבוצה גדולה של גברים ונשים גמיל
 13שנה ומעלה ןהסיערם נאותר כירון .המשאית נסעה הלזו
שווב והוציאה מאות גברים ונשים ,ובכל פעם היו הליטאים
אורמים ,שמסיעים אותם לעבודה בזיאגר .כך הוציאו בשמך

קרוזו

היום  390נפש .אחרי·כן נתברר ,כי כל האנשים הרבלז
מהמחנה אל היער בקרדפי ,כ  9-ק"מ מקררז' בדרן לקןsלם.

) ( KRAZIAI
קררז' נמצאת במערבה לש ליטא ,במחוז ראטיין .בשנת
השראה

תיר בה

משפחות יהוידות.

הגרמנים נראו ליד קרר ' Tביום ',ג  .24.6.41העיירה יושבת
בעמק הנהר קראזיאנטה ,ומשני העברים רפץ שם קרב .הישוב

עהל באש.
עם פרוץ המלחמה ברחו היהודים אל הכרפים שבסביבה
הוסתופפו שם בבתי האיכרים מכריהם .לאחר כשברע חזרו
היהדוים לעיירה ,לפי פקוהד מיוחדת ,והתגוררו בבית אחד
שלא עלה באש ,ניתז של בנצי הקצב ,על החצר הרחבה
הואורווה והמחסנים .במקרם הצטופפו למעלה מ·סס 4נפש.
כעבור

ימים

אדחים

נוספו

עזר

באר בבוקר "אקטיביסטםי" מזדיינים ושמר מצור על המחנה.
לפי רישהמ השביאו קראו נשמרת שיל  11צעירים ר mקםי
ומארר שנלקחים ןם ,אל מקרם·עבהדר בז'אגר .הולע אותם על
משאית רהסיערם בכיורן לקןsלם .מסביב למתנן נשאר משמר
כב.ד כעבור שעה לערך חזרה ארתה המשאית ,רה"אקסיביס·

עדוםת של בלה פסטרנק ,רמת·גן  jדוב כהן ,גבעתיים.

כ100-

 -ושרב ביום ',ג כ" Tבתמוז ) (22.7

-

יהודים

כפריים

מהסביבה,

הש"אקטיביסטים" הליטאים גירשרם מתביהם.
ביןם ',ג · ,8.7באר "אקטיביסטים" ליטאים וצירו על ההיודים
שיקחר את חפציהם ,שנשארו מהשריפה ,יולכו כולם אל כיכר

שם היו מעמידים אותם ליד בררות ,שנחפרו בדיי  17הבחורים

שהוצאו לראשונה ,וכולם רנצחו ביריו.ת
במת•בן נשארו  64ילדים ואםת ערד 5

מבוגרים :

רבה של

העיירה ,הרב ר' אליהו קרמרמן )אשתו שוני ילדיו הוצאו( ;
רי ישראל זיו ראשת,ר ; אבשה לייזארין ,שילהד אבוות יםו בן
ולכן לא נלקחה רגם התינוק היה בין הילדים ; ערוד בחררה
אחת ,טןsמה )הבת של ביינה מלקס( ,השושראה לשם טיזפל

בילדים .הילדים בכר ללא הרף על הרריהם .הגדולים שבהם
חרייבר לצאת יזם·י·ום לעבודה בעיירה .הם היו מפנים את

ההריסות של השריפה ,מנכשים עשבים וכדרמה .כלכלת הלידים
היתה בצמצום רב .הם אכלו ,בעיקר מהמזרן של אלה שהוצאו.

שמירה היתה רק בלילות.
ביד הליידם במתנן היה גם זאב לייזארין ,בכן  13אז ,הווא
מספר:

הושק .זה היה לפני·הצהריים .בכיכר סודרו נזלם בשורה.

"נשארתי יחד עם שלרש אחירתי הקסבות .רצינו לברוח,

הם נצטוו להניח את החפצים ,לצעוד  2צעדים אחןרנית ולא
לזת .ה"אקטיבסטים" התחילו מחטטים בחפצים; נטלו דברים
בעלי ערן וערמו לערימה אחת באמצע הכיכר .אחרי·כן פקדו
על היהדוםי לה:תקרב ,להוצאי מהכיסים כסף ,שעונים ,זהב,
תעדוות ,ולהניחם על האדמה .ושוב ניתנה הפקודה  :לסגת
אחורנית  2צעדים ! השומרים אספו ,את כל החפצים ·.שרב נתנו

ורצינו לראות בעינינו אם במאת הרגו את בני משפחנתו )אבא

היה

פקוהד ,שכל אחד יחלוץ את נעליו .הליטאים עברו וערכו

הקברות".

ראמא ,שני אתים ,שני דודים וידליהם וערד קרובים( .באנו
אל היער בקרפדי ,ולא מצאנו את המקום .נכנסנו אל איכר
לשאול .הוא נתן לנר לאכל ןאמר לנר ,שבאמת הרגו ,אבל לא
רצה להראות .הוא אמר לנר לש:ןב .חזרנו אל המכתן ,כי זה

ביתנו.

אחרי

השחרור

הייתי

נאותר

מקום

וראיתי

את

חיפשו בנעליים ,אם הסתירו בהן משהר .לאחר·מכן ערכו

על הנעשה במתנן מספר גם יוסף ינקלביץ ,שהיה אז כבן

חישופ אצל כל האנשים )גברים ,נישם וילידם( .חיפשו ·בגסות,
וניחרד אצל הנשים.

עשר " :ליטאים מהסביבה היו באים לבקר ,והיו מנמחים
אותנו הילדים ומספרים לנר ,שהררינו בחיים .בעינהים ראו

בתרם החיפוישם הרשו לנעול את הנעליים זצירר על כולם
ללכת לאחוזת ישרקשטא )כקילומטר מהעיירה( ,שם רוכזו

אותם מגבבים שחת אצל איכרים ועוסקים בעבודות אחרות.

כולם במתנן ,שקראו לו "מחנה·היהרדים" .לחם היו מקבלים
אכן מהליטאים בקיצזב .להיידום אחדים היו רמתפים מתיחת
ליבתהים השרופים ,והם היו הולכים -ומביאים משם תפוחי·
אמדה וצמרכים ארחים~ סידרו כמתבן מטבח כללי רכל אחד

יוכל להשתשמ בו .כמה יהודים קיבלו מצרכי·מזרן ממכירהם
האיכרים .לפנות ער ב ההי בא שוטר ליטיא ' ועומד כל הלילה
על המשרמ .בכל יום היו לדקחים מספר 'יהודים לטאטא את
הרחו-ברת ולגפרת את ההריסות .מצב·הררת ההי מדוכא ,הכל

ההי מוערפל ,אולם איש לא העהל בדעתו שהגרנמים אורמים
להצויאם להורג .בעיירה לא נראו גרמנים .הצבא הגרמני עבר
את העייהר וצעד הלאה ,והשלטון המקומי נמסר לידי הלי·

הם היו מביאים לנר לחם ,חלב ,חמאה .כמה מהם היו מדברים

על לבןנ ,שנלך אתם אל בתהים ,רשם יחזיקו אותנו כילדדים.

הם .אבל הרב אליהו קרמרמן רר' ישראל זיו ,שגם לו היו אכן
שלדשה ילדים ,התנגדו דלבר זה .הם הטיפו לנר בלי הפסק,
שלא נשמע ולא ניתפס לפיתויים של גויים .אולם לא כולם
שמער לדברהים ,רשבעה·עשר ילידם עזבו את המתכן והלכו.
אז סירפו הרב זרי ישראל ל"אקטיביסטים" על כל הדבר רגם

מסדר להם את שמרת הבורחים ושל הליטאים שאספרם .הלכו
ה"אקטיביסטים" לבתי האיכרים הוחזיררם למתנן".
שבניים בספטמרב ,י' באלרל -

שורב נירם ג'1

בשערת

אחר-הצהריים

שתי

מכוניות

נוסעות

ובהן

-

נראו

גרמנים,

אנשי ס"ס .המכוניות פנו אל יער מןsדזייקאלניס הסמוך,

ערי
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השדה

ומרוחק ראו שנעצרו שם .בר בזמן הביאו ·ז:ני ליטאים מזריינים

בראשית  1942נתפ bהנער ישראל בן שפסל ,בהתרוצצו

מן העיירה את ד"ר אשר שמידט ואשתו ובנם הקטן ,הכניסרם

בסביבת מקום הולדתו ,קרקליאני .השוטרים הליטאים שתפסו·

-

שנודע

הר עינרהו קשות ,בתקווה שיגהל להם את מחבואו לש חברו

כעסקן ציוני ערד מהימים שלמד באוניברסיטה בקרבנה

היה

אברהם פרייס .אולם הוא לא מסר הלם דבר .הוא הובל אל
בית-העלמין היהודי בקרוז '.שם העמיחהר לחפור לו בר,ר

אל המתכן ,ולא נתנו לאיש לצאת .ד"ר שמידס

-

הרופא היחדי בקרר ' Tובסביבה והיה מקובל אמרד על האנשים.

אחרי כניסת הגרמנים טיפל באלה שפבצעו בקרבות ,ולכן לא

וקמינסקאס ומזיליאוסקאס ניפצו את ראשו.

הנער יצחק ינקלביץ מצא לו מקלט אצל איכר בסטדלגי,

נגער ונ לרעה .הוא התהלך חופשי ןעסק במקצועו.

האנשים במתנן הרגישו ,כי סופם הולך ובא .חרדה תקפה

שביד קרר!' שרקודררלי ,ורעה שם רפות .בקיץ  1942נפלה קטטה
ביד האיכר ובין שכנו ,והלה הלשין עליו ,שמחזיק הוא כביתר

שהמצב לא טוב ,רמי שיכול להציל את עצמו  -יברח ! גם
בנר הקטן ,בנימין ,שרגיל היה לדבר ליטאית ,כל' it-רן המטפלת

יהודי .הנער נתפס והובל לשקודרריל ,שם תלו אותו.
טאמה ,שטיפלה בילדים במתיכן ,נתפסה זמן לא רב אחר

את הילידם ויללה מרה פרצה .בהיכנסו אמר ד"ר שמידט

שלו ,נצטעק כאן ביידיש " :איד ביד א יי,ד איד ווי ל לעבן
)יהודי אני ,רוצה אני לחיות( !  •" ..רבים ניסר מיד לברזח,
אבל רק בידי מעסים עלה להתחמק הממכתן .הית,ד הילדים
והמובגרים ,הוצאו לפי רשימה בשתי קבוצות אל יער מאדז'י"
קאלניס ,שם נצטוו להתפשט עירומים .אחר הכניסרם אל תוך
שוחה ,שהסובייטים חפורה בזמן הקרבות ,ורצחרם ביריות .את

התיונק לייזארין ,בן  6השבועות ,תפס ברגליו הרוצח ברונירס
קמינסקאס ,ניפץ ראשו אל עץ וגם שסער לשניים .בשעת
הטבח התקהלו במקום ליטאים רבים .הם פשטו על השלל של
היהודים ולקחו בגזים ועוד חפצים שנשארו.

השחיטה,

עונתה

בבית·הסרהר

קשות

שבעיירה

ואחר רצרחה.

האחיות פרלמן התחבאו כל השנים ליד העייהר בכיתר של
אירכ אמי.ד אחר בראו של הצבא האדום נגפש איתן בקררו'
קצין יהודי ,יליד העיי·,ה ,והוא הציע להן להעבירן אל בית·
הילדים היהודי בקרבנה .אולם הן לא הסכימו לעזוב את
הליטאים .יודעות הן מפי ליטאים נאמנים ,כך טענו ,ש"היהודים
שוחטים ילדים נוצרים למצות פסח רעוד דרבים נוראים"
ולכן פוחדות הן

-

מפניהם •..

צעיר אחד מקררז' ,אידל בלון ,בנו של שלמה הפחח והשמש
של בית·המדרש ,נמצא בראשית המלחמה כשאורלי .בגנזו שם

ר• ישראל זיו ,שברח מהמתכן ,קפץ אל אורווה סמרנה

הסכנה ,ברח מהגיטר והגיע אל עיירתו קרוז' .אולם את ההי-,

והסתתר שם בתךר ערימת שחת בעליית הגג .ליטאים מזריינים
נכנסו לאורוהו לחפש יהודים ,שחסרו לפי הר'ז-tיהמ .הם דקרו

זים לא מצא עוד בחיים .בצר לו פנה למכריו הליטאים בבקשת
עזרה ,וכמה מהם נעתרו לו והחזיקהוו עד נסיגתם של הגר·

בשחת רבוביהם המנודבים והוציאו משם את ר• ישראל ,כשהוא
שותת דם ופצוע .הוא הובל מדי אל הבור ונרצח עם שאר
האנשים.

מלבד ר' ישראל זיו וטאמה ,ברחו מהמתכן ברגע האחרון
לפני השחיטה עוז שתי נערות ןשומנה נערים  -נולם בגילים

 .14-10הצעיר שבהם ,יוסף ינקלביץ ,שטרם מלאר לו 10
שנים ,קפץ יחד עם ר• ישראל זיו אל האורווה והתחבא גם
הוא בשחת .אולם מקומו היה בפינה אחרת ,ואותר לא גילו

מנים .הוא חזר אז לשארולי והסתדר שם כפחח.
שלושת הבנים שברחו מהמתכן ושוחררו על·ידי הסובייטים
הם  :יוסף ינקלביץ ,זאב לייזאריד ואברהם·צבי פריים .צרות
צרורות עברו עליהם .הם נתפסו נמה פעמים ונמלטו .מאור·
ערתיהם

והרפתקאותיהם

הם

פרק

נורא

ומיוחד

בפני

עצמו.

לאחר המלחמה עלו שלושתם לארץ .במלחמת השחרור לחם
לייזארין בגליל וניחרד ליד רמת·נפתלי .אברהם·צבי רפיים
נפל בקרבות ליד פאלוג•ה .כבן  21שנה היה במוחו.

הרוצחים .ממחבואו הציץ אל הנעשה בחצר וראה איד מוציאים

מקוררת

את האנשים מן המתכן ומוליכים אותם אל היער .הוא שכב

עזרתם של יוסף ינקלביץ )בן·יעקב(,

חולון ;

זאב לייזארין ,יגרו,

שם שלרשה ימים ,ומשהציק לו הרעב התחמק משם והחל

בהתרוצצות מאיכר לאירכ ,ממחבוא למחבוא ומסננה לסכנה.
חמיהש נערים פנו במנוסתם אל היער .שניים המם )דוד,

קרון

בנר של ר' ישראל זיו ,ראוריאשביץ( נתפסו מיד בצאתם
מהמתכן בידי פועלי מנסרה ,בעברם באחוזה .הם הוסגרו בידי

) ( KRUONIS

ה"אקטיביסטים" והובלו גם הם אל הבור .שאר השלושה הג,יער
אל

היער ,

ומרחוק ראו בעיניהם את מעשה הטבח .אחרי·נן

העמיקו לתוך היער .אולם בלילה לא נרגעו וחזרו לראות את
מקרם

הטבח,

מבצבצות,

ומצאר

ש"הברר

מכוסה

עפר,

ושערות

ארונות

רזם "...

כשבועיים לאחר הטבח נתפס גם בנר השני של ר' ישראל
זיו ,חיים יצחק .הוא נכנס אל ביתו של ליטאי לבקזzז לחם.
תפסו בעל·הבית והסגירו למ·ז~טרה בקררז '.שם לקח אותר

עיירה קטנה,

יישוב יהודי

בן

כ 30-

ק"מ

ערשים

דרומית·מזרn

וחמש

ית מקרבנה.

היה בה

משפחות.

עם תחילת המלחמה התחילו מיד בריוני המקום להשתולל

בעיירה .עצרו את כל היהודים וכלאו אותם בגורן .את הנשים
והילדים שיחורר מיד ואחרי ימים אחדים שוחררו גם הגברים.

ב· :1,ת הכליאה הותר להגיש להם מים ולחם .אחרי שחרור
הכלואים נשחטו באחד הלילות הימ it-פחרת של ליפא פרלשטיין
ויחזקאל ררזנברג ,שהיו להם סכסוכי קרקע ועסקים עם
•~,כניהם .פחד נפל על קומץ היודי קררן ,שנמלטו אל איכרים

קמינסקאס והוליכו אל קבר·האחים במאדז'יקאלניס .אולם
בעברו ליד המנסרה של שרק•ז~טיס ,נכנס קמינסקאס ב' it-יחה
עם הפועלים  -ותוך כדי כך ציורה על הנער לחשד לו כאן

מכרים בכפרים שבסביבה .המשטרה הזדרזה והודיעה מיד ,ני

בסמרך את הקבר .אחר רוצץ את ראשו במעדר ולא כיסה עליו
אף עפר .גורית הנער נשארה מוטלת לכלבים ולעורבים.

על כל תר·ז~בי העיירה לחזור לבתיהם .היא גם הבטיחה שלא
יארנה להם כל רע .לאחר שכל הנמלטים חזרו התחיל גירוש

'הדרת ליטא
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הובאו לכאז יהויד כייסי גולה ,גודז'ון' גרינקישזק ,פאצ'ינל,

אימתי  :כל .דזין.דים נצטוו לעקור לעיירה הסמוכה דרשונישוק.
שם הוקם מעין גיטו לתזשבי דרשזנישוק ךכן ליהודים שהובאו
מקרון ,פאקון ומקומות·ישוב קטנים

דטנו ·נה ומקומות אחרים.

כולם הוצאו ב  2-בספטמבר ' 1941י) באלול תש"א( אל

אחרים שבסביבה.

איז ידיעות בד,וקות על גורל יהודי קרון .לפי סיפורו של
איכר ממוצא פולני. ,אוהד יהודים ,ריכזו ב · 15-באוגוסט ,1941
יום חג נוצרי גדול בעיירה ,את כל הגברים היהודים ,העלו
אותם על עגלות ו.דובילרם לאיזה מקום .נוצרים סירפו לאחר·
מכן ,שהובילו אותם אל יער קומנדול שביד פטרשון לקרבנה,
ושם נורו .ביד הנרצחים היה גם דר.ב לוי מאיר ,רב העיירה.

מכלי יהודי העיירה שרדו בחיים רק שתי אחיות נשואות -
חנה וולפה ומיכל פינברג יחד עם שני ילדיהם .כמעט שלוz:ז
שנים התחבאו אצל ידיד איכר ,שחי ביער בצדי הדרן .בעלה
של אחת האחיות נרצח אבוגוסט  .1941בעלה של השניה
הצליח להסתתר אצל אירכים מכרים עד לכמה חודשים לפני
השחרור .הוא נרצח על·ידי איכר ,כאשר בא לבקש ממנו
להחזיר לו כמה חפצים ,השפקיד בידיו.

את בית·המדרש בעייה iהצית שורף נעת הניביש ליטאי

מקרמי' שהיה ידוע כשונא שיראל•

הכביש קררקר-אסיין ,וכקילומטר רחצי מהעיירה נרצחו ונקברו
נקבר·אחים.

ברשימה שפורסמה נספר "טב ,ח המוני בליטא" חלק ',ב
נאמר על קבר-האחים
המקום

-

הכרפ

נקרוק :

פ~שטינוקאי ,במרחק

1.5

ק"מ מהעיירה,

 500מטר שמאלה מדרן חמלן קרוק-ראסיין ; הזמן
 ; 2.9.1941מספר הקרבנות  1,125 -גברים ,נשים וילדים.
בדו"ח שלו מוסר יגר שב·  2.9,1941נרצחו נקרוק  448גברים
יהודים 476 ,נשים יהודיות  201- ,ילדים היודים.

-

בראש הרמצחים עמד זראנקאס
הרוצחים הצטיינו באכזריוםת

-

"קלעי" לעשבר .מביו

האחים ירזאס

ויונאס סטאקאס,

פ~טראס לוקאשיוס ואחרים.
מקוורת

עדרת חסית

קררן·באדל,

וחרבות.

"טבח המוני בליטא" ,חלקים א• '.ב·ר

מקוורת

יוסף גאו" ,ורדיערקלאנגען" ,חלק ראשון ,ת"א  ,1961עמ' ,273 ,263
יוסף גאו" ,ורידערקלאבגעז" ,חלק שבי ,ת"א  ,1971עמ' •10 ,9
יוסף

באר,

"איו געלויף םרן חרובע היימעז" ,ניר-יורק

,1952

עמ'

ק~רק

•15 , 14

)(KRIOKAI

קר  iק

) ( KRA.KES

עיזיה קטנה במחוז שאורלי ,בקירבת הגבול עם לטביה ,כ 16-
ק"מ צפונית-מזרחית מיאניושק .לפני השואה חיו בה כ 200-
יהודים.
הגרמנים נבשר את העיירה בסוף יוני

עיהרי במרכזה של ליטא ,במחוז קיידאן .בשנת השואה חיו
בה

נ·sס1

משפחות יהודיות.

•1941

לכומר הזקן נמק-רם וכן לשני מורים ליטאים ,בעל ואשתו.
נודע על גורל היהוידם בסביבה .הם דיעו ,שלאחר התפרצות

עם נכיסת הגרנמים התארגנו "אקטיביסטים" ליטאים ,אשר

ראשונה של פרעות והגבלת זכויות תבוא השמדת הארכלרסיה
היהודית ,והחליטו להתנגד לכן.

לעצור פעילים קדמוניסטיים ויהוידם .העצורים היו מובאים

הם פנו לעומידם בראש השלטון בעיזיה רהיתח בהם להמנע

קיבול על עצמם את ענייני הסדר הפנימי בעיירה .מדי החלו

לעיר·המחרז קיזיאן .אף אחד המיהזדים העצורים לא חזר.
הדת·,עללות ביהודים החלה נבר בימים הראשונים .ה"אקטי·

ממעשי רצת .הם מארו ,שאל להם להכתים במעשיהם את העם
הליטאי .ה"אקטיניסטים" לעגו חלם ,והדגשיו ,שעבי רצון ,שאת

ניסטים" נהגר באכזריות .כך עינה למוות הרופא אלפרוביץ .יש
אומרים שכרות את רשאו הרעמדיוהו על המזנון בביתו .את
הרב" דדו גלרדברג אילצז לשים את ראשו על סדן·עץ ובסכין

הנעשה עכשיו אין להשיב ,ליטא תחהי נקייה ימהודים • •.אז
פנה אליהם הכומר הזקן נרגש ונסער ואמר " :אם כן עומדים
הדברים ,אז תחסלרני יחד עם הידו.זים .הריני משרת לאלוהים
רכל עדו נשמתי באפי לא ארשה שבקהילתי יישפך דם אנוש

ר' שבתאי פוכר ואת ראובה'לה הסנדלר ,אל מחוץ לעיר ,ציוו
עליהם לחופר לעצםמ קב,ר ירו בהם וקנרום במקום.

נקי

חתכו את זקנן .עברו כמה ימים והוציאו את הרב ,את השוחט

ל"טיפול" מיוחד זכו המשפחות ,שמישהו מת·וכן היה קשזר

לקזמרניסטים ולמשטר הסובייטי .שני ילדים ממשפחת טאקר
היו בזמנו חברים ב"קומיוג" .למרות העובדה שהצעירים עזבו
מזמן את העיירה ,הוציאו ה"אקטיביסטים" את הה·ורים הזקנים,

רצחו אותם ליד חבית וקברום במק·ום.

כל היהודים הוצאו מבתיהם ורוכזו בגיטו.
לפי מכבתו של מפקד המשטרה א .קוויטקוס מה· , 17.8,41
היו בקר·וק  337גרבים יהודים ן  115-נשים ,ביחד  452נפש.
בסוף

אוגוסט החליו מביאים את יהודי הסביבה לקרוק,

שנקבעה יחד עם קיידאן ואייראגולה נמקום·ריכוז ליהודי
המחוז.

"!

רצו הרצוחים לדר.גיע את הכומר והודיעו לו ,ני יעצרו "דק"
שלהשו יהודים "אשמים" וחם נקבו נשמותיהם .מהיר הכורמ

והדויע על כן להידוים ,שהספיקו להתחאב ,עד דשג,יע היזם
המר והנמהר וכל יהןדי קריק הוצאו מהעיירה וגושרו לז'אגר.
שם היה גורלם כגורל יהודי ז'אגר והסביבה שחיסולם האכזרי
והנורא החל נערב וים·ניפור תש"·ב,
מקוורת

עדות פנחס אולמן ,יבנה.

ערי
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חשדה

והבריונים הליאטים מרדידים עליהם ברד של מהלומות בחגן·
רות ,במקלות ובכל דב,א ליד.

קרוקי

) ( KRI OKAI

ההתעללות נמשכה עד אחרי·הצהריים .לפגות ערב הוכנסו
העיירה הקטנה קוזקי שוכנת במחוז שאקי על הגדה השמא·

לית של הניימן )מול סרדניק( ,כ"  40ק"מ צפוגית·מערבית

לקרבנה .לפני מלחמת·העולם השניה חיו בה כמאה יהודים

היהודים לבית·הכגסת.
גברים יהודים

ב"  26ביוני 'א) בתמוז חש"א( הוצאו 180
מבית·הכנסת והוכנסו למגרש גדור בשוק ,עליו נמצאו הריסות
הכנסייה הרפאבוסלבית ,אשר נהרסה זמן קצר לפגי פרוץ

)כעשרים משפחות(.

ביום השני להסתערותם על ברית·המועצות ,ב"  23ביוני

המלחמה .נאותר מנו ערכו הגרמנים נלווית הליטאים חיפושים

 ,1941כבר חדרו הגרמנים לעיירה זו ועמם "אקטיביסטים" לי·

בבתי היהודים .נמצאו ערד  30יהודים אשר צורפו לאלה שהיו

טאים ,וזt.התחילו מיד להשתולל.

בשוק .בשעה חמש א nר·הצהריים הועמסו הגברים על מכוניות

הם עצרו ארבעה צעירים יהודים ,אוהדי השלטון הסובייטי,

והובלו מחוץ לעיר בדרן לופלבגן ,בקירבת החווה רפישמוגטי,

סם היו חפיררת·מגן נגד טנקים אשר הוכנו על·ידי הסובייטים.

הובילו אותם לשאקי רשם הרגו אותם ביריות.

ב·  12ביולי ריכזו הליטאים את כל הגברים היהודים ,מנער

היהודים אולצו להקים סוללת עפר על·פי החפירות .לפי

ועד זקן 41 ,אנשים ,והוליכו אוםת לשאקי ,אכילו לעבודה.

תרכגיחם של הגרמנים היו הנדונים למוות צריכים לעלות על
סוללה ,לספוג את הכדור וליופל לתוך החפירות .הערב התקרב,
והסוללה ערד לא חיתה מרננה .הרוצחים האיצו ביהודים לסיים

הסמו.ך לפני הרצח היה על כולם לחופר קברים לעצמם .יחד

את העבודה ,כי רצו לגמור עבודת יומם .הם התנפלו על
היהודים ,ובשגאות ,מכות ובעיטות ,אילצו אותם לעבוד מהר.

התנגדות לרוצחים הליטאים ,אשר באו לעצור את אביה ואת

זעקות המוכים הדהדו למרחקים.

שלושה ימים החזיקום באסם ליד מה שכןנה "האחו היהודי"
ןב"  16ביולי )כ"א בתומז תש"א( הוציארם להורג ביריות ביער
עם הגברים הוצאה גם הנערה חיה·מרים גרטנר ,שגילהת

לאחר שהרקמה הסוללה ,היו היהודים מובאים בקבוצות של

אחיה.

את הגשים היהודיות ואת הילדים הוציאו בראשית ספטמבר

עשרה והיו ·מוצבים על הסוללה כשאחוריהם אל החפירות ופגי·

לסאפיזישוק ,עיירה סמוכה לקוזקי ,על אותה גדה של הניימן,

הם לפלוגת היורים ,מפקד הגישטאפר היה קורא בפגיהם מתון

עם

הנייר את "פסק דיגם" " :אםת מןצאים להורג לפי פקודתו של
הפיהרר ,כי גפעתם ; בצבא הגרמני" .קבוצה של כ·  20חיילים

שם החזיקרם

בבית·המדרש

זמן·מה

ואז רצתו אותם

יתד

שאר האוכלרסיה היהודית על·יד וילקי ב·  4בספטמבר 1941
)י"ב באלול תש"א(.

ואנשי משטרה היתה ירדה בהם .מי שלא נפגע למורת ,גורה
על·ידי אנשי הגישטאפר ערד הפעם .כן היו הגרויות מגתלגלות

וכןקרות

עדרתם של אלחנן גרטנר,

יפו ;

יוסף גרטגר ,רמת·גן.

לתוך החפירות .במקרה שנשארו גרויות על הסוללה ,היה על
כל קבוצה חדשה "לנקות את הסוללה" ולזרוק אח הגוויות
לתוך הברד .ביום זה נרצחו למעלה מאמתיים יהודים.
כדאי להזכיר כהמ

א.

קרטינגח

פרטים :

אל היהודים צורפה גם קבוצה של כ· so

ליטאים ,שהואשמו

בקומוניזם .לגרמנים נראה מספר זה גדול מדי .הורכבה במקרם

) ( KRE'l'INGA

מעין ןעדת·חקירה ,רכל אחד מהליטאים נקרא אליה ,ותרן
עיר·מחוז במערבה של ליטא ,על הגנרל הקודם עם גרמניה.

זמן קצר ביותר שוחררו מעל ל"  30איש .כ·  20צורפו אל

יהודים ,ביביהם מספר

ןגקברר באותו מקום.

בשנת

1941

היו  .בקרטיבגה

כ· 1,ooo

משפתות מפליטי ממל.
קרטינגה ,בכללה ברצועת  25הק"מ ,אשר בה צריך היה

להשמיד את היהודים ,לפי פקדותו של שטאל~קר.
הגרמנים בכנסו לעיירה כבר ביום הראשון למלחמה ,ללא
כל התנגדות .עם נכיסתם הגיעו לקרטינגה קבוצות ס"ד מממל
רמטילזיט וכן הגיע פראנאס לוקיס·יאקיס ,איש השירות החשאי
לשעבר

בליטא העצמאית,

היהודים.

ב.

אשר

בעת כניסת הצבא·האדום

אחרי

היהודים

גם

נרצחו

הם

בין היהודים היו אבות וכבים .ילד בך  12ואביר הלכו

דבוקים יח,ד והגה היה האב העשירי

במספר קבוצת הגורים.

הילד התחנן לפני הגרמנים שירשו לו למות יחד עם אביו.
מפקד הגישטאפו נתמלא רחמים והסכים להוציא מתון קבוצה
זו יהודי ולהכניס במקומר את היל.ד

ג.

בין היהודים עמד יהודי ראות צלב·הברזל מדרגה ראשו·

בה על

חזהו .התברר ,וz.זהיה קציו גרמני במלחמת·העולם

לליטא בשנת  1940ברח לגרמניה ושם שירת בס"ד הגרמני.

הראשונה .הוא הוצא מהשורה והובא לממל .גורלו לא נודע.

הוא תזר עם ראשוני החיילים וקיבל לרשותו את השלטון

לחוות

המקומי בקרטינגה

והסביבה.

התארגנה גם מפקדה של ה"אקטיביסטים" ,אשר בראשה עמד
הגזיר פטראס יאבוש  1Sיטייס ,האח אלראיז.

באותו יום

הובלו הגשים

והילדים מבית·הכנסת

פרישמרנטי .בלילה שבין ה"  26ל  21-ביוני פרצה שריפה
בבית·הכנסת.

האש

ואחזה

התפשטה

היהודים הואשמו בהצתה רב· 2s

גם

בבתים

הסמוכים.

ביוני הוצאו להורג נפריש·

כבר ביום הראשון פקדו על כל תושבי העיר הגברים לחת·
קבץ בכיכר השוק .היהוידם נצטוו לצאת מתון הקהל והם
רוכזו בפינה מיוחדת בכיכר .בגברים הלא·יהרדים לא גפעו
לרעה .ביהודים התחילה מיד ההתעללות ,ההשפלה והרצת .הם

תענוג מיוחד להתעלל בהם .כן ,למשל ,בעזרתו לפני רעדת

נצטוו לכרוע על ברכיהם ,לרוץ מסביב לכיכר ,כשהגרמנים

מסר

מוגטי עוד

63

איש .כעבור כמה ימים בררן עוד

15

גברים.

במשך כל הזמן היה בית·הכלא מלא גברים יהודים אם

מקרטינגה עצמה ראם מהסביבה .השומרים הליטאים מצאו
החקירה,

שהוקמה

בקרטיגגה

אחרי

גירוש

הגרמנים,

יהדות ליטא

354
לפרלאנגן, .דזמן

אנטאנאס בצ  ;sרריצייוס ,כי בהיותו עצרו ראה בעד החלון איד

ao

יהודים מתאי·הכלא השרבים .השומרים הובילו
הוצאו כ·
אותם עד לגבעה ליד הנהר ,ציור עליהם לזחול על ארבע
מראש הגבעה לתחתיתה ומי שלא הספיק לרדת מהר

-

הוכה

קשות במקלות .יותר מאוחר הוליכו אותם השומרים החמושים

לנהר וציוו עליהם לשחות מגדה לגדה .מי שלא הספיק בררה

בעודו בנהר .אלה ששרדו אחרי ההתעללויות הוחזרו לכלא.
בין ה·  11ל·  1sביולי נורו  120גברים בבית-הקברות היהודי.

כאן היה גם בסיון בריחה .זה שניסה נתפס וכעונש היה עליו

גרבים

 -ירני-ירלי  i 1941מסרפ הקרבנות -

ונשים.

700
מנהיגי הרוצחים היד פראנאס לוקיס·יאקיס ,סמילגיס רנראז·
שינסקאס.
מקוררת

עדות שרגא אולשוונג.
דוייח המשפט באולם.

"העובדות מאשימות' ',אוסף א,י דר.צאת דא,קדמיה למדעים בליטא
הסובייטית.

לרדת לבור ולסדר את גוויות הנרצחים .הוא נורה אחרון.
באמצע אוגוסט הוצאו להרוג  20נשים וילדים ,בני משפחות

קרינצ'ין

ה  15-שנורר קודם לכן.

) ( KRINcINAS

עד כאן היו מבצעי הרצח גרמנים ,שבאו מממל וטילזיט.
הליטאים ימלאו תפקידי שמירה .ניתן להם להתעלל ביהודים
וגם לענותם עד מוות ולרצתם ,אן בעת ביצוע השמדה "מסו·
דרת" היו רק גרמנים בכיתת היורים.

בתחילת אוגוסט  1941התקיימה פגישה אצל מושל המחוז
הליטאי בקרטינגה .בגפישה ננחר מושל המחוז שדוויטאס ,ראש
עיריית

קרטינגה

פיקטןצייס,

מפקד

משטרת

הבטחון

במחוז

קרטיגנה לוקיס·יאקיס ,מפקד המשטרה פטרארסקאס ,מפקד
ה"אקטיביסטים" במחוז ובא·כוח הגישטאפו.

נדרנו בעיות שרנות של המחוז ,ביניהן גם כלכלת האוכלוסיה
היהודית .הגרמנים האיצו בליטאים שירצחו גם את הנשים
והילדים היהדוים ,שהרי לא כדאי להאכילם ,כי בין כן וביו
כן אינם ער.בדים .הגרמנים גם הציעו להם ,שיבצוע בעצמם את

כפר בצפונה של ליטא 8 ,ק"מ צפונית-מזרחית מפרסברל,
במחוז

נירז.י

במפקד התושבים בשנת
בשנת השראה חיו בכפר

5

1923

נרשמו נקרינצייו

37

יהודים.

משפחדת יהודיות.

ב  22-במאי  1945קבעה ועדת-חקירה מיוחדת ,שנקבעה על·
ידי המועצה הסובייטית המקדמית ,שמבין תדשני המקום ברצחן

על·דיי הנאצים ועוזריהם המקומיים חמש שמפחדת של היודים,
זבחן  21גברים ,נשים וילדים .הם לא נרצחו נקרינציין ,אלא
הרע,נרר לפוסנול ושם בורר.
מוקררת

"טבח המוני בליטא" חלק ',ב עמי , 118-117

הרצח.

הליטאים הסבירו,

כן הוראות ממרכזם

שאין להם על

נקובנה .הם דחו את מתן התשובה למחר.

קרקינובה

בינתיים התקשר

) ( KREKENAVA

ראש המשרטה עם אגף המשטרה בקוננה ,וכפי שמסר אחר·

כן אמרר לו ,שאין החלטה לבצע רצח נשים וילדים ,אן גם
אינם מתנגדים לכן .הרבירה נשארה בידיהם .הליטאים ק"בלר
את ההצהע והתוכננו לבצע את רצח הנשים והילדים .המועד

קרקינרהנ

היא

עיירה

במחוז

פרניבז',

על

גזות

הנהר

נן$רויאזיה .בשנת השראה חיו בה כ· )( 6משפוחת יהודיות.

עם פרוץ מלחמת נרית·המרעצרת-גרמניה ניסר היודי קרקי·

נקבע לתחילת ספטמבר.
אכזרית בימוחד חיתה רציחת קבוצת  120נשים וילדים

בתחילת ספטמבר .לנשים ,לילדים ולמספר קטן של ישישים
שנמצאו בפרישמונטי ,נאמר תמדי שאבות·המשפחה נשלחו

לעבודה והם נמצאים במחנה נרפ.ד הנשים .תבעו שיצרפו אותן
לבעליהן .בתחילת ספטמבר נאמר להן שבקשתן אושרה והן
תורשיהנ להתאחד עם בעליהן ,כל הנשים ,הילדים והקשישים

נונה לברוח לרוסיה .הם זכרו את ימי מלחמת·העולם הראשן·
נח ,כאשר הבורחים מצאו מקלט ברוסיה .ליבם ניבא להם מה
מצפה להם נקרקינונה מידי הלאומנים הליטאים ,אשר לא
הסתירו את רגשות שנאתם ורצון הנקמה ביהודים.

בשררה וארכה יצאו היהודים על עגלותידם .את העיירה .הם
הספיקו להגיע עד פונינז.י אכן נעצרו על·ידי ה"אקטיביסטים"

ורכזו גבררן ,ונאמר להם שעליהם לעברו בדיקה רפואית .לפי

הליטאים והוחזרו לקרק.ינרבה .כאשר חזרו כבר היו גרמנים

תרד חיהת כל אחת מתפשטת גבורן ,רירצאת החוצה .בצאתן

בעיירה וכנופיות ליטאים מזדיינים השתוללו בה .מיד ריכזו
את כל צעירי היהודים וכלאר אותם בבית-המעצר שליד תחנת·
המשטרה .שני יהודים מהעיירה ,יצחק לדין זררדר·ביינוש לדין,
הביאו מזרן לקרוביהם העצורים וביקשו מהמשמר הליטאי
למסרו לאנשים .לעגו להם השומרים ,ירו בהם והמיתוס במקרם.
ימים אחדים עיבר את הבחורים ולילה אחז הרציארם מבית·

חיבר להן שרטרי·עזר ליטאים ,שיכורים רמשרלהבי רצח .הם

היד מתנפלים על כל אחת המנשים הירצארת ,מכים ארתן ב,שן·
טים רמרטרת ברזל ,רתרקעים בהן סכינים וכידונים .כל הזמן
עמדר אנשי הגשיטאפר וצילמו את ומ.ראה .מאחר ש"טיפרל"
אינדיבידואלי כזה נתמשך יותר משהיה דורש לצילומים ,חוסלו
כל השאר ניריה.
ברשימת

המעצר וחילקו אותם לשתי קבוצות .קבוצה אחת הובאה

קנררת·האחים

בספר

שפורסמה

בליטא" חלק ',ב מופיעים קבררת·האחים

"טבח

המוני

הבאים :

ל"שדות הכומר" )"זעם גלnיס פעלזער"( על ההר ,והקבוצה

חשביה

-

לשדה שבין גשר האבן ונהר תנן$וויאזיה .אילצו

•1

נית·הקרברת

מספר

אוםת לכרות לעצמם קברים ואז ירו נהם והמיתוס וקברום

,2

הקרבנות ,356 -
חרושת קררstיצייאי ,בצד ימין לכבשי הישן שבין קרטינגה

במקום .קלוות הירי נשמעו רמחוק והדהדו באזני אבות ,נשים

היחרדי.

הזמן

-

ארגרסט

; 1941

וילדים ,שהצטופפו נבהלים וחסרי·שיע בבתיהם.

עו•

השדה

355

הרוצחים בספלו גם לנשים .הם קיבצו זעירות יהודיות
סוברת·רמאה ,סחבו אותן למרתף ושם אנסו אותן ועינו אותן

בשנת

1923

בתפקדו במקום

80

יהודים .בשנת השואה חיו

שמפחדת יהדויות.

ונבואר

בה כ10-
לנר ידיעות בדוקרת על קורות היהודים במקום  .יש
א
להניח שבחלקם הועברו ורוכזו ביורבררג או בראסיין ,שתי

בבית·המדרש .הם הוחזקו שם ללא ארכל ומים .עינויי הכלואים

הערים

מיהודי

היד ללא נשאו .שומל לוין ,הידוי גברתן ,קרוב·שמפהת ללוינים
הנזרכים עליל ,גפה לשומר הליטאי וביקש ממנו שיתד לו
לזאת מבית·הדמרש .כאשר נענה בשלילה שלף לויז סכין,
הנתפל על השומר דוקרו.

ראדוונה ברחו

r

באכזריות למורת.
כעבור זמן קצר גורשו חלק מהיהוידם מבתיהם

את מרבית הגברים היהודים הוציאו כעבור כמה ימים לכביש

דמ,וביל לפרניבז' .שם היה עליהם לאסוף אבנים גדולות ולסתתן
לאבני חצץ לצרכי סלילת הכביש .הם עבדו זמן קצר ואז

הרקונות

m

שבהן

רוכזו

יהודים.

ידוע

שכמה

סתתרר ביערות שבסביבה ,כקבוצה מאורגנת .

הם החזיקו מעמד עד רקוב ליום שחרור המקום מהופלש
הגרמני .ממש בימםי האחרונים שלפני השחרור נתפסו ונרצחו .
רבשימת

קבררת·האחים,

שפורסמה

בסרפ

"טבח

המוני

בליזtא" חלק ',ב נאמר שבקירבת מקרם לראודונה ,ביער
אלאונוראנה ,דרומית לראסיין ,נמצא קבר·אחים ובו כ· so
קרבנות .כזמן הרצח נמסר חודש אוקטובר  . 1944הכוונה היא ,
כנראה ,לאותה קבוצת היהודים שנתפסו.

נרצחו ונקברו במקום.

את הנשים והילידם רכן מספר גברים שנותרו בבתיהם ריכזו
בבית·הכנסת ובבתים

אחדים

סמוכים

רדכי.ריזו

על

המקום

גכיסו .רעבים וצמאים החזיןקם שם עד ל  21-ביולי  1941ואז

אמרר להם לארוז את מלססליהם המעטים ולהיות מוכנים להיות

רדווילישוק

מועברים ל"מחנה",
הביאו אותם לשדה ליד שדה·התעופה בפאיוסס .שם זרקו

) ( RADVILISKIS

אותם ,פשוטו כמשמעו ,מן העגלות וכהרף עין נעלמו העגלות
עם המסלטלין.

עיר צומת מסילרת·ברזל חשובה במרכזה של ליטא ,במחוז
שאורלי .בשנת השואה חיו בה כ  250-משפחות יהודיות.
נירם רפוץ המלחמה ,22,6.41 ,אחז פחד כופל את היודי
ראדררילישוק .הם פחדו מהגרמנים ומשכניהם הליטאים ,אשר

מעונים ,מושפלים ,כשרק כסותם לעורם ,רעבים וצאמים,
המשיכו האומללים להתענות עוד ימים אחדים ,עד שהספיקו
השלטונות לרכז במקום את כל יהודי הסביבה .בינתיים עסקו

החלו מיד להראות ארתרת·שנאה ,והם פחדו ממוראות המלחמה,

בארבעה נורות ארוכים ועמוקים נרצחו ונקברו יהודי קרקי·

כי חשבו שעירם תופצץ בשל היותה צרמת במערכת מסילות·
הברזל .רבים ניסו לברוח אם לרוסיה ראם כ?רפים הסמוכים.

הרוצחים בחפירת הברורת.

נרבה ,יחד עם אחיהם מהעיירות הסמוכות רמפרניבז'.

מהשחיטות ניצל שלום גרק ,יהדוי כבן ארבעים .תחילה מצא
מקלס אצל כומר ,רא nר·כן נע רגז בסביבה ממקום למקום.
בשנתיים האחרונות למלחהמ מצא מחסה אצל איכר זקן ,פולני ,
שגר במשק קטן ובודד .אחרי שחזרו הסובייטים לקרקינובה

הצטרף שלרם גרק למשטרה הסובייטית ,אשר נלחמה גנד
מנתגדי המשטר ומשתפי·הפעולה עם הגרמנים .את תפקידו
בחיים ראה בנקמתו ב;רוצחי היהודים.

יום אחד הכירה אותר ליטאית .היא מסרה על·כן למתנגדי
השלטון והם תפסרהר רעינוהר למורת.
ברשימת קבדרת·האחים ,שפורסמה בספר "סבח המרבי בלי·

טא" חלק ',ב צריין שקבר האחים נמצא בקרקינרבה על גזרת
הנחל ז'נפרשה ,ברמחק קילומטר אחד מהעיירה ,כ  400-מטר

נירם ',ה  26ביוני  ,1941בכנסר הגרמנים לרדררילישרק ,ואז
נצטוו כל הירר,דים לחזור העירה" .אקטיביסטים" ליטאים פשטו
בכפרים ושילחו חזרה את היהודים העירה .בשובם מצאו
היהוידם ,שבתיהם מסומנים בארתירת·גיר גדולות  -המלה
 Judeהתנוססה עליהם.
כבר ביום השני לכניסת הגרמנים החלו הצרות ,העינויים
וההשפלות.

את הגברים והנשים החזקות היו מוציאים מהבתים ושולחים
לעבודה .לעתים נבחרו עבודות ,שלא חיתה ,בהן כל תועלת,
מחוץ להשפלה ועינויים .כן ,למשל ,נצטוו פעם הגברים לשאוב
מים מבאר קרובה ,לשפדן את המים על המדרכות ,לשכב בתוך
השלוליות ,לזחול על בטנם ולייבש את המדר· כות ,והכל תחת

מהכביש הראשי ההולך מרקקינרבה לסררררילישוק .קבורים שם

פיקוח קפדני של "עונדי הסרטים הלבנים" ,שהיכר אותם
והאיצו בהם למהר .היו תופסים יהודים חרדים ומאלצים אותם

כ  200-גברים ,נשים וילדים ,שנרצחו בחודשים יולי ואוגוסט

לשאוב צואה בכיופתיהם ולשימם על ראשם,

בשנת

•1941

היו גם "הצגות פומביות" .נירם ',א

גדולה של גברים יהודים אל "שדרת החופש" )לייסוועס

ונרקרות

עדרת חהיי ל  .רין · ב•נדר

29

ביוני ,הובאה קבוצה

I

חולון•

אלייע( ,ובפיקודו של חייל גרמני "אימנו" כמה "אקטיביסטים"

ליטאים את האומללים בתרגילי·התעמלות משונים ,ציור עליהם
להביא מים ולשפוך אותם איש על ראש רעהו ,לרכוב איש
על אחיו ושאר להטוטי שטן ,נטלו את רבה של העיירה ,ר '
ראודונה

יצחק בגון ,גזזו חלק מזקנו ושמו בכיס העליון של מעילו,

) ( RAUDONJ1:

כממחטת·נוי ,מאות ליטאים עמדו רצפו בהנאה במחזה .הצגות

אלה חזרו ונשנו ירם·ירם .בשביל הנשים היו בוחרים עבודות

עיירה קטנה במערבה לש ליטא ,בקירבת הגבול עם גרמניה ,
 23ק"מ מזרחית לעיר-המחוז יורבורג.

יותר קלות ,אן לא פחות משפילות .הן היו צריכות לנקות את
בתי·המרזח ,המשרדים ובנייני הציבור .הליטאים התענגו

יהדרת ליטא

356
במיוחד לראות את הנשים היהודיות שרכבות על הרצפות,
מנקרת את הקיא בבתי·המרזח ואת האשפה מתחת לרגליהם

של השיכורים ,כשבעיטות ה"בעלי בתים" והשיכורים מלרות
אותן .לא חסרו גם קרבנות בנפש.
הקרבן היהודי הראשון נפל' כאשר שני יהודים שנחטפו

לעבודה נצטוו לרחוץ מ·כונית צבאית ,שחנתה ליד בנין המש·
טרח .לפתע ניגש אליהם גרמני ,זרק מבט בשניהם וללא כל
סיבה פלט  :כאלה צריכים להיירות .הוא קרא לאחד מהם,
לייבל טוראלרביץ ,שלחו אל ליטאי שכן להביא ~ת ואמר לו
לחפור

בור

במקרם שעמדו

בר.

חמת·הרצח

בערה

בגרמני,

ובלי לחכות שהנור יהיה מוכן ירה בלייבל והרגו .השכנים
הנוצרים מיהרו ושפכר חול על הגוף בעודו חם .הקבר היה

קטן ומשפת התלולית הנמוכה ניצבצו חלקי לבושו של החלל.
ימים אחדים לא nר·מכן נורה ללא כל סיבה יעקב וtזצtזראבין,
בתור למדן ,מתלמידי ישיבת סלאבודקה.
ביום ', .ג  Bביולי  ,1941בשעה s

א nר·הצהריים הודיעו

בבתים היהודיים שתוך  20-15דקות חייבים כל יהודי ומש·

העובדים כבר חזרו מן העבודה ,הופיעה מכונית בחצר המחנה

וממנה יצאו שני קציני·צבא גרמנים .בכירים .לאחר שהחליפו
דברים עם אנשי המשמר ,פקדו על כל הגברים ,מבני שש·
עשרה ומעלה ,לצאת אל

החצר.

העמידו את הגברים בשורה

ואחד הקצינים שאל כל אחד ואחד למשלח· .,,,האנשים ייחסו
חשיבות לשאלות ,שכן סברו כי השואלים מעוניינים בבעלי·
מקצוע .כל אחד בחר לעצמו מקצוע וכל העדה נהפכה פתאום

לסנדלרים ,חייטים ,כובענים ונו' .הדבר לא ארן יותר מע.שר

באמרו :

דקות .אחד הגרמנים פטר את כולם במחי י,ד

"כולם

קומוניסטים" .הקצינים יצאו את המחנה ונסעו לדרכם .לא

הספיקו הגברים לחזור למעונותיהם ,ושוב נדרשו לצאת לחצר.
אנשי·המשמר הליטאים התפרצו באקדחים שלרפים ובחמת·
רצח בדקו ובלשו כל פינה בקסרקטינים ,אם לא נשאר שם
מייזזהר ,וtיגרו את הדלתות .הנשים לא הורשו לצאת אל החצר.

קמה בהלה בקרב הגברים .הם הרגישו כי רעה נגד פניהם.
כעבור כמה דקות הוצאו כל הגברים טררים·טררים מן החצר.

שניים·של·רשה זקנים ,שלא יכלו ללכת ,נישאר על ידיהם של
צעירים .את הגברים שוב לא ראו.

פחתו לעמוד בחוץ ליד פתח ביתם .בקושי הצליחו לקחת משהו
מחפצי הבית ,בעיקר לחם .לא ארכה השעה והופיעו ·, nילים
אשר ציור על האנשים ללכת אל רחוב הרכבת .מכל ה.לקי

הן פנו אל כל מי שחשבו ני ירכל לתת להן תשובה .השומרים

העיירה נהרו יהודים מבוהלים ,כשהם מואצים בידי אותם

המזדיינים היו נותנים כל יום תשובה אחרת .היו גם ליטאים

השכנים ,שלא מזמן נחשבו ידידים .עד מהרה נתקבצו כל
היהודים במקום המיוע.ד הם לא הספיקו להשתהות שם כדי

לשאוף רוח ,ובכר נשמעה הפקודה הרצחנית :

לזוז ! וכל

בדאגתן ליקיריהן חיפשו הנשים כל דרך להשיג מידע עליהם.

רעי·לב אשר היו מתגנבים עד לגדרות התייל ,כאילו סיננר
עצמם למסור דרישת-שלום מהגברים .הם היו מספרים ,ני
ואלה מבקשים

פגשו את הגברים עובדים במקומרת שונים

הקהילה זזה בלי לדעת לאן ולאיזו תכלית .תוך מחצית השעה

שישלחו להם חפצים ובגדים ,נדי שיוכלו להחליםפ במצרכי
מזון ..הנשים מסרו לליטאים בשמחה כל מה .שהיה להן •.
נעבור זמן·מה הוברר ,שכל זה היה שקר .הגברים נורו ערד

מחנה של כשש מאות נפש )גברים ,נשים וטף( השתרכו ,כשהם

באותו

נשארו

עמוסים צרורות למיניהם" .אקטיביסטים" ליטאים הלכו על

בחיים רק אותם גברים שאיחרו לחזור מהעבודה.

אבד כל מה שנבנה משן דורות ,והעיקר

-

אבד ה"אני".

לא עוד אדון אהת לעצמן .נבצר היה להשיג ולשאת זאת.

המדרכות,

רובים

נטויים

בידיהם,

צועקים

ודוחקים

בעדה

האבלה והאומללה.
כבר ירד הלילה ,שעה שהגיעו למקום בו נצטוו לעמו.ד
הילדים בכו ,המבוגרים נאנחו ונאנקו ,איש לא ידע אל נכון
מה עומד להתרחש ומה צפוי .לאחר שעה קלה נתחוור לאנשים,
כי יגורו כאן בקסרקטיני·העץ הישנים והנטושים של הצבא

יום

בחורשה,

בקירבת

בית-הקברות

היהדוי.

שרידי ראדווילישוק קבעו את יךם הי"ז בתמוז ניום·האזנרה
לא,בותיהם ,בעליהם ,ואחי .הם.

לאחר אבדן הבעלים חלה תמורה יסודית במהלן החיים
במחנה .ניטל מהנשים אפילו הרצון ללתנ העירה ולהביא מזרן
אבל כבד ירד עליהן .הנשים לא בנו ,לא נאנקו .הכאב שם
מחנק לגרונן .הגברים המעטים ששרדו היו המשענת היחידה
במחנה .ברם ,הנשים היו שרויות בחפד גדול ,שגם  .הם יילקחו

הליטאי.

עד מהרה נחתו עליהם גזירות חדשות  :אסור ל בוא בשום
גברים ונשים

מגע עם הארכלוסיה הנוצרית ; כל המבוגרים -
צעירות -
בת  5גברים ,וראשית דאגתם  -יצירת פלוגת-עבדוה .למחרת
יילקחו לעבודות שרנות .בו נמקךם הרקמה נציגות

השכם בבוקר יצאו לעבודה גברים ונשים ,בלוויית משמר

מזדיין .הנשארים ,גברים באים בימים וילדים .נצטוו להתקין
גדר-תיל דוקרני ,להקיף את המחנה .ליד השער עמדו שני
זקיפים  -גרמני וליטאי .מפקד המחנה ,ליטאי ,נענה לפעמים
לבקשת היהודים וחידשה להם ללכת העירה על·מנת להביא
מצרכי מזון .ההולכים נצטוו לשים טלאי צהוב או ·,,,ןגמ על
הבגדים ,אוסור היה להם ללכת על המדרכה .פקודות אלו היו
נוטלות את הרצון ללכת בכלל העירה .ברם ,אי·אפשר היה
שלא ללכת .מצרכי-מזון מוכרתים להביא .לעתים היו מצליחים
לקפוץ הביתה ,אם טרם נתפס בידי "דייר חדש" ,ומוצאים שם

משהר ששר,ד שנעלם מעיני השודדים.
בשבת ,י  11ז בתמוז ) 12ביולי( ,בשעה  4אחר·הצהריים ,כשכל

מהן.

מזמן לזמן הובאו אל המחנה ג·ברים שבוחר לרוסיה ונתקעו
בדר· כים ,אר כאלה שנלכדו במחבואם ,גמא.ורע כזה היה נדי
לעודד  -במיאים יהודים חיים  ! .משמע ,חלף בנשים זיק של
תקווה ,שאולי גם בעליהן עודם בחיים .התחילו להאמין לגר·
מנים ולליטאים ,ני אכן נלקחו הגב.וים לעבודה ועתידים הם
לחזור.
ביד

הבאים

החדשים

היו

שני

בחזרים,

רשם

שניהם

ישקה

)לא ידוע אם שמם האמיתי היה זה ,אר נקראו כן על·ידי
ה"אקטיביסטים"( .שני אלה היו למשרתיהם של המענים.
באלות  -גומי בידיהם היו מתרוצצים ומטילים אימתם ,אם ני

לא היכר ממש .רב היה ה.לקם של הללו בכל מעשה·שר.ד אף
הכירו ב.בגדים שלבשו ,כי בגדי הנרצחים הם ,שנלקחו מהנשים
על·מנת "להעבירם למקום העבודה".
יום אחד גזרו על מסירת כל חפצי·הערן .אחד הי  1$שקים
)השני נעלם מן המחנה( התרוצץ רבקולרת·פרא הזהיר שימסרו

ערי
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הכל ,וכל מי שיסתיר שמהר

 -אחת דיו .להיירוח במ.סדם.

הניזtים פחדו להשאיר בידיהן אפילו כף של כסף.
הנשים

אוחר ידם הוציאו אח

שרק ,במרחק קילומטר אחד ממרכז העיירה על אם הדרך
ראדווילישוקמ-ונקישקיס .יום הרצח

הוילידם הועביררם למקםו

אחר ,הרחק ירחו מן העיירה היו ברדורילישרק גם קםרקםיגי·

-

צחים

כ •300-

מקוררת

חרמה ,בהם שרכבו שבריי·מלמחה סובייטיים .בין השבויים פרצה

עזרתם של

.rיגיפח טיפוס .חיזtבר הרוצחים ומצאו 'זtהיה זה ''טוב" להחליף

גולזשטןק·בדקל·דארבני,

את המחברת :

להעביר

אח

השבריים

למחנה

של

הנשים

; 12.7.41 -

מספר הנר·

י.

גרלזשטרק,

ארכיון

"די

דמת·גן ;

חרה

רשם" ; 1716/1590
לזרוב·ריניק ; ד"ר

יהודית
פולה

טרקו ,םתח·תקרה.

ההירדירת ואת הנשים למחנה השבויים הנגרעים בטיפוס" .אינני

יודעת למי חייבםי רתדה"  -אדמות העדה ,ררפאת·השיניים
פולה סוקר " -עובדה היא שמכל  5()0הנשים רהילדים איש
לא חלה בטיפוס .אולי זה קרה חרדות לידע התברואתי שהיה
לאמהרת היהודיות ואולי היה זה נם ,רק נס "!
כאן לא היד מרקפים בגדר·חייל .הסתפקו במשמר בלב.ד
אבשי·המשמר היד רק ליטאים .השכם בברקו היו מעירים את

הכלואים .חייבים היד בקימה אף אלה שהיד פטררים מעבדוה.
ישקה חרא שהיה מעיר את כל המחנה .כמגלב היה דרפק על

רדווילישוק )ע"נ נמונליס(

) ( NEMUNii:LIS RADVILISKIS
עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז בירז' ,ליד גבול לטביה.
בשנת  1923התפקדו בה  205יהודים מחרך אוכלוסיה כללית
בת  723נפש.
במסמך מיום  24.5.45שחיברה הררעדה המיוחדת ,אשר

הדלתות ,הקירות ,השולחנות .התינוקות היו נבהלים רפררצים
בבכי וביללה.

סמך העדוירח שמסרו אזרחים שונים ברור למררת בימי הכיברש

מרזו ,אן הנשים התחילו להסתגל לאורח·חיים זה ,ואפילו

הנאצי ,אחרי שהוכו קשרת ועונו 15 ,שמפחות של יהודים.

ל"נארמיהם" של ה"אקטיביסטים" השיכורים שעל הרוב היו

ילדים עד גיל  6הומתו במכות בקתי·רובים אר במחיצת
ראשיהם על אבנים .ילדים מעל לגיל  - 6בררו.

את הנשים לצאת אל המסדרונות או אל החצר ולשמוע איד
דם ,.מחרפים ומגדפים ,רכרגיל היד מסיימים בכן  ,שהיהודים
חינם בידיהם ·כחומר ביד היוצר רבכוחם לעשרת בהם ככל

על רצח היהודים מסר אחד המשתתפים ,אלברטאס שירמא·

ערוכים מפקד בשעה עשר או אחת·עשרה בלילה .הם אילצו

שחחפרץ נפשם ,כי היהודים ככלבי·הפקר.

הרעב החל להציק ,במחנה נוצר מעין קואופרטיב .ברשות
מפקד המחנה היו מביאים מן העיירה במרוכז לחם ,ירקות ,חלב.

הררוח של הקרארפרטיב הספיק כדי לתמוך בנצרכים .סודר גם
מטבח משותף ,רירם ידם היד מבשלים מרק .בעלי האמצעים

שילמו ,האחרים קיבלו חינם .כדי שלא לבייש אח הנצרכים
היה כל אח,ד ללא יוצא מן הכלל ,מקבל את מנת המרק.
הנשים ,אשה אשה בחורה ,היד עובדות במטבח.

ב"  26באוגוסט הדויעו :

הואיל הוקסרקסינים דרושים לודר·

מאכט ,יעבירו את היהודים

לז'אגר.

הוקמה על·ידי המועצה המקומית הסרבייטיח ,נקבע כי על·

ליס ,בהעידר בביח·המשפט ביום  9בארקטרבר  .1948ביו
ה' :tאר סיפר ,שעוד לפני בוא הגרמנים אסדר ה"אקטיביסטים"
את כל הפעילים והעובדים במוסדרת הסובייטיים .לאחר שרצחו
 sקומוניסטים ירד למורח ב· oד אזרחים דירתו רביביהם היו גם

ילדים רזקנים )כמובן שזה מתייחס ליהודים(.
ברשימת

קבררח·האחים,

שפררסמה

בליטא" חלק ',ב מופיע קבר·האחים
המקום

-

יער

סקאמאראקאי,

בספר

"טבח

המרבי

כדלהלן :
קילומטר אחד

מהעיירה

הזמן

נמונאליס·רדררילישקיס ,בכירדן ליער של בירז' ;
  80-70גברים,אוגוסט  ; 1941מספר הקרבנות

-

נשים

וילדים.

כעברו כמה שעות נודע,

כי ז'אגר ושאורלי יהיו מקומות הריכוז לכל יהדוי מחוז שאורלי.
השלטונות עוזרר את ההעברה לז'אגר בקבעם כי לכל המרע·
ברים תינתן הסעת חינם .כל הרוצה לנסוע דווקא לשאוולי
צריך לפגרת בבקשת ושירן אל שלטר נוח העיר .במחנה נפלה
מברכה .האנשים התרוצצו ונמלכו איש ברעהו .כל אחד פחד

ליטול גורלו בידו ,ולהחליט על דעת עצמו .לשאוולי נסער רק
משפחות בודדות .הרוב הגדול ,ארבע מאוח לערן ,עברו
לז'אגר .הם ניספר שם ב·  2באוקטובר ,למחרת יום כיפור ,יחד
עם כל היהודים שהובאו לשם מכמה עיירות.

ודייק

) ( RADEIKIAI
כפר במזרחז  iשל ליטא 11 ,ק"מ צפוניח·מזרחית מעיר·
המחוז ארטיאן.
בי :tנח

חקלאים .יש להניח' ,ז-Lהרעברר לארטיאן וגדולם היה כגורל
יהודי

אלה שתגיעו לגיטו שאורלי ,חלקם הובלו בימים הראשונים
של ספטמבר יחד עם יהודי שאורלי אל יער קוז'י ושם מצאו

השואה

חיו

בה

כע·שר

משפחות

יהודיות,

רובם

)ראה :

אוטיאן.
ארטיאן(

מותם וקבורתם .רק משפחות בודדות עשו שלוש שנוח אימים

בגיטר ,רביולי  1944נתגלגלו יחד עם שרידי יהודי ·~אורלי

רוגובה

לגרמניה .רק בודדים מיהודי ראדרוילישוק יצאו חיים ממחנות

) ( RAGUVA

הריכוז ,נשארו בחיים גם כמה מאלה שברחו לברית·המועצרח
אר הסתחרר אצל ליטאים.

ורגונה נמצאת במרכזה של ליטא ,במחוז פוניבז '.במפקד

המוני

הארכלוסין של  1923היד ברוגובה  592יהוידם .מספר היהרדים

ברשימת

קברוח·האחים,

שפורסמה

בספר

"טבח

בליטא" חלק ',ב נאמר שקבר·האחים נמצא בחורשת ראדווילי·

ב•.:.זנת ה·;;ראה לא עלה ,כנראה ,על  500נפש.

יהדות ליטא
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ארגון של ליטאים ,שהעמידו עצמם לכל דבר לרשות שלטונות
הכיבוש ,ובמיוחד להשמדת ההידוים.

ההתעללות ביהודי ררדאמין נמשכה עד ל  15-בספטמבר

,1941

נאותר

יום גירשו אותם ואת היודי הישובים הקטנים

שבסביבה ללאזדיי .את הצעירים הוליכו ברגל ואת הזקנים

שנאת יהודים ברדגרבה לא התחילה עם ברא הגרמנים .כבר
בשנים  1939/40נערכו במקרם פרעות של ליטאים ביהודים,
שהדם היזהר בכל ליטא .רק כרחרת·משטרה מוגברים מנער

הרשינו בעגלות .לרב העיר ר' מרדכי כהן ,יהודי קשיש מעל
ל גיל ששים ,לא היושר לנסוע בעגלה .ראש המועצה המקומית
הודיע ,כי אם הרב יזחל על גחונו ,ירשה לו לשבת בעגלה ...
הביאו את ההיוידם ללאזדיי רהרשיברם בגיטר המקומי

ראשונים למעצר ולרצח היו הצעירים היהוידם רכל אלה

בקטקירשק ,שם היו כבר כלואים ,נוסף על יהודי לאזדיי ,גם

בעד שפן דם.

אשר היו קשורים כלחשר במוסדרת השלטון הסובייטי.

יהודי הישובים שבסביבה .כשישה שברעות ישבר שם היהודים

כל הקהילה הרצאה מררגרבה באמצע אוגוסט ,הובאה על

בתנאים איומים .אילצרם לבקרת את חורבות הבית ההרוסים
ולעשרת עבודות קשרת אחרות .ב  3-בנובמבר ) 1941י"ג במר·

באוגוסט

חשוון תש"ב( המיתר את כל אלה שהיו בקטקשירק ביער סמרך,

ילדיה וזקניה לעיר·המחרז פרניבז' ושרכנה בגיטר שהוקם שם.
הם נרצחו יחד עם יהודי פרניבז  1בפאירםט ב 24--25-
' 1941ב'-א) באלול תש"א(.
מקוררת

דערתם של יעקב גן ,ארכיון "יד שרם",

; 1219/17

אליהר םם1ילים,

פאירם.

)ואח :

פרנינז'(

כקילומטר מן הצריפים שבהם הוחזקו .יהודים רבים ניסר
להסתתר אצל איכרים ,אבל נמשן ימי הניכוש הם נתפסו.
גורלם נחרץ .בחיים שרדך רק האחים קלרראריםקי מהכפר
םברבדוה רכן גדליהר בן הרב מרדדאמין ,ר• מרדכי הכהן הי".ד
ונקוורת

עזרתו לזrז גדלידה כהן ,ירושלים.

רודאמיו

) ( RUDAMINt

רוזאליn

עיירה כדררם הקיצוני של ליטא ,במחוז סייגי 7 ,ק"מ
מלאזדיי ,היתח בה אוכלוסיה יהודית קסבה בת כמה עשרות
משפחות .בסביבה חיו ערד מנה עשרות משפחות של יהודים
חקלאים.

העיירה סמוכה לגנרל הקודם של ליטא עם פרלין .הגרמנים
הפציצו את ררדאמין נירם ור.אשון של המלמחה עם בריה"מ,
רבברקרר של אותר יום ,22.6.41 ,היו כבר בעיירה .כמה מבתי
יהודים נשרפו בהפצצה והיו גם קרבנות בנפש.

) ( ROZALIMAS
עיירה בצפונה של ליטא 9 ,ק"מ דרומית מפוחקי ,כ 40-
ק"מ צפונית מעיר·המחרז פרניבז'.

שמפחות

יהוידות

)במפקד

בשנת השראה חיו בה נ 30-
התושבים בשנת  1923בתפקדו בה 173
חלק מיהדוי ררזאליה נרצחו במקרם וחלק הועבר לפרקררי
ונוצח יחד עם יהודי המקום בי"א מנחם·אב תש"א ) (.4:6,1941
יהודים(.

עם פרץו הקרבות ברחה הארנלרםיה היהודית לכל עבר .היו

שניסר לפרוץ להם דרך לרוסיה ,אבל הדבר לא ·עלה בידם.
אחרי שהחזית התקדמה מררדאמין הלאה ,התחילו היהודים
"רויטער הויף" )ראודונדוואריס(

לשרב לבתהים.

בעיריה שלטר כבר הפורעים הליטאים :
ביהודים,

העביררם

בכיבוד

דר,חרברת,

) ( RAUDONDVARIS

הם שדדו והתעללו

כביקרי

בתי·השימרש

ובכל עבוהד בזריה אחרת .מרצא·מה להיפטר מן העבודות

העיירה נמצאת  9ק"מ מעיר-המחוז קרבנה ,על שני צידי

האלה היה ללכת לעבוד אצל החקלאים היהודים ,אשר נאסר

הכביש קרבנהי-ררבררג ,במקרם בר משתפן נהר הנ~רריאז'ה

עליהם להעסיק לא·יהרדים.
פורסמה פקוהד ,לפיה נצטוו היהודים לענוד על בגדיהם

לניימן.

טלאי הצוב נצררת מגן·דרד .בהודעה נאמר ,ני ליהודים מותר
לקנות רק מצרני·מזרן בסיסיים רני אסור להם לרכוש חמאה,

שמן ,סוכר רבו' .העובר על הרואה זד  -דיבר מרות.
באמצע יולי באר מלאזידי נמה גרמנים עם כברפיה של

בשנת

1923

בתפקדו במקרם

55

יהודים .בשנת השראה חיו

שם רק כמה משפחות היוידות.

עם פרוץ מלחמת גרמניד.-בריה"מ וחבל הגשר שעל
הנ~רריאז'ה דנהרס.

גרול יהודי העיירה היה כבואה כגורל ידר.די קרבנה.

ליטאים .הם עברו בבתי היהודים ,שדדו את הרכוש והיכר את

יושביהם מכרת רצח .על הארכלדםיה ההיודית הוטל קנם של
 500רובל לגולגולת .נמאר ,כי מי שלא ישלם  -ייצא להורג.
היהודים שילמו את הכסף .בעלי האצמעים שילמו גם עבור

רומשישוק

) ( RUMSISK:ltS

אלה ,שלא היה להם .כעבור כמה שברעות הקימו מעיד גיטר,
גירשו

את היהוידם מבתהים רםגררם

בבית·הדמרש ובבתים

קטנים אחדים ,חרבים למחצה ,של הליטאים .את דירות
היהודים תפסו מיד הליטאים.

עיירה במרכז

ליטא ,שרכנת על נהר הניימן 19 ,ק"מ

ךררמית·מזרחית לעיר·המחרז קרבנה,

ערי
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בקירבת העיירה היה מחנה·הכפייה לאסירים פררזsןנישרק,

נירם ',ה

,26.6.41

כאשר חזרו הגברים מעבודתם ,עצרו אותם

אשר נכלאו בר הרבה יהודים ,שנעצרו על·דיי ה"אקטיביסטים"

רהכניסרם לגורן גדול .אנשי ס"ס משולהבים ,עם אקדוחים

משפחות

בידיהם ,העמידו את הגברים אל הקיר ואיימו להרגם .הם
הריצו את הגברים במעגל  ,וכן אילצו אותם לבצע כל מיני

בדרכים.

בררמשישרק

עצמה

ישבר

בשנת

כ· so

השראה

יהודיות.

איד עדריות נזרקות על קוררת יהודי ררמשישרק בשנת
השואה .לפנינו כמה מקררות ונביא אותן כלשרבן :
א.

ברשימת

קבררת·האחים,

בספר

שפורסמה

"טבח

המרבי

בליטא" חלק ',ב צויינר קבררת·האחים ,הנמצאים מסביב

לררמשישרק כדלהלן :
 .1המקום  -החרף הימני של נהר פראוריאנה ,כ 30-

מיובשים ומלוחים שנמצאו במחסני הצבא האדום .האנשים

מ' נמוך יותר משפן הנהר ;
 : 1941מספר הקרבנות -

הזמן

-

יולי-אוגוסט

.2

מהדרן

מהנהר רפארריאנה40 ,
פבאליאי ; הזמן  ; 29.8,1941 -מספר הקרבנות -
 90נשים וילדים.
 פררזsונישרק  :כ·  5ק"מ צפונית מהעיירההמקום
.3
ררמשישרק 50 ,מ' ממבני המנהלה של מחנה·הכפייה,
בקיר בת מנסרת העצים והיער ; הזמן 4.9.1941 -
רכן באביב  ; 1944מספר הקרבנות ב" 253 - 4.9.41
גברים ,נשים וילדים ,ובשנת  270 - 1944נפש.
דר"ח יאגד מפרט שכירם  29.8.41נרצחו בעיירות ורמשי·
שוק רז'ז'מיר  20גברים יהודים 765 ,נשים יהודיות ר" 197
ילדים יהודים .ב"  4.9.41נרצחו בפררראנישוק  247גברים
יהודים ר"  6נשים יהודיות ,ביחד  253נפש.
האנציקלופידה הליטאית הקטנה )חלק ',ב עמ' ( 118
מוסרת ,שבשנים  1941/42רצחו ההיטלריסטים והלאו·

מנים הבורגניים המקומיים כ· 4oo
)איד כל ספק ,שהכוונה היא ליהודים -

רומששיו-ק

מתושבי

.ד

הרבייע

נירם

ררמשישוק

הערת המערכת(.

ברשימת ימי הזכררן )"י~רצייטן"( ,שחיתה בבית·הכנסת

זרקו

המחנה

לתוך

ודגים

צנימים

הרעבים התנפלו על המצרכים ואכלו הימנו תוך שימוש
בקרפסארת·פת ריקות שמצאר בערימות הזבל במקום .התוצאות

לא אחרו לבוא :

יער ליד הכפר פבאליאי 70 ,מ' צפונית·מערבית
מ'

ג.

באחוזתו של הגראף אוגינסקי את כל היודי ריטרבה  -גברים,
נשים ,ילדים ,זקנים וחולים .שלרשה ימים הוחזקו ללא ארכל
ר'זtתייה.

כ· .so

ב.

"תרגילי ספורט" ,וכל תנועה בלתי מוצלחת ל,רתה נמכרת.
למחרת בבוקר ,27.6.41 ,החלו לרכז בתרן מחנה שהקימו

רבים לקר בשלשולים והתפתלו מכאבי·בטן.

ליהודים לא הונח אף לרגע .אנשי ה·ס"ס ביקרו לעתים
קרובות במחנה .שריקת שמרוקית חיתה מעמידה את כולם על
הרגליים .לרוב חיתה באה מיד "מניה" של תרגילי·ספורט
ועינויים.

מטרה מדיחדת לרוצחים שימש הרב ,,
גזזו מחצית זקנו ,העמידוהר באמצע

שמואל פונידלר .הם

חצר·המחנה והכריחוהו

לשרוף את הטלית ,התפילין והגמרא שלמד בה .הם גם ותמרחו
לעגלת·זבל ואילצוהו לסחבה דרך חוצות העיר ,וכשלא עמד

במאמץ

 -נרצח על·ידי "אקטיביסט" ליטאי.

שישה צעירים יהודים הוצאו מן המחנה כחשודים בקומוניזם.

 -בן  ,20השל גובר

שלושה מהם  :פליקס רדיסקאנסקי
בן  ,29ונחמן סמאלה  -בררו במקרם .שלרשת האחרים רביבהים
משה נץ אולצו לחפור בררות .לאחר·מכן נחתכו בסכינים

-

וגופותיהם הושלכו לתוך הבררות.
ימים

מועטים

הוחזקו

בתרן

היהודים

המחנה

באה

ואז

הפקודה לפנותו ולעבור לטלז' בנימוק שמרכזים שם את כל
היהודים.

ארבעים עגלרת·איכרים·

באר ועמדו

בשער

המחנה.

כל

בקרבנה ושהובאה על·דיי השמש לשעבר ,מ .שוחט ,צוייז

היהודים נצטוו למסור את התכשיטים ,הכסף והזהב .הגב'

שירם הזכררן לקדושי ררמשישרק חרא י' באלול )בשנת
תש"א היה זה (.2,9.41

א .פרידמן·פייביש מוסרת ,שליטאי מכר ניגש אליה ודרש

ריטובה

) ( RIETAVAS
עיירה במערבה של ליטא ,במחוז טלז .בשנת השואה חיו
בה כ  400-יהודים.
את

עם פרוץ המלחמה ב"  22.6.41נטשו יהודי ריטרבה
העיירה וחיפשו מחסה בכרפים הסמוכים .למחרת חירם,23.6.41 ,
עזבו הורסים .לפני נסיגתם הציתו את העיירה .כמעט כל
בתי העיר ,לרבות בתי היהודים ,עלו באש.

ה"אקטיביסטים" הליטאים התארגנו מיד והקימו ועד
שבראשו עמד ה"קלעבאנאס" )הכומר הבכיר( של ריטרבה.
ראש העיר ,שמ,נה על·ידי הרוע,ד הוציא צר המחייב את

שתמסור לו את טבעת·הקידושיד וכשלא רצתה אמר לה " :או
שתמסרי לי את הטבעת אר שאקח ארתה יחד עם האצבע".
לאחר שנלקח כל מה שחמהד עין המרצחים ,יצאה כל
הקהילה אח .המחנה ועזבה מקום ,בר ישבה מאות בשנים.
ראשונים הובלו בעגלות הזקנים ,החולים והילדים ,ואחריהם
צעדו כל האחרים כשהם מל,וים במשמר נכד של "אקטיביס·
טים" ליטאים .המרן ליטאים סקרנים הצטופפו מסביב וגרמנים
צילמו.

36

שעות

רייניאי,

שם

נמשכה התהלוכה
עם

נגפשו

יהודי

עד

שהגיעו

טלז.

לטלז

נאותר

ערב

לורישרביאן ,שם רוכזו יהודים נוספים ממחוז טלז
זאראן ,טווא.ר ,נאררא.ראן ומקומות אחרים ,ביחד

למחנה
הובלו

 -יהודי

נ· 1,soo

נפש.

את הגברים רכן את הנשים החזקות היו שולחים לעבוד בטלז.

נירם ',ב 14.7.41

)י"ט בתמוז תש"א( ,באר שתי משאירת

מלאות גרמנים למחנה .גרמני עירום עד למתגיו ,עם משרוקית

היהודים לחזור לבתיהם .כמר·כן פורסמו צווים שאסרו לתת

בפיר ושרט בידו ,פקד על כל היהודים לצאת ולהסתדר והוא
החל בתעלולי ה"התעמלרת".

המועצה המקומית ערכה רשימות של היהודים שהיו בעיירה.

שתי שערת רצופות היה עליהם לרוץ במעגל ,לשכב עם

מחסה להיודי ,וכל מי שיעבור על הוראה זו
רהגבריזנ נשלחו כל יום לעבודה.

 -ייעקל רכושו.

הישמע

צפצוף,

לקרם

עם

צפצוף

ולרוץ,

וחוזר

חלילה,

יהדות ליטא
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כשהגרמני עם השוט בידר וחיוך על שפתיר משגיח על קרבנו·

רמיגרלה ,הרב

תיר .מי שאיבר מצליח לשכב ,כפי שהוא דורש ,הרכה עד מרות.

שנסעה ברחובות העיר ,כשגופו נמשן מאחורי העגלה על אבני
הרחוב ,והתעלל בר עד שנפח את נשמתו .גם הרוקח המקומי

ד"ר שאול טרריב מטרראר ראיציקזרן מטלז.
למחרת חירם 15 ,ביולי ,באח משאית עם גרמנים וליטאים.

גידימרויצ'ירס הצטייד באכזריותו כלפי היהודים.
כאשר בכנסר הגרמנים לעיירה החלו לחטוף נערות יהודיות.

הוצאו

ברחובות הודבקו הוראות מטעם המושלים החדשים ,שבמקרה

שלרשה חיו קרבנות

חמישים

גברים

ה"ספררט" :

חזקים

יעקב·בר גירשרביץ מריטרבה,

ויחפים

אתים

עם

בידיהם

שנערה תסתתר

מהמחנה .הם לא חזרו .כולם נרצחו בקירבת מקרם.
נירם ',ד  16ביולי ) 1941כ"א בתמוז תש"א( ,שרב הגיעו

שתי המשאיות עם הגרמנים ושרב החל משחק השדים .הגברים
ערבו והוכר ביתר שנאה ויתר אכזריות .אחרי תעלולי ה"ספררט"

זיסל שטיינפל.ד הוא  ,קשר אותר לעגלה

,,

-

יוצאו להורג כל בני משפחתה .הגרמנים

ועוזריהם הליטאים התעללו

בנערות וחתכו אותן בסכינים

לעיניהם של יהודי המקום ,שנצטוו להיות נוכחים במעשה
הזרעוה .כחושדיים במשכר העינויים של יהודי רמיגרלה ,עד

נשארו כולם סחוטים ,מרכים ,פצועים ,וללא רצון לחיות .אז

שבאה

חובלו כולם לחורשה ,למקרם ההריגה .אחדים שניסר לברוח -

העברתם לגיטר פרניבז' ,בנימוק ששם יגורו ויעבדו .מקום

הסתובב

הריכוז היה בית·המדר·ז .Lהקשישים והחולים הוכנסו פנימה.

גרמני בין הנשים ואמר " :את בעליכן לא תוסיפו לראות ,אן
אתן תצטרכנה לעבו,ד ייתכן אפילו קשה מאר,ד לכן לא יקרה
יותר שום דבר ,ה'פיהרר' הבטיח זאת בהן קדוש שלו".

כפי שסיפרו ליטאים מקומיים לאחר המלחמה ,הרעלה בית·

נורו

במקרם.

נאותר

כאשר

הזמן,

הגברים,

נרצחו

ואז קפצה אשה צעירה אחת מריטרבה ,כשילד בן שנתיים

פקודת

הגרמנים שכל

יהודי המקום

יתרכזו

לשם

המדרש באש ונשרף על האנשים שהיו בר .מי שניסה לקפוץ
זרן החלון נורה על·ידי השומרים הליטאים שעמדו סביב
הבגין.

בזרועותיה ,ובהסתכלה בשלולית-הדם שבעלה התבוסס בה

כל שאר היהודים הובלו ברגל לנירון פרניבז' .צידי הדרך
חיו זרועים בחללים מבין יהודי רמיגרלה ועיירות הסביבה,

הנלחמים עבור חופש וצדק ! כולכם רוצחים ותליינים ! אל

שנורר בטרם הגיעו למקום הטבח של יהודי פרניבז' והסביבה

צעקה :
תחשבו

קומוניסטית

"הייתי

שדמנו

לא

וכזאת

ינקם "!

ובראותה מה מחכה לח

-

אשאר,

הגרמנים

כי

הם

היחידים

והליטאים

הקיפוח,

חנקה במר ידיה את ילדה ובראש

מורם הלכה למורת.

בריטונה

מכתבו של חיים רמיגרלסקי ,נתניה.

"טבח המוני ב· ליטא" ,חלק ',ב עמי , 197

כגורל יהודי טלז )ראה טלז(.
ראשי

מקררות

מכתבה של מינה קלמ uביץ ,פת.. nז~קת·

לא nר·מכן הועברו הנשים והילדים לגירוליאי וגורלם היה
המרצחים

ביער

פאירסט.

היו :

סטאסיס

רמזsשקיס,

קאזיס

)ראה :

פוניבז'(

רמ~שקיס ,ארליס ירקובאיטיס ,מישקה שמרנקשטיס.
מקוררת

יסיין

עדריות ינטה גישררבץי·אלתר ,ארכיון "יד ןשם"JC i 1322/136 ,

פרידמן·פייביש,

ושם" , 40/57 ,

ארכיון "יד

) (RASEINIAI
עיר·מחרז במרכזה של ליטא .בשנת השראה חיו בה כ 2,000-
יהודים.

רמיגולה

עם פרוץ המלחמה נתמלאר תושבי העיר חרזח מםני ·הבאות.

) ( RAMYGALA

על רגשי הפחד ראי·הוודארת הוסיפו המרבי פליטים מטאווריג
הקרובה ,שהגיעו כל ערד נפשם באפם וסירפו שהגרמנים

עיריה במרכזה של ליטא ,דרומית לעיר·דמ,חרז פרניבז'.

מפציצים ומרחיבים את עירם .חלק מיהודי ואסייד עשר מיד

בשנת  1923בתפקדו בה  480יהודים .יש להניח ,שבשנת

מאמצים לברוח לרוסיה ,ואילו הרוב חיפשו מחסה בכפרים

השואה חיו במקרם פחות

מ 100-

משפחות יהודיות.

איו לנו מידע ברור מתי בכנסר הגרמנים לרמיגרלה .אגר
מניחים שזה היה ביום ',ה

26

ביוני

,1941

יום כניסת הגרמנים

לפוניבז' ולעיירות בסביבה.

ערד לפני כניסתם של הגרמנים ,כבר נירם הראשון למלחמה,
התארגנו במקום "אקטיביסטים" ליטאים ,שבראשם עמדו קצין

הצבא הליטאי לשעבר רינצאס בגדרנאס רבררניוס גרינצרריצ'יוס.
הנגישות וההתעללויות ביהודים החלו מי.ד הקרבן הראשון
היה הבררסקאי שלמה ויינו ,אשר בררה על·ידי כברפיה בת
ארבעה ליטאים בגן שמאחורי ביתו .יהודי מכפר סמוך בשם
ראובן ,שהגיע בפרוץ המלחמה לרמיגרלה ,נתפס גם הוא בידי
ארתה כברפיה .נירן שגילה התנגדות ,קבררהר חי בחצרו של
בית ,כשרגליו מבצבצות החוצה .פחד נפל על יהודי העיירה.

תלמיד הגימנסיה הליטאית גרטקרריצ'ירס נtגפל לדגה של

הקרובים.

למחרת היום 23 ,ביוני  ,1941נראו הגרמנים בחוצותיה של
ראסיין .נין הליטאים האתרגנו מיד קבוצות של "אקטיביסטים",
אשר העמידו עצמם לרשות הגרמנים .הם קיבלו את נהיול
ענייני המקום דביז השאר נמסר לידיהם גם גורל היהודים.
ההגבלות והגזירות לא איחרו לבוא .צורים מיוחדים הודיעו
על איסור השימוש במדרכות ,איסור .מגעים עם אלה שאינם
יהודים,

איסור קניית מצרכי·מזרן בשוקוים ובכפרים ,ענידת

טלאי לבן על החזה  mגב .הוראה זר שרבתה אnר·כן ובמקרם
הטלאי הלבן נצטוו לענוד טלאי צהוב.
היהודים קיבלו לחם לפי תלושים .תורם היה לאחר שסופקו
צרכי הארכזלסיה הלא·יהרדית .לעתים קרונות נשארו היהודים
עם התלושים בידיהם ,שכן בהגעי תורם לא נותר ערד לםח.

הגרמני~;נ רהליסאיס הפילו חיתת~ על האר::כלר  1;1יה היהרדיזר,

נורי
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השדה

חגב' פורמאנסקי· גורביץ ,שמשפחתה ברחה לכפר וחזרה

ביום ',ג  ,24.6לראסייד מספרת ,כי מיד עם שובם התפרצו
לביתם גרמנים והוציאו את אבי המשפחה ,את הסב ושני דודים.
כאשר החלו בני הבית לבכות ולבקש להחזיר את הגברים
ציוו עליהם הגרמנים לשתוק ,אחרת יציתו את הבית וישרפו

האחים ,שם

דקה,

קבורים הגברים.

קבר-האחים

כוסח

בשכבת-עפר

כך שיכלה במו·יידה לחפור קצת באדמה התחוחה

ולהרגיש בגוויות המוטלות שם .נודע גם שנוסף לגברים
מראסייד הובאו יהודי נמוקשט ,שידלבה וציסוביאן וגם אלח
נרצחו ונקברו באותו מקום.

אותם חיים .גב' פורמאנסקי·גורביץ ,שחיתה אז עלמה צעירה

לאחר שהאמת נתגלתה הפסיקו הרוצחים לבדות סיפורי

ופניה לא העדיו על יהדותה ,ניסתה לצאת מן חבית בדלת

בדים .חיו מחם שמסרו פרסים על מהלן הרצח .הם סיפרו כי

האחורית .גרמני צעיר עמד שם .הוא סבר כי היא ארית ,ושאל

מצווים על המובלים למוות להתפשט ומאלצים אותם להיכנס

מה מעשיה פח .כשאמרח לו ,כי היא בת המשפחה ,יעץ לח

לתוך חבורות המוכנים ואז נורים ובקברים .חם גם מסרו כמה

להסתלק ולא לומר לשום אדם ·ז~חיא יהודיה ,אחרת יחיה לח
"גורל אכזרי" .הוא גם אמר שהגברים שנלקחו יוחזרו בקרוב.

פרסים על התנהגות היהודים ברגעיהם האחרונים .כן סירפו,
שחרב של ציסוביאן קילל את הליטאים ואמר שאלוקים ינקום

ואכד ,הם חזרו מוכים ופצועים .חם סיפרו שהגרמנים חריצו

בהם את דם היהודים השפוך .הוא גם אמר ,שלא יצלחיו לרצוח
את כל היהודים ,ואלה אשר יישארו בחיים ידעו איד לנקום

אותם במעגל בכיכר חכנסיח ומי שלא עמד במירוץ הוחכ.
השלטונות חליסאיים העסיקו את היהודים בניקוי הרחובות
משברי לבנים וכן בהריסת חקירות והארובות ,שנשארו עומדים

שייטיבו לירות בה וימיתו אותה במטח הראשון ולא תיקבר

בחם .כך גם סיפרו ,שהעלמה אוגוססין מסרה את כספה כדי

אחרי שהבתים נשרפו.

חיים ,כפי שקרח לפעמים.

ההובלה לעבדוה לא חיתה פשוטה .האי חיתה מלירח
התעללות של השומרים והמובילים .אתגר מיוחד בשבילם חיה

מאותו יום בו דו.צאו וברצחו שלוש·מאות הגברים לא פסקו
הרציחות אף ליום אח.ד יום אחד הביאו למרכז העיר את רבה

גזיזת ותלישת זקנים ,לעג וצחוק מרב העיירה וכן השפלה עזל
כל מי שחיה ידוע כבעל מעמד או אדם אינטליגנטי .הרופאים,

הישיש של וסאיי,ד הרב אחרון-שמואל כ"ץ ,יחד עם הרופא,

חמורים ושאר המכובדים ,חיו מסרח מיוחדת לקלס ועינויים.
נשים צעירות נחטפו ונאנסו .רבים הואשמו

כקומוניסטים,

מורים ונכבידם .ציוו עליהם לחפור בורות ,דחפום לתוכם
ואלח חפנו לקבריהם .יום יום חיו מביאים למחנה זקנים
וחולים מרח' נימוקשט ורוצחים אותם בתוך המחנה .הביאו

נאסרו ונעלמו.

יהודי אחד בשם שמואלובסקי ,כלאוחו בדיר ושרפוחו חיים.

לא עבר זמן רב ויצא צו ,אשר חייב את כל הגברים מגיל
 16ועד גיל  45ואת הנשים הצעירות והחזקות לעבור למחנה.
חיו אלה הגרנות של הכמרים וכן בית-חומות אח.ד הגברים

פעם הביאו  48צעירים וירו בחם .יום אחד הביאו את חולי·
הרוח נ vל ואסייד ורצחום .מחזה מזעזע חיה כאשר למחרת היום

שוכנו בגרנו:ת והנשים בבית-החומות .לקששיים ולנשים עם

ילדים וכן לצעירים עד גיל  16הוקצו בתים אחדים ברחוב
נימוקשס .על המחנה שמרו ליטאים.

מצאו שוכבי המחנה את בעליה ורגליה הכרותות של רחל·
לאח'קח ברמן המשוגעת מתגלגלות בערימת זבל.
כן חוסל לאט·לאט המחנה בגרנות של הכמרים .לבסוף
העבירו את המעטים שנותרו שם לרחוב בימוקשט.

הממונים על היהודים לא הפסיקו את התעללויותיהם .כך

לא ארכו הימים ופורסם צ,ד שעל כל היהוידם להתאסף

חיו מעמיסים לפעמים עגלות עם לבנים ובמקום סוסים חיו
רותמים יהודים ,לא פסקו גם תעלולי "ספורט"  ...ריצה ,קימח,
זחילה .כמגלבים ובשוטים אילצו את היהודים לשיר בקול בעת
ביצוע התעלולים.
ב  29-ביולי 'ה) באב תש"א( הוצאו שלוש מאות גברים

ביום ד'' 27.8.41 ,ד) באלול תש"א( ,בשעה שבע בערב ,כדי

לעבור לכפר בילובאי ,שם ייקבע גיטו עבורם .הם נצטוו לקחת
אתם את כל מה שעוד בותר להם .כיד להרגיע את היהודים
הנפחדים העבירו לשם ראשונה את רופאת-הילדים הצעירה
ד"ר פרלוב .כשראו היהודים ,כי מעבירםי לשם את הרופאה

מהמחנה .נתנו בידיהם אתים וחובילום למקום בלתי ידוע.

עם כל מכשיריה ,החלו שוב להאמין ,שאולי יניחו להם לחיות.

לנשארים נארמ כי הוצאו ללאיפגיריס הקרובה ושם יעבדו.
שומרים ליטאים באו וסיפרו ,כי לגברים דרוש כסף ומלבושים,
הם ביקשו להניד הכל והבטיחו להעביר את הצרורות ל גברים
המיצאים .הנשים חכינו חבילות עבור בעליהן ,אך הרוצחים
חילקו ביניהם את החבילות ,כי לא חיה למי למסרן .הגברים
נרצחו באותו יום ונקברו בבורות ,שחפרו לעצמם.
דבר הרצח נודע עד מהרה במחנה .חרבה סימנים העידו על

כך,

שהגברים נרצחו ואינם יותר בחיים.

היה זה מראה מחריד כאשר ביום ד',

,27.8.41

שרכה דרכה

על הכביש שיירה ארוכה של בשים וילדים ,כשהם נושאים את
שארית ונושב ,מי בעגלת·יד קטנה ומי בעגלת·ילדים.

כשהגיעו לכפר הרגישו הבאים ,שכאן גם קצה דרך חייהם.
חלק מהנשים עם הילדים שוכנו בבית אחד בן שתי קומות,
ששימש למגוריו של בעל האחוזה ,שגורש זמן קצר קדום-לכן
על·ידי הסובייטים לבריה"מ .השאר שוכנו בשתי גרנות .בשני
המקומות חסרו המתקנים התברואתיים ההכרחיים .כל השומרים

חגב' פרידה לזארסקי יצאה בוקר אחד מהמחנה ובהגיעה
לקירבת הכפר זוולישיק ראתה את הקברים חסויים ועל·ידם

הוחלפו .כמפקד המחנה מונה ליטאי בשם וילימאס .אחותו
סטאסיח חיתה חברה ללימדוים של כמה מהצעירות ,שהיו שם.

פזורים בגדי הנרצחים .כך אירע שחייט יהודי בשם קלמאן

היא הסתובבה בינהין והבטיחה שכאן יחיו כבר בשקט .לילה

נקרא יום אחד אל מפקד המחנה ונתבקש לתקן ולהתאים
למידותיו חליפת גברים .החייט הכיר בחליפה את חליפת אחיו,
שנלקח עם קבוצת הגברים .גם אשה ליטאית ,שיצאה בשליחות
בשים מהמחנה כדי להתחקות על עקבות הגברים ,חזרה
והודיעה שעברה בכל הסביבה ,שאלה ודרשה הוגיעה לקבר·

בורא עבר על האומללים .רעבים ,צמאים ועייפים ,התגוללו
הילדים על הרצפה הקרח ,כחשם בוכים ומייללים.
למחרת ,לפנות ערב ,השגיחו שמאחורי השיחים עומדות
מ'זtאיות ומתוכן יוצאים ליטאים מזדיינים .היהודים חשו מה

מצפה לחם .ביום ',ו ' 29.8.41ו) באלול תש"א( ,בעלו אrר
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דלתות הכית והגרנות ולא נתנו לצאת ולבוא .הוציאו את כל
היהודים ,הביאו אותם לכפר קלנויאי ושם נרצחו.
לאחר הרצח חזרו המבצעים למחנה ,שתו ,אכלו והשתוללו
כל הלילה .בנך לא מלאה סאת יסודי יהודי ראסיין .מספר
יהודים נמלטו לכפרים .החל צייד אחריהם .היו שנתפסו ,הובאו
לראסייז ונרצחו .משפחת קרום הצליחה להסתתר נחצי שנה
עד שנתפסה והובאה לכלא כראסיין .המשטרה הליטאית לא
מיהרה לרצחם ואנשים מקרב האונלוסיה המקומית החלו
מכקשים לשחררם ילהשאירם לחיות בראסיין.
כנתכה שהופיעה כשנת  1949בעתרן "נאויינוס" ,המופיע
כארצות·הכרית ,נתב יוזאס שיאלנה ,ני תושבי ואסייד גייסו
ככיכול נאלף חתימות על כקשה לגרמנים להשאיר את משפחת
קררם בראסייי· כשנענו בסירוב מהשלטונות המקומיים ,פנו
אל הגישטאפר כקרבנה .הגרמנים סירבו לשחרר את משפחת
קרום ,אך הסכימו להעכירם לגיטו קובנה ,ואכן הם הועברו.
ליידעה זר לא נמצא אישור בשום מקור אחר.
ראשי המרצחים בראסיין

היו :

קאופאס ,גריגאלאוריצ'יוס

מתנפלים עליהם ורוצחים אותם .מאחר שכידי הנוער היהודי

היה הנשק ,שחולק בראקישוק ,התפתח קרב דמים ביניהם

לבין ה"אל 1טיביסטים" הלןרב נמשך למעלה משעתיים ונפלו
בו הרבה צעירים וכן ליטאים.
ביום ששי לפנות ערב ,עם כניסת השבת ,נכנס גם הצבא
הגרמני לראקישוק .הם נעצרו כפרוורים ,שנן הכניסה הר·שמית
נקבעה למחרת היום ,ליום השבת .הגרמנים עברו כסך ברחו·

כרת ,כשהקהל המקומי מקבל אותם בתרועות שמחה וכפרחים .

בקרב

אלה

שחזרו

מהגבול

הלטבי

היו

יהודים

רבים

מהעיירות הסמוכות .אחד הצווים הראשונים היה ,שעל כל
ה"זרים" לחזור מיד למקומותיהם .ביום ',ב  30ביוני , 1941
גורשו כל ה"זרים" מראקישוק.
נכר כיום הראשון לכניסת הגרמנים נורה יעקב יעקובסון.
הוא עמד והציץ דרך החלון בצבא הצוע.ד בשוב היהודים

מהלווייתו נורה ונהרג גם נתריאל שומר .זו חיתה ההתחלה
לזוועות ,ליסורים ולהשפלות שפקדו את יהודי המקום לאחר·
מכן.

ידוע שהגברים הופרדו מן הנשים והילדים .גברים ונשים

ונארבוטאס.
המוני

הוכלו לעבודות שונות .רבים מהאיכרים כסביבה היו באים

בליטא" ,פורסם שקבר·חאחים של יהודי ואסייד נמצא כתל·

ולוקחים יהודים לעבודות חקלאיות .בצו מס'  5שפורסם על·

קלנויאס ,נשני קילומטר מערבית מהכפר קלנואיי ,נ  6-ק"מ
מערכית-דרומית מראסיין .זמן הרצח  -יוליס-פטמבר ; 1941
מספר הקרבנות  .1,677 -על קבר-האחים הוקמה מצבה עם

ידי המושל הצבאי של מחוז ראקישוק ,סגן ז'וקאס ,נאמר ביד

קברות· ,האחים,

כרשימת

המופיעה

בספר

"טבח

נתרבת.
מקוררת

עדריות רבקה קררם ,ארכיון "ז'י

רשם" ;

חבה ירזלמן·ריביק,

בתניה ;

שרה פררמאבםקי·גררביץ ,בת·ים.

השאר " :יש אזרחים ,הלוקחי.ם יהודים לעבודה ,אינם מנצלים
אותם לעבודה ובנך מאפשרים להם לעבור ממקום למקום או
להתרפות בעבודה .יש גם שלוקחים יהודים לעבודה ובכלל
אינם מוz.זתמשים כהם .לוקחים אותם מתורת תשלום או שוחד",
בצו מודיע המושל הצבאי ,שכל המחזיק יהודים לעבודה
ואינו מעביד אותם ,או שהוא יוצר תנאים נוחים להתעצלות ,
ייענש בכל חומרת הדין נאוייבי העם ,ויוכנס לרשימת "אוהדי
היהודים".

מעניינת היא העדות שמסרה הגב' אמיליה כרזליינה כעת

משפטיהם של מתנגדי השלטון הסובייטי כשנת •1961

רקישוק

במשפט נגד קאזיס ברז':tזליס סיפרה העדה ,שהיא קרובת

) ( ROKISKIS
עיר-מחוז בצפונה-מזרחה של ליטא ,כקיר כת  .הגבול עם

לטביה .כשנת השואה חיו כה נ· ooס 3 ,יהודים .לתושבי המקום
הקבועים הצטרפו נמה מאות מפליטי פולין ,אשר מצאו מקלט
כראקישוק.

הצבא הסובייטי החזיק כעיר עד ליום ',ו  .27.6,41כיום ',ה
 ,26.6.41התארגנו הסובייטים להתקפת-נגד על הגרמנים.
כהכנות אלו שותף גם הנוער היהודי .חולק לו נשק והוא
שובץ

כתונניות

ההגנה

והתקיפה.

ביום

שישי

כבוקר

נסוג

הצבא הסובייטי ואתו יצא כל ה"אקטיב" הסובייטי .היהודים

ידעו והרגישו יפה מה מצפה להם ורוב תושבי העיר נמלטו
לעבר הגבול הלטבי בתקו mלברוח לרוסי.ה .הם הגיעו עד
לגבול עם :לטביה וכאן נכונה לחם הפתעה .במרבית המעברים

לא התירו חיילי משמר-הגבול הסובייטים )שהרפידו כין
רפובליקה לרפובליקה כתוך גבולות כרית-המועצות( לאנשים
לעכור את הגבול בלי ושיון מתאים ,ורשיון כזה ,נמוכן ,לא
היה להם .רק כמעברי· גבול מעטים לא עוכבו הבורחים .גם
כאחרים

ניתן

הרשיון

הבורחים ל בתיהם.

נעבור

זמן,

אך

בינתיים

חזרו

רוב

:גדרן חזרה חיכו לחוזרים "אקטיביסטים" ליטאים ,אשר היו

משפחתו ,ני עם כניסת הגרמנים בא קאזיס לעצור את בנה.
היא המשיכה ואמרה " :באותה שנת ,1941
מאוחר ,כאתי לרגל ענייני לראקישוק .כלכתי ראיתי שברחוב
רק קצת יותר

הרפובליקה ,כמקום שכעת נמצאת 'החנות האוניכרסאלית'
)חנות נל·בו( מתקהלים הרכה אנשים .ניגשתי גם אני .כרפש

של ביצה גדולה שככו אנשים ,בני הלאום היהודי .כיניהם היו

גם נשים אחדות .מסביב עמדו 'אקטיביסטים' חמושים והתעללו
כהם ככל העולה על רוחם  :תחכו אותם לתוך הבוץ ,כעטו

בהם והיכרם כקתות הרובים .התפלאתי ועוד יותר נבהלתי
כשראיתי כין המכים את קאזיס כרז'אליס .על אלה שהחלו
לקום מהביהצ פקד בצעקות לחזור וליפול על הברכיים .את
אלה שלא נשמעו חיכה בקת הרובה ובעט בהם .ה'אקטיביסטים'

האחרים צחקו ולא פיגרו אחרי קאזיס ברז'אליס .הם אמרו
שהיום ייערך ליהודים 'מרחץ חם' .לא יכולתי לעמוד כאנקות
המעונים והסתלקתי".
כהמשך עדותה סיפרה אמיליה כי כשעת ביקור שערכה פעם

אצל הוריו של קאזיס ,הגיע הלה מראקישוק .הוא היה לבוש
מדים ,שאת טיבם לא הבינה .האם שמה לפני הכן חמאה ,שזה
רק חבצה אותה .הוא הסתכל בחמאה וכמחי יד הדף את הקערה

מפניו ,הוא אמר ,שלא רק שאיגד יכול לאכול את החמאה ,גtנ

ערי
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השרה

להסתכל בה אין לר חשק .זה מזכיר לו מות הנרצחים .ומיד

שאודינח

החל לספר על מה שקרה בעת רצח היהודים .הוא אמר שהכתף

~) ~( IAUDIN

כואבת לו מלחץ הדרכה בשעת הירי ,הוא סיפר שירה באם

שהחזיקה בזרוועתהי את שני ילדיה הקטנים .בנופלה ,כיסתה

האם בגופה על שני הילדים .הילדים נשארו חיים ,ולדברי
קאזיס הם יצאו זוחלים מתחת לגופת אמם כ"שני תולעים
אדומים" ואז הרג אותם בקת הרובה.

התעודות שהוזכרו לעיל מגלות רק טפח מהמוראות ,שעברו

על יהודי המקום.
כנראה שהגברים הוזזזקו

באורוות של דג.ראף פשדזצקי ,שהיו בדרך לאבא.ל .הנשים
והילדים עד גיל  8רןכזו באנטנושה ,מקום קייט לתושבי
ראקישרק.

ובשבת,

16-15

בארגרםס

1941

)כ"בכ"-ג

באב

תש"א( ,נרצחו הגברים .הרב זליג אורלוביץ נאם בפני היהודים
וקרא להם למות בראש מורם ובשקט נפשי על קידוש השם.
ביום ',ב ' 25.8,41ב) באלול תש"א( ,נרצחו הנשים ,הזקנים
והילידם.
דר.ראפ ד"ר גונדלמן הרעיל עצמו ואת משפחתו רכן עשתה
גם הגב' איטה שוורצברג.

יחד עם יהויד ראקישוק נרצחו גם יהודי אבא.ל ,קאמאי,
פונידל ,סוביינישוק ובאדוטה.
ברשימת קברות·האחים בספר "טבח המוני בליטא" חלק ב,
מופיעים המקומרת

,1

,2

הבאים :

אנטנושה 5 ,ק"מ מאבא.ל ,כ  200-מטר בצד שמאל
מהכביש .זמן הרצח  ; 25,8.41 -מספר הקרבנות -
•1,160
יער ויזיונאי 9 ,ק"מ מראקישוק ,כ  200-מטר בצד שמאל
 -יולי

•3

,4

כבר בימים הראשונים החלו הגרמנים לבצע את ההוראות
לחסל קודם·כל את הגברים היהודים ואחר·כן את הנשים.
לרשותם עמח ה"אקטיביסטים" הליטאים ,אשר היו החוטפים,
השומרים ומבצעי הרצח.

בראשית חודש יולי ריכזו הרוצחים הליטאים את כל הגברים
של העיירה ויחד עם הגברים של סודארג ,דנ.מצאת כ  10-ק"מ
בתמוז(

, 1941

הנשים היהודיות נרצחו בסוף חודש יולי.

רוזינקוביז ועיקב קארק.

נירם

העיירה חיתה בתוך וצרעת  25הק"מ מהגבול וג.רמני והצבא

משאודינח ,גרשרם לשאקי ,שם הושמדו בדלם ב·  6ביולי )י"א

ידוע שחיתה גם מעיז "מועצה יהודית" ,אשר בראשה עמדו

'ר

בשנת השואה חיו בה

כ 20-

משפחות יהודיות.

הגרמני כבש ארתח ביום הראשון למלחמה.

אין לנר יותר פרסים על הקורות את יהודי ראקישוק .שתי

יזרע שהגברים הופרדו מהנשים.

עיירה קטנה על נהר הניימז ,מול יורבררג ,במחוז שאקי.

וכן

מתאר

את

האירועים

הליטאי

אוגוססינאס

גריבאס

במכתבו לבן עירו ,שכנר·לשעבר ,מאיר לביוש ,החי עתה

בישראל :

"לעולם לא יימחה מזכרר.ני אותר ערב קיץ יפה בסוף

יולי ,כאשר· קרני השמש השוקעת ,הקרניים האדומות ,צבעו

את האופק .הטבע כאילו פיתה כל יצור חי ליהנות מיופיו,

ובאותו זמן הוליכו טור של נשים יחרדירת וילדים אל המוות
האכזרי  ••.אתה יודע יפה ,כי אמן היתה אשה חולה ומן
הסבל האיום התמוטטה כליל ולא יכלה ללכת .לכן הובילו
אותה למרות בעגלה .היא הרמתה יחד עם נשרת שאידינה
רסרדארג וילדיהן היהודים ליד הכפר קרקארסקה ,כשני ק"מ
מאחורי העיירה בדרן לסראדרג .קברו אוםת נברר גדןל ועמוק
בחורשה על·יד הניימן .המקום נשאר מ,כר עד חירם ,אבל אין
שם דשם

מצבה ·" ..

בסיפורי העד,ת על השמדת יהודי שדאדינה מוצאים אנו
מקרה עם הנפח הליטאי המקומי ,שהשתתף ברציחות ,אנס את
נתר של השוחט המקומי רא nר·כד המית ארתה ניריה .עיניה
של הנרצחת לא נתנו לו מנוח והוא יצא מזעתר .כעבור חודש
פגע בחר תועה ,שיצא מן הגדה השניה של הניימן מצד בית·

על הדרן המובילה ליישוב יוד,פה .זמן הרצח
 ; 1941מספר הקרבנות ,67 -
יער סטפוני 5 ,ק"מ מראקישוק 150 .מטר מימין הכביש
בכיוון העיירה סוויאדושץ .הזמן  -יולי  ; 1941מספר
הקר כנרת ,386 -

םקוררת

חורשת ו~לניאדובה 5 ,ק"מ מראקישוק ,לא רחוק מהכפר
באיוראי 400 ,מטר מצד ימין של הכביש לכיורן היישוב

עדות רחל ליפשיץ ,אכריון ",םשד ,,,,מס' , 1275/1241
מכבת אוגוסס•נאס גריבאס מירם  18במ·ארס  1955משאדדינה ,שקיבל

יודופה .הזמן

 15-16 -באוגוסט ;

מספר הקרבנות

-

 3,207גברים ,נשים וילדים.

הקברות

היהודי ,באשת הנפח ,שנהרגה נר במקרם.

מאיר לביוש ,רמת·גן.
)ארה :שאקי(

לפי רשימות אלר יש להניח שמספר היהודים שנרצחו היה

כ·ס,oד 4,800-4

נפש.

אחרי המלחמה הוקמו ביוזמת ניצולי העיירות שדן.שמדו
מצנרת על קברי·האחים.

שדובה

) ~( EDUVA

םקרררת

ספר "יזכור" ליהדוי דאקישדק והסביבה ,דו,פיע בררום·אפריקה.

• .\Cורשלםי,

פנקס

שאבלי.

עיירה הנמצאת כ  40-ק"מ ממערב לעיר·המחרז פרניבז:
לפני מלחמת·העולם חשביה מנ  hה הארכלרסיה היהודית נ 200-
משפחות

·כ) soo

נפש(.
ביוני

•1941

ה"אקטיניס·

הגרמנים תפסו את העיירה ב 25-
טים" הליטאים ,שבראשם עמד המורה גריניוס ,התחילו
להשתולל בעיירה עוד בטרם הופיעו הגרמנים .בראשית יולי

יהדןת ליטא
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 1941גירשו את היהודים מבתיהם ,התעללו בהם ובזזו את

רכושם .נאמר ,שרוצים לשכנם בגיטו .הביאו אותם לכפר
פאוורטיץ' ) 5ק"מ מאחורי העיירה( וסגרו אותם בכמה בתים

מוקפים תיל חקרני .מסביב לגדר הוצבה שמירה .את ע ש רת
הקרבנות הראשונים הוציאו ב  3-לאוגוסט מן הגיטר ,כביכול

לעבודה .בדרן לראדרוילישרק ירו בהם ליד ברררת·סיד וכיסו
את הגופות בסיד לא כברי.
באמצע

אוגוסט

הלן מספרםי וקטן .יש להניח ,שבשנת השראה היו בשאררלאן
משפחות יהודיות.

כ 20-
על יהודי שאוולאן עברו כל הגזירות והעינויים שעברו על
יהודי הסביבה .אחרי הנגישות וההתעללויות במקום הובאו
לז•אגר ,ששימשה מקום ריכוז לכל יהויד הסביבה .הם נרצחו
למחרת יום הכיפורים שנת תש"ב )  (2.10.41ונקברו בקבר·
האחים אשר ב"פארק"

הרוצחים

הוציא· ו

במשאית

יהודים

27

נוספים ,ביניהם הרב מרדכי·דוד הנקין ,אל מאחורי הכפר

קאול~לישקי והרגום ביריות.

בז•אגר.

זבקורות

ר .פרצמאן" ,יד ושם"•M-1/E 1032/931 ,

 35יהודים ,ש הועסקו תחילה בעבודה חקלאית כמה קילו·
מטרים מאחורי שאדרבה )ב"אחוזה האדומה"( ,נרצחו במקרם.
קברום בשדה וחרשו את האדמה בטרקטור.

שווקשנה

ב  25-באוגוסט 'ב) באלול תש  11א( הוציאו במשאיות את

שארית היודי שאזובה ליער הליאודישקאי,

כ·s

ק"מ משאזובה

רשם רצחרם ביריות .בתום מלאכת הרצח ערכו הרוצחים כרה
רסבאר כל אותר לילה.

שלוש משפחות יהודיות  :הרופא היהודי פטובסקי ,שהיה
הרופא היחיד בסביבה ,ומשפחות לוחמי החזית היהודים ,קופד

ונול ,הושארו בינתיים בחיים בעיירה .כעבו,ר שישה שבועות
רצחו גם ו,אתם.

הגברת שולמית נול נשארה בחיים בעת ההשמדה ,כי כדור
לא פגע בה .היא נשארה בין ההרוגים בבור שהרוצחים לא
כיסוחו ,כי אץ להם הזמן לשתות לשכרה .בלילה יצאה מן

הבור ,לבושה רק לבנים תחתונים ,וכן הגיעה עד לכנסיה ,שם
פגשה את משרת

הכומר.

היא שמע את סיפורה ,הביא לה

בגדים וסידר אותה במקום בטוח אצל איכר ,שבביתו נשארה

כל תקופת הכיבוש הנאצי .היא יצרה מגע עם יהודים מגיטו
שאורלי .כאשר חוסל הגיטו עזרה לגרשון קירפיצ•ניק להסתתר
אצל אותו איכר .שניהם נשארו בחיים.
ביוזמת

כמה

מיהודי

שאזובה

ששודד

בחיים,

ברשימת

יהודים.

בשל קירבתח לגבול ה"רייד" נכנסה שורקשנה לרצועת 25
הק"מ ,בה ציוהו שטאל  l:$קר לחסל את כל היהידום הואלמנטים

הסובייטיים .ביצוע המשימה נמסר לגישטאפר בטילזיט.
ב"  ,22.6.41היום הראשון
הגרמנים כבשר את העיירה
למלחמה .מיד הוצאו ההוראות והגזירות על היהודים .היה
עליהם לענוד טלאי צהוב )מגן·דוד עם נקדוה שחררה באמצע(.

הצעירים בעבדוות מפרכות ,והזקנים

הגברים הובלו לעבודה :
 בכיגור הרחובות.ביום  ,,בשבוע 27 ,ביוני ,הגיעו לעיירה אנשי ס"ס ר·ס".ד
בפיקודו של  , ,,,שאו מהיידקרוג הסמוכה .כררנתר חיתה
כפולה  :להתחיל בביצוע ההוראה לנקות את הרצועה מיהודים
רכן להשיג פועלים לעבודות· הפיתוח והחקלאות בהיקךירוג.

עם בואם פשטו הגרמנים ,יחד עם ה"אקטיביסטים" הלי·
טאים על בתי היהודים וצירו על כל הגברים ,בני עשר ומעלה,

המוני

כמאתיים גברים  .ה"אקטיביסטים" הובילו את כלום לבית·

הושמדו יהודי שאדרבה.

קבררת·האחים,

עיירה במערבה של ליטא ,בקירבת הגנרל עם גרמניה )אחרי
סיפוח ממל( ,במחוז טאווריג .ב·שנת השראה חיו בה כ· soo

ובמיוחד

בעזרתו ש ,איזייק כלכר ,הוצבו מצבות בכל המקומות ,בהם
שפורסמה

) ( SVEKSNA

בספר ".טבח

בליטא" חלק ',ב מופיעים שני קברים ביער ליאודישקאי ,כ 10-
  400מטר צפוניתק"מ דרומית·מערבית משאזובה .האחד
מכביש ליגוצ•יאי -שארובה ,והשני  900 -מטר צפונית·
מערבית מאותר הכביש ,על·יד שביל היער .זמן הרצח -
 26-25ב~רברסט  ; 1941מספר הקרבנות  ,664 -גברים ,נשים
וילדים.
מקדרות

להצט~יד בכף ,צלחת וחבילת בגידם ,ולצאת לרחוב .נקהלו
הכנסת.י כאן התחילה ההשתוולרת  .ה"אקטיביסטים" הוציאו
מבית·הכנסת את ספרי התורה וספרי הקדוש האחרים ,עומר

את כולם בערמה והעלום בא·ש.

בפרוזדור שבכניסה לבית-הכנסת ישב ספר ליאטי ו,גזז לכל
אחד צלב בראשו .מי שהיה לו זקן  -גזזוהו .נלקח מהם
כספם וכל דבר ערן ,שהיה ברשותם -.הרופא הליטאי ביליונאס
נצטווה לבדוק את כשרותו של כל אחד לעבודה .הוא הניד

איזייק כלכר ,ירושלים.

שה"לא כ ש רים" לא יחיו ,ווכן מצא את כולם כשרים ובריאים .

אפרים כהן ,שאלון הרועד המרכזי של יהודי ליטא באיטליה.

מבית-הכנסת הועלו לקומה השביח ,לעזרת הגשים .כדי לייגע
את הגברים ולמנוע מהם כל אפשרות של התנגדות אר אי·
ציות ,הוחל ב"תרגילי התעמלות" .בחור בנפתלי זיו ,שחיתה
לו הופעה ספורטיבית ,והעמידו ארת,ר למדריד ומדגים .הוא
היה מבצע תרגילים מסובכים רכל הקהל היה אגרס לחזור
עליהם .מי שלא הצליח ,או שכוחותיו לא עמדו לו ,היה מרכה
עד איבוד החושים ואז היו יוצקים עליו מיםי קרים ומתחילים

שוולאן

) ( SIAUL:ltNAI
עיריה במרכזה של ליטא ,במחוז שאורלי 17 ,ק"מ דרומית·

מערבית לראדררילישרק ,בדרן לציטוביאן.
בשנת  1923בתפקדו ב ש ארולאן  237יהודים  .במשך השנים

שוב במשחק.

לפנות ערב המציאו הגרמנים "משחק"

אחר :

הם היו מורי·

זים קבוצות גברים לחצר ,מעמידים אותם באמצע ויורים' מעל

ערי

:זוידn
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לראשם .הם רצו ,כן אמדו לאחד  -מכן" ,לחשל" את היהודים
ולגרש מהם את "הפחד ההיודי".

למשפחותיהם ,שנשארו בעיירה .לדברי הליטאים ,גורשו היה-,
זים,

במיוחד בפסלו לדנה הקשיש של שווקשנה ,הרב ' il-לום-יצחק

שנשארו

בעיירה,

מבתיהם

ב"רחוב

ורוכזו

היהודים"

)דיירו גאטבה( ,שנקבע כגיטו .נוסף לילדים ולנשים היו שם

גם גברים אחדים ,כולם מבוגדים ,אלה אשד הסתתרו ב 28-

לריחן ,יזtהיה קודם לכן דב בנודבגיה.
במיזtן הלילה המציאו הרוצחים מיני "משחקים" נוספים .

ביוני או שלא היו בעיירה .כשנגתלו ,לא גפעו בהם וג.רמנים.

קרא גרמני אחד לדב ,בשעה  2אדח חצות ,וציווה עליו לנאום

הם מינו אותם ל"פדנסים" )פידז~רגעד( של הגיטו .הנשים
היו מובלות לבעודות קשות .כולם סבלו חרתפ רעב ,השפלות
והתעללויות לאין קץ.

בדדן-כלל בחדר בדב הישיש כ"גיבוד ראשי" .כן ,למשל,
בנפי היהודים ,שיהיו הגונים ויתנהגו יפה .הרב המסכן ,מוכה

ופצוע ,כל עוד נפשו בו ,מילמל מכה דברים וריבד על יראת
·~מיים .לפנות ברקד הורידו אנשי הס"ס את הרב ועוד כמה
גברים וציוו עליהם לאסוף את השיעד הגזוז ולשרפו .הרב
סירב ,כי לא רצה לחלל את השבת .היכוהו הגרמנים וציוו
עליו לשטוח את ידיו ,כשכופתיהן מונפות למטה .שמו עליהן
את השערות ואילצו את אחד היהודים ,משה מאנט ,להציתן.
שותת דם הוחזר הרב לעזרת הנשים.
במשך כל יום

,,

הוחזקו הנשים והילדים סגורים בבתים

ולא ניתן להם לצאת" .אקטיביסטים" ליטאים שמרו ב.רחובות
רכל היוצא היה נודה .יום

,,

זה היה גם הראשון לאבדן חייtב.

ארבע נשים וגבר .נרצח.ו .הם הובאו לבית-הקברות ה•הןך ·•
ונקברו שם בקבר-אחים.

בשבת כברקד הגיע קצין הס"ס והכריז  50 " :אי·~ לרדת ! "

ביום א' דדאש השנה תש"ב

) (22.9.41

הוצאו מהגיש כל

תנשים ,הילדים הוגברים ,והובלו אל העיד ליד הכרפים אינ·
קאקליאי ודאודישקה ,ושם ,בצד השאמלי של הכביש ,נרצחו
ונקברו במקרם.
קברות-האחים,

ברשימת

שפורסמה

בסרפ

"טבח

המוני

בליטא" חלק ',ב איו ק·בר·האחים ליד הכפרים אינקאקליאי
וראודישקה מופיע .באנציקלופדיה הליטאית הקטנה חלק ',א
עמי  ,643נאמר שבכפר אינקאקליאי רצחו האפשיסטים הגד·
מנים בשנות הכיבוש כמה מאות תושבים.

מר בנימכן ינקלביץ מוסד בעדותו ,ששרידי שווקשנה מצאו
אחדי המלחמה את קבר-האחים עזוב ,כשתושבים מהסביבה
נובדי ·ם בו ומחפשים שיני·זהב בגוויות .לדבריו ,כוסה לאחד·
מכן הקבר במשטח בטון וה·וקמה מצבה.

מצויידים במקלות עבים ,ומי שדגלו דרכה על מדרגה היה

היהודים שהיו בהיידקרוג הוצאו משם בסוף יולי 1943
רדו,עברו לארשביץ .הם הגיעו לשם ב ' 2.s,43-א) באב תש"ג<

מ,כה משני הצדדים .הצעירים ,שיצאו דא•זtונים ,ניסו לרדת

ומיד בוצעה ביניהם" ,סלקציה" .כמאת איש הובלו לכבשנים

במדרגות עמדו משני הצדדים שני גרמנים על כל מדרגה,

מהמדרגות  ,בקפיצה אחת רכן להינצל מהמכות .מעטים הצליחו.

וביניהם היו גם כמה עשרות מיהודי שווקשנה .כעבור חושדיים

הרב הוכה קשרת .זבי דם הועלו האנשים על משאית ,שהביאה

הועבדו על-ידי הגרמנים ,יתד עם עוד כלואים מאושביץ ,לגיטו

אותם לכרפ ואדסמינינקן ,בקידבת היידקדוג .הם הוכנסו לצרי-

ואר·ז~ה ,כדי לפנות וtזם את ההריסות .עקב התנאים הסניטריים

פים ,אשד קודם לכן נמצאו בהם שבויי-מלחמה מצדפת ובלגיה.

הרעים פרצה במקום מחלת הטיפוס .דנים ,ובכללם גם מיהודי

אחדי המשאית הראשונה הגיעה שניה עם

50

גברים נוספים.

שאר הגברים ,במיוחד הקשישים ,הובאו למחנה אחד.

מאיד לזרן ,אדח מניצולי שררקשנה ,שהיה ביו המובלים
להיידקדרג ,מוסד בעזרתו ,שבתחילת יולי הביאו להיידקררג
יהודים נוספים ן,ביגידם .מקלטיניאן ולריקונה.

במחצית אוגוסט )לפי לדון( ,או כבר ב ) 19.7,41-ליפ עדורJ

נערכה

אחרת(,

ה"סלקציה"

הוציאו

הדאש,ונה.

שווקשנה,

ניספר במגיפה.

בקיץ  1944הועברו שרידי המחנה לדאכאו ושם זכו אחדים

כ60-so -

גברים ,בעיקר את הקשישים או אלה אשד התאוננו על מחלות,

להשתחרר באביב  ,1945עם כיבוש דאכאו על·ידי הצבא
הארמיקני.
זבקורות

עדרתם של מאיר לדרך" ,יד רשם" i 1547/104-5 ,בנימין יבקלביז,
רמת אליהו.

דו"ח משפט אואר" ,יד ושם"•TK-10/568 ,

ואמרו ששולחים אותם חזרה לשררקשנה.
מאיר לדון מספר ,שבקבוצה זר היה גם א·ביר .למחרת ,אחרי
שהוציאו את הקבוצה מהמחנה ,חזרו אנשי הס"ס והביאו אתם

שקים מלאים בגדים ,כדי לחלקם ביו עובדי המחנה .מאיר

שוקיאן

וחברו הועסוק במחנה כטבחים והגרמנים הרשו להם להיות

) ( gAuK.e:NAI

הראשונים בכחידת בגדים .מאיד תכיר ביו הבגדים את מעיל-

הערר של עצמו .יום קודם לכן נתנו לאביר לפני יציאת .,,היה

נדוד ,

שהמוצאים מהמחנה ברצתו .והיו אלה בגדיהם שהובאו

לחלוקה.

עיירה בצפונה של ליטא ,במחוז שאורלי .אוכלן.סיית היהודים
בשנת השואה מנתה

כ 100-

משפחות.

הגרמנים כבשו את העיירה ביום ה' בערב,

באוקטובר ובנובמבר אותה שנה היו עוד שתי "סלקציות " .
גם בהן נאמר ,שהמ 1צאים מובלים חזרה לשווקשנה .על גורל

;ןקבוצרת לא שמער דבר .את בגדיהם לא הביאו לחלוקה.

26

ביוני

•1941

היהודים ברחו קודם לכן לכפרים בסביבה ,שם נמצאו כבר

מספר פליטים יהודים מקלם .עם הכיבוש ,חזרו אל העיירה .
ואתם גם קלמאים ,כ  30-משפחות ,שבתיהם נשרופ בעיירתם.

לאחד-מכן נודע ,שכל תמ,צאים היו מ 1באים לכפר ,,-אש

הליטאים היו מאורגנים עוד מיום בי בשבוע )בה• t,פעת חכרו·

דצחום

וקבדום.

זים ברידו קובנה(  .הם הציקו לסובייטים הנסוגים ולא ננתו

היהודים

נפגשים

ליהודים לכדוח בכיורן מזרח ,ארבו בדרכים ,ירו ושדד-ו.

אשר

בקידבת

במקומרת

עבודתם,

ביצ'י,

ניישט .וט-טאווריג.

ליד היידקרוג,

שם

היו

לפעמים עם ליטאים משורקשנה .מפיהם נודע להם מה קרה

ביום וי כבד היה השלטון המקומי בידי הליטאים .בראש

יהדות ליטא
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המועצה המקומית הועמד הר''י גירררראיניס .עתה כ,רנה פער·

לתם של הליטאים נגר היהודים .ההתעללות בשכניהם הוותיקים

כלירז ; הטרם תען,ן מה שעוללתם לישר  1והנח בא הגמול,
השילום! ·" •.

התפרצו

למרות הכל החליטו היהודים להאתמץ ולהכניס את הסכום
הגדול .במוצאי-שבת החלו בגיוס הכסף .ביעזם שהיהוידם לא

בכוח את היהודים ,כשהם עטופים בטליתות והתפילין על

יאספו כסף בשנת ,אלא יחלו בכך רק עם צאת השנת ,דחו

היה לחם חרקם .כבר

בימים הראשונים לכיבוש

ליטאים לבית-המדרש בזמן תפילת שחרית .הם הוציאו משם

ראשם ,ןהרבילרם לעבוהר )"עכשיו אנו כבר האדונים כאז "!
צעקו( .העביררם בפרן ליד הכביש .היה עליהם לנפות את
כלי·רר.כב של הרtכבייטים .נזמן העבורה היו הליטאים מכים
באכזריות גם את הזקנים .היהודים פנו לעזרה אל ד"ר
גירדרראיניס ואל אחרים ממנהיגי הליטאים .הללו טענו כי יש
להם הוראה מהגרמנים לגייס את היהוידם לעבודה .אולם
היהודים השיבר להם  :הביצוע הלוא בידיכם דר,א ,רבכן מדוע
תכופר גם על יהודים זקנים עבודת רפן ז ולמה ההתעללות,
המכות רהחר Dרת  1הליטאים הסכימו עקרונית לטענות

והציעו,

את שעת תחילת העוצר בשעתיים .העסקנים עברו מב~ת לבית.
חיה מי •זtנתן במזומנים ,והיו שנתנו בשררה-כסף )שערבים,

תכשיטים( .נירם ראשון בונקר מסרו למפקדת ה"אקטיביסטים"
את הסכםו  -וקירר לשיברי לטובה.
נירם שני 28 ,ביולי 'ד) באב תש"א( ,נ  5-לפגרת ברקו,

הרגישו היהודים בתנועה חשוהד בעיירה .הציצו ברע לתרי·
סים וראו שליד כל בית רבית עומירם ליטאים מזריינים .בשעה
 6התרפצו הללו ל·בתים נמכרת ובצעקות " :צאר ! כאן לא

מקומכם !

מהזר לקחת אתכם מחפציכם ,וגם את התכשיטים

רכל דבר-ערן ,יעבירו אתםכ למקרם מיוחד "! את כולם ריכזו

שהיהוידם יבחרו מתוכם רע,ד רבסמכרתר הייה לגייס יהוידם
לעבורה ולבצע א:ת העבודות שתוטלנה עליהם .היהודים בחרו

בבית·הנכסת

נורע,ד בראשותו של אלהיו ניסלביץ ,והחלו לגייס אנשים

נפןזןןךן נית•הכנסת ישבו ראשי ה nאקטיביסטים  nדושרן מכל

לעבודה .אולם כל זה היה ללא הרעיל .ה"אקטיביסטים" הוסיפו

יהדוי שימסור את כספר ,את התכשיטים רכל דברי·הערן

להכרת מכרת· רצח ולהתעלל' רכל הפניות והמחאות היו לשרא.

שברשותו ,והם ידאגו למזרן ולכל הצרכים .נערכו •חיפושים,

בינתיים נעצרו כשערה יהודים ,בררכם צעירים .העבירו אותם

מל,רים נמכרת ,והכל נלקח .נשעה  10ניתנה קפודה  :לצאת
מבית·תכנסת ולהסתדר נתצו בשוררת" .מעבירים אתכם למקרם
מסרים"  -אמרר .כל היהודים הובלו תחת שמירה למשק
היהודי בשרקישקיס ,כ  3-ק"מ משוקיאן )משק זה היה שייר

לנית·הסרהר כשאורלי .מהם נשאר בחיים רק משה איזאק.

השלטונות אסרו על היהוידם לצאת מבתיהם אחרי שקיעת
החמה ,אסרו עליהם כל מגע עם לא·יהרדים רכן אסור היה

להם לעזוב את תחום העיירה .יום ארח נדרשו היהודים להרחיק
מהעיירה את יהודי קלם ,ולא  -יגורשו גם הם עצמם,
היהודים המקומיים ,ניחר עם "אורחיהם" ,יהודי שרקיאן

טענו :

"אומנם אנו ער-זזים לקלמאים ככל יכולתנו ,אולם הם אינם
מכבירים כלל על הליטאים .הרי אין להם לאן ל,חזזר ,בתיהם

 גורלנו "! הליטאים שונכעו כאילו מןנשרפו וגורלם
הנימוקים ,והופר מפליטי קלס .עבור רק ימים אחדים ושרב
החלד להציק ולברא בדרישות נעביד הקלמאים ,והנושא לא
ירד מעל הרפק.
ב  25-ביולי הודיעו לרועד שעל היהודים הוטלה ה"קרנטרי·
ברציה" בסרכם של חמישים אלף רובל ,ואם לא יכניסו את
הסכום  -יגורשו כולם ער אח.ד הרועד מרס על כך לציבור
נשבת בבוקר לפני קריאת הותרה .החרדה גברה ,ולאנשים
קשה היה למצאו הסבר לדרב .יהודים אחדים ,שהיו להם
מכרים טונים בקרב הליטאים הנכבדים ,הציעו את עצמם ללכת

הגדול

היה

)שמפורםס

בעתיקותו

ובבנייתו(.

לשני האחים ררזנטל .האחר הרגלה ,יחד עם אמר רבני ביתו,

על·ידי הסובייטים לסיביר .האח השני ,אריה·ליארן ,ורוק,

נשאר במשק .לפני ברא היהודים כרת והתחבא בין הליטאים
ר'זtרד בחיים( .בשר· קישקיס מצאר היהודים ערר כ 10-
של היהדוים הכפריים מהסביבה .את כל היהודים סגרו בבנייני
המשק ,באורוות ובאסם .ושרב התחילו השומרים הליטאים
להתעלל בהם .היהודים נצטוו לחלוץ את נעליהם ,זהשרמרים
לקתרן .אחר-כך לקחו גם את החליפות .גרמנים לא נראו לא

משפחות

בעיירה ולא בשמק.
בשרקישקיס ישבר היהודים עד יום ד' 'ו) באב 30 ,יבולי(.
ב•ז,t,ערת הצהריים באה הפקודה  :על כולם להתכנס באסם .לאחר
שחבל הצטופפו שם ,באר השומרים והוציאו את כל הילדים,

 89במסרפ .לאחר-מכן החלד קוראים שמרת לפי רשימה מיוחדת

והוציאו מהאסם 20
מבוגרים ,ידח 128

מהאמהות,

15

כנרת מבוגרות

אנשים .באסם נשארו

כ 200-

ן 4-

גברים

איש .הרשימה

אליהם לשם הסבר והבהרה .אריה שניירו ,שהיה קודם יערן

הרכנה כנראה על·ידי ראשי הליטאים ,שמטעמים שרבים היו
מעוניינים להשאיר עזר מספר יהוידם בחיים .הוצא ,למשל,

הטוב רעהת נמנה גם על מפקיד ה"שארליסטים" בשןקיאן.

אריה

המחוזי

גא  mשאס הסביר לו ,שעניז ה"קרנטריברציה" אינו מעלה ראינו

גאודרשאס ערר קיררה לקבל ממנו

מוריד בעניו היהדוים .הרפד כבז הר·טל .בעיירות רבות איו
יותר גרבים יהודים )"איפה דם - ,תאתר לך בצעמך"( ,רגם
כאן יהיה כן .ובנרגע לשניידר עצמו ,הבת יש לו עצה ידידו·
יתת" .הלא יש לן מנסרה" ,אמר" ,וגם בית ,כריכות דגים.
הערב אוםת על שמי )ומספיק אם תתן לי פתק ,מעין כתב
צוואת ,והכומר יאשר(, ,ואז אשתדל למתרן בבני משפחתן ·" •.

מהאסם את חיים-לשהמ קומר רכל בני ניתר ) 7בפשרת( ,כי

ערב להם .בין  4הגברים המבוגרים היה גם בררסקאי אח,ד
כי צדיו היה לגומר כמה עב  mת בשביל ליטאים חשובים.
המבוגר הרביעי חיה שמואל קלמנרביץ ,כבן  ,17וגם עליו
המליץ אחד ממנהיגי הליטאים .את כל הימ,צאים מן האסם

בקרשי רב הת·חמק שניידו מעצה "סרבה" זר ומיהר לחזור

דכ,ניסר ל בית המשק ,סגור עליהם את הדלתות הותריסים,

לבית-המדרש .שם מסר על השי,חה לכל הקהל.

ונחרץ הוצב שממר.

ביערות המחוז ,נפה אל היערן המחוזי גארדושאס ,שהיה מכדר

נאותר בוקר הלכו יהודים אחירם גם אל הכומר לשם הנחרה.
תשובתו של הורעה הרונחי

חיתה :

"הנה הגיעה עליכם גזירת

שניידו

יחד עם

3

מבני

משפחתו ,כי

היערן

פתק·יררשה ;

כן הוציאו

דר" גירדרראיניס המילץ עליהם כעל מכריר הטובים  mרא גם

האנשים בבית הצטופפו ליד כל סדק והציצו ברחדה עלבר
האסם.

רהבה

בפחח

שער

האסם,

m

יהזדים,

כשרק

תחתונים

ערי
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השדה

לבשרם ,גורשו ברעש ,הועמדו שורות·שורות והוצאו מחצר

המשק .לאן הובלו אלה

 -לא יכלו מבעד הסדקים לראות.

היה זה בין השערת  3ל  4-אחה"צ .ב  6-לפנות ערב הרשו

הוא

ענה :

"זה ענייננו .אתם תעברו למקומות שאנו אומרים

לכם".
פיזרו את היהודים

ב· s

מקומרת ,והם קייומ

קשר

ביניהם

הליטאים לאנשים לצאת לשעה קלה מבית המשק החוצה .הם

אמיץ .הקבוצה הנחלה ביורת עברה שלרוילה ,כי ליד הטחנה

החתילו מדי שואלים  :איהפ השאר ז ענו להם הליטאים :
הוצאו לעבדוה .אולם ההרגשה חיתה שאין הדבר כן  .היהודים

היה גם משק לא·קטן .ישבו שם
אמהות ובחורות ,שטיפלו בילדים.

וכ· 1s

שנשארו בכנין פרצו בבכי שנמשן כל הלילה .אשה אחת יצאה
מדעתה מרוב דאגה לגורל בעלה .היה זה ליל·אימים .

שניידו החליט לעזוב את טחנת·הקמח ,להגיע לשאולרי
ולהיוודע שם על המצב" .באמעצ אוגוסט באתי ·לשארולי
בחשאי" ,מספר שניידו" ,וסרתי לשמואל ליברביץ .סיפרתי לו
ולבניו על מצבנו ושאלתי עצה מה עלינו לעשרת .אולם הם
בעצמם לא יעדו מה מצבם ,ומלבד זה לא האמינו לדברי
)בשום אופן לא יכלו לתפוס דבר נורא כזה( .חזרתי הביתה

מספר אירה

שניידו :

"למחרת לפנות בוקר יצאתי החוצה .רק שומר אחד נמצא

ליד הבית ,וגם הוא נימנם .ראיתי מרחוק את הליטאי איגנאס
קמינסקאס מהפכר גירושק~ס שליד שוקיאן .מח,סר קרקע היה

האדם ומטופל בילדים רבים .על פי רוב עבד כעגלון או כפועל

כ· so

ילדים קטנים

ללא עצה וללא מוצא".

היה

מאז שפיזרו את היהודים בס·ביבה לא חדלו להגיע ידיעות ,

אתמול בין המסיעיים והמטפלים ביהדוים .הלא נצרן גדול

כי כאן ,בקירבת שוקיאן ,לא יהיה מקומם · הקבוע רכי יעבירו

שכיר

והיה

עני

מאו.ד

יתכן,

חשבתי,

שקמינסקאס

זה

הוא ,ועתה הן היתה לו ההזדמנות לשלל • ..ו~פאידן גיס /t
עלתה בי מיד המחשבה  :הנה במשך החודש האחרון נוכחנו
לדעת ,שיש בו הרבה מן היושר .הוא היה מסתכן ומביא בסתר
מזון ליהודים ומסייע לנו כפי יכולתו .עתה ניגש אלי וה:תחיל
לבכות  .שואל אני  :מדוע תבכה  1עונה הוא  :סתם ,לא כלום .
ואני

שואל :

איגנאס ,איפה הם אלה שהוציאום אתמול  1משיב

הוא לי " :כן ,בגלל זה באתי לכאן .רצוני לגלות לן דבר,
שבשבילכם היהודים טרם ברור .הוליכו אוםת מכאן מרחק כ" 4
ק"מ ,אל היער דולקישקיס ,ברובע השמיני )בתור פועל ידע

אותם למקום·ריכוז גדול .ב·אותר זמן הופעיו כמה ממכריהם
הליטאים של היהוידם והציעו להם בשם הכומר ובשמם של
ליטאים נכבדים שבוקיאן ,שימירו את דתם .בדת הקתלרית ,ואז
יתכן שתהיה להם ההזדמנות להישאר בחיים ; איכריםי יוכלו
להסתיר אוםת במצפון נקי ,שהרי יגנו אז על הנוצרים ולא
על יהוידם • ..היהוידם הדוו על הרצון הטוב ,אבל לא נעבר
להצעה .אולם כשענין ההעברה החל מקבל צררה יותר מוחשית,
היתה הצעת הכומר לנףשא של שיחרת מדאיגות ורברת·יגון ביד
הצעירים ,ובעיקר

הצעירות.

את בו הפינות ,והוא הכירני כיערן וגם עבד לא פעם בהש·

הרבה הגיע יום ',ו  29באוגוסט ו') באללו תש"א( .אחר·

וכ· soo

הצהריים התחילו מרכזים את היהודים מכל  5המקומרת ל•ד
ביתו של האיכר פילאצקיס )במרחק קילרמ,טר מהעיירה( .ב·ד

וביד הכפר פאשווינישי ,ברמחק קילומטר וחצי ממנו בכיוון

בערב הושיבו את האנשים בעגלות והסיעו אותם בכירון לצרפן.
לאחר ליל בזרדים ,אגב בכירת ויללות של הילדים ,הגיעו
בשערת הבוקר לזיאגר .בהיכנסם לעיירה נתקלו בליטאים

נחתי .ליתר דיוק ,מקום הרצח הוא

כ·s

ק"מ מהעיירה

מטר שמאלה מהכביש משוקיאן לשאוולי ,בין הכפר שווילה
שאורלי( .באותו בוקר חפרו שם ליטאים בור

ארון ,

הביאו

אותם ,ושם לקחו עשרות-עשרות בקבוצות וירו בהם ליד
הבור .אלה שנפלו מתים היו מאושרים ,ואחרים שלא מתו או
נפגעו ניריה

-

נזרקו חיים .בעיירה סיפרו שהיהודים הועברו

למקום·עבודה  .הם כבר לא ביחים ! מרחוק שכבתי על בטני

וראיתי כל זה .אני העד ! עשו את זה הליטאים בעצמם,
בעצמם קיבלו עליהם לבצע את הדרב הנורא "!
הפעילים בהשמדה היו ,כפי שנודע ,יראזאס ארבאטאוסקאס,
חייט ,עירוני ,בדרן·כלל נחשב לאדם מתון ,וקשה היה לחשוב
שאדם כזה יתן את ידו לפשע
קרטוקלה ; ברזאס ,פועל  ,עירוני.

זה ;

האחים יוצ•אס מהכפר

קמינסקאס סיפר כי שמע ,שכשאורלי עוד יש יהודים ,ויעץ

לעבור לשם .שניידו ביקש את קמינסקאס לבקר שרב ,והוא
נכנס לבית ומסר את הדברים ששמע לכמה מהמבוגרים  .חם
לא האמינו ,וטענו " :דבר כזה הוא לבתי אפשרי "!

בשעה  10באותו בוקר הופיע אצל היהודים במשק רא·~

המועצה הד"ר גירדוואיניס ,ועוד כמה ליטאים .הוא אמר להם :
מכיון שמוטל עליו לדאוג ליהודים ,הריהו מציע כי היהודים
שנשארו יעברו למשקי היהודים שבסביבה ,שם יעבדו ויוכלו
לחיות .אריה שניידו הציע לעבור אל טחנת·הקמח כ ש ווילה
·כ)  sק"מ משוקיאן .הטחנה היתה שייכת ליהודי צ'סלר מקלם(.

מאנשי המקום ,ואלה פנו אל ה"אקטיביסטים" משוקיאן שליוו
אותם בשאלה " :למה הבאתם אותם הנה  1ואצלכם איד
מוקם לקברם  " 1בז'אנר פגשו אנשי שוקיאן יהןדים רבים

,,

מהעיירות שבסביבה .רובם היו נשים· וילדים .גברים היו מעסים.

רק מבאזיליאן )עיירה ביד שדואלי וקלס( היו כל אנשי העיירה,
ובתוכם גם הגברים כולם .הם סיפרו ,שהליטאים בבאזיליאז
לא נשמעו להנ cתת הגרמנים ונרתעו מכל "יוזמה" כנגד היהו·
זים .לפי הוראות הגרמנים ,גורשן .שם מקודם היהודים מבתיהם
וישבו

בצפיפ;ות

בבית·המדרש

ובכמה

בתים

מסביבו

-

·~ע

שהביאוס לז·אגר.
כמה מאנשי שרקיאן הרגישו מיד שבז'אנר אין ליהודים אף
שביב של תקווה להישאר בחיים .הם פנו לעזרת ה"אקטיביס·
טים" שהובילום לכאן והתכוננו עתה לחזור לשוקיאן .בקושי

רב הסכימו הללו "ללוותם" כשומרים בדרכם חזרה ,ועוז
באותה שבת בערב התחמקו ויצאו בחשאי מז•גאר  16מיהודי
שוקיאן .כשהגיעו ליערות שבסביבת שוקיאן התפזרו הי.דוזים

לעברים שונים .כל אחד פנה לאיכרים המכרים והנאמנים עליו
ביותר .כמה מהם הושיטו עזרה ליהודים ,תמכו בהם במזון
ולפעמים גם נתנו להם מחבוא ללון בו .על·פי·ררב שוטטו

היהדוים שאלו את גירדוואיניס  :ואיפה הם האנשים ·שלנו,

היהודים ביערות והחליפו תכופות את מקורמת מהנאום.

שהוצאו אתמלו  1הוא ענה " :נשלחו לעבודה" .כמה מהיהודים
הציעו לו להעביר לשאוולי את הילדים הקטנים עם האמהות.

"לאחר כמה ימים" ,מספר אריה שנידיו" ,החלו האיכרים ,
ש•ג,זרו ליהודים ,לבוא אליהם בדרישה תקיפה  :להמיר את

•הדרת ליטא
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שהייתי

דתם ! הכומר הסית אותם כנראה ,וטלם ,חוץ ממגי ,
המבוגר ביהודים ,קיבלו עליהם את הדת הקתולית .הכומר
הזמין אותי והטיף לי מוסר .אולם לא שעיתי לדבריו .טענתי
גם שאינני אדוק בכלל  .את שיחתנו גרמ הכומר במלים ' :הרהר
עוד בדבר '! ••• אולם גם לאחר המרת הדת לא מצאו להם
האנשים חסות מעולה ,וכולם הוסיפו לשוטט ביערות ולתור
בתמירות אחרי מחבוא יותר בטוח".

למתר,ת פרוץ המלחמה ביו הגרמנים לסובי'יטים ,ביום', ,ב
 23ביוני בערב ,כבר הסתובבו ליטאים מקרמיים עם נשק בי.ד
הבהי לה פשטה בין היהודים והפחד היה רב .הצעירים ניסו

לברוח לררילקומיר .הם בתקלו בליטאים חמוש י ם ,אשר יצאו

מהיערות ,הרנו על·ידם והוחזרו לעיירה.
ביום ג' בבוקר הגיעו לעיירה מכיורן קידיאן הטנקים הגר·
מביים .הם נתקלו ביחדיות הצבא הסובייטי ,שהיה ערד בסביבה,

במשך חודש ספטמבר  1941שלחו כמה פעמים יהודי שוקי.אן

וקר.ב גזול התפתח במקרם .היהודים בדתו מבתיהם בעררם

המסתתרים ,בידי ליטאים ,מזון נשכיל אנשי ז'אגר ,ןגם קיבלו
מכתבי·תשובה מהם .בינתיים הגיעה אליהם הידיעה כי נז'אגר

לגופם .חלק הרתכז באחר שליד בית·הקברות היהודי ,חלק ברח
לאחוזתו של אבא זי.ו ,במרחק  6ק"מ מהעיירה ,וחלק ניסה

כבר חוסל הגיטו ,ואף אחד מאנשי ש וקיאן אינו נמצא בחיים.

למצוא מחסה אבtל איכרים מכרים .בעיירה עצמה בשארו רק

דבר הימצאם של יהודים בשזקיאן ובסביבתה לא היה נגדר

כמה עשרות אנשים .המעשה הראשון שעשר הגרמנים

היה :

הם

סוד לליטאים ,ויום אחד נבונמבר בערן לפתע ציד עליה.ם

תפסו את ו' יהושע·אדר,רן לוי ,יהודי מכרבד בעיירה ,הובילו

העורן·דין קולוקשא מאוז'וו~נט ,שהיה מהפעילים בהשמדת

אותר לבית·הכנסת ,וציור עליו לקרוע את ספרי התורה .כשהת·

היהודים בכל הסביבה ,הו  ,פיע כאן עם אנשיו .הם פשטו ביערות

 ירו בר למורת." .אקטיביסטים" ליטאים ,יחד עםגנד
גרמנים ,עברו מבית לבית ·והוציאו לעבודה כל יהודי שמצאו.

זים ורצחום .יהודים אחדים ברחו למקומות אחרים ,וגם הם

הם התעללו בא.נשים ,והיכר אותם באכזריות .הצטיין באכזריותו

נתפסו לאחר זמן ונרצחו .האחד שהצליח להימלט ילגיטו

,ד"שיכור" ישל העיירה ,סטאניסלאב גליניס .היהזזים שמצאו

שאורלי ולהישאר נהיים הוא אריה שניידו.

מחסה אצל איכרים מכרים נאלצו ילעזבם ,כי הליטאים לא יכלו
וגם לא רצו להחזיק בהם .ירם·ירם היו יהדוים חןזרים לעיירה

הבכרפים הסמוכים ,ובעזרת פורעים מקומיים תפס ·,כמה מהיהו·

על רביחות משוקיאן מסרפ

שניידו :

"ערב אחד בנובמבר ישבתי בבית האיכר אנדרי,ושקה נכפר

ונופלים לידי הפורעים.

יודלה ,והנה נשמעה נביחת כלב .התחמקתי מיד מהבית בכיורן

כנופיות ליטאים רצתו ניריה את טוביה רבנשטיין ואת חרה

ליער ומרתוק ר  Kיתי שבא ·לכאן האיכר פילאצקיס ,ששהיתי

קגן .את הקשישים גירשו מהבתים ,התעללו בהם ומסרו אותם

מקודם אצלו .הוא בא לספר ,כי קרלושא בא לעיירה לחפש

לידיהם של שני ליטאים "משוגעי העיירה" ,אשר -הובילו אותם
דרך העיירה לכפר פילקלבה ,שם נרצחו חלק מהם.
ב·  20באוגוסט הועלו כל היהודים על משאיות וגרושו
לקיידאן .באותן זמן הגיעה משאי -ת לאחוזתו של אבא זיו ,ןהוא
יחד עם היהודים ,שהיו שם ,.הואבו גם הם ל.קידיאן .הם; הוחזקו
באררררת·סרסים ונרצחו יחד עם יהדוי קייאדן ב" •28.8,1941
לרוצחי יהודי קייאדן הצטך,ןפ גם ורצתי שאט  -אלקסאס

ביער .אחרי·כן סרתי ילביתו של שומר היער קטקוס ,שהיה

"התמחה"

יהו,דים .פילאצקיס בא להזהירני ,כי ידוע בסביבה על חמקך·
מות שבהם מתחבאים היהודים .מיד עזבתי את המקום ,הלכתי

אל היער ועמדתי שם מברחק כ·  sooמ' מהבית ,ולא ידעתי מה
לעשרת .לאחר שעה בערן )היה זה בין  10ל·  11בלילה( הגיעו
לאוזני שזב בניחרת כלבים ,ורמחוק ראיתי תנועת פנסים
ד1לקים .הכינותי שבאו לחפש אר,תי .עקרתי רגלי והתרןצצתי

קאילארריצ'ירס

ןרנאצל,ובאס

שרואבינסקיס

אשר

ממכרי ,ולנתי אצלו .למחרת הלן קטקוס לעיירה להיודוע על

במיר ,חד ברצח י י לדים .לטבח הביאו קדום את הגברים ואחר·

המצב .הוא תזר דסירפ ,כי כבר אסרן מכה מ" 16הנמלטים,

כן את הנשים ךהילדים .יהודי שאט ,י,חד עם יהודי קיידאן,

ומחפשים אחרי .א,ז שמתי פני לשאורלי ,ולאחר שביוע ימים

גילו התנגדות לרוצחים.

מלבד שניידו ברחו לגיטז שאורלי סרניה קמי.ביצקי ואהובה

באותו יום נרצחו גם· יהודי זי'ים .לפי דר"ח·יגד נרצחו שם
 2,076איש .המספר הבסון הוא גברה יותר .מער~כים כי נרצחו

של נדוידם ותלאות הגעתי לשם ונכנסתי לגיטר".

ברשימת קברות·הא .חים המובאת בס,פר "טבח המוני ב.ליטא"

 3,200נפש.
אחרי המלחמה הציבו שרידי קיידאן ושאט מצבה על ק.בר·

קלוד• בגמר המלחמה נשארו בחיים רק קלזר ,ושניידו•
חלק ·',ב צוייז קבר·האחים בשזקיאן כדלקמן :
המק,ום הזא ביער ,בקילומטר ה"  6בכביש ש,וקיאן-שאוולי ;
זמן הרצח  -המחצית השניה של שנת  ; 1941מספר הקרבנות
 -כ ,400-

האחים עם כתובת בידייש ,רוסי.ת וליטאית ,האומרת :
הטרור הפשיסטי"•
מקררות

עדותם של שרה

שפלובר ;

שלמה קולינצ'יק ,קרית בוודאו  jברון

זיו ,ארכיון "יד רשם", 1700/1569 ,

מקוררת

עדוםת לש אריה שניידו ,נהריה  jפרידה ניסלגיץ·שטרום .רמת·גן.

)ראה :

קיידאן(

שידלובה

שט

) ( SILUVA

)  TAנ( St
העיירה שאט נמצאת  17ק  11מ מזרחית ·לעיר המחוז קיידאן.
לפני מלחמת·העולם י השניה חיו בה  120-100משפחדת
יהודיות.

"קרבנות

עיירה ·השוכנת כ  20-ק  11מ צפונית לעיר·המחוז ראסיין.
בשנת ה.שואה חיו בה

כ· so

משפחות י·הודירת.

הגרמנים תפסו את העיירה ב· 24

ביוני
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מיד גירשו

קכר·א nים לקדושי ציסוכיאך )גברים(

קכר·א nים לקדושי קרוק  ,דסנוכה והסביבה

,,
~

קכר·א nים לקדושי קיידאך והסביבה

קכר·א nים לקדושי קיידאך

קכר·א nים לנרצחים הראשונים כקיידאך

קכר·א nים לקדושי רומשישוק

קכר·א nים לקדושי רקישוק

קכר·א nים לקדושי שדובה

קבר·א nים לקדושי שילל  ,קלסיניאן  ,סרביאן ולריקונה
קבר·א nים לנרצחים הראשונים בשררקשנה

קבר·א nים לקדושי שאקי

קבר·א nים לקדושי שקוד )גברים( בעיר

י

. ,..'}..,.
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קבר·א nים לקדושי שאקי

קבר·א nים לקדושי שררקשנה

~~'

;
, .

.--lr:

~
. .. .

קבר·אחים לקדושי שקוד )נשים וסף( ביער ד י מיסררבה

גופרת הנרצחים בקלרגה
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Vermerk :
Soeben erschien der SS-Obersturrnfiihrer Hamann, Einsatzkommando
3 in Kauen im Auftrage des SS-Standartenfiihrers Jaeger in Kauen
und teilte mit, dass er vom SS-Standartenfiihrer Jaeger in Kauen
den Beזeh\ hatte, samtliche Juden in Schaulen zu liquidieren und
dass er mit den Vorbereitungen sofort zu beginnen hiitte. Die
Liquidierung solle am Montag vor sich gehen.
Ich \1abe die Liquidierung ganz energisch abgelehnt und darauf
hingewiesen, dass nach einer Anordnung des Reichskommissars von
weiteren Liquidierungen der Juden auf jeden Fall Abstand zu nehmen sei. Gleichzeitig habe ich darauf hingewiesen, dass bei einer
Liquidierung der mannlichen Juden in Schaulen alle grossen Betriebe stilligen wiirdcn, da samtliche Facharbeiter Juden sind.
Ich habe dem SS..Obersturmfiihrer Hamann die Durchfiihrung
seines Auftrages untersagt und ihn ersucht, dieses dem Standartenfiihrer zu melden.
Schau\en, am 3.9.41
gez. : Gewecke
DER GEBIETSKOMMISSAR IN SCHAULEN

Schaulen, am 8. September 41
Schr.-Hp.

An den
Herrn Reichskommissar fuer das Ostland
Riga.
Betr.: SS-Standartenfiihrer Jaeger.

Heute erschien auf der Dienststelle des Gebietskommissariats in
Schaulen ein Hauptrnann Stasys Senulis, wohnhaft in Schadow,
Kreis Ponnewesch, um zu erklaren, dass er im Auftrage des SSStandartenfiihrers Jaeger alle Silber- und Goldgegenstiinde, die aus
jiidischem Besitz stammen, zu i.ibemehmen hatte. Er sei nun in
Schadow und ausserdem in Radvilis"kis gewesen Beide Biirgermeister
hiitten sich - auf eine Anordnung des Gebietskommissars hin - geweigert, diese Gegenstande auszuhandigen. lch habe dem Senulis
die Durchfiihrung des Auftrages von SS-Standartenfiihrer Jaeger
stn"kte untersagt und bitte Sie, dem Standartenfiihrer Jaeger alle
Eigenmachtigkeiten in Judenangelegenheiten zu untersagen.
Die beiden Bescheinigungen, die in Abschrift beiliegen, wurden
dem Hauptmann Senulis abgenommen.
Dieser neue Vorfall beweist eindeutig, dass Standartenfiihrer
Jaeger sich iiber die vom Reichskommissar und Gebietskommissar
zur Erfassung des jiidischen Verrnogens erlassenen Anordnungen
hinwegsetzt urid sich um Sachen kiimmert, die ihn nichts angehen.
Wenn diese Uebergriffe der SS nicht endlich aufhoren, muss ich
als Gebietskommissar die Verantwortung fiir eine ordnungsmassige
Erfassung des ji.idichen Verrnogens ab\ehnen. ln, iibrigen werde
ich bei jeder sich bietenden Ge\egenheit die Kreischefs und Biirgermister scharfstens anweisen, ausser vom Reichskommissar, Generalkommissar and Gebietskommissar von keiner° Dienststelle Anweisungen
entgegenzunehmen. Der Wichtigkeit halber er\רielt der Herr Gene<
ralkommissar in Kauen ein Schreiben gleichcn I11halts.
gez.: Gewecke
כחלמה ם"שאוה גוכנו•ננ:'iעת והד דז השגוה ע" י העיבתה ספשמל יעשופ ה

.3361-PS :

הוםסמר

DER GEBIETSKOMMISSAR IN ,SCHAULEN

Schaulen, am 11. September 1941
Personlich

An den
Reichskommissar fiir das Ostland,
Gauleiter Lohse
Riga.
Wie aus den beigefiigten Aktenverrnerken ersichtlich ist, bestehen
z.Zt. mit der SS heftige Differenzen, die auf dem schnellsten Wege
durch 1hr personliches Eingreifen beseitigt werden miissen.
Der Obersturrnfiihrer H .a m a n n erschien im Auftrage des Standartenfiihrers Jager zunachst bei dem Fiihrer der SD Restkommando
EK 2, SS-Hauptscharfiihrer Gottschalk und erklarte diescm in einem
ausserordentlich anmassenden Ton, dass in Schaulen beziiglich der
judenangelegenheiten ein Saustall hemche und dass er den Auftrag
hatte, so~lיt samtliche Juden in Schau\en ohne Riicksicht auf die
Wirtschaft zu liquidieren. Kurz darauf erschien Hamann bei nוir
und wiederholte in cinem nicht so anmassenden Ton seinen A1.1 tזa g,
worauf ich ihm sofort in eindeutiger Weise im Beisein des Stabsleiters

die Liquidierung von Juden in Schatנlen untersagte. Ich erklarte ihm
weiter, dass fiir mich a\s Gebietskommissar einzig und allein die
Richt\inien und Anordnungen des Reichskommissars massgeb\ich
waren und dass ich vom Reichsleiter den besonderen Auftrag erhalten hatte, dafiir zu sorgen, dass in Schau\en samt\iche J'uden, die
a\s Facharbeiter in der Lederwirtschaft oder sסnst an wichtiger Stelle
in der Wirtschaft tatig sind, im Ghetto zusammengefasst wiirden
und bis auf weiteres dem Arbeitsprozess erhalten blieben.
Als daraufhin Hamann k11rzerhand erklarte, dass ihn das garnichts
anginge und ihn die Wirtschaft iiberhaupt nicht interessiere kam
ich zu der Oberzeugung dass er sich nicht davon abhalten lassen
wiirde seinen Auftrag sofort durchzufiihren; ich hahי., ihm dann
noch deutlicher als zuvor meinen Standpunkt klargemacht.
Von einer Zusammenarbeit mit den SS-Dienststellen kann bisher
leider keine Rede sein, woran die SS allein schuld ist. Der Standartenfiihrer Jager hatt~ sich, wenn er Sonderauftriige zu erfiillen
hat, tוnbedingt vorher mit mir als Gebietskommissar in Verbindung
setzen miissen, dann hiitte sich auch ein vemiinftiger Weg gefunden,
um alle schwebenden Angelegenheiten zu bereinigen. Wenn Jager es
aber fiir richtig hiilt, sine Sonderauftriige ohne vorherige Riicksprache
mit dem Gebietskommissar auszufiihren und sogar Litauer mit der
Durchfiihrung dieser Auft·וage zu beauftragen, dann darf er sich
nicht wundem, wenn unsereו-seits entsp,·c,~hende Gegenmassnahrnen
getroffen werdf•ז, d.h. d,:ss d ielitauischen Kreischefs, Biirgermcister
usw. - wie bereits geschehen - mit der besonderen Weisung versehen werden, Anordnungen usw. von keiner anderen Dienststelle
als der des Gebietskommissars, Generalkommissars und Reichskomrnissars entgegenzunehmen.
Wenn Standartenfiihrer Jager seine Manner dureh das Gebiet
schickt, um das jiidische Vermogen, iiir dessen ordnungsrnas.~ige
Erfassung sowie Ablieferung ich als Gebietskor.ronissar verantwortlich
bin, zu beschlagnahmen, dann bestel-,t keine Gewahr mehr, dass das
gesamte jiidische Verrnogen tatsachlich ordnungsgernass .zur Ablieferung gelangt.
lm iibrigen verweise ich betr. Jז.:denangelegnheiten noch besonders
auf die beigefiigte Durchschrift meines Schreibens an den Herm
Generalkommissar vom 10. ds. Mts.
gez. : Gewecke
10. September 1941
An den
Herm Generalkommissar
in Kauen.
Betr.: }udenangelegenheite1t

nו

Schaulen .

ln Erganzung unserer miindlichen Aussprache vorn Dienstag, den
9.9.41 mochte ich Ihnen noch folgende grundsatzliche Ausfiihrungen
machen:
Das Gebietskommissariat Schaulen, umfassend die Kreise Schaulen-Stadt, Rokischken, Ponewisch, Krottingen, Raseinen, Birsen,
Moscheiken, Telsche, Tatiroggen, Utena, und Zarasai, war bei unserem Eintreffen noch ziemlich stark von Juden bewohnt. Nach dcn
uns rnitgegebenen Instruktionen und den uns spater zugegangenen
schriftlichen Richtlinien' iiber die Behandlung der Juden wurden
die einschlagigen Massnahmen zur Durchfiihrung dieser Richtlinien
gethroffen. Heute sind fast alle Kreise judenfrei. Die einzige Ausnahrne hierbei bildet die Stadt Schaulen. Hier sind noch rd. 6000
Juden ansassig. r>iese 6000 wurden in 2 voneinander abgetrennt
liegenden Ghettos untergebracht. Nach den einzelnen Verschickungsaktionen, die infolge von Sabotage an Femsprechleitגזngen 11s\\ .
stattfanden, verrninderte sich die Zahl auf ungefahr 5000. Dic ,, ;;.
tion diirfte noch nicht als abgeschlossen zu betrachten sein. da nc1 ,,·;·dings wiederum ein Fal\ von Sabotage s:attfand.
ln Verfolg der Siilinemassnahmen wurden heute friih cin T (,il
Juden und ehemals mit der kommunistischen Partei syrnpathisierc11de
Litauer verhaftet. Sollte i;ich emeut an Staats- bzw. Wehrrnachtseinrichtungen vergriffen werden, so erfolgt die offentliche Exckutierung von rd. 100 Inhaftierten. Nach Abschluss dcr gesamten
Verschickungsaktionen werden im Gebiet Schaulen rd. 4{)00 Ju<lcn,
einschlir;sslich Familienangehorige, iibrigbleiben, die als Spczialarbciter gebraucht werden.
lch glaube, dass Sie auf Grund der bereits stattgefundenen rniindlichen Aussprache und nach Vor\age dieses Berichtes der Oberzeugung sein werden, dass die Judenfrage im Gebiet Schaulen mit
der notigen lntensitat und• nationalsozialistischen Harte d11rchgefiihrt wurde.
gez. : Gewecke

מכתביו של ברוקה הדנים בגיסו שאולרי

ערי הוסדה
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את כל יהודי שידלובה לריברק ,כפר יהויד סמרך )ליד תחנת·

ב·ד ביולי  1941ריכזו ה"אקטיביסטים" מעל למאה גברים

בגרנות .את הגברים היד

ונערים וכלאר אוםת בבית-הכנסת .השומרים שהוצבו מסביב
זרקו רימונים לתוך בית·הכנסת ורבים נהרגו .אלה שנשארו

משארת כבדים .בעת העבוהד היו מתעללים בהם ומענים אותם.

בחיים הוצאו למחרת היום לסביבת בית-הקברות היהודי ונרצחו
בדם קר .על טבח זה מספרים ,שבין המובלים להורג היה גם
הששמ הזקן של בית-הכנסת .כאשר העמידו את הגברים ליד
הקברים כדי לירות בהם ,ביקש השמש הזקן מהליטאי שעמד
לידו שיתד לו סיגריה לעשן .כשהוריד השומר נשקר לתת לו
סיגריה ,התנפל השמש הזקן על ה"אקטיביסט" ונשכר בגררנו.

הרכבת לידוביאן( ,וסגרו אותם

שולחים לעבודה אל

קוררת ולסחוב

תחנת·הרכב,ת לגלגל

בתחילת ארגוט 1941 oהתחילה ההשמדה .קברצרת·קןבצרת

הוצאו יהודי שידלרבה ,ידח עם שאר היהודים שהיו פזורים
בכפרים מסביב .הקבוצות הראשונות ,שמךנ מעל ל  100-איש.
נרצחו ונקברו בקבר·אחים במרחק  6ק"מ מהעיירה לידרביאן.

שאר

היהודים

לברררת·ה nרל

הוצאו

ונרצחו ביום ',ה כ"ח באב תש"א

) 21

הכפר

שליד

באוגוסט

דיבוק

מטבח זה נשאר בחיים רק ילד אח,ד ראובן זליגמן ,בן

(. 1941

אחרי השמדת יהודי שידלרבה נזכרו הרוצחים ,שעךד שרדו
כמה גברים יהודים ,שנלקחו לעבודה על·ידי איכרים בסביבה.
הא"קטיבסטים" ריכזו את היהדוים האלה וסגר  , ,אותם גברנות
א·ז~ר בדיבוק .לשאלתם היכן יהודי העיר נענו ,כי ביום אתומל
הרציאום לבעודה רכי היום יובלו גם הם לאותה

עבודה ...

מהגברים נלקחו כל חפצי·הערך והכסף .נאמר להם כי במקרם·

העבודה החשד יסופק כל מחסורם ואין להם כל צורך בכסף ...
אחד השומרים הליטאים הזהיר בחשאי בחור יהודי ,ידיד שלו,
שכדאי לו לברוח ,כי יהיה רע  ...שלרשה יהודים  -משה
פיינשטיין ,בדל מר וישעיה מדינץ  -ברחו והסתתרו זמן רב
אצל איכר ,וכאשר נודע להם כי כשאורלי קיים גיטו חדרו
לתו· כו בעזרת אותו איכר.

השוחט והמוהל של העיירה .איכר בשם שימוטיס ,מאחד
הכפרים הסמוכים ,הציל אותר והחביאו במשך כל שנות
המלחמה.

הנשים והילדים הקטנים נשארו אומללים ועזובים בעיירה.
חיי התופת שלהם נמשכו עד לסתיו .בהגיע עונת איסוף
תיפוחי·האדמה באו ה"אקטיביסטים" ואמרו שישלחו את הנשים
לעזור באיסוף תפרחי·האדמה .הנשים נתבקשו להצטייד בכסף,
בגדים טובים ודברי·ערך ,כדי שיהיה להן במה לקנות מזרן

למשפחותיהן ,במידה שהכסף אשר יקבלו מנרתני·העברדה לא
יספיק להן.

נתקבצו הנשים ובאו עם טפיהן וכל אשר להן .ה"אקטיביס·
טים" הובילו אותן עד היער שליד העיירה טובינאי .במקום

זמן קצר אחרי שברחו מן הגורן שמעו יריות רבות בדיבוק.

כבר היו מרננות תעלות חפורות .הנשים והילדים הושלכו לתוך
הבוררת ונרצחו באכזריות רבה .הבוררת לא היו עמוקים דיים
כדי לכסות את הגרויות ולספוג את הדם .זרם הדם פרץ מתוך
הבוררת והשתפך לנחל הקרוב; שהפך כולו אדום .ראשי הרוצ·

,1

בכפר פאדרביסה 6 ,ק"מ מהעיירה לידוביאן .זמן הרצח -
 15-16בואגוסט  ; 1941מספר הקרבנות •115-120 -

פרוליס

,2

אחד צופנית·

היה זה חיסול קבוצת היהודים.

ברשימת קברות·האחים המופיעה בספר "טבח המוני בליטא"

חלק ',ב צ· ויינו המקומות הבאים :

הכפר

בחולות

דיבוק,

בערך

מזרחית מהעיירה לידוביאן .הזמן
הקרבנות

קילומטר

-

אוגוסט

; 1941

מספר

 -כ ,300-

ואחרים.

נוסף לראובן זליגמן שרדו בחיים ערד שלרש נשים  :שרה
גרוסמן ,שהכומר במקום הציל אותה ,אחותה צפורה גרוסמן
שמצאה מקלט במנזר ,התנצרה ולא חזרה ליהדות ,והדסה
מ~לר שהליטאי ברוניוס אושרה הציל אותה ,נשא אותה לאשה

מיו~וות

עדרת

חים

היו :

ברוניוס

זונדל

פיינשטיין,

שאלון הוועד דמ,רכזי

של

יהודי

ליטא

והיא מתה אחרי השחרור ממחלת הסוכרת.

על קבר·האחים שליד טובינאי הרקמה מצבת·אבן קטנה
ועליה כתוב כי במקום קבורים  500אזרחים סובייטים שנפלו

באיטליה.

מידי הפשיסטים

חיו

כ· so

שילל

) ( SILALE:

שילל כדלהלן :
 יער טרבינאי ,כ·ד ק"מ מהכביש שילל- .1המקום
טובינאי  :א(  300מטר צפונה מטובינאי ; ב(  350מטר
 המחצית השביחדרומית-מערבית מטובינאי .הזמן
של שנת  ; 1941מספר הקרבנות  700 -נשים ו 500-

משפחות

יהודיות.

עם פרוץ המלחמה ניסו מספר משפחות לברוח .רק אחזרת
הצליחו

בכך ,

הגרמנים.

ברשימת

קברות·האחים שפורסמה

בספר "טבח ז  iמוני בליטא" חלק ',ב רשומים הקברים שבסביבת

עיירה במערבה של ליטא ,במחוז טארוריג .בשנת השואה
בה

ינקאוסקאס,

ס  .טאניס

נובלים,

שכן  3-2שעות בלבד עמדו לרשותן" .אקטי·

ביסטים" ליטאים ניתקו את דרכי היציאה מן העיר.
הגרמנים כבשו את שילל למחרת פרוץ המלחמה ,ב" 23
ביוני •1941
עם כניסת הגרמנים החלה ההיז,zתוללרת .ראשונים נעצרו

גברים.

.2

המקום  -העיירה שילל ,רח' קומיונימה ,איזרר בית·
הקברות היהודי 50 ,מטר צפונה מהכביש שיללפ-יררה.
הזמן  -המחצית חשביה של שנת  ; 1941מספר הקרבנות
112 -

גברים.

על·ידי ה"אקטיביסטים" נשות היהודים ,שהיו פעילים בימי

מקוורת

השלטון הסובייטי .הליאטים התעללו בהן ,חתכו כרכבים מחן·

עדותם של נח רחב .ד·,הינדה

משים בבשרן ,חתכו אזניהן ולשונותיהן ,ולבסוף הובילו אותן
לבית-הקברות היהודי ורצחון .כך נרצחו  :ליבע קפלן ,ליבה
זליגמן ,יבחט ורחל ציגל.

אברמוב•ץ.

יהדות ליטא
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שימקאיץ'

שם זכר הלא-יהודים ב 2s -מלקרת כל אח,ד ואילו היהודים

) ( sIMKAicIAI

נרצח·ר כולם.
כעבור זמן-מה עצרו ה"אקטיביסטים" את הצלם וייזמו,

כפר במחוז ראסיין,

בשנת

1923

18

התפקדו בה

מספר משפחדת

ק"מ דרומית-מערבית מעיר המחוז.

41

יהודים .בשנת השראה חיו בה רק

שהיה מוחזק בעיניהם כאוהד הקומוניזם .הם ציור עליו לקחת
איתר  300רובל ובלילה הובילו אותר אל היער בדרן למרסניק,
רשם ירד בר למרות .למתרת היום הובאו שני צעירים יהודים

יהודיות.

הפורעים ה· ליטאים במקרם שדדו ורצחו את· היהודים ובזזו

מהעיירה לחפור קבר ולקבור את רייזמן .כעבור כמה ימים

והאחים

תפסו אשה יהודיה ,שכנתר של וייזמו הנרצח ,תחבר ארתה

את

רכושם.

הצטיינו

במיוחד

באכזריותם

שימקרס

לתרד שק ,סחברה ליער ררצחרה .אשמתה חיתה

סטראררינצקי.

-

היא סיפרה

מה אירע לרייזמן.

טקוחת

באמצע יולי החלו לוקחים יהודים לעבודה .צעירים רצעי·

ארכיון ויזנטאל" ,יד ושם"•M-9/15 (6 ) ,

רדת ,בני  18ומעלה ,הובאו לאחוזה ש~שרלקי ,מהלן  10ק"מ
משירררינט ,ועבדו שם בחקלאות .העבודה עצמה לא חיתה
קשה ביותר ,אולם מדי פעם היו מוציאים משם קבוצות בנות

 25-20איש ומוליכים אותם בכירדן לררילקרמיר ,השל-
טונות היד מודיעים ,שהמיצאים נלקחים לעבוד בשדרת הכבול
של פג~לרז' שליד ינוכה .זמן-מה לא הגיעו שרם ידיעות

שירווינט

) ( sIRVINTOS

מהצעירים ,אולם לאט-לאט הסתננו שמרעות שאמון כי אין

שירררינט נמצאת במרכזה של ליטא ,במחוז רילקרמיר .בשנת
השראה חיו בה

·כ 100-

הצעירים מיבלים לעבוהד ,אלא נשלחים לכלא רילקרמיר רמשם
לכיורן בלתי יזרע.

משפחות יהודיות.

מהעדריות שנמסרו לא מתקבלת תמרנה ברורה על מהלן
החיים של היהדוים בשירררינם בימים הראשונים .לפי גיוסה

על ארתה תקופה מוסר ירדתם בן הטרחן )ראה להלן,
"מקררות"( ערד את הרפטים

הבאים :

את שלשרת בתי-הכנסת שהיו בעיירה .מבית-הכנסת האמצעי
)מיטעלסעט שול( ומבית-המדרש של הרב הוציאו את ספרי

פעם ,בליל שבת ,ריכזו הנאצים את כל חשדני היהודים
וכלאר אותם בצריף ללא גג .אמרר כי מדבילים אותם לעבודה
בווילנה .מסביב לצריף הועמדו משמרדת שלא התירו להגיש
לכלואים מזרן .הנאצים דרשו מהכלואים שיגלו סודרת ) ...אליו
סודרת ז מה היה להם לגלות (.ז שתי יממות עינו אותם ובלילה

התורה ואת המגילות ורפשו אותם נחרצות העיר למרמס .את

השלישי לא יכלו לעמוד ערד בעינויים והם קרעו כותרנתהים

אחת כבשר הגרמנים את שירררינט

ב 24-

אר

ב 26-

ביוני

•1941

לפי גיוסה זר ביצעו וג.רמנים ,יחד עם ה"אקטיביסטים"
הליטאים ,מעשי זרועה כבר ביום הראשון לכניסתם .הם הציתו

הרב הישיש,

,,

,,

אברהם-לייב גררסבר,ד ואת חתנו ,הרב הצעיר

זרנלר קררק ,השליכו לתוך הלהבות והם נשרפו חיים בתוך

להברת בית-המדרש .כמר-כן לא התירו לגב' רישל קרניגאס

לפסים ותלו עצמם.
ב  10-באוגוסט פורסמה פקודה ,לפיה חייבים כל היהודים

ובנה יונה ,אשר גרר בכנין בית-המדרש ,לצאת מביתם רגם

שברשוםת סוס ועגלה לברא בבוקר ידם
לנסיעה .הנאצים תפסו גברים צעירים ומבוגרים והעלו אותם
על העגלות .רבים גילו התנגדות .ביניהם היה גם· אחיו של

לפי גיוסה אחרת ,נכנסו הגרמנים לשירררינט רק בראשון

הנאצים ערכו "שמפט" במקרם דדנו את

הם נשרפו חיים.

ומ.חרת מוכנים

ירוחם,

חירש -בדל.

ביולי ,לאתר שכל הסביבה חיתה כברשה בידיהם .לפי ארתה

המתנגדים להישרף חיים :

רכל יהודי העיירה ברחו והתפזרו בכפרים הסמוכים .עם כניסת

ברחובות העיריה ·כלפידים בוערים .כמקרם הביצוע נקבעה
החצר של אמר )של חירש-בדל וירוחם( .הנאצים אילצו את

גיר oה התנהלו קרבות עזים ביו הפולשים לביד הצבא האדום,
הגרמנים נצטוו היהודים לחזור לבתיהם .לפי גיוסה זר ,היה
זה ליטאי בשם יאנרק ,שהיה מעררה בחיי היהודים ודיבר
אידיש רהוטה ,אשר סיפר לגרמנים ,שהיהודים פגעו בעת

ישיפך עליהם דלק ,יוצתו וירוצו

האם לעמוד ולהסתכל איד רץ בנה כלפיד בוער בחוצות
העיירה .למחרת חירם רצתו גם את האם.

בסוף אוגוסט ניתנה הפקודה ,שכל היהודים בשירררינט יעזבו

הקרבות בתיילים גרמנים ושמרכזי המרד של היהוידם היו

את בתיהם ויעברו להצטופף בעשרים וכמה בתים רעועים

בקלריז אשר בשירררינט~ל ובבית-המדרש הגדול הישן שליד
השוק .הגרמנים הציתו את שני בתי-הנכסת ואלה נשרפו
)יאנרק זה בררה למורת על-ידי השלטונות הסובייטיים ,כאשר
חזרו לשירררינט בשנת (. 1944

בחלק הישן של העיירה ,סמביב לבית-המרחץ והמשתטה.

לפי שתי הגירסארת ,התעכבו הגרמנים בשירררינט רק כמה

ימים רכל השלטון במקרם היה בידי ה"אקטיביסטים" הליטאים.
אם כי הפקודות נמסרו על-ידי השלטונות המרכזיים ,הרי דרכי

הביצוע היו פרי רצונם של השלטונות ה·ליטאיים במקרם.
בימים הראשונים לכיבוש ערכו ה"אקטיביסטי'ם' ציד על
כל החשודים בקשרים עם השלטון הסובייטי .נעצרו הרבה

יהודים ולא-יהודים וכולם נשלחו לבית-הסוהר בררילקומיר.

הוזzלטרנרת כינו את המקדם 'גrיטר" .הרב הזקן ר' אברהם-לייב

גרוסבר,ד ותתנו ,הרב הצעיר ,,

זרנדל קררק ,ניסר לארגן קצת

אח החיים .הדבר ·לא נתאפשר ,שכן ה"אקטיביסטים" היו באים

ללא הרף לתוך ה"גיטר" ודורשים מהיהודים למסור את כספם
רכל מה שהיה להם.

ב  18-בספטמבר ) 1941כ"ר באלול תש"א( ,בשעה  2לפנדת
בוקר  Iהוקף ה"גיטר" ע"י "אקטיביסטים" וגרמנים .כל היהוידם
הובהלו מבתיהם תחת מטר של מכרת ,הועלו על משאירת
 mרסער לררילקרמיר .הם הובוא ליער פיברניה ,שם היד מרכבים
כבר בוררת .הם אולצו להוריד בגדיהם ,נדחפו לתוך הבררות

ערי

371

השד:ר

ונורו למוות .היו גם שלא צייות לפקודות וגילו התנגדרת  .הם
הוכר באכזריות .ילדים קטנים נזרקו באוויר וה " אקטיביסטים"

בפי התושבים "המפקד השחור" .היהודים הורפדו מן האחרים.

הלא-יהודים נחקרו במקום ורובם שוחררו .מבין היהודים לא

ירו בהם כבמטרות .ב:ז.זעה עשר בבוקרו של יום כ"ו באלול

שוחרר איש .כולם הוצאו להורג ניריה ,עוד נאותר יום ,בכיכר

נגרמה ה"אקציה" ,והשלטונות קבעו בכניסה שלט שהמקום

שליד מועדון ה"שאוליסטים" .היה זה ב ' 29.6.41-ד) בתמוז

"נקי מיהוידם",

שת"א(.

הגרמנים ועוזריהם החליטו לנצל את הקרב עם שרידי הצבא

םסרות

מכתבו של ירוחם ,בנר הבכור של הסרחן ,שפרדסם בעתרן "סאג"
ב  25-בפברואר  1946על-ידי קרובו סגדו יאבלרב הוובא גם בספו
"קידוש השם" ,שהוצא ע"י "ציאק" בניר-יורק בשבת  1948בעריכתו
של ש .ניגר.
עזרתו של ראובן קררביק" ,יד רשם".

האדום ולחסל כליל את יהודי שקו.ד הם הפיצו שמועה ,שהיה-,
זים הם אשר מסדר לצבא הסובייטי כי בעיירה יש רק מאה
חיילים גרמנים ושניתן לכבשה.
ה"אקטיביסטים" רק חיכו לאות .ימד פשטו בכל בתי העיירה
והוציאו את כל היהודים מבתיהם .הגברים הופרדו מן הנשים
והילדים .הגברים נכלאו במחסנים שונים בעיירה ואת הנשים

והילדים הביאו ל"בית-הכנסת הישן" ,אשר נהפך לאחר-מכן
לאורוות-סוסים.

שקוד

את הגברים התלו להוביל ,ערד באותו ערב ,בקבוצות של
 50איש לבורות-זיפזיף שנמצאו כ  3-ק"מ מהעיירה ,בקירבת

) ( SKUODAS
שקוד נמצאת במערבה של ליטא ,קרובה לגבולות לטביה
קרטינגה.

הנהר

ברטובה

ןג"מניה,

במחוז

לשתיים :

העיר העתיקה והעיר החדשה.

חרצה

את

העיר

היהודים

זה יהודי בעל כוח ,שנקרא בעיירה "גיבור העיירה" .זמן קצר

בשנת השואה חיו בשקוד למעלה מ  300-משפחות יהודיות.
לפי רשימה מדוייקת ,שערכו שרידי שקוד ושפורסמה בספר
הזכרון ,ניספר  286משפתות וערד  6יחידים.
הגרמנים נכנסו לעיירה נירם הראשון למלחמה,22.6.41 ,
בשעה  2.30אחה"צ .הם נתקבלו על-ידי התושבים הלא-יהודים
בסירחים וברגשות שמחה בולטים .הונף גם דגלה של ליטא
העצמאית .לדאבון ליבם של השמחים הורד הדגל לפי הוראת

לפני כן רכש את בורות-הזיפזיף וזה היה רכושו .כשהביאו
אותו לבררות התנפל על אחד המלווים הליטאים וחנקו .כדור
מאקדחו של גרמני ריסק את ראשו.
מבין הגברים הושארו

ראובן גילדר ,משה-לייב

ארבעה :

גרינבלט ,נתנאל טורק ויוסף לוין .הוטל עליהם לנקות את
בתי היהודים בעיר העתיקה ולהכשירם לשיכון תיילים גרמנים .
זמן-מה נרצחו ג,ם הם .במעשי הרצח והביזה הצטייד

כעבור

ס eר העיר העתיקה פיאטראס ביטיאליס .הנשים ,וביניהן נשים

הגרמנים.

ו.גרמנים השאירו בשקוד פלוגה בת  100חיילים כחיל-מצב
והשאר התקדמו הלאה .לחיל-המצב הצטרפו מיד

ה"אקטיבי- o

טים" המקומיים והוחל בקביעת סדרים חדשים בעיירה .הקפ-,

דרת קבעו גם את מעדמ היהודים .היו אלה הגבלות לאין-
סוף .היהודים הפכו גם להיות בני-ערובה לחייהם ושלומם של
התיילים הגרמנים .בצו שפורסם נאמר ,כי על כל חייל גרמני
שיירצח יוצאו להורג  100יהודים .מהיום הראשון התלו
ה"אקטיביסטים" מובילים את היהודים לעבודה .לעבודות קשות
ומz:זפילות שלחו יהודים שלא התאימו לעבודות אלו ,כדי
לעי 11.רתם לצחוק בעיני הסביבה ולהתעלל בהם.
ה"אקטיביסטים" ,ובמיוחד "נערי הזוהר" של הגימנסיה
המקומית ,מצאו פורקן לעצמם בהכאת יהודים ,היטפלות לנשים
יביזת רכוש .הם גם היו מורי-הדרך לתיילים הגרמנים .היו
פוקדים יחד אתם את הבתים ולוקחים מ.כל הבא ליד.
ביום השבת הראשון נפלה

תחנת-הרכבת .את

קבוצות

ליוו

ה"אקטיביסטים"

בשאגות ומכות .באחת הקבוצות היה גם יצחק מלקנזרן .היה

הפתעה :

הרות וילדים קטנים ,התגוללו בבית-הכנסת הישן וסבלו חרפת
רעב

ועינויים.

בין

דארביאן

וקרטינגה.

ברשימת

קברות-האתים,

בספר

שפורסמה

"טבח

המוני

כ •200-

.2

הכפר קולאי ,בררות הזיפזיף 3 ,ק"מ משקוד,

המקום -
סמוך לתחנת-הרכבת ;
 כ  500-גברים.בנות

הזמן

יולי

-

; 1941

מספר הקר-

בקירבת דימיטרובה מוזכרים ,באוהת רשימה ,קברות-האחים

הבאים :
.1

העיר החדשה נשרפה .הקרב נמשך כל יום השבת ורק ביום א'
בצהריים ,לאחר שהגרמנים הזעיקו עזרה ,נכנעו הסובייטים.

במקום שהיה

בין החללים היו גם יהודים .ברחוב מאיסיאד ,בעיר החדשה,

ינקאוסקאס ,שהתהלך עם אקדח טעון מתחת לגלימתו ונקרא

העסיקו

בליטא" חלק ',ב מופיעים המקומרת הבאים בסביבת שקוד :
 .1המקום · -שקוד ,הכיכר אשר לפני מועדון ה"שאוליסטים"
לשעבר ; הזמן  -יוני-יולי  ; 1941מספר הקרבנות -

המקום

נמצאה גוריתן של רב העיירה ,הרב יעקב-חיים טררשקין .עם

שם

אותן

בעבודות

שונות

בחקלאות .זה נמיזtך עד לאמצע אוגוסט אר תחילת ספטמבר
ואז נרצחו )יש להניח ,שזה היה ב  16-15-באוגוסט (. 1941

שעוד היו בסביבה ,פרצו נלווית טנקים לעיירה והתפתח קרב

שרך הקרבות הרחל מיד בכליאת כל אלה שהיה להם קשר
כלשהו עם השלטון הוסבייטי .נעצרו יהודים ולא-יהודים .כולם
הובאו · לומעדון ה"שארליסטים" .על המעצרים ניצח הכומר

הוצאו

לדארביאן .כמעט כולן לא יכלו לעמוד בתלאות והן נרצחו
בדרך .שארית הנשים והילדים הועברו לחרות "דימיטרובה" ,

שרידי הצבא האדום.

ביניהם לבין חיל-המצב .כתוצאה מהאש פרצו שריפדת רכל

כעבור

שברע

חלק

מהנשים · והובלו

-

7.5

כפר דימיטררבה,

מתנה-המעצר ;
מספר הקרבנות

.2

לשנת ; 1944
המקום  -ראש

ק"מ צפונית מקרטינגה,

הזמן

-

ממחצית

1941

ועד

•1770 -

ההר אלקה ,למרגלותיו רכן בפאתי היער.

קילומטר אחד צפונית-מערבית מהכפר דימיטוובה  jהזמן

16-15 -

באוגוסט

; 1941

מסרפ הקרבנות

510 -

נשים

וילדים.
באנציקלופדיה הליטאית הקטנה )חלק ',ג עמ'

(231

נארמ.

יהדןת ליטא
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שבשנת הכיבוש הגרמני·פאשיסטי רצחו בשקרך ההיטלריסטים

.3

יער באטרק 18 ,ק"מ מטאווריג ר·  5ק"מ מבאטוק ,על שפת
הנהר אנצ'יאי .זמן הרצח

והלאומנים הבורגנים המקומיים כ 1,200-נפש.

בנות

זנ;,ודרת

.4

א.

עדרת א .רייף" ,יד רשם", 1506/1417 ,

ב.

"קהילת שקור" ,קרבץ זכררן ,תל·אביב ,תשי"ח.

 -נ 300-

-

אוגוסט

; 1941

מסרפ הקר·

נשים.

הכפר רפאטקאלניס 1.5 ,ק"מ דררמית·זמרחית מהעיירה

ארפינה .זמן הרצח  -המחצית חשביה של שנת ; 1941
 כ 100-גברים.מספר הקרבנות
מקוררת

א .שקרדווילר ,ארכיון "יד רשם"•1390/1341 ,
הרב חיים שטיין " :שקרדרריל ארן איד ארמקום" ,קובץ "ליטע" ,כןר
',א עמ' •1961-1866

שקודוויל

) ( SKAUDVILE

אלה קבן ,ארכיון "יד רשם".

עיירה במערבה של ליטא ,במחוז טאווריג .מורחקת כ 35-
ק"מ מהגנרל עם גרמניה .בשנת השראה חיו בה

דר"ח משמט·אל'ום ,עמ' ,432

כ· 1,ooo

יהודים.

הגרמנים נכנסו לעיירה נירם ופרץ המלחמה 22 ,ביוני 1941
)לפי עדותה של אלה קגן ,היה זה ב·  24ביוני(.
שבועות אחדים המשיכו היהודים לחיות בשקט יחסי בעיירה,
אם כי לפי עדרת שנמסרה במשפט·א,לם פשטו גרמנים על
העיירה בסוף יוני והוציאו לחורג מספר גברים יהודים.

במחצית הראשונה של יולי פקדו השלטונות הליטאיים על
כל תושבי העיירה ,יהודים רלא·יהרדים ,להתרכז למחרת היום
נ"מגרש הסוסים" ושם תימסר להם הודעה חשובה .כל תושבל
העיירה ,גברים ונשים רטף ,התרכזו במקום .זקיפים ליטאים
מפלוגות ה"אקטיביסטים" ,בפיקודם של גרמנים ,הקיפו את
המגרש והרפיזר בין היהודים ללא·יהרדים .האחרונים נשלחו·

שקומיאן

) ( SKIEMONYS
עיירה

קטנה

עשרות משפתות

במחוז

ארטיאן.

בשנת

השואה

חיו

בה

כמה

יהודיות.

על יהודי שקרמיאן עברו כל הגזירות והנגישות שהיר מנת
חלקם של יהדוי אניקשט וארטיאן.
הם הונאו כנראה לאניקשט ונרצחו ב  29-באוגוסט 1941
'ו) באלול תש"א(.

)ראה :

אניקשס(

לבתיהם .היהודים הרשארר ·במקרם.

לאחר ההפרדה החלר הזקיפים הליטאים להוציא את הגברים.
נמכרת ןקללות הרברחר הנשים והילדים מהמקום .וג.ברים הרעלר
על משאירת ,הרצאר קברצרת·קברצרת מהעיירה ונרצחו ביער

שקי

פרז'אי ,במרחק  4ק"מ מהעיירה .עברו רק ימים אחדים ולעיירה

) ( SAKIAI

הגיעו עגלות ויקרת ,שעצור ליד כל בית יהודי .הנשים ,הזקנים
והילדים הוצאו מהבתים ,הרעלר עם מטלטליהם על העגלות
רהןבאר לתחנת·הרכבת בעיירה באטרק .נאותר זמן נערן גם

ציד על הגברים שנותרו ואשר ניסר למצוא מחבוא בבתיהם אר
בסביבה .רבים נתפסו רהרבאר לעיירה ארפינה ,שם ברצתו
ונקבור יחד עם יהודי המקום.

הנשים עבדו בחקלאות אצל האיכרים בסביבה והביאו מזון
להן ולמשפחותיהן .זה נמשך עד  15אר  17בספטמבר ,כאשר
 800הנשים והילדים הוצאו ליער גריאב·לארקאי ,הנמצא 22
ק"מ צפרנית·מזרחית מטאררריג ,שם נרצחו באכזריות .בערב

שלפני יום ההרצאה להורג נודע לנשים מפי השומרים הליטאים
מה עומד לקרות וכמה מהן הצליחו לברוח ולהתחבא.
ברשימת

קברות·האחים,

בספר

"טבח

המוני

בליטא" חלק ',ב רשומים  4קבררת·אחים בגבולות שקרדוריל :
 .1יעו פרזיאי 4 ,ק"מ משקרדרריל ,קילומטר אחד בצד שמאל
מהכביש טארוריג-שקרדרריל ; זמן הרצח  -אוגוסט ; 1941
מספר הקרבנות  -כ  300-גברים.
 .2יער גריאבלאוקאי 22 ,ק"מ צפרנית·מזרחית מטאררריג,
שני קילומטר בצד ימין מהכביש טאררריג-שקרדרריל .זמן
הרצח  -ספטמבר  ; 1941מספר הקרבנות  -נ·ססס1,
נשים וילדםי.

חיו בה כ·ססס 3,יהודים.
בשל קירבתה לגבול הגרמני נכבשה העיר על·ידי הגרמנים

כבר ביום הראשון למלחמה 22 ,ביוני  ,1941בשעה  11לפנה"צ.
ברגע שנודע ני פרצה מלחמה בין בריה"מ לגרמניה ,ניסו

הנשים והילדים הוחזקו בבאטרק .הבריא  iת והצעירות מבין

שפורסמה

שאקי היא עיר מחוז בדרום·מערבה של ליטא .בשנת השראה

יהודי העיר לבורח .כל אמצעי·התחבורה נוצלו למטרה זו.
כ·  soאיש הצלי·חו לעבור לברית·המועצות .היו שנתקעו
בדרכים ,ואילו רוב הנמלטים חזרו.
עם כניסת הגרמנים התארגנו ה"אקטיביסטים" הליטאים
במקרם והשתלבו בניהול ענייני העיר .את הטיופל בענייני
היהודים קיבלו ברצון רב מידי הגרמנים.
מהיום הרא•זtרן לכיבוש החלו מתפרסמים פקודות וצורים
שונים נגד היהודים .תחילה פורסמו צורים שהגבילו את חופש
היהודים  :איסור קשרים עם לא·יהודים ,איסור רכישת מצרכי·
מזרן מלא·יהרדים ,איסור

השימוש במרדכות ,איסור ביקור

במוסדרת ציבור וכר' .יותר מאוחר נצטוו כל הגברים היהודים,

מגיל  15ומעלה ,להתייצב לעבודה .הכניסו אותם לאסם גדול.
שהיה בקצת העיר ,סמרך לאחו ,בו היר היהודים רועים את
פרותיהם ,ראשו נקרא "מרעה היהוידם" )ז'ידלארקרס( .על
האסם הופקד משמר חזק של ליטאים מזדיינים .ממקרם הריכוז
באסם היר נשלחים מדי יום קבוצות של בברים ליער הקרוב,

ערי
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הוסדה

כדי לחפור בוררת ארוכים ורחבים .נורות אלו נהפכו מהר

לקבריהם ל~· היהודים.

המזהיר של הנספים יינון לעולמי·עד בלבנות כל הפטריוטים
של ארץ מולדתנו" .
ביד הרוצחים "הצטיינו" מפקד המשטרה י  .ססולגאיסיס ,מי

ביום השנת 5 ,ביולי ' 1941י) בתמוז תש"א(  ,החלו מובילים
יהוידם מהאסם אל הנורות .ראשונים הונאו הגברים  .הם הובלו

שהיה בזמנו פעיל בתנועת "ליטא הצעירה" .בשוד הרכוש

קנוצות·קבוצות .כל קבוצה נצטוותה להתפשט ולקפוץ אל

היהודי נטלו חלק בכבד שתי אחיות ,בנותיו של בעל הטחנה

הבורות ואז ירו נהם ליטאים מזויינים .מי שלא נחפז למלא

סוטקאיטיס.

אחר הפקודה נדחף בכוח אל הבור .לא כל היהודים מסרו

שאקי ,ובמיוחד הגרמני ואלדד ,שאביו היה סייד במקום והיה

עצמם בנקל לטבח  .בנימין רוטשיל,ד בנו של הנפח הזקן ר '
ישראל·יצחק  ,תפס ,בהיותו כבר בבור ,ברגלו של אחד הרוצ·

מעורה

בראש

בחיי

ברשימת

הפורעים

עמדו

גרמנים

מתושבי

אחדים

היהודים.

שופרסמה

קברות·האחים,

בספר

"טבח

המוני

חים ,סחבו אליו לתוך הבור והחל להפליא את מנותיו .נמה

בליטא" חלק ',ב מדפיע קבר·האחים בשאקי במלים הבאדת :

שומרים מביד הליטאים קפצו לתוך הבור ,הרגו את בנימין

שיפולי יער באטישקה ,כ  1.5-ק"מ צפונית לשאקי .זמן הרצח

רוטשילד והוציאו את הליטאי מהבור כשהוא במצב קשה
ביותר .הוא הובל מיד לבית·  nולים בווילקובישק ,כי בשאקי

לא ניתן להצילו.
בעת הטבח ניסה לברוח מן המקום מ•ז,tוגע·העיר מוטלה .
הזקיפים הליטאים רדפו אחריו וירו בו למוות.

-

ממחצית שניה של יוני עד ספטמבר שנת

הקרבנות

; 1941

מספר

.3,000 -

מקוורת

עדריות אלחנן בררידא ,רמת
רוטשיל,ד

נתניה ;

וסמארל גולבררט,

השרון ;

חולון ;

ב.

א .םילץ ,ארכיון "יד רשם", 1791/358 ,

אחרי הגברים הגיע תורן לש הנשים .ראשונות בתור נבחרו
הנשים ממשפחות שנחשבו אמידות ,בעלות נכסים .כארבעים

נשים גורשו מבתיהן .הן נצטוו לקחת אתן את רכושן ובמיוחד
את חפצי·הער.ך הכניסו אותן לאותו אסם שליד "מרעה היהו·

ששביל

זים" .שם לקחו מהך את כל רכושן ,אילצו אותן להתפשט

) ( SESUOLIAI

עירומות ,וכך הובלו לבורות ונרצחו באכזריות רבה.

שאר הנשים והילדים רוכזו בסימטאות הדלות והעלובות
ביותר שבעיר ,אשר נקבעו כגיסו .הגיטו לא גודר והמקום
הוכרז נ"גיטו פתוח".

למרות היות הגיטו פתוח אסור היה ללא·יהודים להביא לשם
מצרני·מזון .בחירוף נפש ובסכנה מתמדת חיפשו הנשים מזון

ששביל היא עיירה קטנה  ,הנמצאת  15ק"מ מזרחית לעיר·
המחוז רילקומיר .בעת מפקד האוכלוסין בשנת  1925חיו בה

 129יהודים .בשנת השואה מנתה הארכלוסיה היהודית כשלושים
נפש.

למרות העובדה ,שמספר ליטאים מששביל נימנו עם הננו·

להן ולילדיהן.

פיות שעזרו לגרמנים לרצוח ולשדו,ד הרי לא נמצא ביניהם

ביום הראשון לריכוז הנשים בגיסו פשטו צעירים ליטאים על
המסרס .הם בחרו שש צעירות יהודיות ,ולקחו אותן עמהם.
הצעירות לא חזרו לעולם  .חטיפת נשים ומעשי אונס לא פסקו .
נ:זzים צעירות ויפות היו נחטפות ונעלמות .
ביום השבת 13 ,בספטמבר ) 1941כ"א באלול תש"א( ,בא
הקץ על שארית קהילת שאקי .באותו יום הוצאו מבתיהם כל

אף אחד שהורמה ייי לפגוע ביהודי העיירה השקטים רחצנו·

במ'זLך

הנשים והילדים ללא יוצא מהכלל .כולם הועלו על עגלות

שיעשו עמו חסד וישימו קץ לחייו .איש לא גמל לו את

והובאו אל האסם  .קבוצות·קבוצות הובלו לרצח .כל קבוצה

עים .רק עשרה ימים לאחר כניסת הגרמנים דג.יער שלושה
ליטאים מזדיינים מהעיירה הסמוכה פודז'לבה והתחילו להנהיג
את "הסדר החדש" .הם גירשו מן הבתים את כל היהודים וירו
בר במקרם בגברים .אברהם רוזין ,יהודי קשיש כששביל ,שכב
שעות

על

אם·הדרך

והתחנך

בפני

העוברים·רשבים

ה"חסד" והוא גרוע תוך יסורים איומים.

נצטוותה להתפשט ,לקחו מהאומללים כל מה שהיה להם ,הם

לאחר רצח ז i .גברים גירשו את הנשים והילדים ברגל לכיורך

נדחפו לבורות ונרצחו.
את רכוש היהודים העמיסו על עגלות והביאו לעיר לחלוקה
בין הליטאים .יחד עם יהודי שאקי נרצחו גם יהודי קרוקי,
לוקשי ,שינטובל ,גרישקאבוד ועיירות אחרות .

וילקרמיר ,כאילו לשכנם בגיסו שהוקם שם .ברשימה שנמצאה

במקום הוקמה אחרי המלחמה מצבת·זנרון ועליה כתובת

ביידיש :
"בקבר אחים זה נקברו ארבעת אלפים תושבי שאקי והסבי·

אחרי המלחמה ובה שמרת היהודים בגיסו רילקרמיר ,שהיה
אין אף שם אחד מיהודי

קיים עד ל"  26בספטמבר ,1941
ששביל .יש איפוא להניח שאת הנשים והילדים שהובילו
מששביל הביאו ישר ליער פיבוניה ,ליד וילקומיר ,מקום אשר
שימש כגיא·ההריגה של יהודי וילקרמיר והסביבה ,רשם נרצחו.

לא שרד אף ניצול אחד מיהויד ששביל.

בה !L' ,נרצחו על לא עוול בכפם בשנים  1944-1941בידי

מקוררת

הפאשיסטים הגרמנים והלאומנים של הבורגנות הליטאית .זכרם

עדות חיםי

בלודרן ,קירארן.

השלמות

ישראל קפלן

ההגליות ללטביה ואסטוניה
המלים "דיפורסציה" )הבלייה( או "איב~רזידלונג" )העבהר(
שימשו בדרן כלל בפי הגרמנים מילות הסוואה למבצע ההשמדה

במאמר זה ידובר רק בטרנספורטים הגדולים של יהודים ,שהוצאו
מגיסו קובנה צפונה

-

ללטביה ולאסטונהי.

שלהם .ה"איב~רזדילונג" ,כלומר העברת היהודים למקום·
מגורים אחר ,או אל מקום·עבודה ,לא חיתה על פי רוב אלא

א.

הערמה ל·ז,Lם הוצאתם למקום רצח .היו להם לגרנמים תכסיסים

 .1נמיםו אל נידם

מיוחדים למבצעים

אלה :

נוקבים היו ביז,Lם המקום אליו מועברים

האנשים ,אגב הבטחות לסדרם
בעקיפין

שם ;

בגיטו ריגה

ב· sבפברואר ,1942

בשעות הבוקר ,נעצרה רכבת·משא באחד

נוסף לזה היו מפריחים

הפוכרים של ריגה ,בירת לטביה .מתון קרונות·הבהמות ,שהיו

שמועות מ"מקורות שונים ונאמנים" על התנאים

נתונים תחת משמר מזוין ,יצאו כמה מאות גברים ונשים מרוכז·

הערמות

כים וקפאוים מקור .החורף היה עז ,ורבים מהא.בשים לשונים היו

כאהל שימשו פתיון יעיל ליהודים ההמומים ואובדי·העצה ,כדי
לעקרם ללא התמרדות ממקום·מגוריהם ולהעבירם למקום אשר

בגדים קלים ,ובידי איש מהם לא נראו מזווהד או צרור .ואף
מזון ולבנים לא היו אתם .מבט מקרוב לימד מדי ,שהם לא היו

בו רצחום עד אח.ד בדרן זו בוצעו גם בליטא ה"אקציות"

חיתה זר

המצוינים

בהם

חיים

האנשים

העובדים

שם

מכבר.

מוכנים לדרך ונסיעתם

חיתה מקרית

ופתאומית.

ההגלייה הראשונה מליטא.

הראשונות ,ומאות אלפים הוצאו להורג.

אולם בשנות הכיבוש חיו גם אקציות ,בחן הוצאו קבוצות

בראשית פברואר תבעו הגרמנים מה"אלטסטנראט" של גיטר
קרבנה  500איש ככוח·עבודה "בשביל ריגה' '.פקדיות הביסו
ניגשה לגיוס האנשים אגב הבטחה בשם השלטונות ,שךם ,יוחזרו

ושם שוכנו למעשה במקומות·עבודה .העברות אלו ,ויש להבהיר

לקרבנה לאחר  3חודשים ,וכי בימי שהותם בריגה ירכלו האנשים

זאת ,ברובן חיו מלוות גם הן סלקציות .אנשי ח"טרנספורס"

לשלוח אחת לש· בועיים מכתבים אל קרןביהם נקז בנה )רמבךןעןח

היו עוברים מיון מיוחד ("ל~פא") לבחירת "כוחות עבודה",

ליטא ,קרבנה ,הביטו וכר'( .כן

של היודים ממקומות-מגוריהם ,ולא כולם הובלו מיד להורג.
אנשים אלח היו גם מועברים ,כולם או בחלקם ,לארצות אחרות,

וה"בלתי מוכשרים" שבחם -
בם כשהן בריאות וחזקות -

זקנים ,חולים ,ילדים על אמותיהם,
היו נשלחים להשמדה מיידית .רק

"הגרעין המוכשר" הועבר למחנה והועסק שם בעבודה .גם כאן,

אף ניתנה כתובת רשמית

לכן :

דובר במודעות על תנאי·החיים של היהודים בריגה ,שמצריינים
הם )פורטו מנות-המזון( .כמובן ,שעיקר הפעולה הוטלת כאן
על השמטהר היהודית של הביטו .אולם למרות האממצים ור.בים

שים שבין האנשים ,שכושר עבודתם יר,ד הוצאו להשמדה .יתר

והסיוע מצד יחידה גרמנית בש,ערת האחר.רנות לגיוס ,ל~ תצליח
ה"אלטסט,נר,אט" לספק למועד הק ,ברע ,לפנות בוקר ב"  6לפב·

במקום·ההגלייח ,ערכו הגרמנים מפעם לפעם סלקציות ,והתשר·

על כן ,בם הגליהי מסוג זה שימשה לגרמנים רק שלב בכליה

דואר ,אף את מחצית חמס ,פר · ש· ל ה~נשים .היה,רדים בגירט לא

הכללית ,שחיתה מטרתם העיקרית ב"פתרון הסופי" של שאלת

נתנו כל אמון בהבטחות שהרעיפו ,עליהם .נגד עינהים מעד

היהודים .בינתיים נוצלו שם האנשים שכוחם טרם תש והמשיכו

ח"גירס" של  500האינטליגנטים לפני כחצי שנה ד"האקציה
הגדולה" לפני  3חודשים  -רחם לא נענו להזמנות ולצרוי הג~ד,O

פירושן

והתחבאו"~ .ל lל·טסטנראט" עור חסרה ~ז הטכניקה אשר לימים

לעבוד בפרן עד צאת הנשמה ,או עד בוא תורם להשמדה.
כן יש

להבהיר ,

כי ההגליות ,שעליהן ידובר

כאן ,

העברת יהודים בקבוצות גדולות מארץ לארץ בלי להחזירם עוד
אל מקומם הקודם .שכן בזמן הכיבוש היו גם העברות רבות

שוונות של יהודים מהגיטו למק.ומות ש!ונים בליט:א גו,א~פ*.

נקט בה במבצעים כאלה.

לאחר שראו את מספר היהודים שסופקו להם אות סיבם,
הסתלקו אנשי הגישטאפו מ"מתת" זר רהחזיררם לגיסו .הם
נטלו עתה את המשימה לידם .עור נאותר יום 6 ,בפברואר ,חטפו

•

פעמים מספר באו הגרמנים ל"אלטסטנראט" בתביעות להעמיד

את מספר היהודים הדרוש להם .אמת·חמידח היחידה בעיניהם
היתה  -כוח עבודה .ואמנם ,ברובם היו החוטפים בגיל צעיר,

לרשותם יהודים מהגיטו ,שיישלחו לעבודה אל מחוץ לקרבנה .בשל

וגם הקשישים שבהם מוכשרים היו ,לפי הרושם החיצוני ,לעבודה

לשם את העובדים מדי יום ולהחזירם לגיטו בגמר העבודה ,ולפיכך

גופנית .חולים וזקנים כמעט שלא חיו ביניהם .האנשים הובלו
תחת משמר כבד אל תחנת·חסחררות של הרכבת כשאנץ ,פוכר

היותם של מקומות·עבודה אלה רחוקים לא חיתה אפשרות להוביל
נשארו העובדים במקומות·העבודה שלהם כל עוד חיתה שם עבודה.
היה זה איפוא קשה כקריעת ים·סרף למלא אחר תביעות הגרמנים.

קרבנה ,שם נערכה ספירה מדוקדקת ראחר·כן הכניסום לתוך

מה גם שהיה ידוע כי תנאי העבודה והחיים במקומות אלה היו קשים

קרונות·בהמות שננעלו.

מנשוא .קבוצות כאלו נשלחו לפאלימון )כריית
עצים( ,קושידאר

)כריית כבול(,

קיידאן

כבול( ,

)עבודה

גייז•ון )חטיבת

בשדה·התעופה(,

אותה שעה נתחוורו בגיסו התוצאות המרות של החטיפה

פרזsז )הקמת קסרקטין( ,נובט )חטיבת עצים( וכן בדרך ביד קובנה

ה"בלתי מתוכננת"  :נחטפו ראשי משפחות ,ובתים שלמים
נשארו ללא אב ומפרנס ; אמהות נלקחו מעל עוללהין ; רבים

כמעט רק במקרה

זקן אחד )התעשיין

למריאמפול )הנחת כבלי טלפון מתחת לקרקע( .מכל מקומות-העבודה

הללו הגיעו האנשים לגיסו רק לעתים רחוקות
של מחלה או תאונת·עבודה) .המערכת(.

-

השאירו אחריהם בבית חולים וזקנים

I

חיים מייזל מפרניבז'( יצא מהמרפאה ,כשהאו נועל רק ערדל

יהדות ליםא

378
לרגלו הפצעוה וגם הוא -העולה במצוד  Iוערד אחז )בררוביץ

טרנספורט זה ההי הראשון והיחיד שהוצא מליטא והועבר

הפנקסן( יצא מביתו להזעיק רופא לאשתו היולדת ,רגם האו
נפל במלכדות .גזלה הזעקה ,גביטו, ,שווועת ·האומללים -באה אל

למקרם שקיים בר גיטו .מלבז עברזת·הכפיה הכללית הוכנסו כאן
האנ:שים למoגרת·חיים מאזרג ,נת ,ןגם הם ילכו להצטרף לפע.י·
לרת ציבורית ולתרדם את חלקם בתחרמי·פערלה שונים ,שנתרקמר

זטוהר של הגיטו ,לפי בקשת ה"אלטסטנראט" ,רשימה של
אנשים שיש להוציאם מן הקרונות ולהחזירם לגיטר .ואמנם יצאו
אנשי ה"אלטסטנראט" דחופים אל שאנץ והחלו מוציאים משם

במצרר ובמצוק זה אשר גיטר שמר .ואמנם ,יהודי ליטא פעלו

ה"אל·טסטנראט" ,ר,גם לא~זני חגרמ-נים הגיעה .אז

אישרה הקרמנ-

חטופים .אולם לשליחים אלה חיתת "אמת·מיזה" משלהם -
שמרת אנשים הוחלפו ,ובמקומם של רבים מהנקובים ברשימה

ורודדת .במשך הזמן שימשה בקרבנה הגליית זר לדוגמה של
"העברה טובה" ושל "כדאיות של השלמה עם המצב" ,מכל
מקרם ,הגליית ראשונה זר חיתה יחידה במינה וראוי להרחיב

אחרים ...

יצאו מהקרונות

כאן רבות ,ובעיקר בשטח התרבות .על סידורם רעל מצבם של
הגולים בריגה הסתננו לגיטו קרבנה ידיעות קלושות וכולן

לאחר חצות הלילה זזו הקרונות והטרנספורט נסע .התייפחות

עליה את הדיבור.

מחריזה בקעה מתוך האפלה .האנשים אמרר וידוי ,ביקשו סליחה
ומחילה האחד מחברו

-

הם חשו כי הולכים הם עתה בזרך

אשר האלפים והרבבות ,השדצאו על·ידי ה,גרמנים מהגיטו
והנה עוברות זקרת ארוכות ומתוחות ,וכבר רבע שעה ,חצי
שעה ,שעה

והרכבת אינה נעצרת .היא נוסעת צפונה ,אמנם

נסיעה אטית מא,ז זוחלת ממש ,ותכופות גם נעצרה .אולם

הסתבר ,כי העיכובים נגרמו רק בשל הצפיפות במסילות ורכבות·
המלחמה הרצות הנה ושרב.

למחרת בצהרים עבהר הרכבת למסילה צדדית בקירבת וזרוי·
לישרק ונעצרה .דלתות הקרונות נפתחו והאנשים הורשו לצאת
החוצה לזמן קצר ,לעשיית צרכהים ולשאוף אוויר צח .ארתה
שעה נארה קרזלרבסקי ,הרראכמייסטר הגרמני של הגיטר שליורה
את הטרנספורט .הוא קרא מתוך רשימה כעשרים שמרת ,דרש

שהללו יתייצבו בפניו ומדי פרץ בצעקות וחרפות על "שלא
נענו אמש לאנשי ה"אלטסטנראט" ,שקראו להם לצאת מהקרונות

ולחזור אל הגיטר כזי שיוכלו לדאוג לבני·ביתם חסרי·השיע"...
הסבירו האנשים ,ששליחי ה"אלטסטנראט" לא קראו כלל בשמו·
תיחם ,ולא ערד אלא שהתחננו בפניהם שיחזירו גם אותם אל
הגיטר .על דברים א~לה הגיב וקזלזנסקי בריתחה " :אתם המברר·
לים ,התחמקתם ! אתם רוצים לנסוע לריגה"...
המהל "ריגה" שהשמעי הפיחה בלב האנשים את התקררה,

שהם מובלים למקרם·עברזה .ואמנם ,לאחר זמן·מה המשיכה
הרכבת בדרכה בכירון ללטביה .בקרונות הורגשה תחושה של
"תחיית המתים".

לאחר נסעיה שנמשכה יממה וחצי הגיעו האנשים לירגה.
כאן הוצאו מהקרונות ונמסרו לדיי משמר מזריז של ל 1Sטים
ובארשם קצין גרמני .במיפקז שנערך במקרם נמצאו  380איש,
בינהים  140נשים .כ  20-איש נמלטו בזרך ,בקפצם בלילה
הראשון מהקרונות ,וכפי שנדוע לאחר מכן חזרו כמעט כולם

בשלדם לגיטר קרבנה .הל 1Sטים הוליכו את היהודים מרחק לא
רב עז לשטח גזור טורים כפולים של תיל דוקרני ,שם נפתח
שער  mאנשים הוכנסו אל חמנה ,בעבר חלק מגיטר ריגה .המוני
יהודים שעמדו ברחוב

בעת בראם של אנשי ליטא היו יהויד ריגה כחדושיים אחר
"האקצהי הגזולה" ,שברצעה בעיר זו בסוף נובמבר ובתחילת

ו"הרעברו למקרם אחר".

-

 .2התאוששות ופעילות

דצמבר  .1941מכל הקהילה המפוארת ,שהיו בה כ·סoס 35 ,איש,
הספיקו כמה אלפים לברוח לרוסיה לפני בראם של הגרמנים,
עותה נותרו בגיטר רק

כ4,000-

גבירם עווז כמאתיים נשים

וילדים שלא נמצאו בגיטו בימי ה"אקציה" .כל שאר הנשים
והילדים והזקנים התשושים  -קרוב ל·סoס 25 ,נפש  -הושמדו
כולם ב"אקציה" .שטח הגיטר הקודם )"הגזול"( צומצם בהרבה
ונקרא בשם "קאזרניררנגסלאגר" )מחנה הקסירקוט( ,וכל שבש·

ארד בחיים אחרי ה"אקציה הגזולה" רוכזו כאן בצפיפות גזולה
בסמטאות אחדות .אחרי

כ" 9

חודשים שרב שינו הגרמנים את

שם המקדם וקראו לד "גיטר ",ל היינו הגיטו של יהודי לטבהי.
בסימון זה", ,ל" התכדרנו הגרמנים להבדיל את יהודי לטבהי
מיהודים אחרים ,כ·oסס , 16,שהובאו זמן קצר לפני כן מגרמניה,
אוסטריה וצ'כיה,

ושוכנו

כאן כשכנרת.

מקרם-מגוריהם

נקרא

בפי הגרמנים "גיטר ",ר היינו של יהודי הרייך .גיטו זה ההי
זמן רב סגור ומסוגר בפני היודי הגיטר השני ,והידוי המזרח

היד מבוזזים מאחיהם המערביים ונתונים לשמירה קפדנית ואכז·

רית .יהודי קובנה נחשבו כאן ,כמרבן ,על "העזה המזרחית"
וגם הם ישבר ב"גיטו ".ל

חודשים על חדושים לאחר "האקציה הגזלוה" עדר היו יהויד
ריגה שבדרים ורצוצים .במקום·מגרריהם זה ,בגיטו ,נלקחו מהם

רק לפני כמה שבוערת נשיהם ,ילדיהם והרריהם .הוליכו אותם
אל יער ררמבולי הסמוך לריגה ,ושם השמיזרם עז אח.ז אנשי
גיטו אלה ,שפורענות של יתום ושכדל ואלמון גיחתה עליהם
לפתע

-

יציבות נפשם ערד חיתה מהם וחלאה .כל לרח·הזמנים

שלהם התרכז עתה סביב נקודה אחת ויחידה " :אותו ידם בר
יצאו שלנר" .ולא עברה אף יממה אחת ,שקיבוץ זה לא היה
מקבל איזו שמועת·בזק על ידיעה "בטוחה" אר "מכתב ממש"

שנתקבל מאי·שם ,שכולם חיים וקיימים ומצבם לא רע  ...מצב·
רוחם של האנשים כבל בהם את המרץ והיזמה ולא נתבם להתרכז
ולעשרת אף לעניניהם הירם·יומיים .לפנדת בוקר היו אנשי

היה זה יום ',א יום המנוחה לנוצרים,

המחנה ,כולם גברים בגיל העבודה ,מוצאים לעבוזת·הכפהי,

ורובם של האנשים אל הוצאו בבוקר לעבדוה  -קיבלו את פני
הבאים בל-בביות רחאבבת·אותים .קר:רבים בנ-שפ רבחח היו
יהודי ליטא ולטבהי זה דרדרת ,רובים מהם גם קשורים ביניהם

ובשובם בערב סחוטים היה על כל אחז למצוא עצים ,כזי לחמם
את החזר ולבשל רבר·מאכל ,ראחרי·כן לתקן בגר ולכבס
לבנים ,וכל זאת בתנאי הצפיפות הרבה ששרהר בגיטר.
באותם ימים הובאו אל גיטר ריגה אנשי קרבנה ,הליטווקים.
לאחר הנס של "תחיית המתים" שעבר עלהים זה עתה ,ולאחר
ששמעו על "האקצהי וג.זולה" בגיטר ריגה זה רדאר את הגברים

-

בקשרי·משפחה .עתה צורפו היהודים מקרבנה אל שרידי עזת

ריגה
להם.

 -לשאת יחד בערל ובסבל ובכל המוראות שערד נועדו

הסזלםר n

379
ראו הקרבנאים

שני נפחים סידרו מפחה ,שחיתה יעילה לשני הגיטארת גם יח.ד

בני·ביתם בגיסו קרבנה הלוא

כן בא על תיקונו המחסור המשווע בערשי·תנררים ,סנדלרים

השכולים ,הקודרים והשרויים בדכארן נורא

חיים וקיימים הם שם ממש ! ומאחר שנעקרו כבר מקינם והוטלו

רבעלי·מלאכה אחרים .גם על המצוקה בכביסה החלו מעתה

למקרם זר ורחוק ,והם רעבים ועירומים וחסרי כל אמצעים -

להתגבר בגיטר ריגה .לגברים קשה היה לכבס את הלבנים לאחר

הרי שרמה עלהים להחזיק מעמד ולא למרת ! התעורר בהם

שובם מעברדת·הפרך ,הזיהום בגיטר עלה מיום ליום ,וחיתה

את עצמם במצב אחר לגמרי :

-

בגולים אלה חפץ עז להתגבר על כל הפגעים והסבל רעל סכנות·
ולחיות !

המרות האורבות ליהודי הגיםר על כל צעד ושעל -
בהלך·ררח זה החלו תופסים את צורי השעה והרגע ,ומיום ליום
התחשל בהם הרצון התקיף רהבםחרן  -עדר ישובר יוראו את

בני·ביתם !
תחילה קשים ומרים היו חייהם של הליםררקים בגיסו ריגה.
הם רותקו ל"פררברדניק" ו"לרפטפארק" ,פלרגרת·העברדה הקשות

סכנה למגיפות .עתה התפתחה כאן מכבסה גדולה בעזרתן של
מספר נשים מקרבנה ,ומצב הנקירן בגיטר שופר בהרבה.

מרץ רב הראו אנשי קובנה באספקת מזרן לגיטר .עד בראם

לא היתה כאן כמעט היכולת להשיג מצרכי·מזון כלשהם ,ורב
היה סבלם של האנשים .ביזמתם של הליטררקים התפתח כאן
מעין שוק מזרן .בידם רוכז המסחר ,ופעולתם בשטח זה חיתת
רבת·היקף .בהערמה רבה ובסינרן לא קטן נשאר·רנתנר עם

הלןsטים רעם הגרמנים תוך כדי העבודה בפלוגותיהם ורכשו מהם

ביותר בריגה ובסביבה ,והיה עליהם גם לצעוד מרחקים גדולים
בכל יום בקר,ר בגשם ובשלג ,כשהם עירומים ורעבים .אנשי

לחם ,חמאה רעו.ד את המצרכים היו מכניסים לגיטר ,בשרבם

המשמר ומפקחי העבודה ,גרמנים ולזזטים ,העבדיום שם בפרך,

מהעבודה ,בדרכי·הסרראה שרנות ותרן סכנת·נפשרת .מדי ערב

הכרם ללא רחם רגם היו יורים בהם .רבים נפגעו בעבודה ,בקרר

המר "הבלוקים הליטאים" מאנשים ,שהיו באים לקנות מצרכי·

וברעב ,רחיו גם שנרצחו .אולם רוחם של רוב האנשים לא

מזרן .גם יהדוי הדייר התאמצו להגיע לכאן ,כיד לרכשו את

נשברה .הסכנות החמורות לא הרתיעו אותם .לאט לאט חדרו

המצרכים החיוניים .אחד הליטררקים פתח במקרם זה גם מעין

למקרמרת·עברדה טובים יותר ,שלחו ידיהם אגב חירוף·נפש

בית·קפה עם מאפיה קטנה .וכאן שי לזכור ,כי המדובר הוא

בעסקים שרבים ,ולא מעטים מהם התבססו במצבם החומרי.

בגיטר שתושביו כולם היו גברים רכל שערת·הירם נמצאו במקד·

בדרכים שונות ,מסובכות ומסוכנות ,השיגו מזןר ,לבנים ובגדים,

מרת-העבודה ורק עם ערב חזרו לגיטר .על "מרכז מסחרי" זה

ציוד רכלי·בית .במשך הזמן עלה בדים גם להתקשר בעקיפין
עם בני·ביתם בקרבנה ,ולקבל מהם ידיעות על מצבם ואף

ידעו גם כמה מהגרמנים מבין אנשי המשמר .הם היו מבקרים

להעביר להם לעתים סכומי כסף,
יתרון רב היה לליטררקים מצד הרכבם המקצועי .בר בזמן

שהריגאים רכן יהודי הדייר היו כמעט כולם אנשי מסחר ובעלי
מקצועות חפשיים ,מנר אנשי קרבנה בעלי·מלאכה רבים מנוסים.
הגרמנים תבער ללא הפסק לשלוח להם ארמנים לעבדוות שרנות,
ועסקני גיטר ריגה מצידם יכולים היו לספק רק שוליות ר"חוב·
בים" ,אנשים אלה קפצו כמרבן על המלאכות המקצועיות ,שכן
בדרך זר היו משתחררים מהפלוגות הגדולות והקשות ,שברובן
עבדו גם תחת כיפת·השמיים בקרר ובטחב ובחום .אולם הגרמנםי

כאן לפעמים לשם "כיבוד" ,והחשובים שבהם היו מקבלים את
"חלקם" בחבילות מיוחדות במערבם .כמה אנשים צברו הרן
ממסחרם זה ,אלום כמובן שלאף אחד מהם ,גם אם נשאר
בחיים ,לא נותר דבר מן ההון.

פעולתם של הליטרוקים ניכרה בגיטר ריגה גם בחיי החברה
והתרבות .אמנם ,מצומצמת מאד חיתה כאן האפשרות לכל

עבודה ציבורית ,שכן מלבד האיסור החמור מצד השלטונות,
היו גם האנשים אדישים והתרחקו מכל חברה ,שהרי כמעם

כולם היו שכולים וגלמודים ואכולי בדדיות איומה .בכל זאת
הראו רבים גם במקרם זה ובתנאים המיוחדים פעילות מסריימת

היו מבחינים ב"מרמחירתם" ומשלחים אותם חזהר לעבודת •

בחיי החברה הוציבור .ואף אנשי ליטא לקחו חלק בעבדוה זר.

והנה

הרבנים ר' אחרון בררדיא )רבה של שכונת כרמליטח בקרבנה(,

-

ר' יוסף שר מישיבת סלאברדקה דר' חיים ורז עשר רבות לחיזוק

הפר,ך והיחסים עם

רעד גיטר

ריגה

החריפו

ערד יותר.

נמצאו עתה מקרב הליטררקים אנשים בעלי·מלאכה ממש
חייטים וסנדלרים ,נפחים ומסגרים ,נגרים וחשמלאים ,בנאים
רערשי·תנררים .את אלה החלו מעסיקים במקצועם ,ובמקומות·
העבודה שלהם הם נהנו על·פי·ררב מקררת·גג והיו להם הזדמ·
ברירת הלישג מז,ון רגם להצמיד אליהם ע,רד יהודים כעוזרים

וכשוליות.
תרעלת לא מעטה הפיק משק הגיטר בריגה מהליטררקים .עם
בראם סופקו כמה מהדברים החיוניים ליהודים בריגה .מורגש

חדת ,ובמצב של קוצר·ררח ועבודה קשה היו מרביצים תורת
בגיטר .חשובה חיתה גם השתתפותם של חליטורקים בתנועות

חמרי ,ועל ז.יח עדר דיובר להלן .בחוגים לספרות שהתארגנו בגיטר
תפסו שוב חליטררקים מקום נכב,ד ולא אחת הופיעו בהרצאות.
כן השתתפו בתיאםררן הגיtכר כמת מאנשי קרבנה )מרים לרריםם,

גב' פר' מר איפ( .

זכריה מרגרלין אף יםד תיאםרןר לילידם

והמחיז וביים בו כמה הצגות בהצלחת רבה.

היה חוסר גדול בארמנים בסדנאות הגיטר ,ששימשו לצרכיהם

הפנימיים של היהודים במקרם .היו ענפים שלא נמצא להם אף

 .,3קרנבות וחיסול ה.דיטו

בשני הגיטארת ,למשל ,היה מספר סוסים ועגלות להובלת המזרן

מספר הקרבנות מקרב אנשי ליטא בריגה לא חהי קטן גם
בשנה הראשונה לבראם ,אף שפרק·זמן זה נחשב שם בדרך כלל

אומן אחד מתאים הן מבין יהודי ריגה והן מבין יהודי הרייך,

מן העיר ולצוני תחבורה שרבים .אולם כמעט כל הסוסים צלעו
מחוסר פרסות· ברזל לרגליהם והעגלות היו מקולקלות .בין
ה~הדוים לא מנצא אשי שידע לפרזל את הסוסים ולעשרת את
התיקונים הדרושים בעגלות )בקירבת הגיטר נמצאו אמנם נפחים

לזזטים .אבל ליהודים אסור היה להשתמש בשירותם ואף לבוא
במגע אתם( .קשיים אלה סולקו מיד עם בראם של אנשי קובנה.

לתקופת השקט .לפי מכתב אל ח"אלטסטנראט" של גיטר קרבנה,
שהועבר לשם בהזדמנות מיוחדת באפריל  1943ונכתב בדיי
כותב שוררת אלח ,שההי אז גם הוא בריגה  -עלה מספר
הקרבנות עד סוף מארס  1943ל"  26איש .דיווח זה ,המפרט את
כל מקרי המרות ,כולל  1sאיש שנורר ו· sאנשים שמתר ברעב,
במחלות ובעברדת·פרך.

יהדות ליטא
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אולם בחודשים הבאים של שנת  1943עלה בהרבה מספר
הקרבנות.

בקרב היהודים בגיטר ריגה קמה תנרעת·מרי ,בה ניכר ההי

חלקם הפעיל של הליטררקים .עם הדייעות הראשונות ,שהגיעו
לגרמנםי על פעילות מרי ב"מחנה הקסירקרט" ,היינו ,ברובע

הגיטר בר ישבר יהודי המזרח ,באה מדי ה"אקציה" של אנשי
זגדשטרה )שירךת·הסדר ,אזרדנרנגס·דנ~יסט( ןכן של הקששיים
ברובע זה .נראה ,כי אנשי המשטרה של יהודי המזרח חשודים
היו מכבר בעיני השלטונות  -ואמנם רבים מהם היו פעילים

ומשאורלי וממקומרת אחרים  .גם שאר המחנות בלטביה ,בהם
עבדו יד,רדים ,סונפו עתה אל קאיזרוואלד והועמדו תחת מרותו
של מרכז זה .מחנה·קאיזררראלד על כל שלוחותיו היה לאחד
הקאציטם ה'איומים .מפקדן החאשי של המחנה ההי אחד זאא.ור,
רשע מרושע ,שנתפרסם כסדיסט .בהנהלתו השתרר במחנות
משטר אימים ,וההתעללות באנשים לא ידעה גבול .כאן התענו
עתה גם כל הליטררקים ש .בלטביה ,השופמ גם הם לאסירים
של תופת זר ,ורבים מהם מאצר ,את מרתם ברןנכז גואפ אר

באחת משלוחותיו.

רעתה בא יום הפקודה .עונש זה צריך היה

מלבד זאראר נודע בעריצותו במחברת קאיזררראלד גרסטאב

לשמש "אזהרה רצינית" ליהוידם ,כדבריו של קראחה ,מפקד
הגיטר ,שפורסמו לאחר האקציה  .בבוקרו של ה·  31באוקטובר

אשי-הברזל )"דר אייזרנה גוסטאב"( .חדושים רבים היה הוא

בתנרעת·המרי

-

 1942בורר בתרך הגיטר  41שוטרים יהודים ,ובהם  3מאנשי ליטא
)שמאי שץ ,חרמן בורק ,לרריטס( .ליתר חיזוק לרצינות
האזהרה ,נרצחו באותו יום
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מהקשישים שבמחנה ,ובתוכם

 3מאנשי ליטא )משה שוחט ,ישרה לרריא ,סטלרר(.
"האקצהי של המשטרה" ,כפי שכרנו המאורעות בארחה שבת,

לא שמה קץ לתנרעת·המרי בגיטר .להיפר ,הפעילות גברה.
בעיקר ·הרשם דגש על רכישת נשק ואימוני ירי .ליד אחד הצרי·
פים בגיטר הותקן מחסן מוסווה לנשק .בביצוע הטכני של התקנת

המפקד בשלוחה דרנדאגן ,בקירבת רינדאר .לפי שמוערת שהגיעו
ממחנה זה ,נתן את עיניו בפנחס ניימארק ,המורה לשעבר

בגימנסיה "יבנה" בקרבנה .באחד החיפשוים נמצוא אצלו תפילין'
שהיה שומר עליהם כעל בבת·עינר ,ובכל הבדיקות והבילושים
היה מפליא להסתירם ,אולם הפעם לא עלה דבר זה בידר.
לגרסטאב קשה היה להעלות על זעתר ,שאנשים במחברת ,הנתר·
נים לפיקוחו ,יעזו להחזיק אצלם דברים שלא ברשות  -והנה
נתגלה עתה לפניו "חפץ" כזה  Iמאותר יםו החל גדסםאב
להתעלל בניימארק במי mד ,עד שגאלהר המוו.ת
קאיזררואלד על כל שלוחותיו התקיים כמעם עד סוף קץי

המחסן תרמו רבות שני הקרבנאים הירש זאגארראלרב ומדרכי
גאמראנה .אולם גם מנגנון הגשיאוטפר לא ישב נ~ nברק·ידים.

,1944

סוכני הגרמנים ארבו על כל צעד ושעל ,ובאביב  1943החלה

והועברו לארצות אחרות ,רביביהם גם מאנשי ליטא .בדצמבר

שררת מאסרים .כמעט מדי יום נאסרו אנשים ,רביביהם גם ליטרר·

 1943נלקחו לאסטוניה באלפיים איש ומהם ניספר רבים ברעב
רבעברדת·הפרך .בספטמבר  ,1944סמרך לנסיגתם של הגרמנים,
נשרפו שם חיים כ  2,000-איש במחנה קלרגה )ביתר פיררם על

קים .חרך זמן קצר נפלו ליד הגישטאפר עשרות צעירים ,וכמעט

במשך הזמן ניספר שם מאות אנשים ,ואלפים הוצאו

כולם מפעילי התנועה .הענינים נתגלגלו ונסחבנו עד שב· 11
ביולי  1943גילו וג.רמנים את מתסן·הנשק .זה הב'יא לאמסרם

רצח זה

של כ·סס 3איש ,רביבהים גם זאגארראלרב וערד מאנשי ליטא.

הובלו ב  750-איש גם לליטא ,למחנרת·עבודה ליד פרניבז' )יוני

-

בפרק על המחברת באסטוניה( .ממחברת קאיזררראדל

כל הנאסרים עובר באכזריות ולא נראו ערד בחיים.

(, 1944

גורלו של גיטר ריגה נחרץ .מאמצע יולי  1943החלו הגרמנים
מוציאםי מהגיטר יהודים בקבוצות גדולות ומעבירים ארחם אל
ק~יזררראל,ד הפרנו המיוער של ריגה ,רשם הכניסרם למחנה·
ריכוז .כמעט בכל שברע ההי על זקן·היהרדםי לספק לק~יזררראלד
מספר גדול של אנשים ,רדג,יטר על שני חלקיו ,של יהודי דמ,זרח

"אקציה" מיוחדת במינה נערכה במחברת קאיזררראלד במאי
 ,1944ללעימה מןכא.ה יהודים הצואו כאילז ל  11עברדת ביצוירם".

ושל יהודי הרייך ,הלך ונתרוקן .ב·  2בנובמבר  1943הקיפו את

הגיטר אנשי הגישטאפר ואםת כברפיה גדולה של חיילים ארקד·
אינים ,והם פשטו בכל הרחובות והבתםי וגירשו את כל האנשים.

רעם התקרב הרוסים הועברו כולם למחברת בגרמנהי.

למעשה הובלו האנשים אל מקרמרת·ההריגה של המוני ההיודים
בסביבת ריגה ,רשם היה עליהם לפתוח את קבררת·האחים,

להוציא את הגרויות ולשרפן .בזה רצו הגרמנים לטשטש אח
מעשי·הרצח שלהם לפני נסיגתם .כמרבן ,שאף אחד מקבוצה זו
לא נשאר בחיים .ביד הליטררסים שנלקחו לעבודה זר ההי גם
הרב ר' יוסף שר.

הזקנים והתשושים רכן כל הילדים ואמותיהם ,ביחד כ 2,300-

בסוף ספטמבר  1944בא החיסול של קאיזררראל.ד האנשים מכל

אי,ש. ,דרצ .א  ,ר ביום זה מן הגי,טן וד,ערברו למחנרת·חד,שמהד

השלוחות הובאו אל המרכז  ,רמשם הועברו הבריאים באניות
לגרמניה .התשושים חוסלו בריגה גופא מ"חרסר מקרם" באניות.
רובם הגדול של המרכלים מקאיזררראלד וכתרכם גם ליטורקים

רבים גם מיהודי המזרח ,כמה עשרות מאנשי ליטא )ביניהם

ניספר במחברת בגרמניה .שם מצאר את מרתם בם הרב אהוון

בקרבנה 1

ברידדה ,הרב חיים ורז  ,זכריה מרגרלין דרמ.ררה ייששכר
מחילבסקי .מכל  380החטופים ,שהוצאו מגיטו קרבנה ב·6
בפברואר  m 1942יו בהגלייה הראשונה ,נותרו בחיים לאחר

בפרלין ,רשם ניספר" .אקציה" זר פגעה בעיקר ביהודי הרייך,

שכן להם היו ערד משפחות שלמרת עם ילדים .מלבדם הוצאו

ר' מנדל אבדל ין ,מנכבדי הקהילה כממל ארח"כ
הישיש מיכאל שימץ ,חובש עוסקן מקרבנה I
מנהלו האחרון של הבנק היהדוי המרכזי בקרבנה  Iלכבסקי,
בעל בנק במריאמפלר(  ,רכן כל הילדים של אנשי ליטא ,יחד
עם אמהותיהם .השני בנובבמר  1943הוא למעשה יםו החיסול
של גיסו ירגה .היהידום ששרדו ערד בגיסו ,וכתרכם הליטררקים,
הועברו תךו ימים ספורים לקאיזררראדל.
לייזר גרז'רטיס,

השחרור רק כעשרים אנשים.

כ.

ריגח

-

שפילכה

 .1מנטיר אל המב:ו

מחנה קאיזרוראלד הלך ונתרחב .מלבד יהודי ריגה הרגלו לכאן

גיוס אנשי הטרנספורט השני ,שיצא מגיטר קרבנה לריגה

שארית ההידוים מליבאו רמדררינסק ,רכן גם יהודים מגיזכו ויל~ה

ב  23-באוקטובר  ,1942בוצע בולו בידי היהודים עצמם300 .

הסלמות
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האנשים •~דרשו הגרמנים סופקו להם בדיוק נמרץ  .ה " אלטסטנ·

החלו עתה בהשתדלויות ,כזי להוציא את בני·ביתם מהמחנה

ואט" היה אז בעצם "תוקפו" ,והמנגנון שלו כבר הוכשר לפער·

בשפילבה ולהעבירם אליהם .אולם רק לאחר כמה חודשים

לדת זראססיות בשעת הצורן והספיק "להתלמד להיות רע"  ,כפי

ובאממצים לא> קלים  ,עלה הדרב בידי יחידים בלב.ד

שהתבטא אחז ממנהיגי ה"אלטסטנראט" עוז בימיו הראו uונים

כשפילגה היה המחנה סמוך לשדה-התעופה ,ולמקום זה הוצאו

של הגיטו .לקראת גיוס זה התחכמו אנשי המנגנון ליצור בגיטו

יום יום האנשים לעבודה .חייבים היו בעבודה גם ילדים בבי 10

מצב·רוח של רצון טוב ואף של התנדבות  .לא במעט סייעו להם

ומעלה .הם עבדו בשזה·התעופה כקבוצה מיוחדת ליד פלוגה
אחת גחלה .על הצעירים מגיל  10עול התינוקות מונתה אחת

גרוע של כמה מאנשי הטרנספורט הרא'זLון ,אלה שנמצאו בריגה

האמהות כמטפלת בזמן שהוריהם היו בעבודה .מפקד המחנה

כאן הידיעות הקלושות שהיו מסתננות לגיטו על מצבם הלא·
זה למעלה מחצי שנה .עתה לקחו אנשי ה"אלטסטנראט" בדייהם

ואנשי·המשמר היו מקרב הלופטוואפה )חיל·האויר( והמשטר

את היזמה -לאיחוד מ'זLפחות והחלו מנהלים תעמולה' ,ז,tהנשים

םt,ז' היה תמרר למדי1 .את חיי האנשים מבחנה מירר לא·מעט

יסער

הפלזפבל שרמאנו ,טיפוס ערמומי ומשוחת ,שסחט וגזל מן

אל מפרנסיהם בריגה .פרחו שמעורת על שינויים לרעה הער·

האנשים כל זבר·ערך .בשזה·התעופה היו המשגיחים הראשיים

מזים לברא בכל יום בגיטר .ואמנם ,כמה מבני-המשפחות נרשמו

נאצים צוררים ,שהתעללו ביהודים והתאכזרו בהם .אולם האנשים

כמעט מרצונם לטרנספורט ,והיו גם מתנדבים ,ברובם אנשים

נשאו בעול בסבלנות ,וכולם היוו במחנה מעין משפחת אחת

גלמודים ומיואשים ,שראו בשינוי מקום מעין פתח הצלה לנפשם

גזולה של ליטווקים ,אחים לסבל ולפגעים ולגורל .נראו בשפי·

והילדים ,וכן הורים ואחים צעירים ועוז קרובי משפחה

-

הרצוצה ואולי גם לגופם המנוון .בין המתנדבים היה גם א.

לבה גם ניצנים של חיי· nברה .לעתים קרובות היו האנשים

גרפמן ,עורן היומון "מומנט" בווארשה ,שהתגלגל לקרבנה עם

מתפללים בציבור ובעיקר ברגעים הפנויים בשבתות .היו גם
קוראים בצוותא פרקי ספררת .בדברים רבים מצאו אנשי שפילבה

זרם הפליטים משם.

בגיוס זה ראה ה"אלטסטנראט" גם הזדמנות להעניש מספר

ארזן קשבת אצל אחז המנהלים של שזה·התעופה ,המאיור

אנשים על עוונות ופשעים שרבצו עליהם .רבים היו ידועים

קאללר ,נוצרי אדוק ואזם הגון .הוא דאג לילדים הקטנים במחנה,

בגיטו כמשתמטים מעבוזת·הכפיה והואשמו באי·ציות למנהיגות

וגם עזר לאנשים בפסח תש"ג באספקת מצות ומאכלים כשרים

הפנימית ובפריקת עול הציבור .והיו גם בריונים בגיטו ,וכמה

וכן בעריכת הסדרים .ברשותו

עורכים

אנשים :ביצע· ו כאן גבינות ומעישם פליל י ים אתרים .בגירושם של

ביזורים קלים במחנה ,ואף התארגנה קבוצה תיאטראלית ·ךג~,ז•)

אלה ראה ה"אלטסטנראט" מעין הבראה מדואלית לגיטו ,וכן
חיזוק חשוב לאוטוריטטה של המנהיגות

-

למען ישמעו וייראו .

עינה העיקרי היו 6

ובעידודו

בני משפחה אחת

-

היו האנשים

בית ויסוקוזבורסקי(,

שהיתה מציגה לפרקים דברים מבדחים באידיש.

ה"אלטסטנראט" אישר רשימה של ניזונים להגלייה ,ועל השר·
טרים היהודים הוטל לעצרם ולהכניסם לכלא הגיטו ,ושם

לה• n

 .2שלזהה של קאיזורזאלר

זיקם עז צאת הטרנספורט לריגה .אולם בשלב הביצוע חלו

בקיץ  1943נוספו יהודים רבים במחנה שפילבה .שזה-התעופה

שינויים ,ולקחו לאו·זוקא מן האנשים הניזונים .המוציאים

זקוק היה לכוחות·עבוזה ,ועל הגיטו בריגה הוטל לספק את

נפלה כאן לידיהם הזדמנות למעילות ,לעלילות-שקר

מספר האנשים הדרוש .בין המועברים היו גם ליטווקים מאנשי

ולקומבינציות וז;ונות .מספר אנשים שוחררו מן הכלא תמורת

הטרנספורט הרשאון .המשפחה חליטווקית כשפילגה גזלה

כופר·כסף ,או לפי השתדלות תקיפה ,ובמקומם נכלאו אחרים.

במספר .נוספו אליה גם כמה אנשי·ציב· ור  ,,כוחות אינטליגנטיים ,

כמעט ברגעים האחרונים לפני יציאת הטרנספורט עוז נחטפו

והורגשה תזוזה והתקדמות בפעילות החרבתית .אולם מצב זה

אנשים ,שהיו אמנם נקיים מכל חטא ,אבל היו חסרי·ישע וגלמו·

כשפילגה :

לפועל

-

זים וללא כל דורש צדק למענם .מכל מקום ,הדבר שיש לזקוף

לזכותו של ה"אלטסטנראט" האו ,שבגיוס זה

נמנע

מצד הגרמנים בגיטו ובכן נמנעו גם הטרגדיות אשר

מצוד
בקרע·

משפחות ,שבאו בעקבות הגיוס להגלייה הראשונה .עתה עלתה

ל~א ארך זמן רב .באחד מימי הקיץ ח:ל' שינוי ח1מור
מחנה·ה  ,עב  ,זרה

הפן

למחנה·ריכוז

)ק· אצ~ט(.

המקום

הוא~צ

מפיקוחה של הלרפטוואפה והיה לשלוחה של ק ,איזרוראל,ז מרכז
הק.אצטים במרחב.

אל שפילבה הגיעו אנשי·משמר ש ל ס  .ס .והחלו משליטים

קרנו של ה"אלטסטנראט" בתוך הגיטו כגוף ארגוני תקיף ,שיש

במחנה את הסדרים שהיו נהוגים בקאצטים .לנצח על מלאכה

להתחשב בו ואין לפגוע בכבודו .בלי ספק הפיק הפעם גם רצון

זו ,ובעיקר כזי "להחזיר בזם" את המשטר החדש ,נשלח

מאת השליטים הגרמנים ,שראו בו מנהיגות·יהוזית בעלת

מקאיזרוואלז גוסטאב איש·הברזל הידוע לשימצה ,שהוזכר

יכולת.

כבר לעיל .ראשית דרכו היתה ללמד את היהודים לדבר" .איפה

הטרנספורט הגיע לריגה ב"  24באוקטובר ,ו  300-האנשים
הועברו לגיטו והוכנסו כולם לכנין מיוח,ד שם נמסרו לשמירה
בידי המשטרה היהודית .היו מחזות
שבין

בני·המ·ז,tפחות,

טרגדיות :

שנקרעו

זה

נוגעים עז לב -
מזה באכזריות ;

אתה נמצא "?

-

היה מכוון את שאלותיו לאנשים .והוא קבע

את הנוסח לתשובה " :אני אסיר במחנה·עונשין לפושעי העולם" .

הפגישות

אולם בכך לא היה זי לו .איזו אי·רצינות נראתה לו מציצה אליו

גם

היה

והיו

תמיד מעיניהם של היהודים" .מה כאן השתוממות ז "!

-

כמה משפחות וקרובים לא מצאו כאן את אנשיהם או

קופץ לפתע כנשוך נחש .ואז החל מוחה את התמיהה מעל

מפרנסיהם ,כי במשך הזמן כבר נרצחו .אנשי הטרנספורט ישבו

פניהם ש ל היהודים ב"הרכחות" ממ ש  .באר אימוני "ספורט "

כאן רק  3ימים ,ואז הועברו לשפילבה ,פרנו של ריגה ,מקום

שונים ומשונים בשיטות מקוריות משלו .משטר האימים השתרר

רחוק מהגיטו ,ושם הוחזקו במחנה מיוח.ד המשפחות שוב נקרעו.

והמחנה הפך לגהינום.

בגיטו הושארו רק כמה ילדים אשר הובלו אל הוריהם ,שישבו

רווחה גזולה באה למחנה עם לכתו של גוסטאב .בדצמבר 1943

כאן עם האנשים מהטרנספורט הראשון .ליטווקים רבים בגיטו

הוא הועבר אל מחנה זונזאגן ליד ויבראו )וגם שם המשיך

יחרות ליטא

382

ב"פערלתר" ; יהודים למאות חוסלו על·ידיר תרד חודשים ספר·
וים( .אולם משטר הקאצט כבר לא פסק כשפילגה .ידה של
קאיזררראלד לא הרפתה .מפקדהי ומשמר הס.ס .השתוללו רהתע·
ללו .חורף קשה עבר על המחנה ,וחללים נפלו גם בקרר וברעב.
רבים מן היהידום שניסר לנטוש לשעה קלה את .העבוהד בשד.ה-
התע 'tפה לוסור לבית של גרי כדי להשיג מזרן  -נתפסו

פוניבז' והועסקו שם בכריתת עצים ביערות ובהכשרת המקום

לשדה·תעופה גדול .באותו זמן הובאו לשם גם המוני יהודים

מאנשי שאורלי רקובנה ,שעבדו במ nנרת· nרץ ליד ערים אלה.
עתה חיתה כאן הפגישה הראשונה בין אנשי ההגליות מריגה
רבין אחיהם בליטא ,ונמצאו ביניהם גם קרובים רבני·משפ nה.

נרצד מיד קשר עם גיטר שאורלי הסמוכה ,ומשם הושטה עזהר

ומהם ששילמו על כך בחייהם .בשדה·התערפה גופא שרטטו

למחנה .כן הגיעו ידיעות ועזרה מגיטר קרבנה ואף הבטחות

אנשי הגשיטאופ ובלשו אחרי כל יהדוי שבא בדברים עם

לעשרת למען החזרת אנשים למשפחותיהם בגיטר.

העובדים יךא.ריים ,ה:שיו מ·חליפים מזיון בחפצים שונים .גם על

בהכשרתו של שדה·התערפה הועסקו כעובדים שכירים גם

הצרות והפגעים לא נכרתה מלבם התקרה ,רהצפיה לשחרור

אריים מבני המקום ,והיהודים ,בעיקר מאנשי ליטא ,היו באים
אתם בדברים .היו שפגשו כאן גויים מכרים וידידים מכבר ואלה
היו מביאים להם מזרן .מפיהם של ליטאים אלה נודע לאנשי
המחנה על השמדת היהודים בסביבה .כמה מהם הצביעו על

ולגאולה קרובה גברה מיום ליום .להמוני האנשים עמדה כאן

שטח מלא שיחים ליד

"הנה כאן המקום בר נורו ובקברו

הברבה העסיסיות העממית של יהודי ליטא .שהיו הוותיקים
במחנה ואליהם ערד נוספו עשרות ליטררקים מההגלידי ,הראשונה,
אשר הגיעו עתה לשפילבה עם המשלוחים מקאיזררראלד -
ואלה השדר ר mטובה ומעדודת בעמק·הבכא הזה .הפולקלור

כל יהודי פרניבז' והסביבה" ,ובזה נסתיימה כל העזרה מצד
הליטאים .אף אחד מהם לא ביארת לתת מקלט ליהודי ,בברחו

חטא זה קפחו את חיהים כמה מאנשי המחנה וביניהם הצעיר

בנימין קידשנו ,בנר של הרב מאיר קידשנו.
מכל מקרם ,ההיודים לא דוכדכו ולא נפלו ברוחם .על אף כל

ההיודי הליטאי נתגלה כאן בגוונים שונים ומקוריים והיה מרפא

היער :

הרוסים

מן המחנה .והימים ימי הנסיגה הגדולה של הגרמנים ;
התקרבו ,רעינה של הגישטאפו לא בלשה כאן ביותר.
מחנה פרניבז' לא האריך ימים .קר·ה nזית קפץ mגיע לליטא

ל~פש .הומצאו כינויי·גנאי לנאצים ,למן גדוליהם ועד משגיחי·

המזרחית כבר בראשית יולי  ,1944בבהלה רתחת משמר כבד

והמשמר .יום יום הופרחו מימרות חריפות ,עליצות

העבירו הגרמנים ב  12-ביולי  1944את ההיודים לשאררלי ,רשם
 כבר עמד הביטו לפני חיסולו .הגליית שלמה לגרמנהי ריחפהבעיר זר על ראשי היהודים ,רעתה הצטרפו אלהים לשם יציאה

העבר m

ומלעיגות על מהלן העבודה ופגעיה ועל תעלוליהם של אנשי
הס.ס .וכן בדיחות ממולחות בפוליטיקה ועל מצבם של הגרמנים
בחזית .דברים אלה בידרו את הבריות ועודדום ,ויהודי אירופה
המרכזית ,רביnךן הי~קים ,אף הקפידו לבטא את הבינריים והמי-

בניגוני

להכניס ולכלוא ערד יהודים ,אולם סגורים ומסוגרים היו ליושבים
פנימה ,ואין יוצא אף לעבודה .הופסקה כל התעסוקה ליהודים,
והאנשים הילכו קדורנית ואחוזי אימים .ובכל זאת נתקבלו כאן
כל הבאים באהבת·א nים ,רכל אחד התאמץ להיטיב להם ככל

מרות במקורם באידיש ודווקא במבטאם הליטאי .כן היו הרבנים
מליטא,

,,

חיים רוז רד' מאיר קידשנו ,מחזקים את לב האנשים

ומנעימים אותם בדברי תורה ,והחזן זרד וולפסון

-

גם

כ· 3,ooo

המובלים מפוניבז' .שערי הגיטו נפתחו רק כדי

תפילה .שמע המחנה ואופיו המיוחד נודע בכל הקאצטים בסביבה,

יכולתו .הם ישבר בגיטר רק ימים ספרדים והיו הראשונים

ולא בכדי כינו יהודים ליצנים את שפילגה בשם "קאיזרוואלד

להגלייה ,שהתחילה ב"  15ביולי .יחד עם היודי שאורלי הובלו

דליטא".
וקאיזרוראלד הקאצט המשיך בשלו .לא עבר כמעט יום ללא
פורענות .אקצרי ,גדולה נערכה במחנות קאיזרוואלד ב 22-
באפריל  •1944ביום זה הוצאו למעלה מאלף קשישים ותשושים
ועוד אנשים ש"ועדת רופאים" של הס.ס .ציינה אוםת לרעה
ב,סלקציה מיוחדת .נוסף wולה נלקוח גם ,שאר הילדים שנמצוא
מכתנות .שמפילהג היצואו בסלק·צהי זר  200מבוגירם ו,עדו 13
ילדים .בין הקרבנות ,וכיחוד כשפילגה ,היה מספר ניכר מאנשי

לגרמניה ,אל מחנה שטוטהרף ליד דנציג .כאן נפגשו עם היהודםי

ליטא .הילדים שהוצאו מכאן היו מאלה שהובאו עם הוירהם

בהגלייה חשביה מקרבנה .כל המוצאים הועברו למקומרת·
ההשמדה בפרלין רשם ניספר.

שהובאו באותם הימים מגיסו קרבנה

 -וגורל אחד היה שוב

מעתה לכולם .בשטוטהוף ובסביבתה הושארו כמעט כל הנשים
מן ההגלייה השביח לריגה ,ובמקומות אלה עברה עלהין תקופה
של רעב ,קרר ,סלקציות והשמדה ,ואן מספר מועט מהן בשארו
בחיים

ושוחררו

בידי הרוסים

בחודשים

ינוארמ-ארס

, 1945

רע ומר היה גם גורלם של הגברים .הם העוברו למחנות אדכאו,
לועת החשרור בס,וף א'ו=כיל ובר.א,שית מא.י  1945על·ידי האמרי·
קאים ההי מס'ו=כ הגרבים

מן דה.גליהי דזכא,וm

כ  20-אשי.

האנשים שערד נותרו במחנה שפילגה לאחר צאת הטרנספורט
לפרניבז' ,הוחזקו שם עד סוף הקיץ .משהתקרב קר·ה nזית גם
לריגה הועברו לקאיזררראלד ומשם למחנות גרמניה ,וגורל אחד

 •3חסיול מהבiה פשילהכ

היה להם ולאנשים מן ההגלייה הראשונה ,שעליהם דובר לעיל.

בראשית יוני  1944חל צימצרם בעבודות בשדה·התערפה
בריגה ,ר"  750איש הועברו משפילגה לליטא ,ליד פוניבז' ,רבים
היו אנשי ליטא בין המועברים ,שכן אלה לא התאמצו במיוחד
להשתמט מטרנספורט זה .הם ראו לפניהם סיכויים להתקשרות
קרובה ומהיהר עם בני משפחתם

וקרוביהם ;

והאנשים שמוצאם

מצפונה של ליטא גם קירו להיוודע אל נכרן על גורלם של
קרוביהם בעיירות המרחב .יותר מזה ,בסתר לבם צצה התקרה

כמה יהודים מאנשי ליטא ,אשר ישבו כשפילגה ,הצליחו
לברוח עם חיסול המחנה .אנשים אלה עבדו בפלוגת·היער,
שחיתה מורכבת כמעט כולה מליטרוקים צעירים 25 ,במספר,
מהחסונים שבמחנה .בחודשי הקיץ הם נשלחו ליערות בצפון·
לטביה ,שם העבידום בחטיבת עצים לצוני שדה-התעופה
כשפילגה .בראשית יולי  ,1944עם התקרב הצבא הסובייטי

לבריחה הרזות לידיעתם את שפת·הארץ והתמצאותם בסביבה.

המתקםד ,עת נשמעו כבר מטחי התותחים ביערות ,בתד לאנשי

האנשים הובלו ב"  6ביוני  1944לכפר פאירסט שבקירבת

הפלוגה כי הגיעה פקודה להחזירם לריגה ,אל מחנה שפילגה.
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השלמות

בלב רבים מהם גמלה ההחלטה לברוח ,וכעשרה אנשים נמלטו

הגרמנים לקבל גם משפחות שלמות וגדולות ,על ילדיהן הקטנים

בחשכת-הלילה .כחודש ימים נדדו תוך סכנות רבות ,התחבאו

ועל ההורים הזקנים .בשם השלטונות הגרמניים הופצו דייעות,

ביערות ובבתיהם של גויים t ' ,הכירום בעת עבודתם במקום.

מוסדות

שהמקום

החדש

יהיה

גם

הוא

מעין

גיטו

ויהיו

בו

באוגוסט הצליחו חמישה מן הבורחים להגיע אל קווי הרוסים

ושירותים ציובריים .לכן צדיו היה לגייס גם רופאים אוחדית

האחים נחמן ואברהם שפיר

ובכלל אנשים אינטליגנטים ,שידיעו לנהל את העניבים הפנימיים
של המרכז העומד להתארגן  -כמתכונת גיטו קובנה.

-

ונ·ז.zארו בחיים .שניים מהם

-

עלו בשנות השבעים לישראל.

אנשי הביטו היו כבר מנוסים בדרכיהם של הגרמנים ובלהטוטי

ההסוואה שלהם .יתכן שתוך עיון קל היו יכולים להסיק ,שמדובר
ג.

אסטונית

הפעם לא ב"קסירקוט פשוט ורגיל" .פרודי הדייעות שהסתננו

.1

'ם'\,ריןם~:,,,

על תכנון הגיוס יכולים היו להעלות לא מעט השוואות וזכרובות

ההגלייה הגדולה ביותר • tt-ל יהודים מקרבנה בזמן קיומו של

מחרידים מימי ה"אקציות" בגיסו זה לפני כשנתיים .אולם לא

הגיטו היה הטרנספורט שיצא לאסטוניה בסוף אוקטובר •1943

הגיטו היה המקום לחקירות ולשיקולים מרובים .שטף החיים
הרגעיים ,בעקבות המוות האורב וקוצר ללא הפסק ,דחף והדף

כ  2,700-נפש הוצאו ביום זה ,וההעברה חיתה מלווה גם
ב"אקציה" .פורענות זו קפצה על הביסו בסופה של "תקופת

לתנועה ולפעולה ,אגב צו

עיקרי :

לא לתור אחרי ההגיון ,העלול

השקט" שנמשכה שם כשנתיים ,למן גמר תקופת ה"אקצירת"

להעמיד את איש הגיטו רק בפני תהום פעורה .ואיד צריך לומר,

ההמך .נים זועזעו עד היו,ס,ד ואף האופטמייסטים

כי חטטנים והססנים לא יכלו להימנות עם העסקנים הפעילים

נסתיר

, 1941

שבגיסו ניטל עתה מהם כל שביב תקוה לבאות .עם הגלייה זו
החל למעשה השלב האחרון בקורות גיטד קובנה  -שלב החיסול.
עדר בסוף קיץ  1943נודע שהממשל הגרמני החליט לבצע

נוסף על נסיובו הרב ,שרכש בביצוע גיוסים ,נעזר הפעם במיוחד

שינוי גדול במעמדו של הביטו ,היינו ,להפכו למחנה·ריכוז רכן

באופטימיזם המקנן באנשים .רבים בגיסו כבר חזו גדולות

ל"קםרקס" את רוב רובה של אוכלוסיית הגיטר .פירשוו של
"קםירקוס" זה )קזרנציה( היה להוציא את רוב הפועלים השר·

ונכבדות למחנה החדש העומד לקום באז'יראיצ'יאי ,כאילו

שבגיסו.

המנגנון של ה"אלטסטנראט" ניגש במשנה·מרץ לפעולה.

מהגיטר

יקום שם מרכז גדול וחשוב .מבחינה זו התחיל ה"אלטםטנראט"
לטפל גם בענייני הדרכה ציבורית לאנשים שיועברו ולמבזת

ולהושיבם בקירבת מקומרת עבדותם ,במרחק לא גדלו מן הגיסר.

להם מנהיגות מתאימה בגיסו החדש .בגיסו רבתה התכונה :ערדת

תושבי הביטו ראו בכל ענין ה"קסירקוט" גזיהר שתגרום

ה"קסירקוט" המשיכה בחשאיות בעריכת רשימות של המיועדים
לגיוס ,ומנגנון ה"אלטסטנראט" עשה ככל יכולתו להפיג את

נים ,עובדי עבדררת·הכפיה,

יחד

עם

משפחותיהם,

לאנשים תלאות רבות ,אבל לא מעטים היו סבורים שיהיה בזה
מעין פתרןו לבעיית עבדוםת .הקמת שהד·התערפה באלקסרס

התקרבה לקראת סיום וחששות חמורים החלו מכרסמים בלב :

פחד האנשים מפני ההעברה.

ה"אלטסטנראט" הטיל על האגרונום שלמה קלזון ,עסקן ציוני

רבות דובר אז שהגרמנים לא יהיו זקוקים עוד לעובדים יהודים

וממנהלי הקואופרציה היהודית בליטא ,לעבד בדחיפות תכנית

ודבר זה עלול להיות כרוך בתוצאות גורליות לגיסו .והנה בא

לארגונם הפנימי של חיי היהודים באזייראיצ'יאי ,ולהגישה
לאישורו של ת".אלטסטנראט" .קלז.רן הוקפד על ביצוע התכנית

יורחב תחום העבודה בשביל היהודים וכנראה גם הוכחה

כאיש שיועד להיות ראש·היהודים במקום,

ענין ה"קסירקוט" והפיג במידה רבה את החששות  :מעתה הלא

יעילותם .עם ה"קסירקדט" גברו גם הסיכויים לקיומו של הגיטו,

בהיותו בעל תפיסה ריאלית ניגש קלזון בחריצות לעיבדו

שכן עליו יהיה לספק את האנשים בשביל "מחנות העבודה"

התכנית .הוא הירכה לשאול אנשים בגיטו על טבע המקום,
והתייעץ עם וממחים לכירתת עצים ולכירית כבול .כעבור זמן,

ובידי ה"אלטסטנראט" ירוכזו הסידורים הפנימיים של היהודים
במחנות כגון חלוקת מזון ,אספקת בגדים ,דאגה לשירותים

בהיותו במחנה דאכאר ,סיפר לכובת שורות אלד ,כי ניצב אז

רפואיים וכדומה .ליד ה"אלטסטנראט" הוקמה אז ועדה מיוחדת

בפני שאלות קשרת .זקוק היה לפרטים נוספים ולהבהרות מפי

 -שעליה הוטלה עריכת הרשימות לגיוס

אנשי ה"אלסםטנראט" ,והוא פנה אל אחד מהם .הרבה במהלך

 -ועדת ה"קסירקוט"

האנשים בשביל מחנות·העבודה שיוקמו.

השיחה הופתע לשמעו איזה שם של מקםו בעל צליל אחר
לגמרי מ"א' Tיראיצ'יאי" ,ולא עדר אלא שגם שם חשד זה

בתחילת ספטמבר  1943הגיע לגיסו קובנה מפקד חדש ,איש
הם.ם .אוברשסורמפירר גקה ,שתפקידו הראשון היה לבצע

יצא בגמגום מפי,ן של

"קםירקוט" גדול  ,היינו להצויא מספר רב של אנשים מן הביסו

שהיה יזער בגיסו על "קםירקרס" זה .הוא רגז ומחה בחריפות

ולרכזם במחנה·עבדרה .פקודתו הראשונה חיתה ,כי יכינו רשי·

על שמציעים לו להצטרף לתכנית·הע.נרה מעורפלת עDין זו.

שעתיידם ,כפי שהסביר  ,להיות מעוברים

בעקבות השיחה שוחרר קלזון מן התפקיד ונמחק מרשימת
היצואים לאז'יראיצ'יאי .כמרבן שכל העניין ההי בגדר סדו

מה של

 3,500איש ,

לעבדוות כבדל ב" ' T1$יראיצ'יאי" ,באזרו היערות והכבול )טורף(
שבין העיירות סאפיזישרק וקאזלרבו·רדדה ,מרחק של  35ק"מ
מקרבנה.

גיוס גדול כזה עוד לא הוטל על ה"אלטסטנראט" ,ובכלל
מעטים היד כוחות·העבודה בגיסו ,ואי·אפשר היה לספק מספר
עובדים כה רב .דומה שהגרמנים נתנו דעתם על קשיים אלה,
והם לא תבעו הפעם כוחדת·עבודה מעולים ,היינו שהמועברים
יהיו חסונים ומתאימים לעבודה גופנית קשה .במקרה זה הסכימו

הדובר ,

רכן גילה סתירות לגבי מה

כמום .רעדת·הקםירקוט המשיכה בחשאיות רבה בהכנת רשימת

המיועדים להעברה ,ומנגנון ה"אלטסטנראט" עשה ככל יכולתו
להפיג את החששות  :הופצו שמועות על מרכז חדש ליהודים
באז'יראיצ'יאי ,וההתרגשות בקרב תושבי הביטו עלתה מיום

ליום.

יהדות ליםא

384

האנשים ,שהוכר על ימין רעל שמאל  ,ותוך רגעים ספורים שב

 .2םחלקצהי
נירם ה' בנוקר

) (26,10.43

החל הגיוס .המשטרה היהודית

ענדה במלוא הקצב ,לפי הרשימות  ,אך בשערת הצהרים נתברר

לגרמנים ,כי הגיוס לא מבוצע בקצב הרצוי להם .האנשים

"הסדר הגרמני" על כנר  .לחיזוק המשמעת שימשו לגרמנים
שלרש הגרויות של היהודים ,שנפלו זה עתה ביריות  -הקרבנות
הראשונים להגלייה זר על אדמת אסטוניה.

הרגישו הפעם שמהלך גיוס זה הוא שרנה ומשרנה ניותר m ,ם

התחבאו .ואז בא הסיבוב השני בגיוס .בגיטר הופיעה יחדיה של
חיילים אוקראינים ,שהיו בשני הגרמנים ועברו לשרת נצבא
הגרמני .רבים מהם עמדו ברשות הגישטאפר והונאו לגיטארת
לשם ביצוע "אקצירת" .כמרמחים לדבר ושיכורים

לשתות לשכרה לפני מבצעים כאלה

-

הם נהגר

 -הסתערו הללו על

.3

כחמנות

במיפקד שנערך ליד היער נלקח מהאנשים כמעט כל מטענם.
הויז,,tארר להם רק חבילות קטנות יז-tהרחזקר ניד  ~,נחרמילי·גנ.
הם נערכו שרררח·שרררת ,חמישה בכל שררה ,ואז באר מפקדי

הבתים באכזריות נוראה רבצמארן לרהט לדם יהודי  .הם שדדו

מחנרת·הריכרז שבסביבה רכל אחד מהם לקח לו את מספר
השוררת שהוקצנו בשבילו .עתה שמר כל מפקד על היהודים

יהודי שנקרה על דרכם.

שלו כעל "יחידה שלמה ומסוגרת" ,שאינה ניתנת לשיברי.

מכל הבא לי,ד הכר ביהודים על ימין רעל שמאל וחטפו כל
עם ערב נסתיימה הפעולה רכ  2,700-נפש הוצאו נירם זה

רכך הופדרו בחלוקה זר נשים מנעליהן ,בנים מהררידם ,.ולא

מהגיטר m ,ונלר לשהד-התעופה .אנשי הגישטאפר ,ובראשם

הרעילו הנקישות והבכיות .מבחי·יד בקרעו משפחות ,ורבות

קיטל ,ראש-הטבחים היזרע להיודי קרבנה ערד מקודם ,עשר

לנצח .כל יחידה הובלה למקרם·הענרדה המיודע לה,

מהן

-

נר במקרם סלקציה ,רכל שאינם מסרגלים לעבודה ,מעולל רעד

ושם בערו האנשים חיופשים מדוקדקים ונלקחה מהם גם שארית

זקן ,ילדים וקשישים ,חולים ותשושים ,הופרדו והועמסו על

חפציהם .כנהרג נגזזו השערות של הגברים ושל הנש•ם .יוצאי

מכרנירת·משא מיוחדות .תינוקות נקרעו מעל אמותיהם ,ילדים
קטנים מזרועות הרריהם ,וזקנים מנני·ניתם

-

וכולם,

כ· soo

הגיטר היו מעתה לאסירים של מ nנרת·הריכרז ונתונים לכל
הזרועות הנעשות נהם.

נפש ,הוסער מיד למקרמרת·ההשמדה בפרלין ולא נראו ערד נין

אנשי קרבנה הובלו לרריירר~ר~ ולערד כמה נקודות שבקירבת

החיים .מעשה זה פתח גם בגיטארת ליטא את הפרק המחריד

נארררא .מקרם·עברדתם נקבע איפרא נאיזרר צפרני·מזרחי של

של "אקצירת" מיוחדות של ילדים וזקנים .לא עברו שבועיים

אסטוניה ,נפה דיועה באקלימה הלח ,הקשה והקר ,והמחנות

ומשאורלי הקרובה הגיעה הידיעה על "הרצאת" הילדים והזקנים

היו בסביבה נרצית .כאן נפגשו יהודי קרבנה עם יהדוים שהובאו

מהגיטר ,שברצעה שם

ב·s

בנובמבר

לפני כמה חודשים מגיסו וילנה ,ולפי מראה פניהם יכלו להיווכח

•1943

ומ.בוגרים והבראיים  ,שלא נתפסו בסלקצהי ,הוכנסו לקרונות·
איש

מה איומים הם החיים במחנות אלה  .זרועה תקפה אח האנשים
והחרדה לנאות גברה .יחד עם הווילנאים התחילו עתה גם יהדוי

בכל אחד( ,אנשים נכר על יקיריהם ,ואיש לא ידע להיכן הוא

לעבוד בסלילת דרכים ,ב nטr,יבת עצי·י"ער ,ברפיקת

משא והוסער צפונה .איומה חיתה הצפיפות בקרונות

)100

קרבנה

עצמו מרכל .מפעם לפעם היו אנשי המשמר ,שליוו את הטרנס·

קררנרת·משא ובטעינתם .הנשים הועסקו בררכן בסיתות אבנים

פורט ,מתפרצים אל הקרונות ,אגב גידופים ומכרת ,ועורכים

לכבישים .הענודה בכל המקוומת חיתה קשה וההשגחה

אכזרית ;

חיפושים .עינהים היו לזהב ולכסף ,והם שדדו מן האנשים ללא

לאנשים כמעט שלא היו קשרים עם הארכלרסיה האסטיח ,שאף
גילתה עוינות כלפי היהודים .נוסף לפגעים אלה ,עשר גם

לאחר שלרשה ימים עצרה הרכנת ליד יער ,הקרונות נפתחו,
והאנשים הוצאו החוצה .רגליהם דרכו עתה על אדמת אסטוניה,
ובחניה זר ניגשו הגרמנים לעררך מיפק.ד כאן המתינו ליהודים
מפקדי·מ nנרת ,מנהלי  nנררת·בניה ,קבלני·עברדה ומנהלי·
ענהדו ,אשר באר לקבל ולהוציא את כר nרח·הענדוה הדרו·
שים להם .אלום עד שהדבר הוברר ליהדוים עברה שעה

הזיהום והצפיפות שמרת באנשים והקרבנות רבו מיום ליום.

מעצור.

עם ברא החורף הורע ערד יותר מצבם של היהודים .מזג·
האוויר

הצפוני ,הרm

רת העזות וקירבת הים פגעו קשה באנשי

ליטא .לא עברו ימים מועטים רנררייררארא ,המחנה הגדול ,פרצה
מגיפת טיפוס .ררבע·ה nרלים נתמלא דע אפס מקרם .בחולים

טיפלו בעיקר ד"ר אליהו קרניורסקי מווילנה ,ד"ר לזר פינקלש·

לא קלה .זה עתה יצאו מהקרונות אל אוויר צח ושטרף שמש.

טיין מקרבנה ,שנתגלגל מקודם לגיטר וילנה והובל משם עם
האנשים ל.אכן ,רכן ד"ר סופהי קמנו מקוננ,ה ,ואתם ערד מכה

הג· רף ומ.כרוץ זה ימים שירר ,ע להתשפטות ,ליישור א  ,ברים ,לתנרע· ה,

אחיות מווילנה ומקרבנה .הם ענדו במסירות ,אבל ללא אמצעים

להיפנות לצרכים ,שנבצר מהאנשים לעשרתם בקרונות הצפופים.
המונים ניסר לשבור צמארנם ,ורבים התרוצצו בחיפושים אחר

ותרופות .רבים היו המתים ,ובעיקר מנין אנשי וילנה ,שכנר

המרמים רמרכי·ארר התרוצצו ברווחה שנפתחה לפתע בפניהם.

בני·משפ nתם ,שנעלמו בשדה·התערפה בקרבנה ,ולא היה ברור
להם ,אם בלק,חר בסלקציה אר שנסע,ן גם הם בטרסנפורט זה ומני
צאים עתה כי אן מנקרם .אנדרלמוסיה זן :הטילה מב:רהכ גם נין

הגרמנים ,וזמן·מה אף לא עלה בידם להשליט סדר ומשמעת .הם
התריעו~ ,עקר ,איימו  -אבל ובעטים שעמר להם .מכה יהודים
ניסר להסתלק לעני·היער ילברו .nל.א ידע·ר האנשים שזקיפים
מציצים מנין סבכי העצים  -והללו החלו יורים בהם .מעשה
נועז זה של היהודים העמיד את הגרמנים על המצב ,ומיד
"התאוששו".

דים

הקשה הונחתה

נמשנה·חרקף

על

ראשי

איבדו כאן מקודם את שארית כרחם .הרופאים היהודים עשר

מאמצים שרבים ,כדי להערים על הגרמנים ולהעלים מהם אח
דבר המגיפה ,אך הדבר לא עלה בדים .מספר החולים הלך

ורב רגם האחיות נפלו למשכב ,הגרמנים הכריזו אז הסגר על
המחנה ,רכל הקשרים עם החוץ הופסקו .מהאנשים ניטלה איפרא
גם היכולת להשיג מזרן כלשהו מן הצ,ד והמגיפה התפשטה ערד
רעו.ד נעצם הימים האלה הופיע במחנה הרופא הראשי של
המטה פרן נוטמן .ניקורו הפיל פחד גדול על היהודים .לנגד

עיניהם של אנשי קרבנה עמד עתה בכל מוראו מראהו של בית·
החולים בגיטר קרבנה ,הבוער באש על החולים אשר נר .ואולם

385

השלמות

הפעם שיחק להם המזל לאנ·::י המחנות ,והביקור עבר ללא

עבודה נמדדו עתה בכדאיות להשיטם באניות ,והגרמנים ניגשו
להקטין את ה"מטען" .לפני כל הפלגה בוצעו במחנות סלקציות,

תוצאות.

באותו זמן התלקחו הקרבות בכל המרחב ,והתקפת הרוסים

או "האקציות בנות עשרה אחוזים" בפי היהודים.

4,000

אנשים

גברה .בינואר  1944התק-,בה החזית לחבל נארווא .היהודים

בערן נמצאו מוכשרים לעבודה ,והם נועדו להעברה באניות

ו·ז~אר המחנות

לשטוטהוף שליד דנציג .השאר חוסלו במקום .המנצח על מבצע

בסביבה .ב'זtלג רב ובקור גדול ,רעבים ועייפים עד מות ,הובלו

הסלקציות היה ד"ר נוטמן שהוזכר לעיל .לנידוני החיסול היו
הגרמנים אומרים ,כרגיל ,כי מעבירים אותם למקום·עברדה

ועינויים רבים ורכזו היהודים בעיקר בא.רא.דא ,קיררי  iלי רקלוגה.

חד·ז ,tאולם האנשים כבר ידעו על טיבו האמיתי של המקום ועל

הוצאו

מווייווארא

בבהלה על·ידי הגרמנים

האנשים ברגל ,ללא הפסק ,ואף בלילות ,מערבה .לאחר טלטולים
אל קיווי  iלי הגיעו כאמור האנ'זLים ברגל .גם כאן נמצאו כבר

ה"עבודה" בו .דבר זה הסתבר להם מהמשאית עצמה ,שחיתה

ידועים ,כגון

באה לקחת אנשים ולהעבירם .דפנות המכונית מלאים היו

דוד קפלן·קפלנסקי ,ד"ר ליארד וולקוביסקי ,המהנדס סטוצ'ינסקי.

כתובות בעפרון ובגיר ובמסמרים ,שנעשו בידי קבוצות היהודים

מקודם

יהודים מגיטר

וילנה ,וביניהם

אנשים

להפתעתם מצאו אנ'זtי קובנה במחנה זה גם את בן עירם ,ד"ר

שהוצאו

בה

רא 11:ונה.

הכתובות

זעקו :

"יהודים,

היזהרו "! ;

צמח פלדשטיין ,הפדגוג המובהק ,שישב בשנים האחרונות

"נסיעתנו

בווילנה .הוא היה כבר ת'זtוש עד מאד ולא מסוגל לעבודה .כמה

על או~ז.:ההשמדה .האנשים חייבים היו לכרוע על ברכיהם ,כדי

ממרקיריו תמכו בו מעתה בכל יכולתם ,ובעזרתם עלה בדיר

"לקבל את חיריה" מיד הגרמנים ,ואחרי·כן היו שורפים אותם

להחזיק מעמד ראף להיחלץ עוד זמן·מה מהסלקציות התכופות.
האנ•זtים בקיווי  iלי עבדו בכריית ביטומנים להפקת נפט וגאזים

האחרונה" ;

"הינקמו

במחברת

!".

נודעו

גם

פרטים

בזפת .ביצעו חשריפח הוטל על כל קבוצה חדשה שהגיעה
למקום

-

לפני שאנשיה נרצחו בעצמם.

ומצבם כאן נחשב לא רע לעומת התנאים במחנות האחרים

בקלוגה עוד נשארו אנשים רבים .באמצע ספטמבר 1944

באסטוניה .רובם לא עבדו בחוץ ,תחת כיפת השמים ,והיו מרגבים

היו שם מאות שבויים

חיילים רוסיים ופרטיזנים ,וכן מחנה

-

בבניינים מפני הגשם והקור .נוסף לזה נפגשו בשעות העבודה

של כ  2,000-יהודים ,רובם מאנשי וילנה

עם הפועלים האסטונים ,ועל-ידיהם חיתה להם האפשרות להשיג

יריעות ב·ש י רא מחנות החוף ,כי קלוגח הי  :א המ,וןם הבטוח ביזתו

מזון .אולם העבודה עצמה חיתה מסוכנת למדי ,ודרושים היו

ליהודים ,וכל אחד השתדל לעבור לשם .אולם דבר זה עלה

משום·מה נפוצו

כאן הדרכה נכונה וניסיון ,וליהודים חסרו שני הדברים גם יח,ד

רק בידי בעלי הפרוטקציות .ואמנם רובם של אלה התרכזו

ולכן מרובות היו בתוכם תאונות·העבודה .אנשים הורעלו

במחנה קלוגה .קו·ה nזית התקרב אז בצעדי ענק ,וב·  19בספט·

בגאזים ו{:ירעו אף מקרי·מוות .מלבד העבודה בתרנים היו

מבר כבר חיתה קלוגה מוקפת צבא רוסי .במקרים אלח רגילים

האנשים לסבל מיוחד נוסף .לקירוירלי חיו מביאים את היהודים
הבורחים,

שנתפסו

ביערות

הסביבה,

ובמחנה

היו

רוצחים

היו הגרמנים שלא להשאיר את האנשים בחיים והם היו יורים
בהם ללא כל היסוס .גם בקלוגה החליטו לעשות כן.

אותם .ליד גבעה אחת היו הגרמנים מאלצ~ם את הנתפסים

אולם חיסול זה נתקל כאן בהוראת "חיסול" אחרת ,שהונהגה

לעיני כל היהודים .מעשים

לאחרונה על·ידי הגרמנים במקרמרת·כיבוש הצפויים לנסיגתם.

לחפור ברר  ,ובר במקום ירו בהם

-

חם עסקו אז במבצע של טשטדש

אלח ,שנשנו תכופות ,חיו משרים קדרות נוראה במחנה.

פשעיהם .ליד הקברות,

היהודים החולים שהועברו מווייורארא וסביבתה רוכזו בעיקר

בהם היו טמונים המוני אזרחים שנרצחו על·ידיהם ,הקימו מחנות

בא.רא.דא והוחזקו שם בתנאים גרועים עד מא.ד לא הועילו כאן

מיוחדים ,והאנשים הוכרחו להוציא מהבורות את הגוויות ולחסל

התמותה חיתה

אותן עד כלה במ·ז~רפות וזzהותקנו שם ,כדי שלא להשאיר כל

גדולה .מ  1'$רא.דח הועברו קבוצות חולים למחנה גולפילץ  ,ואליהם

הוכחה לטבח שנערן במקרם .מאחר שבקלרגח דחק אז לגרמנים

כל מאמציהם של הרופאים והאחיות

היהודים ;

נתלווה גם ד"ר פינקלשטיין .בגולדפילץ הועסקו כרופאים גם

הזמן  ,מצאר דרך לטשטש את מעשה הפשע ב"חיסרל מזורז".

ד"ר מרק דבורז'צקי מווילנה ,ד"ר סופיה קמנו וד"ר בר קרלודנר

כמנהגם של רדצחים אלח ,צריכה חיתה עבוהד כזר להיעשות

מקרבנה .במחנה זה היו גם נשים

יהודיות מגרמניה ומצ'כיה,

שנתגלגלו לכאן זרן גיטו ריגה .התנאים במחנה היו לא רעים,

בייד הקרבנות עצמם.

ב"  19בספטמבר הודיע מפקד·חמחנה ,כי באותו יום לא יצאו

האנשים לעבודה וכי מועברים הם מקלוגה לגרמניה .בו במקום

יחסית.

בדרן מערבה לחוף הים צצו אז עוד כמה וכמה מחנות ,בחם

חכזו וא.נשים ,ובסוף קיץ  1944היו בסבב~יות קלוגה מכעט כל

בחרו הגרמנים מתון הגברים

300

איש שנראו בריאים וחזקים,

למען יעשו ב"הכנות לנסיעה" ,יהודים אלה הוצאו מן המחבת
ונמסרו לידי מ·ז~מר כבד של אנשי ס.ס .כל הש ,אר נצטוו לשבת

היהדוים שבאסטוניה .כאן היה עליהם לחכות להעברתם בדרן
הים למחנות אחרים ,עד שגיחתה עליהם פורענות נוראה

על האדמה ולחכות לפקודות .כולם עקבו אחר תנועת היוצאים

ומחרידה.

וראו כי מוליכים אותם בכירון ליער הסמוך .אחרי שעה קלה
ראו שהאנשים נושאים מהיער קורות גורלות אל מקום סמוך.

פחד גדול תקף את היהודים במחנה ,ורבים התאמצו למצוא להם

 .4היםרל ההמנות ומהוקד בקלונה

הגליית היהודים לאסטוניה מליטא ומלטביה ,בעיקר מווילנה,

מחבוא .דבר זה עלה רק בידי קבוצה של כ"  60איש ,שהסתתרו

קובנה וריגה ,החלה באוגוסט  . 1943מספרם של הגולים הגיע

בחלל גג ,ובמקרה לא באר לשם הגרמנים לחפש .ממחבוא זה

בערן ל  .10,000-תוך שנה ניספר המונים מהם ברעב ,מחלות,

הציצו וראו את הנע·ז~ה במחנה ובסביבה .אחד המתחבאים ,ד"ר

עינויים ראקציות .באוגוסט  ,1944כאשר התקרבה חזית המלחמה

ל .בוז'אנסקי ,איש וילנה ,סיפר )ב"פון לעצטן חורבן" ,מס' : ( 9

-

האנשים בנשיאת הקודרת .הם היו

וכל היהודים שהתעבר במחנות אסטוניה ררכזר על חוף הים

עוד גדול חיה מספרם בעיני הגרמנים .כל קיומם וערכם ככוח·

"מ"7

בבוקר הועסקו

300

מניחים אותן וחוזרים מיד ליער ומביאים עוד

קורות...

בשעה

י:דררח ליטא
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 2לערך נשמע לפתע טרטור חזק ש ל יריות לא מרחוק .היריות
ארכו כ  15-דקות .אחרי·כן ראינו איש·ס  .ס .דוהר באופנוע
ונכנס למחנה .הוא אמר משהו למפק,ד והלה הוציא מיד 25
יהודים

מראש השורה

,הוציאם

מן

המחנה.

בצאתם

מהשער

הרק.פן מיד במשמר כפר של .אנשי .,ס.ס שהגיבזו לכאן בעקבות
האופנוען .לאחר שהוליכו את האנשים נשמעו שרב יירות,

וכעבור  15דקרת נערך חזר המשמר ,ושרב נלקחו  25יהדוים
לידיה ,וחוזר חלילה".
ראשונה הוציאו את כל הגברים ראחרי·כן את הנשים .היריות
במשכר עד  10נערב .דא,נשים שהובלו למקםר נצטוו לפשרם

ומים  ,עד שהגיעו הרוסים ואז יצאו לחופש  .הניצולים רצו מיד
למקום המוק,ד רעל מה שמצאו שם מספר ד"ר ברז'אנסקי :
"מראה נורא נתגלה לעינינו .ערד היו מונחים בלתי שרופים
ראשים של אנשים ,ידיים ועוד חלקי

גוף ...

כמה גרויות גם

הכרנו" ...
לקלוגה החלו נוהרים כל היהודים שברחו מהמחברת באסטוניה

והסתתרו ביערות ,למעלה מ"  40איש .מספר כל הניצולים הגיע
ל·  10sאיש .בסוף נובמבר  1944עברו כולם לווילנה.
הרצח בקלוגה היה הטבח האחרון של הגרמנים בפרשת

כשמל,או  7שררות ,סידרו עוד מערכת של קורות ,גם החא בת

ה"אקצירת" של היהודים בארצות הבלטיות ,וצררת הרצח
דוגמה ל י TL-יטות "מבצעיהם" אלה .על אף כל ההתחכמויות
השטניות לא עלה הפעם ביד הנאצים לטשטש את מעשהים.

 7שורות ,רכן הלאה .לאחר שרצחו את כל היהודים שוכר בנזין

לאחר ימים ספורים ,עם בואם של הרוסים ,הופיעו במקרם זה

על הגוויות והקורות  ,ושלחו בהן אש .הרצח בוצע בפיקוח

כתבים וחוקרים ,ראו את עקבות הרצח הנורא וגבר עדריות מפי

מקס דאהלמאז,

האנשים שנשארו בחיים  ,והדבר התפרסם ברחבי העולם .מוקד

את בגדיהם ולהתמתח על הקורות ,ואז ירו בהם .על המומתים

הניחו עוד שורה של קוררת ,ועליהן הועלו שוב אנשים לידיה.

המפקד וזsרלה ואתו הייו ראשי הס.ס.

במקום :

ולסר שררארצה רוילהלם גאנט .
שבוע ימים הסתדרו  60האנשים תחת הגג ,כמעט ללא לחם

-

קלוגה משמש עד היום סמל מחריד ל~משעי·העשפ אהימוים של
הגרמנים נגד העם

היהודי•

ישראל קפלן

מחנות הזזדקרוג )שילוטה(
בהידיקררג )עיירה בחבל ממל לשעבר( ובסביבותיה הוקמו

רבים משרידי המחנות בהיידקררג שנפטרו נמשן

השנים

-

מחנרת·העברדה ,מהראשונים על אדמת גרמניה ,שאליהם הרבן.א

איד ספק שבמהלכו לא הובהרו כל הדברים לאשורם .רמה עוד

יהודים מארצות הכיברוtז שבאירופה דמ,זרחית .לא עבר שברע

שהמשפט נערן באותה ארץ שרוח הסלחנות לפשעי·המלחמה

וכבר

וניחרד לרדיפות היהודים ן,אפפת שם ,כידוע ,את כלל התר·

החלו אנ·ז-zי ה"ס"ס ,בעזרתם של ליטאים ,בצייד ,אכזרי על

שבים .לכן אין לתמרה על סיכומי השופטים ,שבחלקם הם

יהודים לשם העברתם למחנות אלו .נחטפו והוצא~ גברים מו

קלושים עד מאד[.

מיום פרוץ המלחמה בין רוסיה לגרמנהי

"ב) (22.6.1941

העיירות הליטאיות הסמוכות להיידקררג ,שזה עתה נכבשו בידי

הגברים שנעצרו בעיירות ,הוע ,בן,ן להיידקחג ומדי הוכנסו

הגרמנים .היו אלה לא רק גברים מבוגרים .נחטפו גם נערים

לאווירה של מחנה·רי,רכז גרמני .דם .עבוד לנ'1Eיט'' מיוחןוו

אשר הגרמנים ראו אותם

ברחו·

צעירים ואפילו ילדים בגיל

,12

כ"מברגרים' '.בפשיטות לא חסר על זקנים רעל חולים .היו רק

בידי דס",ס .ביותר ,הועסקו האנשים ב"התמעלרת"

להיידקררג ,

כרת העיר  -להנאתם ולצחוקם של התושבים ביום המנוחה
שלהם .על היהודים היה לבצע תרגילים שונים ומשונים.
ההתעללות ערד הכבידה בשערת הלילה ,בשכבם לישרן לאחר

הרשארז עם הנשים והילדים ,ויחד ,הושמדו בעת חיסול הקהילה

כחזירים ,ובמקהלה''.

האחרון

מקרים בודדים ,שברגע

לפני

ההובלה

שוחררו כמה חולים וקשישים ,בתרד "כרחרת·עברדה אפסיים",
כולה ,כעבור זמן

קצר.

יום התלאות .האנשים נצטוו "לנחרד

,והוי גם מקרים ,שרק בשעת הנסיעה

ומאחר שהמשגיחים קבעו ,שהדבר לא נעשה כיאות ,הרעלה

נוכחן הגמרנים ב"אפסירםת" של האנשים  -ואז חיסלרם ברדן.
בראש ומ.בצע של ציד·הגברים עדמו קראיל סטורנה ,ראש

מיד אור החשמל ,וכולם הורדו בהצלפת פרגרלים ממשכבם.

הס"ס בטילזיט ,מרהר

לרכיבה ;

גורשו מהצריפים

-

ושוב

התעמלות ...

רכן חוזר חלילה

ד"ר תיארדרר·ררנר אשר מהיין·

במשך כל הלילה .קבוצה אחרת של יהודים הועסקה נמשן

בהיידקרוג ;

הלילה במשחק של "כיבוי שריפרת" ,שבריימר בידי הס"ס

קררג , ,חפא מבקצ ,ערר זבעל א n,רזה ,שההי ראש הס"ס

ררפידרין·הרמן יאגסט·יאקשטסי מהיידקרוג .ד"ר שאר נתמהנ

~s

בשטח

פגרי.

נירם השני לשה,רתם במחנה חולקו היהודים לקברצות·עברדה .

לאחר·מכן גם כמפקד  ,ךמ,חגרת ,רי גס  ,ט היה סגנו.

היא

מכה מהם נשארו בעיר והאחרים הועברו למחנות בסביבה .בכל
המקומרת הללו עבדו מקודם שבויים צרפתים ובלגים .עתה

ההובלה למחנות ; הם גם רצחו יהודים במר·ידיהם .לימינם
עמדו אנשי ס"ס מאיזרר הידיקררג רכן "פרטיזאנים" ליטאים,

הובאו במקומם יהודי העיירות והוחזקו כאן כשנתיים .היהודים

שלישיה

זר

סטורנה ,שאר

-

ריאגסט·יאקשטיס

-

שתיכננה את הפעולות וביצעה אותן ,והיא שעמדה בראש

שהתנדבו ברצון רב לפעולה זר.
הצייד הראשון נרצע ,כנראה ,ב"  26ביוני בעיירה שיל  1$ל.
אנשי הס"ס הופיעו בעיירה נירם ',ה יום השוק בעיירה ,תפסו

הקשישים

הושארו

במחנה

המרכזי

שבהיידקררג

והועסקו

שם

בעבודות שרנות .קבוצה אחת של זקנים ,וביניהם הרבנים

~s

~s

הישישים משוו ק•ז,zגה רמור רז'אז  -שני אצילי·נפש ומגדולי
התורה בליטא  --חיתה מטאטאת את הרחובות בעיר ,והמש·

גברים יהודים ,כלאר אותם בבית·המדרש והחלו להתעלל בהם.

גיחים לא זזו מיהם והיו מכים אותם באכזריות .יום אחד הוציא

היהודים התקוממו והתנפלו על אנשי הס"ס ואז הקיפו הגרמנים

רפצה רשיפה והבגין נשרף על כל האנשים אשר בתרנו  .הנשים
והילדים נרצחו יותר מארחו .מ,כל ההיודים ,שהי,ן נשילא.ל בימי

תושב גרמני קשיש את ראשו בעד החלון ,פנה אל משגיח
ואמר " :האיד זה לא תחמול על זקנים '" ?'.הנן ידיד היהר·
זים "! הטיח כלפיר המכה ,והאיש נחפז להכניס את ראשו.
בראשית יולי ניגשו אנשי הס"ס להכנותיהם ל"טיהרר" .הם

הכיבוש הגרמני ,לא נותר איש בחיים.
עיקר החטיפות בוצעו בימים  29-27ביוני .בימים אלה

החלו עורכים רשימות של הזקנים והחלשים ושל כל אלה
שקשה להם לעבוד ורוצים "לשרב לבתיהם ולחיק משפחתם''.

נחטפו היודים בעיירות  :שרר קשגה ,ר רז'אז ,חרריידאן ,קאל·
טיניאן ,פאיורה ,טוו  1$ר ולריקונה.
הצייד האחרון נרצע בשבת ,ה"  19ביולי  .1941אולם הפעם

בשבת 12 ,ביולי ,הובאו כל היהודים מכל המתנות אל מרחץ

את בית·המדרש במשמר חזק וזרקו דרך החלונות רימרני·י.ד

~s

~s

יצאה השלישיה עם פלוגה מיוחדת של הס"ס )זרנדר·קומנדו(

)אנטלריזינג(

בהיידקררג ;

שם ישב רופא עירוני ובדק את מצב

בריאותם ,רגם שיקף את ריאותיהם ,רכל הנמצא לקרי נרשם
לחר.ד

לא רק לחטיפת עובדים ,אלא גם "לחיסול" היהודים שלא

בשבת 19 ,ביולי ) 1941כ"ד בתמוז תש"א( ,בארת ,ן יום שבר

ועל

מרריינרטה רניישטרט ,עברו אנשי הס"ס במש·

נלקחו

למחנות.

והפעם

פשטו

על

ניישטוט·טארוריג

איות בכל המחנות ובמקומרת שבהם הועסקו יהודים )היה זה

ריינרטה.

]בשנת

נרצחו היהודים

1961

נפתח משפם נגד קבוצת אנשי הס"ס בחייך-

בשערת·עברדה( ,אספר למעלה ממאה איש ,לפי רשימה מיוחדת .

עיר בסכסוניח התחתית ,גרמניה,

גם לשאור·

קרוב .המשפט נערן

בא 1ריד ,

רבין הנאשמים היו גם סטורנה ,שאר ויאגסט .משפט זה  ,שנערך

בריחוק זמן )עשרים שנה מאז המע·זzים( ,בריחוק מקום ובהעדר

והסיערם בכיורן לניישטוט ,וכפי שנודע אחר·כך -
ביצ'י .בין הנלקחים היו גם הרבנים  ,, :גתנאל·ירסף גראז.
רבה 'זLל ר  1$ר ; 115' 1ר' •זzלרם·יצחק לוויתן ,רבה של שרו  ~sקשנה ;

יהדות ליטא

388
ר' חיים·זליג קפלינסקי ,רבה של לריקונה .למחרת בבוקר

האנשים וציורם לקפוץ מעל משכבם ולהסתדר בחצר "למיפקד",

והיהודים הכירו

נתן עינו

חיללןו במחנות שבסביבה בגדים ונעליים

-

את פריטי·הלבוש .רצת זה נקרא אחרי·כן במחנות·היידקרוג
בשם

"האקציה

שעה ארוכה השתולל באימו,ני

"התעמלות" .ואז

בנער צעיר כבן ) 15קפלן משיל~ל( ,ופקד עליו לעבור בקפיצה
תעלה רחבה .לאחר שהנער לא הצליח שלרש פעמים

הראשונה",

האקציה חשביה בוצעה כעבור ח1ודשיים ,כנראה ביום שבת,

כ"א באלול תשכ"א )  (. 13.9.41הפעם נחתך גורלם של האנשים
בעיקר בידי משגיחי-העבודה .יום אחד הופיעה לפתע בשעות·
העבודה משאית נהוגה בידי אנשי ס"ס .הם עברו בכל חמקו·
מות שבהם הועסקו יהודים ושאלו מי .מהם חולים וחלושים
ורצונם לשוב לביתם .לרוחב·ליבם של מיטיבים אלה לא נענה
כבר אף אח.ד אז פנו אל המייסטרים ועוזריהם וביקשום לחצ·
ניע על החלשים בעבודה .הללו נענו ברצון והצביעו גם על

-

ירה

בר והדגר לעיני כל האנשים ולעיניהם של אביו ואחיו.
המחנה המרכזי היה ,כאמור  ,בהיידקרוג .יתר המחנות ,שנת·

שבו כסניפים ,היו ליד העיר או בסביבתה .ברובם ל,א היו אלח
מחנות קבועים ,ובנמה מהם הועבדו היהודים רק בתקופות
מסויימות בשנה .מחנות-סניפים

נמצאו במקומות :

וארסמינינקן,

סילוואן ,מאסטובארן )ליד ק~טיץ'( ,קינטאן ,אול  iזאן,- ,פ
סיאסאן ,ק  iלאשן )ליד הגבול הליטאי( ,דרס רעו.ד המשגיחים
על העבודה במחנות היו בדרנם מאנשי המקום ,ולא אחד מהם
היה גם ממכריהם של ההיודים ,ובעיקר מהשנים , 1939-1923

צעירים ובריאים למדי ,שהיה להם איזה "חשבון" איתם .למע-
לה מארבעים איש ,וביניהם הרב ר' פייבל מחוויידאן ,הוצאו
ביום זה במשאית .יש לצייד שגם הפעם גבר הביטחון בלב

שבהן היה חבל ממל מסופח לליטא ,והיידקרוג נקראה אז גם

היהודים ,שאנשים אלה אמנם חוזרים לביתם .הנשארים מסרו

בשם שילוטה .השליט הגדיול על כל המחנות היה ,כאמור,

באמצע,ותם דרישות·שלום למשפחותיהם

וברכו r1

לקראת ראש·

השנה וחגי·ישראל הממשמשים ובאים .האנשים הוסעו לכיוון
ניישטוט ,ואף הם נודו בשאודביצ'י• פרטים על רצח זה נודעו

האובארשט,רמפירוsר ס"ס ד"ר שאר ,וחייהם של האסירים
נחתנו על·ידיו ,וגם על·ידי עוזריו.
הועבדו

היהודים

,בייבוש

ביצות,

בחטיבת

עצים,

בניפוץ

אחרי·נן במחנות מפי גרמני שנכח ב"פעו·לה" .ואח,ד איש·
הס"ס הנלהב א  iט  ,iשליווה את המשאית ,היה מיום ז  iiואיל~·
מרים את אקדוחו כלפי היהודים ,בהשתוו'לו " :בנלי זה נבר
חיסלתי רבים מנם "! ••.

במסילת·הברזל' הטעינו שם קרונות וניקו את הדרנים משלג

עוד אקציה על היהודים במחנות היידקרוג בוצעה בראשית

וקרח .באותם הימים היו גוזרים גם קרח מהנהרות והאגמים

בידי הגרמנים חיתה רשימה מוכנה של האנשים

הקפואים ומסיעים את הגושים הגז,ורים למקררות ,למסעדות
רלאיטליזים .העבודה חיתה קשה עד מאד ונמשכה כל יום

נ· soo

מעלות השחר ועד צאת הכוכבים ,תחת השגחה קפדנית ואב·

סתיו

.1942

שנפצעו או נחלשו ו,אבד להם הנושר המלא בעבודה .כארבעים
אשי הוצאז ה· פעם  ,הווסעו שזב בניוון לש~ודביצ'י .מתוך
הגברים שהוצאו מן העיירות נךתרר עתה

נ 300-

אבנים והכנת חצץ ,בסלילת כבישים ,בעקירת קוצים וב·ניקוי
דרכים וכן בעבודות פשוטות .בהיידקרוג הועסקה קבוצת יהו·

זים גם בבנייתה של מחלבה גדולה .בחורף עבדו היהודים גם

זרית .גם בשעות הפנויות היו הכלואים מועסקים במחנה.

איש.

מלבד הטבח בהמון ,או האקציות המאורגנות ,היו יהודים

מלבד המיפקדים הארוכים והמייגעים ,נהג,ן אנזvי הס"ס לערוך

נרצחים תנופות גם במקומרת העבודה .נהגו במחנות בכל חומר

"בידורים" שונים ,כגון "התעמלות" ,התחרויות ,זריקת·שלג

מוות.

עשר

הדין .תלונה קלה שבקלות על יהודי ,עונשו היה

-

וכדרמה .הנסיבות הקשות ,ומנות·,דאונל הזעומות

-

גרמניה אחת ,למשל ,מכפר על·יד ר,סנה ,אי ו ר,ס ,הודיעה

שמות באנשים .הכלואים היו שמים נפשם בםפס ,מתגנבים מן

פעם לגישטאפר ,ני יהודים מטרידים אותה ,בחזרה על הפתחים

המחנה וחוזרים על הבתים הסמוכים ומבקשים פרוסת לחם.

לבקש לחם .כתוצאה מהלשנה זר הופיעו בשבת אחת לפנות

"ה~מסטרארד" קראו אנשי הס"ס למעשה זה והיו צועקים על

ערב

גרוסנה

הד"ר

שאר

ועימד

ברטקאראיט

וערד

איש-ס"ס

"השחתת

המידות וחוסר הנימוסים",

ובעיקר

-

הוצאת שם

אח.ד היהודים הועמדו בושרה והמתלוננת הצביעה על צעיר

רע על תנאי-החיים במחנות ! מיפקדי·עונש ועוד עינויים שר·

אחז· ,ראובן מקאלטיניאן ,שהיה אילם·למחצה .הצעיד ערבה

נים היו מנת·חלקם של כל אנשי המחנה בעקבות ה"ה~מסט·

קשרת ונדרש להצביע על יהודים אחרים שהלכו אתו לשם

וארן" ,והעבריין הנתפס

-

דינו היה לירייה.

"ה~מ,סטרארן" .אולם ראובן לא מ,סר דבר .ה,או נלקח אל

ממחנות·היידקר,וג לא ברח למעשה אף יהודי אח,ד ואף לא

החורשה הסמוכה למחנה ,נצטווה לחפור לעצמו בור ונורה

בימים אשקציות ריחפו מעל לראש .יערות לא ~,ה בסביבה זגם
לא באזורים הסמוכים מעבר לגבול הליטאי .גם ברור היה
ליהודים ,שמצד התושבים ,כגרמנים כליטאים ,אין לצפות

היהדוים שעבדו באחוזתו הפרטית .המשגיח הצביע לפני
אחניו על צעיר אחד ,משה גץ מ.לריקונה ,ש"חרצפן" הנהו.

לסיוע כלשהו .הם לא יעזרו לבורחים לא במזרן ולא במחסה
או במחב·וא ,ואין ספק שיסגירו אותם לשלטונות .הסכנה איימה

-

לא רק על הבורח עצמו ,אלא גם על כל קרוביו .היהודים

למען ישמעו וייראו .למעשה ,היושר לעצמם לירות ביהודים

הובאו למחברת מעיירות ספורות ,ורובם כנולם קשורים היו

בר במקום.

פעם הגיעה תלונה אל ד"ר שאר בענייני התנהגות של

מיד שלף שאו את אקדוחו וירה בו לעיני שאר היהודים

גם גרמנים אחרים ,ואף כתעלול לשמו .במעשים אלה הפיל

ביניהם קשרי·משפחה )אברת ובנים ,אחים ,בני·דודים( .הגר·

פתרו על המחברת ניחרד אחד המייסטרים מאנשי ס"א ,שהיה

מנים ידעו על כך והעמידו אותם מיד על הערבות ההדדית

צולע ,והיהודים נינוהו "רעד חיגר" )החיגר( .מכה היה את

שביניהם

אם יברח האח,ד אחראים לו בראשם שאר בני·

האנשים באכזריות רבה והשתוללותו לא ידעה גבול .מוניטין

המשפחה.

יצאו לו במחנה·היהודים שליד המלכנה הפרטית של ד"ר שאר.
בשעה

מאוחרת

ה,רפיע

שם

פעם

כשהוא

שיכור,

עורר

את

-

ככל שגדל מספר האנשים במחנה ,כן הורעו בו התנאים.
הזקיפים ואנשי הס"ס ,אנשי הגישטאפר ומשגיחי העבודה

-

השלמות
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כל אלה התרכזו בעיקר סביב מחברת גדולים וארבו לאסיר על

בשעות אחה"צ ,הובאו אל מקום ונוף בלתי מוכרים

כל צעד ושעל .לכן נחשבה ההעברה למחנה לא·גדול להטבה

אושביץ.

רבה ,ומה עוד היציאה אל הכפר .בעונת·הקיץ היז מוציאים

-

למחנה

אך נפתחו הקרונות ורגלהים דרכו על אדמת המחנה

-

יהודים רבים מהמחנות ומחלקים אותם קבוצות·קבוצרת בין

הקבילו את פניהם אנשי הזונדר·קומנדר .מיד בוצעה סלקציה.

האחוזות ,לעבודה בחקלאות או בשדות·כברל .גם איכרים בעלי
מזrקים זעירים או בורות·כבול היו מקבלים יהודי אחד אר
שניים לעזרה .אלה היו מוחזקים בביתו של האיכר כפועלים
וללא שמירה מיוחדת .בעל המיזtק הוא שהיה אחראי להם כלפי

והועברו

הגייזtטאפר .תחילה נזהרו מאד האיכרים מהיכנס ב·ז~יחה עם

היהודים ונמנעו מהראות להם אות של ידידות או השתתפות

רגעים

תוך

ספורים

הופנו

כמאה

איש

שמאלה

לכבשנים.

האנשים שהופנו ימינה הוכנסו למחנה·הקרבטין ,ששימש
פרוזדור למחנה הגדול .כאן היו עוברים ה"מאושפזים" מעין
"הכשרה" לאקלימה של אושביץ ,וידעו בעיקר רעב ,מיפקדים
ומכות .לאחר כחודש עברו האנשים סוף·סוף למחנה הגדול -

בצ·~ר .אולם אט·אט פג פחדם .גם מנת·המזון ·~נתנו האיכרים

וחיתה להם הרווחת·מה .הם צורפו לקומנדות·העבודה והחלו

חיתה גדולה יותר ,ובנוסף לזה נתנו לפעמים בגדים ולבנים.

מקבלים לפחות את מנת·המזון הרגילה של כל הכלואים.

יהודים רבים היו '.נ !lלחים בעונת·הקיץ לעבודה גרוסנה.
היר•זtבת בדלתה של הניימן .קבוצה גדולה הועסקה כאז
בהתקנת סכרים ובריר-סן :דזרם של הניימן ,שהתפצל במקום
זה לכמה נירונים .האנשים עבדו בפיקוחו של המייסכזר
)שטרוממייסטר( י1ז , 1ט ,שהיה גם האחראי לחם .הם גרו ללא
משמר בתא ·ז~ל ספיבת·גרר• ,ז~עגבח בנהר ,וסידרו בעצמם את
ענייניהם הפנימיים .מדי בוקר היה בא אליהם ירז•וט ,שהיה
אדם ישר והגון,

מברך

אותם

בידידות,

ובשקט וברוח

טובח

חילק אותם לעבודה למשך כל שעות היום .גם משגיחי·

העבודה ,טרימישיס ופינק ,חיו אנשים הגובים למדי.

ברובם עבדו כאן בניקוז ובסלילת מסילת·ברזל אל הכבשנים

יזtל המשרפה.
יום אחד החלו הגרמנים רושמים את האסירים שאינם ילידי
פולין ואינם יודעים את שפתה .ברשימה נכללו גם אנשי ליטא.
כל הנרשמים הוצאו מאושביץ והועברו בטרנספורט אל וארשה
ביום

ערב יום·כיפור

',ו

תש  11ד

)(.8.10.43

היה זה

כחמישה

חודשים לאחר המרד בגיטו וארשה .בהביאם לכאן רק אנשים
בבי ארצות אחרות חיתה כוונתם של הס"ס ,שהללו לא יתמצאו

בבירתה של פולין ולא תהיה להם שפה משותפת עם האוב·
לוסיה.
בוואר•ז~ה הוקם מחנה גדול על חורבות הגיטו ברחוב גיבשה,

אולם העבודה בחקלאות ובקבוצות קטנות תלוייה חיתה

והאנשים

עבדו

בפינוי ההריסות.

הם

הועסקו

בפיצוץ

חרמות

במזל ,ולא תמיד האיר ,,כאן המשגיחים פנים לאניז~ים .היהודים

וקירות

שעבדו באחוזתו של ד"ר שאו )  - 2בגננות - 12 ,בחקלאות,
וקבוצה אחת במלבנה( לא שפר גורלם כלל וכלל .שלטונו
ומרותו של אותו רשע שפוכים היו כאן בכל ,ועובדיו היו

חבויים ,שהגרמנים ארבו להם וחיסלו אותם מיד .ההשגחה

ובפריצת בונקרים .מדי פעם גילו

עיניהם יהודים

בעבוהד חיתה אכזרית ורצחנית .חצריפים ,הוי זמן רב ללא
דלתות

וחלונות ;

האנשים היו שוכבים על הקרקע וישנים

חדורים רוח אדוניהם וחיקדהו בהתעללות ביהודים .עור קבוצה

במלבושיהם .התנאים הסניטריים היו גרועים ואף מים לרחצה

וגם שם הוחזקו

לא היו .מנות·המזון ביתנו בצמצום ,והמאכל העיקרי היה

יהודים

קולרבי )כרוב·קלח{ רקוב מבושל במים .הצלה פורתא היתח
כאן לאנשים שהצליחו למצוא בשעת עבודתם זהב או דברי·

שבעשה גם האחראי להם .הוא העבירם בעריצות במחלבה שלו.
לאחר שערת העבודה היה נועל אותם בצריף צר עד למחרת
בבוקר ; בסוף השבוע היו האנשים בערלים משבת אחר·
הצהריים ער יום ב• בברקו .בעל המחלבה היה נותן להם רק

ערך אחרים ,שהיו טמונים בגיטו .אלה יכלו ,בסיכון רב ,לקבות

לא גדולה עבדה במקום קטן  ,ורחוק
האנשים

בתנאים

קשים.

באביב

מהמרכז,

1942

הועברו

10

לקיבט  1$ן ,כ  30-ק  11מ מהיידקרוג ,ונמסרו לירי אזרח אח,ד

את מנרת·המזון שקיבל בשבילם מהמחנה המרכזי.

כ· 1s

חודש

לחם מאת הפולנים.

לא ארכו היוז.ים ובמחנה פרצה מגיפת טיפוס ,שהפילה
קרבנות לאלפים ,מלבר המ,צאים לכבשנים בסלקציות ,שנעשו
כאן תכופות .הגרמנים הוסיפו להביא במקומם עוד יהודים,

התענו כאן האנשים ,וחם החיו את נפשם בזה שחיו מתגנבים

אבל המגיפה לא פסחה גם עליהם .באביב  1944הובא לווארשה

תכופות מהצריף ופונים אל הבתים הסמוכים .שם חיו חוטבים

טרנספורט של  3000מיהודי הונגריה ,וגם הם ניספר ברובם

עצים אר עושים במלאכות אחרות ,ומקבלים פרוסות-לחם אר

במגיפה.

מיצרך אחר .אולם מעשה זה היה כרוך בסכנת·נפשות ממש.

נעים איש.

שכן בעל המחלבה היה מסוגל להסגירם לידי הגישטאפו אילו
נודע לו על כך.

מקבוצת·היידקרוג

נשאר

עתה רק קומץ קטן ,כאר·

היהודים הוחזקו במחנה בווארשה עד סוף יולי  . 1944כאשר

התקרב הצבא הרוסי לעיר ,והמרד הפולני עמד לפרוץ ,הוצאו

הכלואים ב"  29ביולי בכיוון לגרמניה .לפני היציאה ערכו
בסוף יולי  1943ריכזו הס  11ס לפתע בהיידקרוג את כל היהו·

הגרמנים סלקציה ,ומאות חולים חוסלו במחנה גופא .בווארשה

זים שהיו פזורים במחברת ובכפרים שבסביבה .הגרמנים הודיעו,

מאנשי

ה•ז~אירו

הגרמנים

כמה

מאות

יהודים,

ובתוכם

שביים

שכולם מועברים לעבודה חקלאית במקרם אחר בפרוסיה .דבר

היידקרוג ,כדי שיעזרו בפיצוץ מקומות מסויימים .בפרוץ המרד

בעיצומו ;

הפולני חדרו המורדים לתוך המחנה ושחררו את הכלואים.
שהצטרפו לשררות לוחמי המר.ד

זה נראה סביר בעיני האנשים ,שכן הקיץ היה

אז

ונתקבל גם על הלב ,כי העבודה בחקלאות נחשבה טובח
ביותר .איש לא העלה על רעתו לחפש דרך לבריחה .האנשים,
קרוב ל"  ,300הריז,t.בר בקררבות·מ:::א סגורים והוסער כ·ז~לושה

אכזרי מרחק רב ,עד קוטבה .ארבעה ימים התענו בדרך ,בחום

) . (2.8.43

גדול ובצמא .מי שנח•זzל בהליכה ,בורה בו במקום .בקוטבה

ימים,

תחת משמר

כב.ר

ביזם ',ב

כ"ח

אב

ת'ז"tג

אלפי הכלואים שהוצאו מואורשה הובלו ברגל ובדירבון
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יהדות ליםא

הרכנסו לקרונות 90 ,איש בכל קרון·משא לא·גדול .לא היה
בקרונות אוריד לנשימה ,וכל מאכל ומים לא בא אל פיהם של
הכולאים .האחראי לטרנספורט היה איש·הס"ס אלפרד קראמר,
ולידו שימשו מאות אנשי ס"ס ואנשי·קאפו גרמנים ,שהיו
פזורים בכל קרון והשליטו בו "סדר"

במכות·רצ.n

לאחר

נסיעה של  4ימים הוב·או האנשים אל מחנה·הריכוז המפורסם
דכאו .עם הצללים שגחנו מהקרונות הוצאו מתוכם גם מספר

רב של מתים.
מהמחנה המרכזי שבדב~ ,הועברו אנשי היידקרוג ברובם אל
מ nנה·היער שבמילדורף ,ושם עבדו בתנאים קשים .עם ניכוש

המקום על·ידי צבא ארצות·הברית ,בסוף אפריל  ,1945שוחררו
אף הם בתוך שאר אסירי המחנות.

מכל שרמנה מאות ה,גברים היהדדים ,לערן ,שנח

a

בקץי

,,,,

שאו  6שנות מאסר ,על סטורנה

שמזיט
3 -

-

½ 5שנים ,על

 4½ -שנים ,ב tcסי~ז  4 -סבים ,על י  tcבoט )י~קשטסי<

סבים.

פרשה זו נכתבה בעיקר על סמן שיחות שהיר למחבר עם
ניצולי המחנות והתכתבות איתם ,ועל סמך עדויות שניגבו על
ידיר .ואלה האנשים שמפיהם באר הידיעות  :יוסף ארונוביז
)איש לריקונה( ,אריה גרלדרפס )איש לריקונה( ,דוב גל  tcז
)איש ניישטוט( ,מרדכי דרוז"ז )איש חורייctןן( ,אבא היילפריז

)איש לויקרחב( ,זלמן יררנילוביץ )אשי וייזנחט( ,מנם·nמנלר
יייסילביז )א.שי ניישטרט( ,אמיר לזרן )אשי שר~שהנ( ,בניימן
ל  tcפיו )איש נישיטוט( ,מנדל בקרס )איש ויינרטה(.

מאנשי שוו~קשנה

ידיעות על הגיוס של כוחות·העבודה בשביל המחנות ,ועל

 ,4 -ויינוטה

הטבח ביום  ,19.7,41רעוד כמה פרטים על העבודה במחנות,
מצויות במידה זעומה בדו"ח של בית·המשפט ב~ירין )ארכיון

 m 1941ובאו למחנות·היזיקרוג ,יצאו חיים :
 ,8 -ניישטוט  ,7 -חורייד~ן  ,4 -לריוקנה

 •3פסק·הדין מיום  29.5.61של בית·המשפט ב  tcירין גזר על

יד·ושם,

(.TR-10/568

.,גאו

גורל והודו קובנה שהוגלו לגרמניה
ביום חמישי 13 ,ביולי  ,1944הגיעו לתחנת·הרכבת טיגנהוף,

להשמדה .בל שאר הנשים ,ללא התחשבות בגילן ,נשארו

לא הרחק ממחנה·הריכוז שטוטהוף ,שני משלוחים של יהודים

בשטרטהוף .לאחר כמה ימים נערכה שוב סלקציה בין הנשים

שהוצאו מקרבנה ברכבת ביום רביעי 12 ,ביולי ,בבוקר ואחר·

הנותרות .הזקנות והחלשות נשארו בשטוטהוף ,שבה הושמדו
רובן הגדול ,יותר מאוחר ,במשרופת המקומיות .הנשים הצעי·

הצהריים.

בבוא המשלוח ה'ז,tני ,זה של אחרי·הצהריים ,לטיגנהוף,

רות והחסונות נשלחו למחנות·עבודה בסביבות טורן ,שטרס·

הוםרדו משני המשלוחים הגברים מן הנשים והילדים .חלק

בורג ,אלבינג ומקומות אחרים בפרוסיה ,שבה בעשר באותו

מסויים של נערים מתבגרים הצליח להישאר יחד עם הגברים,

זמן עבודרת·ביצור חםוזות .מסםר קטן של נשים מקרבנה ,יחד

כאשר םנה ד"ר אלקס בטיגנהרף אל אחד מראשי אנשי·

עם נשים יהודיות אחרות ,נשלחו למחנרת·עברדה של דאכאו,
שבהם עבדו בברים .חלק מן הנשים הבריאות נשארו לעבוד

והילדים הקטנים יותר נשארו יחד עם הנשים.
הס.ס .בשאלה מזרע מוםרדות המשםחות ,ותרן כדי דיבור

בשטוטהוף

עצמה2 ,

הוסיף ,שמםקד הגיטר הר;,בנאי ,גקה ,הבטיח בשעת הםינרי שזה

במחנה שטוטהוף נותרו ,אחרי הסלקציות של אמהות וילדים,

קיבל בתשובה לםנייתו סטיררת·ל nי אחזרת

ושל נשים קשישות וחלושות ,מעל oo,ס·ל 3נשים צעירות ויתר
ובריאות ,שהחלו לפזרן לעבודה במחבות·עבוהד שונים

לא יקרה

-

צורבות.

גדולה חיתה המהומה בקרב הנשים בשל הםרדתן מהגברים.
בי הן חשדו שמדובר ב"אקציה" להשמדתן .רוםארת יהודיות

בפרוסיה.

כ· 1,ooo

נשים הובלו משטוטהרף לכםר טררנץ ,ליד אלבינג,

אחדות ניסו לאבד את עצמן לדעת בהזריקן לעצמן זריקות·

שבו שהו מספר שבועות .משם הועברו יותר מאוחר לליוביז:

רעל .הגברת ד"ר ס .קאמבר ,רוםאה יהודיה ידעוה מקרבנה,

ליד טורן.

בליוביץ' שרכנו הנשים היהודיות בבניין של ת nנת·כוח

מתה בטיגנהוף מזריקה כזאת.
יותר

גדולה ,במרחק כמה קילומטרים מהעיר .במחנה הנשים הונהג

משתי יממות נסער הגברים ללא ידיעה כלשהי לאן הם מובלים.
רוב הגברים היו בטוחים שמסיעים אותם להשמדה .בחלק

משטר מחנה·הריכוז המקובל .הנשים הובלו מדי יום ביומו
לעבדרדת·ביצורים ,שעיקרן היה לחפור חםירות·מגן.

מהקרונות אמרר הגברים בציבור וידוי ,בכו מרה ובםרדו זה מזה.

בהשוואה למשטר החמור ביותר ששרר אצל הגברים
במחנות·העברדה בדאכאו ,היה לנשים קל יותר במקצת .הכוונה
לא רק לעצם העבוהד ,אלא גם ליחס אליהן מצד הזקיםים,
אל; ·:היה כה אכזרי ובלתי נסבל כמו במחנות·העבודה לגברים.

נהירתו

כדי לשבור אח הרעב היו הרבה נשים מתחמקות מהעבודה,

-

רצוח אל האיכרים שבסביבה ומחזרות על הפתחים לקבל כמה
תפוnי·אדמה ,פרוסת·לחם ועו.ד אמנם ,כאשר נתפסה אשה

עוד באותו יום יצאה

אך

הרכבת

המשיכה

הרכבת עם

בדרכה

עד

הגברים

מטיגנהוף.

שעצרה

סוף·סוף

נירם

ראשון 16 ,ביולי ,בשעה  8בבוקר ,בתחנת·הרכבת קאוםרינג,
מרחק  5ק"מ מהעיירה הבווארית לנדסברג )  60ק"מ ממינכן(
 אותה לנדסברג שבה חיבר הילטר בשנת ,1924כלוא בבית·הסוהר המקומי בשל מרידת·נפל בגד הרפובליקה

הרויימרית ,את "יצירתו"
"מיין קאמ". Dף

-

אוונגנליית רצח עמים וגזעים

ב"פשע" כזה ,היו הזקיפים מכים אותה מכות ·רצח ,אך הדחיפה

מסביב ללנדסברג היו מחנות·עבודת השיו של mות של
מחנה·הריכוז דאכאן 1 ,לשם הובאו הגברים.
מיד לאחר צאת משלוח הגברים מטיגנהוף ,החלו להסיע
משם גם את הנשים עם הילדים לשטוטהוף ומשם נשלחו
לעבודה או למחברת ·ההשמדה.
בתחנת·הרכבת בשטוטהוף קיבלו את הנשים אנשי ס.ס.

מזריינים .תחילה חשבו הנשים ,שלבטח מובילים אותן לחש·
מרה .דבר זה עורר בהן בהלה איומה ויללה .הן נרגעו רק
אחרי שראו כי מםזרים אותן בין הצריפים של מחנה·ה·,,כוז.
בשםרסהרף נמצאו כבר היהוידם שהובאו ממחנה·העבדרה של

אלקסוט .כעבור ימים אחדים הגיעו לשם יהודי קובנה ,שהובאו

לשבור את הרעב חיתה כה גדולה ,שההענשה הסאדיסטית

ביותר לא היה ביכולתה למנוע מהנשים לרוץ ולחזר על
הפתחים בשל יפרור לחם .ה·דרות לכך לא הורגי uה מבחנה·
הנשים בליוביץ' תשיש~ח  Dיזית מרעב ומעבודח·םרך כמו
במחנרת·העבוהד בדאכאו .בכל זאת היה מצבן של הנשים רע
ומר עד מאר.ד
כמו במחנות הגברים ,כן גם במחנות הנשים ,שררו צפיפות

איומה ולכלו,ד מחסור בבגדים ונעליים ,יחס מעליב ,הן מצד
זקיםי הס"ס והן מצד הנשים היהדויות

ה"נבחרות,..

שנקבעו

על·ידי הגרמנים למשגיחות בעבודה במחנה ,במטבח ועוד.
אם

נוסףי,

:שהכינים

הדי

גם

מכת

הנשים,

והדבר

גרם

מהגיטו בסירות·הובלה בשבת 8 ,ביולי .כמו·כן הגיע המשלוח

להתפשטות מחלות מידבקות ,ובמחנה לא חיתה שום אפשרות

שהוסע מקרבנה ברכבת נירם חמישי 13 ,ביולי .גם מהמשלוחים
הללו נשלחו הגברים משטוטהרף למחנות·עבודה שעל·יד
לנדסברג ,והנישם עם הילידם נאשרו בשטרהטוף.

לקבל עזרה רפואית םשוטה ביותר ,יסתבר מדוע מחו כה מהר

בעבור

שהובאו :

שבוע

נערכה

בשטוטהוף

סלקציה

בין

הנשים

הנשים שהיו להן ילדים הוצאו יחד עם הילדים

נשים רבות ,ואילו בריאותן של וברח אחרות נתרופפה .הנשים

התשושות נשלחו לשטוטהוף ל"הבראה" ,כפי שקראו לזה.
למעשה הושמדו שם ונשרפו במשרפות.

בהזדמנות זו ראוי להוסיף ,שפעם ,כאשר עמדו לשלוח
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יהדות ליטא

קבוצה גדולה יותר של נשים תלושות לשטרטהרף ל"הבראה",
ניקשר כמה עשרות נשים ,בריאות יותר ,ממנהל המחנה
להרשות להן לנסוע לשטרטהרף לימים אחדים לנוח .בקשתן

נשים מהונגריה

נתמלאה ,כמרבן

-

הן התשושות יותר והן התשושות פחות

הושמדו בשטרטהרף.

כאשר התקרבו חילות הסובייטים בזמן התקפת החרוף ,שנפ·

תחח ב"  14בינואר  ,1945התחילו לפנות במהירות מלירביץ'
את מחנה·הנשים .הובילו אותן לטורן  -לכיורן בררמברג.
כמר במצעד הפינוי של הגברים ,כן גם במצעד זה ,מספר לא -
מבוטל של נשים בררו בדרך .יחפות ,כמעט עורמות ,מררעברת,

נסחפו הנשים בקרר הגורל של חרוש יבראו .לנשים רבות קפאו

זה היו ,חוץ מן הנשים מקרבנה ,נ 600-500-
רכ  200-נשים מגיטר שאורלי ,רבסן·הנל קרוב לאלף נשים
יהודיות.

גם אלו עבדו בהכנת חפיררת·מגן ,ועברו עליהן כל שבעה
מדורי הגהינום .חלק גדול מאלו שנחלשו נשלחו משם גם
לשטוטהוף להשמדה.
כאשר התחילו ,עקב הסתערות·החררף הסובייטית ,לפנות
את המחנה הזה,

ברתחו

שם

נ· soo

נשים.

כ· soo

המן

היי

מסוגלות לבצע את מצעד הפינוי ,ואילו השאר היו כה תשושות,
שאי·אפשר היה לקחתן למצע.ד
לפי פקודה מגברה ,אר לפי יוזמתו של מינהל המחנה ,הוזרק

המקדם ,

לנשים התשושות רעל·סררם להשמדתן .מסיבות בלתי ברורות
לא פעלו הזריקות  ...אם קרה הדבר בשל העובדה שבמקום

נעלמו מהר בהשאירם את הנשים אי·שם ביער נידח ,שנמצא

להזריק את הזריקות בוורידים הזריקו אותן בחפזון רב בשרי·

בינתיים כבשר יחידות אחרות של הצבא הסובייטי את

וים ,אר מסיבה אחרת  -למזלן של הנשים נתברר שכתוצאה
מהזריקות לא היו הרבה מקרי מורת .חרץ ממסרפ קטן של נשים,
שמתו מהרעלת·דם או בשל סיבוכים אחרים ,נשארו כל השאר

הרגליים ,הידיים ואברים אחרים.
זקיפי

הס"ס,

בראותם

שהורסים

נמצאים

מורחק מהדרך המקשרת את טרדן רבררמברג,

בקירבת

כ 20-

ק  11מ מטרדן.

בררמברג .כשברוע להם שבין טורן רבררמברג נמשך מצעד של

נשים יהודיות ,יצאו יחידרת·סירר סובייטיות לחפש את הנשים
היהודיות כדי לשחררן .אך מכיורן שהנשים ניטלטלר ביער,
רחוק מדרך המלך ,מצאר ארחן הורסים בקרשי .הנשים הללו
שוחררו

ב 2-

בינואר

•1945

מבשרת קרבנה ,חרץ מאלו שהועברו ללירביץ' ,נשלחה קבוצה

בחיים .כעבור מספר ימים הן שוחררו על·ידי הצבא·האדום,

שכבש את

החבל.

גם הנשים הבריאות יותר שוחררו על·ידי הרוסים ב· 22
בינואר ,אחרי מצעד של יזמיים ,לא הרחק מניימארק.
מאדת נשים הובאו משטוטהוף לדיבוג ,ליד אלבינג ,בה

גורלה לדובק ,ישוב קטן ליד אלבינג .באותו זמן היר בדובק

הוחזקו חודש ימ'ים .מדיבוג הן הרעברז לשטבוי ,לא רחוק

הרבה מחברת גדולים לנשים ,שעבור בחפירת חפיררת·מגן

מדיבוג .שם הוחזקו כחודש רחצי וטולטלו לנידרררארבן .כבידו·

רעברדרת·ביצררים אחרות .במחנות הללו עבדו חוץ מן הנשים

וראובן קריימה סלקציה

לשטרטהרף

מקרבנה ומשאורלי גם נשים מהונגריה ומארצות אחרות .אחרי

להשמדה .

שעבדו בדובק  6-5שמערת ,הועברו כ"  800-700נשים
למאלקן ,ישוב קטן ,לא רחוק משטראסבררג בפרוסיה המערבית.
גם במאלקן הועסקו הנשים בעבודות בנייה שרנות וגם שם עיבר
ארחן ,כמר בכל מחנרת·הנאצים האחרים.

חודש ימים אחרי בראן למאלקן התקיימה סלקציה של כל

הנשים החלושות .נמה מאות נשים הועברו ממאלקן לשטוטהרף,
וגורלן היה כגורל הנשים התלושות במחנרת·ההשמדה בשטרט·
חוף .בזמן הסלקציה השביח שנתקיימה שברעות אחדים אחרי
הראשונה ,נפגעו נ  100-נשים ,שגם הן נשלחו לשטרטהרף.
למצדע הפ~נרי ,השחל במאלקן ·ב·  1sבינואר  ,1945גש.ארו
בחיים לא יותר מ·  sooנשים לערך .משם הן צעדו למעלה
משרכעיים לרפ·אוסט ,בה פגשו הרבה נשים ,מהן גם מ:קובנה
וממחברת אחרים שפרנו.

מפרארסט הן צעדו עד חינוב ,ליד לארנבררג ,שם שהר מה 20-
בינואר עד ל  10-במארס  ,1945כאשר שוחררו על·ידי הצבא·
האדום.

בחינרב נדחפו יותר מאלף נשים לגורן בשדה פתוח .בשל
הצפיפות הבלתי·רגילה ,הלכלךו ,הרעב והקור ,פרצה מגיפת
טיפוס בה מתר במשך שלרשה שבוערת מאות נשים .החולות

נתגלגלו ממש מתחת לרגליהן של הבריאות ,שגם הן חלו
כעבור זמן קצר .לא חיתה קיימת בגררן שרם מחיצה ביד
הבריאות ,החולות והמתות .אי·אפשר לתאר אילו מראות
מזעזעים אפשר היה לראות שם  ...רק יותר מאוחר התחילו
לזרוק את המתות לתוך בררות ,שנמצאו בקירבת הגורן .את
הבררות היו מכסים בעפר רק כשנתמלאו נגרפות המתות.
מאות נשים אחרות מקרבנה הועברו מדובק לגוטאר .במחנה

כעבור

שבוערת

אחדים

ועשרות
העבירו

נשים
את

נשלחו
הנשים

מנידרורארבן

להרהנק ,ליד ניימארק .זה היה בדצמבר  .1944בהרהנק קריימה
עוד סלקציה ,ולמעלה ממאה נשים ממריינרת ,שנוערו להישלח
לשטרטהוף ,הועברו למאלקך ,נירן שבאותו זמן השתוללה
בשטרטהוף מגיפת טיפוס ,רמחנה·הריכרז שם נסגר זמנית.

את הנשים הבריאות ממחנה הוחנק עמדו להעביר לדנציג

בינואר  ,1945בשל ההתקפה הסובייטית חיתה הדרן הישרה
לדנציג חסומה .לפיכן הובאו הנשים לפרארסט ,ומשם  -יחד
עם עוד נ ש ים  -לחינרב .שם הן שהו שבוערת מספר ,ועברו

עליהן כל הזוועות בגורן הידוע לדוארן .הן שוחררו על·ידי
הרוסים ב  10-במארס .1945
עשרות נשים מקרבנה ,יחד עם נשים משאורלי ,הועברו

לסופינוואל,ד ליד נובט .שם הן שהר מסוף אוגוסט עד תחילת
פברואר  ,1945כאשר החלו לפנות את המחנה .אחרי מצעד של
ששה ימים הגיע המחנה לגוטנהרף .זה היה מחנה·איסוף בשביל
אסירי מחנות מפונים .למחנה זה הן הגיעו ב  12-בפברואר
ונשארו שם עד  9במארס .אז יצאו לחינרב .ביום הגיען לחינרב,
ב  10-במארס ,שוחררו על·ידי הסובייטים.
מספר זעום של נשים מקרבנה ,יחד עם נמה מאות נשים
מגיטר שאורלי רכן נשים מהונגריה ,נשלחו למחברת ·עבודה
בדאכאו .במחנה·נשים זה ,שהיורה מעין אי בים של מחברת

הגברים הקיימים ,לא היה רע יחסית .בשעה שכלפי הגברים
היה היחס אכזרי ביותר ,לא התייחס מי נהל המחנה לנשים
בחומרה .לכן היה להם שם הרבה יותר טוב מאשר במחנות·
הנשים האחרים.

בין הנשים שהובאו לדאכאר מהונגריה היה מספר קטן של

השלםות
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נשים הרות 'ז-tילדו 'זtם את ילדיהן .מינהל המחנה לא השמיד
את הילדים הנולדים s ,הילדים הקטנים שוחררו יחד עם אמהר•
תיחם בסוף אפריל  1945על·ידי יחידות הצבא האמריקאי.

התנאים הבלתי·אנושיים ,וקרוב ל"  80נערים הושמדו ביום
השני ·  tל

ראש·השנה

,1944

כאשר

הובאו אלפי

יהודים

לאושוויץ לתאי·הגזים ולמשרפות .רק אחדים מהנערים הנמ·

אחרי 'ז-tרוב הנשים הבריאות נשלחו מ·ז:טוטהוף למחנות·
עבודה ·ז:.ונים ,נ;;זארו ביזtטוטהוף עצמה כמה מאות נ·ז:ים מגיסו

קובנה .חלק מהן עבד באגף בית·החולים המקומי ,וה'זtאר

-

בבתי·מלאכה שונים .באוקטובר  1944נשלחה קבוצת נשים

רצים החזיקו מעמד עד לשחרור.
שני נערים הצליחו לברוח בדרך לאושוויץ בקפצם מהרכבת
הנוסעת .אחד מהם ,דניאל בורשטיין •,הסתתר אצל איכרים
ונ'זtאר בחיים.

עבדו

שבוע ימים אחרי שהובאו הגברים למחנות·העבוהד ,הם

חודשים מספר ואחרי·כן הוחזרו למחנה ·  tטוטהוף .אם כי

חולקו לפלוגות·עבודה ,ומיום שני 24 ,ביולי ,החלו לגביהם

הנשים עבדו ק'  tה מאוד בעבודות חקלאיות ,הנה מבחינת

חיי מחנה·ריכוז מיוחדים עם כל תופערת·הלוואי הידועות.

יותר

גדולה

לעבוהד

החקלאיות

בחוות

בסביבה.

הן

היהודים עבדו בשביל מפעלי·בניה שונים ,בין השאר גם

התזונה היה להן הרבה יותר טוב מאשר בשטוטהוף.

נוסף לנשים העובדות היה ,כאמור ,בשטוטהוף מספר גדול

ב"מאל" הנודע לשמצה ,שתוך כדי עבודת·פרך ,גם ביום וגם

בהדרגה במשרפות

בלילה ,עונו בו אלפי יהודים .באותו זמן בנר בשביל מפעל

המקומיות .כמעט כל יום קויימו סלקציות של נשים קשישות

"מסרשמידט" בית· nררשת תת·קרקעי למטוסים ,בתקווה לשפר

של

וחלשות ,שהושמדו

נשים קשי·  tות

וחולות .המס,וגות לכלייה -
נמשכו עד דצמבר

הושמדו .אקציות ההשמדה הללו

את המערכת ההרוסה של האוויריה הגרמנית.
כמו בגיסו כך גם במחנה·הריכוז היו לפועלים מקצועיים

, 1944
פרצה בשטוטהוף מגיפת טיפוס ,שנמשכה

תנאי·עבודה טובים יותר לאין·ערוך מאשר לפועלים הפשוטים

בסוף שנת 1944
עד פינוי המחנה באפריל  1945והפילה רבות מבין אלפי הנשים

)הבלתי-מקצועיים( .בשל כך היה אחוז גחל של מתמוטטים

שטוטהוף

תוך כדי עבוהד מקרב הפועלים הבלתי·מקצועיים ,שעל שמכם

שהיו

שם.

בזמן

המגיפה

נהפכו

ה"חיים"

במחנה

לגהינום אמיתי .היחס הן לחולות והן לבריאות היה איום .זר

הסיבה למספר הגדול של מקרי מוות שאירעו שם.
ב"  26באפריל  1945הוחל הפינוי משטוטהוף.

נשאו את העול הקשה של עבודת·פרך בלתי נסבלת.
בקרב הפועלים הבלתי·מקצועיים היה הבדל גדול ביו הערב·

מן

זים ביום ואלה העובדים בלילה .לאחרונים ,חוץ מהעבודה

חלק

האסירות הוסע ברכבת ,והשאר  -בספינת·משא .ב·  2sבאפריל
זרקו זקיפי הס"ס לים הרבה נשים חולות ,ששכבו על סיפון
הספינה ,והמשיכו בכך כל יום .חוץ מזה הושמדו הרבה נשים
חולות שפונו ברכבת.

הקשה והמתוחה במשך הלילה ,לא חיתה גם ביום מנוחה ,כי
את רובם לקחו בשעות היום לבצע עבודות שונות במחנה עצמו

ב·  2במאי הופצצה ספינת·המשא על·ידי מטוסים אנגליים.

או סביבו .קרבנותיו הראשונים של גהינום מחנה·הריכוז היו
בעיקר מקרב עובדי הלילה .כעבור שברדעת אחדים היו עובידם
אלה מתמוטטים מאפיסת·כרחרת.

חלק מהספינה ניזוק בהפצצה ותוך כדי כך ניספר הרבה נשים.

בכלייתם המהירה של מאות עובדי הלילה רובצת אשמה

מאות

גדולה על מספר קאפו"אים יהודים ,שלא נקפו אצבע כדי

נשים .השאר נאלצו להישאר בספינה שניזוקה ואשר הגיעה
בקשיים רבים לאקרנפרדה ,ליד קיל .משם הגיעו הנשים ב· 1
במאי לנמל קיל.
קיל כבר חיתה כבושה על·ידי האנגלים .שמחת הניצולות

לחלק עבודת·פרך זו ביתר יושר בין כל העובדים שעמדו

אביה

שעברה

במקום

העבירה

מספינת·המשא

כמה

חיתה רבה .כולן הועברו למחנה ,שבו היו אסורים צ'כים
ואחרים .אחרי שהתאוששו מכל החוויות המזעזעות ,התפזרו
רוב הנשים לכיוונים שונים בחיפוש אחר בני משפחותיהן.

*

לרשותם .במקרה זה שיחקו תפקיד מסויים הניגודים בין היה·,
זים יוצאי ארצות שונות.

כך ,למשל ,

כשהיה הקאפו יהודי

ליטאי ,היה פורש בדרך·כלל את חסותו על יהודים ליטאים

על חשבונם וזzל יהודים מפולין ,הונגריה וכיו"ב .במקרה
והקאפו היה יהודי פולני או הונגרי

-

חיתה הדרך הפוכה.

רבים מביו הקאפו"אים היהודים ,שחלק מהם היו אנשים
מושחתים ,לא דאגו כלל לארגן את העבדוה כן ,שהאנשים

אחרי שהועברו הגברים משטוטהוף למחנות·עבודה מסביב

החלשים יותר יישלחו למקום·עבוהד קל יותר .להיפר ,למקום·

ללנדסברג ,לקחו מהם את כל מה שהביאו אתם .אותם יהידום,

עבודה קל יותר היו שולחים אנשים יותר בריאים וחסונים,

שכבר עברו את שטוטהוף ,נשדדו כליל בזמן חיטוי הכינים.

כאלה אשר יכלו לגמול להם במשהו חומרי .מאדם תשוש לגמרי

אחרי שנלקחו מהם אפילו הנעליים והבגדים האישיים ,צויידו

מבחינה

חסרת·הרחמים,

האנשים בבגדי מחנה·הריכוז המפוספסים ובנעליים גדולות

הרי לא יכלו לצפות לפיצוי חומרי כלשהו ...

פיסית,

חסר·אונים

במציאות המחנה

)קלומפס( .היו שלא השלימו עם זה שכספם

נכון הוא ,שיהודי קובנה ,שעד הגיעם לדאכאו עברו עליהם

וחפצים אחרים בעלי ערך יפלו בידי אנשי הס"ס והם זרקו

שלוש שנות חיים בגיטו ,וחלקם רגילים היו לחיי העבד,ת תחת
שלטון הנאצים ,החזיקו תחילה יותר מעמד מאשר יהודי

עשויות עץ

הכל לתוך בתי·השימוש .כאשר נודע הדבר למפקד·המחנה
בחרו בזמן מיפקד·הנוכחות בקבוצת יהודים ,ואלה אולצו ,לעיני

הכל,

כשהם עירומים ,לטבול בצואת בתי·השימוש ולהוציא

משם במו·ידיהם כסף

m

פצים.

היות שמספר לא מבוטל של נערים מתבגרים באו יחד עם

אבותהים למחנות·עבדוה בסביבת לנדסברג ,נערך בשבת22 ,
ביולי ,רישום כל הנערים הללו 131 .הנערים הרשומים נשלחו
למחרת לדאכאו רמשם לאושוויץ .חלק מהם ניספה שם בגלל

הונגריה ,צ'כיה ואחרים ,שעד הגיעם לדאכאו לא הספיקו לעבור
את "בית·הספר" של הגיטאות ומחנרת·הריכוז .אך גם יהודי
קובנה החלו עד מהרה להישבר בשל התנאים ללא·נשוא שהיו
במחנות.

עבודות·הפרך

בוצעו

תחת

כיפת

השמיים,

בגשם,

ברוח

ובקור .יום·העבודה היה בן  14-12שעות 5 ,לרוב שבעה ימים
בשבוע ,כשה"מנרחה" נמיזtכה לא יותר מאשר  7-6שעוזו

יהדות ליטא
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ביממה .ירם·יום היר צריכים לעברו את המרחק לענודה וחזרה
ברגל בבעלי·עץ ,אשר כבר בימים הראשונים פצעו את הרגליים
קשרת .תזרבת·הרעב חיתה מרוכבת מכ  300-גראם לחם ליום
עם מרק מימי ,ללא בשר אר שומן ,אשר סיפקו לא יותר מכמה
מאות של קלוריות ,לעבודה פיסית מורטת .הנוהל בשעת
מיפקד·הנרכחרת ,פעמיים נירם ,היה ממרשן  -עם שחר לפני
היציאה לעבודה ובערב אחרי שרבם ממנה.
התאים התת·קרקעיים ,שבהם הוחזקו האנשים ,היו מלרכלנים
ודחוסים עד אפס מקרם .מכת חיי המחנה האיומה

הכיבים

-

ביותר

-

אכלו את האדם יומם ולילה ,בגרמן לגוף פצעים

איומים ,שבגללם מתר אלפי אבשיםe ,

ומאיימים על היהודים ,ומעל לכל ,הדכאון העמוק של היהודים
בשל השפלות מוסריות הן מצד המפקדים הגרמנים והן מצד

משרתיהם היהודים -
במחנות

את

כרחרח

כל אלה מבהירים מזרע איבדו היהודים

הגרף

כמעט כפליים.

אלפי האנשים שהוכנסו למחברת·חיסרי אלה ידעו היטב,
שזוהי דרכם האחרונה בחיים רמשם לא ישובר .מדי ירם בירמר
מתר שם עשרות יהודים .אחר·כן נזדקר גופותיהם לקברים
המרביים ,לפעמים כשסימני·חיים ערד בעיניהם.
לפי פקודת המינהל באר מדי יום ביומו שני ררפאי·שיניים
למקומרת שאליהם הרבאר המתים לפני קבורתם ,כדי לעקור את
שיני·הזהב מפיהם.

האיש העממי הפשוט סבל לא מעט מ"בעלי סמכות" יהודים
שרבים ערד בזמן הגיטר ,ואילו במחבה·הריכרז היה המצב גרוע

נוסף למשטר הקפדני במחנה ,היו גם מכים ללא כל סיבה

והנפש.

במחנה מסי  ,4שבר היה מקרם בערן לאלפיים איש ,הוחזקו

כבר

בחודשים

הראשונים

נחלשו היהודים עד כדי כן ,שלא יכלו לעמוד על רגליהם.
אגפי התולים ,שבמצאו גם הם באותם תאים תת-קרקעיים,

שבעתיים.

"קפדיים"

היוידם

כגון

מבחנה

ה"קאופ",

ראש

הבלוק ,מנגנון המטבח ,ומשרתים אחרים אצל אנשי ס"ס
הם אשר הציקו ליהודים ברצותם להיות יותר "אדוקים
מהאפיפיור' ',כדי לשאת יותר חן בעיני בעליהם ,אנשי הס"ס.
טיפוסים יהודים אחדים ,כגרן ה"קאפר" בררשטיין ,גריבפל,ד
ררלפרט ,שפיגל ,איסרליס ואתרים היר מכים את היהודים
ברשעית רצחנית על "חטאים" שרכים בעבוהד ,בהליכה בשר·
דרת ,בעמיהד במגרש המיפק,ד בעת בקשה למנת "מרק"

-

ראשו לא היו להם סידורים ופראיים רתררפרת פשוטות ביותר,
בתמלאר יהודים חלושים ,רזים ותשושים לחלוטין ,הן פיסית

נוספת ,וער.ד

והן נפשית.

מישהו מחמינה ל .אז עשר זאת ב"התלהברת" מיוחדת .•.

במיוחד

הגפינו רשע,תם

כאשר היכר

בנוכחות

בהזדנמות זן ראוי לציין ,שליהודי המחנה היו תלונות קשרת
למדי בגד מבהל אגף·החרלים המרכזי  -ד"ר זכרין ,ורפא יהודי
מקרבנה .בכרן ,היה זה תפקיד לא קל רכפרי·תרדה ,אן עובדה

מסדרם לידי המימשל הצבאי האמריקאי והועמדו למשפט יחד

היא שחרא היה האיש אשר בחר' יחד עם אנשי הס"ס ,בזמן

עם אנשי הס"ס.

הסלקציות ,מבין החלוים את המועמדים לאושוויץ אר בשביל

אחרי השחרור רצו "חלאת אדם" אלה להיעלם ולהימלט

מנקמת האסירים .אחדים מהם נפלו לידיהם של היהוידם ,אשר

ה"שוינרנגס·לאגרן" ,מחנרת·החיסוי .חוץ מזה ,התנהגותו כלפי'

חרץ מיהודי קרבנה ,שהיו בעיקר מרוכזים במחנות מסי 1
ר  ,3-במצאו יהויד ליטא מגיטר שאורלי רכן יהודים מארצות

החולים חיתה כה קשוחה עד שהיה שברא על אנשי מחנה·

אחרות כמ.חברת בסביבת לנדסרנג.

הריכוז.

חרף תנאי·החיים הקשים והמיוחדים במינם ומשטר מחנה·

אחרי השחרור ,בתחילת מאי  ,1945הסתלק ד"ר זכרין במהי·

הריכוז האכזרי ,היו אישים פעילים בשטח הציבורי מארגנים

רות מעיבי אסירי המחברת ,כדי למבוע "עשיית חשבון' ',שחיתה
בוואדי מסתיימת לגביר בצררה פטאלית.ד
אותם -האנשים ,שלפי תוכנות אופיים עשויים היו להסתגל
לנסיבות שרבות וקשרת ,החזיקו מעמ.ד אחרים ,שלא היו מסו·
גלים להתקדם תמיד במרפקים ,בהפכו במהרה ל"מרזלמנר",

מדי פעם בסתר ,בתאים ,שיחרת על האירועים בחזיתות ,על

היינו אנשים תשושים פיסית ונפשית

-

המועמדים הראשונים

לסלקציות שוברת.
בתחילה בערכו דמי חושד סלקציות ,אשר במהלכן נשלחו
הרבה

אסירים

חולים

וחלושים

למחנרת·המוות

להשמדה.

סלקציות כאלה ,גדולות יותר' נערכו במחנרת·העברדה באוגוסט,
בספטמבר רבארקטרבר •1944
יותר מאוחר ,כאשר תבוסת גרמניה הנאצית החלה מתקרבת,

אבד הבטחרן העצמי לררצחי·המרנים למיניהם בדייר השלישי,
ונפסקה השמדת יהדרים על·ידי גזים רשריפרת .למען אנשים

חלושים וחולים ,שלא יכלו ערד לעבו,ד הוקומ אז מחברת

"חיסרי" ,שבהם לא היו חייבים אמנם לעבו,ד אן בקבלם מגרת·
מזרן קטנות יותר מהרגילות במחנה ,הם דעכו מרעב.
האנשים במחנרת·החיסרי בחשבו יותר למתים מאשר חיים.

על זאת מעידה העובדה ,שנהגר לקחת מהם את בגדי המחנה.

המצב הבינלאומי ,על בעירת כללירת יהודיות רעו.ד מטרת
פעולה תרבותית זר חיתה לרומם את מצב·ררחם של אסירי
המחנה ולחזק את תקורתם בתבוסה הבלתי·במנעת של הנאצים.
בדרכים שוברת הרשגר ידיעות על המצב בחזיתות רעל הנשמע

בעולם .מביו האישים שניהלו את השיחות הללו יש להזכיר את
המהנדס ט .בלרמנטל על הנושא "המצב האסטרטגי בחזיתות" ;
מיכאל בררשטיין ,הסרפד היהודי מררארשה " -איש המחנה" ;
עררן·דין ל .גרפרנקל " -בעירת יהודיות ציבוריות" ; ד"ר
ש .גרינהריז " -אירועים פוליטיים" ; ד"ר ל .גרלדשטיין -
"ישחרת פוופלריות ברפואה" ; מ .ברמסרן " -ענייני גיטר
קרבנה" ; אררנרבסקי " -בעירת ארץ·ישראל· ,,וער.ד במחנה
מס'  1התקייהמ אסיפה חשאית ,מוקדשת לזכרם של טררמפל·
זרד וחבריו .לאסיפה זאת באה גם בחררה ממחלקת הנשים,
מחןפשת כגבר.

אנשי

המחנה האזינו

ברצון רב

לשיחות הללו,

בעיקר

לפירושים באשר למצב בחזיתות ,ורבים מהם השתתפו באופן
פעיל בוויכוחים .היהודים גם ידעו את חירם בר חל חג יהודי.
בימי חנוכה ,פרדים וכדרמה ,היה מצב·הררח מרומם יותר מאשר

הם היו שרכבים עירומים על דרגשים בקבוצות של ארבעה·

ביימם רגילים .ההקבלות

חמישה מתחת לשמיכה אחת" .מחברת חיסרי" כאלה היו
בסביבת לנד oברג  :מחנה סמ'  4וזמן מסריים גם מחנ,ה מסי .ד

הלאומי ,רב התלאות ,היו מעודדות .יהודים דתיים השתדלו

ההיסטוריות

של

הבסירן

היהודי

"לחטוף" תפילה במניין וכדרמה .חשיבות רנה נודעה להופעת

השלמות
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"ניצוץ" ,שהתחיל להופיע

הדייר השלישי לחמשיר במאבק נגד בעלות·הברית .במקרה זה,

כתב·עת זה הוצא על·ידי בוגרי

היו אסירי·המחנות משמשים ככוח·עבוהד לעברחת·ביצררים.

כתב·עת בלתי·ליגלי בעברית

הגימנסיות העבריות רעל·ידי אנשים מהאוניברסיטה נקובנה,

אן הדרך לטירול חיתה חסומה על·ידי יהידרת·הצבא של
בעלות·הברית .אנשי ס"ס שהובילו את המצעד ניסו לכרון את

בליטא בשנים

. 1941-1940

-

בעלי השקפת·ערלם ציונית" .ניצוץ" גם הופיע )כמובן באורח
בלתי·ליגלי( בגיטר קובנה .ערב ראש·השנה ת'" iLה הופיע
במחנה·העבודה "קאופרינג" ,שהיה שייר למחנה·הריכוז דאכאו,
הגלידן הראשון •זtל "ניצוץ" במחנה·הריכוז דאכאו .זה היה
המספר ה"zזרסף  .36מספר  42יצא קרוב לפסח  , 1945ערב מצעד
הפינוי

לטירול ,סמרן לשחרור על•ידי האמריקאים,

A

בינתיים התקרבה המלחמה לסיומה .בתחילת אביב 1945
נפתחה סוף·סוף המתקפה המשותפת של הסובייטים במזרח
ושל ארה"ב רבעלרת·בריתה במערב .התקררה לחזרת בשחרור
הלכה וגברה בקרב קומץ אסירי·המחנרת שנותרו בחיים .כולם

הרגישו ,כי מתקרב הזמן וגרמניה תתמוסס לגמרי.
כאשר התנהלה ההתקדמות של יחידות הצבא האנגלר·
אמריקאי ,במחצית השביח של אפריל  , 1945במלוא התנופה,
נעהש

ב-,רר

ש.כזתקרבים

ימים

שיחרצו

את

גורל

שארית

היהודים במחנרת·העברדה .אנשים בעלי הכרה ציבורית בין

אסירי המחברת  -הן בעלי גטיה שמאלנית והן בעלי השקפה
ציונית  -החלו לארגן בסתר את חבריהם להגיב במעשים
במדיה שיגיעו במחברת לרגע קריטי.

ב"  24באפריל  , 1945כאשר נע חיל·החלוץ של הצבא
האמריקאי במהירות מידנית לכיורן דאכאר ,הגיעה לפתע פקודה
לפנות את המחברת המסונפים לדאכאו .מחברת אחרים קיבלו
כבר קודם את פקודת הפינוי.

הגירסה הרשמית של הנאצים חיתה ,שמטרת הפינוי היא
להביא את אסירי המחברת לגבול השרויצרי ,שם יוחלפו ,בתיורנו
של הצלב·האדום הבינלאומי ,בשבריי·מלחמה גרמנים ,הנמ·

צאים בשבי בעלרת·הברית .לאסירי המחנות לא היה כמובן

שרם יסוד להאמין להסבר הרשמי ,אן לא חיתה ברירה אלא

המפונים לכאן ולאכן ,בחפשם דמצא המסבן.

עקב ההפצצות הכבדות של טייסי בעלרת·הברית על חילות

הגרמנים הנסוגים סבלו גם לא מעט יהודים .כן ,למשל,
הופצצה בתחנת·הרכבת של שוובהאוזן  uרכבת גרמנית צבאית,

שעמדה סמוכה לשיירת אסירי·המחנרת .בהפצצה זאת ניספר
למעלה ממאה אסירי·המחנות ורבים נפצעו .אסירים רבים גם

נורו על·ידי זקיפי הס"ס שפתחו עליהם באש כאשר רצו
לחורשה קרובה לחפש מחסה .הגרמנים היו מסווים בכוונה את

משלוחיהם הצבאיים באסירי·מחבות מפונים ,וטייסי בעלות·
הברית ,תוך כדי ביצוע ההפצצות ,גודמ למותם של מאות
יהודים.

מעגל·האש -סביב שרידי הצבא הגרמני המובס הלן ונסגר,
עד שחיל-החלוץ של הצבא האמריקאי השיג סרף·סרף את
אסירי·המחנרת הצועדים ושחרר אותם .מאחר שבמצעד·הפינרי

לא יצאו מכל המחברת ביח,ד אלא הובילו את האנשים בקבוצות
רבות ,מופרדות זר מזר ,אירע ששחרורם לא בא נאותר מקום

ובאותו זמן .כ,ן למשל ,שוחררו האסירים בסביבת לנדסברג
ב·  2sבאפריל ,סבביבת דאכאר

ב"  30באפריל ,בברכברג
ב·  2באמי.

11

-

ב  29-בארפיל ,לדי אלאן

ב·  1במאי ,בבאד·טלץ

10

12

-

בשל החוויות הנוראות במחנה·הריכרז נתקהר חרשי האסירים,
ובכל זאת ,שמחתם והפתעתם על שזכר להשתחרר היו עצומות.
אנשים נפלו זה על צווארי זה והתנשקו ,בכר שממחה וברוכ
"שהחיינו" .הכל נראה כמו בחלום ולא במציא,ת .לא האמינו,

שאמנם שוחררו .כל אחד רצה להיווכח ,שגם הוא נמנה על
יחידי·הסגרלה ,שזכר סוף·סרף להגשמת חלום ישן נושן
השחרור מהגהינרם ההיטלרי המעורר חלחלה.

להי·דtמע לפקודה ול.לכת למצעד·פינרי בלתי יזרע .בלתי אפיזtרי

-

היה להתנגד לפינוי.
לפי ההודעה ,צריכים היו ללכת ברגל רק הבריאים בגרפם.
את החולים והחלשים מאגף·החולים וממחנרת·החיסרי התחילו

ברגע חגיגי זה ,שהיה דורי אושר שלא ניתז להסתירו ,חרפנו

לרכז במחנה מס'  1שהתפנה ,שכן האסירים שהיו בר כבר יצאו

מחשבותיו של כל אחד לקרוביו ויקיריו ,שלא זכר לנס הגאולה.
רגשות שמחה וצער ה"ו מהולים זה בזה כך שלפרקים קשה
היה לומר אי· 1ה רגש גובר.

למצעד .הרבה אנשים חלושים ניסר ללכת עם כולם ברגל,
מאחר שהאמינו כי תחילה יושמדו החולים והחלשים.

יחסם של יחידרת·הצבא האמריקאיות לאסירים המשוחררים

כפי שס,פר בשעתו ,ניתנה לכתחילה פקודה לרכז את החולים

היה אנושי ביותר .הרגע הדרמאטי של שחרור האסירים נגע

בצריף ולהציתו על חוליו .אן בשל המהירות המסחררת של

עד מאד גם ללב המשחררים .בחלקם מזון ,סיגריות ,שוקולד

ההתקפה ,לא רצה אי·~ מאנשי ס"ס המקומיים לקחת על עצמו

ומתנות אחרות ,הם הביעו את שמחתם המשותפת בהצילם

ביצוע פעולה כזאת .לפיכן החלו לפנות את החולים לדאכאר.

אנשים מכלייה.

חלק מהחולים הספיקו להעביר לשם ,אך הרוב נ'זtאר במקרם

בלקחם על עצמם את הדאגה לאסירים המשוחררים ,עשר
המשחררים הכל כדי שהאנשים שנשארו בחיים יחזרו לאיתנם

יהודים רבים לא היו מסרגלים להסתגל למהירות המצע.ד

במהירות מידנית .בעיקר התמסרו לחולים ולחלושים ,שבשבילם

הם

התקינו בתי·חולים ,מצויידים בכל הסידורים הרפואיים הדרן·
שים .האנ·זtים המורעבים התנפלו על המזון בתאורה כזו,

רשם שוחרר בתחילת מאי.
שכן

היו

תשושים,

הן

פיסית

והן

נפשית,

מחיי

המחנה.

החלו לפגר בדרן .אנשי ס"ס שליוו את האסירים רצחו ביריות
רבים מן המפגרים.

בראותם יחס רצחני כזה מצד השומרים התאמץ כל אחד

בכוחותיו האחרונים שלא לפגר

במצעד וללכת עם כולם.

החזקים עזרו למכריהם החלשים ,שבכוחות עצמם לא היו
מסרגלים להמשיך בצעדה .מאוחר יותר הוברר' ,זtהנאצים אכן

תיכנבו לפנות את האנשים הבריאים להרי טירול' ,זtבהם קיווה

שלרבים מהם הזיקה והם נפלו למשכב .בשל סיבה זר אירעו
לא מעט מקרי·מרות .רבים מן האסירים מתר אחרי השחרור,
כי לא היו מסוגלים לחזור לאיתנם אחרי כל הסבל רהפררענרירת
במחנות-הריכוז .רוב האסירים הצליחו במשך הזמן להתאו'ז'tזt
מכל החוויות הקשות שעברו עליהם בשנות·הדיכוי האכזריות,
בעיקר בגהינום המחנות.

יהדות ליםא
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ה ערות

,1

מחנהה-ריכוז דאכאר שבברוריה )לא רחוק ממינכן( הוקם ב 22-
במארס  1933לפי פקדות הימלר כמחנת·עברדה·רערנש למתנגדים

-

יהודים רלא·יהרדים

-

.4

למשטר הנאצי .למחנה הארשי צורפו,

במחנה הראשי ובשלוחותיו עבדו אלפי אסירים

גברים

-

על·פי·ררב

-

הגרמנית.

המלחמה

נוסף לכן שחלק מהעובדים היו

.5

נבחרים

להשמדה בזמן הסלקציות ונשלחים לאושוויץ רלמקרמרת·השמדה
המושמדים.

בקברים

חלק

המוניים.

מהאסירים

גדול

הראשי

המחנה

שהושדמו

נקברו

יחידות הצבא האמריקאי בתחילת מאי

,1945

.6
.7

מוסד לחיטוי הכינים של אנשי המחנות הוקם רק באמצע ינואר
הוא חזר לליטא,

בה נשפם לשנרת·מאסר רבות רמת במחנה·

,8

השחרור,

אחרי

ב·  1ביולי

,1945

הופיע

בסנט·ארטיליז

)בית·

הבראה לחולים משוחררים ראסירי·המחנרת החלושים( ,לא רחוק

ב·  2בספטמבר  ,1939למחרת פרוץ מלחמת·העולם תשגיח ,הפכה

ממינכן,

שטוטהוף ל"מחנה·שבויים אזרחי" רב"  26בנובמבר  1941ל"מחנה

אחדים משוכפלים .ב·  2בנובמבר 1945

גל יון של "ניצץו" .מאוחר יותר הופיעו ערד גלירנות
הצוא "ניצץו"

-

זו

מיוחד של ס"ס"  .החל מ" 13בינאור  1942חיתה שטוטהוף מחנה·

הפעם הראשונה מודפס ,כדר·שבועון ,על·ידי ההסתדרות הציונית

ריכוז ,ובהרדגה הלך וגדל מספר השלוחות שהשתייכו לשםוםהוף .

המאוחדת ו"נוחם" )נוער חלוצי מאוחד( .כאשר הוקמה המפלגה

והן

אחרי שחוסלה ההסתדרות

שם

עדבו

גברים

הן

ונישם

בשביל

התעשיה

הצבאית

(ס"צ)

"פועלי צירן"

התאחדות

-

מחנה·

הציונית המאוחדת ,הפן "ניצוץ" לבטארן שלה בעברית .בכל

עבדוה ,הושמדו בשמרפות המקומיות מספר רב של אסירים.

גלגוליו אלה של "ניצוץ" היה רוח·החיםי שלו ועורכו שלמה

בעבדורת·ביצרר שרנות.

,1945

אם

כי רשמית

היתה שטרטהוף

בהירת המתקפה הסובייטית בפרוסיה בעיצו·

פרנקל )שפיר( .פרטים נוספים על "ניצץו" ארה טכררתר "יהדוים

מה ,החל פינוי האסירים משםרםהרף אל לארנבררג .את האסירים

,1957

ב· 25

בינואר

הנותרים פינו בסירות בשליש האחרון של אפריל  1945לחצי·
האי הלה .חםיברת סובייטיות החלו כבר בסוף ינאור 1945
לשחרר

את

החבל

שםוםהרף.

.3

 8 -שערת כל אחת.

אסירים.

למלחמת·הערלם השניה באירופה.

•2

מארס  ,1947עמודים .75-33
תחילה עבדו בשתי משמררת·עבודה ביממה ,כל משמרת בת 12

, 1945

ושלוחותיו שוחררו על·ידי
בימים האחרונים

חוויותיו של דניאל

בררשםייז אחרי בריחתו

שערת .יותר מאוחר נקבעו שלרש משמרות

אחרים ,היו גם בדאכאו עצמה משרפות ,שבהן נשרפו האסירים

במקום

מיכאל

מהרכבת תוארו ב"פרן לעצטן חורבן" ,שיצא במינכן ,גל' ,4

בעיקר בשנות המלחמה ,מספר רב של שלוחות בסביבת ואבאר.

בשביל חברות שרנות ,שביצעו הזמנות של תעשיית·

דניאל

בורשטייז היה

בורשטיין ,שגורלו הביאו לגיםר קובנה ואשר ניספה

במחנה ואבאר.

בנו

היחיד של הסופר

היהדוי מפרלין

מספרם היה שבעה.

שבר

נמצאו

שלוחותיו

של

מחנה·הריכרז

משוחררים»
כרן

,3

עמ'

שהתפרסמה

ב  0פון

נאענםן

עבר",

•161-160

.9

לא הרחק מקאופרינג.

. 10
.11
.12

במחוז דאכאו.

קרוב לפרנרראלד.
דרומה ממינכן ,לא הרחק מהגבלו האוסטרי.

ניו•יררק

נשום במחנות
בתחילת יולי

ב nעבוn

, 1944

עם

התקדם  nצבא

 nסובייט• לבגולות

ליטא n ,חלו  nגומנ•ם

חפוזה של כלוא•  nג•טאות בליטא לגומנ•ה n .בגיום  nופודו מ  nנש•ם ו • nלידם

ונשלחו למחנות "דאכאו" ,הנשים

וח•לד•ם

n

ושאוו במחנה

מכרזי ,ו • nו בו חש•וות•ם המרכזיים וכן נשלחו ממנו

n

שטוט וף,

קבוצות·עבוד n

 n•nו nמחנn

למקומות אחירם,

n

על מנהח שטוט וף ועל המחנות הקרובים לו מספרות שלוש נשים ,שחיו כלואות שם,
אסתר לוו•א
למקום ,עד

 nג•עח לשטוטחוף ,נשלחה

לשחווו n

על·•ד•  nצבא

א .שווץו·דנ•אל  nג•עח לשטוטn
מתייחסים במיוחד לתקופה שחזוn

משטוטהוף למחנות אחרים,

עבו n

ממקום

הסובייטי,

וף,

נשלחn

למחנה אחו

n

וחזוn

לשטוט וף,

n

לשטוטהוף ומשלימים מבחינת

זמן את

ת•אויו n
 nתקופn

שאסתר לוו•א לא ח•תח בשטוטחוף,

וחל
בשירה

סלק•n
"במחנה

משלימה

את

חתמונח

בתיאוירה

את

חדו·ה  nול•ם

-

ח"ועוו•ו",

וכן

עבודה" ,שנכתב במקום.

אסתר לוריא

והודיות בשעבוד
בחודש יולי  1944התקרבו לקרבנה הגייסות הסובייטיים.

אנשים מהתלכים ,מראהים עלוב ביותר .הגברים היו לבושים
בפיז'אמרת·פסים כחול·לבן והנשים בשמלות אפורות בלויות.

יחד אתם את היהודים הכלואים .מגיסו קובנה יצא בסירות

מבעד לחלונות הצריפים הציצו בשים .בדמעות בעיניהן הן

לדבציג טרנספורט ראשון בשבת 8 ,ביולי ,ובו כ·סס 3 oאיש.

מצביעות על הילדים שבידי האמהות ומבעבעות בצער בראשן.

טרנספורט שבי יצא ימים אחדים לאחר·מכן .גברים ובשים
הובלו תחת משמר כבד לתחבת·הרכבת והועלו על קרובות·

קבוצת הנשים המשיכה דרכה דרך חצרות רבים מוקפים גדרי·

תיל .שער אחרי שער בסגר מאחוריהן .לבסוף הגיעו לחצר

משא שעמדו מרכבים בשררה ארוכה .הצפיפות בתוך הקרובות

מרובעת גדולה ובה בעצרו .לפנהין עמד בניד ארוך ונמרך ,עם

חיתה איומה .אפשר היה רק לעמו.ד כל הטרנספורט הוסע

ארובה גבוהה .מיד חשבו שהבה לפניהן הקרמטוריום ,שעליו

לגרמניה .חששות הנוסעים היו כבדים ביותר .אמנם ,הגרמנים

שמעו .כאן הודיעו להן שהן במחבה·הריכוז "שטוטהרף" ועליהן

הגרמנים פתחו בפינוהי של ליטא ,חיסלו את הגיטארת ,והוציאו

אמרו בגיסו כי מעבירים את הכלואים למקרמרת·עבודה חדשים

להיכנס אל הבגין שלפניהן ולהתרחץ .לא nר·מכן סידרו אותן

בגרמניה ,אך רבות מדי שמער על רכבות שהסיעו מאות אלפי

בצריפים .הנשים היו בטוחות שעומדים להכניסן לתאי· גזים.

יהודים למורת במחבות·השמדה.

הראשונים בתור

כאשר נעצרה הרכבת בשארו האנשים סגורים בה למשך
שעה ארוכה .פתאום בפתחו דלתות הקרובות ובשמעו צעקות

תתראינה עוד והחלה רפדית מזעזעת ביד אחיות רבבות מב · רגררת.
לבית-המרחץ נכנסו כל פעם קבוצות של  50בשים .לאחר זמן·

"מהר ,מהר ,לרדת ! יורדים רק בשים וילדים ,הגברים

לנושרת

בגרמנית :

-

אמהות עם ילדים .הן היו בטוחות שלא

מה ראו את הנשים יוצאות מצידו השבי של הבגין

-

עם בנים מעל גיל  12בשארים בקרובות "! הנשים התחילו לחפוז

שמלות בפסים אפור·כחול ,יחפות .למרות המראה הדל ,גדולה

מבלעים ,אמברת רבנים .מי יודע ,םא עדר יזכו לתתראזת ! רוצים

חיתה השמחה ,שהפחד היה פחד שווא.

להשתהות עוד רגע ,עוד מלה ,עוד פעם לנשק ליל,ד אך

הגרמנים

מאיצים :

"מהר ,מהר ,לרדת !".

ז~ת הנשים והילדים סדירו בשררות והובילו אותם לרכבת
צרת·פסים שעמדה במרחק·מה .איכשהו נדחפו הנשים לתוך

כאשר עמדו הנשים בתור לכביסה לבית-המרחץ עוברות לידן
נשים עם סלים ,ומייעצות להן למסור את כל אשר ברשותן,

ולאכול את מה שי·ז~ להן ,שכן עוד מעט לא ישאירו בידן דבר.
בידי הנשים היה ערד לחם וסוכר שחילקו להן לפני צאתן

הקרובות הקטבים ונסעו כשעה .הצפיפות חיתה כה גדולה ,שאי·

מקרבנה והן אכלו ככל שיכלו .מרחוק אפשר היה לראות

אפשר היה לנשום .לפתע ,באמצע יער ,בעצרה הרכבת ליד

ליד

בורות וחפירות .אנשי ס.ס .רבים,

שהנכנסת

לבית-המרחץ מוסרת הכל

לגרמנים שישבו

לבושים מדים שחורים,

שולחנות בפתח הבגין .מן הלחם שמסרו הנשים לקח מדי פעם

המתינו במקרם .הנשים היו בטרחות שהגיעו ליעד האחרון ,רכי

אחד הגרמנים חתיכות וזרק אותן מעבר לגדר ,לאסירים שהצ·

כאן יברא הקץ .ניתנה פקודה לרדת מן הקרונות ,ומיד סובבו

טופפו שם .אפ·ז~ר היה לראות איד התנפלו הללו על תלחם

את הבאות אנ·ז~י הס.ס .סידרו אותן שרב בשררות וציור עליהן

ורבו בגללו .כל הזמן תסתובבו בין הנשים חיילים גרמנים

ללכת.

עם סלים ודרשו למסור את דברי·הערך ,כיון שאם יתגלה כי
מישהי ה•ז~אירה דבר·ערך ברשותה

שטוהםרף

-

יבולע לה .רבות התלבטו

מה לע·ז~רת עם ·ז~ערן ,טבעת ,מטבע·זהב ,מזכרות שרבות קרובות

הנשים הובאו למחנה מוקף גדרי תיל גבוה .העבירו אותן

לליבן .רבות העדיפו להסתיר את החפצים באדמה בחצר ,והיו

דרך שער לחצר ארוכה ,ומכל עבריה צריפי·עץ נמוכים .נראו

שמסרו חפצים לאסירים שמעבר לגדר ,למרות הסכנה הכרוכה

~חורת ליט lt
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בכן .בכניסה לבית-המרחץ לקחו מהנשים את הכל .אפילו
צילומים קטנים לא הרשו לשמור .רק מסרק השאירו בידי כל

הן חיו נאלצות למהר ולסיים ,שכן הקערות נדרשו לחלוקת
מרק בחצרות אחרות .לפעמים ,כאשר היה נדמה ל"קאפר"
הפולני שהנשים מתמהמהות יתר על המידה באכילה ,היה
מתרפץ בזעם לצריף ,צועק ורושח ל.החזיר מיד את הקערות.

בגדפה אחת הנשים .הוא קרא לקצין כדי למסדר לו את המציאה.

חרא חיה עובר בין השורות ומצליף בשוט ,וכן היה שדפן את

הלה רתח מכעס ועמד על כן שיש להעניש את האשמה ,אן
זד הצליחה להתחמק" .עזוב אותה" ,אמר הרופא הפולני" ,לא
אוכל לזהותה ,הן כולן דומות כשהן עירומות!" .אולי בגלל
שעת·הלילח המאוחרת נרתע הקצין .בנוכחות חיילים נאלצו

חמוק היקר .לעתים היה זח כל·כן פתאומי ,שלמרות האימה

אחת .כשהן עירומות ,הוכרחו לעבור ולהיבדק אצל רופא·נשים
פולני .פתאום קמה מחומך" הרופא מצא שעדן·זהב שהחביאה

הנשים להוריד את הבגדים ולסדרם בערימות  -שמלות לחד,ד
נלעיים לחוד וכדומה, .אשה פןלני.ה בדקה תא הנשים ·עוד

ואבדן הארוחה החמה היחדיה היו הנשים פורצות בצחוק פרוע.

ה"קאפר" היה ממשיך להשתולל עד שנאספו כל הקערות.
לאחר שלא התאמתו החששות שמובילים אותן להשמדה,
החלו החיים במחנה לקבל צררת קבע .הנשים התחילו להאמין

פעם :

כשמרעה שנפוצה ,שלא תהיינה עוד הוצארת·להורג ,כי המלחמה

פתחה את הידיים ,הביטה בתוך הפח ,מיששה באזניים ובשערות.

מתקרבת לקיצה ונתקבלו הוראות מגברה לשמור על היהודים
שנותרו בחיים -

לשניה .בגמר הרחצה עברו לחדר אחר ,שם קיבלה כל אחת

באותם ימים שמעו גם על ההתנקשות בחייו של היטלר.

אחרי זה נכנסו לחדר המקלחות" .מים ,לא

גז "! -

אמרו האחת

כהוכחה שלא כל העם היחרדי הושמ.ד אגב,

ח,לרצת· בגר ופיז'מ,ה בספים ,כחרל·לבך .הכל היה נקי ,אן כ:ליו

יומיים אחרי בוא הקבוצה הנזכרת לשטרטהוף הגיעו גם
מקרבנה ,שאנץ,

ומתוקן הרבה .הסתכלו הנשים זו בזד וצחקו .עצם הדבר שעודן

הנשים של הטרנספורטים המאוחרים יותר :

בחיים ,הרחיצה במים חמים ,והבגדים הנקיים אחרי ימים של

שאורלי ,ריגה ומכל המחברת והגיטאות שבארצות הבלטיות .באה

כל אלה השרו עליהן רוח טובה .אן היו אלה

גם הקבוצה האחרונה שיצאה מגיטד קרבנה .אלה היו האחרונים

רגעים קצרים בלב.ד יחפות יצאו החוצה .הלילה היה קר.

שהוצאו מן המחבואים )"מלינות"( .הנשים סיפרו על חיפושים

בשדרות של חמש עברו בקבוצות של מאה דךר חצרות מוקפות

גדרי·תיל ,עד שסוף·סוף הצביעה האשה המלווה על צריף

ופיצוצים ללא הבחנה בכל הבתים ,על קרבנות רבים ,ועל
האנשים שנשארו בחיים .לקחו מחן את הילדים ,הפרידו בין
נשים וגברים  -ולבסוף הציתו את כל הגיטו.

מלאות נשים .גם על הרצפה שכבד ,כל·כן

נשים שדיעו

טלטולים

ואמרה :

-

"כאן מקומכן ,תסתדרו  !".נכנסו לצריף רבו מיטות

כשלדש קדמות

-

באחד הימים התחילו ברישום .בחרד

ב· 2s

צופף היה .באין ברירה נדחפו איכשהו פנימה  mצליחד להשתלב

גרמנית רעלהין היה למלא טפסים עם כל הפרטים האישיים.
לכל אחת כתבו בעפרון כימי מספר על היד השמאלית וצידד
לא למחוק אותו .מספרים לא קעקעו ,כנראה מחוסר זמן .את
הראשים לא גילחו .רק שערות ארוכות נגזזו .מחנה זה היה
יוצא דופן .שם התהלכו כולם ,נשים כגברים ,עם ראשים מגולחים

היו מסודרים ארגזים עם פרחים ,ועל אחד הקירות בצריף חיתה

אר שיער קצר מא.ד בחצרות הסמוכות היו גם גברים ,אן אי·

בין הנשים ששכבו על הרצפה .מרוב עייפות נרדמו דרבן מי.ד

במקרם שנועד לכ  200-נדחקו לפחות  500נשים .בכל מיטה,
בכל קדמה ,שכבד  3נשים .הצריפים עצמם היו חדשים ונקיים,
ובהם חדרי שירות מסודרים דמים זורמים .לפני כל חלון בחוץ
מצדיירת תמדנת·נוף .כפי שנודע א ר·כ,ן היה מחנה שטוטהוף

אפשר ההי ליצור קשר י אתם .ךם ,היו במצב קהש יותר מהנשים.

קיים כבר שבע שנים .תחילה היה זה מחנח·השמדה .כאן ישבו

החזיקו אותם שערת ארוכות במיסדרים ,אר שהיה עלידם ,לשבת

n

אסירים פוליטיים ופליליים מכל רחבי אירופה וגם גרמנים

על האדמה בלי לזרז .לפעמים היה עליהם לרוץ כמשן שעדת.

ביניהם .היודים לא היו כאן עד כה .בשנים האחרונות הועסקו

ברור היה ,שמתעללים בהם ומענים אותם קשרת.

וסא.יירם עצםמ בבניה ושיפור רמ,נתה .דר.א השרתע ע·ל שט·ח

יום אחד חילקו בגדים אזרחיים  -אותם בגדים שלקחו
מהנשים בבואן לאחר שעברו חיטוי ,אן ללא הבחנה למי היו

כל קבוצת· nצרות חיתה מוקפת בכמה שררות של גדרי·תיל

שייכים קודם .גם נעליים קיבלו .כל אחת קיבלה גם חתיכת

מחושמלים .בכל פינה היו מגדלים גבוהים ובחם משמר מזוין.

בד לבן ,שעליו היה מודפס מגן·דרד ואחד האסירים הוסיף

בחצר שממול עמד חד משונה בגובה בית של  3קומות .מח
זה ,פחם ? כשהסתכלו בר היטב אפשר היה להבחין שכולו
נעליים  -רבבות נעליים !
למחרת בבוקר נערן מיסדו שנמשן שערת אחדות .בגמר

לידו את המספר ה"אישי" של כל אחת .נאמר לשמור היטב על

ענק .חצרות עם שררות של צריפים שכאילו אין להם סוף.

"תעודות זיהוי" אלו.
המיסדרים נעשו קשים וממושכים יותר ויותר .פעם נדקר את

מספר הנשים הצעירות ,פעם מנר את הזקנות ,פעם את הנעדרת.

המיסדר מותר היה להסתובב בחצר.

פעם בדקו את טיב .הגבדים ,את הנעליים .נשים הדי מתעלפות

כמשן שלרשה ימים לא קיבלו הנשים אוכל .מחירם הרביעי
לבראן התחילו לחלק בבוקר קפח שחור 150 ,גר' לחם ,מעט

מעמידה של שערת ארוכות ,לפעמים בשמש הלוהטת של חודש

ריבה ;

בצהריים

-

מרק·מימי מעשבים וירקות ,שלא תמיד

אפשר היה לזהות טיבם ; בערב  -שוב קפה שחור ,פרוסת·
לחם וקצת מרגרינה .ביום ראשון בערב היה הקפה ממותק,
וכן חילקו חתיכה קטנטונת של גבינה או נקניק .חלוקת האוכל
התנהלה בחצר .אסירים חיו מביאים מיכלי·פ nגדולים ,מלאים
בנוזל הרותח ,ושופכים אותר לתוך גיגית-עץ ענקית שעמדה
בחצר .הנשים עמדו בזוגות ,בשררות ארוכות .כל שתי נשים

היו מקבלות קערת רונק .רואכל:ות עם ,כפדת·ע~ץ ,כ:צריף שלהן.

אוגוסט.

פעם הכריזו על מיסדו עם גמר ארר nת·הצהריים .חיתה זר
שעה בלתי וגילח .כשיצאו החוצה סידרו אותן בשררות של
חמש והתחילו להוביל אותן דרך מספר שערים וחצרות ,עד
שהגיעו לככר גדולה ,שם עמדו כבר אלפי נשים .סלקציה !
נבהלו  -ואכן ראו כמה רופאים ,גרמנים ופולנים ,עומדים
מזדיינים ,ותורים ארוכים של שררות כנרת  5נשים עוברות

לפניהם .חם מסתכלים בכל אחת מהחמש ,ומדי פעם פוקדים
על זר רעל אחרת לצאת ולעמוד בצ,ד ליד הנשים הזקנות,
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צעירות

נתדרדרה זמרת ה"קאפר" .היה עלהי לדאוג שהעבודה תתקדם,

-

והיא חיתה אחראית לסדר .התחילו להאשים את ה"קאפר" ,שהן

אמהות מנקשרת ומתחננות להצטרף לבנותיהן .צעקות רככי

מ•ז~תפות פעולה עם הגרמנים ,שהן נהנות מיתרונות בלי לעבוד

ממלאים את חלל האוויר .יש שהצליחו להשיג את מבוקשן -

קוzה :.רעו.ד אכן ,היו בחורות שגילו יהירות רבה בתפקדין ,אך

אם הצטרפה לבת ,רבת הורשתה ללכת עם אמה .לבסוף ריכזו

הן גם היו ב"קר הסכנה הראשון" .המשטר במחנה היה קשוח

והנעדרת.

החולניות

קמה

מהרמה s ,ניקה.

בחורות

' tמפדדיים מאמהותיהן מנסרת להצטרף אליהן ,אר להיפר

את המסוגלות לעבודה והחזירו אותן לצריפים.
למחרת

ואכזרי .לפעמים סילקו הגרמנים "קאפר" מתפקדיה ,אם לא

שרב מיסדו ב•זzערת בלתי רגילות .מעמידים לפי

מילאה את תפקידה כראוי .על ענידה כלשהי הנהיגו מלקרת

סדר המספרים שקיבלו .ה"קאפר" הפולני מ·זzתרלל ,מכה ללא

בפומבי .היה זה מזעזע לדאות איד מכים חיילים חסונים נשים

הבחנה

-

-

"מ·זzליט סדר" .כך עמדו עד הערב ,ואז לא הוחזרו

חסדרת·מגן בעררן ענידות פעוטות.

היה

נדמה שהם

מחפשים

למקומותיהן הקודמים ,אלא כל קבוצה בת אלף נשים ,לפי

סיברת כדי לערוך מפגני הפחדה .לפעמים ,בעת שיחה ,היו

המספרים השוטפים ,נשלחה לצריפים בחצר אחרת .זה היה

אומרים אנשי המשמר ,כי הם ,כחיילים ,מתביישים להיות ממרבים

ב" 6

באוגוסט

על נשים

•1944

בשעה  4לפנות ברקד העירו ב•ז~דיקת סירנה את

הנשים :

הכל לקרם ! בערד דקרת מספר להסתדר ביזzרררת !

לכל אחת נתנו שמיכה ,כלי לאוכל וכף חדשה מעץ .הכלים
היו מינוים

-

אלה שלקחו מהאסירים בבראם ,לפעמים קטנים

מכדי להכיל את מנת·המדק שחולקה .חילקו ככדרת

-

אחד

לחמש נשים ,וחבילות מרגרינה ,אחת ל  10-נשים.

 -אך פקודה היא פקודה !

באחד מימי ',א בהם עבדן דק חצי יום ,חילקו מעילים
שנשלחו משטרטהרף

-

גם הם ,כיתד הבגדים ,היו משרמשים.

חיתה זר שאלה של מזל אם קיבלה אשה מעיל חם אר דק ,במצב
טוב או בלוי .בחלוקת המעילים ראו סימן שמצידיים אותן

לקראת החורף והן התחילו להסתגל לתנאים.

ב  5,30-נשמעה שריקה וקריאה " :הכל לקרם  "1אחרי כן :

הובילו אותן מחוץ למחנה כליורי אנשי ס.ס .לכרשים שחורים,
מזדיינים • .איש ל~ ידע לאן .הן עבדו מרחק ניכר והגעיו לנהר.

"לק·בל קפה "! לאחד כרבע שעה t' :כרלן לערrמד "! ל Dני כל אחל
עמדו עשר הנשים המתגוררות בו .מפקדי המחנה ,כליורי האשה

שם נצטוו לדרת לסירות ,כמה מאות נשים לתוך סירה אחת,

"ראש

עמוקה וריקה מכל .יושבים ועומדים בה באי·נרחרת רבה ,אין

ושרב ,עד שאמדר :

במה להיאחז ,דואים רק את השמים ,שהיו כחולים וזוהרים נאותר

לא היו גדרי·תיל ,ולכן חזרו וספרו שלוש פעמים ביום :

יום קיץ.

ביציאה לעבודה ובערב" .מותר ללכת "! נאמר אחרי גמר

הסירות הזכירו סירות עבדים  -ואמנם ,היה לנשים קשה
יותר מלחיות בעבדות .לאחד נסיעה של שערת מספר ,נצטוו
לרדת .התחילה צעדה ארוכה ומייגעת .לפנות ערב הגיעו למחנה·

אחלים בסביבת עיירה גרמנית בשם טדרגץ .שם זה היה ר·ז~רם
על השלטים בסביבה.
טורנץ ,רמזן

 12 -שודרת של  10אחלים .הצביעו על ערימת z,,ז•ק כדי

שהנשים תקחנה לריפוד משכבן באחל 10 .נשים היו צריכות
להשתכן בכל אחל .היו שם  1200נשים .היו גם אחלים אחדים
גדולים יותר ,עבור אנשי המשמר .באהלים אפשר היה רק
לשכב אר לשבת ,לעמידה לא הספיק הגרנה .היו מיכלי·מים
ואפשר היה להתרענן אחדי הדרך הארוכה .נאותר יום צעדו

הנשים כ"  24קילומטר .במשך יומיים לא יצאו לעבודה ועסקו
בסידורים פנימיים ,כחלוקת

"זה מתאים "! יש לציין שבמחנרת·העברדה
בנוקד,

הספירה .משטר צבאי ממש.

מחנה·עכורה ליו ליוכיץי

מטדונץ עבדו הנשים למוזן ומשם לסביבות ליוביץ '.בכל
העברה

והקימו אותם

פירקו את האהלים

מחדש

בהדרכת

הגרמנים .כאן בסביבה היו עבודות יותר מסובכות  :חפרו תעלות
עמוקות נגד טנקים והקימו מקלטים .עבדו לצדים של אזרחים

 120אחלים נמוכים ומאורכים ,מברזנט מנומר ,עמדו בשר·

דרת

המחנה"

עוברים

וסופרים

את

הניצבות.

סופרים

שרב

תפקידים :

ראש המחנה 12 ,נשים

מבוגרות בתרד "ראשי שודרת אחלים" ,בכל אחל

" -ראש

אחל" ,נשים לעבודה במטבח ,בסידרדי·פנים שרבים" 12- , ,קאפר''

בכחדר על·ידי הגרמנים בין הנחרדות היפות רהחסרנרת .ארכל
קיבלו רק בערב השלישי לבראן ,כאשד נרעד גרמני הביא
במשאיות מיכלי· nלב גדולים מלאי מרק .הנשים היו רעבות
ומלאות פחד וחרדה לגורלן .נוקד אח,ד אחדי המיסדר ,העמידו

פולנים ,ומפיהם שמעו הנשים על המתרחש בעולם ועל המצב

בחזיתות .היה כדרר שהמלחמה מתקרבת לקיצה .ושוב התעוררו
תקרות בלב -
תיר רגעים שנאחזר באמונה שערד תזכינה להיות יחד עם

שמא בכל זאת תחזקנה מעמד ותצאנה לחפשי1

יקיריהן .כל סיפור של פולני או גרמני על מחנות ילדים ומחנות
של

יהודים,

במהירות

ש ·ב.רדם

הבזק

היו במחנה

נמצאים

ומעורר

כ· so

בחיים,

היה

מתפשט

במחנה

תקרות.

נערות בגיל  .1s-9בעת המיון לפי כושר·

הענודה העלו האמהות את גיל בנותיהן ,למען תשלחנה יחד
אתן .האמהות סחבו למענן את האתים .נגעו ללב מאמציהן
להתבגר ,להיראות מבוגדות .הן השתתפו בעבודה ,שאלמלא
כן חיתה האם נתבעת להסביר מדוע הביאה ילדת קטנה למחנה.
ידעה האם ,שבכך טמונה ההצלה היחידה לכתת והיא קיבלה
כל סבל נוסף באהבה.
יהמים הנוארים

אותן שרב בשורות של חמש .סימן שמתחיל שלב חדש בחייהן.

בתקופת הימים הנוראים היו הגשים במחנה·העברדה באהלים

ואמנם ,ליד המחנה היו ערימות ל~• אתים .כל אחת הצטיידה

בליוביץ '.הן דיעו את זמני החגים .הנשים האדוקות שביניהן

באת ,ויצאו כליורי מ·זzמד מזריין לחפור תעלרת·מגן בסביבה.

בערב

שמדר

אותם

היטב

בזכדרנן,

וידעו

את

חשבון

הימים.

ה"קאפר" .תחילה ראו

ראש·השנה ,משחזרו מהעבודה ,עלתה השאלה כיצד תצלחנה

לעזור לנ•זzים הערבדרת,

להבליט במשחר את חירם הזה מ·ז~אד הימים .דרבן בכר ,רבות

לייעץ להן ,ליצור קשר בינן רבין ה•ז,zרמרים ,אך במשך הזמן

הלכו בין האהלים לאחל שגה טובה לחברות .אפפה אותן

על כל מאה נ·ז~ים חיתה ממרבה אחת
בתפקידן הבחורות שבכחדר ייעוד

-

יהדות ליטא
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אווירה טראגית עד מא.ד נזכרו ,כי בגיטו ,שגם בו סבלו ,היה
טוב יותר בהשוואה למצבן היום .מחשבה אחת עודדה

אותן :

הרוח :

"היום

קיימנו

חגנו !

את

היום

עשינו

דבר

שרצינו

לעשותו "!

יהא אשר יהא ,בראש·השנה הבא לא ערד תסבולנה .הן לא

האסון הגדול החל עם ברא החורף .הלבוש לא הספיק .האוצר

העזו לקוות לחיי חופש ,אך גם לא ייתכן שתחזקנה מעמד ערד

הגדול ביותר חיתה השמיכה .חתכו ממנה בזהירות חתיכות

שנה בתנאים אלה .הגרמנים החלו לשאול את ראש·המחנה מה
הסיבה להתרגשות הרבה .הן דבר לא אירע במחנה  :לא היו
מקרי מרות ,ואפילו מכות לא ניתנו .מה איפוא סיבת הבכייה
הזאת  1משהסבירו להם ,כי היום הוא חג ראש·השנה רכי כל
הנשים נזכרות במשפחותיהן ,נדמה היה כאילו נתרשמר מכך.
נשים ברכות הצליחו לפעמים לרכך את לב האכזרים ביותר.

ופסים ותפרו לעצמן משהו שיגן על הראש ,על הידיים והרגליים.

אך בדרך כלל לא בכו במחנות

-

היו מתווכחות איזה חלק של הגוף טעון יותר הגנה מקרך .מי
שנותרה בידיה שמיכה שלימה או חלק ניכר ממנה ,חיתה

נחשבת עשירה .השמיכה חיתה משמשת לשכמיה ,לחצאית,
לצניף על הראש .השומרים היו חסרי·ישע מול התופעה הכללית
הזאת .מכות לא עזרו .לא היתה ברירה .היה עליהן להשתמש

כאילו יבשר מקרררת·הדמערת.

בכל אפשרות כדי להתגונן מהקור" .מה תעשינה כאשר יהיה

האוהד של

עליכן להחזיר את השמיכות  1היודעות אתן מה מגיע על
השחתת ציוד צבאי  " 1היו שואלים אותן בכעס.
הן פשוט לא האמינו שיהיה עליהן ,אי·פעם ,להחזיר את
השמיכות .הרעב היה גדול .חצי לחם ליום ,מנת·מרק בערב.
מעט מרגרינה וקפה שחרר כמובן לא הספיקו .אך הקשה מכולן

ביום זה ניצלה הממונה )עלטסטע( את

מצב·הררn

המפק.ד היא השיגה ושירן לגשת למחנה השכן ,המרוחק כחצי
קילומטר ,בו היו נשים מהונגרהי .היא ידעה ,כי נמצא שם

סידור·תפילה והן ודאי ישאילוהו .המפקד חידשה בתנאי ,שלא
תערכנה אסיפות .מספר נשים אדוקות התכנסו באחלה של

הממונה והתפללו.

היתה בעיית הנעליים .זוג נעלי·עץ נחשבו לאושר רב ,אן

מעשה· nסד זה של המפקד הרשע ,הרשים מאד את הנשים.

הגיעו רק  200זוגות ,והיו  1200נשים במחנה .הנעליים שקיבלו

הן הרגישו שיש לממונה כו· nחשפעה עליו .הוחלט ,שעליה

בשטוטהוף לא החזיקו מעמד בתנאים בהם חיו ועבדו ,ורבות

לבקש הקלה כלשהי ליום הכיפורים .יום לפני החג התייצבה

מהנשים נשארו יחפות .תחילה ,כשמספרן לא היה רב ,הן
נשארו במחנה לעבודות במטבח אר בסידורים .אך משנתרבה

המחנה שהנה מגיע החג הגדול ביותר ליהודים ,וביום זה
על הנשים לצום .לפיכך ,אולי יורשה להן לעבוד בו רק חצי

מספרן  -והוא הלך ורב וכבר הגיע למאות  -טענו הסדריוטים
כי אי·אפשר לוותר עליהן .מספר קבוע של נשים חייב היה
לצאת יום יום לעבודה .אז החלו גם היחפות לצאת לשדה

כלשהו דומה .לאחר ההבנה שזכתה בה לגבי ראש·השנה,

בכפרד ובשלג .הן היו קולעות נעליים מקש ,חיו תופרות משהר

קבוצת נשים בפני הממונה וביקשה ,כי תשתדל להסביר למפקד·

יום ,או שתמורתו תעבודנה

ביום

ראשון ,או שייעשה סידור

האמינה הממונה בכוחה ונענתה לבקשת המשלחת .ללא היסוס

משאדירת סמרטוטים ,היו מסתכנות בקבלת עונשים חמ,רים

"אני אוסר על הנשים לצום בחג זה .אם ירודע

והולכות לבתים פרטיים לבקש נעליים .יש שאזרחים פולנים
עזרו בזוג קבקבים או בזוג בלריי·נעליים .ח:פרררת הכפור היו

באה התשובה :

לי על אשה מביו הנשים במחנה שהיא צמה ,תיענש העבריינית
נזין" .ראף·על·פי·כן ,הרבה נשים גמרו אומר בלבן לצום.

נחלת הכל .למזלן חיתה ביניהן רופאת כירורגית .הרבה יש

כדי לא לעורר חש,ד הסכימו ביניהן הנשים לעשות מאמץ מיוחד
בעבודה .היו שאמרר " :שגעון ! הן אצלנו כל יום הוא יום
כיפורים ! בראות הגרמנים שצמות אנו מרצוננו הטוב ,הרי
יגידו כי טוב לנר יתר על המידה "! ואמנם נכונים היו הזב·
וים  -כי כשל כוח הסבל ואי·אפשר היה ערד לשאתו .בכל

להודות לה על מסירותה ומאמציה .החולות היו צריכות להתייצב

כשהן חולות ובלבד שלא לעמוד בהשפלה ובסכנת המכות .אך

כל בוקר במיסדר· nולים .הקצין האחראי היה בוחן ובודק

בעצמו כל מקרה ומקרה .הוא ההי מנה נשים שלפי דעתו
לא היתה הצדקה לפנייתן לרופאה ,רבות העדיופ ללכת לשדה

זאת התעורר בנשים רצון עז להוכיח לעצמן ,שלא נהפכו עדיין

היו שמצאו כי מוטב לספוג מכות ולזכות ביום מנוחה .כשקרה

לחיות .כו· nרצון זה קם ,אולי ,דווקא בשל האיסור .לא היה

ושורת המתייצבים למיסדר· nולים חיתה ארוכה מן הרגיל ,היו

ביכולתן לחוג חג של שמחה ,אבל במועד כיום הכיפורים יכלו,
על·דיי צרם ,להרגיש עצמן שותפות לכל העם היהודי ,הצם
ברחבי העולם.

שולחים את כל החולות לעבודה ,ללא אבחנה .אם ניסתה
הרופאה להגן על חולה במצב קשה ,חיתה היא ,אשה בגיל
ששים ומעלה ,זוכה למכות.

יום אחד לפני יום הכיפורים ירד גשם חזק ,והמים חדרו עד

כבר התחיל לרדת שלג ,והנשים עודן חוזרות כל ערב לאהלים

רטובים .כפור חזק עמד

דקי·יריעות ,ללא כסות ,נדי לעבור את הלילה .הן היו מצטופפות

באוויר ורוח קרה של אוקטובר נשבה .מקץ מחצית השעה קפאו

כדי להתחמם .היאוש תקף את כולן ,היה זה סיוט לעבוד -8ס l

המעילים הרטובים .הן יצאו מהאהלים לאחר ששכבו באותם

שעות בכפור ,שהגיע לעתים ל  30-מעלות .גם מהתנועות אי·
אפשר היה להתחמם .עבודות החפירה באדמה הקפואה נעשתה

חם .במקרם·העברדה יכלו בקרשי להרים בבגדים הקפואים את

קשה יותר מפעם לפעם

כל יום היו תמהות איד הצליחו

האת .כל ערד היה השומר בקירבת מקרם ,היו מתאמצות לעשרת

להחזיק מעמ.ד בחרדה חשבו על יום המחרת .כל יום חזרו

עצמותיהן .בבוקר החג יצאו בבגדים

הבגדים הרטובים כל הלילה ,בלי לגמוע ,כרגיל ,מעט קפה

משהו ,אך משנתרחק עמדו כולן כאחת דמומות .עמדו ובכו.

נשים

מהעבודה עם

-

אברים קפואים .היו

מקרים

שצריך

היה

אך הן החזיקו מעמד עד הערב .כשחזרו לאהלים עם מנת·

לשאת נשים חזרה למחנה .התחילו להתרבות מקרי מוות .נשים

המרק שקיבלו ,עטפו את הכלי בסמרטוטים כדי שהמרק לא

מתו מקור ,מרעב ומלכלוך  -לא היה מנוס מכינים" .הכינים
אכלו אותה" ,חיתה אומרת הרופאה במקרים אחדים .את
הנפטרות התירו לנשים לקבור בבית ·הקברות היהודי העזוב
בקירבת ליוביץ' ,מקרים אחדים של מחלת הטיפוס הצליחה

יתקרר ,שכן מוקדם היה עדיין לשבור את הצום .בשעה המתאימה
התיישבו ואכלו בחגיגיות את הארוחה .היו בערב זה מקרים
של התעלפות במחנה ,אבל חיתה גם אווירה של התרוממות·

fזfסל!כות
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הרופאה להעלים המגרמנים -

מחשש לצעדי·מבע דראסטיים,

היה דיוע על מקרים שהגרמנים הציתו מבנים שלמים מחשש

להתפיזtטות המחלה .למרבית הפלא ,כל חולות הטיפוס הבריאו.

בכל מקום  -מצב המלחמה בפועל היה מורגש מאד .כבר
החשיך .הנשים עמדו ברחוב עד  10בלילה .הן שאלו עצמן,
היכן ילונו .על פנייתן לשומרים נענו כי המפקדים הלכו לברר

במ'זtן חמשת החודשים ששהו הנשים במחנות·עבודה ,רק פעם

את הענין .הן היו עייפות מא,ד אחרי יום של צעדה ועמדיה

כ·s

ממושכת בקור .בסופו של דבר היה עלהין ללכת מרחק של

קילומטר .היו אלה קרונות מסודרים לשמש את החיילים בחזי·
שהיה עליהן להתרחץ בנוכחות חיילים גרמנים שהתיזו עליהן

עוד כ·ד קילומטר .בשעה  1אחר חצות הגיעו למחנה מוקף
גדר·תיל .היה זה מחנה שבויי·מל nמה שרם נשארו הנשים
ללון ,בצריפים ,על דרגשים מכוסים קש .השינה ערבה להן והן

חמרי חיטוי .בדרכן חזרה ,לבושות בגדים נקיים ,לאחר שחיממו

קיוו כי תשארנה במקום כמה ימים ,אן למחרת בבוקר שוב

את עצמותיהן במקלחות החמות ,והצדעה ללא אתים שנתנה

יצאו לזרן .בשער·המחנה פגשו בשורות ארוכות של שבויי·
מלחמה אנגלים .הצליחו להחליף מלים מספר באנגלית ,והשבויים
התחילו לזרוק לעבר הנשים מצרכי·מזון וחפצים שובים ,אן

אחת הובילו אותן לרכבת· nיסוי שעמדה במקום מרוחק

תות ברחיצה וחיטוי .היו אלה רגעים ספורים של אושר למרות

לנשים תחושת חופש

-

היה מצב רוחן מרומם .בשורות ,פה

ווzזם ,התחילו לשיר.

שומרי שני המחנות התערבו ו"השליטו סדר" .כל היום הלכו

טכחנת"הןלתמ כליוכיףי
רק בדצמבר  1944העבירו את הנשים מהאהלים לסחבת-קמח
עזובה בחוצות העיר .שם סידרו אצטבאות בשלוש קומות
לשינה .באחד הימים נערכה סלקציה .בחרו בשים חלשות כדי
להחזירן לשטוטהוף .רבות הצטרפו למשלוח מרצונן הטוב,
למרות החשש שמי שאינו עובד יחוסל ,שכן לא יכלו לסבול
עו.ד

)מתון  300הנשים שהועברו אז לשטוטהוף ניספר חלק גדול
ממחלות והמפצצות .מספר קטן ניצל בדרן נס ,כשתשו ןג,רמנים

להצלתן מאביה בוערת שהוצתה והופקרה בלב·ים(.

באמצע חודש ינואר  1945התקרבה החזית למחנה ליוניה
שוב התעוררו התקוות לשחרור קרוב.

ערב אחד הורגשה תכונה רבה במחנה .לנשים אסור היה
לצאת החוצה ,אן אשה אחת שעבדה בחדר המפקדה הגרמנית

מסרה ,כי שמעה שבבוקר השכם עוזבים כולם את המחנה .כל
השומרים היו עסוקים בהתקנת אלונקות ומגלשות נמשן כל
אותו לילה.
לפנות שחר ,בשעה מוקדמת מהרגיל ,נשמעו במחנה בפעם
האחרונה השריקה

והפקדוה :

"הכל לקום" ! חילקו קפה ,העמיסו

את הציוד שנותר במחנה על המגלשות ,את הברזנטים של
האהלים חילקו בין הנשים ,ואלו שזכו לקבל אחד

-

שמחו מא.ד

הנשים החלו לצעוד בשורות של חמש ,כרגיל ,מלוות בשומרים
מזוינים ,כשד",קאפר" נושאות אלונקות עם נשים חולות ומגלשות

עם ציוד המחנה .תחילה היה

מצב·רוn

מרומם .לאחר שצעדו

כברת זרן עצר קצין גרמני וציווה למסור לידיו את הברזנטים
של האהלים .הנשים שקיבלו קודם ברזנט עטפו בו את עצמן,

ובחלק כיסו את החולות שעל האלונקות

-

עתה צריך היה

לוותר גם על המגן הזה מהקור והרוח .הקצין טען שהנשים

אינן צבא

-

אחלים הם ציוד צבאי והוא דרוש לחיילים .לא

עזרו שום בקשות .בעברן את הגשר ליד ליוביז' מלאו השמים
מטוסים.

הפציצו

את

העיר.

במהומה

שנוצרה

עזבו

אחדות

מהנשים את השורות וניסו להסתתר" .אל תכריחו אותנו להש·
תמש בנשק" ,אמרו השומרים" ,עלינו למסור אתכן ,במספר

מלא ,לממונים עלינו" .גם הם היו מבוהלים ועצבנים.
הצערה

הנשים צעדו  12קילומטר עד לעיר טורן .בדרן נתקלו במאות
עגלות טעונות חפצים ,בקבוצות אנשים עמוסי חבילות ,בבריחה
מבוהלת מן העיר .בשעה  3א nר·הצהרים הגיעו לטורן .שם
היו כבר סימנים רבים של הרס מהפצצות n .פירות·מגן נראו

זרד יערות .מדי עפם נתקלו שו,ב בשיירות של ש.בויי·למ nמה
תחת משמר גרמני ,וצריך היה לעמוד בצדי הכביש .כאן שוב

ניתנה האפשרות לקבל מתנות מהשבויים ,שמצבם היה טוב

בהרבה ממצבן של הנשים .הם היו כולם עמוסים תרמילי·גב
וחבילות של הצלב·האדום .הם התמלאו חמלה ורחמים בראותם
את הנשים ,וזרקו לעברן קופסאות שימורים ,חפיסות שוקול,ד
ואפילו בגדים ונעליים .חיתה זאת חוויה מרגשת ביותר .מתנו·
תיחם של שבויי·המלחמה עזרו לנשים להתקיים בימים הבאים,
כאשר הפסיקו הגרמנים בכלל לס sק כלכלה.

כל היום בוססו הנשים בשלג וסחבו רגליהן בקושי .השומרים
רגזו מאד על שלא התקדמו בקצב מהיר יותר .היה עליהם
להביאן למחנה-הריכוז הקרוב ביותר ליד העיר ברומברג .מדי
פעם התייעצו ביביהם אם לא מוטב לחסל את הנשים כאן,

במקום .באותו לילה הגיעו למחסן·עצים ענק שלדי מנסרה
ביער ,שם לב .,למחרת בבוקר שוב נצטוו לעמוד בשורות ולצאת
לזרן .הן הלכו עייפות מאד ומדוכאות .ביומיים האחרונים
נפטרו ונקברו בדדן  5נשים .רבות סירבו לדמ.שיד והתישיבו
בצדי הדרן .אן הגרמנים ציוו להקימן ולהכריחן להמשיך .
נמשן כל הזמן נשמעו הפצצות ויריות בלי סוף.
השחרור

מחנה הצועדות נעצר לפתע והשוררת החלו מתפרקות .יש
התקהלות בגרש אח.ד מה אירע ן מה פשר הדבר ן רהבה הוברר

הענין .המפקד אמר לנשים " :אנו מוקפים ,אין לנר לאן להוביל
אתכן  -אתן חופ•זtיות "! האומללות לא העזו להאמין דלתת
ביטוי לשמחה  -אפילו נבהלו במידה מסויימת .הסתבר ,כי
הן נמצאות באיזור קרבות .מה יהיה עליהן באמצע היער ,ללא
מגן ? עם הסתלקותם של השומרים יכלו ליפול שוב לידיים
גרמניות .נשים אחדות ביקשו המשומרים הגרמנים שיובילו
אותן למקום בטוח יותר ,ולא יעזבו אותן כן באמצע היער,
טרף לצבאות גרמניים בנסיגה .אחדים מהשומרים הסכימו וליוו
אותן עד שהגיעו למחנה עזוב של אחלים פיניים .היו אלה
מכבים עגולים מדיקט שבהם שוכנו אזרחים שגויסו לעבודות

ביצורים .לכל אחל יכלו להיכנס כ"  60איש .יעצו להן לא
להסתובב ,לשבת באהלים בשקט ,כאילו אין שם איש ,וכיחוד
לא לעורר חשד שהן יהודיות .כאן עזבו השומרים באמרם כי

הם עצמם בסכנה גדולה יותר.
צו·השעה היה להחזיק מעמד עד שיבואו הרוסים .שרב צריך

היה לקבור מספר נפטרות .היריות נמשכו ללא הרף ,והסכנה

יהדות ליטא
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לא חלפה .לאחר יומיים של ציפיה מב mלת פסקו מעט היריות
והנשים יצאו לכבשי הסומך .שם פגשו בחיילים הרוסיים הר~-
שונים ,על אופניים  -היו אלה הסיירים" .מי אתן "? שאלו ,
"איפה כאן גרמנים ?".
כאשר הגיעו הגושים הראשונים של חיל-הרגלים הרוסי הם
נבהלו לראוות יצורים לבוובים מקבלים פניהם " :מי אתן "?
שאלו" ,כל כן הרבה יהודיות ז והגרמנים איפה ן עזבו אתכן

ביער והסתלקו ,מה "? למזלן של הנשים היו בין החיילים
הרוסיים כמה יהודים .הם שמחר לראותן משוחררות ושוחחו
אתן ארוכות .היה זה לפגרת ערב ,ב·  21בינואר  ,1945יום

השחרור  .רק באותו ערב ונאותר לילה התחילו הנשים לתת
ביטוי לשמחה ,לתקורה  .רק עתה ידעו שחייהן אינם ערד בסכנה
מתמדת.

הרוסים הורו להן לא להישאר במקרם ,שכן הן נמצאות

בחזית ממש .אמרר להן ללכת לעורף ,לשטח שכבר בכבש
לאלכסנדררבר ,כ·  30קילומטר מהמקום .למחרת בבוקר יצאו
לדרך ,קבוצות קבוצות .הדרן הובילה ביערות ,שם נתקלו
ביחידות רבות של הצבא·האדרם המתקדם לעבר ברלין .יחדיות·

-

רגלים בשבילים ,ויחידות משוריינות
שאיבן ערד בידי ארייב

-

-

בכבישים .הן ידעו

כאן כבר "שלנר".

דמויות של נשים שצויי·רו במחנח·חריבוז על·ידי אסתר לוירא בשנת 1944

ל .שוורץ·דניאל

שטוטהןף )תקופה שבזה(
בחודש יולי  1944הגיע לשטוטהוף משלוח של נשים מליטא.
כעבור זמן קצר הועברו מרביתן למחנרת·עברדה
בררמברג )בידגרשץ( .בסוף נובמבר הוחזרו למחנה·הריכוז

באיזור

שטרטהרף,

יצאו

וממנו

למחנרת·העבודה .בשרבן

מצאר

את

מחנה·הריכרז ,שמעולם לא היה גן·עדן ,גהינום עלי אדמות,
מלא מחלות וזוהמה .אלפי נשים

ובתוכן גם מאלו שהובאו

במחנה ,כי ה"קאפרס" עשר את עבודתם .לא פעם נצטוו העצי·
דרת לעמוד כמעט עירומות בקרר החורפי ,כשה"קאפרס"
לנושרת מעילים חמים ,כפפות ונעלי פרווה ,ומלגלגות בפני
האומללות ,שקפאו מולן ,על תענוגות הלילה שלהן .אהוביהן,
כאמור ,היו בדרך·כלל "קאפרס" גברים ממחנה·הריכרז .לעתים

כבר נשלחו למשופרת אשווויץ ,אר הרמתו במקרם,

נטלו חלק באורגיות אלה גם חברי משמר המחנה ונשי הס"ס.
די היה בהפרעה כלשהי במשחקי·אהבים אלה ,כדי שהן

והנותרות היר רק צללי אדם .אולם גם בתנאי גהינרם אלה

תפרוצנה אחוזות היסטריה לתוך צריפי העצירות ,ותחלקנה

השתדלו רובן לשמור על צלם האדם שבהן רעל כברדן העצמי.
הדבר לא היה קל ,כמרבן .לא רק סיפורי הוותיקות במקרם,

מכרת על ימין רעל שמאל ,בעיקר אם חשדו שאחד ה"קאפרס"

מליטא

-

-

שעלו על כל מה שידעו החדשות ,הילכו אימה ,כי אם גם

הגברים נמצא אצל אסירה·ידידה.
זר חיתה אווירת המחנה.

המצב לאשררו ,כפי שנתגלה לנגד עיניהן.
בטרם צאתן למחנה·העברדה באוגוסט ,עוד ראו סביבן הנשים

הללו אילו אמהות שעלה בידן לשמור על ילדיהן ,ואילו עתה
הילדים לא היו .רק סיפורים מסמרי·שיער מסדר את

מגיפת

הטיפוס

זמן קצר אחרי שובן לשטרטהוף ,בדצמבר

,1944

פרצה

מגיפת טיפוס .פרדוקסלית חיתה זאת אחת חסינות להפסקת
הסלקציות .שרב לא היה צררך בהן .מאות נשים שכבר על

בשרבן -
אשר אירע להם  :איד התחננו לשווא על חייהם בנימוקים
"הגיוניים" ,הירתם כשירים כבר לעבודה העשוי.ה להביא תרעלת

מיטרת·העץ ,הקיאו ונאנקו  .רובן לא הצליחו לזחול אל מה

לגרמנים ,ואיד כל זה לא הרעיל והם נרצחו באכזריות אם לנגד

בעיקר אלה ששכבו על דרגש בקרמה

עיני אמהותיהם

ראם יחד איתן.

השלטון במחנה היה בידי "קאפרס" משני המינים ,נוצרים
ויהודים כאחד

-

וגורל העצירות היה בידיהם ,תלוי במוצא

פיהם ובניד עפעף שלהם .התנהגותם ,בעיקר של הנשים בתוכם,
חיתה אכזרית

-

בו בזמן שכל מאוויי העצירות

בהשתוקקות לפת לחם ,לתפוח·אדמה

-

ול ,גם רקוב

שקרוי

בית-שימוש ,

שלישית .שלוש·שלרש שכבר על מיטה אחת ברוחב של 80
ס"מ .עזרה הדדית פסקה לגמרי .כ"  95%מן הנשים היו חולות,
דרבן בלי הכרה .המעטרת שנותרו בריאות קיבלו את מנות·
הלחם של החולות ,כי אלו לא היו מסוגלות לבלוע אותר.

התרכזו

מתורת זאת הבאיו לפעמים חביר  .אות מעט מים אר לשג מ · ברחץ.

היו

בהתחלה עוד העבירו חולות ל"חדר חולים" ,אבל קומץ קטן

-

עיני הנשים ה"קאפוס" נתונות להשגת אהוב ,להתחרות אכ·

של רופאים ואחיות ,בלי מכשירים רפואיים ממשיים ,ללא

זרית על חסדי אהוביהן ,חבריהן לתפל 1י.ד הן לא דאגו לאוכל,

תרופות וללא תחבושות ,לא יכלו להרעיל .בכל גרש בתים מתר
ירם·ירם כ·  soעד  100נשים .רובן נזרקו החוצה .ערד בהיותן
בחיים נשכבו בז1רימרת ,זר על גבי זר ,כדי לחכות למורת עם
עיניים פקוחות במשך שערת ארוכות .רוב החולות לקו בחרם
גבוה של  40מעלות ושכבו כך  4-3שבוערת ,על·פי·ררב תוך
איבוד ההכרה .בקירבתן הסתובבו שליטי המחנה ,לבושים

שכן היו משופעות בר ,אפילו במעדנים .בהתחרותן על חסדי
אהוביהן שום אמצעי לא היה פסול ,אף לא שליחת המתחרה
למרות ,פשוטו כמשמעו .נשים אלו ,בניגוד אכזרי לעצירות,

היו לנושרת היטב ,טיפחו את מראיהן ,ואפילו לא נמנעו
מלהשתמש במים שחולקו לעצירות לקפה לצוני הטואלטה
שלהן .אחת האכזבות הקשות שציפתה לחוזרות למחנה·הריכוז
חיתה אי·האפשררת להתרחץ ,כי הברזים טיפטפר רק לעתים

היטב ,ובפיהם לגלוג רהלצרת·תועבה על האומללות ,רכן תמחרן
על גסיסתן הארוכה.
בינואר  ,1945כשרוב המחלימות כמעט ולא היו מסוגלות

לסלק באתים את הצואה שנצטברח בטרם תקפא .אך מחסור

ללכת בשל חולשתן ,קיצצו ערד יותר את מנות האוכל .לחם

זה במים לא מנע מן ה"קאפוס" להשתמש במעט שהיה
לצורכי ההתייפות שלהן .הנשים האחרות לא נחשבו בעיניהן
כיצררי·אנרש .בתנאים אלה פסקו הנשים החוזרות לחלום להגיע

בכלל לא נתנו .מרק המים המלוכלכים ,עם פרוסות ירקות

רחוקות ,ומשרם כך אף נסתמו בתי·השימרש ,עד כי היה צררך

לסוף המלחמה .שוב הולבשו מדי אסירות ,ברובן סבלו משל·
שולים ,או מדיזנטריה חריפה ,והמכות הפכו למעשה של יום·
יום .ה"קאפוס" היכר את האסירות בכל הזדמנות ובלא רחמים,
ללא סיבה ממשית  -בין אם בתור לאוכל ,בהליכה ,בעת
מיפקד רעו.ד המכות גברו עם כל שיבוש שחל ביחסיהן עם
א'iזרביהן .העצירות היו הפקר ליצרים הסאדיסטיים של בנות
מינן ה"קאפרס" .לגרמנים לא היה צררך להתערב בנעשה

בלתי מקולפות ,היה לגמרי בלי מלח ,כדי להוסיף ולהחיש את
חולשת הנשים.

בפברואר התקרבה החזית .כל לילה רעמו התותחים באיזור
דנציג .פעם אחת נפלו רסיסים לתוך המחנה ונשים אחדות
נפצעו .רובן חיו באדישות גמורה והעדיפו ליהרג מפגז רוסי
במקרם לגסוס בתנאים ששדרן .כולן כבר היו שלדים ,כמעט
ללא תנועת חיים.

באותו חודש גם הגיע צו הפינוי הראשון רכל שמסרגל היה
ללכת נ·זzלח לפינוי .העצירות המבוהלות  mנפחדרת בחור

" הדרת ליטא
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לצריפיהן והתחבאו במיטותיהן .הן לא היו מסוגלות ללכת .אך

שקט  .המנוע חדל לעבו,ד רעל הסיפון פרצה בהלה בלתי·

הגרמנים ,שבדרך כלל לא בכנסר למחנה והשאירו את השלטון

מרננת :

ויצרת ,צעקות ,שבירת קרשים ,ואפילו נפילת האנשים

בר ל"קאפזס" ,חדור הפעם פנימה ,ובסיוע כלביהם קיבצו את

מהסיפון לקרמה התחתרנה על ראשי העצירות .הסולם היחיד

העצירות מתוך הצריפים.

נעלם רוק במאמץ גדול עלה לטפס מלמטה אל הסיפון.
התברר ,שה•זtרמרים ברחו בארביית·הנמרע .בסמרך אלינו שטה

שטרטהרף וסביבתה נשארו בידי הגרמנים .גופרת המתים לפני
הבתים נערמו רחלנו .אפילו פנים מ,כררת בערימות לא עשר
ערד דרשם ,גם אם שוחחת עם אותר אדם רק תמול-שלשרם.

ריכוז שט עם  7,000עצירים ,מתרבה זוקר גבר י ם לחם אל

תפסה

סירתנו וזאת חיתה סיבת המהומה .הגברים ·זvבסירה קפצו כדי

הרעב חדל לשחק את התפקיד הראשי ,ואת מקומר
הריקנות הגמורה ,הפנימית והחיצונית כאחת.
הפינוי והנסיעה האחרונה

ב  24-באפריל ניחנה הפקודה לפגרת את שטרטהרף  .החזית

התקרבה מאד והגרמנים היו עצבגים ,עד כדי בהלה .בעזרת
כלבים קובצו במהירות כל העצירות ,גם הבלתי מסוגלות
לעמוד על רגליהן ,רכל אחת קיבלה כיכר·ל nם :זזלם ,תופעה
 זחלונדירה ששכחרה מכבר .הנשים צעדו ,יותר נכרן
וצלעו ,כל היום ,עד שהגיעו בערב לשפת·הים .בלילה בדחסו
לתרד אניית-משא סגורה מכל צדדיה ובלי אררררד .הצפיפות
חיתה כה גדולה ,שאפילו תברעת·יד היתה בלתי-אפשרית .בשל
חוסר אוריד התעלופ הנשים בעמידתן ,ובנוסף לכך היו חולות
קיבה ומעיים ובלא אפשרות להגיע לבית-שימוש ,כי לא היה
כזה .זעקו ,בנר והתלוננו  -הכל ללא תרעלת .למתרת בבוקר
עגנו בחצי·האי הלה הושאירו שם מספר רב של מתים.
הנותרות ירדו מהארניה רכל היום הריצו אותן באי הלה שהיה
מלא צבא גרמני .נואר בונקרים במטון ,מכרנרת·יריה ותותחים

נגד מטוסים ,ועדיין לא יעדו שגרמניה גססה ,והשמיים מלאר
מטוסים רוסיים והפצצות נפלו כגשם.
אנשי הצבא רצו הלוך ושרב בעצבנות ובבהלה ,צעקו פקן·

דרת  mםתכלר באדגה השמיימה .ההל היתה נקדוה אסטרטגית
חשובה ,אך על העצירות כל זה לא השפיע .בערב הן הוחזרו
לנמל רנ mסו לסירות-עז גדולות .כאן לפחות היו אוריד
ואפשרות לשבת .שתי סידרת נסחבו על·ידי ארניית-מנוע ,בה

נמצאו השומרים והשוטרים .על קש מלרכלן' בלי לחם אר מים,
מצופפות יחד עם אסירים ופלנים ורוסים ,שטר בשמך  8ימים
סמרך לחרף הים הבלטי .באחת הסירות היו השותפים החדשים
לסבל תוקפנים והתנהגותם חיתה אכזרית .הם צעקו וקיללו
תמי,ד אף היכר את הנשים וחטפו מידיהן את מעט הלחם
שנותר להן .לא כן בסיר-ה השגיח ,בה צורפו לנשים עצירים
נררבגים ודנים .אלה התנהגו בצררה  nבר·רתית וחילקו את
מנרת·הארכל שלהם עם הנשים היהודיות .היה דרשם ,שגם
הגרמנים לא ידעו לאן נוסעים .ניסר לעגון בנמלים אחדים ,אך
לא קיבלו ושרת לכן מצד השלטונות המקומיים .הרעב רהצמארן
גברו .אנשים החלו לשתות מי·ים .השומרים המעיטו לעררך
ביקרות .הגברים הנוצרים היוו כוח מסריים .רעב רצמארן הביאו

אותם למצב של יאוש ,ובהחלט היו מסרגלים להתנפל על
הגרמנים ,אף בלא נשק .המתיחות הלכה וגברה.
השחרור

בלילה ,ביו ה  2-ל  3-באמי ,עצור הסירות בים ועמדו שערת

אחזרת .אחר-כך שיגר את הנירון ושטר למעשה חזרה .פתאום
פרחו שמרעות

המלחמה

-

-

רביביהן גם בבוגרת ,כרוב השמועות בשנות

שלינק שוחררה על·ידי האנגל·ים .לפתע נשתרר

אוניה גדולה מאד בהשוואה לסירתנו הקטנה .היא חיתה מחנה·

לתפסו ואחדים נפלו תוך כדי כך למים .הנשים לא העזר

להתקרב.
בהעדר שמירה וצררת היינו פתאום "חופשיים" ,אבל הסירה
שטח בים

הפתוח והיינו בתרנים בסכנת טביעה.

באין· ברירה

פגר אל רב·החרבל של הארניה הגדולה בבקשה לקלוט את
אנשי הסירה .אחרי התייעצות קצרה נתקבלה תשרנה שלילית,
בטענה ,שאין לו פקודה מתאימה.
בין עצירי הסירה היו ספנים ויררדי·ים לשעבר .הם שברר
קרשים גדולים והשתמשו בהם כמשוטים ,רכן השיטו את הסירה
לכירון החרף .היה ליל·אביב קר ובהיר .בשעה  3בכרקד נתקעה
הסירה בחול ,במרתק של נ  60-מטר מהחוף .החלה ירידה
איטית של האנשים .לרשות היורדים היה רק סולם אח,ד

ששימש קודם לעליה מבטן הסירה לסיפון .בסירה נמצאו
כ  1,000-אנשים ,ובסולם יכול היה לרדת רק אדם אחד .המים
היו קרים כקרח .הם הגיעו עד למותניים ,והיה צררן ללכת
במים עד לחרף .חיתה הרגשה מוזרה ,כשאחרי  8ימי שיוט חשו
האנשים באדמה מוצקה ואחרי  4שנים לא נמצא לידם אף אחד
עם רובה בידר .התארגנו לקבוצות קטנות וחיפשו כבישים.
לאט·לאט התפזרו הקבוצות לכיוונים שונים ,כשארר·הברקר
התחיל להפציע .אולם אווירה ר גרעה זר לא נמשכה זמן רב.
לפתע נשמעו נביחת-כלבים עזה רועש אופנועים .על כל
אופנוע היו שני גרמנים במדים ,והכלבים רצו על ידם .תוך
צעקות וקללות הריצו את כולם חזרה לשפת הים .שם טרם
נסתיימה ירידת האנשים הזקנים והחולים .האנשים אולצו
לעמוד בקבוצות של  4לארון חוף הים .בלחץ הגרמנים
התקדמה עתה הירידה בקצב מהיר .מי שלא ירד מהר בסולם,
פשוט נדחף למים אר נורה .רוצח צעיר ירה  4יריות באשה
זקנה ,וכשערד הראתה סימני חיים קיבלה מכה על ראשה בקת
הרובה .הגרמנים היו במצב של טירוף .נתברר ני הם בוחר
העירה ,כדי שלא להיתפש על·ייד האנגלים כשומרי מחנה·
ריכוז .אולם האנגלים טרם הגיעו העירהm ,שרמרים קיבלו
פקודה מקציניהם לחזור למשמרתם והם חזרו .העצירות עמדו
רועדות על שפת הים .מדם הקררבנרת האדימו המים והסירות
היו כבר ריקות .מרחוק נראו בתים גבוהים וצללים נעים של
בני·אדם .עתה התחיל הקרב האחרון על החיים .על שביל צר
ליד שפת הים הריצו את העצירות .על גבעה מימין בראו וילות
באות וקצינים גרמנים עומדים ומסריטים את המחזה .מי שלא

מסרגל היה לרוץ מהר ,נבעט ברגל לתרד המים .חוצים גשר
ומגיעים לעיר ,ובמהירות גדולה ,זרן רחובות העיר ,לתוך
מ nנה·צבא גדול .השמים מלאים מטוסים המפציצים ללא הרף.
הפצצות נופלות כמו בר.ד אות אזעקה והשומרים נעלמים בן·
רגע במקלטים .מכל הצדדים פרוצות להברת·אש .בפינה אחת
מחלקים ארכל .הריח ערלה בנחיריים ,אבל אין אפשרות להגיע
לשם עקב הצפיפות והמאמץ .מכיייי אחד מופיעים פתאום

השל ונרת
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כפיה רוסים ואוקראינים .למעשה לא היו אלה פרעלי·כפיה

הארניה הגדולה ,שסבעה .האנגלים הוציאו צר להחזיר את כל

ממש  ,אלא רוסים אנטישמים שברחו עם הצבא הגרמני הנסרג.

הארניות לנמלים עד שעה  .12רב·ה nובל של האוניה רצה

קומץ קטן של נשים יהודיות בים של אנטישמים מובהקים.
בקלןת יכלו לעזוב את המחנה  -אבל לאן ז הן אפילו לא

הארניה נותרה ללא רב·  nרבל רנתרסקה .מחנה·הריכרז השט

יעדו,

משוחררים .

סבע .רק כמה מאות אנשים שידעו לשחות ניצלו והשאר טבעו .
העירומים הללו היו הניצולים  .בשעה  4נשמעו צעקות  :הופיע
ה סנק האנגלי הראשון ,מקושט בדגל צלב·קרס קרוע.

בתחילת אוגוסט נפרצו שמוערת על משלו nי·כפיה של אנשים

אנשים עירומים .מתברר

שהם שארית הפל י טה

למלא אחר הפקודה ,אן קצין הסייס הדגר בשל כן בידיה .

שזולתן

באירופה

הסתובבו

ערד יהודים

למולדתם .סודרו מגורים בצריפים ,בהתאם לאזרחות .הדבר

העיד,

שאכן יישלחו האנשים למולדתם גם

בכמיה  .הנשים

היהודיות היו אובזרת עצה ,ואז הופיעה במפתיע קבוצת גברים,

אסירי דאכאר לשעבר ,בחיפושם אחרי בני משפחה .אחד מהם

נוישטט

קרוב ל  3-שבועות שהר הניצולות בנרישטט .רבות אושפזו
בבית·חולים .כולן היו חולות בידזנסריה ,לקר בפצעים מזוהמים
ובמחלות אחרות ,בנוסף לחולשה איומה .שלטון·הכיבוש

הכיבוש הרוסיים .כמר·כן נודע על ארגרני·עזרה יהודיים בערים

האנגלי עשה כל שיכול להקל על הניצולות .המלחמה עוד

הגדולות של פרלניה .כמרבן שכולם השתדלו לעזוב את הקבר·

נמשכה והיה חוסר באמבולנסים .הקצינים האנגלים נ ש או במו·

צרת הכלליות בהגיעם לערים אלו .

גילה את אחותו ,ושני

-

את אשתו ובתר .מפיהם נודע דבר

קיומם של ערד יהודים משוחררים ,שכולם ניסר לברוח משטחי·

ידיהם את החולות ,כשהן מלאות כינים ,לבתי·חולים .האחראים
התחננו

בפני המשוחררות לא

תקופת-ערב ארוכה הם

להתנפ ל

על

האוכל.

אחרי

הנסיעה

נתנו ארכל צבאי סרב ,רזה גרם

בהעדר היודים פחדו הנשים בטורן לילר oבייד הרוסים

שבקשותיהם להימנע מאכילת·יתר לא הרעילו .הפחד להי ש אר
למחרת בלי לחם היה מרשרש מכדי לשמוע לדברי הגיון.
במצב של הצטמ,ןת הקיבה הזיק עןדף ארכל ,ומספר לא קטן
של נשים נפטרו בשל כן.

והמשיכו דרכן ברכבת ללרדז' .ואומנם ,כאן זכר לעזרה מצד
ארגון ה"בריחה" שדאג להן .אחרי שבועיים שלחון בתור
" יהודים יוונים החוזרים הביתה" מערבה ,תחילה לצ•כיה ; עם
תעודות קבדצתירת מזרייפרת רכלי כרטיסי·נ~;,יעה נסער הנשים

כעבור  3שברעות הופיעה בנרישטט משלחת צבאית רוסית,

בפחד מתמיד מהשלטונות הרוסיים .עד שהגיעו לדנובה ,אותר

כדי לנהל תעומלה בין המיזtרחררים שהיו אזרחים סובייטיים אר

חצר ליד מחנה·הריכרז

בעזרת שומרים

משטח כיבושיהם כמו הבלטיקרם ,קרפטו·רוסיה ועו,ד " לחזור

משוחדים ,אף שלא מהינמים ביותר .החציה הצליחה והן נמצאו
בשט· nכיברש אמריקאי .עתה נשמר מעט לרווהח .שרב לא

היה לקבוע את האזרחות ולא היה הכרח להיענות למשלחת.
בכל זאת נסעו רובן חזרה למולדתן ,עקב אדישות ועייפות.
אי·לכך ערד נדדו הרבה אנשים במשך שנתיים בדרכים ורק

ארבה להן סכנת המאסר אר החזרת·כפיה לרוסיה .שבוערת

אחדים שהר במחנה ארנר"א רמשם הועברו לזלצבררג רלאינס·
ברוק .ניתנה הברירה לנסוע לאיטליה ולנסות נסיעה בלתי·

חלקם הגיע לבסוף לארץ·ישראל ,כפי שיתואר להלן.

חוקית לארץ·ישראל ,אר לחזור למינכן ולחכות לתערדת·עליה

הביתה" .מחוסר

תערדות · זהרת אר

תעודות

אחרות

אי·אפשר

חוקית .
שטח·כיבוש סובייטי

המסע "הביתה" החל .אחרי לינה בתחנרת·חניה שדגרת החלה
לחזור בכל בוקר ואתה תמונה  :אנדרלשסהי ואי·סדר בזמן
העליה למשאירת .קבוצות של נשים שהתחברו במרוצת הזמן
ביקשו להישאר תמיד צמודות ,אבל נתקלו בסירוב מצד
הרוסים .אחרי פניות ובקשות נתקבלה תשובה
ב י ח'ן

אחת :

בגירו·

תהיינה תמיד יח.ד

הגענו לברט ,כ·oד ק"מ רמרסטוק שעל הים הבלטי,
ונשארנו שם למעלה מחודשיים במחנה של שבויי·מלחמה

אנגלים לשעבר .היינו

כ·1so

נשים יהודיות בין אלפי פועלי·

רובן

לא

בחרו

לשעבר מטרהארזן

במינכן,

אלא

המשיכו

את

דרכן

לאיטליה ,מרכבות לטלטולים בעליה בלתי ליגלית .באיטליה
אורגנו נצררת "קיבוץ" ובאוגוסט  1946הפליגו ארצה  .אולם
הארניה ,אשר כונתה "ארבע הרריות"  ,נתפסה על·ידי הבריטים,

ונוסעיה הרגלו למחנה·מעצר בקפריסין .שרב מחנה·אסירים ,
אלא שלא דמה לזה של הגרמנים .רק כעבור חצי שנה הגיע
התור לנסוע לארץ·ישראל .בפברואר  1947הגיעו האנשים .הם
הוכנסו תחילה למחנה בחיפה·עלית רלא nר·מכן למחנה הסרכ·
גרת בקרית·שמראל.
רק בפסח ,אפריל  ,1947באה לקיצה הנסיעה הקשה והארוכה
והורגשה שעת השחרור האמיתית.

רחל סלקיח

ב"רעוןוך"• במחנה שטוטחוף

לאחר ירם עבודה מפרן' ירם של חפירת שרחרת·הגנה ,הרמת

משמאלי ,השלישית ממני ,שכבה צעירה כבת עשרים רחמש,

המכרש מעלה רמסה ,באדמה קפואה ,בשחד רחב·ידיים פורץ

יוצאת הונגריה )אשת איש·צבא בדרג גברה( .שערה מגולח

שמלות דקרת נירם חרוף קר רעז ,ב 30-

וכסרת לראשה .ירוקת היא רם ,ערשה צרכיה תחתיה רזה ימים

מעלות מתחת לאפס ,על קיבה ריקה ,היר בינינו שחשר ברע

אחדים שרכבת בלי הכרה .הרופאה הגדירה את מצבה כאנ,ש.

השרבברתי לירה ,משני צידיה ,מתוחקרת ממנה ככל האפשר.

לכל ררח,

לברשרn

רקרםר תחתן ,ראני בתרכן .חזרתי לעת·ערב למחנה כשאני
נתמכת בידי שתי נשים .לאחר בדיקה שלחה ארתי הרופאה
)גם היא מנשי המחנה( לבית·החרלים של המחנה ,ל"רערריר",
ה"רערריר"  :דיר סוסים עם ריצפת נטרן ,על תנן לח שריפד
את הבטון הקשה שכנר חרלרת אנרשרת )חרלרת·קל לא נתקבלו
כלל לי'ר'ערריר" מתרסו מקרם( .נתרו כר שימש התרמיל ,רלמי
שהיה מעיל אר כסרת היא השתמשה נר כשמיכה להתכסות בה.

הקרוב,

נטרו אחד לארון הקיר שכבר התרלרת ולפניהן ריצפת ברץ,

וממרשן ,שהדר הגיע עד לוחלות .לא חלפה שעה אדרבה ,רמפה

שהניאו אתן מהשוחרת נשרת·המחנה שבאר לבקש עזרה רטי·

לארזן כבר נמסר " :היא נפטרה "! רמיד טענות רתלרנרת אל
הרופאה  :יש להודיע למנהלת המחנה ,לדרת !  ...צריכים להר·

פרל.

בפינת החדר עמד העביט והפיץ ריח רע נארריר המעופש

ריח רע נישא ממצעה .פיה נוטף דם ומגורנה בחורת מוזרות

כשל גוססת .רבות ואר בה את

גורלן :

היום את

-

מחר אבר

בחרד.

קראו לאחיות ,אן הן בשלהן :

"איד לנר במה לעזרו לה "!

המשיכו לשבת בפינתן ליד התברר ,העלר זכררנרת מהעבר
סיפור

אחת

בדיחות

לשניה

וצחקו צחרק

מאופק

כלאר הבי .חלרנרת לא היר נדיר .פתיחת הדלת אמנם הזרימה

ציא את הגרריה

לתרכר ארריר כקי ,אן יחד עם זה חדר פנימה קרר עז ,בנוסף

כעבור שעה נפתחה דלת ה"רערריר" לרווחה .מנהלת המחנה
רות ,עם פנס·נפט גדרל בידה ,נכנסה יחד עם הגרמני השומר
עלירפ ,ה"העלזאלע" * ) ~,רב ניחות בצוראו ונשרא לן  Mך שלא

לקרר ששרר.

נפינה שניה של הידר ,על תבן קש נקי רינש ,גדור לעצמן
מקרם  :הרופאה ושלרש האחיות הערזררת .לידן עמד תנור· ברזל
קטן ,מחרמם בזרדים שאספר האתיות ,רעליו קנקן מים .באין
מכשירםי ררתררפת ,לא יכלר לעזרו לחרלרת האנרשרת .עיקר
עבודתן היה להגיש טיופל ועזרה לפצרערת ,שחזור מירם· ענודה
מפרן.

לטנות עחנ היר נ,רש,ת החמנ·ה רחזר,רת המפתירות עייפות,

חשרשרת ררענרת ,רמחזיררת למחסנאי את כלי·ענרדתן  :מע·
דרים ,אתים ומכרשים .מהן שנכנסות בנעלי·הנרץ למרפאה

לטיפול .כרלן מקבלות אח מגרת הלחם ומתפזורת לאהליהן.

הגלדי ונראה לעין ,נירן שהיה השורמ הסאדיסטי בירחו ולא
דיבר ,אף עם אחת ,לא ידענו א1ת שמ·ר וקרנאו לו "ר,עלזאלע"(.
יחד

איתם

בכנסר

ארבע

נשים

מה"חברה·קדישא" .אך

נראו

בפתח  -רכבל השרלן הס .דממת מורח.
ה"העלזאלע" הוציא מידי מנהלת המנתה אח פנס·הנפט,
קרב אל הגרריה רואה כי היא שרכבת עם עיניים פקוחות" .היי,
אתן - "1קרא בפגרתו אל האחיות " -קירבו הלום "! פק.ד
ררעדרת מפחד ניגשו האחיות קרוב אליר ונשארו עומדות.
"לסגרו עיניים "! הרעים בקולן המצוהו .וא.חיות הסת·כלו אחת

 -ולא זזו ממקומן.

במחנה משתררת מכוהח גרמ-רה.

נ"רערריר" חרשך .מזמן לזמן נשמעת שריקת הררח המייללת.
כשגרברת הררח נפרצת ונפתחת גם דלת הדיר לרררחה )באין
סגר( ונסגרת שר ב מאליה בשארן אדיר ,רחרזר חלילה עד

על השביח כארמדות " :לכי את "!
ה"העלזאלע" תפס בזרועה של אחת האחיות ,דחף ארתה קידמה
ופקד לסגרו את עיניה של הנפטרת .חיוורת ,פוחדת ,בידיים
ורעדות,

שמתחיל לרדת שלג יחד עם נר.ד אנחות ראנקרת שפוצר מפי
החרלרת בזר אחר זר הפריעו את השקט ששרר

מה"רערריר" ,רערד כהנה וכהנה.

רפתארם ...

סגרה

זר

את

עיניה.

ח·· nח  ...ח·ח·ח ...

פרץ

בצחוק

ושאל :

"הקרה

לד

בבי

משהר ? מחר חמרתי גם את "! פלט מבין שיכיר .קרא לנשי

 .•.קצת חלב ,טיפת חלב  -מתחננת האם נקרל חלרש
)ילידת העיר ממל ,רירצאת גיטר שאורלי ,שנפרהד מבעלה

ה"חברה·קדישא" והן ירקן "ספרי" על אצבעותיהן ,ניקשר
מהנפטרת "תמחלי לנר" )זיי מיו מרחל( ,הטעינו את הגרריה על
סרלם·עץ קטן ששימש כאלונקה ,רבבו עמדו לצאת את הדיר.
נמלך רגע השומר ,עצר בעדן וקרא " :עצור ,עמדו ! גוסס ערר

של יתינרק .תינוקת שנולדה אתמול נתקפה בכבי מרעב.

בשטרטהרף( .היא קירבה את תינוקה אל שדה הצונוק ומלמלה

מילות חיבה  :שא ,שא ,שא ,חמררתי ! בקול ברבה ,ורעד
ומתחנן ,קראה האשה לאחיות .ארלי ירכלו הן לעזור לה .הן
קיבלה מהגרמני הממונה על המחנות סדין לבן מבר וסדין

ברמי רהרא הבטיח לדאוג לחל ב .אחרת אחת יצאה החוצה וחזרה
כעבור זמן עם כלי והגישה ליולדת .התינוקת עוד בכתה שעה
קלה רא nר כשתחקה רשרב שקט מסביב.

מישהו ן נאותר קבר ביתן לקבור יותר

*

אנשים "1

חרא הדים

אותר שומר גרמני ,ה"העלזאלע" ,חי עד חירם .באפריל  1975נקראה
כותבת שלרות אלה לשמטרה ,כדי למסור עדות נגדר .גם ומ.שטרה
לא

ידעה את שמר .כאשר התקרבה החזית אל מחנה·העברדה,

העבירו אותנו חזרה לשטרטהרף .ארתה העברה נקראה בפינו "צדעת
המרות" .בקרב דצ,רעדרת היו שתי נעדרת צעירות ,לאה זיו ואחוהת,

מהעיר ראסיין .אפסו ברחרחי .הן של דא,חירת ,ניגשו אל אותר שומר,

*

ה"העלזאלע" ,רביקשרהר כי יירה בהן .ואכן ,הוא ירה הבן .רבות

בית·חרלים ש ,מחנה-הסגר.

אחרות ,אוחותי ואני

בכללן,

ברחנו וניצל נר,

השלםות

ן,w

מעלה את פנסו ,עבר לאורן כל הטרד ,הסתכל בפני החרלרת
השוכבות על הרצפה וקרא בקרל :

חושן נ"רעוריר" .שקט מוחלט .רפתארם ••.

שרב ו:ירל בכי

"צאר מכאן עם הגרריה "!

של תינוקת רעבה ,שציפה לה אותו גורל מר• למרחת צאתי

ה"חברה·קדישא" יצאו ראשונות עם הסולם רעלהי חגוריה,

בכריית ו:יבר

אחריהן ה"העלזאלע" ולאחרונה מנהלת המחנה דרת.

את ה"רעוויר" הועסקתי

במחנה ••.

במחנה עבודח

לאה ,עייפה

בגורן צר

אפל וקר

נוגה מחרישת

על תבן קש

שבעת נדוד

מערכי החדש.

ורעבת מאוד.

הלן תרמיל

הלב גדוש

קשור למעיל

מלא יאוש

כה אשב דומם

עלבון ,כאב

כים לא כס.

בלב צורב.

בלא אומר דברים
אלם דיבורים

שאלה

-

בפי :

מה יהא

סופי ו ...

עם ערד

כמה

נשים

ד"ר אחרן פרץ

שטןטהדף ןדאגאן

הגענו למחנה·הריכוז הנודע שטוטהוף .הוגלינו לשם עם
חיסול גיטו קובנה.
אן ירדנו מן הקרונות ומיד קיבלו את פנינו במהלומות
ובגידופים .מסביב לכל מחנה·ריכוז גדול הוקמו עיירות שלמות
 בשביל הכלבים ששמרו על המחנות ובשביל סגל המחנה.עברנו על פני חווילות מוקפות גינות שופעות פרחים .ילדים
שיחקו חופשיים בבוסתן פירות שבקירבת הדרן  -ילדיהם
של תלייני הס.ס .ושל אנשי מפלגה בכירים.
חלפנו על פני רובע הוחוילות ונכנסנו דרך שער לתוך
המחנה שלנו  -ושרב מוקפים גדרות תיל .זה שלוש שנים
שעיננו אינה רואה אלא רשתות תיל דוקרני .רק בכלוב הסגור
אנו חשים עצמנו בבית .התיל הדוקרני הפן למגן ולמסגרת·

חיים .נדחפנו לתוך אולם גדול .השתטחנו על קרקע האבן,
הוצאנו את מעט הצריה מתרמילינו ונחנו אחרי עמל הדרן
הארוכה.

צעירים

זריזים

כבר

באר

בקשרים

עם

"תושבים"

ותיקים

במחנה ,החליפו לחם וסיגריות ,חקרו ודרשו על תנאי·החיים
במחנה .הוותיקים לא הידבר לספר על מעשי·אימים ,ואן
הזהירו כי כל מטלטלינר יילקחו .כוונתם חיתה לשפר בדרן
זו את עסקי המסחר שלהם .עדיין היו מצריים יהודים אשר
סילטלו עמהם חפצי·ערן שונים .הם התרוצצו בחיופש אחר
דרכים להסתיר מטבע·זהב או אבן יקרה .נשים באר אלי
במרוצה וביקשו שאסייע להן להטמין יהלומים במעמקי גופן ...
אחרים בלעו אבנים יקרות.

הערב קרב ובא .כאשר הכל החלו מתקינים לעצמם משכב,
ניסרה לפתע פקוהד  :כל הגברים החוצה !

ובשרבם יחפרו שוב

ויוצאיו את שהטמינו .את מצרכי·המזרן

שהיו עמהםי החלו רבים זוללים בחופזה .קודם ,בדרן הנה,
הסתירו את הצרור ,ועתה גילו נדיבות-לב לזולת ,חילקו את
המצרכים לאחרים כדי לחסל מהר את המלאי.
בקבוצוח יבבות חמישה אשפים הרנכסנר לתוך יmלם מוצף אור
גדול .האולם כבר בלע כמה מאות איש ,אן עדיין לא יצא
איש מתוכו .בידי האחת החזקתי בתרמילי ,ונשגיח  -את
כובעי .כאשר פניתי הצידה והסתכלתי סביבי וו.טחו עלי
מהלומות .נצטוויתי להתייצב ללא שהיות במקום שנקבע לי
ולהתפשט  :למרגלותי יש להניח את הכובע  -ולתוכו לשים
את כל מה שמכליים הכיסים ,ואתר זה להתפשט מבלי להותיר

על הגרף בדל של בג.ד בתשובה לבקשתי שיותר לי להשאיר
אצלי את המזרק והתרופות שהבאתי איתי בתיק ,הונחתו עלי
שוב מהלומות אגרופים .לאחר שבדקו אותי מכף רגל רעד
ראש דחפו אותי לעבר שררה של ספרים ,ותןר שניות נתגלגלה
רעמת שערי השחור על הרצפה .ידי ליטפה בחרפזה את
הקרקפת החלקה ובגרפי חלפה תחושה של צמרמורת וקרר
להבהיל.

ומן החדר הראשון לשני .באמצע החדר עומד דלי ובר מי·
סבון עכורים .במים המזוהמים הללו צויד ההי למרות את
החלקים השעירים שבגוף .עליתי על ספסל ארון שלדיו ניצבו
שלושה ספרים .הראשון גילח את השיער מתחת לבית-השחי,
השני  -את שער·הגרף ,והשלישי  -את אזור אברי·המין.
התערים היו קהים וחתכו בבשר עד זוב םד .על כל תזוזה -
באה סטירת לחי .לאחר-מכן נצטוויתי לעלות על גבי כסא·
גינקולוגי לצורן בדיקה פנימית מדוקדקת יותר .מן החדר

עמנו .בסמוך התנשמה עדנת·נשים ,ושחת

השני נדחפתי לחדר המקלחות ,שם עמד אסיר פולני צעיר עם

לקבל פירור אחרון של אהבת הרעיה ,ליטול מידיהן את

צינור גומי בידיו .הוא חינה בלא כל הבחנה על הגרף העירום.
לאחר המקלחת קפצנו לתוך חבית עם מי·קרבול צוננים ,טבלנו

יצורים גבוהי·קומה וכחושי· גוף ,בעלי פנים גרמיים ומבטים

את גופנו ויצאנו בקפיצה .בחדר הרביעי חילקו לנר בגידם.
התהליך כולו לא נמשן אלא רגעים ,כדי שלמעלה מאלף איש

עד כה היטיבו

כי אינן ברדד בעולם .תוך שניות צריך היה להינתק מן הנשים,
הצרור הרמכן וללכת .בחוץ עמדו אנשי

המשרמ.

היו אלה

אדישים .כולם כאחד חבשו כומתות שחורות לראשהים ,לגרפם
מעילים ארוכים ושחורים ,ובידיהם רובים .אחד המפקדים
פקד  :למחנה הישן ,צעד !

ירכלו לעבור בלילה אחד את הגהינםו .הזה .בחדר·הםלתחה
קיבל כל אחד כתרנת·שק עבה וארוכה של אסירים ,מקטורן,
זוג מכנסיים רסבע·אסירים עגול .כל הבגדים היו מפוספסים

במחנה הישן ,זאת נדוע לנו ,נמצא כבשן·הרמות .חברה·

פסים רחבים בכחול-לבן .התלבשתי בחרפזה ומיהרתי לצאת

היה איפוא

ברגליים יחפות ,דרך דלת שניה לחצר אחורית .נחרץ חיתה

ברור אנה אגר צועדים .נעמדנו בחצר גדולה  -בסמוך לצריף
שהיה מואר מכל צדדיו .ממרחק נזדקרה לנגד עינינו הארובה

מוחנת ערימה בגהוה ישל ינעליים~ ,זתן זרקו המשרתים
מבעד לחלונות .ליד ערימת הנעליים שרב עמד אסיר ותיק
והנחית מכרת .חרא סידר את הנעליים זרגרת·זרגרת ,רכל מי

אסיר לפני שהוא מוכנס למחנה .בין השוררת שלנר הסנתנו
תרשבי·מחנת ותיקים ,רובם פולנים .הם הזהירו אר nנר לבל
נחזיק דברי·ערן, .במילים אחרות  -מוטב למסור להם הכל.
הבינונו כי נצא ממכרן·החיטרי עירומים ,רעל כן היו שהחלו

שיצא חייב היה ליטול את הזרג הראשון ולהסתלק .כל אחד

קדישא לבושת שהוחרים אף היא כבר אתנ,ו

-

הגבהוה של הכבשן .הגענו אל מכרן•,החיטרי ,שארות עובר כל

לחפור ולהטמין את חפצי·הערן בתרן האדמה

 -בהציבם

עליהם סימנים .הם סברו כי ייצאו דרך הפתח שדרכו נכנסו,

קיבל זרג נעליים ,למי גדולות מכפי מידתו ולמי קטנות .כל
אחד התחיל לחפש אחר נעליים מאתימות שעל רגלי הזולת,
כיד ל,שרב לוה Mלף בהן .תהליך החידםי נמשן עד הבוקר.
בעת שהוחזרונ למחנה ,פגשנו בדרן אח בשרתינו .הן בילו
את הלילה במוקם שהאשרנ·ר אותן ,רעתה הילכו הן או מכרן

השלמות
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החיטוי .כהשבחינה בי אשתי נקרעו עיניה לרווחה .היא שילחה

מסונפות .לאחר חילופי הבגדים התיישבנו ,לפי פקודה ,על

לעברי מבט של עידדו ודרכינו נפרדו.

הארץ והתחלנו לבדוק את הבגדים .במשך כמה שערת ישבנו

בדרכנו חזרה פגשנו סורים ארוכים של אסירים ותיקים,

כחושי· גר ומעולפים ,אשר היו בדרכם לעבודתם היומיומית.
האדם אינו תופש לעולם ,כי כל מה שחרא רואה סביבו נרעד
גם לו .סביבו נופחים אלפים את נשמתם ברעב ובמחלות -
אבל כל זה אינו מכוין כביכול אליו .הרי לא ייתכן שהוא
יכרע תחתיו וייראה כמותם ויפה את נשמתו ממש כשם שהם

מוציאים את נ,יזzמתם ! לאחר שעברנו על פני סור של חולים
ונכים התקרבנו לעבר צריפים צבועים בירוק ,שנראו מרחוק
כבקתרת·קיץ בעיירת מרפא .מסביב לצריפים הנצו פרחים.

בתוך הצריף הודיעו לנו ,כי בשל חרסו מקרם ניאלץ לחלק
בינינו את המיטות  -שלריזtה אנשים למיטה .האדונים החד·
שים שלנר היו ופלנים .לכל גוש •זtל צריפים שב 1התגוררנו
מינה ראש·גשר ולדיו משרתים .הם דאגו לאספקה ולסדר
בגרש .אף·על·פי שהאדונים האלה היו גם הם אסירים ,הם
נהנו מאמונם של הגרמנים .הם זללו וסבאו על חשבון הרעבים,
צרחו והיכר בכל הזדמנות.
ביום הראשון לכראי למחנה ראיתי כיצד מפליא קאפר פולני
מנותיו בפולני י•ז,.zיש עד שהלה נפל ולא קם עוד .עדיין טירון

הייתי במחנה ולא יכולתי לתפוס כיצד הרוג פולני את אחיו
ללא כל סיבה.

במשך כל היום צויד היה האסיר להישמר לנפשו מפני
המכות .רק לאחר שהשתטחתי על יצועי על הדרגש העליון
בלי שישגיחו בי במיוח,ד חשתי מוגן במקצת .בין האורחות

ופלינו כינים .כאן מתרחש הכל על·פי פקודה  :אכילה ,שינה,
יקיצה .גם כינים מוחו לד לפלות לפי פקודה .מן העבר השני
של הגדר תרה אחרי אשתי בעיניה וגילתה אותי במחלצרתי
החשדים .היא עודדתני במבטיה .הצלחתי לכתוב לה פתק כי
אני יוצא לכירון בלתי ידוע ,ומקורה כי במהרה בשרב ונחבוק
יחד

את

בננו יהחדי.

בשתיים אחר·חצרת הקימו אותנו בצעקות ובגידופים והעלו

אותנו על קרונות·משא .שוב אנו נעים ונדים .מסביבנו מש·
תרעים כפרים שלויום ושדות-קמה שופעי תבואה .זה שתי
יממות רובצים אנו בותך הקרונות .יהודים שנסער עמנו והכירו

יפה את דריכ גרמנהי לא הצליחו לברר את כיוון הנסיעה.
מפאת דרכי·המלך שניזוקו בהפצצות ,הוסענו בשוררת בשדה
הפתוח ,ושרשרת שומרים שרב דוחפת אותנו לאורך הכביש

בכיורן לא יחע.

כשברע האחרון חל בנר משבר פסיכולוגי קשה .בגיטר עדיין
היינו

בבחינת

בני·אדם

עם

חוויות,

רגשי

אימה,

פחד

ומתח

בלתי פוסק .בגיסו עדיין היה כל אדם מתלבט ומחפש דרכים
כיצד להיחלץ מצפררני הנוגש .לאורך הכביש עכשיו משתר·

כים עבדים אדישים ללא כל שאיפרת וללא כל לבטי נפש.

במרחק כמה קילומטרים מן המחנה ,בשוליו של יער עברת,
נתגלו לעינינו אהולים עגולים ,ירוקים ומוקפים· תיל דרקוני.

סבורים היינו שהנה הגענו הביתה .בהתקרבנו למחנה ראינו
טורי אסירים לבושי בגדי פסים ,שעמדו הכן לצאת לעבוהד.

היה עלינו ללמוד את תורת המחנה שכל כולה חיתה מיוסדת
על מספר פקודות צבאיות .שערת ארוכות היו מטלטלים אותנו

ימים לפנינו .כעת הוברר לנו ,שקיבצו את כולנו לאותה סביבה

בעת המיסדר ,כשבא הגרמני למנות את האסירים ,נתהדהדה

מיוערת בארץ באוראריה ,ולא הרחק מכאן יהיו בוודאי בתינו
החדשים .בעוד אנו ממשיכים בדרכנו ,כבר תחלו אנשים לנשרו.
ידיד קרוב קיבל התקף·לב ונאלצתי לשאתו על כתפי .הנעליים
שפשפו את אצבערתי והפצע הפתוח חתך כסכין .עם חברי על

אנה ראנה .במשך כמה ימים למדנו את הפקודות "כובע
חבוש" ר"כרבע הסר" ,שליוו אותנו בכל מקרם  :בבראנו
ובצאתנו

מהמחנה ,בפגשנו בגרמני ובעת המיסוד.

הפקודה " :כחבע הסר" רכהרף·'עיז ניצבר אלפים בגיליר·רא,ש.

מן המגרש שעליו ב17רכנו ,את .ואימונים יכולנו לראות את
נשותינו .הופרדנו מהן על·ידי תיל דוקרני ונאסר עלינו לחת·
קרב אל הגדר .זה חמישה ימים אבר יושבים בכלא .שמרעות
אומרות כי הצעירים שבינינו יישלחו לעבודה .תמיד היה רצון

לא לנטוש את המקום שבר י'זtבת ויההי גרוע ככל שיהיה.
שכן ,הנעשה כאן כבר ידוע לנר ואילו את הצפוי לנו שם,

בין הטורים ראינו את

יהודי קובנה שעזבו את הגיטר מספר

כתפי התחלתי נחשל אחרי האחרים .החיילים החלו דוחפים

וצועקים .הסרתי אחת מהנעליים ונטלתיה בידי ,כדי להשתחרר
קמעה מן הייסורים ולהדביק את טור הצועדים .כחמישה ק"מ

הלאה מזה הבחנו במחנה דומה ,אף הוא מאוהלים ירוקים
ומוקף תיל ·rרקרני .המחנה היה עדיין ריק מאדם והפועלים
עמדו בסירם הקמתם של הצריפים .הביאו ארחנו לשדה פתוח,
שם היה עלינו להמתין לפתיחת השערים .לכל אחד מאתנו

במקרם שאליו נישלח ,עדיין איננו יודעים.

חולקו שתי שמיכות ,פינכת·חימר קטנה וכף עשויה פח .מצר·

את המעיל והמכנסיים ונשארים בכותנות ובחגורה .רגעים

יידים ב"רכרש הפרטי" הזה נכנסנו למחנה שהוקם זה עכשיו.
הסוכרת שלחרכן נכנסנו  20 -איש לסרכה  -היו בנדירת

ספורים לאחר·מכן כבר עמדו מאות אנשים ברחוב בכותנות

ממיד חומר מיוחד עשוי נייר לכוד .שרר בהן בקירן מרענן ,ואף

בריגאדת·עברדה של אסירי·מחנה

כי רבצנו צפופים ודחוקים על הרצפה ,חיתה הרגשתנו טובה
בהרבה מזו שבקרונות להובלת בהמות .אלפיים איש נכנסנו
למחנה ,כולנו גברים יהודים מליטא .בימםי הראשונים לא נראו
תנאי·החיים גורעים כל·עיקר .קיבלנו שלוש פעימם ביום מזון :

יום אחד בשעות הצהריים נשמעה פקודה :

לעורם .מאי·שם הופיעה

כולם פושטים

ותיקים ,לכרשים סמרטוטים בלואים ומתחילים כמונו להתפשט.
עד

מהרה

עמדו

שתי

קבוצות

אנשים

עירומים,

זר

כנגד

זר.

ראש·הגרש הפשיל את שרווליו ,לקח בגד משלנר ומסרו לזה
שממולו ,נטל ממנו בגד ומסרו לאחד משלנר .תוך שעה אחת
היינו לכרשים בבגדיהם שלהם רחם בשלנו .חילופי הבגדים
בישרו כי עומידם לשלוח אותנו מן המחנה .כל מחנה משתדל
להשאיר
והבלואים

אצל

יושביו את הבגדים

נלקחים

עם

האנשים

הסובים והנקיים

העוזבים.

יותר,

קפה ,לחם ,שלשי הכיכר ,מרק חם לאררחת·הצהריים ,פיסת
מרגרינה ,נקניק אר גבינה .היו אלה ימי יולי חמים ,ועדיין לא
הוצאירנר לעבוהד .שכבנר יותר מחוץ לסרכות ונהנינו מזיוו
של העולם.

קברצת·האסירים

ענייני הבריאות במחנה הופקדו בידיו של רופא ,שעמו עבדתי

חבקיה שלנר הפכה בן·רגע לכנופיית קבצנים לבושי סחבות

בצוותא בבית-החולים היהודי נקובנה .סניטר גרמני הביא עמו

יהדות ליטא
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מספריים ,מלקחיים וכמה אגדים עשויים נייר .בעזרת "אוצר

כלים" זה והחומר הרפואי שניתן לנו ,הוטל עלינו לטפל
באסירים החולםי .אחרי מספר ימים של עבודת·פרן בבור
החצץ קבעו לי מעמד כאחד משלושת רופאי המחנה .באוהל·

בד גדול פתחנו את בית-החולים .בכוחות עצמנו ההי עלינו
לרפא ולשרת .שטפנו את הרצפות ,חילקנו מזון  ,נשאנו את

גופרת המתים ועשינו את כל שאר העבודות .בשביל מרפאה לא
היה די מקום באוהל ,ואת החולים שאינם צמודים למיטה
היינו מקבלים ומטפלים בהם בחוץ על הדשא.
מיום ליום פחתה מנת·המזון ונעשתה קלוקלת יורת ויותר.
הארוהח העיקרית הורכבה ממרק דליל של כרוב או כרובית.
מקרה המרות הראשון במחנה עורר בהלה .אולם מאז חלפו
כמה חודשים ,ולא עבר יום בלא מתים .בראש המחנה עומד
מפקד ולידו שני עוזרים .אחד העוזרים היה גרמני מקרבנה,
שכל ימיו שרית כעגלון אצל חרשתן יהודי .הוא היה כאן
הממונה על  2000יהודים .היה תר אחרי נותני לחמו לשעבר
כדי "לגמול" להם .היה מכה ללא סיבה עד אשר צנח האיש
לרגליו ונשאר ללא רוח·חיים .לעיתים היה מתגנב אלינו
לבית·הnרלים ומסיח את אשר עם לבו .הוא היה מעלה את
זכר הימים היפים בקרבנה כאשר ישב על דוכן העגלה .מן
היחס אלינו ,כאשר היה נוהג בנו בסלחנות ,ידענו כי מצב
הגרמנים קשה.

עוזרר השני של המפקד היה כלב מאולף טיפוסי שהיה נובח

בכל עת .מפקד המחנה היה איכר מאיזור הסאר ודאג כביכול
דאגה יתירה לסדרים במחנה שלו .ההי מעמיד פני בעל אחוזה

טועמים מן המזון  ,מביעים סיפוק ממראה עיניהם ,חולקים
מחמאות· למפקד ומסתלקים .ביום שבו ציפו לבוא הוועדה ,
היה המרק יותר סמיך ,וכתרן הקערה נתגלו תפוח·אדהמ,
קצת גריסים רליעתים אף נתח בשר .משום כן היו הכל מצפים
ל בוא הרועדות.
בארבע וחצי לפנות בוקר ,כאשר נשמעה הצפירה ,חיתה
צעקה רפאית "מיסדו" מחריהד

את מנרח•ת המח,נה .אנשים

שבורי גו ,שלא ישנו ידים ,היו מגיחים כחפרפרות מתחת לפני
האדמה ואצים אל מגרש המיסודים .מסרפם של אלה שחת·
ייצבר במגרש ,בתוספת מספר האנשים המתים של אותר יום,

היוו את המספר הכולל של תושבי המחנה .אף כי תכליתו של
המיסוד היתה התפקדות האסירים  ,היה במיסדר גם משהו מן

המיסטי .המי סדר היה בבחינת תפילת הבוקר והערבית של
מחנה-הריכוז .כאשר היה המפקד מופיע על המגרש והפקודות

"עמוד דום" ו"כובע הסר" היו מנסרות באוויר ,ניצבו האלפים
רתוקים

יחד

כגוש

אחד

בדממת

מוות.

באותן

שעות· בוקר

אפורות נראה אותו גוש כגוף אחד שניצוק במחהל וקפוא
ניסורים .בעת תפילת המיסדר האילמת מתחת לשמיים
החופשיים ,חשנו בקשר הקיים בינינו לבין אלפי הסובלים
והמעונים למוות בכל מחנות ·הריוכז ביארופה.
המיסדר היווה את עמוד·השדרה של כל חיי המחנה .לא
השעון ,כי אם .המיסוד הו·א השוהו לנו את מניד העשרת .
המחנה לא ידע שערת אחרות ,זולת הזמן שלפני המיסדר ,בעת
המיסדר ולאחר המיסוד .תמיד היה דוחק ונוגש .לעולם לא
נותר זמן להתלבש ,ללגום את מעט הקפה השחור ,לבלוע את

המרק הדליל אר להיפנות לצרכםי ,שכן השריקה יחתה באה

המהלך בגאווה בין הכרסתנים הופרחים שלו .גם בענייני רפואה
הבין ,לדבריו ,יותר מן הרואפים היהודים ,והחולים ששוחררו

תמיד במפתיע ,וההי עליך לרוץ אל

על·יידנר מן העבודה נאלצו לעבור תחת שבט ביקורתו .הוא

האיחור היה כה גדול ,עד שאנשים היו מסיימםי ללבוש את

היה הפוסק האחרון מי ותלה ומי לא ,והיה פוסל יותר ממחצית
השחרורים מהעבודה שניתנו על·ידינו.

בגדהים תוך ריצה למיסדר ,או מרוקנים את קערת המרק תוך

המיסדר•

הפחד מפני

כיד ריצה.

הרוב התחילו לסבול מחולשה בשלפוחית השתן ,ובכל שעות

כאשר לא היה למישהו כוח להגיח ממוארתו ,או שאחד
המתים הוכנס בטעות לרשימת החיים ,אר כאשר נשתרבב

הכינים ,חיתה ההתרוצצות תלון וחזור מידדה את השינה מן

חולה לביד הבראיים והמניד במיסדר לא התאים לחשבון ,היו

העיניים .חוסר·השינה היה מחסל את שארית הכוחות .לבית·
החולים שלנו נקלע פעם עציר זר וסיפר כי נשלח ממחנה

האלפים עומדים שעות על שעות ,שקויעם בתרן הרבז העמוק,

הלילה היו רצים החוצה  6-5פעמים .אם שקטר שעה קלה

דאכו לערוך רישום של העצירים במחננו .היה זה נהן·דת צ'כי

בגשם ובקו,ר עד שנתגלתה הטעות .יש שיצאו ממיסדר הבוקר

לעבודה ,ומן העבודה ה·יו חוזרים לימסדר .נעמט  18שעות
היו האנשים עומדים על רגלהים החלושות והצבות  .במחנה

שישב כמה שנים חבוש בדכאו .הוא סיפר לנו פרטי ם על
כל המחנות היהדויים בסביבה ,שכולם השתייכו למחנה דכאו
הגדול .למדנו לדעת ,כי המחנה המרכזי של דכאו נקי מיהו·
זים ,וכי בני הגזע הארי חיים בתנאים טובים משלנו .הוא
ניחם ועודד אותנו ,כי קץ המלחמה קרוב וכי יש לנר סיכויים
לחזות את החופש במו·עינינו .היו אלה דבריו ש ל כומר

היו עומדים ,בעבהדו היו עומדים ,בתור אל המטבח  -היו
עומדים שעות על שעות .לכן היו הרגליים האבר הרגיש
ביותר .הרגליים הנפוחות ,עם הפצעים :המשופשפים בנעלי·עץ,
התנועעו ונגררו בלא יציבות .בשל מצב הרגליים קיבל תזסרב

לאחר ביקורו נרשם כל אחד ברשימת·דכאו וקיבל את

המחנה יציבה והילוך מיוחדים לו ,כאילו חפן גרפו לשני
 הפלג העל~ון של הגוף לחו,דפלגים בלתי מתואמםי

ומ.דבר באוזני חולה גוסס.
מספרו .את המספר שלי מטעם דכאו  - 85733 -היטבתי
לזכור מאשר את שמי הפרטי .אין עוד שמות במחנה .מספר

לא היה מקום לשבת עלי.ו  -כי אם לעדומ או לשכב .במיסדר

והרגליים לחו.ד רובם הגדול של החולים במרפאה רבנית·

החולים היו חרלי·רגליים .שום אבר אחר בגוף לא גרם ליסורים

כן וכן יוצא לעבודה ,מספר כן וכן נענש בהצלפות השוט,
מספר כן רכן נפל למשכב ,ומספר כן וכן נפח את נשמתו.
מפקד·המחנה עמד על כן שנחרות את מספרינו על לוחות·עץ
קטנים ןנתלה אןתם ·על החזה .לעיתים הי; ן אבות רעדות מעיטם

היה קורע את כותנתו היחידה ובלבד שיעטוף את רגליו.

הרשויות הגבוהות יבותר של דכאו כדי לערוך ביקורת במחנה.

לחבוש את האצבע המשופשפת אר הקפואה ,לרפד זירת את

היו בוחנים את בית-החולים ,את המטבח ואת שאר הצריפים,

זו חיתה אחת מאדגות היסוד זסל האדם במחנה·

כה רבים ולעיתים אף היו הסיבה העיקרית למוות .הפצעים
המשופשפים העל,ו מוגלה ולא התרפאו .כל פיסת סמרטוט
השיה אדם מוצא היה משמש כיסוי לרגליו .לעיתים קרובות

געל·העץ -

השלםרת
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הריכוז .מי שהיה בעל זוג נעליים שלמרת רבידו חתיכת שק

כז היה ומסלמן אחד דומה לאחוי כומ שלד אחד לאחר.
לא רק מבחינה גופנית ,כי אם גם מבחינה נפשית  -היה
המרסלמן האחד דרמה לחברו .ואין זה משנה מה היה בעבר :
אם פועל ראם סוחר ,אם מהנדס ראם רופא  -הרעב ייבש את

בית·החולים שלנו החליף אן מקומר ועבר מארהל·הבד
לצריף·עץ .בצריף הוקצה לנו ,הרופאים ,קיסרן משלנר וחדרון
זה הפן למרכז הפוליטי והתרבותי של המחנה .כאשר השיג

המוח וכושר המחשבה נשתווה אצל כולם .אנשים אינטלי·

חדלו לקלוט באוזניהם ,להבין ולהגיב באורח תקין .כאשר

מישהו עתרן ,היה מכגיסו בחשאי אלינו .היינו מסתגרים עמו

נשאלו ,חיתה התשובה באה אך מקץ רגעים ארוכים .חולפת

בחדר ומתנפלים עילו כדי לבלוע את הדייעות מהחזית .הזכרת

שעה אדרבה עד שנזכר מרסלמז בשמר אר במספרר .הוא חדל

היחידה שעמדה לנו ,הרופאים ,חיתה פינה זו שבה ניתן לנו

מן המאבק עם העולם .דעוייז משסביב .ה~ התנהל לאיטר,
חשב בעצלתיים והגיב בכבדות ,שכן הרעב הרס את כל
מנגנון·העצבים שלו וניתק את הקשרים ה"טלפוניים" בין
איבר לאיבר בגופו.

לשעבר ,מורים ובעלי תארים אקדמאיים ,היו עמלים כל הימים
בחפירה ובהטענה של מלט ,ובערבים היו מוצאים לעצמם
רגעי נופש מועטים כדי להתחמם באווירה רוחנית מסביב
לתנור הקטן שבחדרנו .פרופסור וינאי ,מרצה לותלדות האמ·
גרת שלעבר ,היה סר ~ליבו בחשאי ,רבע עד מוות ימינה
כינים ,הויה מרצה לפנינו על אמנות הציור.

מנקודת·ראות רפואית ההי מצבו של המוסלמז כשל אדם

כדי לעטוף בה את רגליו ,נמנה עם המאושרים הועשירים
בחמנה .היו שומירם על הנעליים ובלילות היו הישנים מסתי·
וים אותן מתחת לראשם.

לפשוט ביתר חירות את רגלינו .בכל המובנים האחרים היה
מצבנו שווה לכל השאר .רעבנו עם האחרים ,התהלכנו יחפים
ומרופסים ככל השאר רעל כן רחשו לנו האנשים אמרן .אמנים

המוות הפן לאורח יומיומי במחנה .איש לא ירא ערד מפניו.
אין מדברים על המרות ואת המתים איד מזכירים .המילים

"מורת" ר"נפטר" אינן מצרירת באוצר המילים של המחנה.
כאשר רוצה איש לומר שאדם מסויים הלן לערל מר ,הוא אומר :

גנטיים ,נבונים

ופיקחים ,בעשר

כבדי מחשבה

ומטופשים .הם

הנתון במצב של גסיהס איטית .לכ מערכות גורפ הרוסות,
הדופק שלו מואץ ,רפה ודק ,וחום גופו מנוך מבעלה שלהמ מזת

של גרף נורמלי .הוא היה דועך הוולך ומעכל את הפירורים

יiדאחררנים של חומר גופו .מנסיובנו ידענו להבחין ישcג,רה
ארוכה של סימנים ,שלעיתים היו המבשרים· הנאמנים על קצו
הקרב של האדם  :כאשר היה חולה עומד ומטיל את מימיו על
חברו ,או שהיה עושה את צרכיו על ערימת הקש במיטות

-

ראינו אות לכך שימיר ספורים .הסייגים ,שהם מותר האדם מן

הבהמה ,שרב אינם פועלים

-

סימן שקיצו קרב

j

כאשר היה

העבודה

בא היודי למרפאה מז העבודה ויציבת גורפ אר הילוכו גילו

הקהש ,הרעב ,הלכלזן והכינים ,דילדלר בלי הרף את שררו·
באיחור

סימנים אופייניים  :הראש מוטל לאחור והבטן נדחקת קדימה,
ידענו כי ימיר ספורים ; ה"לורד" איבד את מתח השרירים של

לדאוג לאוהלים חמים יותר .הסרכות הקיציות נהרסו והחלו

חרט·השדרה ,סימן שהוא יוצא לדרכו

מי שחדל לפלות את

לחפור מקומות מגורים תת-קרקעיים ,לתגן מעט על העבדים

כיניו אר להתגר,ד שעה שנחילי כינים אכלו את בשרו

מפני החורף הנזעם של באורארהי.
אנשים חשדים הגיעו למחנה .משלוחים של יהודים מרוסיה
הקארפאטית ,מסלובקיה ,מהונגריה .הם באר למלא את השורות

פירוש הדבר שאיז העמל כדאי ,והוא מכין את עצמו למרת.
כאשר חולה היה שרכב נפוח מרעב ,בפנים צברת ורגליי כשני
ברלי·עץ עבים ,היה מאבד את ברזליו במשך הלילה ,ורק שתי
שקיות קטנות עררן תלויות לו מתחת לבתי עיניו  -סימן
הוא שהמוות קרןב .אצל חולה כזה פתוחים כל ה"ברזים",
נפרצה מסננת הכליות ,ויחד עם הנפיחות תכלה ערד מעט גם

"הוא נשפך" אר "סבורני שבקרוב אשפך' '.הסתיר

תינו.

יום·ירם

קצר

הזמן

את

קצירו.

אדונינו

הקר ,
נזכרו

המדולדלות ,ולהחליף את המתים במקומות העברות .המעבר
מן החיים אל המוות היה מהיר .המוות היה מופיע לעיתים
בלא שיבחינו בר .תרד מספר שברעות היה גבר בעל גרף ומלא·
אונים נמס כנר של שעררה .בתחילה היה מזיז עצמו בשומן
שמתחת לעורר ,לאחר·מכן היה מכלה את שריריו ,ולבסוף היה
הרעב חדור לתוך דא.רבים החיוניים ביותר של גופו  -לנכ,ד
לכליות ,ואל הרגיש שבאברים  -אל המוח .כאשר הגיע האדם
שללב מסריים של רזון ,היה מתחיל להדירדר מהר והופך

j

-

נשמת אפר .את המועמדים למורת הכרנו לעיתים גם בברק
הטיפוסי בעיניהם .העיניים היו פררצרת·ברלטרת מתוך חוריהן
ומבריקות בנצנוץ קר ,רבברק·פלדה ימוחד זה היה המבט החד

האחרון לפני שנעצמו העיניים לנצח.
איש המחנה

היה מוצא

את מרתו בדרכים

שוגרת :

פעמים

ל"מוסלמז" ,השם "מוסלמן" היה בחינת מונח טכני ,ומקורו

היה כורע תחתיו ללא סבל במוקם העבדוה ולא היה קם ער.ד

במחנת·ההשמדה אושוויץ ,הפך איש ל"מוסלמן" פירוש הדבר,

לפעמים הוא יושב בצריפו ,לוגם מז הקפה השחור ,הפינכה

שכוחותיו אפסו ,איז הוא מוכשר לכל עבודה שהיא ,אוכל לחם
חינם ועל כן עליו ללכת למ· :z-רפה .לגבי מוסלמז די היה

נשמטת מידיו ,הראש נופל על החזה ובא הקץ .פעמים היה

בכמה ימי

עבוהד

בשלשול קיזtה

-

קשה ,במספר

מכות בלתי צפויות,

אר

ואיננו.

מסתובב על צדו בשנתו

-

ואיננו .החיים בגרף התשוש היו

תלויים כעל חרט דקיק ,והחוט היה נקרע בז·רגע .אן לא
תמיד בא המרות בנעלי· בית ,בלא שישמעו את פעמיו .לעיתים

דמ,רסלמז היה הטיפוס הרגיל של ה"קאצעט' ',שכמוהו נמצאו

חיתה גסיסה ארוכה ,תוך עוויתות וייוסרים איומים כמשן ימים

עשרות אלפים בכל מחנות·הריכרז ברחבי אירופה .הוא ניכר
ממרחק בהילוכו האיטי וההססני ,בעיניו הכבויות ובמנטר
הקהה ,בשוויון·הנפש שלו וביזzלררת המרות שאפפה אותר.

ולילות ,עד שהמרות גאל את האיש.
מסרפ העצורים השיה ,הכרח לשחררם מז העבודה ,עלה
מיום ליום .מאות החולים ,הנכים והמתים-למחצה ,לא עצרו

גופר היה מ,נה רזןו ומצומק ,ורק ערר בגןר הקלף היה מכסה

ערד כוח לעמוד על רגליהם .לקנח את האף ,להתרחץ ,לפשוט

את עצמותיו הח•זtופות .מפניו אזלה שכבת השומן ,המשורה

את הבגדים

הכל היה לגביהם בחזקת עבודה גופנית ק•ז~ה

לכל אדם את קלסתרו האישי ,ועיניו שתי שוחות עמוקות .על

מניזzרא ,שלא לדבר כלל על עבודות אחרות .אולם המחנה

-

יהדות ליטא
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שלנר ה~ה מחנה·ערבדה .החברות המעסיקות היו משלמרת· לפי

בתקופה ראשונה היינו מכניסים אותם לבית-החולים ומצרפים

גולגולת  ,וסיפקו מד.רן עלובדים ,ולא לחולים .נשאלה השאלה -

ארת ,ם אל מנין החולים .אירלם מספרם רב מיום ליום ,והדבר

מה לעשרת ן כיצד מביאים לידי כן שהיהודים יעבדו יומותו

נאסר עלינו .לפני המיסוד אםור ,היה שתימצא בבית-החולים

בעת '\בערנה אחתן את התשובה לכן נתן רוצח ,שהיה רופא·

ילדים במידם של הס"ס .באחד הימים הגיע לבית-החולים
רכוב לע אופנוע וציורה עיל הר 'lפאים להתיי-צב ·ליפניר כחזי,ת
הצריף .שלושתנו נערכנו בש,ררח לפני•ר ,והקשיש בינינו החל
לקרןא את הדר"ח בנוסח המקובל  :בבית·הח,ולים שוכבים כן
רכן חולים ,כן  'Iכן עזנו ,כן רכן מתר ,ומשאר הבחינות הכל
היה בסדר גמור .בקול גערה חקר כל אחד מאנת,ר ,מהי
ההתמחות המיוחדת שלנו .את עצמו הציג כרופא הממונה על
כל המחנות ההיודיים בסיבב·ה .הוא הודיע שיערוך למחרת היום
ביקור בבית·החולים ,ודרש שהבל יתפקד בדייקנות.
למחרת היזם הופיע בלוויית עריזר,ו .בהיכנסו לבית-החולים

ציורה על כל החולים לפשוט את בגדהים ולצעוד לפניו עירו·
מים כביום היוולדם .על הפקיד הרושם ציורה ,שכאשר יקיש

נפש חיה מלבד החולים .אן הסובל ההי ופנה לבית-החולים,
כטובע הנאחז בדפנות סירת-ההצלה .עוד לפני הקריאה למיסוד
היו היחפים מתקבצים מתחת לחלון בי·ת·החרלים וממררים
בבכי .אן הוצאנו את ראשינו החוצה ,הושטו כלפינו עשרות
זוגות ידיים בבקשת רחמים .בחשאי ניתן לנר לעזור לבדוידם
מחם ,הריינר נותנים מחסה לחל'שרים שבהם .במשך שערת היו
היחפים· עומדים ומרקדים מרגל אחת לשניה ,מחזיקים את
רגליהם בידיהם ,קורסים על הארץ ,ומחממים את הרגליים
בחבל פהים ,מקוננים בלי הרף ונאנקים מייסורי כאב .מחמת
הכפור היו עירקי·הדם של הרגליים נסתמים ,הדופק של
הרגליים היה נעלם וזרם הדם לא הגיע אל האצבעות .בתחילה
הרו האצבעות מכחילות ומתרת ,ולאחר-מכן  -הרגל כולה.
הכאבים היו כה קשים ,וללא נשוא ,שאפילו הומסלמנים,

מבקלו ,ישרום בפנקס את העובר ~באותר רגע .כל החולים,

האדישים וקהי החרשים ,התעוררו מןתן שלוות המרות שלהם.

חלושים ומתים-למחצה ,בעלי חום גב ,חן ופצעים מבהילים,

העבודה במרפאה ובבית-החולים רבתה מיום לםזי,, ,היינו

אולצו לעבור לפני הרופא ,והוא היה מקיש במקלו .רזון

עוסקים בה מחמש בכרקד עד שעת לילה מאוחרת .מן הגזף

מתקדם  -בקישח ,רגל קפואה  -נקישה ,פצע גדול מדי -

ניטל כל כושר ,,התנגדות .פצעים וכיבים כילו איברים שלמים.

נקהשי .למעלה ממחיצת החולים נרשמו מספריהם .אל בית·
החולים קרבה עגלה ליטול עמה את ה"נבחרים" .הנעליים

מורסות מוגלה נפתחו בלי הרף .לעיתים נראה כאילו לא דם
הוא הזורם בעורקי ,האדם ,כי אם מרגלה .כל שריטה גרמה

חולוצ מרגליהם ,חלקי לכשר נלקחו ,והעגלה הוטענה גלי
עצמות חיים .החזקים ביניהם משכר את העגלה מלפנים ודחפהו

לפצע מוגלתי .גופו של האדם נמס עליו ,ומרגלה נשפכה מכל
האיברים .החולה היה קורע פלג מרםתנתו או ממעילו ,כדי
לחבוש את פצעיו .כחומר החבישה העיקרי שימש לבר הנייר.
הטבח ,ה,ממונה על המטבח הגרמני ,היה מיטיב עמנו לעיתים
רנותן לנו את נייר שקיקי הסדכר ,מהם הייונ מ·תקינים פסים

מאחור ,הומראה ההי כשל מלווים בהלוויה של עצמם .רק מקץ
כמהי ימים נודע שהם הובאו לתחנת·רכבת רמשם נשלחו
לאושווץי .בשימם קץ לסבלותיהם של האנשים שגורלם נחרץ,
ראו זאת הגרמנים כמעשה הרמאני מצידם .הם העמיrדר פנים

לתחרכשת .לעיתים היינו מקבלים נייר משדמן מעטיפות הרמ·

כאילו אינם דזיעים כלל מיחו שהביא את האנשים הללו

גרינה .את הנייר המשומן היינו מניחים על הפצע וקושרים

למצבם הנוכחי ,שבו ההי חמורת ט.רב מן החיים.

בפסי נייר של שקיקי הסוכר .את כיסי המוגלה היינו מנתחים

בבקרים שרר כפור ובמשך הלילה קפאו ביצרת היער העמו·
קרת .בעשרת היום מציצה לפרקים השמש והקרקע נעשית שוב
רכה וטובענית .היד'!.ידם החן יוצאים לעבודתם בבגדים דלים,
ללא לבנים וללא גרביים .הנחרבת היחיהד שניתנה עם הכניסה
למחנה כבר נקרעה מזמן ,לאחר שבלתה מן הזיעה ונרקבה

ללא סמי הרגהע ,שכן חרשי הכאב קהו אף הם ,ואן לעיתים
רחוקות היו החולים צועקים מכאב בשעת הניןתח .בשלשול,
המחלה הנפוצה ביותר במחנה ,טיפלפר בעזרת פחם שהיינו
יום קשה בנית· ;החלוים, .כשערה מתים ן.מכה עשרות מועמדים

על הגרף .בבקרים הצוננים ,במגרש המיסוד ,רועד  .הגוף מקור

רר.פ-צה ,ובמסדרון .איו ידיים שריצי~ו את

ובעת

ההליכה

לעבוהד

מתחממים

קצת האיברים

שקאפו.

היהדוים• היו ממיצאים כל מיני תחבלוות כדי לחמם את גרפם.
העובדים במלט מתקינים לעצמם אפודות מנייר שקי·המלט.
אחרים עוטפים עצמם בהסתר בשמיכות וויצאים לעכורה.
האנשים נבר,ן בכל פחי·האשפה ,כדי למצוא סמרטוט להתכסות
בן ,חמהשי בוחרים שגזרו את שמיכותהים רע,שן מהן חקלי·
לובש ,ניתלו במרכז המחנה לעיני כל .כעונש על התעטפות
בשמיכה בשעת העבודה ,הי,ו מקבלים מלקות .הקזר הפנימי -
מרעב, ,רהק,רר בחוץ ,זירזו את תחליד הכיבוי של להבת-החיים

הקלושה שהבהבה עדיין ב~רפר של איש המחנה.

מפיקים

נמר·ידינר מאודי·עץ שרופים.

מתגוללים על

גופרת המתים ולא מיטות שעליהן אפשר להשכיב את החר·
לים .אנו מתר~רצצים אוביד עצרת מן האחד לאחד ואיבנו
מצואים דרך להרשיע לכולם אר להקל את סבלם .בהיותנו

טרודים כל·כן עם הכלל ליא חיתה בידינו שהרת להתמסר

ליחי.ד לפתע נתקו מבטי בעיני,ר הגדולות של נער צעיר,
שישב בצד כשהדא מחבק בחוזקה את אני,ר .עצרתי לידם

ומיששתי את לבר של האב ,אשר כבר דעך ב.זרןעותיו של בנר.
עיני הנער לא מדש מפני אביר והשתקפו כהן אהבה ,עדנה
ופחד מפני גורל.ו של האב .הנער חש בי ,הרים את עינין
רשא· ל  :דוקטור ,מה קרה לאבי ,אני אן מרפה ממגד והוא נשמט
מיד ארצה .לי ה~ה מוסר את פת לחרמ האחרונה ,וכעת אין
לו ערד ברח לשבת ...

במחנה נשמע קול בכי אן לעיתים רחוקות .על רקע בית·
הקברות .ההמוני לא ,היה מ.קרם לטרגדיות קטנות .איש המח:נה
הי·ה כעץ חרב ןמירבש .אף·על·פי·כן היחה במחנה קבוצת
אנשים ,שחיתה מייבבת בבכי .הרו אלה היחפים .מחוסר נעליים
נאלצ,ו להופיע למיסוד ברגליים יחפות ,ולדשדש בשלג הרטוב

שעברו את המסננת בא,רשרריץ ונשלחו הנה לעבוהד .הן באר

ובבוץ שהפן לקרח .הם היו קופצים מרג'ל לרגל ומייללים.

צמרקרת· גרף רכחרשרת·פבים ,גלוחות ראש ולכרשות שמלות

למחננו הגיע משלוח של נשים יהודיות .הכל אצר לראות
שמא מצרירת בשרתיהם בין הבאות .רובן הדי נשים מהונגריה,

הסלםרת

ארוכות ,וחסרו כל צררה ,על כן זמר בלכ אחת לרעותה .אי·
אפשר היה להבחין כיופיה של האחת ובכיעורה של השגיח -
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אנושי במצב כזה ,שלמראהו 'וזכת העלום עד היכן הפליגו
במעשיהם .אף אנו' הרואפים ,התיזלנר ממאינים במציאותו של

לא נעורים ולא זיקגה .נשיותן לא ניכרה כלל מתוך לבושן

מחנה·החולים

ולולא ידענו זאת מראש ,לא היינו מנתינים אם נשים לפגינו

להעביר בקבוצות את החולים למחנה מספר ארבע .החלטתי
מרצוני ללוות קבוצה של חולים ,כדי לעומד מקרוב על הנעשה

או גברים .כעבור חודש·חודשיים חזרו לאיתנן והסתגלו לחיי

הריופי

ובמטרות

שלו.

עמדה

מכונית·משא

ומ.חגה בהמירות גדוהל מזו לש הגברים .שער·ראשן צמח

במחנה·החרלים המדש ,כיצד דו,א נדאה והיכן מקוןמ ,המוכנית

רבמר·ידיהן התקינו והאתימו שמלותיהן לגרפן ,וכל אחת מהן

הועמסה גל של עצמות .לידי שכב צעיר מפדר·אה ,בנר לש

ניכרה שרב במראה האישי שלה .עובדתן חיתה קלה יותר וגם

פrרפסרר ,שרגליו היו קופאות והעצמות הגלןירת בצבצו מבעד

מזרנן הי· ה טוב יותר' ונגתלו גערות צעירות רירפת·מראה

לעוד הרקוב .כל אחד המאנשים סבל מפצעים ואיברים קופאים.

שעינ~הן עיוניות וצחוקן משרבב  .תיל דוקרני הפריד ביניהן

היללות והצעקות של הדחוסים הרלחרצים נשמעו בכל המחנה.

אחת לבאור בדרבים עם רבג ,הוי מגלחים שןב את שער·ראשה

מכרנית·המשא דמתה לקבד·אnים פרתת הזועק לשמיםי .כאשד
הגענו למחנה מספר ארבע ,לאחד נסיעה של מחצית השעה,

ומשלחים ארתה לעדמה קשה .כדי לקבל טיפול במרפאה שלגו,

כבד נמצאו במכונית שני מתים וכמה גוססים .ליד המכונית

הן היו אבות בקבוצות בלורית ומ.שגיחה של הס"ס.

הופיהע קר.בצה של גברים בעלי גרף ,אנשר הציג· ר עצמם כחפאי

וביו מחגה  ,הגברים ונאסר עליהם להיפגש יח.ד כאשר העזה

הרואפ מטעם הס"ס היה מבקד במחנה לעיתים רחוקות .הזא

המחנה .פניתי אל הקשיש ביניהם והחילרתי תרקד אותר ושואל

דאג מאדר לנקירן בבית·ה nרלים ,ומשרם כן ציור-ה לאסור על
החולים להיכנס למרפאה כשנעליהם על דגליהם ,לבל יכניסו

אם מצריות בידיהם תרופות בכמרת מספקת ,מה בדבר ותמרי·

עהמם ברץ .לא איכפת היה לו אם קד בתרץ אר לא .ליד פתח
המרפאה נאלצו האנשים להתיר את קשרי החוטים ,לגלגל
את חרטי·הבדזל ששימשו כתחליף לשד,רכים ולחלוץ את נעלי·
הם ,להוריד מעל לרגליים העייפות iרiרחרלרת את תחבושות·

חביהש ,מכישרים ,אם נותנים לחולים תזספת מזרן .דו,א השיב
על שאלרתי נחירך ציני ,ד 'bא ~חת כ.י ארתה שהע ררKפ עציר,
תמים רמסכן ,שאינו תופס את המתרחש סביבו .אין להם כלום,
לא תרופות ולא יבת· nרלים .גם המזרן אצלם מ• ועט וגרוע יותר
מאשד במחנות אחדים.

"רמה ערהל בג·רדל התולים אצלכם  " 1שאלתי.

הנייד והסרמטוטים ודק אז להיכנס לפרוזדור הקד של "בית·

החוילם",

חבררת·הבנין החלו להתל·רנן כי היהודים מתרשלים בעבודה,
כי הם מרכי חולי זחולשה לאינם משתכרים אף כיד שרוי מזןנם.
בכל מחנרת·היהרדים בסביבה החלו מתקבצים מאות אגשים
שנהפוכ לדמסלמנים ואיבדו את הכושר לעבו.ד ·הע~תודה הי.הו·

"אנו משכיבים

אותם

ברתן

צריפים

עד

חשויכם וצפופים,

אשד הם מתקדרים ומפנים את מקומם למשולחים הבאים",
מחילופי הדברים עם הרופא נתחורר לי הכל .במחנה זה
"חיו" אנשים חיים ומתים .הראשונים היו אוכלים לשובע,
עובדים ,מתילשבים יבבגדים נ~ים א~זינם ייעדום חמוסר ,ב·ערד

זית החלה להידלדל .לא הגיעו עוד משלוחים חדשים ומספר
העובידם פחת והלך מזים ליום .א·רשוריץ כבד נמצאה בייד
הרוסים ,ולא היו ערד תאי·גאזים שםהם ניתן להשימד את

רצ'רכסל.רבקיה ,הועסקו

המוסלמנים .רואפ הס" Oהגה תכנית משלו כיצד להיפטר המם

כמה אלפי חולים .מלבד החפאים התגוררו במחנה כהמ עשרות

ולשחרר את המחנה מן המשא המיותר .הוא הפך את המחנה

ראשי גושים ,טבחים ,קארפס ויחידת קברנים .יחידה זר עמלה

הרביעי למחנה של חולים ,כלומר לרכז שם את הח•ולים ואת

קשה אך קיבלה את מז,רנה בשפע, .אנשיה נאלצו לשאת מתוך

החלושים מכל המחנות לצורכי מרפא ,ניתוחים או החלמה,

הצריפים למעלה מחמישים מתים ליום ,להטעינם על עגלות,

כיד לחרפכם ש,רב לאנשים בריאים ומוכשרים לעבודה.

שהאחדים היו נופחים את נשמתם והיו מספקים עבודה ורפנסה

לאלה שהיו בחיים .למעל· ה מארבעים ורפאים ,בדובם מהונגריה

-

אר יותר נרכן ,לא וו.עסקו

-

אצל

למשוך את העגלות ,לחפור את הרברות ולקר.בו את הגריוות.

ברקד אחד הופיע רופא הס"ס וציורה להוליד אל אחת

אכשר חזרתי למנתה ,קיבלו אותי בשמחה החולים שחיכו

הכיכרות במחנה את כל החולים רהמ·חלימים .האנשים עמדו
עירומים בכיכר כשגרפם מכחיל מכפרד ,רחינו .בהבעת פגים

הבא .עצם שרבי חיזק בלבם את הארמנה ,שהפעם

של "מבין" גדול בגרף האדם החל הרופא ברחן כל אחד ואחד
מהם ורושם בפנקסו .כרגיל היה מוציא את משפטר לפי המראה
הכללי ולפי העצמות המזדקרות .כל אחד מן השלדים החיים
הללי השתדל להעימד פני אדם שעדיין כותר במותניו  :היה

למשל·רn

שרב אין מדכ,ים אזתם ,רכי הם ונסעים להתרפא .לחברי מסרתי

דין·רתשבון מדרייק על נסיעתי .את החולים הרגעתי ,שבעיני
דאיתי את המחנה ואת הרופאים .הם האמינו לי וברגליים קלות
יותר עלו על המכרנ·ית .אם היו נשארים במחנה של -רנ ראם לא

-

גורלם נחרץ ממילא בשל מצבם חסר התקררה.

זוקף את ראשו ,נרשם אוריד מלוא החזה ,מותח את מעט השרי·

בדצמבר נידלדלר כל מחנרת·היהרדים של דכאו במידה כזו,

וים שנותרו לו ,למען יחשוב הרופא כי עדיין חזק הוא ומסרגל
לעבו.ד נאותר יום הוא רוקן את בית·ה nרלים ,שחרד את צריפי
המחלימים ,ולמלעה משלרש מאות איש הרבכו לשם השברה

עד שהמפקדה הראשית החליטה לערבב את האנשים ,למזג

למנתה מספר ארבע.

אחדי כל התרמיות שרימו ארתנר הגרמנים ,ניתן הי -ה ל nש;ב
שלא נאמין ערד לשרם מלה היוצאת מפיהם ,ראף·על·פי·כן

מחברת ולצמצם את מספרם הכולל .ממחנה מס'  2שלנו הוצאו
כמה מאות יהודים בריאים ,כביכול ,ונשלחו לאי·שם בגנרל
הציבי ,לעבודה במכדרת·המלח .במחנה נותרו רק כהמ אמות
חולים

ונכים,

יוחד עמהם כעשרה

אנשי

שירות ורופאים.

המעטים שהיו בריאים ,ואשר הותר להם להישאר ,חששו מנפי

בכנע הלב לפיתוי ,שא/lב באמת קיים מחנה כזה שב; ימצאו

שותפות גורל עם החולים ,והלכו אף הם .המחנה התרוקן.

הא:גישם מרפא וטיפול טוב יותר' שאמ מצבם הקהש של

גם אצלנו ,הרופאים ,פחתה העבודה .התפרקנו קמעה מן המתח.

הגרמנים בחזיתות הביאם לכלל הכהר שאין להאשיר חומד

בלילות·הירח החורפיים היפים היינו עורכים טיולים מקצה

יהדרת ליטא
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המחנה ועד קצהו ,ואחר·כן נרדמים וישנים שינה עמוקה  .את

ולא להגיח מתחת לשימכות.
בית-החולים שבמחנה מס'  7ההי גדול ונאה יותר .גם

המתח של החודשים האחרונים אי·אפשר היה לשאת עו.ד
הגרמנים גחגו את חג המול.ד אחד המפקדים נכנס בערב

סידורי קבלת החולים היו שונים משלנו .מסרפ שערת ביום
נקבעו לקבלה  -וחסל .בבדא השעה בסגריר הדלתות ,גם אם

בברכr ,

ע·ז~רות חולים חיכו ע·1יין בחוץ .בפתח ניצב שומר שהשגיח

החלהמ המהרי .ובמיי הגת השתלד-ו הגרמנים ל,א להציק לנר.
ור.א ציורה על ומ.טבח להכין מרק טוב מן הרגיל בשביל
ה"אנשים" )באותם הימים זכינו לראשונה בתואר "לריטע"(
והורהי לפתוח למשך שעתיים את שערי המחנה של הנשים,

בלא הרף לבל ייכנסד בנעליים שדבק הבן ברץ ,רמש-רם כן היה

כשפסקה העב· ודה הקשה נחנו ונרגענן..י

ראש·השנה שלהם  'Jבית·החולים ובירך את החולים

למען יבלו ה"אנשים" ש~ה קלה בחברת נשים .בחדר-המכבסה

הגדול בת קבצן יחד הנשים והגברים ולא ידעו במה

להתחיל.

-

והרגליים

ניסו לשיר יחד

-

אן השירה מהם הולאה ,לרקוד

בית-החולים תמיד נקי ונרצץ .כאן לא שלט הרופא ,כי אם
הקאפו ,אשר דאג לסדר רלנקיון יותר מאשר לשלום החולים.
בימים שבהם נהג להופיע רופא הם"ם לא חיתת קבלת לותים
כלל ,והכל הבהיק מרוב בקירן .בקרשי הסתגלנו לסדרים החד·
שים ,ובזמן הראשןו התנגשנו לעיתים קרובות נום הממונה
עלינו ,הקאפו ,ידידוי .הוי.נגרי מומלח ןערמומי שבילה את רוב

מסרבות ,והנה נכנס מפקד פלוגה ,שיכור כלוט ,ופצח בפזמונים

ימיו בפאריס .אנו ,הליטאים ,לא נשאנו חן בעיני אנשי בית·

ובדיחות גסות עד שפני הנשים להטך מבושה.

החולים.

הסאניטר בעל הסמכות הממשית בכל העניינים הרפואיים

מחנה מס'  2חוסל .כהמ אלפי יהודים נשארו שדכנים בשו·

r

חרת העמוקות שבסמוך למחנה הושאר עקרו ועברו למחנה

היה קצ ם"ס צעיר ובסול כל יציבות נפשית .את הכבדו אהב
מאדו ,רכל אימת שהיה ככנם תוך ריצה לבית·ה nרלים היה
עלינו להזדקף מלאו וקמ  ttנו ,לרוקע ברגלינו ולצעוק בקול

עמנ,ו את השמיכות ואת קערות·החימר וכן עברנו לביתנו

רם :

ונבל פעם היה מפיק הגאה מיmדת כאשר

הדחש .מבחינה חציונית דמה כל מנחה למשנהו ,אן בפנים

היה מניף לערמונת את ידו ומצררה "להמשיך 1צרכיו הרmגיים
היו צנעוים למדי .האו חיבב את משחק השמחט,
ומשחקי מלים נעלי תרכך איררטי .לשובע כל הלצה מינית היה
מתמוגג מהנאה עויניו זלגו דמעות .בחיי·י האזרחיים היה נער
שליח בבית·מרקחת ,שם שאב את ידיעותוי ,אהבתו ונטייתו
למדעי הרפואה .חיבתו לרפואה חיתה גם לתועלת רגם לאסון
לבית-החולים .הטוב היה נכן  ,שהוא גילה התעניינות גלחה

דרן·יסורים שונה לחלדטין משלבר .הגרמנים שהנהיגי אותם

מן האחרים ושאף תמיד שבמחנה שלו לא יחסר דבר .ראכמם,

עד כה היו אותם הגרמנים כשלנר ,אן השתייכו לגזע נחות

המחנה

ובחומרי·

יותר .לכל מחנה היה סגל עובדים משלו  :קאפוס משלו ,ראשי·
גוש וטבחים ,סנדלרים ,ספרים ורןפאים .כל אחד מאנשי

חבישה

הרע היה נכן שהוא תחב את חוסמו יתר על המידה בעניינים

היה

מס'  .7רתומים לעגלות העברנו את כל רכוש המחנה ,את
החפצים ואת מחסן·הנשק של שומרינו .אשר לעצמנו ,נטלנו

נבדל כל מחנה ברוח מיוחדת לו .המפקד ופמלייות m ,אסירים
אשר השתכנו במחנה

-

שני iגורמים אלה שיוו לכל מחנה

את אופיו המיוח.ד אף ששני גורמים אלה ניצבר זה מול זה

כאויבים ,הרי חיתה קיימת השפעה הדדית ואף הסתגלות
מתמדת בינהי.ם
 ,ההיוידם שישבו במחנה מס'

7

באו מארצות אחרות ,ועברו

דום "t

"עמוד

11

הלצות

היה

-

מצרייד

היטב

במכשירים

בתר  .ופרת,

מן הוסגים שלא ראו עינינו במחנה מם'  .2אלום

הקבוצה נשאר בחיים אן ורק שמום שוהעסק בעובהד במחנה,

שלא היה לו בהם מושג קלוש ביותר" .החלושה שלו»

ורחא ההי נצמד בשיניו לעבדותו לבל יאבדנה .כאשר שללו

אומר " -היא כירורגיה גדלוה .את אשר אתם עשוים במרפאה,

אמדם את האפשרות לעסוק במקצויש כסנדלר אך כספר  Iהיה

הרי זה משחק ילידם .פתיחת כיסי מרגלה ,כריתת אצבעות

עליו ליטי~ל את האת ביד ול,נפזח את נשמתו בעםדת·פרן.

שקפאו מקרר

-

זר אינה כירורגיה .בטן

פתm

ה

-

-

זה עניין.

כאשר הגענו למחנה החדש החלו האדונים החדשים שלבו

זאת אבי ורצה לראות .חתן בקי ,נסן פותחה שדרכה נריאם
המעיים  -זהו ניוחח .ניתוחים כאלה אני רוצה לראות אצלי

מפקד משלונ ,והלא כל מפקד דואג ליהודים "שלו" .הם החלו

במחנה .עליכם לנתח ריחי מה"  -היה צועק " -למען ידעו
הכל שאצלי במחנה מבצעים ניתוחים גחלים ,וכי הרופאים
שלי הם מנתחים בעלי שיעור קרמה".

להביט עלינו בחדש ובמורת·רזח ,כיחוד מאחר השגענך עם
לחשוש מפני אידוב "עמrןותההם" ,ובכל ,הזדמנות היו מונים

את כשרובו-תיחם

הארגוניים ואת הזכויות שרכשו

לעצמם

בעבודתם למען מחנה מס' .7

מחלת הטיפוס ,חיתה מקפצת מצריף לצריף והתפשהט על

ראש ומ.חנה ,ארי טהור ופושע פלילי מסוכן ,התהלך במחנן;

פני המחניה כול.ו .ימים רבים היו החולים מסרבים להיכנס

גבררתן ,הגופנית" .אין דבר שיעצרני" ,ארמ" .הנ,ה רק לפני

ולשכב במיטה ,ובצעדי שיכורים היו משרכים זרכם אל
ומ.ראפה כיד לשאלו נעצת הרופא ,היו ברשאים עמהם את

אכר~ה שמ,הס ,ו.כגפשית .דהי:פרןת הר~שרבה סיפר לבן על

כהמ שבוערת תליתי במו·ידי כהמ מיהודי המחנה ,ואם יהיה
צורן בכן

-

שוב יהיו תליות".

דם

דחקו אותנו ,כמה מאות היהודים שבאו מקרוב ,לתוך צריפים

קרים רמרזקנים ,שמלאן·המורת טאטא אותם זהתקינם לאורחים

חדשים .לא עסקונ בשום מלאכה וכל יהימים שכבנו ,הגג תלוי
מעל ראישנו והרגליים מתנ,ופפות באוויר ,מעט הלחם שקיבלנו
היה עבש ,ואת הרמק הדליל שנתנו לנו בצריף היינו גומעים
בחופזה וחוזרים למשכבנו .הכופר נשבר ,ובחוץ השתרעו ביצות

עמוקות .בלב קיננה אז אן תשוקה אחת

החרם הגברה ואת כאב·הראש

 -לשכב ולשכב

ואת

כתמי·העור

המmץ ,

האדומים.

כאשר

את העיניים המצרפות
היו

הברכיים

פקדת

והרגליים מסרבות עוד למשרד ,רק אז היר ,האנשים מז mלים
לתוך הצריפים הקרים והיו נדחקים בין הגג לבין שכניהם כמר
לתוך נרתיק ,וכן  -ר-תרקים אל קרשי·העץ הקישם -
ממשיכים לקחוח עד לאיבוד ההכרה.
כמעט כל אדם במחנה נפל טרף למגיפת הטיופס .בבגדים
שבהם היה אדם נופל למשכב , .היה קם מחוליו ,אלא שפניי
בעשר

כדחשים

וחירורים

משהיו.

כמסוממים

הגיחו

האנשים,

:ושלםות

415

שהמחלה כבד הידפתה המם ,מרתד הצריפים התת·קדקעיים

נאים לפגי הנ·ז,.ים  .הם גילו במחנה חדש·זהב ,אשד התקין

האפלים ,עינהים ממצצמות אבוד החריף והם נראו כמי שרחצו

למענם טבעות משיני הזהב שהיו עוקדים מפיות המתים .את

ברמחץ של זיעה ושל עשן ,בחרם ובצנחה של הצריפים .טיפת

הטבעות היו מעניקים לנשים.

ה'זtזמן האחרונה שגברף נאכלה ,ולא היה במה לשנן את הרעב

הגברים של ומ.חנה היו בעלי נכסים .בא.Nכרתתיהם היו
מצוירת כמיררת גדולות של לחם ,סיגריות חהב .פעם ננגס

המחסן של המטבח יהה עשיר בתבלינים ,אן דל במצרכים
הדורשים לקירם .המרק היה עשוי מים טעימים רמתרבוים

רגילה לי ני הוא מדנ לדאש·גוש יווני

החולני הבא עם ההחלמה.

היטב ,שהיו מעודדים את התיאבון ,אלא שהיו משוללים עדן

מלוד' T

אצלי רופא

את שיני הזהב שבפיו .תמורתם הוא מקבל בכל יום קערת מרק
סמיך כתוספת .והוא שמח על העיסקה המוצלחת.

תזונתי כלשהו .כענברים היו מחטטים בכל אשפה וחוטפים כל

שוב באו עלינו ימים קדים רמזי·דעב .לילות שלמים היינו

דבד·פסולת כדי לסחבן בשיניים ולבלעו .ככלבים מזי·דעב

שרכבים מקופלים בתוך השמיכות הדקות ,והיינו מתחממים

היו האנשים רמחרחים מתחת לחלונות המטבח והיו וז..ואפים

בהבל

פינו .הרגליים החלו לדת.נפח מחתמ הוקד רהדענ,

לקרבם את הריחות החריפים שהין בוקעים מתון דדרי·הבישו7

ובמשך הלילה היו השקיקיות שמסביב לעיניים מתמלאות מים .

של מהים שופעי ריח התבלינים .כלאחד כל מחלה ,נע וז..ה יצר

בבקרים הקדים ,אסשד הייונ מגיחים מתחת לשמיכות ,היה.ת

האנשים

לחיצה באצבע על

החיים

חד

יותר,

ובאשרית

וכחותהים

הדלים

היו

תנועת

גו~1..

הבלתי מודעת הראשונה

-

נאבקים על כל פירוד של מזון .דוב החולים שגברו על מחלת

עצם הקרסול .בדרן זר ביקש אדם להיווכח ,אם השקערורית

לא nד·מכן שדודים

שבדגליו הנופחות התעמקה במשך הלילה וא לא .ככל שהחריף

במאבק הנואש עם הרעב .מדי יןם ביוומ חיתה עגלת הקבדב יU

uת,ובננווית ובבידוקת של גונפו .העור

הטיפוס וקמו מרתליים ,נפלו זמן קצר

החל נרפד מעל לעצומת ,הויה משדתבב דפה ומקומט .היחס

יוצאת עומסה לעייהפ.
בחמנה מס'  7גפשנו לראשונה טיופס חדש של יהודי .היו
אלה עשרות יהודים מסלרניקי ,שרידים דלים מיהדות יוון,
שהגתוללו בכל המחנות אבירופה ,עד שנתגלגלו לכאן  .הסבל ' /J

לשעבד עבדו את כל מדודי הגיהנום ,חלו בכל המגיפות ,ווא
פחדו עוד מפני הגרנמים או מפני מחלת הטיפוס .חיי המחנ ii

הממושכים

לא הצליח· ו

הרעב ,כן הרכיבו

לכבות בקרבם את דגש המסירות

החברית ש•בין אדם לחברו ,הנובעת מן הלב .כאשד נתק•1

אל הגוף היה תלוי במצבי·רוח חולפים .לא תמיד היה היחס
אל הגוף כאל גופו של ילד חולה .לפעמים הייתי ממשש את
הידיים והרגליים ,כאילו לא שלי הם אלא של מישךן ,.זד.
נדמה היה לי כאילו עומד אני מהצד רמתזבנן בשוויון·נפש
ברזון גופי ובהתנדפות האטית של תמצית חיי.
יהה זה אכילו אני עצמי הייתי בבחינת ישרת אח,ת וגרפי

הכm

ש

-

ישרת אחרת .כאשד הייתי רתפס את ידי כיצד היא

מישהז המם במתלה ,היו חוקרים לשלוומ ודואגים לו .כאשר

גולשת על פני איברי כאילו לא שלי היו ,כי אם ארבי גופו

היה אחד מבני חבורתם הולן לעולמו' לא היו קוברים אותו

היתה צמרומרת חףלפת בקד·

בקבר ההמוני ,אלא מטמינים אורת בקבר מיוח.ד הם ה oביו

•1

את הסרליךךיןת והנאמנות ההךךית בנן ,שתמון שישים א ל lj

יהיודים יוונים נורתו אן נמה עשרות ,רעל כן עליהם לדבוק
האחד ברעהו ,ולהשתדל שלפחות הקומץ הזה יישאר בחיים.

חלק מן היהודים היוונים הללו שימש כראשי· גוש ןנאקפר.

חלקם האחד · -החבדה·קדישא של המחנה .מדי בוקר היו
אוספים את המתים שנצטבדז במשך היממה ,ע·ומסים אותם על

של חולה מן ה mלים שלי

-

קפתי .כיצד אירע הדבר שגופי הפן לי לזד  1שנים כה רבות
היינו יח,ד והנה בא

הפירוד 1

מעבד לגדר הגיעו אלינו חדשות משמחות·לב על המצב

בחזיתות .החזית המערבית שקפהא בכופר ושב החלה לנעו
ממקומה .ה"  29באפריל היה זים שמש בדכאו .פתחנו את
הדלת כדי לאוורר את הצריף .השמש הציצה מבעד לדלת
הפתוחה וציידה מלבן בהיר על הרצפה בין הדרגשים .צרוד
מקלע קרע פתאום את הדממה .מבעד לפתח דאיתי אנשים

העגלה הךן·א .ופנית ומוליכים אותם אל מתרץ למחנה .בעת
שעסקו במלאכתם לא היז חדלים לצחוק ,לשיר ולהתלוצץ נ7 /
המוות ועל המתים .אחד התעלולים שלהם היה המסחר
בקברים  :תמררת ככד·לחם וסיגריות היו מציעים לן קבר
מיוחד' למען לא י·הא עליך להידחק עם כל השאר .כאשד
היו באים אלינו לשם קבלת טיפול ,היו מבטיחים לרופא,
תמורת יחס מזיחד מצרר ,מקרם·קברהר מיוח.ד "אצלנו תשכב

חופשיים" .ראשים התקרבו אל שפת הדרגשים ומעל הקדשים

" -יחד עם עצמן ופניך כלפני מעלה".

הציצו אלי עיניים שקועות ומבטים אדישים ,עיניים קרועות

כגניד"

 -היו אומדים

אנשים צזירים ובריאים אלה היו הגברים של המחנה .האפ ·
שרויות להתראות פנים עם הנשים היד כאן נוחות יותר ך•;;,,אמ
במחנה מס'  .2כאן מצויים היו אזורים מפורזים שבהם נפגשו

גברים עם נשים לשם בילוי בצוותא .במכבסה ושבמחנה ,במטבח

וליד דוד המים החמים ,היז הגברים והנשים מחליפים ביניהם
מבטים מלאי ערגה .בהירתם חבוקים בזרועות הנשים ,שכחו
הגברים היכן הם מצויים עד שהנשים היו נזכרות כי השעה

מאוחדת הויו בורחות ומתכנסות שוב בתוך כלובהין .זןוגו

זיווגים ,הוחלפו הבטחות לנישואין .הגברים השתדלו להיראות

רצים .רצתי גם אני אםת עד הגדר  .אנשים נדבקו אל התיל
הדוקרני וצעקו בכל כ·וחם .ליד גמדל-השמיהר של הס"ס עמח
אד•בהע חיילים אמריקאים .אנשים נפלו איש על צוואר רעהו,

התחבקו ,התנשקו וצרחו .עזבתי את הגדר ורצתי א· ל היהודים
שבצריף .עמדתי בריבוע הריק הקטן

וצעקתי :

"יהזדים ,אנחנו

מתהדמה ועיניים נוצצות מר,אשך .כאשד נכנסתי לצריף עם
הב·זzזרה יייי עסוקים בלגימת הרמק .בשורתי לא ניתקה אותם
מן המרק הלדיל .סאשר סיימו ללקק את קעריותהים החלו
תופסים

לאיטם מה אמדתי .צעקתי

שןב :

"אנחנו חופשיים,

יהודים ,אנחנו חופשיים "! חשבתי ני ר,אלי לא שמעוני .מדוע
זה אדישים הם כל·כך לבשורה ,שאגר מצפים לה שכים כה
רבותן בעיניהם דאיתי את הייאשו.

צעקזתי

העידו

מחשבה אחת בלבד

אותם,

-

אבל

בומחותיהם

מאזחד מדי.

היבשים

נצנצה

ד"ר א .סגל

המצב הרפואי במחנו · nהריגוז ליד דאגאר
)לנדסברג-קאופרינג(

מבין המגורשים לדאכאר  -אלפיים וחמש מאות איש לערן -

בשררה אחת .מסיבה זר קיבלו יהודים רבים מכרת רצח ,כירון

מתו אחדים בדרן ,ברעב ובצמא בעת הנסיעה בת ארבעת הימים

שליד שער·המחנה לא היו מבחינים במהירות הדרושה בנרגשים

בתרן קררנרת·הבקר החסומים בתיל דוקרני והמלאים מפה לפה.
בתחנה הסופית קארפרינג מת על הכבשי משבץ·לב ד"ר

הנאצים ובדרגותיהם והיו מאחרים בהסרת הכובע מעל הראש.

בלרמנטל ,כיאמי עשבד במקצועו גם בגיטר .מאז רעד השחרור

ב  29-באפריל  1945חיתה במחנרת·הריכרז תקופה קודרת של

אנחנו ,הרופאים ,ניסינו
העובדים ביערות הבי.אר לנר

להשתמש בתרופה פרימיטיבית :
משם מחטי אורן ואשוח ; השרינו

אותם במים חמים ולאחר ימים מספר היו מי·המישרה משמשים

חיי מיאוס .האנשים התגוללו בצואםת ,טורפים בצפרניהם את

שיקרי לחולי עררררן· בין·השמשרת .בתרופה זר השתמשנו בדי

עררם האכול כינים .דעתם של רבים נטרפה עליהם מרעב,

רחבה .על אף טעמה המר קיבלרה רובם ברצון והיה לנר הרושם

שהביאם לידי זלילת קליפות ברלברסין רקובים מתון בוררת
אשפה .מיתה איומה כזאת מת ד"ר ו .לזרסרן ,שבקרבנה היה
דרצנט למחלות עצבים .עברדת·הפרן בת ארבע·עשרה השערת
ביממה ,העמדיה הממושכת במיפקד פעמיים נירם ,ההליכה

במשך שערת בנעלי·עץ שפצעו קשרת את הרגליים ,הכותנות
והתחתונים המזוהמים שלבשר ללא אפשרות להחליפם במשך
חודשים ,מגיפת הכינים ששרצו על הגרף עד דכי כן שמתחת
לשכבת-כינים לא נראה הערר ,הרעב והמזרן הזעום רהקל,רקל

שחיבל במעיים  -כל אלה והאווירה המורעלת של הגיהנרם
הנאצי גרמו לכן ששרדיי הגיטר התחילו לגרוע למאותיהם.
המחלות היו בעיקר מחלות מעיים וערר .שלשולים קשים עשר
שמרת בשיירי הגופות .הסבל גבר ערד יותר משרם שלא היה
מקרם בבתי·השימרש והחולים היו מטפסים רעולים ממש אחד
על גבי חברו .השרירים הסוגרים את פי·הטבעת התבררנו עד

כדי כן שהאנשים היו מטילים צואה גם בהליכתם .מחלות·
הערר באר מתון זיהום  :הכינים כרסמו והצפוניים המלוכלכות
במלט וברפש גירדו בפצעים ; הנעליים פצעו קשרת את הרגליים
בזמן העבודה ,ובשל חוסר בחמרי·חבישה היו הפצעים מזדהמים
והופכים גחלירת )קארברנקרלים( בעלי מימדים ומלאי מרגלה
סרוחה ,שכמרתם לא ראינו בימי שלרם .לפעמים היינו מסירים
פסי נייר מלרכלן ,ששימשו תחליף לאגדים ,מעל דלקות מוג·
לתירת נרחבות )פלגמרנרת( ,שהעלו סרחרן נורא ,ומצאנו תולעים
לכנרת זוחלות על הפצע .עובדה אחת נתגלתה בכל אימתה :
הצירוף של מחלת מעיים אר של כל מחלה אחרת ,כגרן דלקת
ריאות ,עם דלקת ערר מוגלתית בכל צררה שהיא ,היה קטלני.
מי שחלה במעיר בלבד היו לו סיכויים להישאר בחיים על אף

הרעב ;

מי שחלה בפלגמרנה אר בקרברנל ולא לקה במעיר היה

מבריא ,לפעמים אפילו במהירות גדולה  -כאילו ברחו החיידקים
מקרקע צחיחה זר של שלד·אדם שדזף·רעב ,ואילו מי שסארנו

גרם לו לסבול משני הפגעים בבת·אחת ,לא חיתה לו שרם
הצלה ממררת  -ואומללים כאלה היו רבים.
היו מקרי מרות מדלקת·ריארת ,מדלקת מעיים רמפרררנקרלרזה
קשה .רבים חלו בטיפוס הבהרות.
צררת מגיפה כמעט כללית חיתה עררררן· בין·השמשרת שנגרם

על·ידי חוסר ריטאמין "א" במזרן .העצורםי היהודים החוזרים
בין השמשות מהעבודה לא ראו כמעט זה את זה ,אם כי צעדו

שהושגה הטבה ניכרת.

במקרים רבים של פצעים מוגלתיים רפלגמרנרת השתמשנו

בסוכר לבז לזרייה על שטח הדלקת .הפצעים היו מתרפאים
די מהר וללא צלקות יתירות .אן הצרה היהת ,שסוכר צריך
היה להכניס אל המחנה בגבינה וקבלתו נחרץ חיתה כרוכה
בקשיים גדולים ,פעמים אף בסכנת מכרת אכזריות.
זכור לי מקרה אחד של כרויה חמורה מא.ד יהודי עבד ביער
ליד דןד זפת רותחת ותרן כדי התכופפותו נפל לתוכו עם הארש
למטה .כשהרציארהר משם רהביארהר אל המרפאה שבמחנה אי·

אפשר היה להבחין בתררי·פנים .הראש היה דרמה לסיר נחרשת
אדומה ומלא חבורות .הייתי נטרח שאין לו תקנה רכי התעורר
לחלוטין .הצלחנו לקבל בקבוק שמן·דגים ובקבוק פאראפין
נוזל ,ערבבנו רעשינו תחבושות רוויות תמיסה זר משן שלרשה
או ארבעה שבוערת .לאשרנו הרב החלים האיש לגמרי ואף
ארר·עיניר לא נפגע.
התחלואה בכלל

היתה

רחבת-ממדים .במאורות

האדמה,

שנקראו "צריפי חולים" ,מותר היה לשכב רק כשהחרם עלה
על  38מעלות .השכיבה שם חיתה כרוכה בסכנת הרצאה
למחנה·המררת )מחנה מס'  (,4בר גוועו החולים מרעב ומקרר.
התמרתה חיתה גדולה מא.ד מדי בוקר היו מוציאים מן הצריפים

גופרת של אנשים שמתר "פתאום" ,והניחר אותן ליד הדלת לשם
איסוף בעגלות-י,ד שאוקראינים צעירים בריאי·בשר הסיעו

אותן הושליכו מהן

את ה"מטען" לתוך

קברות עמקוים

משותפים.

באורח רשמי ההי קיים שירות רפואי ,אבל השליט העליון

היה רופא נאצי שנהג לברא אל צריפי החולים לעשרת "אקצירת"
משלו  -לבחור בכל פעם  150-100איש מבין החולים לשם
העברםת למחנה מס'  ,4מחנה המרות.
אחרי מרתו של ד"ר אלחנן אלקס ז  11ל

 -נירם 17.10.44

-

מינה א,רתר ן,ןפא נאצי את ד"ר ב .זכרין לרא,ש השיחת דר,פאוי.

קשה לומר ,שיחסר אל החולים  -אם לא נימנו עם סרג
ה"קאפר" המיוחס  -ולחבריו הרופאים ,ביניהם חברו וידידו
הוותיק ד"ר לזרסרן ,עלה תמיד בקנה מיהד אחד עם כללי
האתיקה .הרפואית המקצעוית והקולגיאלית ערם יחסר של
יהודי ליהודים אחים לצרה.
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"שלמרת

על אף הסבל הרב לא היו בדאכאו מקרים ישל התאבדרח ביד

מצב תזונתם סוב  ,פנהים רעננםי ומביעי בסחרן ,אדלם משנסילד

יוצאי הגיסו .צעיר אחד קיפח את חייו על פסי·הרכבת  .אמר ו

מהם בגדהים הום שועבדו למשטר דאכוcו ,התמוטטו חיש המר,

שעשה זאת בכוונה תחילה ,אבל הדבר לא הוכח.
ההי משהו שהעדי על אופהי של הידות ליסא המחוננת
בחיוניות עקשנית .לאותם המחנות שבאיזור דאכאו הובאו בחורף
 1944/45המוני יהדוים מהונגרהי ,מהולנד

ומארצות מערב

אירופה אחרות ,דובם היודים מתבוללים .מלבושיהם היו נאים ,

הפכו מדי ליצורים עלובםי ,חסדי התנגדות ,הומוות קצר בהם
בלי רחמים בהמירות הרבה יותר גדוהל מאשד בהידוי ליטא.
ההי דשום שהידדי ליטא היד בעלי התנגדות חזקה יותר

-

כנראה משום שדיעו כי הם הולכים למות על הידותם ומשדם
שגליכם לחשה גחלת האמונה בנצח שיראל.

מאיר יליו

מעטום שעזרן הרבה

לכודים בצבת הנאצי האירם ,בתרן פוערת דמים ,מעשי רצת

וטבח רצופים ,נשאר יהודי ליטא המיאושים עיניהם " :מנין
תבאו הישועה  "'lטבעי היה ,שתחילה יונפו המבטים אל התו·
שבים המקמויים ,ואולם מסביב -שנאה פרועה וים של אדי·
שרת .שכנים מתמרל·שלשרם ,תבוים לעבודה אר ידידים לשעבר

רהבה

כמה דוגמאות.

ארבעת האחים אלפרט מסמילישוק ,שניים מהם נשואים עם
תינוקות ,מיהרו

כאשר

לבררת,

גירשו

את

יהודי

העיירה

מבתיהם באמתלה כי ישולחו למחנרת·עבודה .למעשה הרכלן
היהודים לבורות פתוחים  ...בדרן הקישו הנמלטים על דלתו

יכלו להתעלם מהנעשה .ואמנם ,הודרת למעטים האלה עלה
בייד ידידר,ם לא מעטים ,מבוגרים וילדים ,לעבור את נחשול

של האיכר הפולני פרנצישק קרלרביץ' וניקשר לנ mרכן מעט
מזון .לאחר מנוחה של כמה שערת התחילו הבורחים בהכנות
לצאת לדרך .לפתע התפרצה סטסיה ,אשתו של האיכר " :לאן
תלכו  'lאיו לכם לאך לפנות .הישארו פה "! שמרנה חודשים

השמדת היהודים ,שברצעה בעיקר על·ידי כנופיות מאורגנות

-

-

הכזיבו .מעטים גילן .השתתפות בסבל ורצון לעזרו ,ני  7א

ההשמדה ולהישאר בחיים.

של ליטאים ,אשר העמידו את עצמם לשירות מכרנת·ההרג
הנאצית ,נשאה בתחילה בערים הגדולות קובנה ושאורלי אופי
של פרגרום·דמים ולא נתקבלה כהשמדה טוטאלית של האוב·
לרסיה היהודית .יתירה

מזה :

הפרסום על הקמת הגיטארת

בערים אלו ,וכן בערי·שדה אחדות ,נראה בעיני רוב היהודים
נאמצעי·הגנה נגד פורעים

-

גרמנים וליטאים ,כמרי~ב ובלי

מדים .משרם כן לא התעוררה בלב יהודי ערים אלו בעיית
תיפרש מחבוא ומקלט בצד ה"ארי"· הקשרים המעטים עם
הארכזלסיה הלא·יהרדית שימשו בעיקר לחיופש עזרה חומרית ;
מזון ,תרוופת ומקרם·סרת לחפצי·ערן' כדי להבטיח מקרן·
קיום יום·ירמי לעתיד הקרוב.

שרנה היה המצב ברוב ערי·השדה .שם החלה השמדת

הקיבוץ היהודי מיד ובשיטתיות .תחילה חוסלו הגברים ,ותוך
כהמ חודשים

-

הנורתים.

מאתר שהראשונים שנזקקו למקומרת-מקלט

היו היהדוים

בערי·השדה ,נתייחס קרדם·כל לנסירנות ההצלה שבעשר באותם
המקומרת.

יש לזכור שעונש קשה צפוי היה לכל מי שהושיט יד
ליהודים .צעד פזיז מצד הנמלטים ,שקיבלו מקרם·סתר ,מבט
בולש של שכן עויין ,והחיפושים הפתאומיים של גרמנים
ומשרתיהם הרבים מקרב הליטאים ,עלולים היו להמיט אסון על
המסתתרים ועל המושיעים גם יח.ד יש גם לתת את הדעת

לעיתיו של ההתרחשויות .בשעה שיהודים נסו על נפשם
מהטבח בערי·השדה וחיפשו הצלה ,טרם היה ברור מה תהיינה

תוצאות המלחמה .ברחבי ברית-המועצות נחלו הגרמנים נצחון
אחרי נצחון ,ואפשר היה להתרשם שהנה הם הולכים ומש·
תלטים על כל העולם .אכן ,בימים ההם ,ימי אימה ופח,ד
בנסיבות שלאכורה היו חסרי כל סיכוי ,נמצאו בקרב האוב·

ל,וסיה המקומית בודדים שלא נרתעו מהושטת עזרה ליהודים,
ניצולי הטבח .על אלה שעשו זאת לא בשל מניעים חומריים,
אלא מתון התעוררות רגשי·אנוש טהורים ,על אותם אמיצי·
לב המעטים בפינות שונות בליטא

-

קרני האור בחשיבה

-

ידובר במארמ זה .וייפקדו כאך רק אותם מקרי ההצלה שהיו
על אדמת ליטא בגבולותיה שלפני המלחמה ,היינו ,למעט
וילנה הוסביבה.

-

תמימים הסתתרו היהודים

ששה מובגרים ושני תינוקות

בכיתר של האיכר• לאחר-מכן השיגו האחים אלפרט קשר עם

פרטיזנים באזרו טרוקי וציאו אל היער .שתי הנשים וילדהין
נשארו בבית האיכר ,שם המתינו עד שזכר להשת  rrר ·1רדאר
את בעליהם שבים בשלום ,בשלהי יולי ,1944

~s

גם הזרג הצעיר ררלף ורחל גרדררב מוו רריה נסר בבהלה,
כאשר החלו להוביל את יהודי ךמ,קום לטבח בסמילישרק.

ביערתי·מררת ובזרדים איו ספרר נפלו בחלקם .הודרת לסיועם
של בעל·האחוזה סטניסלב ריכרט והאיכר קרפרבי',ץ שניהם

פולנים ,נשאר הזרג בחיים .בעל·האחרזה והאיכר לא איבדו את
עשתונותיהם ברגעים הקריטיים בירתו וגילו רתשיה ואומץ-לב
בהצילם את הזוג מהסכנות הבלתי ופסקות שריחופ עלהים.

המורה שיינה שחר·גרטנר מרואבולניק ובעלה המרדה חיים

גרטנר נמלטו מגיא·ההריגה בפוסבול ומצאו קררת·גג אצל
האיכר הליטאי צ•פרניס,

כ· s

ק"מ מהעיירה .אולם המרצחים

הליטאים "חרשו" את האיזור כדי לגלות יהודים שנמלטו
מהטבח ,ואז מצאר הגרטנרים מחסה בביקתתך הרעועה של
האחיות העניות פטרונלה ואליזבטה קרסארסקייטה .שתי הדרן·

קרת הקשישות ,ירארת·השמים ,מנער אוכל מפיהו כדי לכלכל
את הזוג היהודי .כיון שביקתתך ניצבה על פרשת·דרכים ,לא
יכלו הנמלטים לשהות בה זמן ממרשך .הם נאלצו לנדוד מבית
איכר אחד למשנהו .וכאשר שרטטו בחורף הקשה ,בלואים
וקרועים ורעבים ,ללא כל סינרי למצוא גג לראשם ,עלה בדעתם
לא פעם להסגיר את עצמם למשטרה .אז עמדה להם עזרתו של
האיכר

טמוליונאס מהכפר

סקופאי

במחוז

פוניבז'.

שנתיים

שהתה שיינה כביתר .בעלה חיים קיבל סיוע מידי האיכר
צ•רלקה ואיכרים אחרים בסביבה .כך הצליח הזרג גרטנר
להישאר בחיים.

מהמיכלאה בפוסבול נמלט גם הרוקח ל .גרבשרביץ .הכומר

הפוניבז'אי קריקשצ•ירנאס השיג עבורו תעדות-לידה של ליטאי
ואף הסתירו בכיתר כמה חודשים .לאחר·מכך מצא מקרם·מקלט
אצל הכומר ברמשה ,בכפר גררז•יאי· ,ליד ירנישקל .אותר כומר
החביא בביות גם את הרופא היהודי הצעיר מ .ליכטנשטיין
)היום ליאור .בשעתו

 -רופא באניית-המעפילים "אקסודוס"(.

ביולי  , 1941כשהובילו לטבח את יהדוי דרביאן ,נמלטו
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הסלזבות

מהעיירה האחיות אסרת ורחל ורופל .עטופות בשמיכות ,כאילו

לימים נתגלו המסתתרים והמרצחים הקיופ את המחבוא ופתחו

היו חולות ,העביר אותן איכר אחד בעגלה לשוו~נטאי .מ-עם
גררו עצמן לכרפ שרקה ,הומסך לשקו.ד אכן החביאו אותן

עליו באש .מהיריות נהרגו וכלם חוץ מהנער ,שנהירתו פצוע
נמלט מהמקום .איכרי הסביבה חבשו את פצעיו והחביאוהו ,

ברמתף האיכרה פלמירה פטראוסקנה ואחיה קרסטאס ברטקוס.

אן ללא הרעיל .הנער מת מהרעלת·דם .האחים גולומבובסקי ,
שהסתירו את היהודים ,הוצאו לדו.דג בתליה בופמבי ,בטרוקי.

להן מזון ,שחסכה אותו לעיתים מפי ילידה .כשהיה מתעורר

ברגע האחרון נמלטה מידי המרצחים הליטאים הנערה חיה

חשש לעוצר וחיפושים ,אר ביקורי שנכים ,היו הנערות בורחות

זיו ,מבסיגולה ,בשעת הטבח ביהודי העיירה .ירו אחריה ,אך

למעלה משלוש שנים הס  Mרר האחיות במקום ,והאיכרה סיפקה

לא פגעו בה .היא טיפסה על עץ·אשרח גבוה  mיהת עדת·אריה

ומסתתרות ביער עד שחלפה הסכנה.
עם הנפת חרב ההשמהד בלאזדיי נכלאו יהודי המקום ,יחד
עם אחיהם לצרה באיזון ,אמחורי גדררת·התיל בקטקישוק.

עוזtרות מהם ניסר להילחץ מהמיצר ,אך רמביתם נפלו מכדורי
השומרים הליטאים .רק מעטים הצליחו למצוא מקום מקלט,

מאחר שה"צידי" על הנמלטים התנהל ללא הרף.

לעמשה הזרועה .בשעת בוקר ומקדמת ירדה מן העץ והחלה
בנדודים .לבסוף מאצה מקלט בביות של האירכ פיאטראס
דאוקשה ואשתו מדביקה מהכרפ קיירבאי ,שהעסיקוה כופעלת
עד ליום

השחרור•

באחד הלילות ,באוגוסט  ,1941ערב השמדת יהודי ויובלן ,

הודות למסירות-נפש של הליטאים סטאסיס יוציאוויצ'ירס

נמלטו בלה מירכך )היום ארנפיצקי( ראמה איטה אל ביתר של

רפראנאס ברזאוסקאס עלה בידי הזוג רבקה וזאב מיכנובסקי

המורה איגנאס וסיליארסקאס בכפר שוויטרראני ,שהיה ידדין

מלאזדיי לעבור בשלום את התקופה הנוראה ולהישאר בחיים.

מ' t1,כבר .במשך ארבעה חודשים החביאו אותן וומ.רה ואשתו.

הכרמים יוזtזס אינקרטאס רבלטוטיס סייעו לאחיות גיסה

מכיון שלא היו לבלה תרוי·פנים של יהודהי והיא דירבה

רבת·שבע קאופמן מבציאת מחבוא .חלק נכבד בהצלתן יש גם

לטירפיליה קזלראסקייטה.
והנה סיפרו ההצלה של בן הרב מרודמין  ,גדליה

המתגורר היום בירושלים :
"ב"  4בנובבמר  ,1941זמן

כהן,

קצר לפני חיסול הגיטו בקטקי·

שוק ,הסתננתי דרך גדרות·התיל וכעבור שלושה ימים הגעתי

אל בירת של האיכר אנטנאס קרוסאס ואשתו מאריה .הם
העלוני אל עליית·הגג ,הביאו לי בגדים להחליף את בגדי
הרטובים ,והגישו לי ארוחה חמה להשיב את נפשי ,לארת
שלושה ימים ללא מזון .הם העניקו לי מחסה וכ~לכלוני ללא

כל תמורה .באחד הלילות הסתלקתי ממחןבאי ,ומנוצרי קיבלתי
סכום כסף שהיה חייב לי .חזרתי אל מחבואי והצעתי את
הכסף לקרוסאס ,אן הוא סירב לקבלו .התשלום היחיד שניאות
לקבל ממני היה לצורך קניית פרה ,וזאת מכיון שמטעמי
אין ספק שלולא

כשררת הסתפקתי במאכלי· nלב בלבד .•.
הלשינו עלי ,הייתי נשאר בביתו עד לשחרור .נמלטתי על
נפשי .ואמנם למרתת הופיעה המשטרה הליטאית ולש·וא סרקה
 Kת כל השטח .מיטיבי קרוסאס ביקש לפני עזבי להחזיר לי
את הכסף שנתתי לר לקניית הפרה • ..לאושרי שוב נמצא לי
מושיע.

האיכר

אנטנאס

ססנאוסקאס

ורעייתו

מאריה

הסתירו

אותי בביתם .למרות העובדה שהמשטרה הכריזה על מתן פרס

לכל מי שיביא למעצרי ,בז האיכר לסכנות ולא נתן דעתו על
כן שהיה אב לארבעה ילדים • ..שהיתי אצלו עד לשחרור".
הנערה שרה אפשטיין )היום בוארנו( מסטרקלישוק ואחותה

פייה נמלטו מפני המרצחים הליטאים .לשתי האחיות ,וכן גם

ליטאית צחה ,החליוט מציליה להוציאה ממחבואה לאור היום ,
כאילו חיתה עוזרת·בית שלהם ,ואילן אמה התחזתה נחרשת·

אילמת .בתחילת  1942הגיעו אל וסיליאוסקאס שני פליטי חרב
נוספים  :אח ואחרת  -משח רכלה ררזבבדג .האחרונה הועלתה
"על פני השטח" כעובדת רגילה ,ואילו את אחיה ,בעל רמאה
יהודי ,נאלצו להסתיר .כאשד נוסגר הגרמנים מהאזור הם פינו
בוכח את האוכלוסיח האזרחית .רסיליאוסקאס דר,שיב את שלרש
הנשים היהודיות בעגלה ונסע איתן לרפוסיה .משח דדזנברג

נאלץ להישאר במחבואו ולחכות לשרתזד .כנופיית מרצחים
ליטאים גילתה אוות לפני שנסרגה ,ררצח mר .הנשים היהדויות

עם מצילן הערימו על הגרמנים וחזרו לאזור המשוחרר על·ידי
הסובייטים.

אלכסיי מיכיילוב ,רוסי מליטא שגר בפילוירשוק ,החביא

במרתף ביתו את משפחתו של היחרדי המקומי מאיר י1דל;ביץ,
בת חמש נפשות ,במשך כל שנות הכיבוש הנאצי~ .שתו של

המציל ,יליזאווטה  ,שחיתה אשת·חיל ,עזרה לו בהגשת מזון
וסיוע למסתתרים.
שלוש האחיות בגר נמלטו מהטבח בורילקזבישק .הן נדדו

מבית איכרים אחד למשנהו .באחד הימים הגיעו אל חוותו של
יוזאס שניידרינ .tנביחתו של הכלב הזעיקה את בתר של בעל
החווה ,וממבט ראשון הבינה מי הן הבאות .היא הובילה אותן
לאסם והביאה להן חלב ולחם .המשפחה התייעצה והחליטה
שיש לתת להן מחסה .במשך הזמן הצטרפה אליהן בלה ציכר,
שניצלה בנס מהשמדה ובחסרת הלילה יצאה םברר·הומרת.
כעבור זמן·מה הגיעה גם יהודית שפרלינג למחבוא וחמש

ליהודים אחרים ששוטטו בסביבה ,הושיטו עזרה בעל האחוזה

הבנות המתינו שם לשחררו .ליטאים לאומנים ,שהתרכזו

הפולני יצרנסקי והאיכר הפולני גז'רבובסקי מהכפר הסמוך.

ביערות כדי להילחם במשטר הסובייטי ,התנקמן בשניידריס על

ברם,

כאשר

נפרצה

שמועה,

כי

יהודיות

מסתתרות

בתחום

העיירה ,נאלצו האחיות אפשטיין להימלט על נפשן ולחפש
מקלט אחר .הנערות התרוצצו ממקום למקום עד שלבסוף
קיבלו קורת· גג אצל האיכרים יוזף ופיוטו אנטונובי'.ץ במשך
הזמן השיגו קשר לפרטיזנים ,הגיעו ליער ולחמו בשורותיהם.

עזרתו ליהודים .הם הוציאו להורג את בנר סטאסיס .הכאב
והצעד שנפלו בחלקו של האב הביאו עד מהרה למותו.

באותה סביבה ,בכרפ ז'ליואי ,נתנו האחים גולומבובסקי

בסמוך לגיטו שהוקם בגידוליאי לשרידי יהודי טלז ,הופיעה
לפתע בסתיו  1941ליטאיה אלמונית ויחד עימה נעלמה מאחורי
גדרות·התייל היהודהי לאה שפידא .לפני שזו נמלטה השאירה
לנסיה מיסלביץ את שמה וכתובתה של מצילתה  -םרםיה

מחבוא לשישה יהודים .אליהם הצטרף הנער היהודי גרבובסקי.

לאורינייטנה מטלז .כאשר נפוצה השמועה כי עומדים לחסל

יהדות ליטא
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את הביטו ,נמלטה מיסלביץ אל אותה מצילה ליטאית .ש u

שבנאומיו היה מוכיח באומץ-לב " :עונש מהשמים יוטל על
אלה הרוצחים אנשים חפים מפשע"  ...באיזרר בר פעל

הסתתרו בעליית·גג ,שהיה בה פתח חבוי .בעל המחבוא היה
נגר ,וממקום עבודתו הביא הביתה נסורת ,שהנשים למדו
להתקין ממנה פרחים מלאכותיים זכך השתכרו לקיומן .כעבור
זמן·מה הצטרוכה לקב·וצת הנשים ניצולה נוספת מטלז ,הצעירה

הכומר מציאוסקאס ,עמד בראש כנופיה של מרצחים ליטאים

מצאה גם את לאה שיף )היום ביינשוביץ( .שלרש הנשים

הכומר ל.

ינקארסקאס ...

היהודים שנסתייער על·ידי הכומר מציאוסקאס

מספרים :

"מעולם לא ביקש שנת· נצר .אדרבא ,האיש הוקיר את שומרי

אטה גרינג .שנתיים רחצי שהו במחבוא עד שהצטרפו אליהן
שתי ניצולות נוספות  :גיטה חטימובסקי ואנצקה לוי ,שתיהן

מפי הכומר ,שהדת היהודית חיתה הראשונה המושתתת על

מגיטו שאורלי .עד מהרה הגיעה אל חבורת המסתתרות גם

האמונה באל אחד והיא תישאר האחרונה" .חאר היה מזכיר

המסורת" .אסתר קריינגל מוסיפה ומדגישה " :לא פעם שמעתי

מאשה ריכמן ,רכל שבע המסתחררת זכר לשחרור.

ליהודים מתי חלים פסח ,ראש השנה ,יום

לרופא וכיאטראס גירבודאס מאוז'וונט הודיעה רחל זקוט כי
היא רער-ד  12יהודים ניצלו מהטבח בלןקניק והם זקוקים

הכיפורים המר ,שנו הושמדו בז'אגר יהודי הסביבה ,הדליק
נר זכררן בכנסיה ואמר "קדיש" בשפת

לעזרה .הרופא והכומר המקומי וכרליקרדסא מציארסקאס מצאר

האחרונים לכיבוש הנאצי נאלץ הכומר לברוח מהעיירה ולמצוא

מקרמרת·מחםה לניצולים אצל איכרי הסביבה רקיבלר עליהם
מעיד אפוטרופסות על הנדרפים ,רהיר מוצאים להם מקומרת·
מחבאו חדשים כשסכנה חיתה נשקפת למסתתרים .אם חלה
אחד מהם ,הופיע הרופא וטיפל בו.
האיכר מיקולאס איוושקיאוויצ'יוס ,מהכפר פלדוקאלניס,
הבריח מגיטו שאורלי ארבעה יהודים ממשפחתו של העוךך·דיז
ב .מ .אברומביץ ,שנמלט מטלז לשאוולי .ברם ,אחיו של האיכר

לו מקום מקלט.
כאשר הוציאו המרצחים הליטאים ,ביולי  ,1941את הגברים

הלשין על כך במשטרה .ובעוד היהודים מסתתרים באסם מתחת
לערימות קש ,פרצה השמטרה ופתחה ביריות .אחד מהיהודים

נפצע וכולם נגתלו ונכלאו בבית·הסרהר של אוז'ררנט .שם

הכיפורים ...

המקרר ••.

נירם

בחודשים

היהודים מגרןזד ל"ענרדה" ,עלה בידי סרחר·עצים מקזמי,
פנחס אולמן ,להתחמק מהם ולהתחבא .הנשים והטף דר,צאו

לאחר·מכן לגיסו ז'אגר .כאן הצטרף אולמן למשפחתו .מכרו.
הווטרינר אנטנאס מישקיניס ,הזהיר  iשכל היהודים יושמדו.
אולמן נמלט אל האיכר אוגוסטינאס מז'ייקה ,נכפר מדרולקה,
במחוז גרוז.ד האיכר ניאות להסתיר את כל משפחתו .אולם
נדרך אל בית האיכר חטפו ליטאים את אשת אולמן וילדיו
ררצחום .מזיייקה ואשתו פונה השגיחו כל שנות הכיבוש על

המתינו להוצאםת להורג .ור.ופא גירבודאס שינבע את מפסד

אולמן ,עד כי מנעו מבתם לנקר בבית·הספר ,פן תפטפט

הכלא לשחרר את היהודים ,רזה יעץ לו להשקות את השומר
ואז יאפשר לכלואים לברוח .רכך היה .לאחר ןנבצע זה ,החביא

באוזני ילדים שבניתם מסתתר יהודי .יתירה מזו ,האיכר ואשתו

הרופא את היהודים במקום-סתר

נטרח

יותר.

שם ריפא

את

הפצוע רכרלם המתינו במקום לשחרור.
כאשר באו אל הרופא גירבודאס חולים ליטאים שגזלו רכוש
יהודי אר שפכו דם יהודי ,היה אומר להם בזעם " :לכר ,אני
לא מרפא את אלה שהרעו לאנשים "! היו גם מקרים שמסתירי
היהוידם פנו אליו ותבעו גמול על מעשיהם .הרופא היה פוש.כ
את חליפתו או חולץ את מגפיו ומוסר להם  ...לאחר שפעי·
לותר למען היהודים גןנבה לאוזני השלטונות ,אנוס היה הרופא
לעקרו מהעיירה ולהתחבא אצל בתו כממל עד השחרור.
מרבן מאליו שהרופא לא היה יכול לפעול רבות לבדר,
אלמאל היו לו עוזרים .בכפר לבונאווה ,לא רחוק מאוז'וונט,
הסתרת-ו כעשרים יהודים אצל האיכר ולאדאס סלזיזt,וויצ'יוס
במחבאו מוסווה היטב ,שאפילו המ·ז,tטרה לא הצליחה לגלותו
בשעת חיפוש .אצל אות'! איכר שירת נער יתום בשם אלפונסאס
סונגיילה ,שאהבת·ישראל של אדוניו דבקה בר .בעגלה רתומה
לסוסים הבריח אחד·עשר יהודים ,שנמלטו מגיטו שא ודלי,
ופיזר אותם במחבואים אצל איכרים .הוא שמר על קשר עם
הרופא גירבודאס ועם הכומר מציאוסקאס .על·פי הוראותיהם
העביר

בסתר יהודים למחבואים ,אר חיפש מקומות-מקלט

חדשים לאחר שהתעורר חשש ,שמחבוא זה או אחר אינו די
בטוח.

הכומר פ .מציאוסקאס ,שהוזכר לעיל ,הטיף ללא הרף
"אם נא אליו אדם ומ.תיירא

ברמזים לצאן מרעיתו בכנסייה :
מאור השמש  -האכילהו וקורת·גג תתן לו ,כי כן הורה לנו
ישו ,אלוהנו" .כך דרש ברפהסיה ,לאחר שנודע כבר ,כי
הכומר קזימיראס פולייקיס הומת ניריה בפורט·התשיעי על

סייעו לאולמן לקיים את דיני ישראל רהאשה נישלה לר בכלי

כלנד ...

מיוחד מאכלי·חלנ

האיכר אנדריוס קלנדרה ,מהכפר שקניאי במחוז

גרוז,ד

את משפחת

ג·ורדון

התגורר

בביקתה

בחורשה.

הוא

החביא

מפופיליאן ,בת ארבע נפשות .כן החביא את הרוקח היוהדי

שבעה·

מפופיליאן ,את הרופאה ר .טררספרס·יפה ואחרים -
עשר יהודים .קלנדרה עצמו היה עני ,רכזי לכלכל את המס·
תתרים היה חוטב עצים ביער ומוכרם .גם יהוידם אחרים מגיטר

שאורלי קיבלו מידיו סיוע במצרכי·מזון .בתקופת ממשלת
סמטונה שימש אחיו של קל נדרה ראש·המחוז, ,והגרמנים מינוחו
מחדש לתפקיד זה .מעובדה זו שאב קלנדרה אומץ בהגשת

עזרה ליהודים .על מעשיו אלה תקפוהו לא פעם ליטאים,
משתפי·פעולה עם הנאצים .אך הוא לא נכנע והציל את כל
היהודים שהתחבאו אצלו.
לזכותם של האיכר ירזאס סטריאופיס ואשחר ברוניה ,מהכפר
שדניאלה שליד טלז  ,יש לזקוף את הצלתם של  26יהודים,

ביניהם כל משפחת פקטור מהעיירה אלסיאד  -ההורים,
הילדים והנכדים 12 .בפשרת הבריח אל האיכר ויזאס קרפאוס·
קאס ודאג לכלכלתן .סטריארפיס אף התקשר עם בת דודתו ועם
אמה של פקטרו ,שהיו כלראות בגיטו טלז ,והביאו למחבוא.
בסוף  1942נודע לסטריאופיס ,כי ללאומנים הליטאים ,הגיעו
ידיעות על ומ.סתתרים .יחד עם שכנו קרפאוסקאס ועוד שני
ליטאים חפרו מחבוא מתחת לאסם .כאשר הגיעה המשטרה
הליטאית ,בראשותו של הרוצח בלטירס ,הם לא גילו את
המחבוא.

עם

זאת

נאלצו

המסתתרים

לעזוב

א.ת

המקום

בפברואר  ,1944כיון שאנשים בלתי מהימנים נתקלו במחבוא.

את הדאגה לחלק מהיהודים נטל על עצמו האיכר אנטאנאס

השלמות
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סטריקייט.סי והאחרים נשארו במרתפו של ססריאופיס  .ברם.

רחצה אר החלפת לבשו ,היר גרורים  Kת עצמם מיום ליום

בעיני המשטרה הוא היה השרד והיה חשש לחיפוש חשד .פגר

בציפיה לישועה .נביחת כלב ,הד מיותר רקרל אדם בלתי מ,כד

"אותו עונש

הטילו בהם אימת-מורת .ואמנם ,ומ.רות ארב מכל צד ראיים

צפרי לי אם ימצאו אצלי תשעה יהדוים או ששה-ע· :zר .בואו "!

עליהם ועל מציילהם ,לפיכך מובנת התרגשותו של הסופד

שוב אל ססריקייסיס .לאחר שיקול·דעת החליט :

יצחק מואס מקלם ,שעה שהוא כותב על

רכרלם זכר לשחררו !

סטריארפיס קיים גם קשר עם הרופא היחרדי מ .בלאט

מציליו :

"כשידת

תפילה אני מעלה את השמות ברוניה רירזאס דיינארסקאס,

ורעייתו הרופאה ,בגיסו טלז .בדצמבר  1941ברחו השניים

מיכלינה לגנטנה ,אדרמאס ארדביאליס ,פטדרנלה אודבלנה-
אוניקאוסקנה"  ...כל אלה ואחרים החביאו כמה ילדים יהודים,

בררנה

ביניהם את הסרפד ראחרתר ,שנמלטו אכשד הובלו לכרדות ...

מעבר לגדררת-התייל עם תינוקת ראם ישישה .סטריארפיס אסף
אותם

לביתו.

גברת בלאט חיתה

בחרירן

והתינוקת

אחריה .סטריארפיס חיפש ומצא מקום-מקלט לתינוקת אצל

*

הליטאית סטסה דארסנה בטלז .אשת הרופא נשארה במרתפו

של ססריארפיס ושם ילדה את בתה ה'זtניה .איך מגדלים
פעוטרנת כזר במרתף ? סטריארפיס מצא לה מקרם-מחסה אצל

חמה,

היה

מסמך

שמרו

מזעזע.

זהר

העתק

מהתזכיר

שחיבר

כא•זtר

הרופא הליטאי הצעיד ריקטרראס קרטרדגה בשם " :האמת על
הסידור נגד היהודים בימי הכיבוש הגרמני בשנת 1 ", 1941
התזכיר מתחיל בפניה " :יידע כל העולם על הרציחות הברואות
' !Lהגדמנים עשר ביהודים "! אחדי הפתיחה אב דיררח מפרדס של

לאזור הלשין מאן·דהוא

מעשי·הרצח שהנאצים ועוזריהם הליטאים ביצעו ביהודי ליטא,
במיוחד ביהודי קרבנה עד לנובמבר  .1941את דיררחר מסיים

זוג ליטאי צעיר .בימים האחרונים לכיבוש הנאצי.

המחבוא אצל סטריאופיס לא היה נטרח והיהודים נאלצו
לערזבר ,הרא העביר את זוג הרופאים בלאט למנזר בקלררריה
רשם המתינו עד לברא הסובייטים.
סמרן לכניסת הצבא הסובייטי

במוזיאון היחרדי בררילנה ,שפעל שנים אחזרת אחדי המל·

באוזני השלטונות ,כי דארסנה ,שהוזכרה לעיל ,מסתירה ילדה
יהודיה .אסור אזתה ראת הילדה .הליטאיה טענה ,שהילדה היא
אסופית .משנודע הדבר לסטריארפיס ,חרא מצא אדם בעל

העיתונות של העולם החופשי ! עזור ליהודים ,הר ,עזור מהר "!

השפעה רבידו עלה לשחרר מהכלא את האסירות עד בידרו

את מסמך·הדמים העביד ד"ד קרטרדגה בחשאי לשגרירות

הפרשה .המשרחדדרת נמלטו מיד אל סטריארפיס ,רהרא מצא

אוצרת-הברית בברלין ,בתקורה שמעצמה אדירה זר ,שטרם

להן מקרם-מחסה בכפר אצל קדרנו.
גם את הרופא .ד קפלן מרודנה ,שנקלע לגיטר טלז ,העביד

למלחמה נגד גרמניה ,תטיל את מלוא השפעתה להפסקת
ביהודים .אך צעד אמיץ זה היה כקול קרוא במדבר,
העיד על האצילות רערז·הנפש של ירזמר.
של הרופא ,הלנה קרטרדגנה ,דרפאת·עיניים ידועה

סטריארפיס לכפר .בדרן "הפחיד" ארחו הרופא ,כי אין בידר

האמצעים לשלם לו על העזרה .השיב על כן

סטריארפיס :

המחבר

נכנסה
הטבח
אם כי
אמר

בקריאה :

את החומד

"אבר מבקשים לפרסם

בכל

"לא בעד בצע כסף אני עושה זאת ,אלא למען הצלת

בקרבנה ,עבדה לפני פורץ המלחמה במרפאת "עז~" והתיידדה
עם רופאים רחרלים יהודים .עתה הגישו האם רבבה תמיכה
וסעד לאסירי הגיטר ולאנשי המחתרת בגיטו .מנהיג תנועת
המרי והפרטיזנים חיים ילין הרא שעמד במגע עם האם רבבה.

העבודה בפרניבז '.שם נודע לי ,כי ערד בימים הראשונים
לכניסת הגרמנים לאזור החביא האיכר הליטאי ירזאס מרקיא·

הרופאה הסתכנה והחזיקה בביתה את הנערה היהזזידו שולמ.ית

אנשים".

רהבה סיפררר של שלרם שררנזון ,שגד היום

באשדוד :

"אני יהודי מווילנה .בימי הכיבוש הנאצי נקלעתי

למחנה •

וריצ'ירס ,מכפר ליד סרבוטש ,את היהודי קרשנו עם שלרשת

ילדיו .בשנת  1943הצטרפו לאותו מחבוא ערד שלרשה יהודים.
עד מהדה נוספו עדו אחד ואני .בסן·הכל הסתתר , ,במחבוא
תשעה יהודים .גם משפחתו של האיכר מנתה כעשר נפשות.
לאשתו ולילדיו אסור היה לדעת ,כי הוא מחביא יהודים באסמו.
היה עליו לכלכל את היהודים ולשרתם ,וכל זאת כאשד מלררים
אותר הפחד והדאגה ,פן יתגלו החרסים בצילר".
ב  30-באוגוסט  1941הקיפו רוצחים ליטאים את האסם שבר

גררדרן .בכל תקופת הכיבוש הנאצי רשמה הרופאה בחשאי
יומן ,שבר הובלטה הטרגדיה היהודית•.
בסירנות הבדיחה של היהודים מהגיטארת קרבנה ושאורלי
החלו נסתיר  1941לאחר האקצירת ,כאשר רבים שוכנעו כי
גודל יהודי הגיטאות בעדים לא יהיה שרנה מגודל אחיהם

שהושמדו כליל בעדי·השדה ,היו שניסו בפועל לבחון את
האפשרות להסתתר מעבד לגדד·התיל .ורב הנסירנות נסתיימו

באורח

בחרך ערימות הקש ,שכבר שם שלרשה ימים ואז ברחו !L' .ברדרת.

וצרצרת רמיראשרת ,התדפקו על דלתו של האיכר אנטאנאס
בברנאס בכפר סמךו לגירטיגרלה .האיכר הבין מיד מי הן ,הרהר
קמעא

ראמו :

"אם אכניסכן לביתי ,אני מסכן את חיי ראת

חיי משפחתי ,ראם אשלח אתכן ,הדי זה כאילו הייתי ורצח

אתכן" ...

תחילה החביא אותן באסמו ולאחד זמן בנה להן

מחבוא מירח.ך

מצבם של היהודים המסתתרים היה קשה ורצוף יסרדים :
שרויים במתח-תמי,ר רעבים למחצה אר מזי-רעב ,בלי אפשרות

רק

ולהישאר בחיים.

נכלאו שדידי הנשים היהודיות מדאסיין ,רהחלר להוליד אותן

להרוג .שתי בחרדות ,שדה פרדמנסקי רדייזה לרדיה ,התחבאו

םראגי.

יחידים

הצליחו

למצוא

מקום·מקלט

באוקטובר ,1941

אחרי "האקציה הגדולה" בגיטר קרבנה.

נמלטה משם הנערה אסתר דרדקרביץ ובסיוע הליטאית ירזפה
ארסארסקייטה )חירם ארלשרואנג(
דגליה לכפר סמרן וזכתה לשחררו.

ניסתה

את מזלה ,נשאה

אברהם ויזם שרד יחיד מכל משפחתו לאחד "האקציה
הגדולה" .הוא ברח מהגיטו אל מכדים של הוריו ,יוזאס

.1

העתק המסמך נמצא

ב"יד רשם",

ירושלים,

עבזברנו של

.v

קצ'רגינסקי.

.2

קטעים מיומן זה פורסמו בעברית בכתב·העת "ילקוט מורשת",
חוברת

י"ז ,פברואר

, 1974

יחרות ליטא
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ברזינסקאס רדנרטה רלטקנה ,מהכפר ירנדלישקס ,סמרן לביוש·
טאן ,והם הצילרהר.
בנובמבר  1941נמלטו מהגיט·י שני הרופאים ש .בכדיסקי
רב .ררשצ'ין ובמשך כשנח  mצי מצאר מחבוא אצל הזרג אלה
וברלסלב פםרשרנס ,במרתף שחפרו למטרה זו מתחת לבית·
מגוריהם.

החיפושים אחר עזרה בעשר באופן אינדיררידראלי ,וזאת בשל
הסודיות החמורה שחיתה כרוכה בדבר .סימנים של אירגרן

בהגשת עזרה ליהודים ניתן לראות בפעולות בודדות של כמה
נשים מהאינטליגנציה הליטאית בקרבנה .חיתה זר אשתו של
השמורר הליטאי הזירע קזיס בינקיס ,סופיה בינקנה s,שסחפה

איחה לפעילות של סיוע גם את שתי בנותיה איונה רליליאנה
וכן את חנתה ,הכנר לראדאס ורצ'יקאס .במיmד השתדלו
להבריח יהידום מהגיטו ולסדרם בבתי ליטאים בעיר אר
בישובים כפריים .ב  1942-הכניסו לדירתם את גיסה ידולביץ,
נערה בת שתים·עשרה .המשורר בינקיס היה חולה-לב אנוש
ורתוק למיטתו .תחילה סיפרו לו כי הילדה היא "קרובה" ,אד
הוא

הבין את

המתרחש

וראה

נעיד

טובה

את מעשי

אשתו

הוא נפטר .מרוב עגמת-נפש נכנסה

ובני ביתר .באביב 1942
אשתו לדכארן וראתה עצמה כאדם שאיד עוד צורן בו ,אד
כעבור זמן-מה התמסרה בהתלהבות לעבוהד המסוכנת -
הצלת יהדוים .עשרות מבוגרים וילדים עברו דרך ביתם
למקומרת-מחסה שנמאצו למענם .היו גם מקרים שבביתה שהר

נמשן הלילה עשרות אורחים "בלתי ליגליים" ,ומרוב דוחק
לא צמאה משפחת בינקיס מקרם לעצמה .בנוסף לצפיפות
ולסכנה שנשקפה לשמפחה התעוררו גם קשיים כלכליים .ברם,
הבינקיסים אל אמרר נואש והוסיפו להושיט עזרה לכל יהודי
שבא עימם במגע.

על חרג אנשי בינקנה שהתלכדו לעזרת יהודים נמנו רעייתו
לש החמזאי היחע ב .דארגרבטיס  -השחקנית ארלגה קוזמינה,
והלנה הלרצמן  -ממוצא גרמני ונשואה ליהודי ,מקס הולצמז.
בעל חנות-הספרים היזרעה "פריבטש" .עם כיבוש קובנה על·

ידי הגרמנים ,רצחו הליטאים את מ .הרלצמן ואת בתר הבכירה.

הסתתרו זה כבר מספר ניכר של יהודים ושבויי-מלחמה
סובייטיים ,שני ילדים יהודים ושבי ילדים רוסים ,שהצילה
מקרונות-הגירוש שהובילו משפחות רוסיות ל גרמניה.
מלבד ששיתפו פעולה עם בינקנה ,יזמו הביאולוגית נטליה
ליקוויצ'נה ובעלה המהנדס ו .ליקרויצ'ירס פעולות הצלה של
יהודים .ביתם הפן למעין תחנת-מעבר לנמלטי הגיטו ,עד
שמצאו למענם מקום-מקלט יותר נטרח 14 .יהודים חייבים
לליקוויצ'ים את חייהם .למספר ילדים יהוידם סיפקה נטליה
תעודות-לידה קא1רוליות ואישררי·טבילה בדויים .הרזות למס·
מכים אלה סודרו ילדים אחדים בנתי·יתומים ליטאיים ובבתי
איכרים .במקום-עבודתה במעבהד הורטרינארית נקובנה השני·

לה ב .ליקוריצ'נה לרכוש את לבם של אנשים ,שהיו נכונים

לסייע בהצלת יהודים .לפי בקשתה ניאות הפסל הליטאי
המפורסם פ .יומשה לתת מחסה ארעי לילהד יהדויה וכעבור
זמן אף מצא לה מקלט אצל קרוביו בכפר.

לגב' ליקוויצ'נה היה קשר עם רופא·הילדים היזרע נקובנה

ד"ר א .מטולוויצ'יוס ,אשר סיפק לה תרופות בשביל ילדים

בגיסו ובשביל ילדים שהוסתרו .אותר רופא גם עזר רבות
לרבנית מרים שולמן ,אשתו של ראש ישיבת סלבודקה ,שיצא
לפני פרוץ המלחמה לשליחות בארצרת·הברית ונבצר ממנו
לחזור .נמצאו ליטאים שהגישו סיוע לה ולילדיה והצילום .עם
אלה נמנו  :הכמרים יוזאס סמילגיאוויצ'יוס רברוניוס פאוקשטיס,
הזוג זמשצ'יקאס מפשוטי העם~ הפולני סינקביץ' אוחרים.
מקום כחובתו ידורתו של הכומר ב .פארקשטיס ,ליד רחבת

מועצת·העיריה

בקרבנה ,שימשו

תחנה מחתרתית

לפליטי

-

מבוגרים

הגיטר .על פתחה התדפקו עשרות יהודים ,והם

וילדים

 -נעזרו על ידו וניצלו .הוא הוציא תערדות·לידה

פיקטיביות וצייד בהן את הלידים היהודים,
למוסדות-ילדים אר לשמפחות ליטאיות.

כדי למסרם

ברונירס גוטאוטאס ,ליטאי פשוט ועממי ,ירא·שמים וירא·
חטא ,ראה בהצלת יהודים מכליה את תרנן חייו .הוא מצא את

הקשר לפעילות ההצלה בינקנח רליקרויצ'נה .האו התגלגל
ממקום למקום רעב ולבשו בלואי·ס nברת ,לא גמולח ולא
מסורפ ,אן כל כולו חדור רגשות הרמאניים ורצון למצוא

האלמנה סיכנה את חייה ,לקחה אל ביתה ילדה יהודיה ואימצה
ארתה לבת .נמשן כל שנדת הכיבוש לא מצאה אשה זו מרגוע
לנפשה ועשתה למען היהודים מעל ומעבר ליכולתה ,תרד

היהוידם והליטאים שהכיררהו .הוא היה איש•,חקשר לש יהודים

הסתכנות מתמרח.

במחבואים .בעת צרה ומחסור התקין תעודות מזרייפרת ודאג

בחדרן היחיד של נטלהי יגורובה רנטליה פוגלביץ מצאו
להן קורת-גג רבקה אשורוביץ וגרסה ברגריאנסקי שנמלטו
מהגיםו ערר בתחילת שנת  .1942מטעמי בטחון נאלצו לפעמים

לתרופות ולאספקה .בשעת חירום הוציא את האנשים ממחבר·

ללון במקום אחר ,ואז היו פונות למשפחת בינקיס או לעתונאי
 ,.קארנצקאס .כאשר התקרבה החזית ברחו שתי הנטליות יחד

עם היהודיות אל אחותה של פוגלביץ  -לידיה גולובובה
לקולטובה )מקרם-נופש ליד קובנה( .בביתה של אשה זר

-

מקומות-מחסה ליהודים" .ברוליוקאס" ("אחא") כינרהר בתיבה

איהם הרעבירם למחבואים אחרים .משערים שגרטארטאס סייע
למאה יהודים בקירוב .לאחר שהגישטאפו התחקתה על עקבו·

תיו נאלץ היה לשנות את תדמיתו .חרא גילח את זקנו' שיבח

את הופעתו והמשיר בשליחות שנטל על עצמו .אן לבסוף
נלכ.ד מאחר שהגרמנים לא יכלו להוכיח את אשמתו ,שילחוהר
למחנה·ריכרז בגרמניה .עם כניסת הצבא האמריקאי שוחרר

ונכנס למנזר בגרמניה ,שם נפטר.
אשה פשוטה חיתה ס .סרפיניינה שהחביאה נמלטים ואת

.3

היא ערכה את הספר "לוחמים

בשפה

הליטאית

מרביתם יהדוים,

ב.1967-

הספר

ללא נשק" ,שהופיע בווילנה

ילדיהם בדירתה ברחוב קסטוצ'יר מול בית הגישטארפ .לאחר·

אנשים,

מכן העבירה אותם לערי·השהד .בעקבות הלשנת אחד הלי·

כולל

שניצלו מההשמדה

זכרונות

של

בתקופת הכיבוש הנאצי.

סופיה עצמה ביקרה בישראל ב  ,1969-כאורחת היהודים שנשארו
בחיים הזזות לעזרתה" .יד רםש" העניק לה את עיטור הכבוד
לחסידי·אומרת·העולם רכן נתכבדה בשתילת עץ בשדרת חסידי·
ארמות·העולם ,בהר הזכררן בירושלים.

סאים ערכה הגישטאפר חיפוש בדירתה וגילתה את הנערה
היהדוית אנה שרראב ,שנעצרה הורצאה לחורג .גם סרפיניינח
נעצרה ,אן יצאה בשלום עם כניסת הצבא הסובייטי .אחותה

של הנרצחת ,צילה שוראב ,עמדה לקבל מחהס אצל הליטאית

השלםות
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איונה גייז·ארסקנה  .כאשר יצאה צילה משער הגיטו ועלתה על

וקיבלה את הסכמתו ל"נטישה" של מספר ילדים מהגיטר

ומ.דרכה כיד להיפגש עם מצילתה ,כמוסכם מראש ,פתח

במוסדו  ,בתנאי שיודיעו לו רמאש על כל מקדה .גם משפחתו

הזקיף הליטאי באש על שתי הנשים והדגן  .אותו זקיף שוחד

של המהנדס א .רוזנבליום והררי אשתו קיבלו תחילה קורת·גג
בבית צ•ורליוניס  ,עד שעברו למחבוא של קבע בכיתר של
רינצאס ראבלרריצ•ירס ליד קובנה.
השחקנית ע .ז•לינקוריצ•ייטה ,רעיית ו של הזמר המפורסם

שסירפנו עליו לעיל .הוא גם מצא מקלם לרופאה פניה יז~וראב
ולאחייניתה בת ה·  I6אצל דרפאת·השיניים הליטאית י ,גיליו·

קיפראס פטדארסקאס ,הצילה את בתר של הכנר היהדוי .ד

קודם·לכן

על · ידי גייז•אוסקנה,

שמסרה

לו

את

תכשיטיה

תמררת הסמכות להתעלם מסהתלקותה של צילה

מהגיטו.

להררי הנרצחות אנה צרילה שרראב הגיש עזרה גרטארטאס,

ננה·מםירשייטנה ,אשד בביתה שהו עד לשחרור.
נדודים אין·קץ נפלו בחלקם של ג .פאר רכנה עמוס .הם

נאלצו להסתובב בערים ובכרפים בהחליפם מקומות · מחברא עד

פרמדנץ.

קרנםטנציח בראזנה ,לשעבר יושבת·ראש של ~דרת נשים
קאתרלירת ,הצילה את שדה קופילביז בת החמש ואת אלכס
גדינהויז

הפעוט.

שקיבלו מחסה אצל ירנאס טיישרסקיס מהעיירה פרשוריטין ,שם

הררסיה ילבה כלרפינה ,מפשוטי העם ,הגישה עזרה למשפחתו

המתינו לשחרור .במשך כל שנות הכיבוש הנאצי הסתיר ליטאי
זה נערה יהודיה ,שברחה מן הבור בשעת הטבח ביהודי ז•יימל.

של הערדך·דין ד, .ולפרם בגיטר קרבנה .על "אשמה" זר
כלאוח הגרמנים בבית·הסרהר  .לאחר ששוחררה המשיכה במע·

בסתיו  , 1943כאשר התלו הנאצים ב"קסירקרט" גיטר קרבנה,

שיה חסונים והצילה את בתר הקטנה של ררלפרם ,ריסה ,אחרי

הבינו היהודים כי סכנת השמדה מרחפת עליהם והראשונים
שייגפעו יהיו הילדים .גם בשורת · אירב ,שבגיטו שאורלי כבר

שהודיה נספר .כלופינה טיפהל בילדה היחרהיד גם אחרי
המלחמה ,כאילו חיתה בתה מליהד .לבסוף עלו שתיהן לישראל.

וחרזה.

הליטאית המשכילה פראנה שפרקייטה הפכה את דירתה

ביצעו הנאצים "אקציה" בילדים ,הוסיפה מכאוב
ההררים החלו לחפש פתרון דחוף .רבים מהם התעלמו מסכנת
המרדת ,הורידו את הטלאים הצהובים מבגדיהם ,התחמקו דדך
גדררת·התייל ויצאו לחפש מקלט לילדיהם .לא מעטים מהם

שילמו בחייהם .היד גם מקדים שליטאים "הסכימו" לקבל ילד
יהודי תמררת כסף ןחפצי·ערך ומאוחר יותר הסגירו את הילד
לידי חגישטאפר .רחיו מקרים שהסתירו את הילד מהוריו כדי
לאמצו .אזלם באין ברירה ,חייבים היד ההררים להמר .את
הילדים הרדימו בזריקת·לרמינאל .חם הוכנסו לתוך שק או סל ,
והוצאו בגבינה מן חגיםר חררבאר אל המקום שנקבע ואשד

הצנועה למעברה למען פליטי גיטר נקובנה .אצלה מצאר קורת·
גג ,פת·ל nם וסיוע דב כדי להסתדר בייצר הארי" .כעשרים
יהודים ,מבוגרים וילדים ,אסירי · תודה לה על הישארותם
בחיים.

ירליה דארטרטנה ,אשת דייג ,חצילה את בתר של הרופא
י .אברמרביץ ,אריאלה  .הקטנה הובאה אליה מבית·היתרמים
"לרפשיאליס" חדלה ותשושה ,והרופא פ .בארבליס היה בא

באופניםי לרפאה.
קשיים אין·ספרר וסכנות מרוכזת עברו על ומ.ררה ראדלס
קריצ•ינסקאס מ ,כפר סמוך לקרלטובה ,שהבריח מגיטר קובנה

לא תמיד חיה מקום·מבטתים.

בראשית חיפושיה אחר מחבוא לילדיה ולאחייניותיה ,נתקלה

תשעה יהודים וחצילם.

הרופאה פ .גררביז אננשים רעי · לב .אך גם אנשים טובים

האיכר זניוס מציאוסקאס ,מהכפר ררז•יאי שבסביבת הפורט

ונכונים להושיע נקלעו בדרכה .הם שהצילו את הרופאה ,את

התשיעי ,התביא שני ילדים וזרג יהודים מבוגרים .השלטונות
חשדו באיכר כי הוא מציל יהדוים ,וערכו בכיתר סריקות

פ .זרברנה ובעלה ,הרופאה א .דגיישנח ,דופאת·העיניים א .

קפדניות ,אן את המתחבאים לא גילו .למרזת האיומים רהעי·

לנדסברגנה ,הגינקולוג הנודע רפופי פ .מז•יליס ואשתו ,רכן

גויים שהתנסה בהם ,המשיר מציארסקאס בהצלת היהודים.

ויטקארסקנה ובנח .ברגעים הקריטיים ביותר חש לעזרתה
מיודענו ב .גרטארטאס ,שהיה המלאך המרשיע של רבים.

נסיונות בראשים עשר יהודי הגיטר כיד להצלי את ילדיהם

שתי בנותיה ואת שתי אחייניותיה .בין המושיעים היו הרופאה

ששרדו ל 11:חר ה"אקציה" של הילדים כמארם ,1944
המהנדס ב .גולדברג הוציא בהסתר את בתר הקסבה דינה ,

אותו ב .גוטארטאס דאג גם לש .פינקלבראנד ,שברחה עם
תינוק מגיטר קרבנה .בביתה של התופרת מאדיה ז•רלטארסקייטה

כשהיא

בפנימרן מצא להם מקלט ראשון .בתוקף הנסיבות נאלצו האם

רגרלסקנה ,אשה פשוטה מסלבודקה ,נתנה לח מקלט והצילה

וילדה להחליף מחבואים .בין אלח שנתנו לה מקלט יש להז·כיר

זרותה.

חבריה

בתרך

עגלת·יד

עם

חומרי·בנין,

הליטאית

אותה

המורה ליבה בריק )היזם בר;,כ( רכנה הקטן אחרון נמלטו דרך

תקופה די ארוכה ,אף שהסכנה חיתה חמורה ,שכן הילד לא

גדררת·התיל של הגיטר ומצאו מקלט אצל האיכר דקיארויצ•ירס

ידע מלה אחת ליטאית.
מן היזם הראשון לכיבוש הנאצי חיפשה ד .ילין מחבוא
לבתה הפעוטה אסרת .מאמציה הוכתרו בהצלחה דק כאז:נ.ד

בסביבת ארז•ררילקי  .מטעמי בטחון נאלצו לעקוד משם ,ולבסוף

מצאר מחסה בכיתר של האיכר ירגאם מזררייטיס ,מהכפר
לנקצ•יאי שבמחוז יורבררג .שם גם זכר לשחרור .רקיארריצ•ירס

יצרה קשר עם אלמנתו של הצייר המפורסם והמלחין מ .ק.

עצמו הסתיר בכיתר במשך כל תקופת הכיבוש הנאצי את

את

משפחת

צ•ררליוניס

בררז•ינסקיס

-

הנדיבה

מראסיין,

שאיכסנה

הסופרת הליטאית סופיה קימנםייטה·צ•רדליוננה,

משפחת זדקין.

ועם בתה דנרטה ובעלה האדריכל ולדאיס זובובאס .תחילה

הליטאי אלפרנסאס סררידרסקיס ורעייתו הכירו בדרך מקדה

החזיקו את אסתר בביתם .אחדי · כן העבירוה לבית·תינרקות

את פרעה קרנובסקי ,שעה שהיו עדי·ראיה ל"אקציה" של
הילדים בגיטו קרבנה .לאחר מאורע טראגי זה הם החליטו
להציל ידל יהודי .פרעה ובעלה מרדכי הוציאו באחד הערבים
דרך גדר·התיל את בתם רותי בת השלוש ומסדרה לסורידרסקי·

שליד המנזר בצ•ובישקיס ,אף כי כרוב ילדי הגיטו דיברה רק
ידייש .משפחת צ•ררלירניס התקשרה עם ד"ר פיאםראס באוב·
לים ,מנהל בית•הירתמים הליטאי "לןפשיאלים  nבםלבדרקח ,

יהדות ליטא
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סים ,שהמתינו לה בצד ה"ארי"· בעת חיסול הגיטר הרפררר

חיופש מבקום ,אן לא גילו אף אחד .שנכר באירררנאס אסף

בני הזרג קרנרבסקי .האם הועברה למחנה·הריכרז בשטרטהרף

לאחר-מכן

ירזאס רקיארריצ'ירס

והאב הצליח להיחלץ מהגיטר והגיע לבית סררידרסקיס ,שם
שהתה בתר .האב רחבת הר rברר אל בית אביר של סררידרסקיס
ברארדר,נדרראריס ,שכבר נתן מקלט לשתי משפחות יהודיות
קרדם·לכן .כולם זרכ לשחרור.

השתתף בהצלה זר .הוא האיש אשר הבריח גם את היהודים

הליטאי ןלאאדס רינקיארריצ•ירס מסלברדקה סייע ליוסף כגן,
לרעייתו מרגרט ולאמו במציאת מחבוא לאחר שברחו מהגיטר.
המחבוא היה בקירבת בית-החרושת שבר עבד .לפני שנסרגו
מהאזור הניחר הגרמנים חרמרי·נפץ כדי לפוצץ את בית·
החרושת .המסתתרים עברו ,למחבוא אחר ליד הפררט·השמיני

לכיתר

עשרה

יהודים,

רגם

מסלברדקה ליררבררג  -כמאה קילומטר.
אחרי האקציה לאסטוניה ברחה מהגיטר משפחת המהנדס
חיים יפה ,הואיכר אנדרירס פרפרלייגים רבניו מכפר קמפיש·

קיס ליד

גרדלרm

הסתירו וכלכלו ארתה חדשים רבים בלי כל

תמררה.

תמר ,בתר של פרום' ו .לזרסרן ,שברחה מהגיטר ,מצאה
בראשונה מחסה אצל פטררנלה לסטנה ,מורתה לשעבר· .נירן

שהסתתרו בביתה יהודים נוספים ,העבירה ארתה לאחוזה של
אחותה ו .אפוסנה ,שבמחוז פרסברל .ארתה לסטנה ,בסיוע

בסלברדקה ,שהעמדי לרשותם הליטאי אנטאנאס מצינארריצ'ירס.
ערד קודם-לכן הוסתרו בכיתר שני ילדים מהגיטר  -אלכסנדר
שרטום ואביבה Dרידמן .כולם ניצלו.
תר-ן סכנת נשפות הוציאה לאה גרינשטיין·קפלן את בנה
שלרם מהגיטו ומרסה אותר לידי הליטאית העניה גרינצביצ'נה,

הליטאית פיאטקרריצ'נה ,עזרה גם לרופאה היהודית פ .קיסיד
רשתי בנותיה ,ולגברת נמנצ'יק עם בנה הקטן .אלה שחסר בצל
קורתה לא נפגעו בימי המצוקה הקשים ביותר.
ירזאס פארלרריצ'ירס ,תשרב פנימרן ,פוכר קרבנה ,הציל תשעה

שגרה על ההר·היורק בקרבנה .כאשר גברה הסכנה בהחזקת

יהודים בבר,נקר מותחכם ומוסווה היטב שבנה במר·ידיר.

הילד בעיר ,העבירה ארחו הליטאית אל האיכר ירזאס אדרגלה.
בכרפ לפיאי ,הסמוך לרמיאמפרל ,וכאן זכה לשחרור .לאחותו
של שלרם ,התינקות יהודית ,לא שיחק המזל .אף ארתה
הבריחה הםא מהגיטר אוף ארתה מסהר לליטאי בתקרm

הזכרנו לעיל את הרופא פ .בארבליס ,מנהל בית·הילדים

הליטאי "לרפשיאליס" ,שאסף למוסדר ילדי יהודים .ברשאונה
היו אלה כמה מיליד עמיתיו הרופאים היהודים ,רעוד חמישה

ילדים שלרחמי הגיטר "נטשו" במוס.ד המטפלות א .זאכר·

שתינצל ,אן היא נעלמה ולא נעדוו עקבותיה.

ריארריצ'נה

מתחילת חורף  1943/4ועד לנסיגת הגרמנים התרבו בסירנות
היהידום ל•ברוח מגיטארת קוםנה ושאורלי .הבורחים יצאו מתון
הנחה ,כי עתה ,לאחר שת·ברתס הגרמנים קרבה ובאה ,תהיה
הארכלרסיה הלא·יהדרית !]כרנה יותר להושיט עזרה ולתת להם
מחבוא .בעיקרו של דבר ,לא קל היה להיחבא .לרוב נאלצו

מכניסות את הילדים ה"נטרשים" ,מסדרות להם מסמכים ודרש·
מרת אותם בהתאם לנוהל .הילדים ,שברובם דיבור ידייש ,ברדדו
לתקרפת·מה עד שידעו לדבר ליטאית .אחיו של הרופא.
המהנדס ס .בארבליס ,ורעייתו הצילו את בתר של -המהנדס ט.
בלרמנטל ,רחל.

המתחבאים להחליף את מקומותיהם מספר פעמים ,אם מחשש

אמיליה רסיליארסק ,נה ,הזרג פטקיאביצ'ירס ,האחיות סטפניה

הלשנה של שכן עדיין ואם עקב קשיים שנתהוו אצל המארח

גרישקביצ'נה ומדיה משקלנה ,אנטנינה בלצ'ירננה ,טירפיליה

עצמו .היו קשיים לא מעטים בהזנת המתחבאים .היו מקרים
שהליטאים הסכימו להסתיר יהודים תמררת בצע כסף ,היו
נוטלים את וכרשם ראnר·כן מסגירים אותם לידי הגישטאפר.
בנסיבות של אותם הימים נאלצו ישרלא איפ )איפסרן(
ורעייתו עדנה לעבור ממקרם מסתור אחד למשנהו .אן ללא
עזרתו של רלאדאס פשקארסקאס מהכפר שפיונישקיס לא היו

קררדרביצ'נה ,ארלגה רדרמנסקנה ,הזןג בררנה רירנאס ררזנברגס
ואחרים ,הצילו ילדים של לרחמי המחתרת והרפטיזנים מגיטר

מחזיקים מעמד .אותר איכר הושיט עזרה גם לישראל גילמו

ולמשפחתו של יצחק קלמיצקי ברגעים הקריטיים ·ביותר12 .
יהדוים שברחו מגיסו קרב-בה חי~בים לו תרדה.

האיכר איגנס ליארנרריצ'ירס ,מהכפר גירינינקאי שבסביבת

רילקי ,בנה תמררת תשלום מחבוא לשמונה יהודים .אן איש·
הביניים שהביא את הנמלטים מגיסו קרבנה איים עליהם
בסחיטת כספים ,והללו נאלצו לפנות את המקום .לעזרתם בא
השכן יונאם םטנקרם ,שהםתירם בימים הטרופים ביותר ,וזאת

ללא כל תמררה .לאחר נסיגת הגרמנים פשטה קבוצת לארמנים
ליטאים על ביתר של ליארנוריצ'ירס ורצתה לעשרת בר שפטים
כנמקה על שהציל יהדוים .הוא התחבא באותו מסתרו שבנה

בזמנו ליהידום וניצל ממררת .לארח-מכן אנוסים היו ליארנ·
רריצ'ירס רבני משפח תר לעקור מהכפר.
עשרים יהודים הגיעו זה אחרי זה מגיסו קרבנה לכפר

דזי'רגיאי ,בקירבת יררבררג ,אל בית האיכר יונאס זרJנאס
ואשתו פטרה .בכוחות מ,שרתפים חפרו הנמלטים מחבוא תת·
קרקעי .כתוצאה המלשנה ערכו הגרמנים ועוזריהם הליטאים

רפ.

ריטרניטה,

הכניסן

שהרופא

בסוד

העינין,

היו

קרבנה.

לרחמי המחתרת שיצאו מהגיטר לפלס דרך ליער ,נעזרו
באופן פעיל ביותר על·ידי מאריה קלרסייטה ,תושבת קרבנה,
רעל·דיי הרוסי פירטו טררפימרב רשתי אחירתיר ,אף הם מקרבנה.
בתקופה האחרונה לכיבוש הנאצי לא היה גובל למסירות·
הנפש שגילתה מאריה לשצ'ינסקנה למען לוחמי הביטו ,שחת·

רכזו בביתה לפני יציאתם ליער .בשעות קשרת ,נעת חיפושים
ומצוד בגיסו ,רכן אחרי חיסולו במחצית הראשונה של יולי

 ,1944מצאר כמה יהודים מקלט בביתה וניצלו ממררת.
האיכר רינצאס אנטנייטיס מהכפר

קריינאי,

מחוז

קייארן,

בתו סטסיה ונכדיו רררניקה רירנס ,העניקו באוקטובר 1943
מקלט ל• gנמלטים משל mת גיטר קובנה  -מחנה העבודה
בקיידאן ,עד שהצליחו לכרנן פעילות פרטיזנית בסביבה .וגם
אז היה ביתר של הליטאי בסיס נאמן של הפרטיזנים היהדוים.
הבן יונס אנטנייטיס
למחנה בקייאדן .

יצא

כמה

פעמים

בשליחות היהודים

גם בגיטז שאורלי לא ישבר רבים באפם מעשה .מי שיכול
חיפש ערגן·הצלה ,ויש שאמנם מצאר .על כמה מקרים מסופר
בספר זה בפרק על גיסו שאוזלי .עם זאת בשלים את התמרנה

-

בהבאת מקרים נוספים אחדים.

אנטאנאס יררקרס ,תשוב שאורלי ,סיכן את חייו ,את חיי

השלמות
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אשתו וארבעת ילדיו ,באספו לביתו את .ד צוקרמן i: ,ברחה

מחבוא ,וכמה ילדים חמגיטר נעלמו אר בספר .היה מקרה

פ .קררם ברחה מהגיטר ומצאה מחבוא אצל האיכר אנטאנאס

שמשאית עם כעשרה נמלטים גמיסו קובנה הובלה על·ייד
הנהג ישר לחצר הגישטאפר ,במקרם אל הכפר שאליו אמורים

מהגיטד בנובמבר

, 1943

וזכתה לשחרור.

מטוזיארריצ'יוס מהכרפ פ ' itדדנטיס ,נאזור יאנשיוק .בנית אחותו

,,יד להגיע .והיד מקרים שבמקרם להסתיר את היהודים ,כפי

·  tל איכר זה קיבלה מקום·מקלט אסתר טון:· ,מסרה את בנה
הקטן של פנינה לליטאית אנה אורנלנה מקלם .כדי להעניק
לילד חסינות הוציא אחר הכמרים תעודת·ליהד בדויה .אף את
בתה הצליחה אסתר למסור לירי ליטאים וכך ניצלה.

·-:הוסכם ,הסגירום הליטאים לירי המשטרה.

המהנדס י .ליינוביץ )היום לביא( הבריח דרך שער הגיטו
בתוך

מזוודה את

אחייניתו בת

השנתיים.

את "הצרור

החי"

מסר לייד אשת המהנדס י .סלנקאס ,שהמתינה ליד השער .כיד

לא לעורר חי tר בלב שכניהם על הגידול הלא·טנעי '  tחל
לפתע במשפחה ,העבירו נני·הזוג סלנקאס את ילדתם שלהם
אל קרוביהם ,ליד וירבאלן .לפני נסיגתם פינו הגרמנים את
האוכלוסיה המקומית מאזור הקרבות .בתם של סלנקאס התגל·
גלה בדרך זו לגרנמיה .ימי חרדה ודאגה לשלומה היו מנת·

חלקם של ההורים עד שזכו לראותה רק שנה לאחר תום
המלחמה .ואילו הילהד היהרדיה שהתה בבית סלנקאס ער

לשחרור בשלהי יולי •1944
שני בחורים )האחד הוא מ .רוזנקרנץ( מגיסו שאורלי נדדו
בסביבה ממקום למקום ער שהאיכר רמנאוסקאס נתקל בהם,
הבין כי יהדוים הם ,והציע את עזרתו .מאחר שבאסמו הוסתרו

כבר שתי בחורות יהודיות ,והיד אלה ימי הקיץ ,יעץ הלם

להסתתר ביער הסמוך .פעמיים ביום סיפק להם מזון ומידע

על המצב .וכך ניצלו.
ירזאס

פטררליס

והמהנדס

יונאס

גרז'יא·

פקיר·המרזיארן
רריצ'ירס ואשתו מאריה ,תשובי שאורלי ,הושיטו עזרה ליהודי

הגיטר .תחילה תמכו בהם באופן חומרי דלאחר·מכן סייעו להם
להיחבא.

לעזרתו של ז .גילינסקי נחלץ הסנדלר פיאטראס דגיס
שסיפק לד מזון ,רפובילאס דרוקטיאניס ,שהחביאו מיד לאחר
בריחתו מהגיטו .לבסוף היה תחת חסותה של אבלה סקררררי-
טיטה ,שפעמים מספר החביאה אותר עד שזכה לשחרור.
רופאת-השיניים פ .סוקר ברחה מגיסו שאורלי ,וקורת· גג
ראשונה מצאה אצל הכומר המקומי דינצאס בילה .הואיל
והמקום לא היה בטוח העביר אותה הכומר אל עמיתו ,הכומר

ארולפאס קלייבה ,מהכפר קרז'יאי .בכיתד הוסתרו כבר קודם·
לכן ארבעה יהודים .בלי לשים לב לסריקות התנדפות ולסכנות,
שמר קלייבה על היהוידם שחסו בצל·קורתו עד לשחרורם.
האיכר ידזאס ברםקיאדויצ'יוס ,מהכפר ברידדדיישיאי שליד

ציטיביאן ,

החביא במרתף המחסן שבחצר ביתר כשנה שלמה

וללא תמררה את משפחתו של

יוסף

קמינץ

ועדר יהודים

מגיסו שאורלי.
חמורה הלינה מרשינסקיס מפנימרן ,על·יר קובנה .נתנה

פרשה סראגית התרחשה ל  110-יהדוים שהסתתרו ביערות

וילון ידורבררג .היו אלה יהודים שניצלו מהטבח בעיירות
הסביבה בתחילת הכיבשו הנאצי ,אן רובם היו יהדוים מגיסו
קרבנה שעלה נירם לברחו ולהגיע לכאן .ליטאים אחידם,
ובמיוחד פיאטראס מינגיילה ,עזרו כל הזמן לרבים מדמ.ס·

תתרים .לפני חיסול גיסו קובנה )יולי  ( 1944העמיד לרשותם
מינגיילה סירה והביא ארתה בביימן על·ייד אניית·קיםור סמךר
לקרבנה .בסיכרן·חיים באה עימד דבררה פרייס·קרניוכרבסקי,
התקשרה עם עצירי הביטו ,העבירה כעשרים נמלטים לסירה

ונמשן לילות אחדים שטר עד ליער המחבוא .האיכר דניקארס·
קאס

והיערן

עזרו למסתתרים בכל האפשר.

פילקארסקאס

היהודים היו מזדיינים ולקחו

מזרן בכ,רח

מאיכרי

הסביבה.

כשהתקרבה החזית הצטרפו ליהדוים כמה בילרררסים ,עריקי

הצבא הגרמני ,

שוני לטים ,שגם הם ערקו מפלוגת אם·אס.

היהודים התפלגו לשתי קבצוות גדולות וחפון ביער בונקרים.

כשהגיעו הקרבות למקרם

נתקלו הגרמנים

בעריקים .שני

הלטים נפלו חייב בשבי וגילו את מחבוא היהדוים .היהדוים
השיבר אש והתגוננו ער הכדור האחרון .רק

11

מהם נשארו

בחיים.

גם מצילים שילמו בחייהם על העזרה שהגישו ליהודים .על
אחדים כבר סופר לעיל .נניא עוד כמה מקרים.
הרופא הליטאי ויטאוסאס ז'קיארדיצ'ירם מגלגארדשידק ,שילם
בחייו על החבאת משפחתו של הרופא היהודי הקרבנאי ש.
מטרסביץ ,ועל שאירגך מקומות·מחברא ליהודים אצל איכרי
הסביבה.
יהודים,

האיכר

נאסר ,

סימרקייטיס שעזר לז'קיארריצ'ידס

בהסרתת

נשלח למחנה·ריכוז בגרמניה ועקבותיו לא

נודעו.

טראגי היה גם גורלו של האיכר יוזאס יוריארריצ'יוס ,מהכפר
ז•מייטקמיס בקירבת הפורט התשיעי .אנשי·רשע הלשינו עליו,
שבאסמו החביא יהודים רשבוי·מלחמה סובייטי .מיד הופיעו
הגרמנים והציתו את האסם .את ירריאוויצ'ירס ואת המסתתרים

שנלכדו הוציאו להורג.
ברונירס קרטקה ,תושב קרבנה ,אסף לכיתר יהודים שנמלטו

ממ:זzלוח למחנה·הסגר .למחרת יצא בשליחותם לשער הגיטו
כדי לעמדו מקרוב על המתרחש שם .תוך מילוי משימה זו
נורה למוות.

האיכר סטיפן פבלרבסקי מכפר בסביבת סימנה ,עזר לאבא
גפן ,לאחיו יוסף ולמסתתרים אחרים שניצלו מהטבח בעיירו·

מחסה בביתה לחברת כיתתה סדניה גינק וכן לבבה טברריסקי,

תיחם .על עזרתו זר רצו לאסרו ,אן הוא התנג,ד הסתתר

שנמלטו מגיסו קובנה אחרי האקציה הגדולה ,בשלחי שנת

במרתף האסם בחצרו ונשרף חי במקום מחבואו.

 ,1941הן שהר אצלה כעדבדרת·משק עד לשחרור .זמנית שחר

לשתי האחיות פרידקובסקי ,שנמלטו מגיטו קובנה ,העניק

בביתה של ליטאיח אמציה זר גם בני משפחת פינקלברנ,ד

מקום·מקלט האיכר תיאופיליס ז'רנאוסקאס ,מכפר שליד רישיי.

הד"ר מ .גינק וערד אחרים שנמלטו מגיסו קובנה עד שמצאר

כא'  tר התלו שכניו לחשוד בר ,כי הסתיר יהדוים ,נחלצו לעזרה

מקדם·מקלם בטוח.
לא כל בסירנות ההצלה נסתיימו בכי טוב .היו מקרים שנמ·

לטים מהגיטאדת נפלו לידי הגישטאפר בדרך או בהחליפם ו.כקום

בני·הזרג הכפריים לברליס ,שמצאר מחסה לאותן הנערות אצל
האיכר

יוזאס

ניז'יס,

מהכפר

ברצ'יאי

במחוז

רי·~יי.

סכנות

רבות עברו על הנערות ועל מציליהן ער שהגרמנים נסוגו .אן
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יחרות ליסא

מיד לאחר·מכן הופיעו ליטאים לארמנים ורצחו את ז'רנארם·
קאם אות ולראם לנלוים על שהצילו את היהדויות.
נתזם המלחמה רצחו לארמנים ליטאים את םימאם ,בנה של

ליטאים לארמנים ,שהתחבאה ביערות הסביבה מפחד תסרב·

נר ,רניה קרישטפניצ'נה מהכפר יורגישקים שליד גדולווה ,על

ייטים ,השיגה אותר ולאחר שהדויעו לו ,כי הם ממלאים אח

שהצילה שלשרה אנשים וילדה קטנה שנמלטו מגיטר קרבנה.
מדייהם המגואלות נדם של כנופיות מרצחים ליטאים נספה
אחרי המלחמה האיכר ררמראלדאס סטאטארצקאס ,שהציל את

הידל היחרדי אליק אברמרביץ ,בנם של זרג פרטיזנים מגיטר
קרבנה .גורל דרמה פקד את שזמר יער·סטררשרנאי שליד
קרשיאדר ,מיקרלאס שימיאליס ,שהסתיר במחבוא  14יהודים
מגיטר קרבנה  -במוגרים וטף .ימים של סכנות ושערת קשר r1
עברו על היהודים ומצילם .בנוסף לכל נפטרה אשתו של
שימיאליס והשאירה אותר עם חמישה יתומים רעם היהודים
במחבוא .אך למרזת הכל לא עלה בדעתו להפקיר את היהוידם.

נשקפה גם סכנה ששכנים עריינים יודיעו למשטרה על המס·
תתרים .אך שימיאליס בז לסכנות והציל את היהודים .כנופיית

פקודת מנהיגם " -מורת למצילי יהוידם - "1ירו בר.
בוודאי לא הצלחנו להזכיר את כל א·לה שעזרו והצילו יהדוים
רכן אל הובא מידע מושלם ומלא .ברם ,על סמך העובדות ניתז

להסיק את המסקנה :
את הימים

הנוראים

אפשר ואפשר היה לעזור ילהודים לעבור
ההם בפחות

הקזת·דם.

ייתכן כי מאות

ואולי אפילו אלפים נוספים מאחינו יכלו להשיאר בחיים.
בוודאי שהארכלרסיה הלא·יהדוית לא עשתה כל שיכולה חיתה
לעשרת .ואולם מה שפעלו המעטים לא יישכח מלכנר לעולם.
אנו מוקירים ביותר את המרשיעים ,יחידי הסגולה ,שאותם
הכתיר העם היהידו בתואר הנעלה  -חסידי אומרת העלום.

ישראל קפלן

מזמרות ודיבורים בפז לזטוואקזם בגיטאות ובקאצטים
ריידענישן פרן ליטוואקעס אין געטא און קאצעט

*
**

איו דעו

נגיסאות ובקאצסים )מחנות·הרינוז( היו ידי הגרמנים בנלו.

tt

רבעט

פ~ר  2$לן

בזדון עריצותם לא חסו רשעי·העלום על נפשותינו ועל כל

~s

היקר לנו .אף עקרו מזרועות·אם עלול וסף  -הוונילום לסנח.

נ ווזtנס פןר נזtר!$ופנסע דייסשע זעלנערם אןו שסערנג

ובמזימתם עדו הידבר בתחבולות לדכא את רוח האנשים,

אויפגעפזtסס פרן נזtצישע מייססערס ,ה}$בן יד ירןד ביי עדו

לכבות בהם כל זיק של תקוות·חיים ולהניאם לייד ייאוש

~וכעס געמתס זין שזtפז בזtזונעדער אירסדרוקן אןו ל}$זונגען

ואבדןו .אילו על1זה מזימה זו בידי הצוררים ,היו האנשים

ועוגן זייערע ענינים .געפלייסס ה}$ס מען זיז עס צר מזtנן

לשוא סרחו הנאצים לדכא את הרוח שבאדם .בכל צרותיו
וההתעללות בו ,לא נאוש היהדוי עד לנשימתו האחרונה .בכל

איד ~ שפזחן וו}$ס ז}$ל זיין ניס פ~שרעסנדלען ערם זסרנא
פןר פ~לק ,אנער דעו ג  1$ר נ  ~;tזגנטער "מחותן" פןר אונחער
פ~לקס·לשון.

ישותו הרגיש את הקשר אל עמו ושגורלו כגורל הציבור נלוו.

די ערשסע נייסיקייס צו שז!פז זין ספעציעלע פ~ר 1$לן אוב·

מתנוונים וכלים עד אח.ז

בימי השאוה

סער יד נ~ציס איז צווישז יד ירח נמעט אומעסום אריפגעקומען

הומשואה  -היה ה"קול·יעקב" .מימרות ,הלצות ,ליגלוג -

ניי עדו צוו~נגסזtרבעס ,צו וועלנער זיי פלעגן ועודן געסירנן.

אחד

מסמי·החיים

שהשיבו את נפש היהדוי

בהם גלומה חיתה תרופה סובה למדוכאים ושבורי·הלב .במצר

קלtזר~ ,ז די ירדן ה~נן ווייס גיס געה~ס קייז חשק צו ~דערק·

קתם האיומה ,כשהאנשים מוקפים בעיניים עיונות המתחקות

געבן זייער ענערגיע פזtרן דייסש .די דייסשן גפוא ה}$בן עס

היצוא מהפה,

איון גרס פ~רשסזtנען און זיי פלעגן ס~קע  ttפס ז}$גן~ ,ז

אחרי כל תנעוה וואזניים כרויות לכל

הגה

שוומעות הן את היידיש הקרובה לגרמנית  -בכל זאת לא
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דבקה הלשון לחינם .מדוכדכים ומעונים ,התחכמו היהודים

אדיף קליגלען זין ווי ניס צו ש~פן און אירף אומקוקן זין,

בלצןו ובעיקוץ .נסתייעו הם הרבה בלשון·הקדוש ,ולרוב
בפאראפראזות ממלים שבםידור·התפילה ,אשר שגורות היו
בפי כל יהדוי.

כיד ~נער ד ~;tס קליגלען זיז אןו אומ·

מתון

צי מען ב~מערקס

ניס ...

קוקו ז ttל ווי געהעריק קל~פן ,ה  ttס זיז פרן יד ירדן געפ  ttעדרם
צו איינשסעלן צווישז זין געמיינז~מע tt ,בער געהיימע ,אירס·

בהצלחה,

דרדקן אדיף וו  !;tרענען זיו ניי ~ סננה ,ווי איון אדיף $},,פרופן

ומזנרונו החי הורוסtכ ,בסל על עצמו המחבר ,מדי לאחר

די געפזtר" ,און נכלל ווי צו ה~לסן זין ביי עדר ~רבעס~ .זיר

השחרור מן המחנות ,להניד רשומות של הפולקלור בגיסאות
ובקאצסים .המחבר עצמו כלוא היה בגיזכאות קוננה ,ריגה

זיינען ב~לד מיס עדו צוו~נגס·~רבעס אויפגעקומען יד ~-ם

ושאורלי ,

פיםות·נייר מעונות

ובלויות,

שהסתיר

tt

פר צענס פרן עדו ירדישער ענערגיע ביי עדו ~רבעס גייס

ובקאצסים קאיזרוואלה פוניבז /שסוסהוף ודאנאו.

בייחוד מגוונות המימרות שהושמעו במחנות

ואבאר,

ר  ~;tלן ,וו  !;tס זיינען ס~קע פרן די ערשסע יידישע פ  ttלקל  ttר·
ש~פרנגען פ~ר זעו צייס פרן זער נ~צי·קנענסש~פס.

שנן אל

מקומות אלה הובלו יהידו אירופה מארצות שונות ורחוקות

שירד אין· סעפסעמבער

,1941

רוען די ירדן פרן ק}$וובער

געס tt

זיינען מיס יעדן ס~ג ~לץ מער איד זי סריזנסער ~ירינגעצריגן
געווtזרן אין דעו ~רבעס ,דעו עיקר איופן ttדרסיקן ~ער}$דר}$ם

זו מזו.

בעידודו של ה .לייוויק ,שביקר בגרמניה בשנת  , 1946החל
החומר להתפרסם בקבצים "פרן לעצסן חורבן" )מינכן ,

-

איז ד ~;tרס ב~לד ~דרעק אין ג~נג ~ וו}$ערנונג-פ~רtזל ועוגן

~ נtזר

tt

נקומענדיק אריג פןר ~ן

יעלח ויבוא !

ולאחר מכן נדפס החומר בחוברת "ואס פאלקסמירל

(1946-----8
איד נאצי·קלעם" )מינכן , (1949 ,

אריפזעער :

במשך הזמן העלה המחבר

זין געוווינענדיק מער מיס יד אויפזעערס ארן זייעער ~נגען,

על הנתב חומר פולקלורי נוסף מהגיסאות והקאצסים שישב

מייססער,

בהם.

מתון החומר שבידי המחבר רוכזו במאמר זה דברי הפולק·

ה~בן

דיי

ירדן

tזנגעהויבן

ארנסערשייח

צויושן

~

וועמען עם גייס  11$זי ~רבעם גופא און ווי שנעלער און בעםער
צו ש~פן ,און צורישז ~ פ}$סטן

 ~ -זעלנער וו}$ם איז עזר עיקר

לדר אשר הגו יהדוי ליטא בגיסאות ובקאצסים ,וגם רווחו

אינסערעסירס ~ז די  !;tנגעסרויטע צ~ל קעפ ז}$ל ביי אים צו

רנתפשסו נקרב עדו יהודים שנמצאו במקומות אלה .ומאחר

יעערר צייס שסימען  .ורען ~ז~ פלעגס זין נענסערן ,איז שידן

שכל מימרה וניסוי עדום מצלצלים באוזניהם של כל אלה

געווען עדו

וףר :
יעלה ויוון !

שהתענו בגיהנום ההוא ,עוודם "מחיים" לא מעס את ההורי

~ ס  i;-ל .ס~ ביים ב~ווייזן זין  ttבער

של אותם הימים ,ומרתיחים הדם והנפש  -הרי מן הראוי

אין ג ,.' 5ט·י:דיש א  ,ז יוון

שבספר המוקשד נלוו לשואה יינתנו הדברים במקורם ,בלשון

פןר ~ חענערן מייססער tזעדר ק~נס~לי~ר ,פלעגס מען שריו

היידיש .

איוסשיריען :

-

יהדות ליטא
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~גב ,יי פרזtטעסטירערס זיינען זחס רוב גערעון מיולישע יוןו,
און די עדה·זזtגערס אריף יד סערטיפיק~טן  -ליטרר~קעס ,רוזtס
פוך זיי שט~מם ערד "יעלה" ארן בנוגע זיי איז זזךס רזtורם נ ( tן

הלל הגדול
~ לייכטע ענדערונג פרך
זtדון הגדול
ררזtס מעך :זזtט זזtרט נזtר ~ קררצע צייט ב~נוצם~ .פנים ערד

ג~נג...

~ ציים געררען אין

ה~רמזtנישער געשמ~ק איד מענסשן הזtט איון זזו אין ~ eרזtלן·

~ ררייסעזריקער רר~רי!$נס אין ערם זעלבן זזי איז יואפגע·

יסססעם געפזtעדרט זחס ק~רעגיזר "זtדון הגזול" אריף "הלל
הגזלו" .ווי ב~רו,סט זיינען יעלה יוברא מיט הלל ג~נץ נ tSענט

קומען ה!$רבסס  1945אין ל!$נזסבערג·לעך ,בי:.יעןר .אין עזם

געבונןז.

אינ~-ל!$גער ה~:זבן און די ליטרר~קעס גהע~ס יז ».טכ!$מ" ידון
פרן ~בערוע לענעדר ה  tcבן זיו ז tcרס "געברנטערעוט" און זיו

ויו ~ ייייטערדיקער שס~פל פרן זtס ערם יעלה ירבוא·

גערריצלט~ ,ז רעד ו5רסיקער קזtמיטעט שטייט Eכ~ר ~ן אומ·

קזtמפלעקס קען איון צרגעערכנט ורעדן ערד געפ~דזtפררף,

אויף צו ב~זעצן יד  58העכעח

רעון ערד "הלל הגדלו" פלעגט
נרצה 1
זזtס זו5ל

פ!$רענטפערלעכער

אןו בעסערע פ~:זסטנס זיינען אין ג~נצן ל~גער זח
 57ליסרר~קעס ו...

~רעוקגיין :

ב~טייסן :

פ~בלעם :

אדז הזtט מען עס ד~:זרט ררעגן עדו כנופיה

גייס  Kיך

,,בעסערע מענסשן" געקענט העוז ערם

הגהד ט~קע בזזו "הלל".
"יעלה יובאו" יאז געורזtזר ~זרי פזtפרלער צררישן יד קזtררנער

די י  ttלעליטע

נשר ,פ~רביי יד

מורא...

,,נרצה n

ידןז~ ,ז מען הזtט זין שרדי ב~נוגנט נזtר מיט

יעלה 1
פךו ערם איז איון ~ריוסגער~קסן ערד רוף פךו זעלבן אינה~לס:
יללה 1
"יעלה n

פ~מעלעך איז

אין קזtררנער געסז tגופא גערר 1$ןר ~ן

איר 1$נישער איוסזרוק איון בנוגע אייגענע ידון ~ .תקיף~ ,

,,יחסן" ,ניט ~ nבי ןעור" ,איז געןו~רן

tt

ב~טיסלס :

יעלה

~ ק  tcמבינ~ציע פרן יעלה ,עליסע און

אתא

שומר 1

עור שומר קומט  ~ 1קזtמבינ~ציע פךו ~ פסוק איז ישעיה.

ביי ~נעדרע בית·מדרש·ידדן פלעגט עם וער ורף ~דרים·
קרמען מער "בילעדרלעך" .ביים ווייזן זין פךו שומר פלעגן זיי

שרייען :
כורעים 1

גרויסער יעלה

ב!$רערגרנג :

יד

מענטשן זזtלן זין זtנבייגז זtז יד ירלזען ,זtעזר ~ שפררנג טזtז

ועוגן ~ טיפ ררזtס איז גערעון נזtד איד סט~ידע פךו שנייךר

זיו אויף ~ גדלו ארן נזtר געזרייט זיו ~רום יד "ןן~זשנע לייט",
הן$ס מען זין

 -ליסע...

כו5סש די ג~נצע מםיכאת יעלה·ויברא איז זזtר געררזtרצלס
אדי יד "שרר~רצע פינטעלעך" ,הזtבז זtבער קזtררנער תרהר·ידזז
ביי דעו צור~נג~ובעט זיו געה~ם נזtד ~ ב!$זרנעדןר פ~ר tcל :

פ~ר ~ הענערן "ר~נג" מיט נזtד גערסעער ~מביציעס הזtס

שיוך געגזtלסן

איוסדרוק :

מען זזtל ניט שטיין ~זרי אריסגעשטעלס ,זtז

tt

-

נזtר

איו גרזtבז \$דיין

נזtד ~ רוזtרענרנג

צווישז זיו גופא

אריסגעזירקט :
י  ttלעווע  1י  ttלעוו  ttטע

-

-

צייטנררייז שירך זtבער איון ~ז ז ,tנטיריב

איז ביי יז ליטורישע ידון
שטעפן

ועוגן די אייגענע געטיז·tיעלרת פלעגט ~רומגייז איון ~ ררזtרס:
יעלה תחנונינו

וו~:זס ה~:זט איד מערססע פ~לן גהע~ט יז ב~דייטונג :
זזנקומען איז נן$ר מים תחנונים...

-

זין כ~פן צר עדו ~ובעט.

גערעון :

!
שטעפרלע1

רר~יר~נםן עוופרן  :שטעפינקע ו ...איון :
איד ורילנע איז זtנגעג!$נגען יז ררזtרענרנג :

צו ~ יעלה

עפל  Iזtדער עפעלען !
דזtס זזtל זיין ~ן ענלעכער פ~רזtל נזtד פרן פ~ר עור זtקרפ~ציע
פוך יז נ~ציס .ב~זרנעדשר פזtפרלער איז ערד פ~רזtל בועזtורן

וזtוס נזtר דוךר תחנונים איז ער עס גערזtורז ~ יעלה ,זtעדר

צרליב זי דייםשע "ציטרtזנען" רזtוס פלעגן ביים ניט ב~זגערקן

ער ה~לם זןי אויף זיין פזtזיציע דורך אומאויפהעריקן געבעט...

ב~צייטנס ערם אריפזעער ~ הזtגל ט  1$ז איבער יז קעפ פךו יי
מענסשן~ .זעלכע ציט~נען לזtזט זין פ~ןר ליסררישן מענסשן
ק~נקערטיזיןר מער  -מיט עפל.
טיוחה 1

ניט ווייניק ~:זבער פלעגס

ערד ואיסדרוק איון ורעןד  1$נגעועונזם בנוגע ~ קנ~פן "העל'ו',

יז געט~:ז·לעדיר פרן קזtרונע זיינען איון זtפט דורכגעפל~כטן
מיטן רו 1$רס "יעלה» בנוגע צו אייגענע גבאים .אין איינעם ~ז~
לילד קלינגט ערד פעח :
יעערר יעלה הזtט ~ כלה,
אןו פזtליציי  -ה  1$ט צו צוויי...

איז גערעון ביריס ב~ק~נט אין ש~רלוער געס  ,1$טיילררייז איון
אין פרילן .זזtרס זtבער שריד נים רוייניק מיםן רר~יר~נם

יעלה ~לס צונ 1$מען פ~ר ~ מענטשן ~ ,,קנ~קער" ,איז אויד
נ  t$ך ערד ב~פיריאונג גערעון ביריט ב!$נוצט צווישן ערד שאירת·

הפליהט ,און רריעדר אין פ~רשייעדנע אןו נ  1$ך ריויטעידרקע

טערכענען

t

פרן ערם "טיוחה" איז אין זעלבער ש~ררל אריפגעקרופעך עזו
ל  ttוו טיוחה t
ביי ~ מעגלעכקייט צו ס~ב  1$טיזר ו$עדו זיו פ~ורעון.

ר~ר~נסן.
זיינען אין מינכען !$נגעקומען יד עשרטע סעד

זרמער 1945
טיפיק~טן 15 ,אין צ  1$ל ~ ,ר יז לעבן·געבליבענע יידן .בעלנים
צר פזtרז קייו אץר·ישראל זיינען זtבער געועון אין יז סריזנטער.
פלעגן מענטשן זין

איבעררוינקען :

יעלה און עליה פון זעלבן

ביי ~ יסטר~ציע ,ווי ד  1$ם פלרצלינג זtנקרמען פרן ~ בייזן
און "נזרנעם'' איופזעער 1$עדר ~ שטערבגע אןו ל~נגיודערבידקע
איבספעקציע ,פלעגם קלינגען ביי יד זעלבע ש~רלוער ~ רר•tc
גןרנרנג

מיטן אומגליק איו ח  ttנט 1

מקור...

ערלה זיין קיין אץר·שיראל ,הייסט עס ,קען נ!$ר

 1$יעלה...

צרוישן יז יזיםשע ידדן איז איון גערעון ~ רר 1$ערברנג

השלמו n
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עדו פז!ר,tזל "ב  1$כשל~ג" ה~:זס ( tבער זיין חיסרת יאבער
זיין דייםשן ~:זפשסז!ם ; ה  1$ט געקעבס זיין פז!רשסעבלדעך פז!ןר

~כצן !

~s

~ ור ירז!נס פןר ,,ז!כסרנג".

יד לעסישע אןר ,בעיקר ,יד ליסרוישע ידדן ה~:זבן ערם רוף

אירפזעער .הזזבן יד לומידשע ירןד אין יוגע  Dז!רביםן עזם
ב~:זכשלז!ג אדיף

פז!רידידשס אריף

חי

תוספות

!

ח"י בז!סערפם ~כצן ,איז קרת ,שז!רף-הילכיק אןר איז סתם

פז!רבונח מיס ז!ו ~לס-ידידשן גרסן רמז ~:זעדר אירסלייג.

 ttדער תוספות מכות

!

אין בז!לסיקום ה~:זס סד( ~ !.כז!פ ס~:זן מעבטשן אדיף זזזבעדר
ו:זרבעט געהייסן אויד

אייני~ווען

ווי ז! רtזירענרנג  Dז!ר ~ן ס"ס  -מז!ן איז פןר די ידיסשע ידדן
געווען בדיים ב~נרצם

דעו ז ~:צייכן רפן די ס"ס

-

דובג .צווישן די ש~וולער ירדן און אין יד לז!גערן פןר פזזבע-

!

ה~:זס אריסגעזען ווי

.44

וועזש פלעגט מען העןד אריף עדם אוין

די ליסווישע ידח ה~:זבן עס איבערגעלייגס אויף
דם

דם

-

בלוס

-

איינזייפן

רועגן יד זעלבע לייס
אין ב  !Jלסיקרם אזי ווי ז!ז זזנזזזג ועוגן עדם ~:זנקרם פןר ז!ז

יעעד ב~:זר מעגלעכקייס בים צו ז!רבעסן הוc,בן יד ידח בז!לד

פובעם אירפזעער .ביי יד פז!לן זייבען ז!חץר יד שידן עדמרזזבסע
פז!~תלן ביריס זזבגעגז!בגען

בז!נרצס :

אינדיק

ס~בז!טגjזש

אירסגעבוצט איוף זיו פז!ררעון זזעדר צו סז!בזזיםןר .ז!זעלכעבע
מעגלעכקייסן פלעגן דעו עיקר זיין ביים ז!ורעקדיריען זין

י~-טעבע·ד~ם

אירפזעער ג(,פם אוין געורזזרן

!

!

ב~סרעפס  ,44איז אויד קורץ און שז!ףר-הילכיק

און איז יד פ~סיקססע וו~:זרענונג פז!ר ז!ו ס"ס-מז!ן ,עדרפןר אויר

תלך !

!

ווזזס הזזם ירכםיק געפז!סם  Dז!ר יד זזנגעבל ( tזענע מייססערס
מים יד וירס פז!לרזזפענע פנימער ארן זייער שסענדיקן ה~:זל·

ז!ורעק דעו

אויפזעער ;

ביטזז ו}$רס שריד מואר צר הזזבן.

די ליטווישע ייןד פלעגן זעם פז!רשרריבדן פרן אויפזעער ( tפס
בז!גלייסן מים

עדר·געשריי.

יד ליסווישע ירדן אין לז!גער הייעדקרוג )מעמעל·געביס,
~:זסספרייסן(

!

ור 01$עדרמזזבס יד ~מ~:זליקע רוסישע פtזליצייאישע אייבמעל·

פיר ארן פערציק

e

!

פלעגן ביים ב~ווייזן זיו פרן ז! מייסםעי ~

יוצא
שויז יוצא

געווען פז!רן

פריץ,

!
געבוג

מיס

ז!רבעס ו...

אויד איו בייזייו פןר אירפזעער פלעגן יד ירןד זיו וc,פס ריריביק

רשע ,זין איבערשיריען

מנגן !

קימערן וועגן עדו ז!רבעס

עדו "זינגער" ~:זעדר "שפילער" קרמם ~:זן  .איו עדו פרשה
אויפזינגען איז איון גערוען דזזס סםרז!שענען פונעם מייססער,
ז!ז אויב עס איז וועמען שרועד צו ז!רבעסן

-

-

מיו חזt.בו

צייט ...

די ליסווז!קעס הזזנו בזזו געה~ט זייער
~

וועס ער שרין

חיץ איו

"העלפן" .פלעגם מען זין דערפ~ר וועגן ~זז! מייססער אוין

tt

בז.ז.ד •.

דער

~ חיץ איו  9י~טע

איבערשיריען

עוזר דלים !

)אריו :

ז! חשבון איו פאה(.

-

עם זייבען אריו גערעון ידןד

וו,tזס ה  !5בן געציסערט צר פז!רבז!כלעסיקן יד ז!רבעס  Iררער רריים
רוזזס עדו אויפזעער קען בזזו עדרפז!ר סזזן .זזס די מעבסשן

פלעגן פרן די ליטווו:זקעס ורעדן בארריקס מיס אן אירזזבישן

צוגז!ב·גjרבעט

ארמגליקלעך ...

געציםערס הג.זבן מענסשן גזזו שםז!רק פ~ר צוגזזב·~רבעם.
גז!נץ !$פס קרמס צו ז!ו אויפזעער צו ז! קו.זמז!נעד את גיס ~

נעם ז! צזזל ידדן אויף "ז~:זנעדרז!רבעם" ,ו}$רס איז סד( !.רוב נים
לייבם אןר צים זיו איון ז!ורעק ווי שפעם ~ ,שסיק נ~:זר עדו

ז! ביטערער זזנוו,בק אויף ז! בדיים עדרציילטן "וריץ" .ז! גז!בצע
שטעטל ידח הזזנו יד ידיטשן געב~תכם צוטיריבן צו ז! גחי·
סער גרוב .ו:זרםו איז געווען ,tזבגעשםעלס מים מז!שיבען·גערעור
און ז!ז ס"ס"מז!ו בז!פוילט ז!לעמען זין איוסטזזן בז!קעס .מעבסשן

ז!רבעםסציים.

נזt.כשל~ג

הו.זבן עס מענטשן איו פיל לז!גערן גערופן .עדו געוויינםלעכער
באסייט פרן "נז!כשלז!ג" אין לז!גער איז געווען די הוספה עסו
)זופ ,סד( !.רוב(  ,ווזזס יד עסער בז!קומען שריו בזזו פז!רטיילן
זיי די בז!שטימסע פזזצריע .אויד די "זזזנעד~תרבעס" איז געווען

היינן זין  11$צו בובסערעון ,ררילן עם בים סזזן .ד(,t 1.זבער גייס

ידדן ,סוס זין אירס ,איד מ~כט

ז!רויס ז! ידעדבע מים קולות :
 ,~,אוברז ז!לעמען אומגליקלען ו ...
פז!רזיכט מיט Jj

ווז!רט

~ הוספה ,ז! "נזזכשלז!ג" צו עדו סזזג·סעגלעכער ז!רבעט .ז!חוץ

יד ז!לע פז!רזזלן ארן זזברופן הזזנו ערשם געקעבס הזזנו זייער

עדם איז זעלטן רוען פ~רל~:זפן ז  15נעדרז!רבעט זזז קלעפ עדרביי,

ווירקובג בזזו ביי ז! געהעריקער דיסציפליו צרוישן יד ידידשע

,ז~:זל~ ב~:זד ז! הוספה צר זעם שלזזגן ביי דעו שםעבידקער

צוו~נגס·ז!רבעסער גופא .עדו עיקר געפז!ר הזזס ד( 1.געקעבס

ז!רבעס .ה~:זס עדריבער עדו זזברוף "נ~:זכשל~ג" ד( 1.סערפלען

זיין אין ז!רריסקרמען מיס ו:זז איבעריקן ווזזרס פז!ר עדם איום·

( tבגעוויבקען איוד איוף עדו געפז!ר פרן בזזו ז! פזזרציע קלעפ,

זעער ,און רעוד רעדם בזזך ,איבערגעבן אים וtזיס,

עדצריילן 1

ב ( tך של,tזגן.

מעג יענער ז!פילר בעמען עדם ידןד אירפן פז!הרער ארבטער

יהדות ליםא
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ה~רבע דר 1$אונגען .פרן ~לע זייטן ה  t,eט מען זrדו עזם ירדן

גערו~רנט :

יד ש~ורלער פלעגן צרשרייען

פתח שיו =) (~ש ...1
לאור דיבוריקעס 1

געבן ~ געניק·שז,זס- .

,,איד שעצע יעעדס קענען" ,ז  t,eל ה~בן

גערוען עדו ענטפער פרן ד'ר עלקעס.
אין די ק~לםע רערטערן ,ב~זונעדרש דוךר יד נ~כם·שיכםן

~ לייכםער פ~רבייט פרן לא דיבור  1$עדר לאר ידבוירם  -נים
ירידן ...1אין יד ל~ערן פרן ב~לטיקרם פלעגט מען איון הערך
החיים וחמרות 1

און ררינםער ,פלעגן ~בערוע אריפזעערס ביים  1$נםרייבן נ 1$ך
צוגבען

~,,ובעט ,איד רועם ד t.Cד איינפרירן 111

"העפלעך" :

אדיף זעם איז געג~נגען יי יוידשע ערפליק :
ז~לן שריו די גלידער פריון

לירסן ז  1$ג "החיים הומרות ביד הלשון" .אין די בייערישע
ל~גערן פלעגט מען צריושן די ק  1$רונער י?דן אויד הערך די

איידער די ~ובעט

ברענען ...

ביי ~ברעעו פלעגט עדו זעלבער ענספער ~ריוסקומען מיס

רו  1$ערנונג

ולמלשינים 1

גר~ם :

~

"ולמלשינים אל תהי תקהו" )פ~ר מוסירם ז  1$ל נים זיין קייז

ז  2$ל) בעסער די גלידער פריון

ה  1$פענונג( איז ב~ק~נט יעדן י?ח פוך שמונה עשהר .ביי די

איידער זיז

ק  t.Cררנער איז ערד פ~ר  t.Cל נ  1$ד געורען פ~רברנדן מיט ~ גע·

איון אויפן !$נטרייב·רוף

סוף

הערך :

שעעניש אין זייער געטז,ז .אין ק  t.Cרונע ה 1$ט די

געשט~פ1$

וישע ק~צעטן ל  1$זן

מעץו ~ 1944רעסטירט ערם עלםעסטנר~ט צח~מען מים ערד

צר טירחח

"ש~פן"1

ש~פענען

רירן

פלעגם זין אין די בייע·

~ 9שענען ...

-

געט~-פ  t.Cליציי ארן זיי ~לעמען געבר~כט איו ב~ירמטן ניינטן

פ~רל~נגtכ נזען ש~פן ,מרז געגענו וערדן איון פ~שע.

1פ  1$רט ,ר$1וס ה t 1$כ שריו עטלעכע יז,זר געידנט פ~ר ערם ארמקרם·

מלחמה ה~לטן ה  1ttבו  1$בער ירןד ד 1$געק  1$נם נ!$ר

-

מים

 1$רtכ פרן טריזנטער יייי· ~ריינקרמענדיק אין פ  1$רט ה t 1$כ דעו

קללות .זיינען איו ערד שטיל געפ~לן ארפין חשבון פרן עזם

ראש פןר עלטעסטנר~ט,,,, ,אלחנן עלקעס ,ב~לד ~ ייינק געט  t.Cז

~נטיריבער יד פ~שריידנססע "ברכות" .איו ביריס ·,קורס יאז

צו זיינע מיט~ערסטירטע :

ולמלשינים ~ל תהי תקוהו.

ביי יד לירס~קעס

געג~נגען :

~ויין זזtל ער אין דעו ערד טיף,

רע  tליק

וויפל ~ חזt.ז קזt.ו זt.פלויפן איו ~ זומערטזt.ג ! •..

ג~נץ  1$פט פלעגן יד י?דן זין אויד ארנטערדינגען מיט די
אריפזעערס ,ווי

אוין

צוירקענטפערן

איוף

זייערע

ז,זנטרייב·

ב~פעלן .יטילמ  1$ל ה  1$בן י?דן זייער קעגנור t.Cרט ~רריסגעז~גט
ש~ףר אןו הילכיק ,גלייך איו פנים זsרייז פרנעם ב~פעלער ,ארן

טיילמ  t.Cל -

מער גערוענדט צר יד אייגענע מענטשן .יעעדס מ  1$ל

ה  1$ט ט~קע יד ערפליק עדרררעקט צרוישן די י?ןד גופא מער
פ~רביסגקייט און ~ מרנטערע ה~לטרנג קעגן זייעעו ארנטער·
דריקערס ,און יד געצרר,נגענע ~ובעט אזי געררז,זןר בז.זד העפ·

טיקער ס~ב  t.Cטירט.
דעו מייסטער

,,גליי::גן//

-

קומט

פ  t.Cרלייג :

~ געוויינטלעכע עדרשיינרנג איז גערערן,
צו

דעו

קז,זמ~נדע

מיט

~

ג  t.Cר-בז,זר

~ובעטן ~ק  t.Cרד  Iיד קז,זמ~נעד זז,זל ~ליין,

 ~ 11$וערלכן  t.Cנטרייבער 1$ ,פט~ן ~ גערריסע פז,זרריס ב~שטימטע
~ובעט ,ארן זתז רעכנט זיו איד עדו ג~נצער ~רבעטסט  t.Cג
פ~ר  t.Cפגעפטרט .די י?ןד ה  1$בן גרס געררףסט~ ,ז קייז וכונה פ~ר
זיי איז עדו מייסטער עורביי גערריס ניט אירסן .ה  1$ט מען זין

מיט אים ,ווי "גלייכע מים גלייכע" ,געדרנגען אידף יעןד פרנקס
פרנעם  1$פמ~ 1$ ... ,פט פלעגן די מייסטערס ~רויסקומען מים
~ דשרה מכוח דעו גרריסער רויכטיקייט פרן ~וכעס~ ,ז ד~,,

בעט מ~כט ד~ס לעבן זיס"  ...פלעגן די ליטו~קעס אין די
ל~גערן פוך זrדכ~ף צרירקבררטשענען מיט ~ ברכה :
ברען חענט און פיס

! ...

זייערע מרסדרייי פלעגן יד ידיטשע אריפזעערס ג~נץ  t.Cפט
ב~פעסטיקן איון מים עזם יאבערנעמען זיו ~לס גריוסע ספע·

צי~ליסטן צו געבן ~ קל~פ .פלעגן די זעלבע ליטר~קעס ייי
מים הכנעה  t.Cפענטפערן רערגן  1$ט עדו "ספעצי~ליטעט"
מיו רוייסן עס צו

דערה  tcלטן די נשמה

~חוץ די ם~רז,זלן צרם עוגרלירן צרוישן זין גופא יד ב~רועגונג
 1$עדר

ערם טעמפ  t.Cביי עדו צר~נגס·~רבעם ,ה~בן יד י?ןד

אונטער דעו בלרטיק·פיינדלעכער שמירח נ~ן געהאס פ~ר-
שייעדנע ענינים זין

צר פ~רטרריען אןר דררכצרשמעוסן .ןוא

אויד וערביי איז יד י?ןד געוערן נים גערוינםשן ,זsז ז sפרעמד

אין רעד שרעקלעכער

אריער ז  1$ל אויפכ~פן זייערע רייד...
בריס  -און דעו הרנגער ,ערד הרנגער  -1ה  1$בן מענסשן ממש ניס
אריפגהערט צו זרכן די פ~רשיידנםסע ורעבן אדיף עררה~לסן
זין .געעצהט ה  1$ט מען זין איינער מיט ערם ~בדעוך ,ארן ג  1$ר

 1$פט צרז~מען אריו געס  1$ן אין ~רויהסעלפן זין .זייגען דערפ~ר
כסדר אריפגעקרמען קינסטלעכע אריסדררקן 1$ערר טערמינען אןו

ספעציעלע רעורטלעך אדיף זין קענען חרכשמערסן אונסערן
בז.זז פךו פרעמדן איופזעער 1$ .ט יד טערמינען ואן ועורםלעך

ל  1$זן זין לריס זייער אינה~לם איינטיילן איד יד גרופעם :
א~ .כילה - .צרגעט~כטע נעמען פ~ר פ~רשייעדנע "ר1$פ
דוקטן .ב .חילופן - .ב~בוצטע סערמינען ביים איוםבייטן
ווערטז~כן איוף

-

פר  1ttדוקטן ,ג .ק  t.Cמ~נעדס אןו ~,,רג~ניזיןר'.,

~פש~צונגס·רעורטלעך פ~ר ~רבעסס·קזזמ~בעדס אןו ד t.Cס

געשיקט ~ריינקריגן ביי עדו ~רבעם פר~קחטן  1$עדר -ב~
ערעו

ז~כן.

.,

~ריינטר 1$גן.

-

ד 1$ס

~ריינטר!$גן

.,,

פר~-

דוקטן איו געט,1ז ~עדו אין ל~גער ~ויין ,ב~זונערשר זrדס
דררכטר!$גן דורכן טיוער.

שעצן ...

~זז sענטפער ,ווי מען ה  t.Cט זין עדרציילט אין ק  t.Cרונער געס , t.C

 tcכילה

ה  t.Cט ד  t.Cרט  ,,,,עלקעס געגעכן זעם ם"ס-מ~ן קיטעל .קיטעל
ה  t.Cט אייו מ  t.Cל ביים נעמען  ,,,,עלקעסן ,עזם י?ןד-עלססטן,

ה!$בז פ~רנומען עזם מוח פןר ערם געט;:1ז·און ק~צעט·מענסש.

איד בין ~ ספעצי~ליסט אידף

יעערערר וויל וריסן וזעלכע פר;:1זחקטן ב~קומט מען ,וףר אןו

אדיף ~ פ~הרער ,ז.וקידם

געוערן :

~כילה

 -ד!$ס איז גערוען אייגע פרן די ערשטע ז~כן ו~ם

השלמות
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דדיפל .רעדס מען אין קזtדדנער געסז tדדעגן פ~רסיילן פלייש,
פרעגן זין ידרן ב~לד

"ברויס" רעדס זחר ~וריס עדו ליסור~ק דיר "ביריס" ,ארן בר~וס

איבער :

ממר ז~דער טפררד

אדיף ידיסש איז

!

איז ד 15ס פלייש פןר יוגעדו זtדנ.ר פערד  1יד ווילנער פלעגן
פערדגפלייש  15דער פערדגווןרשס דופן
אי

 -חי -

אידף רריפל פערזזtנען ,הייסט עס ,ורעט זיין ד( l.ס לעכל בדרים.

פוסער

-

~ כלה.

 -ז tזעלסנקייס געורען

-

הזtס אין ~ סך ערסער

געהייסן
חמאח

הי

ב51,ער אריו פערדגפלייש פלעגס מען ווייס ניט זtפס ב~קומען.

ודי אין העבעראיש .אין ויגער געס 15און ~ סייל ליעם אויד -

ז tיום·סרב איז גערוען ~פילו

שמירעוודיקע

איד ~נעדרע פרילישע געסזזס אןו יואן יאן פ 15בעררעזשער

חירזשענדיקע זופ

זרפ געקזtכס מיס פעדרגפלייש ,רזי אין די קזtוונער

געס •15

ל~גער

ררזtרשטזtסן פלעגס מען דזtס רדפן.

~י עוף !;(דעו קורצענטע

פרס·פ 1ס ...

מיים

איז כמעט אין ~לע ל~גער  jגעודען עדו גב:זמען פ~ר זופ ,ווזtס
ה  15ט זעלטן רוען געקענט פערסענזירן אדיף ~ מער פ~סיקן

נזtמען .אין ליטע ה  15ס די קעסל·זרפ ג  15ר ברייט פיגריררט ארב·

צו ~ הןו~ ,סזtציאירס זיז מיס

אפשר אריו מיס פעסס(.

פןר די גרויסע חלומות ביי עדו ~וכעס איז גערעון

-

~

בעסערן עסן כזtסש זין קזtנעך רעון צרריכסן .סעג ג~גצע פלעגן

זיז מענסשן זען צו פ~רש~פן רערלכע

סערן גמ51ען

-

פוסער )אןר

פר15דpןםן,

שסי pלען

הזtלז צרם קן:jכן ,אןו ~לץ פל~נירס ויד צר

יושניק

בויען ~ מזt.לצייט

ררזtס אין סל~ווישן יי~לעקט ב~סייט עס חזירים·ק  15רמע .אין
ררילגער ארן ~נדעער רוייסרוסישע געגנטן ה  15ט מען די געמיינע
חילופן

זופ פ~רצרי גן אדיף

אדיף צר קיופן ~ לחם ,זtעדר זיז בזזו פ~וגינען פעםס

ירשקע

צר ~זעלכע סייעוע ~רםיקלעך ה  15ם מען געמתם ה  15בן

ק~רט  15פל פלעגס מען גערריינסלעך ב~צייכענען מיט
קיילעכדיקע
בורים הזtם געה~ם פ~שרייעדנע

 15נררפן ;

-

 -מים

ררן:jס .ייי נעמס מען זtבעו יד מיםלען אין געם((.! 1.עדו ל~גער ז
כמעס אומעםום

-

יד ידדו זיינעך שריו גערערן זחך ב~וריבס פןר זייעער געשעפםן,

לחם

געלס ,בעסעוע ררערםז~כן אא"רר .געבליבו זייגען זיי ב (l.ר ביי

הזtבז ליטרר~קעס אין ויגע אומגעדרייט זtס זעם "לחם"
אדיף "חלם" ,און גערר  15רן איז פ~ר ברויס אריו אויסגעב~קך
~ רוויל·היימישער זtגררף

~ ביסל רועש און מלבשוים און ביי די איינפ~כסםע שםרבז~ן.

כעלם ז~דער שוטח

די זז רעשסלען פרן זייעו פודערזיקן פ~רמעגך הזtבז עס געידגם
יד ירדן ווי ~ הריפס·מקרר פ~ר זייער חיובה

-

צרם אירסבייםן

ביי די ~ויער אדיף פרזזדרקסך .כמעס אין ~לע עוסעו הזtם זtם

ארן עדו ברריט·הענדלער הזtט שריד ממילא געהייסן

די סר~גס~קציע געחייסך

חילופן

~ כעלמער ז;<דער חכם

~חץר איינשסעלך זחס לעבן ,איז איד ~ ל~גער זtז איבערגע·

פ~ר עזם שסיקל בדירם ,צר "עדרשסרקערערן" צו עדו צרגע·

שפיצטן שכל ט~קע ניט געמזtלס גערועך צר ~ ה~נלד טזזך,

םיילסער ",רtזיצ~ ,,הזזנו די ירדן כסדר ~לץ פוך זין ~זעוק·
געגעכן ,ביזך לעצטן בגד - .זחס ה ( l.ם ביי יד ליםררישע ידךד

בורים איז געורעך עדו טייערסטער כיסן .שרדי עדו געזחגק

~ליין וועגך ברירט -

ה  15ס געשסעלט אין ב~ררעגונג עזם קיי·

.ט~ר~פ~ עדרפ~ר איז איך פיל ל~גערך געררען צר

~רריטגעררפן ~ דשר

בגד לאכל

העדן :
יעקב זtבינר בעם ביי

קייעוודיקע

ביי ~ סייל ידךד פרן ל~טג~ליע ארן פרן ררילנער געגנט איז

גזזס זזtל מיו געבך בוריס צרם עסן ארך ~ בגד זtגצרםזזר

איז זtבער :

זtנגעג~נגען איון

פ~פינקע

גזtם :

,,ונתך לי לחם לאכל ובגד ללבש",

בגד לאכל ~ ,בגד צרם עסך.

~ גזזו גוסע סחורה צרם כייסן איז גערעון ~ זייגער

~ ב~ק~גםער טערמיז פ~ר ברירס אין עדו קינדערישער שפר~ך.

~ -

-

~ גייער

זחך אי Tשויך דרי פרך זין אירפגעקומען ביי פיל ידזך עדו ליב·

ה~רציקער זtנררף פ~ר ~ ג~ננצן ל~בן ברירט

-

~ מ~מעטשקע

צר עדם לעכל ברירט רו 15ס פלעגט ורעדן אין די זזורנטן גע·
געבן אין ל~גער ,הזtט מען יעךד טזtג געזחרפט הזtבז ~ ~-ב

ק~מנjנדעס און "~רגנjניזירן"
זחס ב~קומען פרזזדרקסן פרן עדו זייס הזtס איך מערססע

פ~לן געקזזגס זיין מעגלען בזזו דוןר אירסן·ק  15מ~נעדס~ .וירס·
גייענדיק צר זtז ~רבעסספל~ץ אריסעו די גערנעצן פרן

געם15

זונעדר מזל .גזזו גרס ~ז זחס לעכל איז פ~ר פיר ק~צעםלער.

זזעדר ל~גער ,הזtס דעו ידד געקזזנס הזזנו ~ רערלכע מעגלעכ·

זזדס רוב גייס עס זtבער אדיף זעקס ,און זtפס מרזן זין ג~נצע

קיים צר קומען אין ב~ויוונג מים ~ויער ארן מ~כן מים זיי

~כט מיט עדם פ~רטיילן .דורכן ג~נצך טזtג איז זחס לעכל

~ מיסחר ,זt,עדר ~זיר ררזזס נייםיקס קריגן .גיס ~לע ~רבעםס·

בריוס געשס~נען פ~ר יד אריגן ,און מען פלעגס זין פרעגן

קזtמ~נעדס זיינען זזבער גערזען גלייך .איז יאינעו ~ ,,מזל·

אויף רריפל חתנים גייט היינט ~ כלה !

דיקער הזtז" און פ~לס ~ויין אין ~ מקרם ייי די אופיזעערס
שסייען אויפך קזזפ ,לזtזן פרן אריג בים ~חנםער אןר מעך מרז

איינער ערם

~געדון :
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11$

,הדרת ליטא

סירהחנען,

איופהער

איז

עס,

ווי

עררמ  1$נס,

שיון

מ~כן ~ פעקל

,,מיסד

אומגליק איד ה~נס" ~ .ק  1$ן שויך ערד מענסש נ  1$ר ה 1$בן

צר אריפשלזtגן

,,פרן ~ שסייד די ררייכע" .אין ק  1$ררנע ה  1$ס מען זין ררעגן ~ז~

אין געסז tזtדער אין ל~גער

מערכה

פשט פרן "מ~לינע" אי i

איוסגעדירקס :
ב~סייס :

גיס ד 1$סיק ,ס'טויג גיס ,, ...איד בין ק  1$קע" ה  1$ט אויד
עס גייס מיד ניס~ .ן ~רבעסס·פל~ץ ייי עס ל  1$זס זוי ג  1$רניס
מ~כן ה  1$ס ביי יד יוזן פןר ב~לטיקום געהייסן

שפעטער ה~ס איד ריולנע ,און נזtד זעם איון אין קזtרונע,

ארנסער "מ~לינע" פיגורירס ~ ב~העלסעניש ~ ,פ~רמ~סקיר
סער קעלער ,ביועדם אד'גל.

~ טרוקענע קזtמ~נדע

ביוען

~ער  1$דר 1$ם .אין

ק ( 1:,וונע אין ערד עשרסער געסז·tצייס.

הזtט איינער גע~רבעס אין ~ן  1$רס ייי ער ה  1$ס געקענס רזtןס

אייגע פןר יד ערגסטע ק  1$מ~נתס אין ק  1$רונע איז גערוען ביים
צרויי

~דיין- .

דזtס אזי געררען עדו

אין ויגע איז ~ ,,מ~לינע" גערוען ~ פ~רב~ה~לסענער אוצר.

קזtקע

זעם

~.

פעקל פרזtדוקסן אוףי מיטצרנעמען ~חיים,

!$ערד דידי שיכטן

ה  1$בן ,ה  1$ט עס ביי מענטשן בדרך כלל געהייסן~ ,ז יענער ה  1$ס
~ פעטע קזtמ~נדע

ה~בן

טיוזנסער מענטשן ~רט גע~רבעס דורכן רובדן מעת·לעת ביי

די "פעטקייס" ארן בעסערקייט פרן ~ז~ זtרס ה  1$ס געקענס

-

ב~שטיין אין ערד מעגלעכקייט צו מ~כן ~ ~ מיסחר און זtדס

יד שררערססע ב~זינגונגען ,אין קעלס ,נעץ ,הונגער און

קלעפ,

קלעפ...

ערד

גלייכן .אין ~נעדער קזtמ~נערס פלעגן יד ויןז איון ב~קומען
~ערזtדרזtמשטשיק

אין ק 1$רונער געס~ יאז גערעון

ב~ק~נס 1

~ מענסש שרדי ב~לד

פרן ~ ב~זונערערר ס  1$צי~לער ק~ססע .ס~קע פרן ערד לעצסער
ארן ס~מע אונטעדרריקטער .יד מענסשן פלעגן  1$פקל~פן יי
סירן פןר ~רבעסס·~מט און זין בעטן ביי די אייגענע יוןז,

מען ז  1$ל זיי שריד ררען·~מ~ל כייסן ערם ארבעסס·פל~ץ .זעלסן
רעון עס ה  1$ס זיו געפונען ~ן איוער פ~ר זייערע בלוטיקע

עסן ,שידיים .ניט אין ~לע ~רבעטס·פלעצער~ ,פליו יד "פעסע",
ה  1$ס זין געלזtזט איופן זtרט גופא רר~ס איופט  1$ן פ~ר זין .ג~נץ
!$פס ה  1$ט דעו יוד ,אונטער לעבנס·געפ~ר .געמחס זין זtגפנ·
בעבען פרן קזtמ~נעד אןו זין ~ריינכ~פן אין עדרביייאקע קירסם·

לעכע הייזער !$ערד עדרפער ,ארן זtדרס עס דורכפיח ~ מיסחר.

ד 1$ס זtפצוען בשתיקה פרן ק  1$מ~נעד הtזס ביי ליטרושיע יוזן
געהייסן

טענות.

~ קר~ץ

~ פיגצטערער

~ערזtדרזtמשטשיק ...

פלעגן יד ב~ערולסע שזtקלען מיטן ק~פ איבער זין ~ליין .דזtס
ז~ל הייסן  :אין ~ פינצטערן מזל געביוח' רעורס מען אויד ביי
ערד ~רבעס פ~רפינצטערט ,ארן מען ה  1$עררועס אריו איופן

~ע~ד~ם דורך ערד פינצטערער נ~כס

1

-

~

נ~כטשיכסלער...

גיס בעסער  1$רט איז אןי ערד זעלבער ק  1$ררנע גערעון יד

~רבעס ביי ערד ידיסשער ביו·פירמע "גירך און בילפינגער",

!$עדו :

גריו און ביטער

)ק~זערנירס( ערגעצרר ,אין ~ שסרענג  1$גפעשל  1$סענעם ~-פ
ורינץ·מקו,ם ואן יי ~רבעטס-ב~ידנגונגען און יי יי~י זיינען
זtדרס גרריז~םע .זtד גייען ממש אונסער די מענסשן פרן הונגער

אןו פיין~ .ז~ ~רבעטס·  1$רט איז ~ גערריסע צייט צב"ש איון

גערעון איד יד ט~ף·גריבער פןר !$לייגע ,ביי ויגע .פלעגן יי

ליופררישע יוזן ,רעולכע זיינען ~הין ~ריינגעפ~לן ,קל  1$גן אויף
זייער !$לייגע~ ,ז ס'איז
עלינו

"עלינר' איז ביים ענעד ~רובען אןו ביי עזם שפייס מען
אירס .אויד !$לייגע ,פלעגן יד ליטרר~קעס עדקרלעח ,אזי שיון
"ענעד לעבן און ~ שפיי מיט ערד נשמה"~ ...ס ררערטל איז איד
ויגע ברייט ~רועק ,ארן ביים כ~~קסעירזירן זtדרס ~ שלעכסש
ק  1$מ~נעד !$ערד סתם ~ מיארסע ל~גע איז גענוג גערעון צו ~

מ~כן ~ קר~ץ .אודי

ורעדן ~ ה "T1$ ,,און ~נסלריפן.
אין ק  1$רונע הזtס זין ב~זרנעדר געלזtזם נעלם ועודן פרן
עדו ~רבעטשסעל רר 01$איז גערעון זtנגעפירם פןר מ~יזtר שן.
ה  1$ט מען זיין ק  1$מ~נעד געררפן

הזtזו·בריג~דע

רוזtס הtזט ביי יד יוזן געהייסן

נ  1$ך ערגער איז גערעון ,ורען מען שיקט ~וירס ~ ק 1$מ~נער

הזtזו

אין יד קלענעער ק  1$מ~נעדס ה  1$ט זין זtפס געלזtזס דורכ·
קרמען מיס די שומירם ,דזtס רוב ניט·ידיסשן ,זיי ז  1$לן פ~רמ~כן
~ן אריג ,בעת רעוד פןר יד יוזן ררערס פ~שררר,נןז אדיף ~ רריילע.
דערפ~ר פלעגן !$בער די יידן מוזן ~ריינגעבן

שדחו,

פרזtשקעס
ווי אין ק  1$וונע הזtט עס געהייסן.

די מי סלען צו קיר פן ,זtערר אדיף ווזtס צו אויםבייטן ,הזtבז
איון ניט ~לע מזtל יד יוןז געה~ט ,ב~זרנערשר אדי יד ק~צעטן.
פלעגס מען זין לזtזן איבער די ~ררמיקע קריססלעכע הייזער -
בעטן ארמזיסט רזtןס צר עסן ,שנזזרענען .הזtבן יוזן דזtס שנזזרען

צווישן יד ליטווינער שדין אודי "פ~רליטורישס" -

איוף

שנזtריטע

מענסשן פלעגן "גיין אידף שנזtריםע" ,זtעדר "זין לזtזן אדיף
שנ ירסע" .אין ש~ורלער געטז tאיז ~פילו געש~פן געוזtןרן
~ ליד "שנזtירסע" ,פרן חנה חייטין ,אןו איין פעח קלינגס ~זרי :

~s

אריף שנtזריטע בין איד היינס געועון,

ז  1$ג ס 1$ן :

אןו קייד בל~נקן קנעפל ~)

עלינודיק ...

פזtליציסס( גיס געזען,

ארן געקר~גן הזtב איך זtדרט גזtר ~ סך

עם זיינען געררען אויד בעעסער ~,,רבעסס·שסעלן" ,ייי עס
פלעגס זין ל~זן יז tרזtןס מ~כן ,ק 1$מבינירן ,, .מענסשן ה  1$בן

~,.

-

ייי נעמס מען כוח ~ז מען איז שר~1,

גיס שלעכס צםר ~וכעסן ה  1$בן זין איון גערעכנס יד ערטער,

דזtרט געה~ס זייער

מ~לינע

~ס גרסע רוינקעלע ,פ~סיקע געלעגנהייס צו

ייי די מענטשן הזtבן געה~ס

-

,,

מעגלעכקייט איופן זtרס גופא

ביי גרריסער ריזיקע ,פ~שרטייט זיו

-

צר ~ררנטערכ~פן

הזילמונ'\
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וו\(.ס ם Kר זין(.\ ,עדו ודי ד ( tס ה ( l.ס שידן כמעט (_\,,פיציעל"

די "זייסיקע" מענסשן

~פגעשניטן

געהייסן

tt

~רג  ttניזירן

as

ארז עדו "זtפגעשניסענער" ה ט שירד ערם ם ג באמת ניטעו

אןר ודייל זחס וו\(.רס (.\..רג~ניזירן" איז שויך צו פיל געררען

 15פגעשניסן  Iער איT

ב~ק~נס ,ה\(.בן מענסשן גענומען ב~נרצן אידף ערם אויר -נ~

צר יד ~לע ערגערע ק ( tמ~נעדס ר$1וס הזtבן זין ביים סיוער

עדרע אויסדררקן .צורישן יד ליסרוישע ירדן ה ( tס מען געהערס

איד ~נעדער פ~לן פלעגס ביי יד שסיריסן

ארנסערגעמ~כס.
רעוגן

עפעס ~ זש~רג\(.נישן

-

שיוך געועון

עדו ערשסער

ק~ניד'"ס

~רבעסס-פל~ץ עדרגייז צר ~ן

~,

ק  ttמסי

~פענסיווע

ספ( !,זיינען מענסשן אוין ב~שסייבס געוו  15רן צו ~וכעסן ביי

~זיר

עס

חזtס

אין

"פינצסעער ~-ע~

קזtרונע געהייסן ,רוען

מיליסערישע מ~ג~זינען פוך פר  15דוקסן .זחס זיינען געווען די

דרttמשסשיקעס" פלעגז ביים געס -ttםועיר מ~כז בק  asמפוsניע

ג~לדענע ק~מ~נדעס

~ן ( tנגריף אידף ~ בעסעערר קזtמ~נעד מים ערד ם  ttעדרונג צו

רועד עס ה ( l,ס ריזיקירס ,ה ( l.ס (\.ד געה~ס ~ מין ש~נס צו קענען

כייסן

ביי ~ געלעגנהייס ~רונסערנעמען ס~קע ממש פר ( tדוקסן פ~ר

פלעצער .איז ררעמען געלונגען ס~קע צו ~יריניריסן זין איד וs

זין .אין •ז~,tור,ער געס ( 1.ס(\.ה ~ז~ מין סר~נס~קציע געחייסן

זין,

"פעסע

כ:1זסש

אידף

ק ( tמ~נעד",

~

ח:1זס

ל~בער די דררסקע

ציים,

קררצער

מים יד ~רבעסס·

עס געהייסן

אינוו  ttזיע

"עדו מענסש לעכס פרן ל~נער די דררסקע" ,זtעדר "יענער

מאנס ל~:פער די דררסקע" ~ -זרי פלעגן די ש~ררלער
ג~נץ ספ( !,פעססשסעלן ערם חיובה-מקור פרן ~ ירח~- ,ל
נ~ערן איז כידוע

אין ליסרויש

-

~ריינטרז!גו
מיסך שריו ב~קומען פרז;tדוקטן ייי דורך

נעמע  jאדיף לינק ,גנבענען  Iדררסקא

ה  15ס זין ( tנגעהויבן יד ז  ttרג ויו צו ~ירינבערנגען זחס פעקל

אי Tז~לץ .ארן ד( tס ררערסל איז אויפגעקומען

איד געטז tזtעדר איד ל~גער ~ידין .ג:1זר נים קייז לייכעס סוגיה.

-

צלויב ~ מעשה שהיה ~ .פ  ttר ירדן ה  1$בן ביי עדו ~וכעס ~רום

אין ווילנע ה:1זס עס געחייסן

ב~ן עדרשמעקס ~ ור~ג~:זז מיס ז~לץ ,רר  ttס אין \(.נחייב נ~צי-

זtקופ~ציע איז עס געררען  1$זעלסנקייס .איינער ה ( tס ב~לד
~ריינגעס~נצס אין רו~ג ( tן און גענומען שיטן ערם ז~לץ צו
זיו איד ס~:זרבע .עדו צרוייסער יו,ד ועולכער איז געשס  1$נען
אידף שמירח ,ה~:זס ערם חבר זיינעם ~לץ געמוסיקס  :ל~:פ.ער
יד

1tJ

איוםן·קזזמ~נדע,

 ttריינור  ttשעווער

ארן עדו בעל·דבר ~ליין ,ור ttס פירם עס דורך

-

רר  ttש~ןרניק

tt

tt

עדו רר~ש רוניק ה ס געמתס זיין פזtחיכסיק ביז גזtר ,עדו

עיקר ביים דורכגייז יד פ~רשייעדנע קזtנס~ן אןר אונסער
זוכרנגען .זח ח ( tס מען געקזtנט מיסך ג~נצן פעקל

דרוסקע...1

קלזtר ~ז נזtר יחסנים און ~זרי שט~רקע לייס הז,tבן זין
געקענס עדרשל ( tגן צו בעסערע  1$רבעסס-שסעלעס .בכלל ,חזtבז

ווי עס הזtס געהייסן ביי יז ליסורישע ירח .עור ר~שזtורניק

זין נזtר די ב~דינגונגען ייי אדיף ~ן ~רבעסס-פל~ץ ~וריס-

ה:1זס זיין פעקל געמתס גרס

~פברענער

גערריזן פ~ר עפעס רעכסס~ ,זרי ה~:זבן יד מענסשן דזtרס מים

פ ( tרמ  ttלינעררער

זייערע קזtלזtנענפירערס זtדער ק~פזtס זין עדרקלערס פ~ר ~

עס ז:1זל נים זיין אריפפ~ליק .זחס רוב פלעגן יז מענסשן

t

געשל{ סענע ק~מ  ttנדע

~ררמוויקלען די פר  ttדוקסן שסייף ~רום קערםער ,גרס "זtפע·

און שריו קייז "פרעמדן" ניס צרגעלזtזן .יוזן פרן זי ערגעער
"סרוקענע"

בעסערע

-

-

-

רירן" ,רוערן

ק ( tמ~נעדס פלעגן זין זtבער כסדר רייסן אין די

,,פעסע"

-

ק ( tמ~נעדס .זי תקיפע לייס הז;tבן ביי

געשרר~לר
אין ק { l:ררנע אןר ורילנע הזtם מען עם געררפן

~ז~ פ~ל שויך געררףסס ווי צו ב~רווקן זיי ,זtם יז "סררקענע"

מענסשן .ס  1$קע גז;tר סרוקן פלעגן עס די קזtוונער ~ז~ איינעם

( tק~מפרעס

15

רוען ~ פויר מ~כס זיו ערם "ק מפערס" פזtרנס אונסער עדו

בלחע ,הזtבז עס זי קזtוונער גערופן

עדרקלעןר~ ,ז זח איז
ניט דייר מזל

בחזtר ,נז;tן חיימישער :

~ צנועת

ניס זיין מ  1$זעלע .זחס ורערסל אזי שריד

צוליב ~ן ~נעקזחס ור:1זס די זעלבע קזtררנער הזtבן זוי עדו·

~זיר ברייס ~וזעק~ ,ז עס איז גענוג געורען ~ ז ( tג ס  ttז צו ~

ציילט ~ .פרריען·קזזמ~נזע איז ש,רין געשס~נען גדיים צרם

מענסשן ,רר  15ס רייסס זין צו ~ וועלכער ~רבעסס-שסעלע~ ,ז

זtפמ~רש פרן ~רבעסס·פל~ץ צוירק איד געסז ,tהזtם זין ערם

פזזססן פ~רגלוסס ~ ,,סשעפע" צר סזtז ~ מיידל .יד הזtם ב~לד

זח ח~נלדס זין פרן ~ קזtמ~נדע

ער  -דע -
 -און עדו

עם

בקיצור ,ביס יייז מזל

שיוך זהז געק  15נס נ ( l;,ר סרייססן מיס ~

זיין  -ענעד עם )אים( !...
ררערס עס צרגעווןנסשן -
ח  ttם ניס געחזtלפן קייז דייה

גענרמען

געקירורעדסער ח  ttם זין

קרעכץ :

זזtל ס~קע שריד

עדו ~דערס~ס ,ורעמען יד ענעד

ש~רף

צנועה ד"

פרעגס

פ~רפ~קס 2

פ~סעססירן.
איד

,,הערסס,

דזt

איד

ס~ג

ענספערס יענע.

ד:1זס טר  ttגן מיס זין ~ פעקל פלעגס אין רוילנע בכלל הייסן
(t

פגיות

ביי יד ש~ולוער -

סיוער-ור~ן געקרמען צר חילף עדו .געשל  ttסענער ק  ttמ~נדע",
ארן ביים ~רויסל  15זן פרן געס  -15סויער  ttעדר ל~גער חז;tס מען

חברסע.

קיל  ttפרסער !"...

איז געועון ~לעמען קלזtר.

זיינען ד~ן די  eזtליציססן און

די

,,פןר

ורען זtז

ביססו עס ~זזt

~מכת

איז

נ:1ז1

דזtס פעקל בזtשס~נען פןר געועור )צםו ויועדשרס~נד(,

'הדרת ליטא
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ויו רערר~לרערת אד"גל ,איז שריו ביי די ררילנער פרן "פגיהר"
גער\fות

גרסע קזזמ~נעד .דז sה  1$ט כמעט ארמעטרם געג  1$לטן פר 1$סעקציע,
זזעדר
טעקציע

~ ממזר
מיסד ~ירינר~שערערן ~ ,,ממזר' ה  1$ס מען ,פ~שרסייט זין ,גע·

tt

מרזם זיין פ חיכטיקער נים ערד ערך מער.

די מענטשן פרן די ג  1$לעדנע  1;tעדר פעטע ק  1;tמ~נעדס ה  1$בן

זין תמיד געקליגלס~ ,ז זייער צרריקקער אין געס  1$T 1$ל נים

ווי יד ררלינער פלעגן זיו אריסדירקן .ערד

כm

אןו ריורקונג פןר

"טעקציע" איז גריוס ,זsבער זעלטן רעון רעררט עס געמ~כט
ו$פן .ד~ס רוב ~לץ אידף שטיל .ה  1$ט  1$ט יד פ$1ךסעקצי-ע
קר~פס ב~קר ·מען איד ק~ררנער געטז sיד פ~סענם-מ~רקע

זיין פ~ר נ~כם ,ורען דעו ~לגעמיינער שםר  1$ם פןר די יידו קרמם

וויט~מיו

 1;tן פרן ערד ~רבעם .אין עדו ציים איז יד יי~י ביים ~ירינג~נג·

~ ורעלם רעדם ~זרי פיל פןר רריס~מינען אןר פרן זייער גיררסער

סיוער גערערן פ~רשס~רקם אןר די ק  1$נםר 1$ל פיל שסרענגער.
פלעגן די מענםשן פרן די גוםע ק  1$מ~נעדם איוסק 1;tמבינירן צר
~ררנטעלר 1;tזן זיו מים זייערע "קלרגע" פעקלעך אין יד פחעד

זען...

ארן עורביי ~בער אויד ערד רואה ראינו נראה .ערד מקבל

ארן ממילא גרס ~דררכס$1ךגן .אין ק  1$ררנער געםזt

~ליין רו~ס געניסס פוך רריט~מין ארן ה~לס אים "שטיל ~רוב·

ריקע שעהן -

ררירקונג

ארן פ~רן אירג ממש איז עזם ~וסיקל ניס צו

-

,,וויס~מין" הזזט געהייסן ערד בעל·טובה t( ,ס ערד אויפסעור,

סערגעשלרנגען" ,ה~ס געהייסן

ה 1$בן זיי געהייסן

וויט~מינשטשיק

~ 9ר~שוטיסטן

עס זיינען  1;tבער איו זעלבער קזזוונע גערערן אויד ~זוינע

ארן פרנקט ויו יענע מעידצינישע רויט~מינען ה  1$בן זייער קל~-

ראנעטרנעמערס ,רערלכע פלעגן זייער סחררה ~ירינבערנגען

ערד נייער ערצעפט פ 1$ר

חרקא איו רר 1$ס שפעסעער שעהן ,ט~קע איו מיסו נ~כס ארן

-

סיפיק~ב:יע

) (A, B, C.. .

מלוירט גערר 1$ת איד

נזsר דורכן צירם .איו ~ן זsפגעלייגס רוינקל פלעגן די מענםשן
חרכשנייח מים ~ צר~נג יד דרזזסן ארן ~ריינפית

-

~פילו

איז

ארי •j

וויט~מיו

p

p

איז ערד ערשסער בוכשס~ב פרן פר 1$סעקציע )אןר אוןי פןר

לעבעידקע קי .גלייך בזזך עזם פלעגס ערד צירם רירעדר גע·

פ~רך ,ה  1$בן

בר~כט רעות י<ין ( tרעדנונג~ .ז~ גערר~גסער נ~כם-מ~רש ה~ט

גורל אין איינעם ~ געס · 1$ליד ערד ק  1$ורנער ~,,עזsרדזsרמש·
טשיק" ,ורזזס מען ל  1$זס אים נים צו אין ~ בעסעערר ק~~נעד

-

שירך געה~ט זיין ערנ~ע

~בערעו

צוגעגעבן(.

-

ב~ויוינם זיין ניטעת

דעס~נט דורכן רייס-פ~רשלוס

-

צו ~ובעטן

ריויל מיד פעלם ערד פע·רויס~מיד -
איז כיס ~הער און כיס ~הןי...

איו קזsררנער געסז tהזsס זין צייסנויויז איו (tפגעלייגטע

רירנקעלעך )ארנטער גורים ריזיקע( ביים צירם געלזזזט ה~נדלען
מים יד ~יוער ,וערלכע פלעגן פןר ערד צווייסער זייס בערנגען
פ$1ךחקסן .ה  1$ם זין  Iירד ~נםשל ( tסן צו פירן ה~נלד ביים

געורען אין

צירם ,איז ער ב~קיררנס געוזsורן מיסו ב~רוף

זיי הזזנו שיון געה~ס ערם מאתן צד אין סיש ,גערערן שט~קר

געם 1$

אויד

חוילע ןןוט~מינען
פ$1ךסעזשירס ביים ~ירינב~קרמען זין אין ~ ר~ערמען ערטעל,ו

צ~מניק

אןר זיינען בכלל גערר  1$רן בדיים געשיצט קעגן יד פ~ייעדבע
זזנשיקענישן ארן ~רירסשיקענישן ,איוף יד פלעגט מען אןיו

אייגענע

~נפירונג

די יוידשע ררזsרזזsגערס איו די געטזזס t( ,דער יד

ז  t$גן,

~ז זיי זיינען

ידרענר~טן ,

וויט~מינירט

ה ( tבן זsדס רוב ( tנגעפירט מים ~ סך אינערלעכע ענינים ,ווי
פ~רסיילן די פר(tדרקטן ,געבן ~ רריונפל~ץ א"א .געה~ט ה~ן
זיי איון ~ עדה ביים צרז~מענשטעלן ~ו ~רבעטס·ק  1;tמ~נעד,
( tעדר צר ב~שטימען ערם ~רבעטספל~ץ פ~ר ~ ירח .זsו ערד

פלעגס מען ט~קע עדרציילן רערגן ~ מיילד ,רוזsס איז אין

מיטהילף פרן יד מיטגליעדר פןר ירעדנ~ם ,זזעדר זייערע גע·

ד~רסיקן ~רבעטס·~מס געקרמען מכוח כייסן איד יד ק ( tמ~בעד

הילפן אןר מקורבים ,ה ( tס זעלטן רועד זין געקזזנס ~יויבב~-

אירף ~ בעסעערר .עורביי ה~ם זי אירפן טיש ~רירפגעלייגט

קומען איד ~ בעסעערר ~רבעטסשטעל.

צוירי ציבעלעס.

זזעדר נ  1$ך אירספילרעכער :
היבטן.

ביסער איז גערעון רעם רריט~מינלזזזן .איד קזsררנער געט1$

תקיפים

יד בעלי·עדרת אןו בזזך אייגענע העשרעלרעך איד געםזז,
ארן אודי איו די ל~גערן ,הזtבו בכלל געס$1ךגן די פירמע פןר
שט~רקע לייט
יד אייגענע t,זנפירערס הt,זבן כמעט שסענדיק געה~ס בכוח

רו' יט~מינירט פןר פ  t$רנט און פןר

רר  1$ס זזזל זsדס ב~טייטן 1

-

הזזט ~נגעשסעלס ~ פזsר

אריגן ערד יעלה.
~ -ס זsדס איז מייו ג~נצער ריוט~מין

-

ה  1$ט זsדס מיילד

געענספערט.

~ז קייז פ$1ךטעקציע איז ניס( ,tטזז זזsל 1$ס ערד שוחד ~-ב
שסייד פ~ר ערם  1$נגענומענעם רריס~מין~ .גב איז ד 1$ד ט~קע

צר ארנטערשטעלן ~ פיסל אריף צר טזזו איינעם שלעכסס ; איז
זיי רועד נים געררען געפעלן ,הזזט מען שריו געזען ~ז~ איינעם

ערד כוח פרן ~ ררים~מיד איז געררען אומגעהירער .אןו סזsמער

צר פ~ררוקן "יי דעו "אמת:ג;ר קזזמ~נעד" ~ ,ז פןר שרערערר

ה  1$ס ~ ררים~מינשסשיק שירד געמרזט ~ מזsל גייז לכל הפחות

ציבעלע בידים ב~ק~נט ווי ~ מיד מקרר פןר ריוט~מיבען...

~בעם זזזל זיו אים עדו "קזזפ נים ~ריוםזען" .יד זעלבע

אירף ~ טזזג איו ~י ערגערער קזsמ~נדע  ,הזsט ער עם געמ~כט

תקיפים הזsבן זsבער אוין געקזtנט געבן ,זsעדר צוש~ת ,די

דורך ~

השלמות

43S
מלאן

"

שס~נען יד געבעדנסע צרות  ,ה  t,eבן אין

ירידשע ק  t,Cמ~בעדם

פ~ר ~ שסיקל ברויס ( tעדר עסלעכע ק~רס ( tפל פלעגס זין

געשפילס אודי ~ געויוסע ר t,eלע יד אייגענע ידידשע גחפך

שריד איינגעפינען ~ ממלא מקםו אדיף כל עבדות פרך .ביים

עלסססע  1$עדר ק  t,eל  t,eנענפיעררס .אין די געס  t,Cס פלעגן וc.ם די

ב~ררייזן זין פרן ~ז~ ,,מלאן" אין עדו ק~:זמ~נעד  ,פלעגן זין

מענסשן ~ס רוב ב~שסימס רעוה פןר יד יידדשע ~רבעםס·

ב~לד " איבעריקע מענסשן ~ נעם ס  t,eן צר ~רריסקירגן פןר

~מסן ,ארן זייערע פליכסן זיינען לכתחילה ב~שם~נען עדו
עיקר איו העלפן פ  ttרמיה

אים ,רועד איז ~ס היינס זיין

"

ק  t,Cמ!!נעדם ,מיסגיין מים זיי צר

עדו ~וכעס און איוספילן שריפtכלעכע  1$Dמר!!ליםעסן רר t,eם

ג~ט

עדו ג~נצער אינערלעכער ירידשער ,ס~ר~פ~ וו  t,eס ה  t,eס

זיינען געווען פ~רברנןד מיס עדו סס~סיססיק פןר זייעעד ק " t,C

 1$בגעפירס מיס די ~רבעסס·קרעפסן ארן כסדר געמחס "ש~פן

מ t,Cנעדס.

ידיסשן ה t,eבן וc.בער ~לץ מער געבמוען ~ירינצערן

עזם איינז~ץ" ,ה  1:tס אין פלי געס  1$ס געהייסן

 t,Cס די מעבסשן אין ערד איופזעעשירער ~וכעס ,אןו ארנםער

דזtס געזינדל

,,

זייער השפהע זיינען מיס עדו צייס איון ~בערעו פןר די ירןד

יעערר  t,Cנפיערר ה  1:tס ~ אידף די כעס.יבער פזזססנס ~ידיג·

געור  t,eרן זזנסרייבערס

-

אריף די אייגענע

ברידער...

~ ק " t,C

געזעצס זיינעם ~ קרוב ~ ,גרסן ברועדר .סי ,,1:tגעזינלד" ה  t,eס

לזזבענפירער ה  t,eבן די ליסוו~קעס שריו פרן רעד עושםעו ציים

צרירשן זין זעלסן רעון געערדס ירדיש~ ,לע כמעס זיינען זיי

ב~קרוינס פז!ר ~

קלזtגנפירער

איינער מיסו ~בעדת גערעון " פער דר " אןר מ'ה t t,Cכ זין געררפן
ביי די ערשסע נעמען  Iמהאי סעמא הזזס עדו ~רבעסס·~מס

אין ק  ttוונע גלייך ביים  t,eנהייב ב~קרמען ערם נזזמען פרן

-

ס~שע

י~שע

-

סערת ארן

מישע

אןו ~זיר רדי ד 1$ס היזז רוו ערד קזזוונער עלסעסטנר~ס ארן

!S

רבעסס"נ,מס הזזבן זין ג;פונען ,איז געורען פרן בררינעם

בזזו ערם ריד די ידיסשן הוc.בן זין געכ~פס זייער מוראידקן

ק (" t

חסא :

פ~ו ניעדירקע בחאים ג  t,eר צו געבחיכן ד  t,Cס

הייליקע ורזזרס "פירער" - 1אןו פןר "ק  t,eלזזנענפיערו" איז
געווזזרן "tזפ~ק"  ,תזזכן די זעלבע ליסו~קעס פןר זייער זיים
אריו ערם נייעם סיסל איבערגעלייגס דאיף

ליד ,ה$,ס שידן ד  ttרס " ג~נצע ערזיעדנץ פרן עדו ירדן·ממשלה

שק~פע

איבער יד קזזל  t,eנענפירערס  t,Cעדר ק~פ  t,Cס זיינען אין

געהייסן

ד tJ
פ~ר

סתם ~

יידן

ס

ברוינ').

געס  t,eס  ,אןו טיילמ  t,eל אריו אין די קז!צעםן ,גערעון ב  t,eן העכערע

חויז

~רויסצרקריגן ~

פון

סובה

די אייגענע

פרזtמינi:זנסן ,אי ז גערוע  jלנ; עלד :מדרן הסבע ~ 11.( .פר( tסעק·
ציע

קזזן

מע i

זיי

פרן

פון

~

ה ( tבן

ידדישע ממרבים מיס פ~רשייעדנע ~נגען ארן םיסלרן .זייער
סעסיקייס איז  t,Cבער ב~שס~נען אין איינס

מער

נ  t,Cר

שטיין די

-

רוייכע

" קזtמ~נעדס מיס

פלעגס מען העדן פןר יד ליסווישע ירדן.

נוגש -

גיס זש~לערעון אויד ~

עדו ירידשער קגעכסש~פס איו מצרים.

געס"1$

tt

נואף,

צוקערקע

~

,,

ליסר~קעס אין

i

ראשי·תבות פרן

גנב ,שיכור

עדו " שס~רקער מ~ן " פןר ~ובעםס·איינז~ץ ,זזעדר ~ו  t,Cבעד

ק~פ ( ,tמיס  1$ס די ~לע ~סריברסן איז געררען פ~ר יד דייסשן

ק ל לה :
מיט

~ס איז ~ו ~לס·ב~ק~נסער ר~נג איד חרמש ,נ  t,Cן פרן

ויגע ה  t,eבן אויסגעפרנען~ ,ז נוגש איז ג ר

אדונים ,די "יעלות",
די ש~וולער פלעגן אדיף ערם ~דרעס פרן די פר  t,Cמיבעבסן
זעם בעסטן

" ק  1$ל  1$נענפיוערס צרז~מען ,אין
נוגשים

איז גערעון יד מיינרנג פון יד קזזוונער ירדן רועגן זייעער

מ~ן

-

צוקרערםשן נ  t,Cן

ויגע הזזס מען זזס די פ!נרשיונען געררםן

גיכער פון ~ טויטן ~ שלוקעכץ
ווי פון ~ יעלה ~ טובח

"

ממש "אונעגסבעהרליד" )ארמפ~רבייסלען( ,ס~קע ויו געבריה

סם ••.

צר ~ז~

כהרגה ...

ביי עדו ~וכעס פלעגס אריו t,Cפס פ~סירן~ ,ז גיס נ  1$ר די

על פי ורב זיינען  1$ס " תקיפע מ!נכערס כמעtכ ~לע געררען
מענסש ~ i ~ iר  iע לכער ג:עזע ל ש~פס '; עכער פז;ר~נסוו$:רסלעכ·

או• י פזעערס ה  t,eבן צוגעסריבן ,נ  t,eו אריו די ~רבעםעוס ~ליין

קייס : , ,רן פרן זיי ~ ועכס ביס ל אויד מיס ~ ניס·געהויבענעם

די ירדן אייגע די ~כערוע  .עדו עיקר פלעגס ד t,eס זיין ביים

-

חייבן אין אייבעם ~:זעדר סר 1$גן ~ משא .כמעס אומעסום איז

עבר .

דעו

קרומער

עדרביי

שוך

געווען עדו זזנסיריב

איז זזנגעג~נגען פ~ר זיי נ~ נ< :ס ל אין ב~לסיקום .סי 1:tרעורסל

די זעלבע ר~ציזtו 1

הtזס זיו ב~זירס אידף די דייר פרן ערם וויצע·פז.זרזיצער פןר

ווי ב~לד ~ז ~לע לעבן מיס עדו זעלבער ~צי ( tן ,עסן·צוסיי·

עלסעססנ~ס אין ק  t,Cוונער געס  .t,eאידף ~ סענה צו אים ,הלמ~

לדנג ,איז עדו ירשו~ ,ז ~לע ~רפן אידך צרגלייד ו,זפםוt:ד די
~וכעס ,סרזזגן " ל~סס ,ארן פ~ר קיין פ~ל " זין גיס פ~לרtזזן

מיס ערם אינערלעכן ~פ~ר~ס פון געס  t,Cפיוס  ~ 11$ג~בצע
ידי פןר ווייס כיס זויבעער פ~שריונען ,ה  t,Cס ער מיס ב~דיוערן

געענספערס :

,,צו ~ קרומען פוס ווילס איד ~ גלייכן

שךו ז"...

אויפז צויויסנס ~זרי איון ~:זרעמע

כm

ות" .סtזמער מ~כס זיז

 t,Cבער עדרביי ועוד ס~מעוו~סע,

ייי גע 9גרט

ווי די ליסור~קעס פלעגן זtזגן  ,פלעגס שריו "
~נטרייבערס
~חוץ יד גיורשע פ  t,Cססבס .מייססערס און ~בערוע אויפזעערס·
שרעים  ,רו  t,eס ביי

ג~נצע ק (tמ"

פ  :gניע ~רבעעסרס עדרמזזנען ~ז~ איינעם וווt:ם מען פ~ול~נגם

,,

~וכעס זיינען יד ירןד פרן זיי

אויסגע·

ד t,Cפרן אים

~

רירעלע,

~

חייבעלע ~ ,שטופעלע,

יהדות ליטא
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~ פיסעלע ~ ,הענטעלע,

הייםן

~ ~,קסעלע ...

טשיסטקע

~זרי פלעגן די ליטורישע ידון צעלייגן די ~לע בייטיקע ב~רוע·
ביי יד קא.ררנער

גובגען ביי ערד ~ובעט.

סז$רטירז$ררקע

איד די ל~געןר ~רום ש~וול פלעגן ידון ביי ~ שוועד א.נגע·
שטרעבגטער

~ובעט

אייבער זעם ~בערדן צוגעבן

קור~זש :

און ערד הריפס·דררכפיערר פרן עור סעלעקציע -

ט~רף הזtט זין אייד פ~ררר~לט ... t

סז$רטירער

tחם ווערטל איז געועון פ~רבובדן מיט ~ קא.לא.בעבפירער איו

~ קערמ~טא.ירע הא.בן די ליטררישע ידח א.בגעורפן
סקז$ררערז$דע

יאיבעם פרן יי דא.רטיקע טא.רף-ל~גערן .איו ערד פיר ביים
ועוקן יד מעבשטן צר ערד ~ובעט ,פלעגס ער זיי איא.דגיש

איופזיבגען ,, :ט~רף ה { 1tט זין אייד פ~רוא.ןלט ,חבהר- ,

איופ·

,,גייו אריפן םקא.ועוא.רעד" ,ראיפן

בא.רטפ~ן...

ביי יד ~קציעם איו קא.רונע פלעגן יד קרבנות רעות ראםגע·
ב~כט איו ~ עדרביידקן פא.רט ~ ,טייל פרן ערד צ~שירער

שטיין " ...l

קירגם·פעםסרבג.

איין טא.ג זיינען איופך קא.ררנער ~עא.רדא.רם

געקרמען העכעער איבםפעקסא.רן צר ב~ס~כסן יד ~רבעם .הא,.ס

ליוטן ב~קומענעם אייבדרקו איין אינםפעקסא.ר צר יד ~עדער

אומקום

~ זא.ג

הונגער און פ  2$רלענד

פלעגט מען איד ורילנער געטזז ~ פערג טזזן ~ ידון ,ווא.ם ער
הא.ט געגעםן ,אזי זיין ענטפער דא.ם רוב

גערעון :

געסא.ו ~. :

הא.ס ארבסערגע,הערס ,הא.ס ב~ד אידא.גיש איבערגעזא.גס די
ועורסער בזה

שימחות...

רעון ערד הונגער איד יד ק~צעטן איז דערג~נגען צר עדו

מרראקידםטער םט~ידע ,אןו םד( l,שסיקל ברויט ה ( l,ט געבומען
וערת "פ~פר~לן" פרן אובטער יד אריגן ארן ארנטער עדו ה~נט
הא.בן יד ליטו~קעם געבומען איופעסן יד ג~בצע ר~צי,lזן

גלייך מיטן ב~קומען ,אןו עדקרלערן :
 דעודי בעסטע שמירה
אןו זיו פ~טשן עורביי אין כויר -
דעו בעסטער ערי

הלשןו :

ערד א.ןוד הא.ס געפםקנס ~ז

די ידדו זיינען פז$רט·מענטשן

דעו הא אויף שימחרת

זא.ל tחם "עדו הא" )היטלער( עםן איוף

יד יעדוו זינו זחר

זייער גולר איז -

עור פא.רס .איז זחם ועררסל שירך ~רעוק

איו געסא,.

בא.ד יעערר ~קציע אין געסא ,.הא.בן יד געבליבענע שריד
געקא.נס פ~שרסייו עזם גורל פןר יד א.פגעם~נםפא.רסירסע ,יד
"אויםגעזיעדלטע" .זעלסן הא.ט א.בער ורעד ~רריםגעב~ס ןרפ
מויל זחם רוא.רס טירס .איו קא.וונע פלעגס מען זא.גן ~ז מןע

מזtגו

הא.ס יד מעבסשן

~רריסגעפירט

מקלט ...

אין ש~וול

-

אין וירלבע

-

אין יד ערשעט צייסן אונטער יד דייטשן פלעגן הונגער

געשרלזזרענע א.ערד ~זיר אייבגעפ~לעבע מעבטשן זין בא.ד אוים·
טיילן פרן יד ~רומיקע .ווא.ם ריריטער אזי א.בער יד צ,1זל צו·
ז~מעבגעב~ענע ~לץ געשטיגן אןו זיי זיינען שיוך מער ביט
געווען קייו "פנים חשדות" .הא.בן ידןד זיו געבומען וויצלען -
איון פרן

מעבשען...

~ ידו רא.ום

צרגענרמען

גענומען אויף פזtנ~ר

פא.נ~ר ,ביי ריולבע ,איז געוערן עור מקםר·ההריגה פןר יי
א.פגעםא.רסירסע.

טירט...

וועגן ~ גא.ר·צעקרזזכענעם פלעגט מען אין קא.וובער געטא.

1$1

זא.גן :
~ דעזערטיר פרן בית·החי?ם

ערד מענטש זעט שריד אירס ווי ביט פךו יד

לעבעדיקע ...

~בערעו פלעגו זין ~פילו ב~גריםן "היימיש" :
גוט מ~רגן ,רב ניפטר

ליטיק

מרראידקע איבעלרעברנגען און גא.ר פיבצסעער פערםפעק·

! ...

סיוון הא.בן ~ררמגעהילס אןו געפערםס עזם גייםס פרן עזם

עדרשלא.געבעם ידח אין געסא .אןו ק~צעס .גיס גרעעון עור ס~
א.ן רעולכע סעיורריקע געשעענישן אריפן א.רס

גפוא ;

עדרצר

איז שירך ערד מעבטש געשםא.רבן ,פלעגן יד ליטוו~קעם זא.גן

פלעגן כסדר עדרגיין עדרשיסערנידקע יידעות רוגען עזם גולר
פרן ידון אין ~בערעו ערסער  Iאון עדמא.לס בא.ן ,ויו ~ שסענ·
ריקעו צוגא.ב ,יד גא.ר ניס·פירילעכע קל~נגען ועוגן עזם מא.רגן

זרמער  1944זייבען ~ גערםעער צא.ל ידדו פרן קא.ורנער געטא.
געב~כט געורא.ןר איו יד ~כ~·,ל~געןר .זח עשרס הא.בן זיי
עדרפילט עזם אמתן ק~צעט ,און פרן גווים ידאוש געבומען

עזם ידדנס

~ז ער הא.ט זיו
אויסגעקערט

ופרן עזם מוסד

קייצעט

~ קלוגער ליטר~ק הא.ט צרנירפגעפלא.כטו די ורערעטר  :קץ·
עט  Iמען רו~רס ,הייםט עם~ ,לץ אירפן קץ ,א.ס·א.ט יד גאלוה,
א.בער  -עס1
מען פ~לט ווי יד פליגן.
ביי יד רירלנער דיןד פלעגט ~ן ~קציע א.ערד םעלעקציע

און

איבערמא.רגן.

~רום !...

וירסס

און

חושן

איז

גערעון

ביי יד ~לע פוערנותן פלעגס צוגליין א.בער יואן

יעח סא.ג איופשסר~לן איו ידדישע הערצער ~לץ בייע הפא.ענובג
און זיכעקרייס איו ~ ליכטיקן ב~לד  Iיי ישעוה קומס ןזח,
רעוס קומען ! ...יד מקררות פךו ערם אירפמובסער פלעגן בעיקר
פליסן פרן די נא.כ~ב~בדיקע שמעוםן צררישו זין מכוח ערד
מילחמה.

~ טא.ג פ~ר ~ סא.ג ,ארן מעבטשן גייען איום,

גייס

איו א.ורבס ,מענסשן קומען קיום לעבעידקע פןר עדו

~וכעס 1

השלםו n
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 !5עךר אין מיםן נ~כם ,וערן "גזtם ~ליין שלזtפם

נזtן ,n

את יד

העפםלינגעך רעות שיוך געי  1$גם אין חושן ,איך בל  15םע און
זtפעל·פל~ץ I

קעלם צום

ווי די ליםורישע ירןד פלעגך רדפן די גייס פךר ~ ניט·יידםש·
פריינדלענער סם~נציע ,און עדו עיקר פךר

זtעדר יד קזtמ~נעד גיים פ~ר םזtג

~וירס צו עדו ~רבעם ארן םרעפם זין ארנםעררערגס מים יד

קזtל  15נעס פרן נ~כם·שיכם ,ר$1רס מ~שרית איצם צרריק פרך עדו

מחיתו

פרן  15סם  15נציע איו ענגל~נ,ד יד מידנה רוזtס איז מים יז ירדן
דעמזtלם גערערן ~ גרירסער מחותן בנרגע ארץ·שיארל.

-

יעעדס מ  15ל ביי נ  15ר ז tב~געגעניש פת ירןד ,מעג זיין

אייו

-

בזזו יחיידם געציילםע הזזנו  15בער געקזtנם הזtבז אין די
ל~גערן ~ ררעלכע געלעגנהיים צר עדרגנבענעד זין ביי עדו

שםענדיק און ביי יעערר געלעגנהיים ג~רם ב~לד יעדעערר

זtרבעס צר ~ ר~ידזז·~פ~~ם און הערך נייס .ארן רועד רעדם

חדשות

בזזן~ ,ז איינעם הזtם זין זtלייז געלזtזך זtנשםעלן עזם ם~~פ~
אידף ~ גערר,נםשענער סס~נציע ... 1ביים עדחען נזtר  i.cם עזם

~רבעם
אדיף

פרס

ארנםער

ארך

עדו

שםערנגסםער

שמיהר

צר הערך

נייס .זtם ~ס ררזtרם הזtם געברענם אידף יד ליפן פרן יעךד

יוזן ,פלעגם צררישן די ליםרר~קעס אריסבערכן ~

ששרקעריי :

שמע קולנו 1

יידך.

ראשית וריל מען נזtר העדן .עדו מקרר פרך רר~נעך יד יידעה

שםמזtם

רעד הערער פרן יד שםימעך ר$1רס זיינען אזנח

גערר,נםשן...

איז נים רריכםיק .שפעםער ~ רריילע 15 ,ז די צחת

גערערך ~פילו ירזיקזtנםן גזtר גרירסע רוזtס הזtבך זין אין

~רזם זיינען פזtרם ~זרי גיורס ארן ביםער ,גים שזיז ביי עזם

געהיים פ~רש~פס ~ ר~ידזז·~פז~tטל ,ראך געה~לסך זזו פ~ר

סקעפםיק עפעס ~ רר~קל די ג~נצע ז~ן .ירדן קרעכצענעך ארנםער

שםעקם זעם

-

ארן זיינעך איו ציםער~ ,ז יד  15לע גרםע אךר מרנםעער דיעיות

ווי די ב~הזtלםענע מצה ביים סדר פרך פסח .פלעגם מען ביי
~זז tחבהר-מ~ן רק בעטך גייס ,ער זזtל ר$1רס עדרציילד ,כזtטש

זזtלו גזtר ~ מ  15ל נים שם  15מעך פךר
יי וו א

יידן ייילן

אזרי ...

אפיקומן

ז tב~ק~נםע "נייס"זtגענםרר" גערערן ביי יי

עפעס ,ארן יד ליםר~קעס פלעגך

יוזן איך ב~לםיקםר .בזזו דזtרם ביים ב~לםישך ים גפוא ,איך
ויגע ,איז אדיר געררעך ~ געםז tפוך דייםשע יידו מים שירך גזtר

"ריולעד" זtפםימיסםך .ביי יד פלעגם קרמעך

~ כזית

צרגעבן :

אפיקומן 1

עדר לעבעידקסםער נייס·זזנזזtגער ,ארן אידך מחהיידקע מחיק,
איז געררען

-

יד סירענע ,עדר ידיםשער ~ל~ערם קעגן לפרם·

זיכו ל(!.:.מ ~ ג.:.tוט משיח

זtנגירף .אידך איו מיםך נ~נס ,ארך ביי עיךד רערסער ,פלעגן

~זרי פלעגך יד ק~לםע לעםישע ארך ליםריושע יוןז אירפנעמעך

יוזן אין יד מיזר·nגעםזtס ~רירסשפרינגןע צעשס~לסע איד

יד שםענדקי רר,נעדלרעכע כייס פרן עדו "ידיםשער געםז,"t

דרריסן אךר אריסקוקך אידף יד זשרמערידרקע

די ג  15ר םררקענע ליםר~קעס פלעגן ~רם מיםן אירסהערן יד
,,ידיםשע" נייס ב~לד

נזtר צוגעבן :
ער·גע·ער...

ו,זעדר יד

רויטע

רויעדר ~ מין ~גענםרר  :ויגער .געםז tר~ידז ,tאךר זזtל זtקזtרשם
נים זיין

פייגעלען
הינעו

יד סזtרערסישע ז~ערזtפל~נען .זעלסך ורעד הזtם זין געשןתקן

פזtר יד בזtמבעס .יד שיעוה זtלייך הזtם מעך געזען איד יד

 ערגער...15

קניידלען

איון פ ר זייעער גריישע שכנים הזtבז יוזן צרגעם~כם ~
"נייס-זtגענםרר" .אין עדו עשרםער ציים פרן נזtצי·זזקרפ~ציע

ביים דיירך גייס הזtט יעערר נזtר געררזtלם צר ערשם זין ערד

פלעגן זיו זtפם רערנךד ליםויונער זtעדר רוסן צר זייעער בז"t

וירסך ,צי עס איז גערערך אידף ידיסשע שסעם ז tבזtמבזtידרחנג,

ק~נםע יוןז רערגן עדרקלערך זיי עזם ב  15םיים פרך .ד ב .ב) .ידי·
םשע

נזtנירנםך

ביר51ר(,

ו$1רס

m

זין

רם

איבער

כמעם ביי

יעערר יידעה איו זייעער צייםרנגען .יי יוןז פלעגן ~ס מפשר

~ רעמוt.:.נט

ווי יד ררילנער פלעגך עס רדפן .אזי עדו לפרט·זtנפזtל גערערן
~ שםזtרקער ,פלעגן יד זעלבע ררילנער זזtגן
~ רעמוt.:.נט ~שר לא רעמוt.:.נטו

זיין :
ד.נ.ב.

זtעדר ,איך

ליםרריש :

-

ם(!.:.ק~רוד ניע ביד

דררנז tניע ברק

-

זיי נים קייד

נ  15ר...

ווזtס הזtס ב~זרנעדר ביי יד ליסררזtקעס געהייסן

זtם יד פרזtררינץ·בלעםלען ,פרן יד ידיםשן ~ריוסגעגעבן אןו

זtנגעפיקערערם מים פ~לשע יידעות אךר מים ירךד·פערסעירש·
קיים

-

זיינעך עס זרדן יד געםזז·ארן ק~צעם·יזזרן גערערן פזtר

יד ירןד כמעם עדו איינציקער מקרר פךר כייס ,אןר ~ס אורי

שרעוו עדרגירינלען אןר ~פילו מים נים ריויניק לעבנס·געפזtר
פ~רברנדן .ירןד פלעגד אירסגייז צר קענען מים אייגענע אירגן

חרכלירפן ~ שסיקל צייםרנג
~ לייענענדיקע

איד ב~לסיקרם הזtם

15

צייטרנג אידך געהייסן
~ כתיבת

גזtר גרירסע נעלבים איז מען גערערן אידף
חדשות חוץ

אבותינו ...

גזזו ~שרסיק זיינען יד ירןד גערערן נזtר גייס פןר ם51רנס,

מרחץ

דזtרט בעזעמם מען זין ,דיר איו בזtד אידף עזם פזtל ,שרריצ·

ב~נק ...
זיינען געג~נגען של~כםן איו בערן ,הזtט מען זין איבער
געגעכן מים יד רעררסער פךר עדר הגהד

דם ואש ותמררת עשן

!

איד פעססשסעלן זtבער די רעזרלם~םן ררזtס ק\זנען ~וירס·
קרמעך פןר ~ של~נם ,זיינען שריו נמעט יעךד מזtל ~חיס·

געשפררנגען צוירי צידדם ר$1רס ה  15בן זיו שזtףר געיםילם אין
זייעער מיינרנגעד

-

זtפטימיססן אןר פעסימיססן.

ויו ~ בייש פיל ,פירלינג  .1944געגזtנגען איז ז tפ~רביסענער
ררסישער זtנגריף

קעגן יד ידיםשך .אין יענע םעג הזtבז ~

יהדות ליםא
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גורפע ליםרר~קעם ,אין זייעו ~רבעם ביים יוגער ,ם~ד~ע~

רזעגן עזם "צריריםן פ~נט" אין מערב·אייו 1$םע  Iמען ה 1$ט

עדחען פ~רבייגייענידק ~ לעםשין יוןז ר~ם םערפם זין אידף

בשרם אפון נים געקזtנם פ~שרםיין ,פ~ר י~ ירדערט עס ~זיר

זיין ~ובעטפל~ץ מים ~יוער ,לעטן ,ארן זיי עדוציילן אים ביים.

ל~נג ביי די ~ליורםע "מיסו שירן מ~כן" עזם

רלירן יד יוןז ב~לד העח רערגן עדו

זtפענםירער...

גערעון יאז

די אינרר~זיע ,ווי יידו אין ב~לםיקרם פלעגן עם דופן~- .ב
זרנעדרש הזזנו י?דן געלייגם הזtפענונג אירפן זרמער  ,1942וידיל

עדמ  tcלט יד ר~ך פךו פסח  Iליופם צו אים יד פ~גע :
סדר t
ררי גייט עם

11$

פרזtנט...

~רטן אידף עזם

הזtם עדו פ~וביי·

גייער מים פיריר ~ ר~רף געםזtז אריו מים ~ ר\ז'ןרט פרן
יחץ

קריעת ים סוף

פסח :

אין זעם יזtר  -תש"ב  -מרז דזtד קוו.בעז יד גאולה ,בזזכן פסקו :
,,ושבתה האץר שבת ל'ד" -
שבת-תש"ב

t

געשפ tcלטן  Iיד רוסן ,הייםם עם ,הזtבז דווכגעב~כן די ידי·

בזזך עדו געלובגענער אינרו~זיע פךו יד ~ליורםע קייז פר~נק·

טשע ליגיעם .איד עדו שימחה פרן יד יוןז שניירט זין זtבער

דיין ,וערן יד "ניעדרל~גע" פךו ידיטשל~נד איז שירך גערעון

~רייז ~ זיפץ ,אןו ~

גזזו קל  1;$ר ,יאז אין עזם "פזtליםיק רייזד" פרן

קערכץ :
מרור...

עדר

עדו פעםימיםם איז זיכער ~ז די ידיםשן רערלן צרוקישםיוםן,

אןו מים ~ ריויםעידרקן ו~רט פךו עדו הגהד  -מרור -
ער שיוך אירם עזם פחה ~ז עם רועם זיין גזזו ניטעו...
~נםקעגן ~ן זtפםימיםם ,ארן אריו פרן עזם סדר :

דירקם

זים אירפן ה~רצן פךו עזם רוםשין

פ~ר ר~ס בעט בזזן היםלער נים קיין שלום ז

אין יד ~כ~ן·ל~געח הזזנו עם יד ליםריושע יוןז פ~ערנם·
פעוט גזזו

פשוט :

-

דעו צעריסענער שוך

שידים

~ שךר ~רף מען שירבען ביז ער צערייסט זיז  Iצערייםם ער

חרוסת ••• t

ניצחןו...

בערנפרנקם :

,,

יוןז גערוןרזt

זיז
געענידקם הזtם זיז

-

איז ט~ג אןו

ם~ג...

פרן יד ~לע י?ידשע "קלזtער שחבונות»~ ,ז היטלער איז שךיר

עדר רעורםעשרםירים וריעדר מים ~ ר~רם פךו עדר הגהד.

,,עשו·ה שלרם" ,און ~ז זזט·זזם קומט שירד יד ~פיריארנג

איד ~ פש mידקן םזtז איז ניכםער געפ~לן :
~  nד·גדיא ...

הזtם זtבער יד ק~ם~םם~פע ררייםער זtנגהע~לםן .יד ידיםשן
הזזבן יד יוןז ווייםער געפייניקם~ ,קציעם זיינען כסדר פזtד

~ ל~נגע קיים פךו זtפענםירעום אןו עדפענםיוערם  Iאיז צו ו~רםן

געקרמען  Iאןו צר עזם ים צרות הזtט זזי נים געזןע קייז בערג.

ג  tcם ~ליין...

נזtר יראף ~ נם ,פךו
ביי ~ יידעה ~ז ~ קמז~tעז פ~רלזtזט איער פ tcזיצעים אןו
צים זיז צוריק ,איז גערעון עזר

הזtבז עדרפ~ר אדךי נים געפעלם ביי יד יידן קייז מענםשן מים

~פ~םיע צר עדו ג~נצער " eזזליםיק" ארן צר די נזtכ~נאגידקע
גרםע בשורות .יד פינצטערע ריורקלעכקיים הזtם שירד געמ~כס

זזtג :

עושה שלרם

פ~רשםעלן פךו זייער פ~נט~זעי יעןד שט~ל הזtפעגרנג.
אירף עדר פ~גע ,ר~ס הערם זיז עפעס גרםס ,פלעגן ~נעדער
ליםר~קעס זtפהענםיק ענםפעח ויו מים רוגזה :

-

יד רעורטעו פןר ענעז שמרנה·עשהר ,ביים אריסגייז סירם אףיד
צרירק.

e

-

tc

מיםן ז tםערםן פךו רוםישן פר נט איז אדי יד דייטשע קירגס·

tc

ב~ריכםן ~רערק איד ג~נג ~ס ררזtרם "בריקענק ",פ געמיינם

עס גייען פיר ור~ג~נעס

גייס ...

ארן וערן שידן נים נזtר "ר~גזtנעס גייס" ,נזtר יד סזtררעםישע

הזtם ,ס~ ~ז איד ~ גערריסן פזtעזדפרנקם פרן עזר פרזtנם·

~דמיי ~ליין הזtט איד שנלען מ~רש )זרמער  (1944זיז גענומען

-

נענםערן צר יד יוידשע געם  1;$ס ארן ל~גערן אדי מיזרדדאיי~פע,

ליגעי ה~לם זין בזזך ~ טייל פרן עזר זtפטערםנדיקער
ידיםשער

-

~דמיי פ~רפעסםיקם אןו שםעקם םיף ,ויו ~ ~,-פ

ררזtרפן בריקל ,אין די  eזזזיציעם פרנעם קעגענער .ייןד·סםר~-
םעגיקערס אין ררילנער געט  1;$פלעגן זtבער דופן זtט עזם ב-יר

קענקזז- e

אח יד רעטונג הזtם ם~קע געשיינט צו זיין נזtענט,

צרירשן יוזן .מען הזtם שריד געזען קלזtר יד ~נםשלזtסגקיים
פךו יד ידיטשן

-

אין עדו לעצםער מינוס צר ליקרירידח

ערשםלעך לעבנגעבליבענע

כריקענחינטן

-

עשרם

~ן הזזנו זין גענרמען ~לץ מער העדן פעםימיסםישע שיםמען

יוןז...

.,,

אין זtם יד םעג ,רעון יוןז·

זיי ,יי ידיםשן,, ,כ~פן ~רם יד בירקעם אין היבטן~ ,ז זיי לירפן

זtפםימיסםן פרן לזtחשער געםז tפלעגן קרמען מים טיריסם·

אזי גערעון

פלגעם

מים ~ קלזtג ארן טערםן
יד עזרקלעררנג.

!)1$

מים ~ כלזtיעער"

-

זיין פךו ~בערעו

הערם מען ~ז ~ן ~דמיי רנחרtכ ~ררמגערינגלם ןוא איר פ'"'1$

זיציע אזי ב~ל~גערם דוךר קעגענעירשע כוחות -

ה  1$ם עס

די חילף אונטער דעו
דער טויט

-

.פלייצע1

פ2נJר דער

נז$ז •••
קלינגען :

געהייסן

~ בימת מיט הקפות

ה  1$ם זין יד ~דמיי ארנםערגעגעבן ארן זיז געלזtזט נעמען איו
געפ~בגענש~פט

רעררםער~ ,ז יד

ישעוה איז ~,
דעו ענטפער :

שירך ~זרי נזtענם

-

יאן קזtררנער געםז tפלעגם עדר זעלבעו ענםפער
די גאולה פ~ר דעו נ~ז 1דעו חלף אריף דער ה2נJלדז.
נזtד שפעםער ,שירך אין פירלינג

,1945

וערן יד ~יורכום

~ומייעד הזtבז גענרמען טיפער ~יירנדירנגען אין ידיםשל~נד

כורעים ומשתחררים

ארן יד ב~פרייארנג איז געשם~נען באמת גזזו נזtענט י"'-

בדי יד רעררטער ל 1$זט מען זיז ~ררנםער אידף יד קני מים ~
ברק צר עזר ער,ד איד יד תפילות פרן ראש·השנה אןו ירם·

הזזנו יד ידיםשן גענרמען מ~כן זייעער ,הכנרת צו עדר לעצעטר

כיפור.

יד יוזן איו יד געםזtס אןר ק~צעטן הזtבז זזי ~לץ געחקרנם

ליקריר~ציע פןר יד ק~צעםלערם .פלעגן יוזן איד

.,,

~כ~ר

ל~גערן אדיף די זtפםימיסםישע דייר רגערן עדר ב~לידקער
גאולה ~ -ירינרר~רפן :

השלמות
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 -ממוות •••

הגואל

יד גאלוה פאר עזם הייפל ידןד וערם שוין קומעך -

פןר סירם

ירנגלם פןר ים אןו זעם יראס אירף ערד לאנקדוsעםר ויו ~
שםיולו  ...יד ליםו~קעס פלעגן מוסזtלינין עדפר!jר רמון :

~ליין.

דעו חתול

ביים יריןד ועוגן יד בוjצררנגען צוושין מוסזזלינין אןו הים·

לעת ,פלעגם מען צוירשן יד ליםו~קעס העת :

צונעמענישו

עזם גדעסםן זזרם אין ערם "פזזליםיק יריןד" הזזבן איון ביי

די ליםו~קעס פאדנומען ,פ~רשםיים זין ,יד ידיםשן ,זזם יד
זt.שכנזים ,יעקעס ,עמלקים ,דזt.לעדן,

אינדיקעס ...

דעו חתול דרייט מיטן זנב פזt.ר זיין בעל·חבית
מוםזזליני חנפעם

-

היםלערן...

אין ערם ארויסיריד פןר יי ליםו~קעס איז מוסזtליני

נעמען 1$ז ~ צזזל הזזם געה~ם היםלער - .לירסן ערשםן
בוכשםאב פןר "היםלער' און לויםך ב~םיים פןר ערם וו!$רם :

מושזtליני ; ~ משול .הזזם ער ביי זיי אוין געהייסן
ים·שנעק

דעו חיי ,קזt.פעליושמזt.כער ,קזt.פעליושניק,
שמועסן

מצנפת...

קירזנער,

יד ~זtליקע פזtרפעסיע היםלערס איז געועון מ}$לעריי ,און
עדרפןו

-

איד געטז tגופא און אויר אין יד בוjר  !jקן פןר די ל~בערן
ה!$בן ירןד

פזt.טשק~ן ...

דעו פינזלער ,שמיוער,

נים

!$פענע שמעוסן איו פזזליםיק .און זזו ערשם וכלעגן אוועקגייר

לירס זיין ירשעות

שארפע ויוכוחים.

דעו צורר הגדול ,תמן ,רשע מרושע ,זt.שמדזt.י,
מלאן·חמות,

 !jחץר יד מוjסן ו$1רס בזזו אין םעג פןר וjקציעס און וכון ~-ב

ימח·שמו ...

היםלערס גאווה און חוצפה הזז בן אים פאשראפם יד צונעמען :
דער ח  2$ו ,אינדיק ,סמבטיון ,הלעיטני,
קוויטשער ,גרויסע מויל ...
היםלער אלס פיערר -
דעו סוס ,פורמזt.ן ,בעל·העגלח ,זt.רבעח )פיר ,פיערד( ...
לוים זיינע משרגעתן -
דעו יטרוף ,מטורף ,שברי·ראש ,צעחושטער ...
געמוjכם הזזם מען אודי גימםיראות

און אירסגעפונען פאר

היםלערן ערם נ  1$מעך
תמן

קטן

-

,,המן קםן" און "היטלר" ב~םערפך בייעד צו •254
יזזזעף געבעלס איז איון געועון צווישן עלום גום באקאנם
!$לס
דעו גימל

זובעדרע גרירזאמע גזירות וכלעגן זיי איריבפאלר אין עדוכרעסיע
אןו ועודן צום מזזמענם פלו מים ייאשו ,זיינען אין יד געם~ס
אןו ק  !jצעםן געווען יחיידם שו~רצזעערס ,זזעדר ווי מען הזtם
זיי אין א סך ערםער געררפן

 9ר  2$פעסי  2$נעלע פעסימיסטן

אין יד זזוכא~·לאגערן אןיו

סטזt.בילע פעסימיסטן

היםלערס יזtוראכקיים אןו ,נזtד מער ,איד עדר שם!jרקיים וכןו
יו אליררסע .געציילם הזזנו זיי זין ,יד פעסימיםםן ,זזוס רוב
צו יד מען• געלערנםע ,צו זי אינםעליגעבםן  Iארן ~חץר ם~קiע
זייערע קענםענישן פלעגן זיי איו יד פזזליסיק·וויכריחם מים
די עמך·מעבםשן )ווזזס הזזנו כמעם נים אירפגעהערם צו זיין

זזפטימיסםן( !$פערידן

אןו געדופן ה  1$ם מען אים איון

זעען פזt.ר זיז תמיד שווזt.רץ
און עדרפ  !jר הזזם כמעם יעערר אייבער פןר זיי געה  !jס  ljצרנזז·
מען ,ווי

י  2$סעלע ,י  2$סעלע רשעלע )ר  2$שעלע( ,דעו בעל-חלומות
)יוסף( ,דעו בעל·דרשן ,בףלער ,בףלד  2$ג ,דעו קזt.לי  2$קע

תינטל ,פישקע )ערד קרומער( ,בייגעלע )איבערגעדריים

פןר "געבעלס"  1אויד  :אירסגעדריים ארך קרום( ...
איו ב!$לםיקום הזזם געירנג געהוjם זיין נזזמען

שפרינגס צו lj

גערינג איז העירנג ,און הערינג איז געזוjלצן.
"גריבג" 1

און געערדם הזזם מען וועגן גערינגן ווי פרן  ljלייכםזיביקן

-

ה  1$בן אים ליםו~קעס אןיו גערופן

קיס·קזtמ  !jנעד :
 ~ -כתיבה גערראהם

)  !jצייסונג געזען(

ז...

ווזtס איז מכוח

זעם קיילעכדיקן סאמעך )סמך  Iאינחל סיציליע(
ערד גרריסער ציבעלע ? )ועוליקזז אין רוסיש

דער קל

 -איז פאר

גערינגן איון וjוועק ערד צונזזמען
טינוף

מוסזזליני הזtם צום מערסםן געהאם זיין נ  1$מען

ים·ק tt
שםיולו" ;

ירד פרן  !jן  !jגדער ק!(.מוjבעד און ועונדם זיו

אין  iיין ליםווישן די  !jלעקס צו  ljצווייםר ליםוווjק פרן דער

זזוס וזזןרם "גערינג" ה  1$ם זין געל  15זם קיוצך איוף

קאל אין ~בערוע שפ~כן איז זזפפאל ,צואה

חושן·מצרים ,כמזt.רע,

תשעח·ב  2$ב...

ווי  !jן אילוסס~ציע צר ערם "פזtליםיק יוידו" ,ערד עיקר
אין יד ל  !jגערן ,זזזל וזז איבערגעגעבן וערת פרן  !jזירנע שמעוסך.
זומער  1943אין ק~צעס קייזערוואל,ד ביי ויגע .צו  ljגררפ!ע
,רזן וו  15ס  !jרבעסן אירפן  !jערזזדדזזם ביים !(.נלזtדר קיס )זשוויר(

דעו געזזt.לצענער \;(דעו סעלי  2$דקע

טער

לריס ערם "ק  1$םער איך

-

אויד מים פזזלקס·~נעקדזtםן.

אירף יד פ  !jירראשוסע סקעפםיקער פלעגם מען זזtגן  Tljזיי

"פיסל"  1געבעלס הזtם ד 1$ד אונםערגעהובקעך ...

דעו

-

ם !$די מעבטשן הזזנו עדו עיקר אירפגעהערם צו גלייבר אין

זזוס ווזtרם געבעלס חייבם זין  11$מים ~ גימל ,אןו ערד אות כ
ה!$ם איון lj

וjזיר מורא געהוjם צר פירן

צוירשן זיו אןיו

איםאליע איז  ljסך וjרומגע·

-

ד...

אןו ביי

גרויס ,ליק

-

 ljציבעלע ; ל ,1$T!$עדו פזtרנם פןר וועליקילרקי(  .בשמיים
ממעל )לפום·זtנגירפן( איז עפעס זזו ?  ...םאקע ~ סך קניידלעך
)בזtמבעס( אויפן מקום בייז )בית ; בעוליו( ? ...מ'דברס עפעס
אויד ועוגן במיים מתחת

)שיפן·פ !jרזינקונג( ...

ווזtם lj ,בזזו

ו!jוזשנער לוויתן )קיריסער( ס'געכאפס יד אמתע מכה בצדו

)ם  1:tרפעד... ? ( 1$

ור  1$ס פ!jרוועבען זיי זזורס די ל !jנגע הכנות

יהדות ליטא
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צום קירעת ים·סרף )פ~ר רר~ס פ~צוען יד ~לידרטע מיט זייעו
~ינר~זיע דורכן ים אין איירזזפע(

ד...

!$בער יבוא יום ,ןוא

גזר בקורב ! ...היידום ,מיו וערלן נ  1$ך גייז ~ טענצל אירף
זייעער קבירם ! ...מען מת זזבער צדען ~ ק~מ~ש )לויפן( '
מיין י~ טעבע זrזם (ם"ס) ק~לופעט שריד אירף מיו יד וערל·
פישע עינים ~ 1יררסט~נצן ז  1:tלד זיי אים בזזו ,וברבו של עולם !...
יד

ידיטשע ידח

פןר עדו קיס·ק  1:tמ~נעד הזזבן סתם

ניט

פ~ושט~נען ~ ררזזרט פרנעם שמעוס .די קולרענשידע ארן "יו·
גענזער ידח ה 1$בן !$בער איינגעש~צט ערם בעל·שמעוס ווי

~ מוסמך ,ןוא אפשר איון גערעון ~ רב...
 ~ז ער איז קייז רב נים געררען -עדו קיס·ק  1$מ~נעד געשמייכלם  -ריריס איד

הזזם עדו ליטר~ק פןר
זיכער ,ריריל איד

קען אים פןר ק  1$רונע ייי ~ בערשםל-מ~כער .אןו ר$1רס שייר
~ מוסמך ,הזזבן די לעטישע ידח ררעדיר ~ טעות  Iבזזו פ~ןר
לויפז גרם איד "ל~נג  mוא רחםו" הזזם בזזו אין ליםע קיינעו
נים געק$1רגן קייז

סמיכה...

אןו רריעדר ~ שמעוס .יוני  1944איד ~ ל~געו הינטעו פזז·
נעוערזש.

שיוך עםג ויו מען ערדם ~ז יד ~מעירק~נער צת~ען מים

יד .ענגלענעדר ז  1$לן חזזבן געמ~כם יד אינר~זיע יאן מערב·

איי$1רפע .עס גייען ~םור יד פ~שויידנסםע קל~נגען ,אןו פרטים
~פילו .יאיד ם 1$ג הזזט ~ ידו $1דרם אןי ל~גער ~ ,גערעוזענער
לעערר ,ב~רירזן בעת עדו ~ובעט צר כ~פן בגנבה ~ קקו יאן ~

ליtווירשער צייtוונג .פ~רנ~ס קומען צו אםי אין ב~קןrר ~יייי

~ פוt:ר יוזן נtזד גייס .ד 1$נ~ר צררישן ידח ,ל 1:tזט זיו שיון
ריידן זזפן .פ~רנעמט זוי עור שמעוס

-

~זיר :

איז סזsקע אמת~ ,ז יד יאנו~זעי איז געמ~כם אין פזתנק·

ויין ,עדנעמ~רק ,הזזל~נד אןו נזזחעוגן ,ראן ~פילו אין ידיםש·
ל~נדד

-

אין צייסונג שסיים בזזו רעוגן נזזרמ~בעיד ~ ,פ$1ררירבז

איד פר~בקיריך.

-

זזtו ד1:tס ~לץ ז

-

שפרינגtו איוף איין ידו

t 1$ -ו זזזגס איי

$1דד ~ליין ~ז איון בזזרמ~נידע ,אזי $1דד שיון  -נרר$1.געון...1
בייז  -עדרקלערס עדו לערער ,, -נר$1מ~בידע" הזזט
בזזו ~ן עבלעכן קל~בג ררי "נזזחעוגן" .עדו ב1:tמען אזי ס~קע
אוין פיל  1$לזזגיש און היסtו 1$ריש פ~רבובח מיט ב  1$חועגן .רעדט
מען זזבער ררעגן עור איבר~זיע ,איז $1דס געשען נים אין קייד

נוt:ורעוגן ,נ  1$ר אןי פ~נקרייך...
 מיס ררעמען ערדססר ן ! - ...סרס עורמיס צזזרן זיין חבר  -זעסס ,ךד~ 1$ז ~

צויריסער ידו ~ צי
מענסש רעום ידר

צונירפשלעפן "ענלעכע קל~בגען  nמיס "פילל 1$ $1גיעס אןר היס•
tו 1$ירעס"~ ,בי בזזו פןר עדו איבר~זיע צו מ~כן ~ ה~ן !...
מסתמא בזזך

צו ריריביק צרות פ~תוכtו  Iגיס בעסער ויו ~

היסלעירסם !...
~ירינגערזזןפרן אין מחשבות ,איז ב  1$ך ל~בג געשט~נען עדו

זזפגעזיפצtו :

לעערר אין מיסד .ק~~ב פלצרעם הזזס ער
 אפשר בין איד יזז ~ ביסל בעסער ויו ~ היtולעירסס.קעגן זזס יד ידח הזזב איד על·כל·פנים געה~בלדס ויו ~ מעבסש
מיס ~ ה~ץר פןר !Sי

ס 1$טער...

השלםרת

בנספח
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זה

מיבחר

מראכ

בידי

ונעימות-הם הותאמו

 xחררבר

שירים

קובנה

בגיסו

יידישע

החמברים לפי מנגינות ידועו.ת

בריגדאעס,

אויסגעפוצט אין לאטעס,
מארשירן

טאג·אויס

טאג·איין,

ארן ר~.ז,לסן צררת מוטיק אריס !

אונדזער לעבן
איד

פאר

האט

אונדז

געאטס געשאפן

איד רריל אייד ,חברים ,דא זי גנען א לי,ד
א ליד וראס עס וריינס פרן מיין הארצן.

געמאכט פון ארנדז בלריז קנעכט און שקלאפן

דערצילין איין אלעס ,ווי אין מיד ·ג,ס זידט,

ארן אוברז פארניכטן איז אייער ציל !

אןו אירסגעפירט "אקציאנען" פיל '

דערצילין ,דערזיילן אין גאנצן.

צרזינג ...

עס גרויס דעו רפימארגן ,ס•איז טרבקל אין גאס,
עס

די

ברעכן

פרן

ביינער

מיד

בעבטן.

בעטן

אייד

גיס אייער מיטלידי

די קלידיער צעריסן ,זיי הענגען נאד באס,

מיד

צעררייקס פרן זעם ררעטער זעם שלעכטן.

די

קעגען

שייגע

ררייםינקע העבטלעך בראכן עזם ליים,
ריינע נשמות זיי

ביי

ניט

גוט

-

אייערע

פרן

מעשים

רחמנו,ת

קיין

איד האלט קיין ררארט !

-

כוונות

פארט.

ניינטן

צרזינג ...

לידין...

גענרג זעם גינהום ,מיד ורילן א חיים

מיד

די צרות ווי עמסערס זיי שביידן.

און צאלן צאלט איד ארנדז מיט קלע!! ;

ארבעטן

שטרענג

אויד קליינינקע קינדערלען טרו:זגן זעם זשרריר,
גייען

עס

דעו

שדין

מייסטער

אריסעט

גיט

ער

די

כרחרח.

מיט

דעו

ררט

נאד

א

צו

און

-

עסן

רראסער
ארן

מיט

קרדיט

זרכנדיק

ארריסגיין

די

רראס

נו:זר

שטארק ,

טאs

פרן

הענט שדין

דאס

עסן ,ורען

שמיר,

עסן

זעסט

דארף מען

צעttדרט

ארן

לעבן שדין מיאוס

האבן

הינט·קאנוואיען
מיד

קיין

אפילו רוען איד שלאגס ארן

מען גיט ז

דערפאר זאלט איד ו:זבער ניט מייגען

גרויפ

אין

דעו

מיט זעם צעברעכן ארנדזער

מיט,

דופן.

דעו

גייסט !

צרזינג •..

קערפער

שדין

גענוג צעבראכן אונח דאס לעבן

מיד,

געורארן...

ארן צוגערויבט האב ארן גוסס.

מען וויל ביט  ,מען קאן שדין ניט זינגען קיין ליד,

עם אדכט זיו אז אלץ איז פארלארן.

גענוג פארגאסן ייידש בלוט.

פארליר ניט דיין האפענונג ארן גלדיכן.
ניט אייביק איז שלעכס ,ביסס ניט אייביק קיין קנעכט

-

רבאהם

ציפקיד

'א'מוקום פרן עדו ידיישער ק  ttורנע".

יידישע בריגאדעס

מיד ורעלן נאד דערלעבן ,ברידער,
ארנדזער רפילינג ,ארנדזער זיג,

ביט ~ייניק זיינען אריו דיינע ליידן.

מחבר :

קרבנות אייד

געגעבן,

צוזינג ...

נאד האלט זין ,נאד שטארק זין ,דו אייביקער ידי,

מתוך ספרו לש

רעכט !

שמייסט ;

בענוג

·' גאו :

-

מיד קלאגן ניט פאר אירי ארן רריינען

זופן !
א

באוואכט

פראטעסטירן

פרן

ארן

צרזינג ...

דערצו נאד א קללה מיט רוחות.

צום

פאר

אייד

בריען,

דאז אויסגלייכן ורעלן מיד די גלידער
און שאפן א נייע רפייהייטס·ילד !

צרזינג :
יידישע

בריגאדעס,

רמטיקע אז לאטעס,
א

נייע

צייט

א

צייט

פרן

פאר

יאמער,

אונח
נריט

אוועק פןר אונח יד זרן ,יד

געקומען,

מארשירט ,מיט רפייך ארן גליס

און  eיין ;
בלרמען -

איד אונדזער היימאט·לאנד צרריק.

מחבר  :ארבהם ' t.קםסלר~ו

געבליבן נ  1,tר עדו ארבעטשיין.

צוזינג :

מתוך ספרו של ל.

גרפרנקל :

"קובנה היהוידת בחורבנה•.

יהדות ליטא
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דער ~ע~,,~,משטשיק

גרטע

זיי

פריינו

מיד :

ר~טן

דר מו$ן ~ נייעם שלו$ס צרם טיר .. ,ז
פרעגט מיד

רדו$ס ,פ~ר

ניט ~י

-

רוען,

איד בריגו$דעס קו$נט איד מיד ניט זען,

ררייל מיו פעלט דעו  sע·רריטו$מיד

i

ארמזיסט
ניט

-

איז ניט ו$הער ארן ניט ו$הין.

פ~ר

געררען איז
מיד

איעיר

-

מי,

איז דו$רט ו$זו $זניה j

געהו$רעררעט דו$רט

ו$

דרי

פעו,ר
הו$ר איז ורערט.

געבר~כט ~חיים ררו$ס דעו

קררם ביד איד שןין ארן לו$ם,
אין שעל  Elזעם יו$ך פרן אע~דרו$ם,

ד~ן גיי איד צרריק איד קו$מיטעט,

וריל איד מיד ~רן איד ורילק~מיר,

איד רריל שריד גו$רניט ,נו$ר איד בעט :

2

"איי בררדע,ד הו$לט ,ס'איז ניט פו$ר ידר "!

איד ורעל אייד אייביק לו$זן צר רו,
נו$ר

~ן גיי
איד

איד

ודיין,

ו$דרעק אין

איד

רוו$רן

ק~מיטעט,
איד

ראך

ו$ט ררייסט איד שריד פ~ר

בעט,

כיז מען הייסט מיו אין אדבו$קלע

נעמט די קו$רטע  8כיי מיו צו.

איד

בריג~דעס

מיד

זען,

ודייל מרחל בין איד זיי זעם גליק,
אן ~ער 1$דר  1$משטשיק ביד איד שירך

גיין,

II

קו$נט איו

ררו$ס ,פ~ר
ניט

הו$לט איד שריד זעם צרנג צררישן יד צייד !

רוען

צרריק 1

מחבר

איד שטיי ב~יים טויער ארן רר~רף ו $בליק

אשפר וע:רט ימד אויפשיינען דו O$גליק ;
נד די ~EIלצייי זי זו$גט זו~$רט :
"עדו פינפטער פו$רט • דו$ס אזי דיין

מותן "פןר לעצטן חורבן" ,מס• ,8

ו$רט "!

ו $מו$ל ~ שעטון לייכט ידר ,ן~
יאן ~ ב~ריגו$עד פעלט ו e $ערזו$ן,

איד

ררי

זע שריד אריסעט

ניטו $קיוי גליק ,ניטו $קייד

ברענט ו $פיעירל,

און עדו ק~נטר  1$ל איז גרריס.
עס גייען יידעלען

פרן די ביריגו$עדלעך,

-

ארן

נס ;

איד פיל ניט ציען ורעל איד לו$נג- ,
עס טוס מיו ב~נג ,עס טוט מיד בtזנג ...
~ן גיי איד צו ·יי הערן ו$דערק,
רפן היינט חמ נ,ונעען ~ סוף~ ,ן

איד

זו$ג

צן אין

זיי

יד

זוי

ס•גיסט

פרן

זיי

שררייס.

צי ז~ל איד ורייטער גייד ן
צי ז~ל איד כליינן שטייד ן
כ'ורייס נים וערן און ורו.

-

דעו קו$מענד~נטעלע

עק !

אין גרינעם מ~נטעלע

-

~ויין,

ביים געט~·טויערל
ביים גע~-טועירל

נד ו~רט א רויליע ,ניט זו $ר~ש,
רווע ביסוט ו$זtז EI ,רו$טעקצי,ע ~ ז 11
ו $מת,

-

אומבו$קו$נט

נעמט ד~ן ~לעס צר.

מען נעמט איד ~כט ,איד קריג ~ שיין 01
איד זע ווי איו רפייט זיו ארן איד קורעלט

-

פ~רן ו$ערו$דרו$משטשיק ענפט זין ~ ררעלט !

ה~לץ ~ שייטעלע,
געלט פרן בייטעלע
שטייט

ער

און

ער

נעמט.

מילד רפן פענדעלע,
.1

1ע·וויט~מין

-

שפעק פרן קענדעלע

 lר ljטעקצינו.

 .2יד ~דבעסם·בדיג~דע רר  ttם פלנוגט פ  ttרן קיין ררילק ttמיד
צרם ר~לץ ל~ן ,ד~ט זיו גרנונוכנט וכ~ר  ljגוט ~רנובט 1ל~ץ,

ייייל מען

וכלעגט

tt

ד  ttדטן

ק  ttנען

זין

איינאשפן שםייז·

 Bד דוקטן,

•3

~בttלעק

-

~ערםטהריז

פ  ttדט

 ,4םינפעטד
 ljדבעס  lל  ttץ,

tt

 B , 5ד סנוקציע
~ ,6ו

-

מ~ש ז

זיעיד  ljשרוערעד

-

יידעלעך ,מען בר עבט !
היי,

חבר

מיטן

שטרייף1 ,

איד ביד אין גאנצן טריף,

)ליטרושי( ,
ד tt,ססל

-

יiאt

געפעלרעכער

tt

פר סעקציע ז

~דבעסם·ק~דסע.

.ך פאדזיכערן זין פרן גנבים ,צוליב די פד ttדוקסן רו  ttם ורעלן

-

העלף ימו די קו$נטר  1$ל,
כ'גיב אייד צר זעם צורעק

היינט א קליtז שפעק
און מו$רגן

-

נו$ן ו $מו$ל !

געבר  1jכס וועדן וכןר דעו נייערl" ,כעסען  nבריג 1jדע,

,8

די  1jכחעטם-ק 1jדסע רפן ,ערד

בריג !jדע.

!,

געמיינט

lj

יידישן

פרנקצי !jנעד

ביים

געט · ttטירעד.

השל פרת
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שסעלם זין ארים צר פיר
דר שםיי לזבן

ודילי די יעלרת ררילז אויםפיון מים זייערע ימםלען,

מיו,

די בריבא.עד •פ~ניעח" זא.ל ויען סזו זיי יד הילםןז.

לריפם גיס א.ז א .זיים ג

צרזינב ...

-

גיי צרם רעכםן גרי

"שיםא.ם יא.ו םו~רקיר,,<:

ם'איז דא .א לאבן

רעוו א.דרף די

בורים !

ארן עס

מתוך סמרו לש

פייפט ערד הונגעו איד א.רעמען הריז ו

פא.דזא.דגט זיי בעםער מים ירשניק א .םעלער

מחבר :בארהם ~קםסלר~ר

·' ג,ר :

קא.נצערםן,

~ז עדו סוויעו איז גיחם

און הערם דאיף צו פא.רווען די עילישע בעלרע.

"ארמקרס מרן דעו יידיעשד וwררגע".

צוזיגג ...
צי הא.בן יד יעלוח געא.ונעם אויפן א.עוא.דראם
מיט ~ הא.ק ,מיט א קירקע א.רעד מים א לא.ם ז
איצס קעגס איד פא.ושסיין ,געערטע יעלות,
פא.ד ווא.ם די א.ועמע מעגטשן שםעןל אייד אזעלכע
שאלות.

ז~ג מיר ,דו געט~-יידל
זא.ג מיד ,א זא.ג מיו ,דר געםא·.ידיל,
רועד ' B'ltילס אין געטא .די ערשסע פידל ן
ארן רועו פרן די יעלו,ת מער ןt:דער ררייניק,
גיס א.דרים באפעלן פוגקם ווי א קעניג.

מחבר  M :רכםה  t,קםלrןר

צרזינג :

מתון סמרו של ל .גרמרגקל "קרבנה היהדוית בחורבנה".

טרמבא.לע ,טרמבאלע ,שפיל ,געטן·t:יידל,
שפיל פרן די יעשידי י ,ערלח א .ללדי,
ורעבן די שעפן ארן

e

אינם עקטא.רן,

דער

רוא.ם זייגען אין געטא .מעגטשן גערוא.רן.

e

ורעו פרן יד יעלרח קען א .קא.רטע בעבן

ע עם tזמדנע ויו איו זעם

ארן א .שיין צו ·כליינן לעבן,
ידכ א.

א

בדיגא.דע

גרטע

רוען
איז

הא.בן ן

צוזינג •..
,,ו קומען א.הין פןר םויער יד

א.מטן.

 eרא.וויאגםן,

קדחת,

און

ורעו

וויטאמיגען ן

ביי "  EIא.רא.מא ".שעהען שטיי.

-

מיד פירט מען דורן דעו היגטערטיר.

מיד

פא.רברעגגען געמיטלעד ביי מרזיק ארן ביי קא.רטן,
פא.רברענגעד ביי םייערע

ווי r

ארד ביי סא.רדם ז

צרזינג ...
רועד פרן די עילרת ,פרן די ירדיםטן,

מען,

א.ד און וויי,

א.א.מטערעם

ווי יד א.רטיםסן,

רועד עס קלא.גם א.ז פא.רן פא.רפא.םן אויף אים לידלעד ז

צרזיגג ...
פא.ר רוא.ס מרזן א.לע גייו דורכן טריער
מים עדר דעכסער הא.גם צום לינקן אריער ז

"דעו איז שריו איו א.רדענרנג".

-

גיט

מען

זא.ק.

פרן א.ז א.נדער

א.רעד הא.לץ טיילם מען ביים סייד,
 וא.ם פא.ו אייד 1בא.ם און ורייניק
א.ן א.נוער

פא.ר

מיו

איו

גא.ר

פא.ר

מיו

איז

טרוקן

און

א.

זא.ד

סך•

אריפן פלובפלא.ז מרז מען ביין,

רועד איז ועד עילה צרוישן אר בזז ,יידעלעד,

.i

און

איד בין א.בער קייז חראק

רוא.רעמע בייגל ,בולקעם און קעקםן,

אין

נים

א.הין...

כא.ס ,צעפוילט א .רן פול מיט שטווי.

פא.ד ו~ס עסן יעלות ורייםע געבעקםן,

ליסרריש :

א.הער

בול בעם גיט

צוזינג ...

מא.כן

ג-ט

אין

נים

דא.ס איז א.בער גיס פא.ו מיד

און רועו רמז צר דער א.וכעס אויפשטיין בא.גינען,

e

איד

קא.מיטעט

ביד

א.ט למשל ,אין א .דיי,

וועד זיצט אין דא.בא.לקע ארן ורעד אין די

און וועד הא.ט

-

צו ווא.ם בין איך איד קא.מםיעם.

ארן רריפל א.דרף מען דערפא.ר ב 3צא.לן,
צו

ק~מיטעטשיק

דא.ם פא.ושטייט איו וא.ד א.לייז
ורען

איז

א.ום

ורען

איו

זיים

א .בדיגא.דע

-

א.ברע

-

נים

גערעדט
אין

.1

קא.מיםעם.

שריד מיס גליק,

איז פאר זיי עדו "גרניער

"גרינער

-

בריק"

-

א

-

בריק"1 ,

זיעיר

שררערע

ורבעם·בדיגאדו,

יהדות ליטא
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געקרמען א

-

דאtי איז אבער ב~ פאר "זיי"

mכר מיד איז "ארדנונגם·ו,אליציי",

2

פרן
זעקם

e

ערזאנען איד א

-

קין

ביי מיד גייט ארם

e

פ~ר מיד איז צימער

רא

מידיל,

ררייטן

ררפט

ער :

"ניטע.

מאאדם

פרעגק" 1

ער דארף ניט אונטערזרכך ,ער ררייסט שריד איד קרענק.

~ יאן sליטע של~ן קריו.
אבער

א געשרריר האט זי tשקע.

דעו דאקטער שטעלט פעם : uצר קלייד איז יד מכה.

צרזינג ...

ניט אד

מח:בר :

פערזאן ...

ואשל שטנקטר

מתוך ספרו של .ל .גרפונקל "קובנה הידר.זית בחורבנה".
איצטער
וראם

"אז
איז

ררעט

איד

געררעזך איז

איד

איד

שריד פארשטייד

מייד :

מייד

קאמיטעט ניט
ניט

ניט אהער ארן

באר ערם אמת זן$ג

ניט אייער
בין,

אהין" ...

עס קרמען קאלאנעס איך געטא פאר נאכט,
ידין פארמאטערטע ,מיד ארן פארשמאכט.

אידי :

איד

מענדל ארן יוזל זיי אילין זיו גיד

אין קאמיטעט איז אריו ניט גלייך ;
איינער  -ר~ם ער רריל אוס האט ;

אין ןא;בעטםמאט ררייזן יד קליעדיר 'tאiיף זין.
"זעם מייגע הירון ארן קרקם מייגע שיד

דעו צררייעטר בלייבט א דאן·קיכאט.

מתון ספרו .לש י·

-

גיט אים אד אררלריב ,ארן אייבעם רירל איך".

מחבר :

גזר :

מזל•..

נתן ~רק~ררםקי

צרזינג

• wמוקםו פרן רעד ידייע-שר ק~ררנ'ע'.

:1

ביט איעיר מזל רפיי צר זיין,

שטע eן,

ררייל

חברה ,מרז מען

גיין ;

ביטא קייז ארלרריב ,רעדט זיו נים איין
רעד פרלער אייבזאץ  1מרז אמרגן זיין !

"וויט~מיו"

-

שטייט נענען א יעדילע ביים ר~נט מיט א שאהל,

ביים הער זעם איבeסעקאטר א ייייבעעל שסיים,

איד ארבעטסאמט ר~רט ער שירן ~ רענטע יייילע.

זי בעט זיו אד אררלריב ,דאם הארץ אזש פארגייט ;
זי  eררררט אירו א טרערעלע לזזן צר בליין ...

נזם קרמם ~ן ~ צררייםער אןו גים אים יד ד~נם,

ער אדרף גאונים ר~רםך ייי אוס יידל ביים ר~נט.

זרזינג :

"ביט מיד אן אררלריב ,איד ביד אזרי מי,ד
כה'אב מער קייד נוח- ,

איד זייט אוד א

ארי ,רריאטמיד ורעד עם האט ,קינדערלעד,

-

פאר די אזי היינט בעסער ווי געלט בייטעלען.
איד קריגם האלץ אןר ידרות ,איו זייס אל-דיים,
בריגאדעם די בעסטע ארן אררלן.יב א צייט.

צרזיבג

רריםאמין האט,

איז אים גרט ווי יד ררעלט.

איד בעט וראם צר iזיצין ,מען ענטפערט

..• 1

דברהרלע קומט צןם זאקטער

מיין דירה א קאלםע ,די ערגסםע איד געםא,

מיד :

צרזינב

"ניעטא".

מיין שכנטעם טאכטער ,ירנג שייו ארן שטאלץ,
געבר~כם ר~ם זי חייבם זריי פונדעלעד האלץ.

.•• 1

זאכט זין" ,ביט אייער מזל" שריד דרייען בעזוsבט,

און אט שטייט א מידיל וראם חן אפרמאגט :
באד םעז ורעל איד רקעמן רצ אייד בע· ט 7באד" ...

לאזט מיד ארייך איך א בריגאדע ,ג"י איד בעטן ;
מען ק,ען ניט איצטער ,א

שאד אייער

ררארטן.

ער קליינט פרן איד בחת ,ווי איד בין א יי,ד

ער בועט איד ראם הענטל ארן עברערט זיין ליד...

מרים איז אבער מיטן יעלה אבקאנט
אזרים איז זי באלו מיט א ק~זרעט איד ד~נ,ט.

-

צרזינג

צרזינב ...

,1

איינז ttץ

:2

-

געטן $ט\$,ד

.2

"~דדנדנג-oם~ליציי"
גאעדם

אריין,

"באד אררלריב בעקרמען בין איד אריף עדו וראו,

צרזינג ...

איו

ירי "!

אוס בעזל פאר ברבדן מיט א טינעלע פייד :
"לי בער הער דאקטער ,גיט אררלריב א טאג,
זעם ררייסיבקן היטעלע  2זאל אכ eן זעו קלאג.
כ•האב זיו א רריילע געררט איופן גראז -
קומט ער צר לריפן ,צעביילט מיו די באז "!

יא ,יא ,בעסרע ייי געלט
וערד

זיין הארץ אבער ררערט דערפרן

אריו ניט וויךי.

שס~ט.

-

אייגע םדן

זי בעסטע

ארבעט·ברי·

.2

זי פעםטגעשטלעטע צ~ל  ttרבעטער ,רר~ם
יעדן

סן$ג געמוזט צ.וטשעלן.

ייייםינקער היטעלע
גזלן

אריםן

~,

ק~ורנער

tt -

צונן$מען פרן

~עדן$זדן$ם.

tt

מייםטער,

א

הסלםו n
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סיאיז אייער מזל רפיי צו זיין'

תרג\ם השירים

ודייל שסע sן זאלו אנדערע גייו ;
אפר אייד או אורלויב פאראו אלע מאל,

חיינו

צאל.

דעו איינזאץ וועס האבן אויד או אייד זיין

אשירה לכם ,חברים ,את השיר'
מיט א  eא eירעסל א אדמע קומט אר אריין,

השיר ,בליני מתיפח.

ג~שמיגקס און גע eועדרט גישקשהידק פייו ;
דעו "יעלה"  sגמעט ראיף זי מיס א שמייכעלע גלייך :
"מיס

קאו

וואס

דינען,

אדי

אייד

גנעדיקססע,

ארצה לספר איך חי

את הכל ,את הכל להשח.

"?

הבקר אופר ער,ד פאל עוד הרוחב,

"נאטירלעך מיין אורלריב ,עס עבדיקט זין היינט,
און טאמער  sאליציי,

-

אד זיי האב איו

הכאב אמתמול במתנים,

פייבט" ...

קרוע בגדי ,עוד תלוי הוא רטב,

••• 2

צרזינג

מגפי

מחבר :

אשול שענקער

די ביידע לעצטע סטראפעס פלגען איו קאוונער געטא ,ארן

ש eעסער אזיד איו די לאגערן ,אפט אפרביטן ורעדן מיט
א

צווייטן

וDון נתן

וראריאגט ארן

או

אנדערן

וראס

צרזיבג,

אנכי.

שטאמען

-

פעוטים

סופגים עוד במים.

-

החצץ גידים נושאים,

עובדים עד אפיסת

הכוח ;

דמ,מרנה יצליפנר בשוט ויזרים

עלינו קללות ,ראיו מנוח.
וארכל  1מה ארכל ז נותנים

אמראקרןסקי :

נזיד כרוב מבושל ברב·מים,

צום זעלביקן טישל גייס צו א מאדאם,

אך אם

זי ווייסס נאד געוירס ניט רפן פל .וגפלאץ זעם טעם ;

הכרוב לא תמצא בר

די אריגן זיי בלישטשען ,די ליפן ווי בלוט,
און

זאגס

צום

e

אינס עקטאר

אדיף

רוסיש

מים

מוט :

"ק'וואם יא איוירלאס oעוואדגיא אsיאט.

e

דייטע מניע אס וסק

נא

דניי

דוואדצאט

תחפש

בר עשרת מונים

עדיו •..

אך חזק ואמץ ,היהודי הנצחי,

בטחרנך אל אתב,ד תקרת,ך

אל נצח רעות ,לא נצח עבדות,

פיאסי.י •..

לא נצח הן גם מצוקותיך.

המחבר :
המתרגם :

צוזינג :
אוי האם איד מזל ,איד זייט פריי,
אן אורלויב קריגט איד פוך דאס

ניי ;

בריגדות של יהודים

מיט אזעלכע ליפן ,אריגן און ציין

קאבט איד אודואי צום פלוגפלאץ ניט

גיין ...
בא אליו.ו תרד חדש ,הגיעה

עת לנכדת הרבה דעת לספר.ד

מתון " Dון לעצטן חורבן' ',מס• ,8

גז

הכל ,

שקע כל ארר·מגיה,

ואשר נורת

-

-

רק היתר לעבו.ד

פזמון:

בריגדות של יהדוים,

טלאי על טלאי מקשטים,
כל יום דורכים בסך בלם

דגובבורה נושאים סכלם.
גיטאדת תחמתם כאן בשבילנו,

"אקצידת" אתנו לרמבית.
כעבדים נתםת את עלנו

והתחלית

-

אותנו להשמי.ד

פזמון .•.
לא נבקש מכם רחמים וחס,ד

.3
.4

"יעלה"

רוסשי

-

דבררכם איננו למשעי.

~ יחסן 9 ,ר~ינענט.

איד מע  ':iדע זין צר

אייד היינט ורדיער,

מיד אורלויב אויף ~ ט~ג מינף און צוו~נציק.

גיס

נדע כי יש לםכ רק כונה
נזכור מעשיכם

בפורט

נרגשת ;

תשיעי.

הרכMם ציפקין

אילוה ימירםם

יהדות לים tt
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מרק צמלחת ,קח 1

פזמרן ...
עןידבם אזנ למענםכ ביגע,
למקות ורצח זהו התגמול.
הפקדםת נרגשים  -כמשול ופגע,

יהודים,

-

ומחרישים ערדמ~ני אבר

,בערה 1

בעל הפס ,הה ,חבר

-

1

אני כולי לא-כשר

ממול.

עזור נא להסבתן.
אתן לן לשם כן
מה שיש לי ,הא-קח1

פזמון ••.
בחריש לוא בנכה ,הלב בקשיח,

ומחר שרב אתן.

גם עת אתם הולמים בנר נשרט.

לשברו אונתו איש כאן לא יצליח,

הסתדרו טרר·טרר,

חחבן אינתה מאד-מא.ד

ראהת ,ראה,

שרר,

אל תקפץ עם הסל1

פזומן •..

גש לא זה הגוי

דע היסוד דר,סםת את חיינו,

"שיטאס

גזלםת תא הנפש אות הרוכש.

ירא טררארקרי" 2

יש לםח ,סחלו

מלאר כל דר.יטדםת בחללנו,

המחרב :

םד היוידם שפךו כאן וקרשו.

ומ.רתגם :

רבMהם אקסלורו
יטשדה ~·פי

מזמרן •••
עדר בזהכ ,אחים ,עודר יגיע
רדת אהבי·ב ןנרnצן

יעלה'ס

ואור•

נזקף קרהמ ,אזי ,ובקלו נרעי
שיר חשד של חופש ושל דורו•

מאר לי ,יהידו מן הגיטר ,הה מיהר
לנגן בכינור הארשון כה מפליא הוא ז

רביגחת של יהדוים,

מי אלו עלו-בדרגה עד רקיע,

ימאצים מוקשטים,

פוקדים מקדורת וצמרים במגפיע ז

צו~נידע הם חזהר

פזמון:

ללומד,ת לנמוהד.

דמ.חבר :
המתרגם :

רבMהם אקסלרדו

טרמבאלי ,טרםבאלי ,נגן היידו לי
שיר היודי-מעהל ,ילעי

יהשדט טז·פי

לי,

שיר נמהלים ומפקחים ,לשפתע
קפצו רעלו בסלם של הגיטר.

אצל שער  nגיטו

מי מבני-מעלה נותן רכטיס סדע,
תעוהד שלהאו.סר בחיים מסיעת ז

וכהמ צויד לשלם בלי קמדח,
אל בריגהד טובה להיות שלוח ז

אצל עשר דב.יטו

אש תלהטה,
חומהד הנקות.

פזמון ••.

היודםי גמיעים,

אוכלים בני-עלית מכל טוב ,הה ,דמוע

מבריגדות אבים,

מבלים בקלפים ונגינה ,ששעעו ז
אוכלים לחם-סלת ,ערגות לקנרח
ויין ישן ויקר לבדירח ז

זעתם גברת.

האלו ןא.צליח
בעשר להרביח ז
רא ,יכדצ להערים ז
המפק,ד ימח שמו

זה1

פזמון •••
-

העבור בשהד התעופה בני-הללו,

ריוק מעילו זה,
הכול ואר .מחרים.
עצים

באת ,כמכשו ,בקונס אם עמלו ז
מאכן כרב תבינו ,בני יחס ומעלה,
דמוע אנ,חבר קישרת כה בשאלה.

להסיק-ת,נרר,

מומן מתיק-וםתר

דר,א נוטל מבדהר..
חלב מן צפחת-חפ,

.1
•2

הכוונה לעובדי משרד העבודה של ה"אלטסז:ננראט",

בליטאית :

"האיש

הm

בסדר",
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הזילםרrו

הסיקריק עם הטלאי הצהוב

פזמון ...
לשם המ הקונצרסים ,אם רב הוא האבל

מביקרות ההרים כבר הגיח הצל

והרעב משלותל וגלוד הוא הסבל ו
הצמיאו להם מעס רמק בכל
חדלו מנשפים וחנגות בלי הרף !

עלהט ואימה מסביב,

ערב ...

ופתאום יריהי תפחל את הללי
ובחשרן תבקעי סביב.

פזרמן ...
המחבר :

רבאהם אקםלרור

המתרגם :

יהעשו םן·פי

הגיטר

בוער,

הרי הגיטר

בוער,

היהדוים הציתןהו מכבר.

על יד פתח השער הותמ השוטר

כה צלצל פעמון
"ויטמין"

המשמר•

יריות ,צעקות וקריאות אללי

מצטרפים אלי רעם רובים.

בלשכת העבהדו עומד יהדוי אצל הקיר
והאו מחכה עשה ארכה ,עניו להסדיר.
לפתע מופיע אחר ומסדר ענינו בלשהכ
ואצל הקיר איננו ממתיז עשה ארונה.

יהודים על פי בור יעמדו שם בגיא

על ראשם ניתר אש האויבים .

ויורדים אל הבור ונופלים בילהל

ויטמין אם יש למשיהו ,מטואת,

אב רבן חבוקים שם יחידו.

טוב מכסף האו ,הכל לו ברברתא.

ופה אם תאמץ אל לבה עוללה
שנחר כבר פלח את קרביו.

עצים

ישיג,

דיהר,

תמיד קב ונקי,

בריגהד טובה ,אף חופשה לפרקים.
הירח ערלה ודולף הוא אור קר

כן ,טוב מכסף ,בר·תלערת

ויטמין למי שיש

ומגלה מחזה האימים.

סרב לו ,טוב בזה החלד.

הדאיב נהנה ,הוא עומד על ההר
מעתגנ מרמאה הדמים.

קר בה ודלף.

דירתי הגרועה היא בגיטו,
בקשתי עצם להסקה וענו לי :

לא באלף ו

הדרות גציי אש ומתררת העשן

בתה של שכנתי היא יפה וצעירה מאששת

מכסים את מרבד שחור הליל.

הביאה היום מנת עצים משלשת.

הדש·קטל איום יההי היזם אכן

יש ...

ויטמין אם

בקשתי

מהם :

בגבורה נקדש את הללי.

לבריגהד קבלו גם אותי.

אם חייבו היד חיי שפל עדבות
במסרם למוות מרת כפיר.
בן·יאיר האו לימדנו איכנה למות

איד מקרם ,לי ענו ,אתה מחנה פה בכדי.
אפס רמים היא

עם בן השררה מידדה

בקשה וקבלה והפתק הוא כבר בידה.
ויטמין אם

אז בגבור האויב על העיר•

יש ...

הדרוות האבים כלפיכם גם ה'llדב

הבה בחררה המראה כי הגליד על עררה חבורה .

פוסק הרופא ואומר :
הוא קורא אל אחרת :

וידע האויב כי נקם

הפצע איננו נורא .

אז עלה הסיקריק עם הטלאי הצהוב

הה גבר,ת בראי עתה !

עלי סלע מסדה הרם.

אין צררן לבדוק ,הוא יודע זה כבר מחלתה.
ויטמין אם

ומ.חבר :

יש ...

המחבר :
המתרגם :

ש.

כשקר

יהוטש

םן·פי

יצחק 'כ'ץ

שיד זה מובא בספרם של צבי בדאון ודב לוין "תרלזדחחי לש
מחתרת" )עמ'  (58ולפי זכרי המחברים הוא היחיד שנכתב בגיסו
בעברית .

צמח צמריוו

פגזשת חוולו הברזגאדה הוהןדות )חז•ל( עם הנוצןלזם
כשהחלו להגיע הידיעות הראשונות על ההשמדה באירופה,

מעשיהם ,לבטיהם וקורותיהם של הפרטיזאנים בווילנה ; כיצד

קיימו תיילים יהודים בסוללת-תותחים בארץ עצרת הזדהות,

פעלו בסביבה עריינת ,כיצד השיגו נשק ,כיצד הבריחרהר ,כיצד

שבסופה הושמעו דברי אזכרה ,אשר חלקם מונא בזה :
"נזכור את דנ,שמרת הטהורות ,נשמות עוללינו וזקנינו,
שעןנן ללא צל וקורטוב של רחמים  •..נזכור את עלבונות

פוצצו רכבת רעו.ד

הגיטאות

אל ננוחם ואל יפוג אבלנו עד ברא מיגורו

ארבע שערת ארכה הפגישה .הכל האזינו באוזן קשובה,

שדמם

נשפן

כמים

בראשי

חוצות

רבבתי-ההסגר ,במחנות-הריוכז רבבתי העבדןת של אירופה

המנואצת•.• 1

הכליל של ארינו האכזרי של
"ישאב

העם

נרחם

נטפי

מהמכבי ,מבר-גיורא

ענמו !

ועידוד

בעמידה ,לאפופיאה של גבורת יהודים בגולה תחת שלטון

מגיבורי

-

ומבר-כרכבא

יהודה ;

הררי

אשר קידשו

חייהם

לשחרור מולדתם ולקידוש שם אלוהי ישראל ,סמל החופש

והדרור לכל הנברא בצלמו!
שם עםמ בחזיתות
אתר

הגבורה

הקרב ;

משומרי הגחלת במחתרת בכל

ממתקוממי גיטר וארשה

-

הממשיכים מסורת

דם ,צער וסבלות

העוול ;
דרדרת ;

לעולם ירגש חשבון אדרך ספוג
יד הנקם לא תאחר ל בוא ודמי

שרפני דנמו יישפכו  Iאן יום הנחמה השלם לא יבוא עדי
ירוכז העם במולדתנו העצמאית ,עד אם לפידי השחרור
העברי יאירו מהמולדת באור גדול חשכת הגרלה הדוריה "!
לאמיתר של

שני הפרטיזאנים שדיברו היו מירושלים וליטא  -המשורר
אבא קרבנו והסרפד חיים לזר ,שהוא יליד פוניבזי בליטא2 ,

הטיפול בתמן הסיוע לפליטים ,אשר התרכז בשלושה תחומים ;
(א) מזון וסעד חומרי ; (ב) קישור השרידים עם משפחותיהם ;
(ג) עלייה.

בשל טיפול אנשי הבריגאדה בפליטים הוחש ,כידוע ,מרעד

העברית 1

"יום יברא ויתוקן

היטלראי

-

ובעיני המאזינים נרצצו דמעות.

גפישה זו הידקה את הקשרים בינינו ובין השרידים .החל

"ישאב העם מאונה וביטחון מחייליו-גיבוריו ,אשר קידשו

ואתר ;

ביידיש על עבר

ועתיד :

בעבר היו מאוחדים ,כל הניגודים היו

כלא היו  -וברצון הפרטיזאנים להקנות בעתיד רוח חדשה
לעם ,רוח של התעלןת מעל ענייני יום-יום חולפים למען
האידיאל העיקרי של חיסול הגרלה והקמת המדינה.

חיינו ,שהפכונו לחרפה חסרת כפרה  iנזכור את נערינו
ובנותינו,

כילה הראשון דבריו ושני החל .בחרד גידם ,שזוף .הוא דיבר

דבר,

1

יש בדברי אזכרה אלה ביטוי לשלוש

חיסולה .מאז נכתב רבות על פעולות הבריגאדה למען הפלי-
טים ,וכדוגמה אביא קטעים ממכתב בעברית שקיבלתי מאחד
השרידים של יהדות ליטא ,אשר נשלת מררמא ביום : 2 '1,9,1945
•"  •.אני כותב כמר שאני מרגיש .ואל נא תהיה כתיבתי
אלין כפונה להמצאת תועלת ממשית איזו שהיא ,בעיניך.
אני נזכר

אני כותב מפני שבכותבי

בימים של אושר

תמטררת של חיילי היישוב במסגרת הצבא הבריטי במלחמת-

וסיפוק רוחני

העולם השגיח ,מטרות שקיבלו משמערת רבה יותר עם הקמת

הראשונים בצפון איטליה ,בימים שהיינו בקרבתם כאו-,

(ב) דאגה לניצולים ( iג) הקמת

חיהם ,כאתיהם ,אחרי שגרת מצוק ושערב.ך זה היה לנר זמן

הבריגאהד :

האויב ;

(א) מיגור

מעבר

מדינה עברית.

רהבה נרצח האויב ,וחיילי הבריגאדה היהודית )חי"ל

-

-

-

בימים שנגפשנו עם החיילים העברים

מאפילה לארד גדול .ימים אלה נשארו בזכררני

ויישארו לתמיד כחג וכסמל .וגם עכשיו ,כשעברה שמתח

חטיבה יהדוית לךמתת( נגפשים עם הניצולים-הפליטים .את

הפגישה

מחצית משבררתו הקידש כל חייל לפליטים ,את לחמר ומלבושיו

במחנות-פליטים ,ימים של ציפייה ותוסר סבלנות ,חיים

חלק עם שארית הפליטה ,ואת הקשר בין משפחות שהופרדו
הדיק .הבריגאהד היתה הנציגה הראשרג-ה של היישוב לפני
שרידי החרב ,והיא שהביאה להם דרישת-שלרם ראשונה
מהראץ .הבריגאדה הוכיחה לשרידים ,כי היישוב לא היה אדיש
לסבלותיהם

בשגרת

המלחמה

והיא

שהנחתה

אותם

אחרי

המלחמה בדרן הערלה ציונה.
זכורה ומרשימה במיוחד היתה גפישת הלוחמים מן הארץ עם
שרידי השראה .היה זה ביום  ,,במנחם-אב תש"ה )  16ביולי

 (. 1945שנתיים קודם-לכן  -ב  16-ביולי 1943
הנתוהע הפרטיזא-נית של ורי·לנה "פ.פ.אר" לעזוב את הגיטיר
רל~צאת ליערות ,למלחמה אקטיבית .שנתיים חלפו ,רהבה הם
עומידם זמ,ספרים קורותיהם לנפי חיילים יו,רדים מן הבריגאדה

-

החליטה

אי-שם ביהרי האלפים.

בתור צברם ורזה עמד ודיבר בעברית רהוטה .הוא סיפר על

הראשונה

ובאר

ימים

אפורים

מחסדי אונרר"א ותרן אכזבה מהג'רינט
בימים

שפגשנוכם,

או

יותר

נכרן

-

בימים

לרובנו

החיים

הרי אנו נזכרים
שאתם

הבאתם

אותנו אליםכ ,כעל ימי זוהר וגיל .כל אחד מכם והגרי-
 כמה קרובים ,כמה יקרים הייתם לנר.גאדה כולה
כמה גאים היינו במגן·הדוד שעל מדי לוחמים עברים,
בניגוד לגמן-הזרד שהכריחונר לשאת על גבנו כאות קלון
ואבחן .מה רבה היתה שמחתנו בקבלת·הפנים הלבבית
שערכתם לנו  Iבאיזו התלהבות הלכתם לקראת כל קבוצה
של פליטים חדשים ,באיזו מסירןת·נפש הבאתם אחים
משדות ניכר למחנותיכם ,לשולחנותיכם .מי ישכח כל אלה
אחרי כל מעשיכם למעננו ז והרי זו לא היתה התלהבות
רגעית וחולפת ,אלא שלהבת נר תמי,ד היוקדת בעמקי ליבו
של כל יהודי כלפי אחיו בכל זמן ובכל אתר ואתר.
"ושבעתיים יקרים הייתם לנו אחרי שנות מצוק והסגר,

השלםרת
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זרים,

על מומחינו על אדמת אירופה ,אלה שלא קבר להם ולא מצבה

שרק חרב ושנאה היו מנת חלקנו בתוכם ,אחרי שכה צמאים

ולא כתובת ו ומה אומר אני ,שריד של יהדות ליטא ,על אותו
קיבוץ יהודי נפלא ,אשר שתה בימי האימים מק,בעת כוס

לשלום.
"ולכן לאחים הייתם לנו ,אנשי הבריגאדה הארץ-ישראלית,

ומה יאמרו

אחרי נדודים

היינו

ארוכים בארצות

אנושי,

ליחס

לידידות

שנואות ובין אנשים

שיברכונו

ולאנשים

פעם

התרעלה אולי יותר מכל קיבוץ יהודי

שרידיה הבודדים של ראסיין ,עיר לידתי ,על הגורל הטראגי,

ביום שפגשנוכם ,אם גם לא ידענוכם תמול-של·~ום "...
סיפולם של אנשי הבריגאדה היה ,כמובן ,בכל יהודי באו zר

שפקד את משפחותיהם בימים הנוראים ההם של הרג רב והרס

רבן !

הוא יהודי ,אלא שעם זאת קרוב האדם אל עצמו ואל מקום
של יהודי ,ניצול גיסו קובנה

-

אלי ,צאצא יהדות ליטא.ב

לכלב

 -הכבוד ;

והאדם ? האדם היהודי ? הקדשו ו

הנרצח ו ...

מוצאו .ואין להתפלא ,אם הקסע שהובא כאן ,הוא מפרי עטו
טבעית חיפש כל אח,ד שהותיר משפחה באירופה ,אנשים

אחר ?

בתקופה האחרונה לשירותי בבריגאדה שימשתי נציג התות-
חנים בוועד הבריגאדה .שליחי התותחנים במחנות העקורים היו

מדווחים לי על פעולותהים ;

ובין היתר ,הייתי שומע פה ושם

מסביבתו ,ובטארביזיו היו יחסית "ליטאים" רבים .בין היתר

על שרידים מרקב יהדות ליטא במחנות ,על העברית שבפיהם,

פגשתי שם את הפרטיזאן הווילנאי יצחק קובלסקי ,ומפיו נודע

על השכלתם היהודית ,על רמתם התרבותית ,על נועם הליכו-

לי על חורבן העיר .כעבור זמן-מה פגשתי את המשפטן אברהם

תיחם .בקיץ תש"ו הייתי בין חיילי הבריגאדה שנשארו לפעול

גולוב )היום תורי( ,ומפיו נודעו לי פרטים על חורבן יהדות

בצורה לא-חוקית במחנות הפליטים.

ליטא בכללה

ולבסוף פגשתי את הגב' ציפורה ויניק )היום

j

 nורונז'יצקי(
נולדתי  -ומפיה הוברר לי ,כי מכל בית אבי נותרתי יחיד

-

שרידה מראסיין ,היא ירושלים דז'אמוט ,שבה

תקופה קצרה

בברגן·בלזן

פעלתי

ובאיזור

גרמנהי ,ותקופה ממושכת במינכן ובזיאזר

הבריטי

המאריקאי ;

של

פה רשם

הייתי מגיע בדרך לא·חוקית למחנות שבאוסטריה ,וגם שמעתי

בעולם ,שכן אבא ואמא ושתי אחיותי ואבי-אמי נרצחו בידי

וקראתי על הפעילות היהודית של הפליטים באיטליה .כך
נתאפשר לי להכיר במקצת את הפעילות היהודית בכל אחד

כן חיתה לי הרגשה ,כי משלוש מטרות הבריגאדה כמעט

 -בגרמניה ,באוסטריה

ליטאים.

שלא הוגשמה אפילו אחת  :הגפישה עם ה•זtרידים הוכיחה לנו,
כי רוב-רובם של יהודי אירופה

ואשר לאויב

עדיין איננה ;

-

הושמדו ;

משלושת המרכזים של שארית הפליטה
ובאיטליה.

המדינה העברית

תקופה ממושכת יחסית פעלה בשארית הפליטה הסתדרות

היטלר איננו ,אן "שיטתו"

ציונית אחידה .היה זה טבעי ,שיהודים ,אשר סבלו יחד כיהודים

בשנות האימים ,יחפשו את המאחד ביניהם גם עכשיו .משאלה

קיימת.

זו כבר חיתה לי שבוע

תחושה

לאחר

תבוסת גרמניה

נכחתי אז בכנס-ניצחון בכיכרה של אחת מערי

הנאצית :
איטליה ,וחשתי  -נוכח הידידות של המנצחים כלפי האוב-
לוסיהי המנוצחת  -כי "לעת עתה לא לנו לשמוח' ,אל גיל
כעמים'  ...כי דמנו נשפן ומאומה כתמורה לא קיבלנו  ...כי
 -ולא לנר

שותפים למלחמה היינו וללא חלק בניצחון נשארנו
השמחה!" 4

לימים נזדמן לי ,כאיש הבריגאדה ,לשרת בעיר ההרלאנדית
בדידה .פעם נתקלתי שם בקבר ,ועליו מצבה וצלב ,ושם
ה"נפטר" היה חרות על המצבה  -הלה היה כלב .כתוב היה
שם באנגלית ,כי רע ועמית היה הכלב לאדם וכי בין מיליונים
לא נמצא בדומה לו .והרהרתי בליני  :אם לדרגה תרבותית
כזו הגיעה האנושות עד שכלב זוכה לכבוד כזה

-

מה נאמר

זר הובעה גם בדברי הפרטזיאן לזר

 -והוא היה בית"רי,

שהופיע לפני חיילי הבריגאדה יחד עם קובנו ,איש "השומר
הצעיר".

וראוי להבהיר כאן ,כי מקור ה"אחידה" בארגון הציוני
המחתרתי שבראשות ד"ר אלקס מימי הכיבוש הסובייטי
נקובנה ; ~ ואפשר תרם לכן האופי ה"ליטוראקי" של ה"מתנג-
דים" ,אשר היה רחוק מן הטיפוס ה"חסידי" ה"שרוף" של איש
המפלגה

את האופי הליטאי הזה תאמה מסגרת כמו

המובהק6 ,

ההסתדרות הציונית

האחידה ;

ורק לאחר·מכן

-

כשגבר זרם

הפליטים מפולין לגרמניה ,כשהגיעו שליחים מן הארץ ,כשחת-
עוררה הדיפרבציאציה המפלגתית ,כשחיו במחברת באפס מעשה

 רק אז פורקה ה"אחידה" ,בפרט לאחר שהזהדתה עם חמנהאחד

בהסתדרות

הציונית7 .

ח ע ו ן ת

,1

אח

דברי

לנגזם

האזכרה

)שילוח( ;

החוף העבריים

.2

על

עמדות

הקרבנאית

קראתי

הם פורסמו ב"ביב התרתחו"

-

ביטאון תותחני

י' :

בשיתוף עם

-

שחיו

ארד,

י' :

בגיטר

וילנה

בידי

יהודים

מליטא

"ווילנה היהודית במאבק ובכיליןו",

תשל"ר ,עמ• ,118-117

.3

תשל"ד ;

חשל"ג ; אליאב ,א"ל " :הרוח לא יקח",
''בדרך אלידם" ','.ילקוט מורשת" ,סיוון תלש"ו.

חוברת ערב שברעות תש"ג ) (, 8.6,1943

מפחח,

-

בעצרת,

רחיברחים

צבי

ישראליים וחלקם בהצלת יהודים"" ,דפים לחקר השראה והמרד",

.4
.5
.6

על פעולות הבריגאדה למען הפליטים נכתב רבות .מן הפרסומים
הראשונים ,שבהם מוזכרות פעולות אלה ,יצריינו
שיץ(,

: ,,

"ספר הבריגאדה היהודית",

תש"ז ;

כאן :

גיל )ליפ-

ספר ההתנדבות,

תש"ט .מן הפרסומים בשנים האחרונות ,שבהם מוזכרות פעולות

הבריגאדה למען הפליטים ,יצריינר כאן  :לסקרב ,ח' :
במלחמת-העולם השגיח" ,ילקוט מורשת',' ',כ tחשכ"ט ;
א' " :איש חי"ל" ,תשל"א ; סלצרקי ,י' " :החיילים

החי"ל
גלערז,
הארצ-

.7

טובין,

צמרירן ,צ' " :פרקי שואה ושארית" ,תשל"ה ,עמ' , 18-17
שילוח ,צ' " :ארץ גדולה לעם גדול" ,תש"ל ,עמ' ,41
על האופי ה"ליטאי" הזה התעכבתי במאמרי "על שלשו תחנות
בחיי ררבינשסיין"" ,סרפ ראובן ררבינשסייו" ,תשל"א ,עוכ' ,97
על ההסתדרות הציונית האחידה וההשפעה הליטאית בחרכה -
שילוח ,צ' בספר שבהערה  8לעיל ,מקומרת שונים  jצמרירן ,צ' :
"עיתונות שארית הפליטה בגרמניה כביטוי לבעיותיה' ',תש"ל,

מקומות שרב ים ;
מרת שונים ;
ג'  ,1957 ,עמ' •1~ 135

הערינג,

גאו,

י' :

: '1

"צררישן חורבן און גאולה* ,מקן-

"באפרייסע ידיו'!" ',כון נאענסן עבר",

·'

גאו

איגוד יהודים יוצאי ליטא בגרמניה שלאחר המלחמה
פעולות ההנהלה ה"ה גאו

א.

בשנת  1946קמר בקרב שאריח הפליטה שבאיזרר האמריקאי
בגרנמהי איגדוים ארציים שונים ,אשר קבעו לעצמם מטרה

עיקר המטרות שהאיגוד הציג לעצמו היו :
 . 1לאסוף ולארגן את קומץ היהודים מליטא ששרדו בנס

לאדוג לסעד חומרי ורוחני לחבריהם .לכתחילה לא ראה הורעד
המרכזי של היהודים המשוחררים בעין טובה את הארגונים

שקמו .מנהיגי שארית הפליטה חששו מפיצרל·יתר ' ll-ל הםלי·

והנמצאים באיזרר הכיבוש האמריקאי בגרמניה.

.2
.3

טיס ,אשר היו גם בלאר·הכי מפוצלים לקבוצות בחרתיות

שרנות .במשך הזמן נכנסו מנהיגי שאריח הפליטה בעצמם לתרד

לקשור ק•זtרים עם איגודי יהודים יוצאי ליטא בעולם כולו.
לעזור לחברי האיגוד למצוא את קרוביהם ברחבי העולם
ולהתקשר אתם.

.4

עבודת האיגודים הארציים ,דבר שהחליש במידה ניכרת את

לדאוג לסעד חומרי ותרבותי לחברי האיגוד במשך שהרחם
הזמנית בגרמניה.

החגנדרח הורעד המרכזי לקיומם של איגודים אלה .נוסף לכן
לא גילו האיגודים עצמם כל נטייה להתערב בהנהגת שארית
הפליטה ,מה שקירב יותר רירתר אח האיגודים לרועד המרכזי

.5

ריצו שלרם·ביח ביניהם.
אחרי שההיוידם יוצאי פרלין ,שהיוו ורב מנינה ובנינה של

.6

לעזור לחברי ה;tזיגוד להגשים אח מאווייהם לעזוב במהי·
רות האפשרית את אדמת גרמניה הטמאה ולמצוא בית
במקום אחר.

ליצור קרן לעזרה קרנםםררקםיבית בעת שיםחדרר במקד
מרח החדשים.

שארית הפליטה ,הקימו את "איגוד יוצאי פרליז" ,התחילו גם
היידו ליאט דלת.ארגן .ב·  2Sקןאבםרבר  1946נערכה במחנה
העקורים

היהודים

בלאנדסברג

עצרת·זכרון

לחורבן

ושר סטר•

ג.

יהודי

עם תרם פעולות הארגון ניגשו להכין אח הוועידה הארצית

ליטא .תאריו זה נקבע מאחר שבאותו יום התקיימה בקרבנה

הראשונה של היהודים יצואי ליטא באיזרר הכיבוש האמריקאי

בשנת " 1941האקציה הגדולה" ,שבה הושמדו כעשרת אלפים

בגרמניה .הוועידה נערכה במינכן בימים  15-14באפריל •1947

יהדוים לערך•
ללאנדסברג הגיעו כמעם כל יהודי ליטא ניצולי השראה.

הפתיחה חיתה בתיאטרון "באירישר הרף" ,בוועידה השתתפו

צירים מכל סניפי האיגו,ד חברי ההנהלה הזמנית ואורחים

שהיו בארחו זמן באיזרר האמריקאי בגרמניה .תרכניח העצרת

מוזמנים .יחד כחמש מאות איש.

החחלהץ לשניםי :
א.

את ישיבת התפיחה ניהל י .גוא .דמ,תים הוי :

ביקור בקבר·האחים של יהודי ליטא במחנה לשעבר ליד

לאנדסברג  -שלוהח של מחנה-הריכוז בדאכאר  -לשם הובאו
ביולי  1944שאריח וג.ברים ששרדו מהגיטארת בקרבנה ושאורלי
 שני מקרמרת·הריכרז של היהודים בליטא ,אשר התקיימובמשך כל שלרש שברת הכיבוש הגרמני בליטא ) (. 1944-1941
ב .עצרת·אבל באולם הגדול של "בית איחרד" בלאנדסברג.
בעצרת השתתפו מספר נואמים ,שהספידו אח יהדות ליטא
שחרבה .בתרכנית מרסיקלית·רוקלית מתאימה הופיעה גם תז·
מורח הגיםר

1

לשעבר ,אשר המשיכה בפעילותה גם במחנה·

הריכוז דאכאר ולאחר השחרור הפכה ל"תזמררת הייצוג" של
שארית הפליטה.

ב.

אחרי העצרת התקיימה בלאנדסברג אסיפת יסוד של כל
באי·הכרח של היהודים יוצאי ליטא שנמצאו במחנות העקורים

וביישובים העירוניים .הוחלט להקים "איגוד של היהודים יוצאי
ליאט" משראית ופ.ליהט בגר.נמהי .נבחרו רvנסדרח זנמיים כדי
לנהל את העבודה .משרדי האיגוד היר במינכן .מאחר שהיושב·

ראש הזמני ,נ .מרקרבסקי ,גר בלאנדסברג ,ניהלו למעשה את

,1

נוסדה בקיץ

-

.1942

א .סטרםל.

אגרונום

י· ארלייסקי ,ד"ר ש .גרינגרזי ןהעררך ר .רובינשטיין .החזן שינקר
קיים אזכחר ונערך קונצרט של "תזמורת היציוג" .בירכו את
הוועידה נציגי ארגונים ומוסדרת שונים .מרבקים וברברת בכחב

הגיעו מכעט מכל האיגידום של יהוידם יוצאי ליטא באוצרת
הזסןרנת.

למחרת היום נתקיימו באולם "מכבי" במינכן הישיבות .על
סדר היום היו  :דר"ח ההנהלה ,דר"ח הרועדות השוברת והרועדים
המקומיים .הרצו  :הד"ר ל .גרלדשטיין על הנושא "פושעי·
מלחמה שהשתתפו בהשמדת יהדות ליטא" ,וי .גאו על הנושא
"בעיותינו האקטואליות" .כמר·כן היו על סדר היום בחירות
להנהלה ירדערת שרנות .ליר"ר ההנהלה נבחר ו .ררבינשטיין.
.ד

הוועידה קיבלה החלטות שוגרת רכן הצהרה מיוחדת על
"אשמת העם הליטאי בהשדמת יהדות ליטא".
בהצהרה נאמר 2 :

"כל השכבות לש העם הליטאי )האינטליגנצהי ,פקידים,
איכרים ,בעלי·מלאכה ,פעולים( השתתפו באופן פעיל יחד עם
הרוצחים הנאציים בהשמדת יהודי ליטא במיוחד בערי·השדה.

חלק גחל של הרוצחים הליטאים נמצאים באיזרר האמריקאי.

מנצח התזמורת היה א .הופמקלר ,כגז ואשי

,2

"אונזעו ורעב" ,מינכן 22 ,ב,רלי , 1947

השלםר n

~1

האנגלי והצרפתי של גרמניה ואוסטריה '~' ,בהם הם מופיעים
כ'אנשים עקודים' ונהנים מתמיכת 'ארנר"א'.

"הוועידה מסמיכה את ההנהלה החדשה של האיגוד להפיץ
מיעד ברחבי העולם על מעז-:י הזוועה של המרבי העם הליטאי ,
שביעצו ,לפני ובעת הכיבוש הנאצי ,רציחות המוניות של ידזר.ים
אזרחי

היהודית והאנושית להביא את העובדות הללו לדייעת העולם
היהודי והלא-יהודי''.
ה.

האיגוד לא הצליח להושיט לחבריו עזרה ממשית בעליה
לאר ·ישראל או בהגירה למקומרת אחרים .משא·רמתן ממרשו
התנהל עם "איגוד יוצאי ליטא בארץ·ישראל" בדבר הקמת
שיכון מיוחד ליהודי ליטא .התרכנית בצועה רק כעבור כמה

r

ארצם.

"אנו ,השארית הקטנה של יהדות ליטא לשעבר ,שנמהת 160
אלף נפש~ ,ים חיים לאכזריותם של הליטאים כלפי שכניהם
היהודים  .כל אחד מאתנו יודע למסור עובדות רבות המתארות

שנים בעזרת איגוד יוצאי ליטא בפילדלפיה .הוקם "שיכון

את הרציחות המזעזעות שביצעו בני העם הליטאי באוכלוסיה
היהודית החפה מפשע וחסרת-העזרה בשנות הכיבר'ז .tלדאבוננו

ליטא" ברמת·השרון.
להישגיו של האיגוד בגרמניה יש

הגחל עלינו להוסיף ,שהישובים הקטנים יותר בפרובינציה

אחדים על תולדות חורבן יהדות

הליטאית הושדמו ,ללא יתא המכלל ,על-ידי הליטאים ,והיש-,
בים הגדולים יותר  -בהשתתפותם הפעילה .ידוע שהרציחות

קרבנה היהודית" ,לוי שאליט " -ככה מתנו"
שאורלי( ,שומאל גאלבררט " -הגיטר בלהבות".
האיגוד גם תמן בעיבוד החומר על חורבן ליטא בכתב·העת

·בבר נהרגו

'ס'רן לעצסן חורבן" השוצא על·ידי רין;רהדע ההיסוטירת ומ.ר·
כזית במינכן בעריכות של ישראל קפלן.

של יהודים בקרבנה ,במוסכים השרבים ,בשעת הפוגרום הנורא

בסלבודקה ,רכן הרצח המתועב ב'פורט השביעי'

-

כבר בשבועות הראשונים של הכיבוש יותר מת'זtעת אלפים
יהודי קובנה  -ברצעו על-ידי ליטאים.

"ידועה גם ההשתתפות הפעילה של הליטאים בחיסולם של
גיטארת יהוידים ומחברת מחוץ לגבולות ליטא ,כגרן  -מיידאנק,
ורשה ועו.ד איגוד יוצאי ליטא בגלות גרמניה רואה את חובתו

ליטא :

לזקוף הוצאת סםרים
יוסף גאו

-

"חורבן

)על גיטו

כמו כל שאר הארגונים של שארית המליטה ,כן גם האיגוד
של היהודים יוצאי ליטא המשיך בםעילותו עד תחילת שנת
 ,1949נאותר זמן עזבו יהודי ליטא את גרמניה רגם האיגוד
התפרק.

דב לויו

אס•ר•ם וגול•ם בס•ב•ר•
)יהודי ליטא שנאסרו וגורשו לקצווי ברית-המועצות בשנת

(1940/41

מוקדש לזכרו של ד"ד שב"י יעקב מאוד ) Dולדביץ( ,יליד
 25.4.1939בקרבנה ,גדל וחונך גבלות סיביר כאשד אביו היה
כלוא

ב"מחסגד"

)מחנה·הסגד(

סובייטי ;

אחדי

על;ת,

לישראל התנדב לשרת בצוללת של חיל·הים "דקר" ,בה מצא
מוחו יחד עם שאד אנשי צווחה ביוני •1968

בליטא הקיפו גם עשרות יהודים ,ביביהם

ובפועל( ,בקנה·מידה ארצי ,הוחל כבר חודשים רבים לפני כן,
במסגרת היחידות החשאיות של מוסדות הבטחון .ביד השאר

מאסירים אלה ,כמו ראובן ררבינשטיין ,מנהיג הציונים הכלליים
בליטא ,מנחם בגין ,נציב בית"ר האחרון בפולין ,אייזיק לויתן,

אמורות היו רשימות אלו לכלול גם את "כל אותם האנשים
שכתוצאה מעברם הסוציאלי או הפוליטי ,מהשקפתם הלאומית·
שוביניסטית ,או בשל חוסר יציבותם המוסרית והפוליטית -

גלי המאסרים שנערכו כמעט מתחילת שנת השלטון הסוב·

ייטי ) (1940/41
מראשי הציבור המקומי רכן פליטים מפולין ואחרים .כמה

מפקד קן בית"ר בשאוולי ,ואחרים ,הועבדו כבד באותה שנה

לבתי·כלא ולמחנרת·עבודה באזורים מרוחקים בבדיה"מ 1 ,אסי·

לא הספיקו

הם מהווים סכנה למשטר הסוציאליסטי ומשום כך עלולים
להיות מטרות אנטי·סובייטיות ,ומנוצלים על·ידי סוכני·ביון
של מדינות זרות ומרכזים קונטרבולוציוניים" 3 ,סניפי מוסדות

וים אחרים ,כמו לייב גדפונקל וצבי לדין -
להעביר .מאסרים המוניים ושילוחים לבריה"מ החלו בליטא
בליל ה"  14-13ביוני  ,1941כשברע לפני הפלישה הנאצית.
מסיפורי פליטים פולניים על ההגליות של רבבות יהודים
משם לסיביר ,וכן גם לאור הנסיון הקצר והמר של יהודי וילבה
בתקופת ספטמבר-אוקטובר  2,1939נתעוררו אמנם חששות

חו"ל' ~ספרנטיסטים ופילטליסטים ,מהגרים פוליטיים ואזרחי

כבדים גם בלב רבים מיהודי ליטא ,אך בגלל הדינאמיות של

מדינות זרות .אין ספק שבין האחרונים נמצאו יהודים לא

הבטחון נצטוו להכליל ברשימות אלה ,בנוסף לחברי מפלגות
אזרחיות לאומניות ופאשיסטירת ,גם את הסוגים הבאים :
חברים

שגורשו

מן

המפלגה

הקומוניסטית,

טרוצקיסטים,

סוציאל·דמוקרטים ,מהגרים ,אנשים שניהלו התכתבות עם

חששות

מעטים ובעיקר פליטים מגרמניה ,אוסטריה ,צ'כוסלובקיה ופז·

אלה מפני דאגות אחרות .מעטים בלב,ד ובעיקר אלה שבגלל

לין .ליפ הוראה מס'  001223מטעם הקומיסריאט לענייני בטחון
(.ב.ג.ק.נ) בליטא הסובייטית ,מן ה"  ,25.4,41נדרשז הסניפים

בית':ר יוסף גלזמן ,או שחששו מאפשרות כזו בעתיד ,החליפו

המקומיים להמציא לו דו"חות·סיכום מדי חמישה ימים
)"פיאטיוודניובניא סבודקא"( ~ על כל האנשים במחוזם ,אשר
השתייכו לארגונים אנטי·סובייטיים ןהכוללים בין השאר )סעיף

האירועים

באותה

שנה,

ובעיקר

מחוסר

ישע,

בדחקו

עברם הפוליטי היו מבוקשים על;.ידי השלטונות ,כמו נציב

מקומות·לינה ולפעמים גם מקומות מגורים .משהוחל במקומות
שונים בליטא אור ליום שבת )  14ביוני (1941
משפחות שלמות על גבי משאיות והסעתן לתחנות·הרכבת

בהעמס1·1

ומשם לכירון בלתי ידוע ,השתררה בציבור חרדה כבדה.

רביעי(

היסודות

את

הלאומניים

והקונטרבולוציה

בסקטור

היהודי ,והם  :א( סגל המנהיגים מכל הארגונים הציוניים
והעובדים הקבועים של העיתונות ; ב( כנ"ל לגבי ארגון

*
אכן ,עד הרגע האחרון הצליחו שלטונות הבטחון הסובייטיים

ה"בו-נד" i
פאשיסטיות )ברית לוחמי החזית היהודים ,ברית החייל ,בית"ר,

שנערכו משך חודשים רבים לקראת המבצע הזה ,שכפי שחת·

אל·על והמפלגה הרביזיוניסטית( .כמו·כן אמורים היו להיכלל
ברשימות אלה גם בעלי בתי·nררשת לשעבר ,סוחרים  oוכן
פליטים ,טרוצקיסטים ,מגורשי המפלגה הקומוניסטית וכדומה.

להסתיר במעטה סודיות את ההכנות השיטתיות והמדוקדקות
ברר מא·וחר יותר הקיף בעת ובעונה אחת לא רק את ערי ליטא

ועיירותיה ,אלא את כל האזורים שסופחו לבריה"מ במזרח
אירופה בתקופת  : 1940-1939מאסטוניה בצפון ועד בסרביה
בדרום.

בהכנת

*

הרשימות

של

"יסודות אנטי·סובייטיים"

)בכוח

מאמר זה מסתמך על מימצאים ראשוניים מתוך מחקך רחב
הנערך במסגוור המכון ליהדות ·זמננו שבאוניברסיטה העברית
בירושלים על הנושא " :מצב יהודי האזורים שסופחו לבריה"מ

תחת השלטון הסובייטי במלחמת·העולם חשביה" .המאמר הוכן

בסיוע הקרן Alexander Silberman International Scholarship
.Foundation in Contemporary Jewry

ג(

ארגונים

יהודיים

מיליטריסטיים

רופרמציות

במסגרת הוראה נוספת נדרשו "השלישיות המבצעיות" בכל

מח•וז לרשום בטופס מיוחד  eמתון היסודות העויינים הנ"ל את
המועמדים לגירוש אר למאסר .הפיסקה המתייחסת ליהודים

כללה בעיקר את שלושת הסוגים המיוחדים שהוזכרו לעיל,
בצירוף פירוט הדרג המסויים שיש להכלילן בגירוש או במאסר

הצפוי ,דהיינו  :א( סגל המנהיגים של האר גובים הציוניים -
החל מדרג ועדים מחוזיים ומעלה ,והמשתתפים הקבועים של
העתונות שלהם ; ב( סגל המנהיגים של ארגון ה"בובד"
החל מדרג ועדים מחוזיים ומעלה ,וכן המשתתפים הקבועים
של העתונות שלהם ; ג( סגל המנהיגים של פ iרכציות צבאיות

-

הוסלמות
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איגוד החיילים שלחמו למען עצמאות ליטא

ואפשיסטיות . 1 :
)הועוד הארצי( ; .2
ומעלה ;  .3בית"ר ,אל·על  -החל מוועיד עיירות ;  .4המפלגה
הרביזיוניסטית  -החל מוועדי עיירות .כן אמורים היו יהודים
להיכלל ברשימת הנאסרים והמגורשים לפי הסוגים הנוספים ;
טרוצקיסטים ; זזסזזרים ; חרשתנים גדולים שמפעליהם הולאמו ;
ברית·החייל

-

החל מוועדים מחוזיים

המסייעת .בחירתם לתפקיד היתה מותנית ב"תכונותיהם האי·
שיות" ,ואילו את הבלתי מתאימים היה צורן לנ eות .כל חברי
הצוותים נדרשו לא לשוטט ברחובות ולא לנוע בקבוצות גדר·
לדת" ,כדי למנוע גילוי הופעתם בעיירות וערי·המחוז הקסבות".
הכנות מקומיות לביצוע הגירוש כללו גם חלוקת נשק לחברי
השלישיות המיבצעיות ,ריכוז אמצעי תחבורה להסעת המגן·

סוחרים גדולים ובעלי בתים )בעלי מחזור של יותר מ" 250,000
ליט או ·זzשווי רכושם היה מעל סכום זה( ; אנשים שיש להם

רשים לנקודות·האיסוף
הרפובליקה.

קרובים בגרמניה או שבאר מגרמניה )במידה שקיימת הא•ז~מה

בשל סיבות שונות ,וכנראה גם עקב סימנים גוברים והדל·
כים של מלחמה אפיז,zרית עם גרמניה הנאצית ,נקבעה תחילת
הגירוש לליל שבת ,אור ליום ה"  14ביובי  , 1941על המבצע
בארצות הבלטיות ,ובכללן ליטא ,ניצח סגן הקומיסר העממי
לכטחון המדינה (.ב.ג.ק.נ) בעל הדרגה השלשיית~ ,יוואן
סזsר  iב .במסגרת הוראות חשאיות של סזsרוב על אופן ביצוע
הגירושים של היסודות האנטי·סובייטיים מליטא ,לטביה ואס·
טוניה 10 ,צרייו במיוחד שהמבצע חייב "להיעשות עד פציעת

תיחם ; במחוז טאוראגה נכללו חבר איגוד לוחמי העצמאות של

"עם הכביסה לכיתד של

נגדם( .ציונים-סוציאליסטים נכללו תחת סעיף מיוחד כללי

)יחד עם הליארדינינקאי רהסוציאל·דמוקראטים( .בהתאם להר·
ראות אלה כללו הרשימות גם את בני ביתם ומשפחותיהם ל~·
היסודות האנסי·סובייטיים והמועמדים למאסר ולגירוש.
לפי דר"ח יומי מה·  3ביוני  1941במחוז טלז 1 ,מסתבר
שברשימה נכללו שני ציונים "רא·זzי משפחה" רעוד ארבעה
מבני משפחותיהם וכן שני סוחרים ועוד חמישה מבני משפחו·

אנשים -

ליטא )"פרונטוביק"( יחד עם שני בני משפחתו ; 6
פליטים מגרמניה יחד עם  9מבני משפחותיהם ,וכן הלאה .לפי
חלק מן הרשימות נראה שרובם הגדול של הכלולים בהן נועדו
לגירוש ומיעוטם למאסר .כ,ד למשל ,מתון  338איש שהיו ב·ד
במחוז
האנטי·סובייטיים
היסודות
ברשימת
ביוני 1941
מאז'ייק s,נועדו  240לגירוש  98 "1למאסר .האחרונים היו בדרן

כלל ראשי משפחה או בודדים.
ככל שהתקרב מועד מבצע הגירוש ההמוני הלכה וגברה גם
הפעילות מצד המשרד הראשי של הנ.ק.ג.ב .בליטא לגבי ההכ·
גרת המעשיות של המבצע .בחוזר המסווג כ"מיידי" וכ"סודי

ביותר•; מ"  ,6.6.41בחתימת ראש הנ.ק.ג.ב .בליטא מאיור
גלאדקוב,ס ושנועד לחברי "השלישיות המבצעיות" המחוזיות
)הוא הגוף העליון האחראי בכל מחוז ל ביצוע הגירוש(  ,חוייבו
הללו )באחריות אישית( לדאוג שהמבצע ,אשר מטרתו "לטהר

הגדולות,

השחר" .בהמשך ההוראות

נאמר :

עד

לשילוחם

מתחומי

האיש שיש לגרשו ,חייב החבר האחראי של הצוות המבצעי

לרכז את בני משפחת המגורש לחדר אחד תוך כדי נקיטת
אמצעים מתאימים נגד כל התפרצות אפשרית" .לאחר ביקורת
זהותם של בני המשפחה ,בהתאם לרשימה ,מחייבות ההוראות
לבצע גם חיפוש קפדני אחר נשק ,ספרות קונטרבולוציונית .
מטבע זר ודברי·ערן בכמויות גדולות ,ולאחר החיפוש להודיע

למגורשים שלפי החלטת הממשלה ,עומדים להעבירם לאזורים
אחרים של בריה"מ .לפי ההוראות הללו הורשו המגורשים
לקחת עמם "בכמות שלא עולה על  100ק"ג מצרכים וחפצים
מהסוגים הבאים  (1 :בגדים ;  (2נעליים ;  (3לבנים ;  (4כלי
מיטה ;  (5צלחות ;  (6נוסרת ;  (7כלי מטבח ;  (8מזון  -כדי
קיום המשפחה לחודש ;  (9הכסף שברשותם ;  ( 10שק חפצים
או ארגז לאריזת חפצים".

•

את הרפובליקה הליטאית מאלמנט קונטרבולוציוני ,ינוהל בצורה
חלקה בלי רעש ופאניקה ותוך התאמה מלאה עם הוראות

בליל שבת ,אור ליום שבת )י"ט בסיון פ' בהעלותן( ,אכן

הקומיסר העממי לכטחון המדינה של .,ר.ס.ס.ס החבר מרקו·

פשטו הצוותים המבצעיים על ערי ליטא ,כפריה ועיירותיה.

ופרצו באקדוחים שלופים לבתי אלפי התושבים .ביו האלפים

לוב".
בהתאם להנחיות נדרש כל מחוז להקים בחשאיות רבה

שהוחרדו אותר לילה משנתם היו הזוג בתיה לבית פרבוזניק
וניסן גולדשמידט מיאנובה  -שניהם חברים פעילים בבית"ר.

שעליהם הוטלה עיקר המשימה ,דהיינו  :איתור המועמדים

התפוצות של השלישית המבצעית לביתם ומהלן

הגירו'TL

למאסר ולגירוש ,עריכת חיפושים מדוקדקים בבתים ,הסעת

מתוארים על·ידי בתיה כדלקמן

מספר מתאים של צווחות )לרוב מורכבים משלושה אנשים(

הצרוותת

ראש הצוות ,אשר "חייב להיות עובד פעיל של

תפח ,אנו מן הנ.ק.וו.ד .שניים חת·

הנאסרים יחד עם בני משפחותיהם לנקודות האיסוף ,כמו
תחנות·רכבת וכר' .ניתנו הנחיות שלפיהן הורכבו

כדלקמן :

(1

11 :

"בשעת לילה מאוחרת של ה"  14ביובי  1941התעוררנו
לשמע נקישות ממושכות בדלתנו .על שאלתנו מי שם,
הכריז מישהו

ברוסית :

.,ב.ג.ק.נ נ.ק.ור..ד או המיליציה ,או מפקד אחראי של הסגל

פרצו לחדרנו הקטן עם אקדוחים שלופים  * 11בליווי ראובן

הפוליטי של צבאות .".ד.וו.ק.נ במקרים מיוחדים ניתן היה
למנות לראש הצוות "עובד מנוסה מקרב סגל הורעד המפ·

~1

ויוצקי מן הנוער הקומסומולי .הם ערכו חיפוי~ יסודי

וציוו עלינו להתכונן לדון תוך  20דקות .הורשינו לקחת
חפצים עד  100ק"ג .באפילת הלילה הובילונו במ:::אית
בליווי חיילים לתחנת·הרכבת .אסרו עלינו להיפרד מההורים

לגתי" ;  (2עובד מסגל האקטיבה הסובייטית-המפלגתית
)םובפ~רט~קטיב( אר מפקד צבאי זוטר (3 1
נ.ק.ור..ד אר ממשמר הגבול או מיליציונר מקומי וכדומה.

ומקרובים .הוכנסנו לקרון·משא ,הדלתות נסגרו על מנעול

בנוסף לאנשי הצוות ניתן היה לצרף עוד  4-2אנשים מקרב

ביום המחרת הופיעו

חייל מיחידות

ובריח וזקיף סובייטי שמר

עלינו ...

האקטיבה המקומית ש"ינהלו את רישום הרכוש ויסייעו בבי·

אמא ,אבא ,אחים ואחיות .עומדים הם מרחוק ואיו מרשים

צוע" .תשומת·לב הוקדשה לטיבם של חברי המפלגה או
המנגנון ,שחיו צריכים לאיי'ז t.את השלישיות או את החוליה

להם להתקרב .מבעד לאשנב המסווג רואה אני אותם
בוכים  ...למחרת באישון הלילה ,באחת התחברת ,דפקו על

יהדות ליטא
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דלת הקרון רשאלר על ניסן .הוא נצטווה לצאת את

לפנות והכרעתי נפלה על סוצקבר .מצאו א.רתו עוד באולפני

רירתר לא ראיתיו .הוא ניספה במחנה ושוטי

הרדיד ,ואם כי בינתיים נתברר שצו ההגלייה נגדי הוצא
בקשר לבקשתי לקבלת היתר יציאה ךאשרה לארץ·ישראל

הקורן

18 , , ,

ב,.·" 1942-
מסיברת שרנרת לא נאמר בכל המקרים למועמדים לגירוש
שהדמובר מחוץ לגברלרת ליטא .כן ,למשל ,טענו אנשי השלי·
שיה המבצעית שוכרצר ארתר לילה ל ביתר של בורים ברנשטיין,
איש·הציברר הזירע נקובנה ,ש"עליהם לעבור לעיר אחרת".י· 1
בדרמה לכן בוצע הגיררש בחלק ניכר של המקרים באותו
לילה ובלילות הבאים .טיב היחס וההתנהגות מצד המבצעים
לגבי המשפחות האומללות היה תלוי במידה רבה גם באישיותם
של חברי ה"שלישיות" )כיהודים וכלא·יהודים( ,שכן היו

 לא היסס םוצקבר ופנה מיד למנהל הכללי של רשותהשידור ,המוסיקאי היהודי·ליטאי הידוע ,צירינסקי ,ושניהם
פנו בתוקף לכל המוסדות .ובאמת ,נמעט ברגע האחר.רן

לפני הירידה מהבית למשאית ,שצריכה חיתה להסיעני
לתחנת·הרכבת  -לקרונות הגירוש  -הגיע צו לשחררני.
חזרתי לחופש".
אם ראש המשפחה המיועד לגירוש לא נמצא בבית בעת
בוא השלישיות להוציאו ,לא נלאו הללו מלחכות שעות רבות
לשובו ,כפי שאירע למשפחת טראקנישקי .ראש המשפחה ,סוחר

ביניהם גם כאלה שביצעו את התפקיד כאילו כפאם שד1 ~.
היו מקרים שצורפו אל המגורשים גם קרובים או סתם
אנשים שנמצאו אז בבית ,כמר במקרה של משפחת פעיל

עשיר ,ממנהיגי "אגודת ישראל" ויו"ר הקהילה הדתית בקרבנה.
השנים אותה שבת לבית-הכנסת ושם נודע לד שמחפשים אותו.

"הפועל המזרחי" בקרבנה ,אולשטיין ,שיחד עם אשתו ובתר בת

בעצת רבה של קובנה ,הרב דובער שפירא ,לא חזר לביתו

החשדויים גורשו גם גיסתם )אחרת האשה( רבעלה 10,ואילו
אצל הסוחר הציוני שדכנוביץ מקיבארט ,לא נעתרו השלטונות
להפצרות הנן הצעיר להצטרף למגורשים ,שכן הךא לא נכלל

אלא לפנות בוקר למחרת ,ונוכח לדעת שעומדים להוציא את

ברשיהמ .מואחר יותר בכנם לקרון המגורשים בו חיתה אמר

בני ניתר גם

בהעדרו21 ,

אם כי בהוראות המפורטות לגבי הציוד שמותר למגורשים
לקחת עמם לא נכללו ספרים ,הצליחו במקרים מסויימים כמה

)אביר הקשיש הופרד עוד קודם·לכן לקרון אחר( וזאת כנראה

מהם ,כמו קצין שלטון בית"ר יחזקאל דיליון

במקרם אחיו הבכור ,אשר גר בקוננה ומשום-מה היה כלול

בכליהם ספר תנ"ך ותשמישי-תפילה אחרים.

נרשימה,ז 1

אם כי תחושת השואה הקרנה ובאה על יהודי ליטא גרמה
לרגשות  *17מעורבים בלב הארכלוםיה היהודית לגבי גורל
המגורשים )"לגבירים יש מזל"( ,הרי נזדעזעו רבים למראה
עצם רג,יררש .רקובים ודידיים שנחלצו לרוץ ולהשתדל בחלו·

נדת הגבוהים למען הפר את רוע הגזירה ,לגבי כמה משפחות,
העלו .רנרן·כלל חרם

בידם18 ,

רק במקרים בודדים הצליחו

למנוע גירושם 1e,פליט יהודי מדרושה שעבר אז במדור לספרות
)שבהנהלת הםרפר סרצקבר( באולפן הרדיו הווילנאי ,שנעצר

ואחרים22 ,

להצניע

*
בכל אחד מ  50-עד  55הקרונות שנועדו בממוצע לכל אחת
מרכבות הגירוש ,ניתן היה לרכז לפי ההוראות של ס~ררב 25
מבוגרים וילדים על ורנשם .אך במקרים רבים נדחסר לקדרן
הרבה יותר .לפי ההוראות הוקצר קרונות מיוחדים לאסירים
שכונו קבוצה א' ןשכללר בעיקר ראשי משפחדת ואנשים בעלי
רקע פוליטי לשעבר )למעשה אסירים( ; קרונות מיוחדים הוקצו
לבני המשפחות ולכל האחרים שברבר קבוצה ',ב במידה

נדירת ידידים ,מספר 20 :

שהוראה זר לא הרצאה לפועל מלכתחילה בתחנת המוצא ,היא

"בדירה זו ,בה התגוררו גם קרובי משפחתי ,אף הם פליטים
מדרושה ,היודה רלרדבסקי והמהנדס פוצימרק ,היו אנשי·

בוצעה אחר·כך בתחנת·הרכבת בנובו·ווילייקא .למעשה נותרו

משפחות רבות ביחד גם לאחר-מכן רביביהן גם אכלה לשפי

משטרה סובייטיים ,והדיירים היו עסוקים באריזת חפציהם.

ההוראות חרייבו בהפרדה2a ,

נערב

ה·1s

ביוני

1941

בעת ביקור

התבקשתי גם אני להראות תעודותי וכאשר התברר שאני

במהלך שלב זה של המבצע רוכזו אלפי המגורשים מכל

פליט ומופיע ברשימות המבוקשים ,נאמר לי שהוצאה נגדי

מחוזרת ליטא במאדת קררנרת והובלו תוך ימים אחדים לנקודת

נמצאו

לתחנת·הרכבת בנובר·ררילייקא שבביילו·

פקרדת מעצר

וגירוש •••

עם

היחידה

המשטרתית

נדירה גם שני אזרחים מקומיים ,יהודי ופולני' אשר מתפ·
קידם היה לשמור על הnיילים·השוטרים שלא ישתמשו
לרעה נםמכוירתיהם .עלה בידי להיכנס אתם לשיחה ••.

הראיתי להם את התעודות והם הסכימו להעביר מכתב ממני
אל אחד המכירים אותי לפי נחירתי .הרהרתי רגע קט למי

האיסוף העיקרית

-

רוסיה והסמוכה לגבול ליטא .כאן הושלמה כאמור הפרדת
ראשי המשפחות ממשפחותיהם וכולם הוסער בקררנרת·המשא
לכירדנים שונים בתוכני בריה"מ .שלב זה של המבצע נמשך
כשברע ימים עד פורץ המלחמה )  (,22.6,41כפי שניתז לרארת
מטבלה מס'  1כדלקמן :
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השלפות

םבלה 1
נתתים סל  19רובכת r:נוםדר םליMם כ~י  ,1941ליפ

am

ויכי יה

n

ה ,תנחות

העיר ,םםופ רקהתות Mוורובני םהנוישרם תכוםכ ן4

םם'
Kת'רן

ה•ac-:r

ה

תסררת הסםם

תהנת הtן'ר

האזור

םם Dר

וכוב Dר רנם,ר,...ם

הורקונת

)ל Dי וMןרם(

15

יוני

1941

119148

לרקוט

אלטאי סיביר

35

1,225

17

יוני

1941

119154

קולרנדא

אלםאי סיביר

75

2,625

17

יוני

1941

119157

בארנאול

אלםאי סיביר

59

2,065

18

יוני

1941

118548

ביסק

אלטאי סיביר

70

2,450

18

יוני

1941

119159

ביסק

אלטאי סיביר

71

2,485

19

יוני

1941

119163

ביסק

אלטאי סיביר

71

2,485

19

יוני

1941

119161

ביסק

אלםאי סיביר

55

1,925

15

יוני

1941

119149

זאטשיינובר

אלםאי סיביר

5

175

20

יוני

1941

119164

נרבוסיבירסק

אלטאי סיביר

86

3,010

21

יוני

1941

119165

נוברסיבירסק

אלטאי סיביר

73

2,555

21

יוני

1941

119169

מאדוואזיא

גרדא

ס.ס.ר .קרלרפינית

43

1,505

21

יוני

1941

119167

מאדרואזיא גרדא

ס.ס.ר .קרלרפינית

24

840

15

יוני

1941

119150

ססארוביילסק

אוקראינה

25

875

19

יוני

1941

119162

סטאררביילסק

אוקראינה

61

2,135

21

יוני

1941

119166

ססאררביילסק

אוקראינה

59

2,065

21

יוני

1941

119165

מאקאט )אררנבררג(

קאזאכסטאן

29

1,015

16

יוני

1941

110153

באביניני

13

455

18

יוני

1941

118549

מינסק

ביילרררסיה

5

175

22

יוני

1941

119172

אררשא

בייל·,ררסיה

12

420

סך הכל

19

רכבות

בסך·הכל גורשו מליטא למעלה מ· o oooנ ,איש,

871

30,485

כולל

היהודים בעיקר חרשתנים וסוחרים בעלי מחזור ניכר ,וכן

כ"  20,000ליטאים 7,000 26 ,יהודים  27והשאר בני מיעוטים
אחרים  -בעיקר פולנים )במיוחד מאיזרר וילנה( .לעומת

מנהיגי מפלגות ופעילים מרכזיים ,בדרגים גבוהים ,יחסית.

ומכיורן שמרכזי הארגונים הפוליטיים והעתונים של הסקטור

המגורשים הליטאים למיניהם ,שכללו ,בנוסף לצמרת הפוליטית

היהודי ,רכן פעולות המסחר והתעשיה ,היו מרוכזים בערים

הלאומית ,גם אלפי "קלעים" מדרגת מפקד מחלקה ומעלה.
אנשי צבא ומשטרה ובעלי מישרות שרנות במנגנון הממלכתי

הגדולות ,אין תימה שמרבית המגורשים היהודים באר מקרבנה ,

25

מכל קצורי ליטא  ,לרבות מכפרים נידחים ,היו בין המגורשים

שאורלי ,פוניבז• וערים יותר גדולות ,כפי שמסתבר מתוך
הטבלה הבאה )טבלה מס' 28 : ( 2

יהדות ליטא

456
טבלה 2
יהויר ליאט השובלו )יםארים ומנוישרם( כמלהtה'ט ה  2-ל.וכנים כירה"מ ל.וכי קrבומות
ומאצם כליאט ומקומות נלותם ירככה'ונ'
מק~מרת

בחל
ובקרם הmaוכ

פרובליהק

פלו

ארסרברימת

ברכו·

 Mלאסי י r,Mרסית םיכירםק

קרבנה

98

32

שאורלי

21
24

6

פוני בז'

רילקרמיר

1
18

ינוכה

4

ארטיאז

9

מאליאט

9

ראסייז

1

פילררישרק

מאריאמפרל
פלרנגיאז
אליהט

לוכםק

וקזנו

34

1
17

9
1
1
1

2

1
7

הכל

פלו

קaחם·

ארכב·
נלםק

בריארםק

1

8

1

2

3

כוכמפרים

2

212

1

29
27

1
3

19
22
11
10

2

9

9
9
9
7

1
1

--,

7

קרטינגה
טאררריג

7

אניקשם

6

רילקרבישק

5

מקומרת אחרים 20

12

לאחיע

38

סה:11ו במספרים

258

57

51.6

11.4

10
1

6

7
7

4

7
6
5

2
4

2

7
2

2

56

40

11.2

8.0

32
6.4

26
5.2

19
3.8

4

ככל זבקרומת ההנלייה

פלו
ארםובק

4

7

3

באחוזים

קירוב

2

1
2

בירז'

5
1

28

פלו

פרובליהק

םכרר· אוו:ברבוובית פלו

ההנלייה

41

4

1

54

8

4

1.6

0.8

500

הגםרזים

42.4
5.8

5.4

3.8
4.4

2.2
2.0
1.8
1.8
1.8
1.8
1.4
1.4
1,4
1.4
1.2
1.0
8,2
10.8

100
100

לפי טבלה זר ניתז לראות בעליל שלמעלה ממחצית
"כ)  (54°/4ממספר הגולים באר משלרש הקהילות הגזולות
קרבנה ,שאורלי רפרניבז' ,שהיו גם מרכזים תרבותיים ,פוליטיים

זר נמצאו גם הפעילים במישור הפרליטי·ציבררי ,רשמית גם
"איזמניקי ררדיני" )נוגדים במולדת( ןביניהם ממנהיגי המפ·
לגרת והארגונים היהודיים הבאים ; 81

וכלכליים .אם כי בין הגולים היו גם פה ושם חנוונים זעירים

החייל :

מעיירות קטנות ,שיחסית לתושבים האחרים נחשבו כביכול
ל"גבירים" ,אר שמישהו מביז מרכיבי הרשימות נטר להם

איבה ,הרי בדרך·כלל נמנו עם הגולים סלתה ושמנה של יהדות
ליטא  -הכלכלית רהפרליטית ao ,בין המשפחות היהודיות
שהרגלו מקרבנה על רקע מעדמם הכלכלי·סרציאלי כיסודות
מסוכנים מבחינה סוציאלית ,ואשר כרנו רשמית "  1$ס.אs"1ז.

)סרציאל ארפאסני אלמנט( ,נמצאו נעלי בתי חרושת ומסחר
ידועים ,כגרן  :אןלי  ttמפרל מביח"ר "סילררא" ,צ'רגס מניח"ר
"קוטרן" ,אשכנזי מביח"ר "קדימה" ,סילרמרן מביח"ר לסיגריות,

הצורף גורז,ו אילגרבסקי

 -קבלן ,חרדרש

 -בעל בתים,

שטראק ומרקום  -בעלי בימ"ם לטבק ,חרש וזלצר מבימ"ם
לנייר ,הסוחרים פלרנסקי ,סרקרלרבסקי ,איזרעלית ,ידידיה
פיינברג ,פלקובסקי זוכים אחרים .ניז המגורשים מווילנה היה
גם הסוחר העשיר ינקלביץ.

מהתנועה הרביזיוניסטית )הצה"ר( רבית"ר וברית

דוד בידרמן ,שלמה גפן ,יחזקאל וילידן ,שאול וילידן ,יחזקאל
זריזזרן ,צבי ררלפרביץ ,ישראל יבררביץ ,מייזל ,יחזקאל פולו·
ביץ ,אליהו פלינק ,זאב ררזנטל ,אברהם ררטשטייז ,שמערן
שפירא ,אברהם שטרקו ביץ ואחרים.

מהציונים הכלליים :

ד"ר בנימין בוגר' ,ד'ר יואל בררצקרס,

בורים ברנשטיין ,ד"ר משולם דולף ,מאיר זייזנשנרר )מווילנה(,

ד"ר יצחק לזיתן ,כיסן מיסלר ,מאיר קכטררביץ ,המהנדס נח
יפה ואחרים.

מהציונים המדיניים

)גררסמאניסטים( :

ד"ר שמואל גרלדברג,

ד"ר יצחק דרבררביץ ,ד"ר אריה הסלזון.

מפועלי·צירן·שמאל  :ער"ד מיכאל טרוספרס ואחרים.
מתנועת "המזרחי"  :אליהו ארלשטיין.
מברית ותיקי מלחמת העצמאות הליטאית  :ד"ר אברהם
אלפרן ,סרן )מיל (.משה ברגשטייז ,זרד חסמן ,פיזלר ואחרים.

ראשי המשפחות הללו נכללו בדרך-כלל בקבוצה ',א כלומר

כן נכללו בין המגורשים מספר פ~לקיסטים כמר דדו גלובוס,

קבוצת ה"אסירים" ,והופרדו כאמור מבני משפחותיהם .בקבוצה

ואפילו כמה קומוניסטים

מעורכי ה"פ\$לקסבלאט" לשעבר

I

הזסלםרת

!7נ4

וקרמסומולאים כמר יוזפוב  ,rהירשהררז ואחרים.
כמו השלב הראשון של מבצע הגירוש ,כן גם השלב ה;;ני -
ההסעה לבריה"מ  -נערן בצורה מתוכננת ותוך כדי הבחנה

בולטת בין וכברת האסירים מקבוצה ',א לביז רכבות המגורשים
מקבוצה '.ב כן למשל מינה מי·זtמר הזקיפים לקבוצה ',א לפי
ההוראות 65 ,איש ,ואילו לקבוצה ב'  30 -איש בלב.ד לני
ההוראות היה על מפקדי הרכבות להבטיח לכל אחד מהינגר·
רוזtים  800גרם לחם ואוכל חם פעם ביממה )בהקצבה של 5.3
רובל לגולגולת( וזאת על·ידי הזמנה טלגרפית מוקדמת
לתחנת·הרכבת המסויימת.; ,ךנועדה לספק את המזון .על מפקד
הרכבת הוטל לשלוח אנשים מבין המגורשים ,כדי להניא את

לפי רשימה זו הובלו בסן·הכל מליטא  21,014איש.
ניתז להניח שלפחות כ"  2/3מבין המגורשים האלה היוו
בעיקר משפחות שלמרת רבני משפחה )של ראשי השמפחה

העצורים( ,כלומר המשתייכים לקבוצה '.ב הללו הוגלו ברובם
המכריע )בציר נובר·ווילייקא-אורשא-יארוסלאורס-וררד·
לובסק( למקומות שונים בחבל אלטאי כגון ביסק ,בארנאול,
קאראסוק ועו,ד וכן לחבל נאדים ולמקומות אחרים .הבודדים
וראשי

המשפחות,

העצורים

קבוצה

שכרנו

',א

הוסעו

דרך

סטארוביילסק למחנות·העבודה בצפון ובאוראל .במידה מסו·

יימת מתאשרת הנחה זו גם מתון טבלאות  1ו· •2
בין ראשי המשפחות והבודדים שהובאו לתחנת סטארו·
ביילסק שבאוקראינה ,היו גם כמה עשרות מראשי הציונים

הארוחות והמים הרתוחים לקרונות.
אם כי למעשה לא תמיד בוצעו הדברים לפי ההוראות ,הרי

בליטא .כמו רבים אחרים הם שוכנו תחילה במנזר ולאחר

3

פרוץ המלחמה הועברו למחברת בצפרן הרי ארראל שנקראו

עניז האוכל לא היה מהמעיקים ביותר על ציבור המגורשים".

הם סבלו במיוחד מהדחיסות הרבה והתנאים הסניטריים היוו·

זים ששררו בקרונות .קרונות אלו ,שנועדו להובלת משא
ובהמות ,היו בדרן·כלל סגורים וחתומים ורק שני צוהרים

"סבראוראלאג" ,חלק אחר הועבר למחנות אחרים כגון רזsשרטי
שבחבל קראסנויארסק ,גארי בפלך נרבוסיבירסק e ,צ•ררלאג
בפאצ'ררה )חבל וורקוטא( ועו.ד

זעירים היו בהם כדי לספק אויר לכלואים .לשם עשיית הצרכים

נאלצו להשתמש במתקנים פרימיטיביים שהותקנו בקרון ,כמו
"שפופרת" ,או סתם חור ברצפה "".לפעמים הורשו האנשים
לרדת בעת עצירת הרכבת בתחנה צדדית ולעשות צרכיהם
תחת הקרונות .במיוחד סבלו קשות התינוקות ,הזקנים והחולים.

למעשה הוחזקו המגורשים כמעט משן כל הנסיעה בבידוד גמור

*
בקיץ  1941כבר היו במחברת חלק מאלה שהרגלו מפולין

מספר חודשים לפני כן והספיקו לסבול סבל רב .על התרשמותם

של

האומללים

מהופעתם

הללו

מהגולים

החדשים

החיצונית ,מספר בזכרןנןתיו

מליטא,

ובמיוחד

אחך הוותיקים

כן SG :

מן האוכלוסיה המקומית אשר נקרתה בדרכם ,ואף עם אנשי

"עדיין היה להם מראה האומר כבוד ובהלה גם יח.ד היה

הקרון הסמוך אסור היה להם להיפגש .אפילו על פרוץ המלחמה

רבנים במצנפות פרווה,

זה מעיד מיצעו מעולם

אחר •..

בין גרמניה לבין בריה"מ שמעו באקראי ובעקיפין .בתנאי סבל
אלה המשיכו לנסוע ימים ושבועות ,הכל לפי היעד  :למחנות
עבודה ,לאזורים כפריים או למקומות שוממים.

עמהם היו ארגזים ומזוודות אלגנטיות כאילו נסער לריב·

S4

כולם נעצו בהם עיניים

לפי מסמכים סובייטיים ,שנתגלו לאחר נסיגתם מריגה,

הבאים :

הוסער המגורשים מליטא ליעדים

עורכי·דיז

ובנקאים,

מרשימות רעבי·כרס,

דמויות

יהודים

ולא·יהודים לבושים במיטב המעילים ,הכובעים והפרוות.
יירה .הופעתם הפכה לסנסציה
והשמועה עברה מפה

לפה :

-

'הליטאים הגיעו '! התבוננו

בזקנים המטופחים ,במשקפי הזהב ,בהרי החפצים ,ותיארנו

לתחנת·הרכבת קאראסרק

ז:סילת·הברזל הארמסקאית

סלאורגוררד

הארמסקאית

קולרנדא

צ'יסט1ר  11רנאיא

1S

בור גה

,,

ביסק

הארמסקאית

,,

האומסקאית

הטרמסקאית

,,

הטרמסקאית

ב  1Sרנאול

הטרמסקאית

אלייסק

הטרמסקאית

ררבזרבקא

הטרמסקאית

יאזד·זופאלני

הטרמסקאית

זאצ'אלנובר

הטומסקאית

וראלקובו

הטומסקאית

פרבידאים

הטומסקאית

פוספיאליחה

הטרמסק::ית

פופאליחה

230

איש

710
150
100
150
3,940
1,970
645
402
150
75
125
100
200

לעצמנו מה יקרה עם כל אלה מחר ,כשאנשים אלה יישלחו
בקבוצות למסע רגלי מאות קילומטרים  ...לאחר·מכן
הגיעה אכן הידיעה שרק מעטים בלבד מבין הללו נותרו
בחיים".

אחד המסעות הללו ,בו נקלעו נאמרו גם עצורים נזליטא,
ממחנות "הק·הב·הפ'.':

)בילרמררסקי·באלטיסקי·קאנאל(

שב·

קארלר·פינלנ,ד אירע בזמן פינוי המחנות הללו כמה שבוערת
אחר פרוץ המלחמה .ונברת העצורים הובלו ברגל אל יערות·

העד של הטייגה ,מזרחית וצפונית לארכאנגלסק .וכן מתאר
זאת בזכרונותיו אחד העצורים ,יחזקאל פולרביץ מקרבנה so :

"זקיפי הקונבוי ,רגלים ופרשים ,הקיפו את טורי האסירים
ולא הרשו אף לאחד לצאת מהשורה ימינה אר שמאלה ...

הטומסקאית

145
210

לוקאשי

הטומסקאית

250

קרטלאס

הגורקוסקאית

3,600

מאקאט

האורנבררגית

364

מאחורי החטיבה המתקדמת ,נורה על·ידי הקונבוי .בין

)יצאניות(

מיפקד למיפק,ד בחניות ,היה מפקד הקונבוי מתרה באסי·
וים שכן וכן נהרגו תוך "בסירנות לברוח"  ...מימיני
בשורה הלן הד"ר לוויטן מקאונאס  ...הוא התקיזt.ה מאד

ליפונובו

סטארוביילסק

,,

הטומסקאית

מסילת·הנרזל
המוסקבאית·דונבאסית

6,302

)בודדים ,ראשי משפחות(

וגאדרו  \5ז'איא·גורא ,מסילת·הברזל הקירובית 1,196
)פליליים(

שבילים צדדיים בתוך הטייגה העלו ענני אבק שמילאו את
הנחיריים ,הפה ,העיניים ,וחנקו בגרון .הלשון בפה יבשה
כקרש

והצמאון בער

ושרף .מי שפיגר

בהליכה .באחד הימים קרה

האסון :

ונשאר תשוש·כוח

הוא התחיל להפציר

בי לתת לו להיוז:.אר ,אין לו כוח יותר ,אחת היא לו t ' ,יגמרר

יהדות ליסא
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בבת·אחת ...

אותו

נמצאנו

בשררת

כבר

הצועדים

האח·

רונה .איש הקונבוי זרן את הרובה והיתרה בנו לא לפגר.
אן אצל הד"ר לוריטן אפסו כבר כל התקוות ,הוא צנח

ונפל תחתוי ולא יכול היה עוד להתרומם .העמסתיו על
כתפי ןהלכתי .ברגעים הראשונים השתוממתי עד כמה היה

קל ,אן בהוסיפי ללכת יותר ויותר התחלתי להרגיש במשא
ולא עבר הרבה זמן עד שאף אני הייתי בין הנחשלים.
התכופפתי ,עיני לארץ,

והתקדמתי ...

אספתי את שארית

נוחותי ובריצה השגתי את הפיגור .ושרב בהשלתי ושוב
רצתי קדימה כשהמשא על כתפי ,נא חרז 'אמוק' ,עד
שאיבדתי את הכרתי .כמה זמן עבר עלי כן לא אזכור,

הנס :

אך קרה
אל קיצה".

החטיבה עמדה לנוח .הדרן באותו לילה באה

ברם ,גיסים כאלה לא היו חזירן נפרץ ולא בכדי רבו הקור·
כנרת בין האסירים.

פים ,מיתנו לימים את דרישותיהם ,אם כי מדי פעם היו מטרי·
זים אותם בחקירות ובחיפושים וכדרמה .על אף ההבחנה
הרשמית בין משפחות "אסירים" ,שכונו גם "בני משפחת בוגד

במולדת" ,לבין המגורשים האחדים ,לא היה כמעט הבדל מעשי
בתנאי חייהם .עם זאת לא נמנעו שלטונות הבטחון להזכיר
מזמן לזמן לבני משפחות ה"ברגדים" את ייחוסם ולהעמידם על
משמערת הדבר 48 ,ימים רבים לא ידעו הללו חיכך כלואים ראשי
משפחותיהם ואם הם חיים בכלל.
לפי הסכם שיקורסקי-סטאליז שוחררו בסוף  1941אסירים

ומגודשים אזרחי פרלין לשעבד ,ביביהם תוש בים ד בים של
וילנה והסביבה *48 ,הללו נהרו ברובם דרומה ,לאזורי אסיה
המרכזית .חלק מהם גוייס לצבא אנדרס ואחדים זכר אף להגיע
לארץ·ישדאל בימי מלחמת·הערלם חשביה.
בשלהי קיץ  ,1942כשנח לאחד בראם של המגורשים לחבל

אלטאי ,הועברו רבים מהם לחלקים אחרים בירכתי בריה"מ.
בין השאר חם שולחו ליישובים נידחים שבחבל וורכ1י~נסק

קלים לאין·ערון היו תנאי החיים של המגורשים ,וביניהם
משפחות של העצררים *86 ,רובם ככולם רוכזו בתחילה בחבל
אלטאי .בהגיע הקורנות ליעדם נותקו מהרכבת )שהמשיכה
למקומרת אחרים( והנוסעים הורדו .בדרן·כלל קיבלו אותם

ועיר·הנמל אלקמינסק ,אן גם ליישובי דייגים צפוניים ביותר,

ראשי השלטונות המקומיים ומנהלי המוסדות והמפעלים הכל·

בתיה

כליים-משקיים ,כדי להסדיר את בעיית איכסרנם ,ומה שיותר
לשבצם בעבודה .מחמת היחס הגס מצד נציגי הרשות

חשוב

-

הללו,

קבלת·הפנים

חמררת·הסבר

והצורה

בה

בחרו

את

שבאגן הנהר לנח רבדל,תא שלו עד הישפכו לים לאפטייב,
לרפובליקה האוטונומית היאקרטית לרבות הבירה יאןקטסק
כגון

ביקוב·מיס

פרבוזניק

ומקומות

מיאנובה

את

רבים

אחרים.

העברתה

רכך

מסובחוז

מתאדת

בחבל

אלטז~י

ליאקוטיה
באוגוסט  1942קיבלנו מן הנ.ק.וו.ד .צו ,לפיר על כל המש·
44 :

וא.נישם ליעב,ודה ,שירו הללו במקרים רבים למעמד זה צביון

פחות שאין להם ילדים קטנים להתכונן לעזוב את הסובחרז
קארפרבה .שלחו עגלות רתומות לסוסים ,הטעינו את ה nפ·
צים ואנו הלכנו ברגל ,בליווי שוטרי נ.ק.וו..ד שהיו רכובים

לעזוב את המקום ,רכן להתייצב מדי פעם בפני רשויות הבטחון

על סוסים עד העיר

הדרן ארכה  3ימים .בביסק

המקומייםss ,

נודע לנר שיסיעו אותנו לאיזרר הים הצפוני ,למקום בשם
טיקסי על נהר הלנה  -מהלן של  4,000ק"מ .בקרונות·
משא לא·סגרדים התקדמנו לבארנארל רלנרבוסיבירסק ,ומשם

של

"שרק

עבדים",ד s

הועברו

משם

המגורשים

במשאירת,

בעגלות וגם ברגל ,ליישובי הסביבה ,שם חוייבו לחיות ולא

כבר בזמן הראשון לאחר ששוכנו בסובחרזים ובישובים

עירוניים ,שומה חיה עליהם להתחיל בעבודה .חלקם הניכר
שרבץ בעבודה חקלאית ,אחרים במפעלים חרושתיים ובכריתת

ביסק •..

במסלול הרכבת הטראנסיבירית .אחרי שבוע של טלטולי

בעברדרת מקצועיות רבפקיד,ת .נמק-

דדן הגענו לתחנת·הרכבת אסיטרבה .משם המשכנו במש·

מקרם העבודה רחוק מאד ממקרם המגורים,

איות בדדן לא דרך ,בהרים ובגיאיות ,מאות קילומטרים עד

כדי --8ס  lק"מ רירתר  :הם נאלצו ללכת ולשרב ברגל .העבודה
חיתה קשה ביותר ; כן למשל נניח ,,,לסוכר שליד העיירה,

לתחנת·מים על נחר האנגדה .כאן הטעינו אותנו כבקד

וכצאן בספינת·משא ולאחר שלוהש ימי שייט הגענו לא

ביסק ,עבדו הגברים והנשים כאחד בטעינה ובפריקה של פחם

הדחק מנמל מוכטויה שעל הלנה .הועברנו לספינה גדולה

על עבודה זאת שילמו

ולאחר שעברנו יותר מ  1,000-ק"מ בשבע יממות ,במודד

כדי קניית כיכר·ל nם בשוק השחור,

זדם הלנה ,הגענו לנמל אלקמינסק .היינו קבוצה של ארבע

-10

משפחות 10 ,נפשות ,והתמקמנו בחדר בן '. 12מ למחרת

-

יערות בסייגה ומעטים

וים רבים נמצא

ואבנים ,כשכל אבן בת 80-70
מעט מאד במזדמנים

-

ק"ג89 ,

אבל חשובים יותר היו התלושים לאוכל שהעובדים קיבלו,

בתנאי הרעב הכב,ד 'זtשרר אז ,היוו אלה גורם מדרבן ביותר

ליציאה עלבודה .מאידן ,זקנים וחולים לא חוייבו לצאת
לעבודה ,רחם נאלצו להתקיים מתמיכת משפחותיהם שעבדו,
וממכירת חפציהם האישיים,~.

מאחר שנאמר לאנשים כי נגזר עליהם לחיות במקום לצמי·
תרת ,במסגרת ה"סילקה" )הגירוש( ,החלו רובם להסתגל לתנאי
המקום .אחדים הקימו להם

משקי·עזר,

ואחרים אף ביראו

חלקות יער וגידלו עליהם תפרחי·אדמה .חלקם הוכיח עצנזר
במילוי

תפקידים

וביוזמות

קונסטרוקטיביות,

עד

כדי

כך

שכמשן הזמן הוטלו עליהם גם עבודות ותפקידים שדרשו
מיומנות מיוחדת ואחריות ,רכן חלה הקלח מסויימת בתנאי
חיהים 42 ,גם שלטונות הבטחון המקומיים ,שבתחילה הקפידו
על עריכת מיפקדים של המגורשים והתייצ::גותם כמרעדים תכן·

בואנו יצאנו לעבודה בסייגה ,הנמשכת לאורן הנהר לנח.
עבודתנו  :הכנת עצי הסקה לספינות .את מנות הלחם מקב·
לים לפי הנורמות .כיון שלא הורגלנו לעבודה כזו ולתנאים,
לא הגענו לנורמה ורעבנו ללחם .חקור הגיע ל  40-מעלות
והתיש את כוחותינו.

גזירת ההעברה פגעה קשות בעיקר באותם המגורשים שכבר

החלו לאט·לאט להסתדר בתנאי ה"סילקה" )הגירוש( ,כגרן
אלה שעבדו בעבודות נותרת או מכניסות יחסית ,ובבעלי
משקי·העזר

וגינרת·חירק

למיניהם.

עם

זאת,

היו

מקדים

שאנשים שמחו לקראת מסע זה ,שכן פשטו שמועות עקשניות

כי מובילים אותם לארצרת·הבדית אר לארץ·ישראל ועל כן
אפילו "שדר •זtירים ודקדו" 43 ,ברם ,האכזבה לא איחרה לבוא,

:כפי שכבר תואר לעיל.

הוrלמות

459

בעוד הללו מסתגלים ו"מתבססים" במקומות גלותם החך-
שים ,חיו עדיין ראשי חמ:יפחות וכן גם מספר אסירים בוזזים

ידיעות

בשר

ממנו ...
-

את חבר מייסטאס אין רואים )רמז שאיד

~s

העמד'( .פי נח .א.ז) חלב( מקבלים לפעמים.

כלואים במחנות·העבודה בתנאי רעב קז:ה ,עבודת·פרך מתי-

הודי·~ ·,לי את כתובות בני המ.דפחח ,אם חן ידועות לכם".

שה ומחלות אנושות .תנאי המעצר היו קז:ים והביאו למיתות

בעקבות מכתבים כאלה ,לא זו בלבד שהקרובים בחר"ל החלו

חמוניות,

48

על כך מספר יז:ראל יברוביץ מקרבנה

להרץי חבילות )בגדים ,אריגים ,טבק ,תרופות ,חוטים ,תה,

; 4T

"כל התנאים שבהם היו נתונים האסירים במחנות ל :-אותה

קפה ,סבון וכר'( ,אלא שבכמה מקרים אף הפכו למעין מרכזי

תקופח ,הניאו את מותם בנפול עליהם עץ כרות ביער .

גופא .

ק•זtר

ומידע,

בני

וקישרו בין

השמפחה

בתוך

בריה"מ

אחרים קפאו נזמן העבודה בסייגה .יש כאלה ;:דלקת-

תופעה זר גברה והלכה ולימים לבשה צורה מאורגנת וממוסדת

הריאות הפילה אותם ולא הוסיפו לקום .אשרי אלה שמיתות

ביוזמת ארגונים ציבוריים יהודיים ברחבי העולם בכלל ויוצאי

כאלה היו מנת חלקם .המוות חכי אכזרי היה זה ז::ינא בחד-

ליטא בפרט••.

דגה רנמ·זtן ימים ולילות אין סוף )ברוסית יז ;:הגזרה

במקביל להתכתבות עם חו"ל )הנמשכת על·ידי כמה מחם
עד היום הזה( ,נהגו רבים מן המגורשים גם לנהל התכתבות
אינטנסיבית בתוך בריה"מ עצמה ,ביבם לבין עצמם ,עם יקי·

מייחל ומתפלל לו ,מורת שישחרר ארתך מן החיים האלה(.

ריחם במחנות ואפילו עם קרובים וידידים בדיביזיה הליטאית

דעיכה

וביחידות אחרות בצבא האדום ,ולימים ,כשליטא שוחררה
גם עם שרידי השראה שם .בנוסף למטרת חיפוש קרובים רבני
משפחה ,ניתן להסביר תופעה זו ,בין השאר ,גם כתגרנה לני·
תוק וחגלמודיות מצד אחד ולכמיהה למידע ושמירה על קשרים
של רקע משותף מצד שני .אין תימה ,איפוא ,שבמקרים לא

מדוייקת למרות

כזה :

מורת מתון 'איסטשצ'ניה' .זה מתחיל

בחרל·:ה ה·ב.וברת לאפיסת נוחרת וגומר במורת איטי ,שאתה
היה זה המוות חכי נפרץ רחבי •מקובל'

במחנה :

כמו כר שעורה".

בתנאים חאיונו·ם האלח ·ב.ברר רבים מחם גם דרישות וחקי·

דרת להוכחת א•זtמתם .לימים ,בעיקר ב"  , 1943נשפטו רובם
ככולם לתקופות מאסר מרגדררת  :בעלי הפעילות הפוליטית

לשעבר בידרנו ברובם לפי סעיף  58ל  10-5-שנים ••,ואילו
רוב החרשתנים והסוחרים לפי סעיף  35ל"  5-3שכים .במידה

-

מעטים המשיכו חברי כיתה אר תבועה,

לשעבר,

להתכתב גם

בעברית ,כפי שנהגר לפני המלחמה,דפ

שהאסירים נותרו בחיים אחר ריצוי תקופת עונשם ,הם הועברו

שותפות הגורל והעבר ה::ויאו במקרים רבים להידוק יתר

לאזורים מסריימים כס pצפאריסילאנצי )מועברים מיוחדים( עד

של הקשרים בקרב הגולים ,בין אם הכירו זה את זה לפני

אמצע שנות החמישים .רק חלק מהמשוחררים הורשו להצטרף

המלחמה בין אם לאר .בתנאים אלה גברה גם הסולידריות

לבכי שמפחותיהם ב"סילקה"••.

והעזרה ההדדית במצבים ממצבים שרבים" .לא קרה אף פעם
שמישהו מהיהודים מת ברעב" ,מצייד בעזרתו אחד מבבי עשרת

*

המגורשים הליטאיים ,בסרבחרז על שם דז'רדז'יגסקי בחבל

הדאגה לגורל ראשי המשפחות ,הכמיהה לאיחוד המ·~פחות
ולפחות לקשר ביניהם ,היו גררם עיקרי לפעילות בקרב ציבור
הגולים .עוד בעת ההסעה מליטא ,כשבכי משפחה הופרדו ,עשו

הללו מאמצים בראשים כדי להיות ביחד או לפחות להעביר
ידיעות זה לזה .גם בתנאי הגירוש לא חרפו ממאמציהם ורק
יקיריהם,סo

לאחר זמן ניכר הצליחו בחלקם להיוודע על מקום
כך הצליחו להתכתב ככל •~ניתן ,והדבר עודד את רוחם וסייע
להם לעמוד בתנאי המעצר הקשים .במיוחד הסתייעו האסירים
בחבילות המזרן ובמצרכים אחרים שבני מ·ז~פחותיהם הצליחו
להעבירם בקשיים רבים ובמסירות נפש.י•
בין אלה ·ז-zהתמסרו לסיוע פעיל בתחום חשוב וחיוני זה ,היה

אלטאי" •a,כי את הלחם האחרון היו מחלקים".
אך לא על הלחם לבדר ,אלא גם במישור הלאומי טיפחו
היהודים סולידריות והררי מיוחד אופייני כמו בשמירה על לשרן
אידיש ותופעות

אחרות59 ,

בכמה ריכוזים של מגורשים יהודים

ליטאים ,בחבל אלטאי ובמקומות אחרים ,החלו להתפתח פעי-

לוירת חצי·ממ,סדרת רמאורגנות,ס• בעיקר במישור הדתי ,התר·
ברתי והסוציאלי .מסגרת הפעילות חיתה מבוססת בדרך·כלל
על מספר מ·ז:zפחות וידידים קודמים .כן למשל התארגנו המגן·
ר·ז~ים היהודים באחד המשקים החקלאיים באלטאי ,בערב ראש

השנה תש"א ) (, 23.9.41

כדי לחוג ביחד כשהם לבושים מיטב

בגדיהם ו"למ~· ·,לא חיה

נתבו )אפילו( עניבות אחד לשבי".

-

ברכשטיין .חרא ובכי ביתר שחו

מכיון שליהודים במשק חשכן חיה חסר לחם" ,הביאו כמה

בגלות ביאקוטסק וריכזו בביתם את החבילות )~:הכינו המגן-

כיכרות".י• לציון מיוחד ראויה העובדה שמפני קדושת החג

איש-הציבור מקרבנה בוריס

רשים בצפון הרחוק ובמקומרת אחרים עבור בני מ·ז-zפחותיהם

העצורים במחנות(,

תפרו אותם והתקינום למשלוח .כמו·כן

העביר לחו"ל מכתבים מאת מגור·ז-zים ואסירים במקומרת ני·
דחים52 ,

שבתו אפילו מעבודה !

בסובחוז אחר שבחבל אלטאי אירגנח הגברת שיינה קלי·
אפיית מצות בתנור כפרי.

בבסקי מקרבנה ,בעזרת שני בניה,

בדרך זר ובדרכים אחרות ~ 3 ,וכן באמצעות יהודי פוליז

יוזמתה ודבקותה במשימה דבקו גם באחרים" .אלח שהתייחסו

ששוחררו בינתיים מהמחכות ,נודע לקרובי המגורשים בחו"ל,

בתחילה באדישות ,בראותם מסירות-נפש עילאית כזו תוך

לציבור יוצאי ליטא רכן בעיתונות היהודית ,על יהודי ליטא
העצורים ברוסיה "במחנות ריכוז רחם מלאי

יאוש"54 ,

להלז

תוכן אחת הגלויות הראשונות ששלחה מסיביר מרים בורשטיין
ב"  15באוקטובר  ,1941למשפחתה בארץ·ישראל 55 :

התפעלות רבה ,נתפסו גם הם להתלהבות וכולם התחילו לאפות

מצות לפסח" ••.הפסח הציבורי שנערך לאחר·מכן במועדון
המקומי )ששימש לחם חדר·שיבה( ,תואר על·ידי בנה של
יוזמת חמיבצע ; 63

"יקירי ,אני נמצאת עם בבי שלמה ויהושע ביישוב לכריתת

"סידרנו שולחן ארוך וכולם

עצים ביערות אלטאי ,מחוז טרואיצקי .אנו בריאים ושלמים.

התאספו ,ואנחנו סידרנו סדר על כל ה·פיצ'יווקעס• ועם כל

את צבי לא ראיתי יותר משבה ,מאז שאסרוחו .ואיד ·ז.:ום

השירים ...

-

כל הסרבחוז

-

היהודים

ובריקודים ובאקסטזה .אחת בשם מיגאנץ קפצה

יהדות ליסא
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על השולחן לרקוד  ...דרך החלון הסתכלו ה'שיקסעס'
mחבר'ה המקומיים רגם המה נכנסו לאקסטזה ,התחילו
לרקוד זה לדי זה",

ביותר,

היו מקרים שאפילו במקומות נידחים

בהם התגורר

קומץ זעיר של מגרושים ,ציינו הללו בצררה כלשהי את מרעדי

ישראל ,כשהם נעזרים בלר  hרת מאולתרים בחישובים שונים

זו של דבקות עיקשת במסורת ובהמשכיות לתרברח·המרצא ,

מאצה ביטוי גם בדרכי הכיליי בצוותא ובמיוחד בעת שמחרת
סביב נושאים בעלי צביון של מסורח ומנהגים והווי מקובל.
כך למשל ,בחתונת הזרג שדכנרביז נערכו "תנאים" בכחב לפי
הנוסח המקובל ,רכל שבז  -התפילות ,הברכות והזמירות ,כפי
שנהוג בהזדמנויות כאלה בערי ליטא .גם כאשר הגיעו מברקים

מספר בעזרתו ראש

באידיש ובעברית ,לא היו אלה אלא פיסות נייר ארוכות רעליהן
הכתב, .כן נשלחו א·ליהם מתנות ,לרבות תכשיטים עשויים

והיינו מדברים על זה ומעלים זכררנרת ולפעמים  ...היינו גם

משן·ממוטה .כשהגיעה השמועה נול הקמת מדינת ישראל
היו גילויים ספונטאניים של שמחה והזדהות גאה ,מסיבות
נלהבות וכר' .אין תימה שבקרב ציבור גולים זה צמח דור
צעיר נעל הכרה יהודית ולאומית .לא אירע במקרם זה אף
מקרה של נישראי·תעררבת.

ואף מפי השמועה" .אם היה בא חג"

קן בית"ר מררילקרמיר

64

-

-

"היינו כבר יודעים בדיוק את חירם

שרים שירים עבריים".

אחד ממקרמרת·הגיררש הנידחים ביותר בבריה"מ ,שם פ~תחר

למעחל מ  100-יהודים ליטאים מעיד קהילה נזעיר·אנפין ,הי:י:
ביקרב•מיס שבצפרן יאק,טיה,ם  6מקרם זה היה מהצפוניים בירתו

-

ונמצא על חצי·אי שומם לדי שפך נהר לנה וים הקרח הצפוני,

אם כי חיי עדת הגולים היהודים בחצי·האי הנידח ניקוב·

בקר הרוחב  .720מרבית השנה שורר שם הלילה הארקטי
ומשתלולות ספורת שלג .המקםו מכרסה שכבה עבה מאד של
קרח והקור מגיע כיד  500מתחת לאפס .הקשר המקובל
מהמקום עם שאר חלקי רוסיה )"היבשת"( מתנהל בעיקר
)פעמיים בשנה בלבד( בשיירת אנוית .עיקר קיומם של המגד
רישם שם היה על ·הדייג  :בחורף  -מתחת לקרח ,ובקיץ -

מיס היו מיוחדים במינם ,לעומת קיבוצים אחרים ,הרי כמה
מהתופעות שרווחו בר אפיינו גם את האחרים ,וחיתה לתופעות

הממונה מטעם שלטונות הנטחרן .לא בכדי שודר מיהודי ליטא

נמכמרררת .בנוסף לכך עסקו האנשים והנשים בהכנת רשתות,

בגהינום זה פי כמה לעומת האסירים הליטאים,

הללו משמערת רבה נמחנרת·העבודה .חייהם של לא·מעטים

מהאסירים דשם ניצלו הודרת ליחסי הסולידריות העמוקים מצד
יהודים אחרים ,אם כחברים לסבל ולגורל ראם כאנשי הסגל
6e

המלחת הדגים ועבודות אחרות הקשורות בענף זה .כמר·כן היו

•

על שפת הלנה ,להסקה .כלים קטנים ,קישוטים וכדוהמ ,יצור

בכמה וכמה מקרים בעשר צעדים לטיפוח יחסים תקינים
ניד האסירים והמגורשים מחרבי האינטליגנציה הליטאית לבין

תופרים לעצמם ברשלקים )מעיוי·ררח( רקרששים סחף עצים,
האנשים מעצם הוכמ,טה ,שהיו מוצאים לפעמים נתרך הקרח
המתפורר .כשיברך קבע שימשו כאז ה"יררטרת" הבנויות משלד·
ץע רעליו מוצדמ איזרב ואדמה .המיבנה היה כמעט ללא חלו·
נרת .יוזמתם הראשונה של המגורשים היהודים במקום התבלטה
בשכלול המיבנה הפנימי של היררטות ,כר שלכל משפחה
תהיה לפחות פינה פרטית משלה .ריכוז היהודים בכמה יורטרת

מיוחדות ,שכרנו "ארץ ישראל" ,סייע לשמירת הזיקה ההדדית
בינהים ואפילו להגברתה .כך ,למשל ,תמכו תמיכה מתמדת
ושיטתית בנשים ובילדים שראשי משפחותיהם היו במאסר,
ובמקרים קשים אחרים .הנפטרים היהוידם זכר לסהרה ולהלוויה

היהודים יוצאי ליטא .בעיקר באה היוזמה מצד האחרונים ,וזאת,
ביד השאר ,גם מחרך תקורה לשיבה אפשרית לליטא  67והמשך
הדר·קירם ניד שני העמים .על אף זאת היו היחסים ביניהם

רחוקים בדרך-כלל מהיות הדוקים .לא פעם נשמעו טענות מצד
הליטאים כלפי היהודים ,כמר " :חלמאי אתם ,שאכלתם בשעתו
לחם ליטאי ,מדברים כעת רוסית  68 "'lמאידך ,מיאנו רוב
היהודים להזדהות כליטאים והדגישו את ייחודם הנפר.ד היו
גם טענות מדצ היהודים ,למשל  :שהליטאים הביאו את האנטי·

שמירת ליאקרטיה ולימדו את היאקרטים ש"היהרדים לא רוצים

כדת וכדין ,אף בתנאים החמורים ששררו במקרם ,ונמצאו גם

לענרד"69 ,

מתנדבים לחקוק מצבות )באותיות עבריות( על קבריהם .נאחד

בין שאר הנושאים שהדעות היו חלוקות עליהם היה היחס
למלחמה בנאצים .בעוד שהליטאים נטר בדרך·כלל לראות
בגרמנים את הגורם המעשי לשחרור ליטא מהשלטון הסובייטי,
הרי כמעט כל היהודים ראו את המלחמה בנאצים במידה
רבה כמלחמתם .אין תימה שכאשר הוכרז ב  1942-על מגבית

החדרים של היררטרת היהודיות קוימו תפילות כמעט באופן
שיטתי .אפילו צעירים שקודם-לכן היו רחוקים מהווי דתי.

השתתפו כאן בתפיהל .רובם ככולם שבחר בראש·השנה וביום·
כיפור ךרבים שבתר גם בשאר הגחים .סדר פסח נערך כאז על
כל פרטיו ודקדוקיו בהשתתפות מירכית ופעילה .הגדה·של·
פסח וכן מגילת·אםתר העותקו לעתים ביד.
הילדים רבני הנוער לא זר בלבד שגדלו כאז באווירה יהודית
חהמ  -ידבור באידיש ,שיריה בעברית  -אלא שקיבלו גם
שיעורים בפרקים נבחרים של חולדות עם ישראל ,וכמה מן

המבוגרים לימדרם את השפה העברית .ביד הפעילים במישור
הציבורי

היו :

וכדרמה.

לקרן הטנקים של הצבא האדום" ,איש לא התנגד"

70

מקרב

היהודים  mם השתתפו ,כמידת יכולתם ,ואילו הליטאים התנגדו
בגלוי למגבית.

עמדה זר בהא לביטוי גם בעניין הגיוס לצבא .כ"יין.םדרת

בלתי מהימנים" לא קיבלו את היהודים כמר את הלא·יהרדים
לצבא האדום ולא לפורמצירת צבאיות אחררת,

11

כאשר גריסו

יהודה ררזמן ,אברהם לנגל בן ,מחושק ,הגברת

כמה יהודים הסתבר ש"זר חיתה טעות" ,כי אנשים מסוגם "לא

שיינה קליבנסקי רעוד .כדי לשררת לחיי הפרס והכלל צביון

עם זאת הוכיחו היהודים המגו·

דרמה במידת האפשר לחיים מלפני יהמוחמה בליטא ,המשיכו
לכנוח

אח

הפעילויות

המסורתי בארצות המוצא,

הציבררירת·עדחירח

כגרן :

בציון

כינוייו

"מערת חיטים"" ,צדקה גזו·

לה"" ,תלמוד תורה"" ,מנייד"" ,ורינטער·הילף" וכדומה .נימה

לוקחים לצבא ולא ייקחו",

72

רשים והאסירים נכונות להתגייס ,ר'לפחרת במקרה אחד אף יזמר
פנייה נעניין זה לשלטונות .על כך מספר פרלרביז שהיה אז
עצור במחנה את הדברים הבאים 79 :

"מסרתי נקשרת כמה פעמים שיקחר אותי מתוך המח·סגר

השל פות
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אחרי שקיבלתי כמה סירובים

כזית וכדומה .מכיון שבליטא שרדו כמה מבבי משפחתו, ,רסתכן

כתבתי גם מתכב לססאלין והסברתי שהצבא היהודי מוכרח

וחזר לשם .לאחר זמן

בעצר ·,,,לע שלטובות הבטחון

)מחנה·הסגר( אל החזית •..

מנקודת השקפה היסטורית להשתתף במלחמה הזאת  11ח1ז

בליטא והוגלה נשבית ,הפעם לחבל

דגלו היהויד •• ו• ,תכבתי שם שהמנתדבים לצבא היהודי
הזה יבואו מכל העולם ,םג מארצרת·הברית ומכל פיגרת

קצר,

קראסבריארסק7 &,

גורל דומה פקד רבים אחרים שהעזר לאחר ריצוי עובשם

לחזור באופן בלתי·  nוקי לליטא ,תוך בסיון להיעלם מעיבי

העולם ,וזה יחיש את פתי  Mהחזית חשביה  ...לאף אהד
לא סירפתי את זאת משום האחריות .ידעתי שהרבה מאד

בודדים ,לא הצליחו בדרן·כלל גם הבסיובות להיחלץ בצררה

התשר·

לי גלית מן הגלות ,אם על·ידי פנייה אישית לשלטונות  •oואם

מהיהודים שהיו אתנו ביחד יסכימו ללכת לחזית ...
בה היתה מעניינת••• את זה ראיתי כשנאה דלגצי  ,iמי, 1·~;,
עם איזשהו גנרל ב.ק.וו..ד לראות אותי  -מי אבי -
ולחקור אותי .נאמת נחקרתי וכבראה שלמדו מי אבי ובזה
בגמר

העניין .•.

בכתב שרם תשובה לא קיבלתי".

בעוד שהשלטונות הסובייטיים ברתעו בסופו של דבר מגיוס
הגמורשים והאסירים לשירות פעיל ,הרי לא ויתרו עליהם

לצורן התעמולה המדינית .על כן מספר מפקד קן בית"ר
לשעבר נשאןןלו

; 7D

"נשבת  1942הייתי כלוא נמחבה·כפיה פאצי'ורלאג בסיביר.
רבבות מתר שם נכפור ,במחלות וברעב ,ויחסם של אנשי

המz:זטרה הפוליטית אלינו היה אכזר מכל .אפשר איפוא

לתאר את תהדמתי כאשר נוקר אחד הוזמנתי אל המשר.ד
רשם שני קצינים נעלי דרגות גבוהות ניקשובי באדיבות

לשבת ,לנוח ולהתכבד בתה ובסוכריות  ...הם שאלרגי
באדיבות להשקפותי על המצב הכללי ועל גורל המלחמה.
לגמתי מן התה החם ואמרתי ' :בו ,מה יש לדבר ,זאת מלחמה
קדושה ויש להלום בפאשיסטים במלוא העוצמה' .ומה דעתן
כיהודי ז ' -כהיודי ז שאלה תמוהה ,הנאצים רוצחים את
בני עמי בכל אירופה .יש למגר את נגע הנאצים' .אם אלו
דעותיו

אמר אחד הקצינים

-

-

הרשות .חלק ביכר מהם נתפס והוגלה

לקובסוליו s ~ ,nאו על·ידי דרישה מקרובים ~-

יהודים ביאקוטיה לצאת משם וללמוד ברחבי נרית·המרעצוח.
אולם עם תחילת המסע האבטי•יהודי החזירו את

הנאציזם

שחתמתי

כספיות •..

בתרומות

מובן

שחתמתי ...

על מיסמן זה ,טפח לי אחד הקצינים על שכמי
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באומרו שאיו לו ספק כי לתלאוחי בא הקץ ,שאבי עתיד
להשתחרר ממאסרי ,שהרי בבי·ברית אבחנו".

כרלם•s.

הוא

הדיו גם לגבי מקרים דומים ממקומות אחרים .זאת רעו,ד גם

לאחר המלחמה המשיכו השלטונות לגזור עובשי מאסר על
גולים שכביכול עסקו בארגון "רשת סוכנים ציוניים" ,בקיום
פולחן דתי חשאי ,ב"חעמולה אבטי·סרבייטית ובהסתה לבריחה
מרוסיה לפלססיבה"8 •,
היו גם מקרים טראגיים ,בהם נאלצו לאחר המלחמה אסירים
וגולים יהודים לשהות במסברת אחת משותפת עם פושעי·

מלחמה ליטאים ואחרים ,משתפי פעולה עם הנאצים ,ועם
רוצחי יהודים בתקופת השואה .רק באמצע שונח

ה· so

ובסופו

הורשה מספר ניכר של גולים לחזור לליטא .לימים זכו כמה
מהם ומבניהם לעלות לישראל ולהשתלב במהירות יחסית בחיי

המדינה רכן גם ל·המשיד

בטיפוח הרעיון הציוני והעליה

מבריה"מ ,פעילות באגודת "אסירי צירו" וכדרמה .עם זאת.
במקומרת נידחים בבריה"מ נותרו עדייו מספר יהודים שהרגלו
בשעתם מליטא ועד היום טרם

בוודאי לא תסרב לחתום

לאחר

בליטא או בחו"ל.

יתר על כן ,עם תום המלחמה דד.תר למסרפ מצומצם של צעירים

חזרך86 ,

•

על מיסמן זה .הוא הניח על המכתבה דף נייר מודפס.
קראתי את תרכבו של המיסמן .היתה זו פנייה ליהדות
העולם 10 ,פנייה לעזור לנרית·המרעצות במאבקה בגד

נשבי.ח1u

להוציא מקרים

מעצרם והגלייתם של אלפי יהודים ליטאים ,שהחל בתחילת
מלחמת·הערלם חשביה ,התמשך איפוא מעל ומעבר לתקופת
המלחמה .אם כי איו להשרות את מצבם של הללו עם גורל
אחיהם שבותרו ל"חסדי הנאצים" ,הרי מבחיבת סבלם והיחס
האכזרי כלפיהם ,חיתה זר תרפעת·לרראי לשואה הגדולה שפקדה

אח יהדות מזר· nאיררפה .פרשה זר מהורה גם חלק אינטגרלי

למרות זאת נוחר אסיר זה במחבה·המעצר עד שבח , 1947

במסגרת

ההתמודדות

הממושכת

ניד

המערך

הקומוניסטי·

האחרים,

סובייטי לבין היהדות הלאומית .לאור הדברים שהונאו לעיל,

הוגבל בזכויותיו האזרחיות ,דהיינו  :ניתז לו היתר להתיישב
אן ורק במרחק של  201ק"מ ממרכז אדמיניסטרטיבי כלשהו.
במלים אחרות  :גלות נצחית באזורים הצפוניים :זzל ברית·

בראה בעליל ,שגם בתנאי מעצר וגלות הוכיחו יהודי ליטא

עד

סיום

מרעד

עובשו.

כמר

רבים

מן

המשוחררים

המועצות ,בטאיגה ,ביערות ,בחבלים הנדחים שבאסיה המר·

עקשנות בלתי·רגילה למען שמירת ערכיהם הלאומיים והתרבו·

חיים וכן חיוביות בלתי בדלית שסייעה לרבים מביביהם לגבור
מבחינה פיסית על תלאותיהם.
ירשולים1973 ,

הערות

.1

ראובן רובינשטייז

נאסר בין הראשונים כבר

ב" ,12.7.40

ונחקר

לרקישקי .ב· 1באםר;ל  1941הוקרא לפגיו פסק·הדיו

כדלמקן :

חודשים רבים כמרגל וסוכן אימפריאליסטי .נידון על·דיי
"טרויקה" )עודת שלושה( של ג.ק.וו.ד .לשמונה שגות מאסר.

פגים קבעה ,כי מג nם·זאב גבין הוא אלמנט מסוכן לחברה

הוא נשלח למחנה באיזור פזsצ'ורה ,בתחומ; קומי .,ר.ס.ס.א זמן

ליטה לכלוא אותר במחגה·עבודה מתקן לתקופה של  8שנים".

קצר לפגי פרץו המלחמהM .ש' ,ם'Mל

) (, 1941-1940

בפרוץ

הסערה

בליטא

בוכתולי דור בעריכת בנימין וסט ,קוץב ',ב תל"

)להלן :

"הוודעה

המיוחדת המיעיצת ליד

הקומיםריון

במהם גבןי ,בלילות לבנים ,ירושלים ,תשי"ג

; 128

העממי לענייני

)להלן :

הר•n

בגין( ,עמ'

ביוני  1941הועבר מהכלא למחנה באזור פזsצ'ורה )בקומי

איש ליטא( ,עמ'  .7S--66מנחם בגין נאסר

.(.ר,ס.ס.א אייזיק לויתן נאסר ב·  11ביולי  1940כשאורל.י נחקר

בראשית ספטמבר  1940בווילנה ונחקר במשך חדושים בכלא

במשך חודשים ובמארס  1941גזרה עליל הוועדה המיעיצת של

אביב 1955

יהדונ' lליטא

462
נ.ק.וו.ד s .שנות מאסר במ nנה·עבודה" ,בעכלו קשירת קשר עfג

במסע ,כבר מחוץ לליטא )בתחנת-הרכבת של נרבר·זוילייקא

הבורגנות הבינלאומית ,תעמולה אנטי-סובייטית ופעילות המהווה
סכנה לציבור" )סעיפים  ,58/10 , 58/4של הקודקס הפלילי הסלב"

במערב ביילררוסיה( .ראה גם להלן.
עד' זאב ברנשםיין ,מי"ז', ,א עמ'  .7-8יתר על כן ,כשהבן
הבכור במשפחת ברנשטיין טען שעליז להשלים שלרש בחינות·

ייטי( .כחודש
"עם מגן דוד
בסיביר( ,עמ'
המכון ליהדות

•2

,14

לאחר-מכן נשלח למחנה פןsצ'ורה .ורמז םריםםר,
בסיביר" ,ומםזן האץר) 17.9.70 ,להלן  :מגן·דוד
 .7והשווה עד'  .Mלויתז,' ,א מדור לתיעוד בע"פ,
זמננו )להלן  :מי"ז( ,עמ'  12ואילך.

גמר בבית·הספר ,נאמר לו " :תקח את הספרים אתך ,שם תוכל
ללמוד ותוכל לבוא לקרבנה כאשר יהיר לך דב,חינרת" ,שם ,שם.

במלןרה אחר ,כאשר שאל אחד המגורשים ,קצין נציבות בית  nך,
את אנשי הצוות )יהודי( על יעד הגירוש ,נענה " :לא רחוק -

במשך שבוערת השלטון הסובייטי בווילנה נאסרו והרגלו לשטחים
אנה

הסובייטים כמה עשרות יהודים ,לביניהם מנהיגי ה"בונד" :
רוזנטל ,עו"ד טייטל ,יוסף ארונוביץ ,לייבל ויינשטייז ,ינקל
ז'לאזניקוב  jמנהיג הפ 1Sלקיסטים עו"ד יוסף צ'רניכוב ובנו
מיכאל  -מפעילי הטריטוריאליסטים  jעורך העתון "רעד טאג"
 הסופר זלמן רייזן ; עורך העתון "די ציים"  -אחרון צינצי·נאטוס  jהתעשיינים זכריה כוראלס ונחמן לוין ; המורה חצקל

אתה תשוב כעבור יומיים" .עד' יכדזכיץ ,מי"ז ,עמ• •9-S
 .15אחד מראשי האיגוד המקצועי הכימי·פזליגראפי שגזייס כפעיל
מפלגתי לביצוע הגירושים ,זועזע קשרת ,לדבריו ,למראה גירושו
של חנווני יהודי זקן מרחוב רדוניצקי .הוא התריס באזני יף'ר
האיגוד הליטאי היאך מוציאים זקן כזה שהנר חרש ואינו

"כלום כזה יכול להזיק  "1עד' יזננקל קירזיזאזםקי )קפלן( ,מי"ז,
עמ'  .6והשווה  :כאלכזנירשקי ,עמ' , 108

פאטשינקו ,ד"ר יעקב צימבלר ,ד"ר יעקב פרידמן רובים אחרים.

י· אשזםסר" ,ררילנער אקטראליטעטן" ,וי איוישזנ שםימזנ,6.11.39 ,
עמ'

•3

•2

נ.ק.רו..ד

מחוז בירז',

מתוך הוראת פ .ליס~ס .מפקד
מה·  .30.1.41מתורגם מליטאית מתוך A. Merkelis, Masininis
 as i S.S.S.R. Lietuviu Arcbyvas, Bolse-וlietuviu isvezyn

.vizmo Metai. Kaunas-Vilnius 1941

)להלן :
•4

), 6

ארכיון הליטאים( ,כרך  ,2עמ' •10

פרטרסםאט מהנוסח המקורי של תעדוה זר

ראה :

,17

גאו( ,עמ'

ירםוף נאר ,אזרי

ניאלץ לברוח ברגל"

באג cםםזMר' ,מי"ז ,עמ'

•6

מהפרטרסםאט

)מה (6.6.41-

של

.18

•34

כן למשל הלך איש·הציברד הידוע מקרבנה ,ד  11ד לאזאר פינקל"

טופס

זה

ראה :

רדזרריצ'ירס" ,העצ·

"םיאסא" וממונה על הלשכה של המיעוטים הלאומיםי במרכז

של

הבולשביקים" ,גcכריוז הליגcםים

,1

המפלגה הקומוניסטית(,

עמ'

בתו

חיתה :

ושאל :

חלמאי מגרשים יהדוים ן תשר·

בגייס החמ;שי עלולים

"זר שאלה מאד נאיבית.

להיות גם יהודים ובמיוחד ציונים ואתה לא צריך להציג קושיות

עמ1

.20

בדר"ח היומי מה"  30במאי 1940

המתייחס

.19

,2

עמ'

כן למשל עלה בידי קרוביהם של משפחות ד,משישקי ,דיאלו
וברריס ברנשטיין מקרבנה להשיג את שחרורם .אמםנ שמעז בני
משפחת

•33

(, 4

עמ'

כרנשםייז

.13

שנים( ,עמ' 6ו:ו.
 *. 11בחיפשו שנערך באותם ימים אצל הסוחר הקובנאי בארזן נפלט

כדרר מנשקו של ראש החוליה

זכתרצאה מכך נפצע בכתפו

המיועד לגירוש יעקב בארון,

ראה הזר"ח בחתימת

ז1רזניז,
יליד - 1917

משפחת דיאול אמנם הורדה מהרכבת ךל'ימים כקלעה לגטיו.

על·ידי

ושלחו אותם" ,עד• יוםף שאמלי ,מי'tז ,עמ' , 10
 .20מ .משרי,ו:כ~ 11 ,זכרונות מתקופת השואה" ,נשר 1
עמ' ) 92-91במקרטע(.
 .21עד' זבג cםראקבישקי ,מי"ז ,עמ' .7-6

) (, 46

) Lithuanian Bulב"  19.6,41לגלאדקרב ,ראש נ.ק.ג.ב .בליטא
 718 (1947] , pp. 22-23וג(. letin, Vol. 5, N .

; 17

וינה ויליוז ,מי"ז ,עמ•

; 23

מרץ , 1966

רזו רשכבוביץ,' ,א מי"ז,

אליהו זוכזהד ארלשוכ.ייד ,מי  11ז ,עמ'

, 17

על סידרו

"קורכן מנחה" שנותר במשפחה יהודית מינונה "לאחד כל החי·
פושים וההחרמות"

חיפושים קפדניים ויסדויים נערכו בעיקר אצל פעילים פוליטיים

עמ1

.12

במקרה אחד הצליח מנהל ביח  11ד ,באמ·

קרמו ,שהיו דיידי הוריו .בדם ,למחרת "לקחו אותם עוד הפעם

עמ•

•107

לאחראים

המקומיים.

עד' שרה בניםיני·

צעות המלצות של המפלגה הקומוניסטית ,לחלץ את בני משפחת

אנשי דמ,טה המבצעי בקרבנה )טווס ,קרלין זמילרויצאס( ,שהרגש

לשעבר .שם הוחרמו ספרים ,תעודות ורשימות .ראה :
אולשםייז ,מי"ז ,עמ'  ,16יברזכיץ ,מי"ז ,עמ'  ,9-8על חיפוש
שנערך במשפחה יהודית בווילנה במשך כל הלילה ראה  :סמבול
כאלבטירשקי ,שטארקער פלן אייזן ,ת"א ) 1967להלן  :באלבע·

מתן

שוחד

לייכנזוז ,מי"ז ,עמ'

 .22עדויות :

עדריות

מתוך :

ראיון ',ב מי"ז ,עמ'

; 10

ודאה גם םש ,עמ'

במקרה אחד הצליחו למנוע גירוש משפחת רולמרם בקידיאן,

מקוצר ראה Wam B. Walsh, Readings in Russian :
History, Syracuse Univcrsity Press 1959, pp. 634---{;38 .
בתיה גרלדשמדיט" ,נאבקתי ויכולתי  15שנים בטייגה הסיבי·
רית" ,ינוכה זנל נרות הרריליה ,תל-אביב)' 1972 ,להלן 15 :

ברנשטיין,

שהיו כבר בתרן הקרונות ,שקוראים בשמו·

תיחם ,אן חששו לענות )מפחד הפרדה( והובלו הלאה .יוםן זבגc

•9
•151-148
 .10הפרטרסטאט המקורי של ההוראות והתרגום בשפה הליטאית
מרכא בגcרכידו הליי-אםם ,שם ,1 ,עמ'  .51-37תרגום אנגלי

,13

מי"ז,' ,א עמ'

,259

והשווה גם עד' וכוים

אלו  " Iעד• ר11ר כביןימ כלירוז ,ב /מי  nז ,עמ' , 13

תיחם .םש ,כרך

ר'ישקי(,

וויכ,1

שפגש בזמן הגירשו בבן עיירתו ,אמר

נ.ק.רר..ד

הפרםרסטאט של החוזר מובא אצל גאו )כנ"ל ,הערה

.12

-

דע' םאקש ,מי"ז ,עמ'  ,2'7איש נ.ק.וז.ד.

שטייז .למנהיג הקומוניסטי היהדוי ,רנ,יך זיאמו )שהיה גם עודך

למחוז קטרינגה נכללו  15ציונים ,אך אין ידיעות לגבי משפחן·

•11

,18-17

והשווה גם

:

כוו·

"לן סוף סוף יהיה יותר טוב רמה יפול בגורלנו ז כי הרי

כרנםשייז,

, 15

םש ,שם,

עמ 1

המלחמה מתקרבת" .כרשרםיין ,עמ'

•2'7-23
מתוך תעתיקי הדו"חרת )בתרגום ליטאי( ,ראכיון הליגcםים , 1
עמ'

•s

המקורי

לתרגומו המלא בליטאית

זים הראשונים

.7

מינונה ,שמואל

,146-143

, 25-24

•260

עד' ווו רשכבוכיץ,' ,א מי"ז,

לו :

של

)להלן :

בור·

שםייז  Iעמ' , 260
 11א .כך למשל ניחם בשעתו את המגורשים ,המנהל לשעבר של
חברת "אינט•ריסט' ',לאמור " :אתכם לפחות מסיעים ואילן אנחנו

לפי עדותו של איש-שמטרה בווילנה הוחלט להכין רשימות
מיוחדות לגירוש אותם יסרדלת שהוגדרו כ"ספקלואנטים" .עד'
חלק

עד' אולשםיין ,מי"ז ,עמ•
שטיין( ,עמ•

איז נוס געשען איד ליטע ,תל·אביב  ,1965הוצ' "מבררה" )להלן :
•5

; 22

והשווה גם ציחק רכשרםיין" ,עם

ינובאים בגרוש סיביר" ,םםר ינוכה ,ת"א תשל"ג

של

רואה :

.23

דאה :

בושרםייד,

עמ1

, 264

כך למשל הסתנן בחזרה ראש משפחה )ממנהיגי "המזרחי" בלי·
טא( לקרון בו היו אשתו ובתם התינוקת ,לשוב לא הופרדו .עד•

אזלשםייד ,מי"ז ,עמ'

,20

בכמה מקרים נמנעה ההמרדה מחמת

קולות הבכי והזעקה שהקימו בכי המשפחה  .עד' כלה םחזמ,
מי"ז ,עמ' , 3

מרת ברעדו למאסר )ראה גם לעיל( .בחלקם הניכר היו אלה

 ,24הטבלה מובאת מהמקרר הליטאי )בשינויי סדר קלים(
ארכיון הליאטים ,כרן  ,2עמ  .49 1דנ,תזנים מבוססים על חומד
של מינהל מסילות הברזל הסובייטיות שנמצא לאחד כיבוש

הופרדו ראשי המשמחות ממשפחותיהם ,בשלבים יותר מאוחרים

האיזרר בידי הנאצים .אודמן מספר המגורשים מבוסס על ההנחה

נראה שניסן גרלדברג נכלל ביו ראשי המשמחות ,שלפי הרש•·
אישים בעלי רקע של פעילות פוליטית בעבר .במקרים רבים

מתלך :

השלםר n

463
המגורשים

שממצוע

מהמסמר שנקבע

בכל

ה•ה

קרון

בהוראות של

כלומר,

, 35

שלסוגות

יותר

מעס

הבטחין הסובייטיות ,

הרביזיוניסטית וכן גם בברית ותיקי הלוחמים לעצמוcות ליטא.

בקרןו מס'  s1של הרכבת שנסעה לקוcסיחינ oקי  ,קלוחת שבחבל

.32

שכאמור הורו על  25א•ש בלב.ד ראה לעיל .

ג . 5מסמר המגושרים מליטא ביוני 1941

אלסאי,

נע ,לפי מקוררת ליסאיים ,

כן קיבלו מרקים  ,דייסות ,נקניק ,מעם קפה ופעם חלב .רע '

בין 10ס,tנ. 11g.:s & s,ructure ) 3ג . phic chג [' . Zuude, D.:n1ogr
 uanu ~ 3/4, 1964, p . 6ו . , Liנ an iנ Lithtוו t iלב· ·fu , 000 ,
 tos plotas ir g}·v.:ntojai, Lieluviuו ( K. Pakstas, l 'at
)  .Enciklopedija, X. p . 447אומדנים דומים מצר•םי גם נמקו "

תכשט"ן ,ב ' ,מי" ,Tעמ'  , 14והשררה :עד• כוירם כרנסשייך,' IC ,
עמ'  i 36כושויטיך  ,שם ,עמ' •260

רות ליסאיים גרסוכים ,אם כי הנתונים הבדוקים גומלים מהם
בהרבה.

מקרר ליסאי

לדוגמה :

נתונים מתוך

מביא

.33

עמ'

מסמכים

ראה ה oיפא בהערה •25

עם זאתM ,רכיון

)הוכיררט

מקומרת

לוני

. 36

של

כני

המגורשים,

הליאטי,

הלאום

נמצאים

טםרז מס'

*. 36

 List o[ deport.:es from Lithuania during thc Soviet  pil\ed by the Liו 1941, conת ltussian Occupation i uani an Red Cross and cdited by the Consulateו tl
 i11 Ncw Yorkו. l of Lithuani ,ג  .Gencrצילום הרשימה באר ·
מס' 100/68

כיון יר·רשם,

אין להגיח כי רשימה

.B 1-2

p. 273

.York

1946,

נרינהויז,

אומדן של 4,000

על

 Hהשנה האחרונה לקירם היהודי

ליMט,' ,ב ת"א

, 1912

עמ'

ראה :

יהודים

נראה שבאומדנים

.345

אלו לא

את המגורשים היהדוים מליטא

. 15

גם ראש הקן לשעבר של "השומר הצעיר"

להגיע אל דדוו בגירוש ולשהות אצלו "עד יעבור זעם" .ער'

וקל ,מי",T
 .31ערויות :

עמ' ,24

רהזנ•לכץי ,עמ' ;{7-

שט-יד ,עמ'

דשכברכץי,' ,א עמ'

i

; 21

ברר·

לפי המקור האחרון ערכו גם אנשי נ.ק.רר.ד.

,261

חיפוש מדוקדק בכליהם של המגורשים שהגיעו לביסק

ב·s

ביולי

) 1941לאחר  26ימי נסיעה( ,םש.

.38

כן ,למשל ,ב"תעררת הזהרת" ) Dיסת · גייר פשוטה ועליה כמה

טבלה זר מבוססת רובה ככולה על רשימה של  500מגורשים

פרסים אישיםי ,שניתנה למגורשים במחוז סולרנשגה  ,עמבר לנהר

ואסירים יהודים מליטא )וכרס לאיזרר וילנה( ,שהרגלו ביוני 1941

אוב ונהר קטרגי( גרשם כי "לנושא אלתה מותר לכרע רק בתחומי

ומקומרת גלותם .

ראשו לגביהם מצריים ציוני מקומרת מוצאם

המחוז סרלרנשגה" .כרטשריין,

פרטים אלה הוצאו מתוך רשימה של כ "  1,400שמרת של יהודי
ליטא

)כפליטים

בבריה"מ

הרשימה הורכבה

ו כגולים(

יוצאי

באיגוד

במלחמת · הערלם

ליטא בארה"ב,

חשביה .

השאר

רבין

כתשםי-ו,' ,א "!,ימ עמ'

.39

עהכורה,

ב Mרכירן

ישעיהו

אוסף

תיקים

ררזובסקי,

IV

, 104

6. 104ג /חלק מרשימה זו פורסם tב•רטר ליטורסשיר ",י" ניר·
יורק) 1943 ,יוני

דצמבר(.

i

עמ'

,264

עד' רשכנוכיין,' ,א מי"ז ,עמ'
עמ'

.40
,41

השררה

ז Mכ

גם עד'

,14-13

.24

והשררה ער' גזכהם קל•כבםק•,

מי" ,Tעמ'  ,24על עבדות נשים גטאיגה

שימשה לקשרי מכתבים ומשלוח חבילות .עותק מרשימה זר מצרי

ראה :

עד' ו•לירן ,מי", T

.1

עד' רהמילכ'יך,

מי",T

עמ' • 10

אם כי כאמור ניתנה לכל משפחה אפשרות לקחת עמה לגירוש
 100ק"ג חפצים  ,הרי למעשה קבער "אנשי השלישית ומ.צבעית "

תחת כותרת "מקומרת אחרים" רוכזו נתונים על יוצאי  29מקל "

מה וכמה ירכלו לקחת עמהם .על כן "היו אנשים שבאר אך ורק

מחות

עם מעיל·גשם והיו אנשים שאפילו הביאו מכוגת· nוכירה וכדר·

מות קטנים

יחסית,

מ ·  , 1%דהיינו :
מאז'ייק,

שמכל

מפוקרוי

ראדורילישרק

אחר

י,רב,רג ,קרוק,

מהם נמצאו

ריאנישוק

רשיררריגט

סימנה ,שקו,ד וירבאלן וז'אנר

-

בשרימה

  4איש ;;3

מראקישוק ,

בישיטרס,

מפרסברל,

 i 2 -מדררסקניק ,יוsלוק,

ביר ,' Tקרשידאר,

מה" .עד' רהמילכ'יך,

.42

גלוראן,

קורשאן  T ,י'דיק ולאודיי

שהציל

,1 -

עם זאת יש לציין ,כי בשל שיטות הכנת הרשימות נכללו בהן

הכלכלי,

והוכוליטי .כן ,למשל ,

הסוציאלי

כן ,

למשל,

העוסק

מי",T

עמ' •S--7

בעל · אחרזה

יהודי

לשעבר מליטא,

בזמן

הראשון לגירושו לסובחוז ביסק שבחבל אלסאי ,כסבל  .לאחר
חיי כמה וכרות יצא שמו ברבים שחרא מעין מרומסרר·

ו טרינר ,ומינו ארחו ל"פקח·בריארת" על הבהמות במשכורת של

לעתים גם אגשים שלא היו צריכים להיכלל בהן מבחינת מעמדם

 100רובל לחדוש,

נכלל ברשימת המרע ·

יסכל ערר

. 150

ובמידה שלא תהיה תמותה בין הפרות

-

כן היה מקבל ביצים ,כביכול ,כרי להכין מתכון

מידם לגירוש עגלון מעיירה קטנה בשם קאמייקה ,שנורע כאוהד

מיוחד לפרות  .עד' אםר•ל'!, ,י'מ עמ'  .1סטודנט לשעבר ,שעבד

התנועה הקומוניססיח ,אלא שכשנח  1919שירת כמתנדב בצבא

בתחילה בביח"ר לסוכר של בי oק בטעינה ופריקה לש פחם

בעל סחבה לשעבר מקיבארט

קודם נהג

הליטאי  .כן נכללו ברשימה מילד

-

שפשט את הרגל ,רבן ארתה עיירה
עד' שרכרגכץי', ,א

עמ '

"!,ימ

-

i 20

ואבנים ,התקדם

מינץ" ,שהיה אבירן גדול",
ב '  ,עמ '

.20--18

.24

מהעיירה

עד' קוכנוכ•ץ,
וחנוונים

מי",T

זעירים,

רכורז  1יגקי', ,א

עמ•

,2

שמאן·דהוא

מי",T

עמ'

הלשין

עליהם .

עד'

ד"ר

מי",T

עמ'

-23

לנגלעבן  ,סוחר לשעבר מקרבנה ,שעבד בתחילה עבדות פר,ך

קיבל לימים עבודה של מחסנאי .עד' ניטה :י,ליכנסק• ,מי ", T

גם מווילנה הוציאו בעלי מלאכה
Mמיר

במשך הזמן

וקיבל תפקיר עגלון.

בשוררים ראחר•כך בסוסים .ער' ש~כנוכ'ין,' ,ב

טראשקון הוגלו שתי משפחות "שלא היו גבירים ולא ציונים ".

. 31

ולג oרn

להסתדר שם " ,כדי לחיות

בקרבנה ,ששהה כפליט באסיה המרכזית וחשש ממאסר ,ניסה

קיצוניים לגבי כלל היהודים המגורשים בליטא  ,כמר  12,000איש ,

•30

ראה

המנהל לשעבר של חברת "איג·

ביד אנשים משלנר ,שהרי הם כבר היו מסודרים )יחסית("  ,ער '

נכללים יהודי וילנה וסביבתה  ,ומאידך אין גם לקבל אומדנים

על · וכי ער' ריגרזרנסקי M ,רכירן םררשת ,03-381 ,עמ' , 4

בין

•21-20

המגורשים

מליטא.

ער '

סוריסט" בליטא  ,שהיה פליט ,נסע מטשקנט לחבל אלטאי לבקר

זר

ש.

לגור

עמ'

טשMק"!, ,ימ עמ'

בליסא• ,ספר •הרות

חנוכה

הסגר

•3

ומחוסרי כל,
רהםילץיכ; מי",T

מלאה .

.29

עמ'

במחנה

בברית המועצות " .

היו אפילו מרקים שפליטים יהודים מליטא ,בדרך·כלל בודדים
עברו

 .21אומדן על  5,000-6,000יהודים שגורשו ,ראה באר ,עמ' , 136
והשררה גם .i ..G . Cha ~ e, The H istory of Lithuania, Ncw :

.28

,3

" נר

עמ' 205-204

,Julius Margolin,

Obcr\cben

'Mב שכ'" Mמדר,

ברשימה שמית שהורכבה מת ו ן הודעות של קרובים אר ירידים

 18,SMשמרת :

i1

:

 huanian Bulletin, Vol . 5, No. 7/8 [1947] , pp. 27-29 .34ו .l .i

)במקרטע(.

הגירשו

עמ'

והשררה

עד ' '!"',כל•חםר מי"ז,

•5--4

סובייטיםי שנמצאו בריגה ,על וכיהם הוצאו מליטא  21 ,214איש
ראה להלן( .

מי",T

עד' כתשיט•ן,' ,ב

ist A\\es . 35

הליאםים ,ברך  ,2עמ •  ,25אומר את המספר הכללי ב·  35אלף .

.26

היה בזמן מoויםי לחם בכמרת שלא יכלו לכלותה .כמר·

עמ'

.43

•21

לישיוב

הכפרי מז!צ ' ישצ ' ז! שבחבל אלסאי

הגיעה פעם וערת

נ.ק.ור  .ר , .התנפלה בקולי קולות על בני משפחות האסירים רהז·

• 12

כמה פעי ל ים פוליטיים היו אמורים להיכלל ברשימת המגורשים

כירה שאסור להם להתקרב אפילו למסעדה במקום בשל היותם

מקס

"מרגלים ובוגדים" .משנשאלו לגורל ראשי · המשפחה עבו שדם.

שרכנ ו ביץ ,סוחר עש י ר מקיבארס ,שהיה פעיל ציוני וציר בקוב ·

 Mוכגרו בעצי

גם מבחינת
ליאון

גרס ;
הכלליים ;

מעמדם
צ'רנס,

הכלכלי והסוציאלי
שהיה

גם

חרשתן

דור חסמ ;,שהיה יו"ר תנועת

ולה י פר,
וגם

כגון

מפעילי

המכבי,

:

הציונים

פעיל בתנועה

"בורו כבר מזמן רגם אתכם ימיתו ניריה אם לא
מכם מקדחת" .עד' כלה הסןס,

מי", T

עמ' •S

 *, 43להלכה אמורים היו להשתחרר כל אזרחי פולין )ער ה · 1ב"DO

464

יהדרת ליטא
טמבר  (, 1939למעשה היר גם חריגות מסיבות שרנות .כך ,למשל,
שוחרר נציב בית"ר במרלין ,מנחם בגין ,ואף יצא לחר"ל ,ואילו

משפחותיהם ראה גם

ובסמה .נכיד )כנ"ל ,הערה

15 ,44

שנה ,עמי

•45

לקרוביו בליטא .המכתבים הגיעו לתעודםת .עד' כMז כרנשטידי,

•277

השררה גם :

.46

,52

עמי ,1JJ7 , 198

כץי', ,א מי"ז ,עמ ', i 10-S 1ב עמ

.25
)להלן :

1

.3

עדריות :

ושכנו·

רוכnילכיץ ,מי"ז ,עמ

. 12

ראה עדויות  :שוכנרכץי', ,ג מי"ז ,עמ' i 9
עמי  i 33-32פאריל ,מי"ז ,עמ'  i 1ברריס רכנשםייד', ,ב מי"ז,
עמי .-5ד לימים נדרן ברנשטי ' 'fעצמו ל"  8שנות עבודת פרך.

1

גלות ביאקרטיה( ,עמ' •90

גם אלח שלא ידעו את כתרבות קרוביהם ,היו מדם ,שהצליחו

.53

מתר :

לאתרם .במקדח אחד שלחו מיאקרטיח מברק לניו·יררק ללא

ד"ר בנימין בוגר ,ד"ר יצחק לריתן ,ד"ר י .בר,צקיס ,המדנ.דס

כתרבת,

עד'

י.מ .בלון ,ליארד צ'רנס ,מאיר שצ• 1פק ,ראובן גרשטיין ,בדך,

ארלשtכ'יו"!, ,ימ עמי

המדג.רס גליקמן .ד"ר ל .הםלזרן
יחרות ליאם ',ב תשל"ב

)להלן :

שהיו במחברת ובגירוש

-

יהדות ליטא על סף הכלירן,

סף הכלירן( ,עמ'

.348

משרם

חרא נדון למאסר ועבודת-וכרך "עד שקרס

וכרע" .ר .לריתז,

"דיביזיה דארמה עם הררי כחול לבן" ,כהוכנה נחל ,מסי ) 7אמריל

(, 1965

עם'

, 13

 .47שיארל יררככץי
 (, 1972עוב'  •34והשררה  :נםן ורו כםיכיר ,עמי .ך

-

"יחזקאל דילירן שלנר" ,אץר שיארל )אפריל
לפי סעיף

 •48כ,ן למשל ,הואשם קצין נציבות בית',ר' יבררביץ ,
 - 58/13מאבק אקטיבי גנד מעמד המועלים -
שברת מאסר ,מפקד  iPבית"ר בקרבנה D ,רלרביץ ,הואשם לפי
סעיף  - 58/4קשר עם הסתדרות קרנטר·מהפכנית בחר"ל -
ונשפט )רק ב" (1943גם הוא ל·  10שנים .סגן נשיא מפלגת
ונשמט ל·10

המדינה בליטא ,ד"ר הסלזרן ,שבעצמו נשפט ב" 1943ל"  5שנות

"!,ימ עמ'

מהדוג.םה

במכבי,

הבאה :

,56

בין

-

כמימףן

גם הערה 28

,57

)כב"ל ,הערה  (, 1עמי  .79קצין נציבות בית"ר י· יבררביץ ,שהיה
תחילה בסברארראלאג ,נשלח אח"כ בספאצלאגר לקאראגאגדא.
 ,50בתר של חסמן )ראה הערה  (48היתה מתדפקת מדי יום ב·

.בק.רר.ד .

של ביסק ושואלת "איפה אבא שלי" ,עד שירם אחד

קיבלה את כתרבתו במקרם מעצרו ,מחוז בארי ,פלך סרררדלרבסק,
ת..ד ) 239סברא 1ראלאג( .עד  1כלה חמםן ,מי" ,Tעמי ,6
כדוגמה למסיררת·נפש יכולה לשמש יאכל )יוכבד ו( צ•רנמאן
מיאבובה ,שגורשה למחוז סרלרנשנה שבחבל אלטאי ושבעלה

שמואל נכלא במחנה " :את כל מרצה השקיעה באגירת מזונות
כדי לשלוח לשמואל שהיה כלוא במחבה·ההסגר ושוטי• את
החבילות חיתה גוררת על שכמה לדואר בכפר סולרנשנה ,מהלך
 35ק"מ עם עליות תלולות בהרים" ,כרשרטייד ,עמי .7כ 1fלימים
התמוטטה ונפטרה ב"  ,1945כשנה לפני שבעלה זכה להשתחרר
ממאסרו .שם ,שם .על משלוח חבילות מדצ המגורשים לראשי

m

שורה

לעיל.

היה כתוב ביו היתר )בעברית(
וישלך
לידי

-

:

"כשניפטר מ'שלי

-

שלי'

שלי' ,יגיעו עוד אלינו ימים סרבים" ,כשהגיע המכתב

שלסוגרת

ביקשו

הבסחרן

להביו

את

תרנן

המכתב

ופגר

לאביה של מקבלת המכתב שיתרגם .הוא הצליח לשכנעם שמדר·
בר כאן במשובת בעררים והעביד טושטש .עד' ניהם קליכנםץ,,
עמ

1

; 23-22

והשררה

עדריות :

כתשטייז ,מי"ז', ,ג עמ'

,58

ימחרלכץי ,מי"ז ,עמ'  i 36זבא

•9

עדי זאב םראקנשיקי ,עמ'  ,10פרט למשפחת טראקנישקי נמצאו
בסרבחרז זה משפחות ברקאבץ ,לאסרס ,םייץ ,פינקלשטין )מקרב-
נה( .והשררה גם עד• רמחילכ'ין ,מי"ז ,עמי .ד על עזרה הדדית

בין היהודים בחבל באדים רטרמסק ראה עד' ויליןד ,מי"ז ,עמ'

ועררך "אידישע שטימע" לשעבר ,ראובן ררבינשטייד )ראה הערה
שוחרר ב" 1943כנכה והורשה לגרר בערי·שדה בלב.ד אשי ליאט

בקנדה

העברי בקרבנה ע"ש שרובה ,מאת חבר לכיתה שגם הוא הרגלה,

לפי סעיף  - 58לא הרשו .הוא נשלח לצמיתות למחוז -ררנגררב-
סקי שבפלך נרברסיבירסק" ,םש ,עמי .ך מנהיג הציונים הכלליים
שריצה ענשר במחנה פוsציררה בחבל רררקרטא )קרמי .(,ר.ס.ס.א

המבצע

השתתפו

גם

יוצאי

ליטא

ובמקומרת

באחד המכתבים שקיבלה באלטא• תלמידה לשעבר מחגימנסירן

עד' כלה חםדט ,מי"ז ,עמי .6

r

שעד כה נשלחו על·ידי רעד יוצאי ליטא בתל-אביב

אחרים .ו~נר ליטזויש~נר ייו ,דצמבר  ,1943עמ .1s-13 1

של נ.ק.רר.ד.

 •49כך הצטרפו לבני משפחרתידם ,בביסק אסירים לשעבר שנשמטו
שבעתו לפי שעיף  ,35כגרן  :מיגאנץ ,פיטום ,ליברביץ ,פינקל·
שטי ואחרים .ואילו לזרד חסמן >ראה הערה קדומת< "שנשפט

השאר,

,1943

נמסר

מעל o,ס·oל  4חבילות ליהודי ליטא שברוסיה )כולל פליטים(.

פעילות מחרתתית בעיירה מסריימת .משטען חסמן שכלל לא היה
בעיירה זו ,נענה " :ל 1היית שם בטח היית עושה זאת" .הוא
נדיון ל· 10שנים על·יד'י "טרריקה · 11שלשית אר.אס.או(0.C.0 ). .
המועצה המיוחדת

הציםרם

רכת בסוגריים.

הואשם על כך שבתקופת השלטון הסובייטי בליטא הוא ניהל

)א  iס1ב1יעאסררישצייוsניע(

בספר יגובה,

עמ 1

•273

בוועידת הפדרציה של יוצאי ליטא בארה"ב ,ביובי

החקירות עליהם לבין סעיפי האשמה שיוחסר להם ,ניתן לעמוד
זרד חסמן מקרבנה,

; 22

)במקרטע( לפי התרגום העברי המצורף שם ,כולל הערות דמ,ע·

ואצונ ש"על שכם  26אסירים העמיסו לערך  260שנות מאסר".
ף 1כהליןר ,שם ,והשררה גם הערה .1
שהיה כאמור גם

עדריות :

כרשנרכיץ', ,ב מי"ז ,עמי , 6

המאמר של יצחק כושריםיז

על הקשר בין ממצאי

בנתעוה הרביזיוניסטית ובאגודת לרחמי עצמאות ליטא,

.23

על התכתבות אינטנסיבית עם חר 11ל,

 ,54מתוך כתבה "מאתיים אלף יהודים" בעיתון הצופה מה· ,2.12.41
עמ'  •4 , 1והשררה כתבות נוספות " :יהודי ליטא בגדלת רוסיה",
צהופה ,2.4.42 ,עמי " ; 1ראשי הציונים חליטאיםי בגולת סיבי'ר',
צהופה ,8.10,42 ,עמ' " ; 1שוועת רעב מפליטי ליטא בסיביר",
ה~נולם מסי  ,30.4.42 ,31עמ' ,251
 ,55כותבת המכתב היא רעיית מנהיג הצח"ר בליטא ,צבי לרין,
שנאסר ב"  1940על·ידי הסובייטים .צילום המכתב מובא במסגרת

ובאסו ,ואשר שהה בצוואת עם רובם בשלב זה אר אחר ,חישב

פעיל

אך

הגיעה

זאת

אפריל ,מי"ז ,עמ'  ; 3-2ניהם קליכנםקי ,מי"ז ,עמי ; 23
הםלזוז ,מי"ז ,עמי  ; 25וילידן ,מי"ז ,עמי  i 21 , 19 , 12ריוכהלכץי,

זדר קריברשייב .האחרון שירת כממקד כיתה בדיביזיה הליטאית

בצבא דא.דרם ,וגורש שמם ערב היציאה לחזית כ"בלתי מהימן",

למרבית

הפלא

בכל

תשובח.

לרבות באידיש ,וקבלת משלרחי כסף וחבילות ,ראה

מה לא נכלל ברשימה זר יחזקאל דילירן ומאידך כלול שמר של

,51

על פעילותו של ב .ברנשטיין במישור הקומוניקציה,
ריובחלכיץ ,מי"ז,

wר נושר" ,גלות ביאקרטיה" ,אמרת ,י"ד ) ( 1964

מקרב קבוצת המנהיגים הציונים

(, 1

כבר בראשית הדרך להגלייתו שלח מקררנרת·הגיררש מכתבים
',ב עמי

עדי ניטה קליכנםקי ,מי"ז ,עמי  ,31והשררה גם

עדריות :

ביץ"!, ,ימ ',ב עמ' .ד

חברו זרד קר1ל ,מפקד "ברית החילי" )בררילבה( ,נותר במחנה

(, 2

וילידו"!, ,ימ עמי  i 6-5שוכנר·

, 18

.59

להלן שתי דוגמאות אופייניות מכפר בחבל

אלטאי :

ילדי אחת

המשפחות ,ששפת הדיבור בביתם )בליטא( היתה רוסית ,החלו

כאן לדבר גם אידיש  iכשנותרו ילדי משפחת רזניק לבדם בכפר,
אחרי שאמם נאסרה לשלוש שנים ,עבור גניתב סלק סוכר )( 1
)ראש המשפחה היה אסור בסברארראלאג(  -ביקשו היהלדים
לאמץ את הילדים )למרות הרעב הכבד( ,כדי שלא יאבזר את
זהרתם

היהודית.

ברם,

השלטונות לקחרם

בכוח

לאי·שם ולא

ידוע עליהם דבר עד היום הזה .עד' כלה הסןמ ,מי"ז ,עמ , 10 1
•12
 .60לפי מברק שנתקבל באיגוד יוצאי ליטא ביוהנסבורג ,בראשית
 ,1942נראה כי בעיר ברנארל שבחבל אלטאי נוסד רעד לעזרת
המשפחות היהודיות מליטא ,ואלח

שמותיהן :

משח רפפררט ,כת·

ריאל ומבא ,אברהם שרלמן ,אריו מירסקי ,יצחק צמחרבי·ז
לאליהו ררדניצקי" .שרעות רעב מפליטי ליטא בסיביר" ,הסולם,
 ,20.4.42עמי  ,251ממקוררת אחרים לא בא אישור לידיעה זר .גם
א.

רודניצקי,

שהצליח להגיע לארץ·ישראל וחיבר כאן סוכר

הסלםו n

465
על קורותיו וקורות כל ציבור יהדוי ליסא )שבה ברוסיה,

ב" ,1942

אלא שאת הרשאון כבד אי·אוכשר היה כנראה להחזיר .עד'

"nא חדה ,הרצ' עם עודב( ,אינו מזכיר אח דבר קיומו של

םארנקקי:חי,

מי"ז,

וזע זה.

 ,61עד• "lכח'\לבץי, ,ז"•מ עמ' . 16
 ,62ל  .אשופיז " ,מחדירת ה•הדרת בצפון הרחוק"  ,והשווה עד' בםחם
קל•בנםץ ,,מי"ז ,עמ• .TI
 •63עד' נוכחם קליבנםקי ,מי"ז ,עמי ) 28-27בהשמסוח( .על עריכת
סדר·וכסח של כמה משוכחות בחבל אלסאי ,ב" ,1943ראה :
בזשרטייז ,עמ' •265
 ,64עד• ובשעון פשי,אר מי"ז ,עמ•  ; 14התקנת לוח ל·  10שנים,
ששימש את המגורשים בכפר קאדאסוק בחבל

.65

אלטאי,

המקורות הבאים

עמ'

 .73עד'

.74

באוחו

בערך

זמן

בסירנות

נעשו

מצד

אחדים

אישים

את שלטונות הצבא הסובייטיים והפולניים

יהודים

בבריה"מ

להקים יחדיה צבאית יהודית ,שתורכב מיהודי פולין ,על אדמת
וכ לדין" ,יחידות יהדויות בצבא ה~דום",

בריה"מ .פרטים ראה :
אהוהמ  (, 1965 ) 19עמ' •419-415
.75

נמד רוו כםיכיר ,עמ' ) 6במקוטע( ,והשורה עד• ליזתן', ,ב מי"ז,

•19-16

 .76לפי הפרטים שבעדותו של ליותן ,נראה כי המיםמך שעליו
הוחתם אכן  .הוקרא בעצרת השגיח של הורעד היחדר• האנטי·

בחיים כעבוד שנה ארבעה בלב,ד ושני היהודים שחיי בקבוצה
והשווה "עם מגן·דוד

"צו די ידיו וכון גאו דעו רועלס" ,צורייטער אנטי·

זו ניספו .עד• לויזאם,' ,ב "!,ימ עמ'

,2

:

הפניה

יוסף זיו המעיירה

ניצל כשכלו כבד כל הקיציז )ושקל כ·  30ק"ג( והוכנס לבית·

ראה :

פאשיסטישער מיטינג פון די פארשטיער וכוננום יידישו פאלק,
מאסקווע ,1942 ,עמ'  , 10--6עם זאת לא מופיע שמו של לויתן

קרוז ',שימש כמפקד קן בית"ר כשאוזלי בשנות השלושים ;
ואייזיק לזיתו ,ששימש בתפקיד זה עד מאסרו ב"  ,1940האחרון

בין

עשרות האישים החתומים.

ד.ד קטע זה לקוח ממאמרו של אייזיק לריחן "על חטא שחטאנו

-

החולים במחנה בבחינת שכיב מדע .הממונים והרופאים היהודים

הרהורי עולה אסיד·ציון על הקונגרס הציוני" ,אץר וcייושיל 11
)  (, 16מרץ  ,1972עמ' •22

סידרו הל בעבודה במרפאה עד סוף

עמ'

לקהותו תחת חסרתם
לשמור עליו לאחד

בהחלטה

החלמתו.

נחושה להצילו ממורת ,רכן גם

 .78מנד דוד כםיכיר ,עמ' .ד

מאסרו .עד• לריתז,' ,ג מי"ז ,עמ'  ,2ר.דשרוח עם מבן ווו כםיכיר,
שם ,עמ•

לזיתן,

והשורה עד'

מי•ז,

•,כ

,28-25

בצודה דומה בערן ניצל גם המנהיג הציוני ,עררן

 .79דינה רובינשטיין·דיליון ברחה ב"  1946מחבל נאדים לליטא.

ה"אידישע שטימע" ,ראובן דרבינשסיין .פרסים ראה  :עמנואל
הרום•" ,ראובן ררבינשטייז" ,םפר ארובן דוכ•נשםייז ,ח"א , 1971
עמ•  ,39השררה גם עד' הםלזרן ,מי"ז ,עמ' ,נ1f

הוחזרה
הועברה

םש ,שם .בהקשר לכן מסוכר גם ד"ר הסלזרן שכאשר נחמנה

עד•

גאדאן שבחצי·האי קאלימה במזרח הרחוק וב"1956
לטומסק שבסיביר ,רק ב"  1958הותר לה
דיליוז"!, ,ימ עמ' ~ . 1בני משפחת ל ! tס1ס מקרבנה שחזרו

"ממנהיגי הציונים" ,שיוותר על מקומו לטובת שד ליטאי לש·

אך נתפסו והוגלו לשלוש

לעבוד

•7

כסטטיסטיקאי

נתבקש

במחנה·העברדה,

על·ידי

שהתה

זחל הקודם ,כלומר

בקרבנה,

וילנה,

אחד

לליטא בלי ושרת התגוררו

זר שאלת חיםי ומרות" .םש ,שם .יהדוי קובבאי בשם דפלשטייז

הוגלה שוב .עד

ב" , 1947
,80

פוליטית .הדבר נתגלה .לפי השמועה הוא הוצא להורג יחד עם

בני הקבוצה האחרים .עדריות • :כרוכיץ ,מי"ז ,עמ•  ; 13כלה
חמםן"!, ,ימ עמ•  i 8שםו,ר~כיץ  iוהשווה גם עד' דמתילבץי,

מי"!,

עמ'

אשתו

הליטאית

של

יפה,

נתן

אסיר

שהיה

הזדהתה כיהודיה ואף הורידה את הצלב.

קררויאליס (

של הגנרל

התידידה עם יהודים

עד• ש .שםיאר"!, ,ימ עמ'
עמ•

; 56

,14

והשורה

זכא כתשטיין,' ,א מי"ז,

 .70עד• רחרכלבזי ,עמ'

 .53והשררה :

ונו' ,

עדויות :

עמ'

שחזר לליטא ללא רשות

שדכנוכיץ,' ,ג מי  11ז ,עמ' ,23

1

כך ,למשל ,פנה ב ,ברנשטייז למחלקת הגולים של הנ.ק.רו.ד.
ביאקוטיה בבקשה להרשות לו ללמשפחתו לחזור לליטא .ראש
המחלקה העביר את הבקשה ומוסקבה וסעד שמצדו אין התנג·
דרת .עד' זבא כתשטייז,' ,ג מי•  tז ,עמ•

, 15

)אחותו

"במענה למכתבך מס 151/199/42 1

בחשובה מן

שם ,שם.

ה"  17.8.42נאמר :

מה  12-ביולי אני חושש

שאין דרך שנרכל לעזור לגב' דינה

דיליון בקבלת ושיון לעזוב את בריה"מ .אם חיתה לה קודם

רחמילכיץ"!, ,ימ

אזרחות ליטאית עליה לוכבות לשלטונות הסובייטיים כד• לשחרר

,29

אוחה מן האזרחות הסובייטית ,ולאחר·מכן לבקש ה•תר·יציאה

שם ,עמ' , 18

 .71באישור אישי ,בחתימת נ.ק.וו..ד של יאקוטיה

.17

כמו :

בסבראוראלאג,

מט 1לוויצ'נ t1

הליטאית,

עמ 1

פידלר מאיגוד

 .81ב"  1942פנתה דינה רובינשטיין·דיליון מחבל נאדים )שאחיה
מאדץ·ישראל שידת בחיל·הארויר הבריטי( לקונסוליה הבריטית
שבקויבישב בקשר לסרטיפיקאט )ושיון עליה( לאדץ·ישדאל.

•14

עד' כלה חןמם ,מי"ז ,עמ'

•10

היו גם מקרים

חריגים

כממל ,

שנים נוספות .עד' טאר,,נשיקי ,מי"ז,

"ללכת בקרה ובגשם ליער ,ולכן חיתה

הצטרף ליוזמת קבוצת ליטאים במחנה גאדי ,לפעילות לארמנית·

ללבוב,

לחזור לליטא.

ותיקי מלחמת העצמאות

-

ועברה

שם

נתפסה,

לליטא ונשפטה ל·  10שנות גלות .היא רצתה את עלנשה במאגא·

עבר .ואכן הוא ויתד ,למרות שבגלל זה נאלץ לחזור למקרם עבר·

.69

•33

פשיסטי ב·  24במאי  1942במוסקבה ופורסם בכל העולם .נוסח

בסיביר" ,עמ' .ד שמוח שני היהודים הנ"ל

•68

מומשו,

םולרכזי ,מי"ז ,עמ' ) W-18במקוטע( .על נםיונרת של

לשכנע

בנסק• ,רחמ•לביץ ,שדכנוביץ ,זאב בדנשסייו {.ז"ימ)

.67

ראה עדויות לרידת', ,ב מי"ז,

נוח" ,ראה עד• רילירז"!, ,ימ עמ' , 13

עמ'

 .66כן  ,למשל  ,מתון  43איש שהיו אסורים בכלא שאוזלי ב" , 1940
והוסער במארס  1941למחנות פציודלאג בצפרן בדיה"מ ,נותרו

על מקרים דומים ואחרים של כסיון לביים

מגורשים יהודים להגיע לדיביזיה הליטאית ב"קומבינאציות שו·

שאר נדשו·• ,גלות ביאקוטיה" ,זבארת ,י"ד

) ) ( 1964להלן  :גלות ביאקוסיה( ,עמ'  ; 102-89עדויות :

בגח

עמ' ),ג; 21 1ידשכנוכץי,' ,ג "!,ימ עמ' ; 15נםחם קליכנםקי ,מי"ז,

ראה עד•

קלי·

',א עמ•

.20

עמ•

אסירים ומגורשים ,שלא

םארקנשיקי ,מי"ז ,עמ' •10
הפרסים הבאים המובאים להלן בקצרה מתבססים בעיקר על

:

מיייז,

,14-13

הושררה

גם :

תכש'!','11

מה·  , 1.1,44נאמר :

סובייטי .ממשלת פלשתינה אישרה את כניסתה של גב' דינה

"נמסר לספ  t1צוכ  t1ראסיליאנאץ רחמילביץ אליהו בן אברהם שהוא

)מתורגם

וילידן ובעלה לפלשתינה לפי החלטה ממאי 1942

11

לא נכלל במבין חייבי שירות צבאי" .התעודה המקורית בידי מו

ממקור אנגלי שבידי גב' דיליון( .עד• וינה ויליוז ,מי"ז ,עמ'

רחמילביץ הנ"ל ,שגר בתל·אביב .פוטוסטאט ראה וכ לוז,
 מלחמת יהודי ליטא בנאציםלוחמים ועומדים על נפשם

בעלה

לוח מס• '.ט

 ,1945-1941ירושלים , 1974
 .72טרי פשיאר ,מי"ז ,עמ• . 11
בחבל אלטאי ,נקרא יום אחד

, 11

ב"  1942להתיציב בלשכת הגיוס

המקומית ונשלח מיד לצבא ,שם שירח עד סוף המלחמה .צעיר

הנסיונות

נרחרח

יחזקאל דיליון ניספה במחנה·העברדה .ראה גם הער,ר •79

.82

הצעיר שלמה שרגם ,שהיה בגירוש

על

אף

כל

היא

בגירוש,

ואילו

משפחתו של ב .ברנשטייו בארץ·ישראל עשתה מאמצים נמרצים

כדי

לחלץ

אותו

ובני

ביתו,

כתשםיין,' ,ב מי"ז ,עמ'

שב ידיר·וידוטשינסקי,

,9-8

גולה

אך

ללא

הצלחה.

עד'

מאידך שוחררה ב" 1946

בסומסק,

"דדו,רת

לאממצי

כוירם
הגב'

אחיה

בדיקותיו

ששירת כרס"ן בדיביזיה הליטאית' '.עד' דילירז ,מי  11ז ,עמ •22 1
כן שוחררו מיד לאחד המלחמה אשתו ובנר של בעל·הנכםים

שהוא ,כמו שרגם ,שייר ליסודות ה"מסרכנים מבחינה סוציאלית'',

הידוע חודוש מקרבנה )כנראה הודות למאמצי הבת מרים ,קומו·

יהודי אחר

מן

המגורשים,

שגם

הוא

התיציב

ואשר

הרפואיות נשתהו ימים אחדים ,לא גוייס ,שכן בינתיים בחגלה

•חדרת ל•ס at

466
דרו בסיביו "  ,עמ' .ד

ניםטית רתיקה ,בעלת עמתד( .עד' רשםנוכז" ,ג '  ,מי"ז ,עמ' •19

 .85אחד מחם הוא המורה לשעבר מאיו אלילענ~ )קנטררבזי( ,זסכה
לונוםםד נרחב בקשר לDעילותר המדעית בלtי'iן העבירת גם

חדרדסר נםונה בmננה·עבדרה בבארי.

.83

a

נלm

~,הו~ עמ •102-101 1

דע' בוםייר כנר'IWזי', ,ב מי"ז,

 ,16-11והשו mגם :

עמ1

בשבתו במקרם נידח במכרז אםיח.
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נוסח כתובה שנערן לקראת נישאוי זוב ועיר ,מבלוי היידו ליטא ,נופךר סיביר.

"כ? l .

יוסף אגר

מחוז היהודים בליטא אחרו השחרור
לאחר כיבוש וילנה ב"  13ביולי  1944לא המשיר הצבא

זים .כשעלו כבר על עקבותיו של רוצח יהודים ,אפשר היה

הסובייטי ,כפי שציפו היהודים ,לנוע לעבר קרבנה .מטעמים

להעמידו למשפט אן ורק על יסדו עחתם של אנשים ,אשר

אסטרטגיים השאירוה מן הצ.ד מסיבה זו היתה לנאצים שהות

ראו אותו במו עיניהם מבצע מעשה רצח .מהיכן אפשר היה

מספקת לעשות ביהודי הגיטו כרצונם .קובנה שוחררה על·ידי

להביא עזים כאלה ז עזי·ראיה יהודים לא שרדו וליטאי לא

הצבא·האדום רק

ב· 1

באוגוסט

יעז להעיד נגד ליטאי אחר .היהודים היו ממורמרים ודיברו על

, 1944

מספר הליטאים שבותרו נאותר זמן בקרבנה היה קטן .רבים

כן בצער רב.

מהם הצטרפו מרזונם הטוב לחילות גרמניה הנסוגים .הם היו,

כל יום הגביר את הרצון להשיג עבודה ,וזאת בשל כמה
סיבות  . :ראשית ,העובידם מקבלים קצת אוכל במקוומת עבו·

עם הגרמנים .לכולם היתה סיבה מספקת שלא ליפול בידי

והתחילו לארגן פעולותיהם .אספקת המזון לאוכלוסיה האזרחית

דתם ; שנית ,הוכרז על גיוס הגברים בגיל  18עד  .50כל אח,ד
שמקום עבודתו חשוב למאמץ המלחמתי ,מקבל "שרירן" ,היינו
הגנה ,שלא יגייסרהו לשירות הצבאי .שתי הסיבות הללו די ה,ה
בהן כדי לדאוג למהר ולהשיג עבודה.
ראוי לציין שברוב המקומות ,בהם שלטר ליטאים ,לא יכול

טרם סודרה .חבריות לחלוקת מזון טרם נפתחו רכל אחד צויר

היה יהודי להשיג עבודה .הסיבה הרשמית היתה ,שהפקידים

בעיקרם ,מבין אלה שהשתתפו ברצח יהודים או ששיתפו פעולה
הסובייטים .רבים גם ברחו אל הכפרים בשל הקרבות שהתנהלו

קרוב לעיר ,וטרם הספיקו לחזור.
שורה שלמה של מפעלים ומוסדרת ממשלתיים כבר הוקמו

היה לאדוג למזונותיו.
בשבוע הראשון לשחרור קרבנה כבר התרכזו בעיר מכה
מאות יהודים .ביניהם היו פרטיזנים לשעבר' שלחמו

ביערות ;

יהודים שמצאו מחבוא בסביבות קרבנה או שברחו בעת חיסול

גיטו קובנה והגליית יושביה  iיהודי קרבנה ,שהספיקו להימלט
בראשית פלישת הנאצים לרוסיה ,ואחרים.

והפועלים הקודמים עומדים לחזור כבר "בימים אלה" לעבו·
דםת .דומה היה אכילו רק יצאו לכפר בשל הקרבות רכל יום
הם עשויים לחזור.
ברוב המקרים היה זה רצון ברור של הליטאים להחזיק,
ככל האפשר ,במקומות משוריינים רבים עבור ליטאים ולא
לתיתם ליהודים .דרך זו של הליטאים הכאיבה ליהודים ,אן

כל היהודים היו חסרי·כל .בגזיהם היו קרועים ובלויים .הם

לא עלה בדעתו של מישהו להתלונן על כן.

הסתובבו וביקשו מנכרים וממכרים בגד לכסות מערומיהם.

לאושרם של היהודים ,הוקם בקוננה בעצם הימים ההם

אי~סר ההי להיות בררן :היו לובשים מה שקיבלו .כן אפשר ההי
לראות אחז לבוש מעיל הקטן עליו ,עם שרוולים אורכים ,ואת
השבי הולן עם מכנסיים ארוכים ,הנגררים אחדיר .כולם היו
עוז תחת הלם הרגשת השחרור והזעת לא היתה פנויה לקטנות

"טוסט לבנייה" )משרד בנייה( כדי לשקם את מבני בתי·
החרושת ובנייני הציבור ,שתרבו בזמן הקרבות .בראש ה"טרסט "

עמד יהודי ליטאי בשם ש .לובצקי .את ומ.לחמה עשה בצבא
הסובייטי ברוסיה והצטיין כמהנדס צבאי .לובצקי לא הקשה

על יהודים להתקבל ל"טרסט" .הליטאים קראו ל"טרסט" זה -

כגרן לבוש וכדומה.

היהודים נמשכו אחד לשני .הם רצו להיות יחד והשתדלו
למצוא מקום מגרדים נשכנית .בערבים היו מבלים בצוותא

"הטוסט

היהודי".

עשרות

יהודים

מצאו

לעצמם

תעסוקה

במשרדים ובאתרי הבניין של ה"טרסט" .הם הרגישו שם עצמם

ומספרים נמשן שערת את פרטי ההצלה והיציאה לחרפוz.ז  .כל

הרבה

אחז היה מלא דאגה לגורל קרובים ומכרים ךz,,ז•א טולטלו

במחיצת אנשים קרובים גם בשעות העבודה.

יותר

בנוח

מאשר

במקומרת

עבודה

אחרים,

והם

היו

לגרמניה עם חיסול הגיטר.

יום יום היו רצים לסלברזקה ,לאיזור הגיטו החרב .שבויים
גרמנים היו מוציאים מהמקלטים )בונקרים(
שרידי

יהודי

הגיטו

השרופים

וקוברים

אותם

המפוצצים את

n

בקברות·א ים,

שבכור בקרבת בית-הקברות של הגיטו לשעבר.
בלבבות שבורים וראשים מורכנים עמדו היהודים ליד חפי·
רות המקלטים ולפני עיניהם עוברים מראות האימים מחיסול
הדמים של הגיטו.

ב.

כבר בימים הראשונים לשחרור קמה בקוננה קהילה יהודית
דתית .באותם הימים עוז היה בברית·המרעצות יחס סובלני
לדת ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בשנות המלחמה .גם היהודים
נהנו מיחס זה.

בראש הקהילה עמד הרב הצעיר אפרים אשרי ,אשר ניצל
במקלט .משרדי הקהילה היו ב"הויסמאנס·קלויז" אשר ברחוב

בכרים ונכריות ,יחד עם ילדיהם ,ופזורים בשטח הגיטו עם

מאירוניי· קלויז זה גם שימש כבית·כנסת יחיד לשרידי יהודי
קובנה .פה ושם ערד אפשר היה להבחין על קיררת הקלריז

השרופים .הם חיפשו "אוצרות" חבויים של יהודים .ב•ז,,zנאה

בסימני דם קרוש ,שמקרום בפוערת הראשונים ביהודים ,עם

מקלדת ברזל מחודדים בידיהם ,חיטטו באפר ,סביב לבתים
ו בוז עבור היהודים על פניהם .

כיבוש העיר על·ידי הגרמנים.

גדולה חיתה אכזבת היהודים בשל יחסם הקר של הליטאים

בתמחרן היינו מסתכלים איד צרעחת בימי ראושן פלוגות

שבשלטון בכל הנוגע לעצירת ליטאים ,שהשתתפו ברצח יהו·

שלמות ש ל חיילי הצבא·האדום לטכס הדתי ,שהיה נערן

יהדות ליטא

468
ב"ס1נ1ר"
פחותה

 -הננסיה .הגדולה ביותר כקרבנה .קסרנות לא

עוררו

בנר

מכל

החיילים היהודים בצבא-האדום,

הדרגות ,אשר היו באים לעתים קרובות לבית-הכנסת רמת-

פללים בכרונה רבה יחד עם הקהל.

אז ראו רבים במשטר הסובייטי ענק ,אשר אי·אפשר להכניעו.
המזהירים,

בנצחרנותיהם

בראשית

מלחמת גרמניה-רוסיה,

הוכיחו הגרמנים שרוסיה איננה כלל וכלל ענק בלתי מנוצח. ,
כפי שרבים חשבו .כל זה חיזק את הליטאים באמונתם ,שאולי,

הקהילה היהודית הדתית ניסתה לקשור קשרים ,דרך מוסקבה,

גם הפעם לא יחזיק שלטון הסובייטים מעמ,ד וכי ירוצו מצב ,

עם קרובי הניצולים בחרץ·לארץ .אל כתרבת הקהילה התחילו

פוליטי בינלאומי אשר יביא לשחרורם מהסובייטים .אמונה זו

מגיעים מברקים מחר"ל ,בהם שאלו לגורל קרובים ומכרים.

באמצעות ארגרני·הסעד היהודיים בטהראן התחילו להגיע
חבילות מזרן ובגידם ,שנשלחו על·ידי הקרובים בחר"ל .במקרים
רבים היתה התועלת מהחבילות קטנה ביותר ,וזאת בשל
תשלמוי דמ,כס ,הגבהוים שעלו לפעמים על ערן החבילה כוהל,
והן בשל אי·הגינרתם של  Dקידי·רראר מסריימים ,אשר הוציאו

מהחבילות כל ובר בעל ערן ושמר במקומם סמרטוטים.

הוסיפה להם עוז ואומץ בהתנגדותם לסר בייטים .כן,

למשל'

החלו הליטאים במרי מאורגן נגד הגיוס לצבא·האדרם .רבים
מחייבי הגיוס ברחו ליערות ,שם התארגנו הבטלירנים ה,,ירו·

קים /
l

למלחמה בסובייטים ,לעתים קרובות היו החיילים הסוג•

ייטים מתנגשים ב,,יררקים' ,,שהיו מזדיינים כהלכה ובראשם

מפקדים מהצבא הגרמני אר מצבא ליטא

לשעבר.

מיום ליום הלן וגדל מנחה ה'/יררקים ,,ביערות .מיום ליום
הם נעשו יותר תוקפניים ובפאתי היערות נערכו קרבות עזים

ג.

היהודים

הניצולים

כבר

הקימו

בימים

הראשונים

"ועד

יהודי" ,אשר צריך היה ,קרדם·כל ,לדאוג לפרוסת לחם ופנכת
מרק .מושב הוועד בשדרות לאיסווס הפן למקום המפגש של
שרידי קרבנה .לכל אחד היה צררן פנימי לבוא כל יום לחצר
הווע,ד להסתובב שם שערת על שערת ולשוחח עם מכרים.

ברכים יחדיים ה Mילד באים לוועד ומודיעים על רכוש יהודי
אשר "במקרה" נמצא אצלם .הם פחדו' כנראה ,מהתוצאות
האפשריות ,במידה שיימצא בידם רכוש יהודי שדו.ד היו גם

יהודים שעשו לעצמם "היתר" ולקחו רכוש יהודי לא להם .הם
טענו ,שיהיה זה יותר צודק אם רכוש יהודי יישאר בידי יהודי

אחר מאשר בידי נכרי .היו גם מקרים כא•זן.,ר נכרים באו לוועד
והודיעו על לידים יהודים ,שהוריהם .מסר רם לידיהם ,כדי
להסתירם מפני הנאצים הרוצחים .הם ביקשו לדעת למי אפשר
להחזרי את הילדים .תחילה הכירו השלוטנות בועוד היהודי

כבמעין נציג של היהודים הניצולים .אך מיום ליום הלכה
ופחתה השפעת הווע,ד עד שחוסל כמוסד "שאין צורן בו".

.ד

המלחמה חיתה עדיין בעיצומה .החזית נמצאה לא הרחק
מוויליאן ,עיירה קטנה על נהר הנימן ,בסן·הכל כמה עשרות
קילומטרים מקרבנה .רעם התותחים הכבדים נשמע ברור

ביניהם לבין הרוסים .קרה גם שעיירה לא קטנה ,כמו בירז',
חיתה לילה שלם בשליטת הו'יררקים" ,אשר נקמו נקמת דמים
בפקידים הןסביייטם שנלפו לידידם..

לא היה כל·כן קשה ל"יררקים" ללחום מלחמתם בסובייטים.
הם נמצאו ביערות ,קרוב למקומות מגוריהם ,ובלילות העבירו

להם ,ללא כל קושי ,מזון ,עזרה רפואית וכדרמה .במקומרת
יותר מרוחקים הם הוציאו אפילו צווי·החדמה שונים ,אשר
האיכרים היו מבצעים בדייקנות .הטידוד נגד הליטאים ,המשת·

פים פעולה עם השלטון הסובייטי ,היה ברחב ,עד שהממשלה

ראתה עצמה חייבת לנקוט אמצעים רציניים כדי להגך על חיי
הפקידים.
ה"ירוקים" ותומכיהם קירר שמעצמות המערב ,בעיקר אוצרת·

הברית ואנגליה ,יאלצו אחרי המלחמה את רוסיה לפגרת את
הארצות הבלטיות ,שבכבשר על·ידי הסובייטים בראשית
מלחמת·העולם השנייה בשנת  ,1940כל זה הוסיף להם כוח
ואומץ

במאבקם.

בד בבד עם מלחמתם בסובייטים התפתחה בקרב ה"ירוקים"
האנטישמיות

התוקפנית,

בעיניהם

היד

יהודים

וקומוניסטים

היינו הן ,כפי שגרסו בשנים  ,1940/41לא רק שהשתדלו
לרצוח יותר ויותר יהודים  jהם אפילו התנכלו והציקו לנכדים,
אשר הסתירו בתקופת הנאצים ילד יהודי או שעזרו במשהו
ליהודי.

בעיר,

אכזרי במיוחד היה הרצח בעיר קיידאן .באכזריות שטנית

מביmד בלילות ,כש,היתה ~רה לאזרחים הנתעוה ברחובות.

הרגו ניצול יהודי ביזtם געל ,שהגיע לקיידאן מקרבנה בשליחות

מזמן לזמן היו באים גם מטוסים גרמניים ,שהפציצו את העיר.

מקום עבודתו .הם ביתרו גווייתו לחלקים ופיזרו אותם בגנים

יד נעלמת הפיצה שמועות ,שהגרמנים מכינים התקפה במטרה

אשד בסביבה.

לכבוש בחזרה את קובנה .בזמן שרוב הליטאים היו מקבלים
את השמועות ברגשות שמחה חבויים ,קלטו היהודים את

הממשלה הסובייטית לא היתה מוכנה עדיין לנקוט אמצעי·
ענישה המוניים ,הן משרם שהמלחמה טרם נסתיימה והן בשל

הו'בשורה" באי·שקט רב .רבים מהיהודים תשבר על עקירה

מניעים מידניים·פסיכרלוגיים .להיפר ,בפניותיהם של הממשלה

לווילנה ,הנמצאת יותר רחוק מהחזית מאשר קובנה .היו גם

ושל מרכז המפלגה הקומוניסטית הובטח בפומבי למחול לכל

שחשבו על בניית מקלטים ,כמו בזמן הגיטו ,כדי למצוא בהם

הליטאים ה"סוטים" ,במידה שיפסיקו מלחמתם עד לתאריו

מקלט בעת צרה.

מסריים .הפניות וההבטחות לא השיגו את מטרתן .שורות

הולן ומתקרב תאריו הגיוס ,עליו הוכרז בשעתו• ברגע
האחרון קיצצה הממשלה במספר השנתונים החייבים גיוס.
במקום עד גיל  ,50גייסו רק עד גיל  .40צעירים וצעירות
יהודיים .התבזבז לצבא·האדןם.
הילטאים העזן זירת דירתו לבטא רגשות אניטשמיים מאשר

ה"ירוקים" הלכו והתרחבו .כפי שהוברר לא nר·מכן ,נמצאו

עם סיום המלחמה ,לאחר שברית-המועצות ביססה שלטונה

בשנים  ,1940/41התקופה הראשונה לשלטון הסובייטי בליטא.

בארצות מזרח אירופה הכבושות ,נתפנתה הממשלה הסובייטית

אנשי ה"ירוקים" במוסדות הגבוהים של הממשל ואף למועצת
הקומיסרים חדרו .כן ,למשל ,נעצר קומיסר האוצר בכנודר
ובעצמו כשנתגלו ,כעבור זמן ,קשריו עם הו'ירוקים",

השלםרת
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לעררך את חשבונה עם הליטאים המתמרידם .לפי ידי·~.ות

לייעץ ולתת הוראות

ממקררות ליסאיים בחוץ-לארץ ,הגלו הסובייטים מספר רב ל·:
ליטאים לסיביר ובמקומם הביאו מתיישבים רוסים.

בעברדה2 .

לבית-הילדים עזר גם ועד יהודי מיוח,ד שהוקם למטרה זן.
בין חברי הוועד

היו :

בנימין פרידמן ,פייבוש-שרגא גולך-

שמידט ,חידש )צבי( לדין ,מאיד ילין ,המהנדס אחרון קרלדוני,
דוד טפו ,גב' ד"ד פרומה גררביץ ,ער"ד דינר ויוסף גאו .מנהל

ה.

המשק היה משח שדמן .כולם היו מסורים מארד לעבודתם.

ב'זtברערת הראישונים ל·ז:חרור ניצבה בפני קיבוץ היהודים

הניצולים הגעייה  :מה לעשות עם הילדים היהודים ששרדו

עד מהרה נהפך בית-הילדים היהודי למרכז החברתי של

ואשר חוריהם נספר או הוגלו לגרמניה ? ילדים אלה הוסתרו

קומץ

ובימי

בעיר ובכפר אצל נכרים ,אשר רובם היו מוכנים כעת להחזירם

ראשון לשבוע היו היהודים מתאספים בבית הגדול של בית·

ליהודים .היו גם מקרים ,שהנכרים לא רצו בשום אופן להיפרד
מהילדים .הם אמרר שימסרום אך ורק להרריהם.
בהתחלה פוזרו הילדים ,חסרי ההררים ,בין משפחות היהודים
הניצולים ·ז:התנדבר לקבלם .כאשר הגיע מספר הילדים לעשרות
ועמד לעלות עוד יותר ,התעורר הצורך להקים בית-ילדים .כל
הילדים )גם אלה שהיו להם הררים( נזקקו לגן-ילדים ולבית-

הילדים ,שעמד בפינת הרחובות קסטוצ'יו ודאוקאנטו .כאן גם

בהתקרב ח·  2sבאוקטובר  ,1944התחילו היהודים הניצולים

בעזרתם של אנשים שגילו עניין בגעייה ,ובמיוחד בעזרתו
של איש·צבא יהדוי סובייטי ,הפולקובניק )אל"מ( פרופסור
יוסף וכלסקי ,שתפס עמדה גבוהה בבית-חולים צבאי ,נפתחו

•1941

דנים בעריכת עצדת·אבל לזכר יום·השנה השלישי ל"אקציח
הגדולה" בגיסו קובנה ,שנתקיימה ב"  28באוקטובר
ב·ז~חיטה זו ניספר למעלה מתשעת אלפים נפש ,היינו כ 40%-
מתושבי הגיטו .בשל מספר הקרבנות קיבל דצח·המונים זה את

נסתיר  ,1944לאחר קשיים מדרכים ,בית-ילדים רכן גן רבית-

ה·ז~ם "האקציה הגדולה".
מרבית יהודי קובנה ובמיוחד קרבנות "האקציה הגדולה"
נרצחו ב"פודט התשיעי"' הנמצא במרחק קילומטרים אחדים
מסלבודקה .תחילה תוכננה תהלוכת·אבל של הניצולים ל"פררט

וסרניה גובר .אחרי שובה מרוסיה ,שם ישבה בשנות החורבן,

התשיעי" .לדאבון·הלב ולתדהמת הכל אסר הוועד העירוני של
המפלגה הקומוניסטית ,מתוך נימוקים פורמליים שונים ,לקיים
את התהלוכה .האיסור השאיר דושם מדכא על היהודים והוכיח
להם בעליל ,שחם חיים בסביבה עוינת ושגם ראשי המפלגה

ספר עממי.י

ספי עממי )מוסדרת כאלה נפתחו גם בווילנה(.
המורים בקרבנה

רפאל לרין ,שהיה המנהל ,בדל כהן,

חיו :

גב' רחל לוין-אברמוביץ ,גב' כרסיה ילין ,פרידה סטראשונר
עבדה גם הלנה חצקלס כמורה בבית-הספר .כעבור זמן-מה
הצטרפו לצוות המודים שיינה וחיים-יהודה גדטנר ,שהיה

המנהל אחדי רפאל לוין .בראש בית-הילדים עמדה הגב' ליבה
סלומין .נוסף למאבק היום-יומי על אספקת מזון ,עצים ,בגדים
וצרכים אחדים ,חיו חייבים לעמוד כשעד נגד טענות הליטאים,

שאיד בכלל צודך במוסדות-ילדים יהודיים נפרדים .לדבריהם,
היה צריך לפזר את הילדים היהודים בין בתי-הילדים הליטאים.
רק הדוות הלתערבותו הפעילה של הפרוספזר וכלסקי ,השיו
לו מהלכים בחלונות הגבוהים של הקומיסדיאט לחינוך
במוסקבה ,נדחו טענות הליטאים .ברגש אבהי עמוק דאג יהודי

שרידי

יהודי

קרבנה.

בשעות

הערב

החופשיות

חיתה ההרגשה נעימה ומשפחתית.

,.

הקומוניסטית הליטאית נגרעים בנגע שנאת חי.הרזים.
עם זאת ,התקיימה בערב עצדת·אבל בבניין בית·הילדים
היהודי.
את

בפעם הראשונה

קדושי חגיטו.

השחרור

מאז

הספידו

חיתה זו עצרת מרשימה

יהודי

קובנה

ומרטיטה .מחיצה

דקה ביותר הבדילה נאותר זמן בין הנספים לבין הנשארים

בחיים .כל הקהל חי בשנית את מוראות השחיטות ורעד כולו
מאימת הזורעות ,שעברו לפני עיניו.
גם כותב שודרת אלה חיה ביד הנואמים בעצרת זו .ביד השאר

ואדם אוהב-בריות זה ,שבית-הילדים היהודי יקבל את המגיע

לו מהמוסדות הרשמיים של הממשלה .לפרקים היה מוצא זמן,

הדגשתי :1מיוחר את הרעיון ,שבמאבק ההיסטורי ביד ברלין

כדי להינתק מתפקידיו האחראיים ולבוא לבית-הילדים כדי

ניצחה לבסוף ירושלים .הבעתי את הרעיון ,שגם

ו.

ב"  14באוגוסט  1944הגישו ד"ר ב .בליודז

-

במאבקים העתידים בין ירושלים לבין אויב אפשרי אחר ,יש
לקרות שידו•זzלים תנצח.
עסקן ותיק בשדה

הבריאות הציבורית בקרב יהדות ליטא בתקופת עצמאותה
יחד

עם

הrנרםיזנים

המשוררים

א.

סוצקבר

וא.

קובנו,

-

סריס העממיים ולמזכיר הרועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית

בליטא .בין היתר ביקשו לצוות על הקומיסר העממי להשכלה
להקים בשביל ילדי הניצולים היהודים בליטא שני גני·ילדיס
ושני

ז.

תזכיר

על מצבם של הניצולים היהודים בליטא ,ליר"ר מועצת הקומי·

בתי·ספר עממיים,

לירושלים

-

א nד·א nד נקובנה וא  nד·א nד בווילנה,

ההתנכלויות מצד חוגי השלטון הליטאי לבית·חילדים היהודי
הלכו ותכפו .שונאי ישראל מביד הקומוניסטים השיגו את
מטרתם .כעבוד תקופת-זמן קצרה חוסל בית·הילדים .לתואנה
העיקרית

לחיסול

בית·הילדים

שימשה

העובדה,

שהחוגים

עם ידייש כשפת הוראה ,וכן שתי פנימיות )בתי·ילדים( בערים

הציוניים המחתרתיים ,אשד עזרו ליהודים לעזוב את ברית·
המועצות" ,הבריחו" במסיד 1ת-נפ·ז :קבוצת ילדים מבית-

רילדשטיין,

הילדים ,בעזרת "הבדיחה" )תנועה ציונית מחתרתית ,שעזרה

אלו בשביל אותם הילדים הניצולים שנשארו ללא הורים וקרו·
בים .עוד קודם לכן השתדלה המורה הווילנאית ,צילה

להשיג רשיון לפתיחת בית·ספר יסדוי ופנימיה ליתומים יהודים

'ר) את מחקרו של ד.

לוין :

"לבטי

שחרור :

מבעיות השרידים

היהדויים בליטא הסובייטית בשלהי מלחמת·הערלם השגיח" ,עמ'
l,ס שהופיע ב  wשבות"

,2

הצואת המכון לחקר התפוצות ,אוני•

ברסיטת תל·אביב ,תשל"ד(. 1974-

.2

חוגי הצמרת הסובייטית בקרמל ראו בעין רעה את פעולתו של
הפררפ• וכלסקי והאשימו אותו בלאומנות יהודית .בשנת 1948
הוא נעצר והרגלה למחנה·ריכוז סובייטי ושם הוא ניספה.

יהדות ליטוc
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ליהודים לברוח ממזרח אירופה ולהגיע לא"י( .חרגי "הבריחה"
בפרלין עמדו בקשר עם מספר אנשים בקרבנה ייילכה .הם גם
הגיעו יותר מאוחר לארץ·ישראל.
נוסף לבית·הילדים חוסלו ,מאוחר יותר ,גם בית·הספר
העממי והגן .גורל דרמה פקד גם את בית·הילדים רבית·הספר
העממי בווילנה .גם הם נסגרו על·ידי השלטונות .תקרפת·זמן
קצרה היו שני בתי·הספר היהודיים בווילנה ובקרבנה "המוחי·
קנים האחרונים" לרשת החינון היהרדית·סרבייטית הענפה ,אשר

חוסלה בהדרגה.

לצאת ליגאלית אר בדרן בלתי·ליגאלית לחרץ·לארץ.
יהודי קרבנה ,שאורלי ומקומרת אחרים הביטו בעיני קנאה
על יהודי וילבה ,אשר לפתע נפלה לידיהם הזכרת לעזוב באופן

חרקי את גבולות רוסיה הסובייטית .בלב יהודי ליטא התעוררה
השאלה  :מה לעשרת ? איד מוצאים זרן ליהנות מיתרונות
הריפטריאציה לפרלין ?
התשובה היחידה לבעיה הקשה שהתעוררה חיתה  -יש
ליהפך לתקרפת·מה ,בצררה זר אר אחרת ,ליהודי פולני ...
למעשה זה אמר ,שצריך להשיג תעודה ממשרד ממשלתי,
שפלוני אלמוני היה ,לכאורה ,תושב לשעבר במקרם זה אר אחר

ח.

בסביבת וילנה .לצורן זה אפשר היה להשתמש בשמו של יהודי

בוסף שנת  1944נחתם חחח ריפטיראציה להחזרת וחילופי
כואולסיך חדריים בין הרופבליקות הוסבייטיות של אוקראינה,
רוסיה הלבנה וליטא מצד אח,ד לבין הממשלה הזמנית של
פרלין מדצ שני .באירופה שלאחר מלחמת·הערלם נחשנו
"נדידות עמים" כגרן אלו כפתרון "הטוב ביותר" לבעירת
המיעוטים הלאומיים .החוזה שנחתם חל על אזרחי פרלין
לשעבר ,שנהפכו אוטומטית לאזרחים סובייטיים ,נזמן שהרוסים

שכספה ,כי הן לא היה יזרע רשמית מי מהיהודים נספה רמי

כבשר ,עם פרוץ מלחמת·הערלם השנייה ,שררה שלמה של

מחוזרת פולניים .לאנשים אלה
להישאר בברית·המרעצרת ולהיות
לאזרחי פרלין .גם לאוקראינים,
התגוררו בפרלין ,ניתנה הברירה

ניתנה הרשות לבחור  :אם
לאזרחיה ראם לחזור ולהיות
ררסים·לבנים וליטאים אשר
לבחור בין הישארות במקרם

ניצל .עם תעודה מעין זו בי,ד אפשר היה לתבוע החזרה יחד
עם אזרחי פלרין האחרים.
ם.

כמצאר מיד "מאברים" שרבים ,אשר תמררת תגמול גברה,
שהגיע לכדי חמשת אלפים רובל לאיש ,קיבלו על עצמם לתת
בידיו של המעוניין את המסמן הדרוש ,כדי להיות מועבר
לפרלין ובלי שיהא עליו לברא אישית בדברים עם כל משרדי

הממשלה השובים .הרתיעה העיקרית מלהשתמש בדרן זר חיתה
לא רק הקושי לקבץ את סכרם הכסף )שהיה מעבר להישג ידם
של רבים מהיהוידם הניצולים( ,אלא הפחד ליפול עם המסמכים
בידי המ.רר..ד )הב.ק.רר..ד לשעבר( ומהגורל המחכה לככשלים
במקרה כזה .אולם הדחף להיחלץ מברית·המרעצרת ולהגיע
לעולם החופש ,היה כבראה הרבה יותר חזק מאשר הפחד ליפול

אר חזרה לברית·המרעצרת .חרזה זה הקיף כמה מיליוני אנשים
בפרלין רבברית·המרעצרת רביביהם אף כרבע מיליון יהודי פרלין,
אשר מצאר מקלט בברית·רמ,רעצרת בעת המלחמה .תרזה זה חל
גם על וילנה וסביבתה ,אשר היו עד ספטמבר  1939חלק מפרלין

בידי המ.רר..ד הנועזים ביד יהויד ליטא עלו על הדרן המסוכנת

כדי לעקרב אחר מילוי החוזה הוקמו בכמה מקומרת בברית·

כדי להשיג את התעודות הדרושות ,המקבות להם את הזכרת
להיות מוחזרים כאזרחי פרלין מזרמים .מושב הורעד לחילופי

וכעת נהפכו לחלקים מליטא ורוסיה הלבנה.

דמ,ערצרת ובפרלין ודערת לענייני חילופי האוכלוסין .רעהד כזאת
הרקמה גם בווילנה.
בלי כל קשר למהלך חמשבותיו והערכווית של כל את,ר

באותם שבוערת וחודשים ,לגבי העתיד הקרוב והרחוק ,דבר
אחד היה ודאי וברור לאדם הסובייטי ,ובמיוחד לקומץ שרידי
יהודי ליטא  :הממשלה הסובייטית לא תבטל ,גם אחרי המל·
חמה ,את איסורה להרשות לאזרחיה לצאת לחרץ·לארץ .לרוב

המכריע בין יהודי ליטא המשוחררים היה ברור ,שבליטא לא
יםצאד מנmה עלצמם ,גם םא ליטא זר תהיה וסביייטת.
רוב הניצולים לא רצו רגם לא יכלו להתחיל לנכרת מחדש
את חייהם על קבררת·האחים רהתררבן של כל הקרוב והיקר
להם ,אשר הושמדו באכזריות על·ידי הגרמנים ועוזריהם
הליטאים .מי מניצולי יהויד הגיטר יכול היה לשכוח אף לרגע
את העובדה המעציבה ,שידיהם של חלק גדול מהעם הליטאי
גראדל בדם יהודי ? נוסף לכך ,הרי נשאר כל יהדוי ליטאי ברדד
ועלוב .שלט בהם דחף כביר ללכת ולהימצא בסביבת אנשים
קרובים ,אשר בפניהם ירכלו לשפוך ליבם ולספר על כל

המוראות שעברו עליהם .כל זה אמר ,לא פחות ולא יותר,
שצויד לעזוב את ברית·המועצרת ולהגיע לקרובים בארץ·
ישראל ,בארצרת·הברית אר כמדיבות אחרות מעבר לים.
ליהודי וילבה ,אשר היו לפני המלחמה אזרחי פרלין ,הדליק
פרסום חרזה הריפטריאציה ניצוץ תקורה להגשמת חלום עזיבת
ברית·המרעצרת .הכל היו בטוחים ,שמפכליז יהיה קל יותר

האזרחים לווילנה וסביבתה היה בעיר וילבה .בימים ההם מותר
היה לנסוע מעיר לעיר בבית·המרעצרת אן ורק עם "הפנייה"
)"קרמבדיררבקה"( מיוחדת .כדי להכביר על הנסיעה ממקרם
למקום ,חיתה קבלת תעוהד מעין זר כרוכה בתהליכים שלמים.

לגבי יהודי מקרבנה ,שהחליט סרף·סרף לצאת ברדן חילופי
האוכלוסין לפרלין ,היה יותר רצוי לשבת בווילנה .כאן יכול
היה לעמוד בקשר עם ה"מאכרים" רגם לעקרב אחרי תהליכי
ההחזרה ,מה שהיה קשה לו לעשרת כשבתר בקרבנה .בהשתמשם
בכל מיני חרוצים התחילו יהודי קרבנה לעבור למקרמרת·עברדה
בררילבה ,בירת הרפובליקה הליטאית הסובייטית ,שם היו לא
רק משרדי הממשלה ,אלא גם מרכזי חברות ומרסדרת·משק
ממשלתיים ,שהיו להם שלרחרח בקרבנה .לא היה זה קשה ביותר
לקבל הוראת העברה ממקרם·עברהד בקרבנה למקרם·עברדה

בווילנה .בתנאים הסובייטיים ,כאשדם צריך להיזהר לא רק
במעשיו ,אלא גם במחשבותיו ,היו הצעדים הראשונים ליציאה
קשים מאר.ד רק אנשים הקרובים ביותר אחד לשני היו מרשים
לעצמם לשוחח בסררי סודרת בעניינים חשאיים,

כגרן :

איד

למצוא זרן ל"מאכר" שאיבר רמאי ושעיניו אן ורק לבצע
כסף  jאיד לא ליפול בידי המ.רר..ד בעת ההכנות לריפטריאציה ;
איד לגייס את סכרם הכסף הדרוש ,שהגיע למשפחה בת 4-3
בפשרת לכדי  20-15אלף רובל .לגעייה האחרונה נמצא
הפתרון הבא  :היהודים התחילו מוכרים לנכרים את בתיהם אר

את בתי קד.ונחים שבס,רפ~ .ותר ההי למכור את הבתים

השלמות
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הקטנים ,שכן הבתים הגדולים הרלאמר בזמנו על·דייי השלסרנות

גיטאות קרבנה ואשורלי ,אשר הועברו ביולי  1944לשטוטהוף

הסובייטיים .לא היה כל קרשי למכרו בית ,שהיה רשום על
שם דמ.רכר .ארלם כדי למכרו בית ,שהיה רשום על שם קרוב
שנספה ,היה זרדך להוכיח ,קםדר·כל  ,שהקרוב איבר בחיים

רלמחנות·עברדה אחרים במזרח פרוסיה .רבות מבין הנשים

ולהמתין עד שבית·השמפס יכיר בזכותו של המוכר כיורש.
תהליך זה היה איטי מאדר וגזל חדושים רבים ,וכאן הרי האדמה
ברעדת מתחת לרגליים ,שכן תאריכי הריפסריאציה הם מוג·

בלים .ב"ריכוך" ליבו של הפקיד המתאים ,שהיה ממונה על
ענייני העברת

הרכוש,

אפשר היה לעקוף את כל התהליכים

הפורמליים במכירת הבית .בסופו של דבר היו יוצאים כל
שלושת הצידדם נשכרים ; היהודי ,שהשיג את הכסף כדי לעבור
לפולין ; הנכרי ,שקיבל בית יהודי במחצית המחיר ; והפקי,ד
שבסל את חלקו כיד שלא יפריע בהעברת העיסקה.

נסרפ מבחנרת·iדעבהדר מעבדרת·הרפ,ד הרעב,

דמ.לחm

רכל

מיני פורענויות .הראשונות מתוכן ,אשר שרדו בחיים ,שוחררו

בחושדים הראשונים של שנח  1945על·ידי צבאות רוסיה,
שעסקו בזמן החרא בכיבוש פרוסיה.

נשים דשמחרררת אלו ימהח לחזרו לליטא תמוך תקווה
למצוא את בעליהן ,אשר טולטלו יחד איתן לגרמניה ,אר את

הביטו למשפחות נכרים

ילדיהן ,שמסרו ארחם בימי

כדי

להצילם.
משלא מצאר אח בעליהן )הבעלים הועברו לדאכאו ושרידים

מהם שוחררו על·ידי האמריקאים בסוף אפריל ותחילת מאי
 (, 1945נסחפו נשים אלו בזרם ה"ריפטריאצהי" ויצאו לפרלין.
שובה היה מצבם של הגברים ששרדו .במקרים רבים פגשו

סוף·סוף

נקבעו

התאריכים

י·

הבעלים ,אשר שוחררו בגרמניה והתחילו דרכם חזרה לליטא
לנסיעת

הקבוצות הרא· t,וגות

לפרלין .רק מתי·מעס מבין הקובנאים ,שנהפכו בן·לילה
ל"פרלנים" ,העזו לנסוע בקבוצה הראשונה ,כי לא היה כל
מרשג מה יהיו תהליכי הביקורת בגנרל רוסיה-פולין .הכל
רצו לדעת מה הם ברחלי הביקורת בגבול .לאושרם של האנשים
היו דרישרת·השלום הראשונות כלל לא וערת .ביקורת התעודות

דרך פולין ,את נשותיהם .את המשך דרך ה"בריחה" עשו ביח.ד

אד ודב הגברים ,אשר טרם פגשו אח נשותיהם ,נשארו לחכות
להן בפולין .גם אלה שהספיקו להגיע ללי  t1א ולא מצאו את
נשותיהם ,לא נשארו זמן רב במקום ועד מהרה אפשר היה

לראותם שוב בפולין

 -והפעם כ"ריפטריאנטים" פולניים.

התקופה הנזכרת יכולה בצדק להיקרא כ"חקופת הזוהר"
בתולדות בריחת היהודים במחצית הראשונה של שנת , 1945

לא חיתה קפדנית .אנשי המ.וו..ד שהיר ממונים על ביקורת
הגבולות ,בתגו לעבור ,בדרך כלל ,לכל מי שהיו בידו תעודות

"ירחי הדבש" לא נמשכו זמן רב וזאת בשל שני כשלרכות עם

ריפסריאציה .היו אמנם מקרים ,שאנשים יחידים וגם משפחות

"ריפטריאנטים" יהודים-ליטאים.

הוחזרו בעת הביקורת ,אך היו אלה מקרים בודדים .דבר זה

דירכן מספר רב של יהדוים מקרבנה להירשם לקבוצות הבאות.
כאשר עלה מספר היהודים הבורחים ,נתקבל הרושם ,שהממ·
שלה אמנם רואה ושומעת הכל ,אך אינה נוקטת שום אמצעים

יב.

הכשלון הראשון היה בנסיבות

הבאות ;

יהודים אחדים מקרבנה ,בעלי אמצעים יותר גדולים ,החליטו
לצאת מליטא לא בדרן המשלוחים הרגילים ,אלא בדרך אחרת .

נגד זה .היהודים התחילו למצוא "פירושים" להתנהגותה
הבלתי מובנת של הממשלה .הובעו כל מיני ניחושים .הנפוץ

בעזרת ק·זtרים שונים הצליחו לבוא בדברים עם טייס סובייטי,

מבריחת

אשר הבטיח להם להעבירם במטוסו ישר מווילנה לבוקרשט.

היהודים .על·ידי כך יהיו פטורים מלעסוק באנטישמיות הגרנות

הטייס סיפר להם ,שהוא נוסע לעתים קרובות בשליחות משרדו

היר גם שהביעו את ההשערה ,כי הקומוניסטים הליטאים

לרומניה וכי הוא יכול לקחתם אתו .ק.פיצח·דרן ייבלתי רגילה"
כזאת ,להגיע תוך יממה אחת לרומניה ולהימנע מכל הסכנות

ביותר

היה,

שלמעשה

מרוצה

השלטון

הסובייטי

בשטחים שהיו כבושים על·ידי הנאצים.
במיוחד מרוצים מעזיבת היהודים .הם ,הקומוניסטים הליטאים,
כמרחם כליטאים האנטי·סובייטים

-

כך שיערו היהודים

-

האפשריות והביקורות

בדרך,

לעלות הון תועפות

 -כשלושים אלף רובל לאיש .בשעתו

קסמה מאו.ד נסיעה כזאת עמדה

מעוניינים שיקטן ככל האפשר מספר היהודים הנשארים בליטא,
מאחר שהם משמשים עדרת חיה לפרעות האכזריות ביהודים,
אשר רבים מקרב התושבים הליטאים השתתפו בהן ברצון רב .
עבר זמן קצר והשלטונות התחילו ,בכל זאת ,להחניק ביד קשה

לאנשים ,שהתכוננו לטוס .הם האמינו בכל ליבם ,שדרכם

סיפרו ,שקבוצות אחדות ' t-ל יהודים כבר השתמשו בדרך זו,

ו·ז.zגם נתקבלו מהם מכחבים ,בהם כתבו לקרוביהם ,כי הגיעו
בשלום לרומניה והכל בסדר גמור .מכתבים אלה הוסיפו אומץ

את ה"ריפטריאציה" של יהודי ליטא לפולין ואת כל ההשערות

בטוחה.

היא שבזמן הראשון עצמו השלטונות עין ולא עיכבו בעד

כאשר הגיעה בשעה היעוהד קבוצת היהודים מקרבנה למקום
·ינ.גקבע ,כדי לסוס לרומניה ,ראו עצמם פתאום במלכודת

היהודים לבורח לפולין .בחודשים הראשונים לריפטריאציה

המ.וו..ד ללא כל דרך חזרה .התברר ,שכל הסיפור על המסרס

יצאו לפרלין מספר לא קסן של יהודים והשלטונות לא נקפו

לא היה אלא פרובוקציה של המ.וו..ד וכי גם הקבוצות הקודמות

אצבע ,כדי לעצור בעדם.

נעצרו מיד עם הגיען לשדה·התעופה בווילנה ,כדי לטוס

נשא הררח .אולם תהא הסיבה האמיתית אי t-ר תהא ,העובדה

לרומניה.
יא.

בולמוס הבריחה לפולין תקף ראשונה את היהודים ניצולי

הביסו ,ובמידה פחותה בהרבה את אלה מיהודי ליטא שחזרו
מרוסיה ,לשם הספיקו להימלט בפרוץ מלחמת רוסיה-גרמניה .

כראשית אביב  1945התחילו חוזרות לאס·לאט שרידי נשות

היימכתבים"

נסחטו

כנראה

מהעצורים,

כי

אנ·  tי

המ  .וו..ד קיוו לשים ידם על מספר רב ככל האפשר של אנשים
מאלה הרוצים לברוח מליטא הסובייטית .העצורים הועמדו לדין
ונשפטו לשבות מאסר ארוכות .אחרי מוחו של סטאלין ,בימי
חרושציוב ,שוחררו רוב האסירים מבחי·הכלא וממחנות·
העבודה ,אבל הם לא הורשו לחזור למקומות מגוריהם הקוד·

יהדות
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מים .היה עליהם להתגורר בערים שרנות ברפובליקות הסרב·

ליטא

בנקרדת·המעבר בגבול .מי יודע כמה תערדרת·זיהרי ,תעודות·

לידה ומסמכים אחרים נקרעו בבהלה ועצבנות והושלכו בבתי·

ייטירת האחרות.

הכשלרן חשבי אירע בנסיבות

הבאות :

שימוש

n

בת נת·הרכבת

בגררדנה.

מבית·השימרש

היו

יוצאים

כדי להימנע מן הסכנה הכרוכה בנסיעה ברכבת מווילנה

רק עם תערדוח ח"ויפטריאצהי" ,דרך תזרח לא ה~הח יותר.
כאשר היו כל הנוסעים בקרונות היוצאים לפרלין ,היו באים

הרעיון לנסוע מקרבנה אר מווילנה לגררדנה במשאירת ,רמשם
ישירות באותן המכוניות לביאליסטרק .נסיעה כזר עלתה אמנם
יותר מאשר ברכבת ,אך זה היה בהחלט כדאי .גם אימת
הדרכים חיתה יותר קטנה .משאירת אחדות נפלו בידי המ.רר..ד

אנשי המ.רר..ד במדים ,כדי לבצע את ביקורת הגבולות .מאחר
שלפי הסכם הריפטריאציה מותר היה להוציא רק סכרם כסף
קטן במזומן ,היה צריך למסור את הכסף המיותר למבקרי
המעבר בגבול .ב"מקרה" היו תמיד לריפטריאנטים האמיתיים,

והעצורים נשפטו לתקרפרת·מאסר שרנות .רוב העצורים היו

רביעק,ר למזוי~פים ,סכוימ כסף "מיותרים"· ,אשר ה,יו מוסרים

נשים אר גברים ,שבני משפחותיהם ישבר כבר בפרלין אר
בגרמניה וחיכו לבראם .ילדי העצורים נמסרו לבתי·ילדים

אותם ברצון רב .זר חיתה תמיד הזדמנות טובה לרכך קצת את

לגררדנה ,יחד עם כל המוחזרים האחרים ,הגר כמה אנשים את

ליבותיהם של פקידי המ.ור.ד .כדי שלא יקפידו יתר·על·המידה
בעת הביקורת.

שונים.

שני הכשלרנרת הללו נטלו מ"ריפטריאנטים" פוטנציאליים
רבים את הרצון לברוח לפולין .השלטונות גם התחילו להחמיר
בבדיקת ניירות ההחזרה .האפשרויות לצאת מליטא הסובייטית
נעשו קשרת יותר .יחידים ניסו לאnר·מכן לברוח מליטא לא
בקבוצות הפולניות ,אלא באלה שיצאו מרוסיה הלבנה .היו
גם מקרים בודדים ,כאשר ניסו להגיע לברלין דרך פרוסיה
המזרחית רמשם לאזורים המערביים של גרמניה.
ה"ריפטריאציה" של יהודי ליטא לפרלין הלכה ופחתה עד
אשר נפסקה ,כמעט לגמרי ,בסוף שנת  1945ותחילת .1946

למעשה נראתה התמרנה

כך :

חיילים אחדים מחזיקים סדין

פרוש ,אשר בר צריך כל אחד לזרוק את "הכסף המיותר" .תוך
דקות ספורות מתחילים לנשור מכל הצדדים שטרי כסף סובייטי
לתוך הסדין .ככל שערימת שטרות הכסף הולכת וגדלה,
הולכים פני אנוזtי הביקורת ונעשים יותר רגועים ומרוצים.
הם גם נעשים יותר "ידידותיים".

אולם במקרים רבים נהגר מבקרי הגבולות ,בעת בדיקת
התעודות ,להוריד בודדים רכן משפחות שלמרת .אף פעם לא
נודע מה

סיבת

ההורדה :

האם נמצא פגם

בתעודות אר שיש

-

אף אחד לא קינא

סיבה אחרת ? תהא הסיבה אשר תהא
יג.

כאשר היו מצליחים סרף·סוף ,לאחר גלגולים שונים ,להחזיק
ביד את ה"נייר" הנכסף ,היו צריכים לסיים מהר את ההכנות
האחרונות לנסיעה ולהיות מרכבים להצטרף ביום קבוע למש·
לרחי המוחזרים לפרלין .מי שחסרו לו קצת מזומנים לדרך ,היה
צריך למברר ברגע האחרון את מטלטליר ,שלא יכול היה לקחת

במי שצריך היה לקחת את צרורותיו' לרדת מהקרון ולהילוות
אל אנשי המ.רר..ד
כשביקורת הגבולות חיתה מסתיימת ,ומגיע סרף·סרף הרגע
והרכבת חיתה זזה ,היו פני הנוסעים הבלתי·ליגאליים זוהרים
באותו זיר·ארשר ,כאשר אבן כבדה נגולה

מהלב .•.

לפסגתו

היה האושר מגיע ,כשהנוסע ראה במר·עיניר את הרכבת עוברת

את הגבול ובמקרם ערבדי·רכבת סובייטיים היו רואים
פולנים ,סימן מובהק שאכן נמצאים סרף·סרף על אדמת פרלין.
מכאן ,כך קירר ,יהיה קל יותר להגשים את החלום ולהגיע
לארץ·ישראל אר למדינה אחרת מעבר לים.

-

אתר.

במורא ופחד ובדפיקות-לב התכונן "ריפטריאנט" כזה לרגע
המסוכן ,כאשר פקידי המ.רר..ד יבדקו את תעודותיו בגבול

הורסיפ-ולני .לכל אחד היה ברור מה מצפה לו במקרה
בל יפתח פיר לשטן  -שיקרה משהר על הגבול .לא היה ספק
קטן ביותר' כי זה יסתיים בסיביר' אם לא גרוע מזה.
הימים האחרונים שלנפי הנסיעה היו "ימים נוראים" במלוא
מרבן המלה .רוב הקבוצות היו יוצאות מווילנה .ביום יציאת
המשלוח היו סוכני המ.רר..ד מסתובבים בלבוש אזרחי סביב
תחנח·הרכבת בווילנה ובולשים במבטיהם החודרים אחרי קהל
המוחזרים .לא כל·כך קשה לשער מה חיתה הרגשתו של נוסע
בלתי·ליגאלי תחת מבטים אלו.

-

הדרן נין וילנה לברדרנה ברכבת ארכה

כ·s

יי·

ה"ריפטריאנטים" היהודים-הליטאים התעכבו בפרלין זמן קצר
ביותר .חלק מהם נסחף בזרם "הבריחה" לרומניה רמשם ,מאוחר
יותר ,לאיטליה .אחרים נדדו דרך צ'כוסלובקיה ,הונגריה
ואוסטריה ,ל גרמניה.

עלה בגורלם להבריח גבולות יחד עם אלפי נודדים יהודים
אחרים,

אשר

התחזו

כיהדוים

מירון,

o

אר רטיה

דגרבמהי,

שערת .בהתאם

שנעקרו וטולטלו בשנות החורבן למחברת ·ריכוז שרבים ואשר

לחוזה הריפטריאציה ,יכול היה כל אחד לקחת אתר אח כלי
ביתר .כל שמפחה חיהת עןמ-סה בnנילי~ת וצרורות .הנסיעה

עתה ,אחרי שניצלו מההשמהד ,חזרו לאוצרת מוצאם .חיילי
הבריגאהד מארץ·ישראל עזרו במסיררת·בפש ליהדוי //הבריחה"
להגיע ליעםד .על מעשי גבורתם שו חיילי הבריגא mנרומק
אגדות בין הפליטים רזה היה ממלא ליבותיהם בשמחה ותקורה
לימים יותר טובים.

לרגע האחרון ומשרם כך היה מחזיק בידיו את שני סרגי

בגרמניה ,אוסטריה ואיטליה ,התגוררו היהודים הניצולים

אח תערדח·הזיהרי הסובייטית יחד עם כל הניירות

שהוקמו שם אחרי המלחמה .יהדוי

חיתה בקררנרת·משא

-

אנשים ומטען יח.ד

משהגיעו לגררדנה היה צריך לעבור לרכבת אחרת ,שחיתה
נוסעת לפולין .ה"ריפטריאנט" )המזרייף( היה חסר בטחון עד

תעודותיו :

במחנות .דפ.

(, D,P),

האחרים על שמו האמיתי ,ואח תעודות ה"ריפטריאציה" על

"שארית הפליטה" שאפר לעזוב מהר ככל האפשר את המחנות

שמו המזרייף .בגרודנה היה צריך להיפטר מהר ככל האפשר

ולהגיע בדרכי עלייה והעפלה לארץ·ישראל .חלק מהם רצה

מכל התעדוות האמיתיות ,כדי שלא ימצאו ארחן בעת הביקורת

להגיע לארצות-הברית ולמדינות אחרות,

השלםרת
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מושג ממה שעבר על יהודי "הבריחה" אפשר לקבל מהתיאור
הבא:

•

לחוסים אחריהם ואשר בעזרתם וcפשר היה להשיג אלצם
הרבה.

"לאחר ששהינו שבועות אחדים במחנה בודפשט ,נודע

ארחי אררnת·הרברק נארמ לגן שהילםיד תקנסים יסער

פתאום באחד הימים ,כי הדרן שתיתה חסומה עד עכשיו

בעגלות למקום קרוב לגנרל והמבוגרים ייאלצו לעשות את
הדרן ,מרחק של עשרה עד שנים·עשר קילומטרים ,ברגל.

הוביל לאוסטריה .חלק מהאנשים עמד לנסוע לווינה
והאםירת  -לגראז ,אשר חיהת קוםד באיזור הכיבוש

בקבוצתנו היו כמאה אנשים ,ביניהם כעשרה ילדים .ערוכים

שוב

נפתחה

וכי בקרוב בעזוב את בודפשט .המשך

הדרן

הסובייטי והועברה לאחר·מכן לאנגלים .אגו היינו בקבוצה

הנוסעת לגראץ.
לבודפשט הגעונ כ•יוונים' .מאכן ההי עלינו לנסוע חזויים
כיהודים אוסטרים ,החוזרים 'הביתה' ממחנות-הריכוז בגר·

בשורות כחיילים ,עם התרמילים על הגב ,יצאנו לדרך
בליווי שני מדריכים  :האחד יהודי והשני נכרי .הלכנו
בדרכים עקלקלות ,חצינו שדות ויערות .התרמילים המלאים
עשו את ההליכה די קשה והיה עלינו לעמוד מזמן לזמן
כדי לנוח.

מניה ,לשם סולסלו ונגררו בשבות היסלר .לשחק בתפקיד

לארח הליכה של המכ שעות הגענו לנפרת·ערב לחוהשר

'אוסטרים' היה לנר הרהב יותר קל אמשר בתפקדי •יוונים'.

קטנה .נאמר לנו להיכנס לחורשה ולחכות עד שיחשיך .היה

שפת הדיבור באוסטריה היא גרמנית ואיזה יהודי ,במיוחד

זה מראה מרהיב .בדמדומי בין-השמשות התמזגו צאלי

זה יזtבפל בחלקו לחיות תחת שלטון הגרמנים ,אינו יודע

האילנות עם דמויות האנשים .הכל נראה כה שונה ומסתורי.

גרמנית ז ...
ימים אחידם לפני שזעבנו את ובדפשט היה כל אחד צריך

עייפים מהדרן הקשה ,התפרקח האנשים בשקט על הקרקע

ונעצו עיניהם באפילת החורשה.

להצטלם .התמונות היו דרושות עבור ה'תעודות' החדיזtות,

כשהחשיד למגרי פקח עלינו לקום לוהיות ומכנים הלמשיך
בדרן .לא רחוק מהחורשה נראה בית איכרים .היה עלינו

הוזמנו האנשים להנהלת המחנה ושם מסרו להם את הניירות

לחמוק בשקט לגורן של האיכר .לאותו בית הובאו ,שעות

המעידות כי המחזיק בהן הוא יהודי אוסטרי .לאחר·מכן

אחדות לפני·כן ,גם הילדים.

מ'תוצרת עצמית'.

באוםת היימם שרר באוסטרהי מחסור גדול מבצרכי מזזן,
במיוחד בלחם .משום כ,ד נאמר לנו ,צריכה כל משפחה

הגורן ,עברנו אחד·אחד לבית האיכר .היה כבר מאוחר

האחרים לצידה לדרך סיפקה הנהלת המחנה .כדי להכין

בערב ,ואת הילדים מצאנו שקועים בשינה עמוקה .כל אחד
אכל משהו וכולם שכבו על הרצפה כדי לחטוף תנומה קלה.

להצטייד בלחם ,ככל שתוכל .את הלחם ואת מצרכי המזרן
בתרמילים מקום לככרות-הלחם הגדולים ,היו צריכים לזרוק
שמיכות ,מעילים וחפצים אחרים.
זסף·סוף הגעי היום .ךמ,ריח'ל לעזיבת בירת הונגרהי .עומ·

סים בתמרילי-לחם על הגב וצרורות שונים מתתת לשכם,
בהרו כולם אל תחנת-הרכבת .ההליכה חיהת בקבוצות קטנות
ובהפרשי·זמן קבועים .דבר זה נעשה בכוונה ,כדי שלא
למיזtון את תשומת-הלב של השלטונות ההונגריים והסוג·

ביצענו הכל בשלום מכתנכון .לארת השייה קצרה בפאילת

נאמר ,שבחצות צריך לקום כדי לעבור את הקטע האחרון
במבצע הברחת הגבול.

האנשים ,שלא היי להם יורים קטנים ,חיו דמארים לעבור
את הגבול זרן הרים די גבוהים בסביבה ,המפרידים בין

הונגריה לאוסטריה .למשפחות עם ילדים נקבע מסלול יותר
קל ,שיעקוף את ההרים .לערמת זאת חיתה הדרן הזאת
יותר או·וכה וגם הסיכון בה היה יותר גחל.

ייטיים.

לאחר שהתיישבו ברכבת נשמו הכל לרווחה .ההכרה כי יש
תקורה ,שהנה ועוד יום·יומיים ניחלץ מהמדינות הנמצאות

תחת השפעת הסובייטים ,הרנינה את הלב.

אן

ככל

שהרכבת הלכה והתרחקה מבודפשט ,הלן וגבר אי·השקט

הפנימי .איש לא ידע איד יתפתחו הדברים להבא .לפנות·
ערב נעצרה הרכבת בתחבה קטנה .נאמר לנו שפה נייזtאר

ללון ומכאן תיעשנה ההכנות האחרונות להברחת הגבלו
ההונגרי-אוסטרי.

את הלילה בילינו בבית מוסתר ,לא ה  mק מתחנת-הרכבת.
צפופים כמלוחים בחבית ניסינו בדוחק רב 'לישון• בלילה
על הרצפה הקשה .למחרת בבוקר העבירו ביד הנוסעים

מגבית כספים ,כדי לקנות שעונים שווייצריים לשחד בהם
את שרמרי·הגבול הסובייטיים ,במיהד שיתגלו קשיים
בחציית הגבול .נוסף לשעונים היה צריך להכין גם בקבוקים
אחדים של 'וודקה'  -דבר ,שהחיילים הרוסיים היו תמיד

*

ראה ספרר של

,109-104

המחבר :

"אין געלריף פרן חררבע

היימעז" ,

עמ'

צהצ בפנינו געיהי חשוהב  :איד נושאים על הגב גם את
התרמיל הכבד עם הלחם ,וגם את הילד ז הפתרון נמצא.

במהירות תפרנו משתי מגבות מעיד כסא·ב,ד אשר עליו
אפשר היה להושיב את הילד ולשאת אותו בשניים.
בשעת שתים·עשרה ·בידוק קמו כולם בחפזון רב ,ניערו את
הילדים מחבלי שנתם ,הלבישום וחיכו לאות לצאת לדרך.
נפרדנו מהאנשים ,שאמורים היו ללכת במסלול ההרים,
ואיחלנו זה לזה לעבור בשלום את הנסיון הקשה המחכה
לנר.

היה ליל אוגוסט קר ונתיר, .הירח המלא האיר באדר נוגת·
כסף עמום את כל הסביבה ,אשר חיתה שקערה בתרדמת
בראשית .בראש הלן מורה·הדרן הנכרי ואחריו נמשכו,

אחד·אחד כאורחת-גמלים ,כל שאר האנשים .דרכנו התפת·
לה

בשבילים

עקלקלים,

דרך

מקשאות

וכרמים,

שדות

ויערות .בוססנו בעשב הגבוה והרטוב והנעליים מלאו מים.
הידיים  mנפים נשרטו בשערתנו לנר דרך ביד שיחים וענפים.

ורדמ.די תלך בצעידם המירים רכל אחד שהתלד שלא לגפר
אחרי ההולכים .מעשה נם  :הילידם כל הזמן שקטים ,לא
בכר ולא גרמו דאגות לו.כבוגרים .בחלקי המישור היו גם
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•חדרת

הילידם מזטרפים להליכה ברגל רהקלר בכן על ההרר ים
בעשיית

הרדן•

זרתע pהםיד ,בלי לרת,עככ אף לרגע .היוני כבר עיפיים
מאדר רוק הרזון החזק הפיח בנר רר· nחיים להמשיך
וללכת.

דדt8ל לnnםי דסל הםכ דעשת ,ה Mילה טאיות להיהל
להימוג .שכהתחיל הברקן להפזיע הרדיע לנר המדריך ,שהנה
חיזנר כרב אח הגנרל ובזה גם נסתיים חפקידר .חרא יחזרו
לביתו ערלינו להמשיך וללכת עד שנגיע לישיוב כפרי,
הנמצM

בדז האוסטרי,

וק עnח בערוונ לרגע ,כיד להחליף וכח .כל חאד חש
אשור מיוח.ד ביוכנר זה את זה בבוכת מזל םרב ,נפלנו
אחד על צארררי ועהר ,התנשקנו רהרידנר לבררא·ערלם על
שעלה בידינו סרף·סרף להיחלץ אמרחן המדינות ,אשר היר
תחת שלוכרן הרוסים אר שעלולות היר להיכבש על·דייהם.
כל אחד קיררה ,כי עתה ,לאחר שהגיע למקומרת הנמזאים

ליטא

תחת שלטון האנגלים והאמריקאים ,ירכל להגשים את חלומו
בן השנים הוברח  -להגיע לקרוביו אשר מעבר לים.
nררן דסרונלב רירDכ ,לא גזnל זןמ וב .חנ םז ישחב לםש,
התחילו להגיע גם האנשים שחצר את הגנרל במסלול ההרים.
שרב רבתה השמחה .התחלקנו במארועות וברשמים בעת
הברחת הגנרל .זמב·הררח היה מרומם ,העייפות נשכחה
mרהגחש חיתה נלnoא ,כפי חשיתה רק לעתים mוקרת מדוא
בזמן האחרון".

:

הסרח רןכ.cחת

וכשרם הם לא וברבא בובםברח ונאמר זה גחרזוא

של עליית השריידם ההיידום ובליסא

לא•י•

זר חnלה

לובעזוn

הראשון של השחרור רנובשכח עד הוים הזה .וכרסים על כן
•הודה

באואר,

"הבריחה" ,הרצאת

אנילביז' ר"םוכרית

ל ,l'l

דב

ובהירם

רתו: t

ובררשח בית רדעת ע•ןס

ובדרכי

וכרעלים"•

•לבםי שחררו" )ובבעירח הזורידים היהידום בליסא הםר

בייםיח בשלהי ובלחובת·עהרלם השגחי( ,שבות •2 ,הרמת הובכןר ל  pnר

:s

התםר רח .ארניברםיםח חל·אביב,

תןןןל•ד,1974-

עפי ,73-55

דב יייי

תחילת הבריחה מליטה לארץ·ישראל

יולי  1944היה החדוש הקריסי ביותר לשרידים שנותרו

המועצות

ב· , 1941

חתרו בעקשנות לגבולותיה הדרומיים עם

בחציו הראשון

פרס ואפגניססאן ,ניד להגיע משם לאדץ·ישדאל( .מכל מקרם,

הספיקו הגרמנים לחסל כמעם סופית ולגרש לגרמניה את כל

בימים הראשונים של יולי  , 1944סמרך ליציאה ,התכנסו

ביעד,

עד אז בחיים תחת הכיבוש הנאצי

בליסא :

אלה שנותרו מאוכלוסיית הגיסאות בווילנה ,קובנה ,שאורלי

בחשאי  ,קבוצות פעילים מיוצאי התנעוות הצידניות ,דונו במי·

בארגוסס,

מוש מר tדה זו לאלתר .בין היתר סוכם ,שאחת הפעלוות

שוחררו מק~מרת אלה על·ידי הצבא האדום .אולם מחמת המי·

הראשונות לאחד היציאה מהיער תהיה ליקום שדייד התנרנזרת

רוץ השסני עם הזמן זכו הידוים מעסים לשחרור על אדמת

והעלאתם בכל הדרנים לארץ·ישדאל .כיומיים-שלשוה לאחר

אוילו מאמצע

רבמחנות·העבודה ;

ועד ה 1-

יולי

ליסא  :היו אלה בני·אדם חדורים וצנומים ,שהגיחו כצללים

מכן

מה"מאלינרת" ומיתר המחבואים ,שם ניסו להחזיק מעמד עד

לכובש"  -הלוחמת הווילנאית ד1ז'קה )וייזל( קודצ'אק ומסדה

הופיעה

בגדוד הפרטיזני

כמתגנבת

הקובנאי

-

"מורת

היערות הסמוכים יצאו נמה מאות צעירים,

לחברי התנועות הציוניות את הסיכומים וההודאות לימים

שנלחמו עד אז בשררות הפרסזינים .אחד מהם., ,לד .מיוצאי

וחמקה להביא זבד שליחותה זו גם

הרגע האחרון.

"השומר

מi

הצעיר"

רשם

בקוננה,

ימים

באותם

את

הדברים,

שללא ספק כיסאו את רחשי·הלב של שרידי המחנה הציוני

נולד ,לאמור :
"  ...אכן,
עוד ,אלא

ליחידות אחדות.

כן נולדה בליסא ,למעשה ,תנועת "הבדיחה" .תנעוה זז
במסגרת ארגןו·

שוחררנו

משלטון האימים

וממוראותיו

ולא

שחזרנו בנשק סבול נקמה .אך מי ישחרר נו

מן המעוקה שבלב ומאווירת השכול והיתמות הניבטת

מכל פינת רחוב והזועקת מכל שעל אדמה ו
חדוות התחדשות ותחייה ,ראנו

-

בורחים מעצמנו .וני

ייתכן לאכול מזבחי מתים ? 1חלפה עבדה תקופת הקד·
וסעד המאבק,

נזמר רעמי

הפנה לימים לאחד המרכיבים הסגוליים
הבריחה ההמוני  ,שהעביד בשנים 1948-1944
שרידים משזאת אירופה לנמלי הים התיכון והים השחור,
לקראת העלאתם בדרך בלתי·ליגאלית לאדץ·ישדאל.
מאדת אלפי

במהלך הבדיחה מליטא ,בצורותיה השוברת ,ניתן להבחין

מסביב תרעות תהילה לנצחונות הרודפים זה את  tה,

בדת

הבאים שאחרי

השחרור,

הפיצוצים עותה באה

לפחות בשני פרקי זמן
ה

ד אש זן ,

עיקריים :

שהחל כאמור בקיץ  m 1944תמשך קרוב לשנה,
היו ,במידה

כשיוזמיו ומפעיליו המרכזיים

וחבדי·מ nתרת ציונים מתקופת

הכיבוש

רבה,

פרטיזנים

הנאצי ומלפני כן.

דממה דקה .כל אחד עושה חשבון נפשו ,שנותרה לו

בפרק זמן זה יצא מליטא ,במסגרת הבדיחה ,חלק ניכר מן

לשלל .יש מי שמגלה שה~ין מכריע את היש וגובר

הפעילים הציוניים ששרדו שם ונמה מבני משפחותיהם.

הדיכאון ...

ה ש ני

משנודע לנו שקוננה שוחררה,

אליה נמוכי·

יוצאי התנעוות הציוניות בלטביה ובאסטוניה .בפרק זמן זה

סידזף  .כל אחד ניגש לביתו בדחילז זרחימז .ערימות

גבר משקלם של משוחררי הצבא האדום והחוזרים מעומק

אפר ולבנים שרופדת

--

דהרנו

נמשך אף הוא נשנה ,עד סתיו

, 1946

והקיף גם את

הצללים הארוכים מתפזרים

לאס .לאס·לאט משתפך אזר היום על פני

בדית·המזעצות,

נמר גם שדידי מחנרת·הדינוז מגרמניה.

הארץ .אבר ,

ניזרע ,המשיכו יהדוי ליטא לעלות לאדץ·ישראל גם לאחד

רגילים לחיות בצוותא והדגל זה

מכן )ביניהם גם כאלה שקודם הסתייגו אז אף התנגדו לכך( ,

דבק בבז .נפגשים ,סעודים נפשותינו ביח.ד מגלגלים

נמו במסגרת היציאה מפוליו ב·ד195

)עליית "גרמ,לקה"(

שיחה .אן סיכומן של כל השיחות ,ויהיר בקודרת מוצאן

ונדומה .עם זאת ידוע חלקם הניכר של יהדוי ליטא כהת·

הפדסיזנים

לשעבר,

ונושאן אשר יהיר ,אהד

חלק מוקסם

ניהן,

הוא :

עודרות הלאומית והעלייה ההמונית מברית-המעוצות לאחר

לאן ן

מכותפות הצבא ויחידות הביטחון למי·

חלק מנסה להסתדר רעל השאלה

מלחמת ששת·הימים עוד עצם היזם הזה.

ואחר כך ?

אזלם כיון שלא כל הפרסים ניתנים לפידסרם ,ובעיקר משרם

נראה  Iאך ד,בנז איננו יכולים עדו

שהמתכונת הכרונלווגית של ספר זה מוגבלת עד לשלהי שנת

לזרזך על אדמה דורית דם זז .אך אנה בלך ו נמשיך

רנן מחמת אילוצים טכניים של הרגע האחרון ,ייוחד

משיבים

לעצמם :

לנקזם על אדמת גרמניה המובסת

-

-

מסבירים המת·

גייסים לצבא הסובייטי .ואילו חברי התנעוות הציוניות
מתלכדים

מחדש ...

, 1945
המשך הדברים בנושא "הבריחה" לפרק הזמן הראשון בלבד
)דהיינו  , ( 1945-1944ואף זאת  -בצורה תמציתית וסנימטית
ואיזנור פרשיות בודדות בלבד.

הקשר עם חברינו בווילנה ,שהוקם ביער ,שריד וקיים.

נזלנו מאוחדים בהחלסה ,אפילו איו מעלים אותה על

השפתיים .המטרה היא אחת  -ארץ ישראל !
השלב הסדומי בתהליך של גיבוש מסדה זו החל עוד ביעד ,
ואולי אף לפני כן )כשצעירים יהדוים .שנמלסו לעומק בדית·

:11-

למודי בסירן ארגוני ולקח מחתרתי ,החלו אנשי הקברצה
היוזמת מביו השרידים לממש העלאת יהדוים מליסא הסרביי·
סית לארץ·ישראל נבר בימים הראשונים לשחרור מן הכיבשו

יהדות ליטא
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הנאצי .גם ארהדי השלטןו הסובייטי המשחרר הביבר שחת·

הממלכתיים רהציברריים .תופעה זר לא פסחה גם על הפעילים

ארגנרת מעין זר נחשבת לפעילות עריינת למשטר ,אם לא

המרכזיים של

שהיה

ברגזנית .אי·לכן הם נאלצר לכלכל את מעשיהם בזהירות

ממייסדי המוזיאון ההיסטורי היהודי( רכל שכן על אלה
שהרכנסר בסוד העניין מאוחר ירחו  ,יחסית .למרות שעקב כן

רבסידורת ,גם בקרב קרמץ השרידים ,אחיהם לגורל ,ולהיצמד

בשלב זה אל אחיהם לרעיון בלב.ד מטה·הפערלה שחרקם
בררילנה כלל  ,על כן ,נציגים של תנרערת צירנירת

חנרעח

הבריחה

אבא

)כמו

קובנו,

ורתקו פעילים למקרמרח·עברדה ,חיתה גם ברכה בתופעה זו,

מרבהקרת :

שכן הדבר איפשר למעורבים בבריחה גישה ברחה לטפסים

מ"בית"ר",

השרבים רלחרתמרת הסודיות שבמשרדים האזרחיים ,המשקיים

הציוני"· בשלב מארחו ירתר הרחלף
ניסן רזניק
חלקם רצררפר גם פעילים מ"החלרץ הצעיר"" ,דררר"" ,בני·

רהבטחרניים .כן ,למשל  ,מינויו של פעיל הבריחה יצחק
קרבלסקי לנציג ההרצאה הממלכתית "דעו עמעס  nבכל ליטא,
איפשר לר לקבל שררה של טפסים וחרתמרת רשמיות של

בארגון

מרסד כלל-סובייטי זה .מן הבחינה הזאת נדרעה גם חשיבות

להוציא כמרבן את הקרמרניסטים

)ארטירם סמירנוביץ'

אבא קרבנו

מ"השרמר הצעיר" ,חיים לזר

-

 -מ"הנרער

עקיבא" ,ומחוגים ציוניים נוספים .למעשה הופעלה קראררדינ·
ציה ציונית ,בערן בארתה מתברגת

המחתרתי הכללי

בגיטר,

שחיתה

קיימת

מררנה להצטרפותו של אברהם

ישפו

סיטואציה

יאשפאנרב( לפעילות בתנועה ,שכן כפקיד בכיר במועצת הקר·

אחרת לגמרי .כמר·כן נרצד עתה שרני רב בתנאי הפעילות,

מיסארים העממיים )ממשלת ליטא הסרבייםית( ,חיתה לו

ריסרדרת

ובעיקר

אנטי·צירניים

-

אחרים.

מרבן

חיתה

שעתה

שליטה רבה על צרןי•חנןעה

במטרות.

)  nקןמ~נדירובקןת (n

ןרשירנרת•

למטה·הפערלה,

נסיעה חתומים על·ידי שרי הממשלה ,וזאת בשעה שללא

יישוב יהודי ניכר מאדר ,ולא זר בלבד אלא שנמצאה שם נציגות

תעודות כאלה אסור היה לנוע בדרכים אפילו בקטעים קצירם.
חבר המטה ניסן רזניק ,שעבד במינהל הרכבות ,יצא בשלי·

כשחאר מצרייד

מתון גישושים ובירורים
כבר בראשית סתיו

,1944

מוקדמים

נדרע

כי למרבית המזל שרד ברומניה

קבעוה של תנועות ציוניות .דןבר אפילר על קיום עלייה משם

חרתה של התנעוה לעיר דרבנה שבררהליז,

לארץ·ישראל .לאור ידיעות אלו רלארר העובדה שפרלין חיתה

ברשירן·נסיעה מסעם המינהל .כרוכנה נפגש עם קבוצת פרםיז·

עידין כברשה בחלקה הניכר על·ידי הגרמנים ,הכריעה הדעה

נים יהודים ובראשם ל .לידרבסקי ,שגם הם חתרו לארתה
מטרה .הללר הסכימו לשיתרף·פערלה מלא בהברחת האנשםי
לרומניה ,וקיבלו על עצמם לארגז תnנרת מעבר וקליטה

להעידף את הברחת הפעילים הציוניים מליטא ,בשלב זה,

לעבר רומניה זרן עיר·הגברל צ'רנרביץ .בעת ובערנה אחת

הרחל בפעולה בכיוונים

הבאים :

לאורן ציר

א( לאתר את שרידי המחנה הציוני ולוודא עימם ,עקרונית
ומעשית,

את השתתפותם במסגרת הבריחה המתוכננת.

ב( לסייר ולבחרן את הדרן לרומניה ,זרן

צ'רנרביץ,

כדי

לתדרן אחר·כן את המועמדים לצאת בדרן זר.

ג( להכין מלאי של תעודות מתאימות ולהקצות משאבים
כספיים ואחרים למימון המיבצע רלעת·חיררם.
ראכן ,שליחים מטעם המטה הגיער עד מהרה ליישובים שר·

נים בליטא ובסביבתה ,כדי לברר מי מן החברים נרתר בחיים
ולהכינם לקראת הבריחה .אחד מאמצעי·הזהיררת שנקטר

הבריחה :

בדרבנה ,לכרב וצ'רנרביץ .במיהד מסירי·

מת הושלמה השליחות בידי שני נציגים נוספים ,שיצאו ב·6

בנובמבר  1944רהגיער עד צ'רנוביץ עצמה .היו אלה הפרטי·
זנים לשעבר ד"ר ש .אמראנט ררןז'קה .האחרונה אף הצליחה
לעברו את הגנרל לרומניה ולהיפגש שם עם נציגי מוסדרת
ארצישראליים .לפי הנחייתם הרעלתה על ארניה וכבר ב12-
בדצמבר  1944חיתה בנמל חיפה .ככל הנראה חיתה העלרה
הראשונה מליטא ,לאחר השחרור  Iד"ר אמראנט חזר לווילנה
רלארר ידררחר הרחל כבר בסרף  1944במשלר nקבצוות קטנות
כנרת  5-3אנשים לכיוון רומניה .ורבם ככרלם היו צעירים

השליחים היה לפגרת תחילה לחברים מארחה התנועה רעל סמן
היכרות אישית .רןז'קה ,שכבר הוזכרה לעיל  ,הגעיה למטרה

הסתייעו הבורחים

זו מווילנה לקרבנה באוגוסט  , 1944רהיא מתארת פגישה מעין

מהימנים ,במערב ביילרררסיה ,ברmליז ובמזרח גליציה .בעת

זו בידרה

בודדים אר זוגות ,רפה רשם גם שברי משפחות ששרדו .בדרן
בתחנוח·המעבר,

שאויישר

בייד

אנשים

בסירן מעבר של אחת מקבוצות החלוץ זרן "הגבול הירוק"

ארעית :

" ...מתון ריגשת·לב הם מקשיבים להוראות לנטוש את

לצד הרומני )ר~דאןצה( אירעה

עירם שאליה הגיעו זה עתה רלצאת שרב לזרן ,שאולי

פתחו באש וגומר לקררבנות בנפש .כמרבן נערן בעיר מצדד

תרביל ארחם לחרף המובטח .איש אינו מקשה ,אינו
שראל לסכנות .דומה שהבל ציפר למלה ,למגע ,להוראה
לקום וללכת"...

אחר כל החשודים בהברחת הגבלו .בין כתריסר העצורים היד

תקלה :

הזקיפים הסובייטים

חברים פעילים מחנרעת הבריחה בליטא ,והם  :ן  nר אמראנט

)שחזר לכאן בינתיים שנית( ,
נניק לדין ואברהם ישפו,

גיטה

פרגיו,

שרשנה

זימון,

לאחר מכן ביקרו נקובנה ניסן רזניק ואחרים ,והרחיבו את

שבאמרו סיפק את התעדוות .שני

הקשרים עם החברים המקומיים וביניהם מיכאל יצחקי
)גלבטרונק(  ,שרה לייבב זרן ,מאשה גייל )יררן(  ,יצחק קפצ'ב·

האחרונים ,רבמירחד ישפד שהצליח להעלים את זהותו האמי·
תית ,טענר בחקירתם הקשה ,כי נקלער לעיר זו במקרה מתון

סקי )קשיב( ,מרים לרמיאנסקי ,מיכאל גלאס ,רחל רוזנצררייג

כרונה לקנרת

הם דבקו בגיוסה זו במשפט ,שנערן

ואחרים .תרד זמן קצר הפכה גם קובנה למרכז·בריחה .באופן

לכל הקבוצה ב  19-באפריל  1945בפני בית·הדיו הצבאי של
חילות נ.ק.רר..ך סעיפי האשמה כללר  :בגיהד במולדת ,הת·

טבעי נקשרו קשרים גם עם שרדיי התנרערח הציוניות כשאורלי.

מסמרים ...

בפרק זה עידין התנהלה המלחמה בחלק המערבי של ליטא,

ארגנות בלתי חרקית ,ניהרל תעמולה אנטי-סובייטית וכר.

רכן גם סמוך לגבולותיה בצפןו ובדרום .בין המגוייסים הטריים

לערמתם טענו הסניגררים )ששכרם שרלם מהכספים שהוחרמו

לחזית היר גם כמה מהפרטיזנים לשעבר ושרידים מה"מאלי·

אצל העצורים(  ,כי איו לראות באנשים ,המתאספים כיד לנסוע
ביחד ,אוגרן פוליטי ,אר בפליטים הרוצים לעלות לארץ·

נןת ,n

אן חלקם השתלב

במידה

זן

אר

אחרת

במוסדות
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הtילםרת

" 'lliראל רלהתאח ·1עם משפחותיהם

-

מתנגדים למשטר .רושם

בהשגת תעודות ובנסיעות ,הוקמה קופה משותפת .כך אר כך

םען :

מקרבנה לפרלין ,רוב

רב השאיר בארם ההגנה ,שנשא בלהם ד"ר אמראנם .הוא

~רוב העצורים הם פרטיזנים שבלחמו בנאצים ,הקריבו עצמם

נפצעו.

למען המולדת ,ומרביתם

עוז

על

ונכונותם

רוחם

יצאו בחודשי האביב הוקיץ של , 1945

רובם של פעילי הבריחה הראשונים ,מיוצאי הביטו  mפרםי·
זנים ,וקומץ חיילים לשעבר מהצבא האדום.

.

להקרבה קיבלו ארתרת·הצםיינרת ,ובשובם מהיערות ראו את
חורבן בתיהם ובתי אבותיהם

-

בית·קבררת יהדוי גדול ,ולכן

הם רוצים לנסוע לארץ·ישראל אל קרוביהם ולהתחיל מחדש
לחיות

את חייהם .רכי אפשר

בבית·קבררת ו

שכניהם

הרי

הליטאים הופולנים שיתפו פעולה עם הגרמנים וידיהם מגואלות
בדם יהודים .ואיך אפשר לחיות באווירה ספוגה שנאה תהומית

ליהדוי ,על אדמה זר הספוגה בדם יהודים ן
חתיעצות

אחרי

ממושכת

מסכים רק לשחרור לדין

קם

רישפן ,

הקטיגור

שלא

11 ...

כי

והכריז,

היו חברים

הוא

בארגון ,

ואילו לגבי היתר הוא דורש משפם חוזר .כעבור שברע שוחררו
השניים והצליחו לעבור לבוקרשט בסיוע שליחה מיוחדת,
הפרטיזנית לשעבר צביה קאפיט )גינזבורג( מקרבנה .היא גם

בעקבות

סייעה בעקיפין לשחרור האחרים מכלא צ'רנרביץ,

המשפט החוזר שנערך כעבור מספר חודשים .ללא ספק ניתן
לראות קבוצה זר כראשוני //אסירי צירו" מקרב שרידי השראה

של יהדות ליטא ,בשלהי מלחמת·הערלם השביח .בידי גיסה
פרגיו מצריה עד היום מפית שרקמה בכלא צ'רנרביץ רעליה
"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני".

המלים :

.

הרזות

למיברק

שהוברק אליהם ברגע

מליטא דרומה.
בדרך

אזהרה
פנו

)"הדודה

הקבוצות

חולה, (//

שהיו

כבר

-

"החוזרים

לרומניה.

ומשם ,דרך קארפםרר~ס

שידוד מערכות מרחיק·לכת

יותר התחייב

-

בקרב

אנשי

הבריחה שעדיין נותרו בליטא .חבר המסה ,אבא קרבנו ,ששמו
גם שורבב במהלך החקירות

בצ'רנוביץ ,

נאלץ לצאת בכהי·

לות מווילנה בסוף  .1944מוסווה כחייל המתגייס לצבא הפולני,
הגיע ללרבליז ויחד עם פעילים אחרים המשיר לרכז את תנועת
הבריחה .מטבע הדברים הוסטו עתה לפוליו גם צירי הנתועה
מליטא דרומה .בערד שבפני החברים מווילנה ואחרים ,שהיו
בעבר אזרחים פולנים  ,נפתחה

אז

האפשרות לצאת לכירון

ביאליסטוק ולובלין במסגרת הרפםריאציה לפרלין  ,נערמו עתה

קשיים מרובים על דרכי הבריחה של כל

שהיו בררכם

היתר ,

הגדול ילידי ליטא ולא הבינו את השפה הפולנית .בהשגת
מידע ,בהדרכה וברכישת תעודות מתאימות ,הסתייעו פעילי
הבריחה נקובנה בעבודתם המסורה

ופליטי פולין לשעבר ,כמו :
גכטל )גלעין(  ,מיכאל

של

מווילנה

חבריהם

רבקה קרפינקס  ,דוד אוליך ,חיים

גלבטררנק

)יצחקי( ,

עקיבא

זייצב

ואחרים .יחד עם זאת נחלצו גם חברים קובנאים ,כמר רחל

ררזנצורייג ושרה לייבב זרן ,לשליחויות סיור ובחינת הדרך .כמו

בשלבים הראשונים כן גם עתה הושתתה הפעילות על קו·
אררדינציה מלאה ביו יוצאי המפלגות השונות,

כשההנהגה,

התיכנון והעבדוה היומית ,רוכזו בעיקר בידי בני הדור

הצעיר ,

כמר יצחק קפצ'בסקי )קשיב(  ,מאשה בייל ואחרים .כיד להבטיח
שכל המועמדים לבריחה ,לרבות המרותקים לתפקידי ביטחון
וחסרי

אמצעים,

יוכלו

לעמוד

הדבר בא לידי ביטוי בהדגשת מטרות בנוסף לעליה המיידית

לארץ·ישראל  ,כגון ( 1 :

הצלת )פדיון( ילדים

כבדו לחללים והקמת מפעלי הנצחה ; (3

יהודים ; (2

מתן

נקמה ברוצחים למי ·

ניחם  .מסיבות אלו דחו או הישהר פעילים רבים את יציאתם

מליטא בשנה הראשונה לשחרור .דילמה זר הקשחה במיוחד
על ראשי המארגנים של תנעות הבריחה ,כגרן ד"ר אמראנט,

שפעל גם ללא ליאות כשיקרם מפעלי הנצחה והשכלה יהדויים .
ואולי סמלי הדבר שירם לפני צאתו בשליחות הבריחה לצ'רנר·

ביץ ,

אמראנט

יחד

חתם

ד"ר

בלרדז ואברהם סוצקבר ,

על

אבא

עם

קרבגר ,

תזכירים

הסובייטיים בעניו חידוש מוסדרת

,,,ד

רשמיים

השכלה

בנימיו

לשלטונות

וחינוך

יהדויים

בליטא .

אם כי טרם יציאתם השתדלו הפעילים להעביר את המשימה
רכך נוצר מדי פעם חלל ריק בפעילות זר .שאלו )פאררליק(

לכיורן פרלין )במסווה של יוונים רבני לאומים אחרים

למולדתם, (//

להבחין גם בשלב הראשון של תנועת הבריחה מליטא בתת·
גוונים וזרמים מעבר למוצא הפוליטי אר התנועתי הקםדו.

והקשרים לרובד פעילים נוסף ,הרי לא תמיד נתאפשר הדבר,

פרשת המעצרים בצ'רנרביז האטה במידת·מה את התנועה

האחרון ,

כמר שקורה תכופות בתנועות לארמיות סטיכירת ,ניתן היה

בהוצאות

הרבות

הכרוכות

ביילינסרן ,שגיסה לברוח ערד ב"  1941דרך הגנרל הסובייטי·

פרסי' כדי להגיע לארץ·ישראל ,

חזר בסוף  1944לליטא מן

השירות הצבאי והספיק להידבר עקרונית עם מםה הבריחה

על השתלבותו .אולם משבא לפגישה הבאה לא מצא את אנשי

שיחו ,שכן הללו נאלצו לעזוב את הארץ.
השתלבותו בבריחה באופן גורלי  :הוא נעצר

אי·לכך נדחתה
בגין פעילות זר

ונכלא לתקופה ממושכת .אבא רינשםייו )גפן( ,

שלימים הפך

לאחד הפעילים המרכזיים של ארגון "הבריחה" באירופה המר·

כזית ,היה שקרע ראשו ודובר עד לרגע האחרון של צאתו
בחיסול חשבונות עם ורצחי

החפוזה מליטא ,באמצע , 1945
יהודים .מינה קמי:סקי ,

א.ב.צ.

חברת

ברית·צירן(

)ארגון

לשעבר בגיסו קרבנה ,שחזרה בסוף  1945מהמחברת בגרמנית

לביקור חטוף בע•·ר מולדתה וגילתה חלק מארכיון הארגון,
נאלצה להתמודד לבדה

כל

עם

והסיכונים שהיו

הסידורים

כדרכים בהעברת חומר יקר זה לארץ·ישראל .
כמו בדרך המסע

לצ'רברביץ ,

פוליו בכל אמצעי·התחבורה

השתמשו גם הבורחים דרך

למיניהם :

עגלות ,משאירח ,מכר·

ביות צבאיות ,רכבות·משא טעונות פחם ררכברת·נרסעים .היו

גם מקרים שבהם נסעו בסכנת·נפשרת על גגות של רכבות ,
או ניתלר

במדרגות בין קררן

לקורן .בנוסף להסתכנות זר

ובנוסף לחשש להיאסר על שימוש בתעודות פולניות מזרייפרת
וכדרמה ,ריחפה על הנוסעים סכנת התנפלות על רקע שנאת·
יהודים המסורתית

בפוליו ,

שקיבלה

עתה

תנופה

מחודשת.

באותו זמן שרטטו בדרכי פרלין יהודים ליטאים ,שרידי מחברת
הריכוז הנאציים .חלקם הצטרפו

אל

חבריהם

או קרוביהם

בדרכי הבריחה לרומניה ,אך אחרים השתהו במחנות "שארית

הפליטה //במרכז אירופה.

.

יfודות לי  bא
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באביב  1945כבר היר ברומניה כ  300-250-יהודים מליטא,

מתרד כ 1,500-שהגיעו לכאן על·פי הנחיות תנועת "הבריחה"
אר ביוזמת עצמם .חלקם ררכזר בבוקרשט במסגרת פנימיות

דיים )כמר "חמדכז לגולה"(  ,ואחרים ,זכר רבים מיוצאי ליטא
לעלות לארץ·ישראל כבר במחצית השניה של  11945עליה זו
התבצעה בדרן כלל על גבי םפינרת קטנות ,במסגרת ההעפלה

ריטרר,ליףאי' ררמאנא ,פראגא,

המאורגנת מטעם המרםד לעליה ב' שהיה קשור ל"הגנה" .אחד

מירצ'ה-רדרא רעדר( וחלקם בערי·השדה אלבא·ירליה ,אררידאה·

המאושרים שעלה אז ארצה באחת הםפינרת הללו )*םייטרר

מאהד ,ם,רהד עורד .עם הגיען של קברצרת נרםפות מצפרן

('"ב היה כרתב שררות אלה ,שיצא מליטא לצ'רנרביז בינואר
 , 1945כביכול לצרוך קניית םיררת מיובשים בשביל מפעל

מיוחדות

מםריים בקרבנה .דרך העקלתון של בזזריר מבחינה כררנרלרגית

שהחזיקו השליחים הארצישראלים .תרד כדי המתנה לעליה,

רגיארגרפית איפיינה את דרכם של רבים בגל הברחיה הראשון

השתלבו האנשים באופן פעיל בהקמת "חטיבת שרידי מזרח

כאן :

אר "קיבצוים" )נוחרב

ניפרד,

אירופה וממרכזה ,עלה מספר הבאים מירם לירם .קיומם הכלכלי
הובטח

במידה

סבירה

על·ידי

אירופה" בבוקרשט ב· 26
המוצהרות של "החטיבה" :

הג'רינט

באפריל

רקרנרת

בין

.1945

הקמת מדינה יהודית

איחרד התנועה הציונית הקיבוצית

רתנרעת

מטרותיה

בארץ·ישראל,

העבהדר,

עליה

חופשית רחיםרל הגלות .כאן המקום לצייד  ,שאידיארלוגיה חמה
נולדה שנים אחזרת לפני כן במסגרת א.ב.צ .בגיטו קרבנה,
רהדררת לתנעות נרח"ם )נערד חלוצי מאוחד( קנהת לה שביתה,

מליטא ,בשלהי מלחמת·העולם השביח ,והריהי מפרוטת

ב ר י ה " מ  :וילנה )  17בינואר(  ,מינסק ) 18בינואר( ברבר·
ביץ' )  19בינואר(  ,בדםט·ליטרבםק )  21בינואר(  ,קובל ) 22
בינואר(  ,למברג )  23בינואר(  ,םטניםלברב )  27בינואר( ,
למברג )  21בינואר(.
פ ר ל י ן  :פשמישל ) 1בפברואר(  ,יררםלבוב ) 12בפברואר( ,
זשרב )  26בפברואר(  ,קדרםנו )  28בפברואר(  ,רימאנרב )1

במהדי מםריימת ,בקרב שארית הפליטה באירופה .אלה ראלה

במאום( ,םנרק )  2במארס(.

ניקשר לבטא  Kת דור שדידי השראה ולהביא את בשררת

ק א ו פ ט ו רף ם :
א,ז·גרררד  ,מףנקאץ ) 5כמארם(  ,ברגםאם ,שררלירם ) 6במארס(.
ר ו מ ני ה  :הלמיו ) 7במארס(  ,םטר·מאדה ) 8במארס( ,

האחדות ליישוב העברי המפולג בארץ·ישדאל )"הדי בגיטארת
לא הבידל התליין בין יהודים ובגלל זה מצאנו שפה משותפת
בגיטר רביעו .את השפה הזר המשותפת אבר מביאים
היישובים

לכל

היהדריים(". 1

מםיברת שרנות ,לרבות עמדת הנציגים הארצישראליים ,שבק
למעשה ועירן "החטיבה" חיים עוד בבוקרשט .תרד כיד בן

הסבתר ,

שהסיכיו לעליה מבוקרשט פ mת רהרלן מירם לירם,

בשל התערבות גרברת מצד הבריטים

מחד ,

והסובייטים

-

מאיןד .האחרונים היקשר במיוחד על אזרחי ברית·המרעצרת.

לפיכך נאלצו כמה מיוצאי ליטא ,שזכר לקבל אשררת·כניםה
בריטיות לארץ-שיראל )םדטיפיקטים(  ,לשגרת את שמרחיהם
לפולניים וכדרמה .כמעט כל היתר הופנו למסע ממרשך נרםף
שם חבר אז היחידות

דרך הונגריה ואוסטריה לאיטליה,
הארצישראליות בצבא הבריטי וביניהן הבריגדה

-

החטיבה

היהודית הלוחמת (.לי"ח) בחםרתן רבםיערן פרזרר האנשים על
פני

עשררת

מחנות-מעבד

)"קיבוצים"( ,

מטרביזיו

רמםטרה

הרמנה

)3

כמארם( ,

צ'רD

) 4באמרס( ,

אררדיאה·מאדה )  9כמארם( ,קלרז' )  10במארס( ,בוקרשט
)  11במארם  30-ביוני( ,קלח' )  2בילוי( ,אלבא·ירלהי )3
ביולי( ,אר~ד ) 5ביולי(.

בודפשט )  7ביולי( ,שרמבאט  1$לי )  11ביולי(,

ה ו ב גויה :
שנגרטהארד )  12ביולי( .
א ים ט ,י ה  :גוץ )  15ביולי( קיפל~ך )  15ביולי(.
אי ט לי ה  :טרבזייר )  17ביולי(  ,מםטרה )  22ביולי14 -
בארגרםט(  ,מילאנו )  15בארגרםט(  ,פדראה )  24בארגםרט(  ,ברלד
1

ניה

) 13

בספטמבר( ,בארי

ספינת מעפילים

) 15

בספטמבר

15 -

בארקטרבר(,

"פייטרר '"ב )  22-16ארקטרבר(.

-

ארץ ·ישראל :

חרף ושפןר )  23באוקטובר (. 1945

בערן נאותר זמן הגיעו לארץ·ישראל גם כמה מויצאי גל

הבריחה

הראשןו מליטא,

 nטראנםילבניה"(

רכן

שעלר ישירות מרומניה )באביה

משmררי

מחנרת·הריכרז

בגרמניה.

בצפון רעד חררת "דררר" שלדי בארי כדררם .פ;ט למספר פעי·

בליטא גופא המשיכו להתארגן גלי בריחה נרםפים ,שחלקם

לים רבעלי·משפחרת ,שבינתיים השתלבו כאן בעיסוקים ציבר·

עלה אחר·כך דרך גרמניה ,קפריסין צורפת.

יישובי היהודים בליטא בימי השואה
מקומות הרצח וקברות·האחים

רשימת יישובי היהודים בליטא בזמן השואה ,תאריכי ומקומרת הרצח
וכן האתרים בהם נטמנו הקדושים

הערות:

)( 1

)( 2

נןדל הקה•לה  .א'ן לנו מ'דע מד ו 'ק על מספר הקדוש'ם בכו

בו''\:.י  .מ'פקד·אוכלוסין יח'ד נערן בליטא ב·ן  Iבספטמבר , 1923
ופורסם

יג.ל·'ד'

המרכז'

המכון

לס.כ'ט ' סט'קה

של'ד

משרד

ה .םיטפ•-.:.מ לפ' המ,פקד ה' 1בליטא ' 153.743הוד'ם .לאחר מכן

המש'ר המכון לסטט'סט'קה לפרסם מד' שנה נתונים על תנועת

התו •םינ : -.:.ר'נ' 1

טבע' )עודף ל'ד ו ת על פט'רות( ,הג'רה ונו '.נתונים

אלה מלמד'ם.:\' .מספרם הכולל של ה'הודים ב 'תנ \:.השואה ה'ה
כמעט אותו מספר שה'ה תנ·-.:.ב

. 1923

הג,רת היהודים מל'טא עלתה

חאר•ך דמקםו הרצח ההמדנ• .הפוגרומים והרצח החלן מיד עם

ההודעה על פלישת גרמנ'ה לנרית·המועצות .אלפי יהודים עונו
ו נרצחו עוד לפני שהגיעו הגרמנים  .קבריהם של יח'דים או קבוצות
קטנות פזורים בכל מקום בו היו יהודים .אולם בכל מקום אירעו
יותר

מעשי·רצח

מרכזיים,

במטרה

מתוכננים ,

לחסל

כליל

את

הקה,לה היהודית .יש והרצח ההמוני בוצע ב,ום אחד ויש שבוצע
בכמה

השרידים

ימים.

ממקומות·היישוב

)'ו~:רצייטן( אחידים  .כבס'ס
ורש  ,מת

השר'ד'ם

לקביעת

קברות·האחים

קבעו

לעצמם ימי·זכרון

התאריכים ש י משו עדויות
בספר

שפורסמה

"טבח

המונ י

בליטא" )בליטאית 2 ,כרכים ,וילנה. ( 1973 , 1965 ,

על הר'ביי הטבע' ,וי'תכן א'פוא כ' מספרם תנ'\:.ב  19 39ה'ה קטן
'ותר במקצת מזה שבשנת

)(3

. 1923

בכל מקומות·הי'שוב כלול'ם היהודים בו''\:.יב הנושא את שם

המועצה.

פרסומ'

המכון

לסטט'סט'קה

תאמר

את

l

ב[

י .שוחט ·  -שמש בבית·הכנסת בק ר בנה לאחר מלחה " ע ה·, 2
אשר עלה ארצה והניא עמו העתק מלחר·הןt:ירצייטן.

המופיע הוא

[ג]

כולל לכל המועצה .מדובר בעיקר ביtישרבים קטנים.

מרתף השראה
ירושלים.

החלוקה

האדמ'נ'סטרט'נ'ת ל •-.:.ל ' טא :מועצה מקומ'ת .עיר ,מחוז .במועצות

המק ו מיות ה'ו 'ותר ממקום·י''\.:וב אחד .מספר ה'ה 1ד' D

l

א[

ההערןח נרש•מה:

-

מצבות שהקימו יוצאי יישובים בהר·ציון,

ט  .ה  .נ ") .טבח המוני בליטא"(

-

רשימת קברות·האחים .

גורל
:-יישוב

ח~,:לח

אבל

680

ב· אל ו ל תש"א ) (25.8.41

או ו בסה )אלובסה(

222
173

ר אל ו ל תש"א ) (29.8.41
ו' מנ nם·אב תש"א ) ( 30.7.41

א ו סיאן

2485

י"א תשרי תש"ב ) (2 . 10.41
י"ח כסלו תש " ב ) (8 . 12.41
ז· מנ nם·אב תש"א ) ( 31 . 7. 41

אתו ,בוה-אח•ם

הu

אבסאנושה

אבסאנושה

במרתף הש iאה  :י"ז מבחם·אב

אוסיאן

אוז'וונס

•ער ראשה2 ,
יער פאשילווה3 ,

תאוין ומ,ום הוזח ההמוני

ודת

) ( 10.8.41
אוז'וובס

ק"מ מהעיר

ק"מ מהעיירה

עצמות הקדושים הועברו

מפאשילוהר לבית·הקברות

היהוד•
ז·אגר

הגן העירוני

אוז ' וובס

יער פאשיל ווה
יער ראשה,

2

ק"מ מהעיר

אוסיאו

יער ראשה,

אוסיאן

יער ראשה,

2
2

ק"מ מהעיר

ואסייד

6

אוסיאן

בווילנה .

לפי שדחס :י' אלול תש " א

) (; 31.8.41
" ' ד תמוז

י " ד מב nם·אב תש " א ) ( 7.8.41
ר אלול תש"א ) ( 29.B . 41
ו' אלול תש"א ) ( 29 .B. 41

א ו פיבה

יער ,

אוקמיאן

אוראן

360
399

) (9.7.41

ק"מ מהעיר

ק"מ מערבית·דרומית ,

ליד הכפר קלגו · אי

ס"ז מבnם·אב תש"א ) (9.B . 41
י"ס מב nם·אב תש"א ) ( 12.8.41
כ " ד מבnם·אב תש"א ) ( 17 .8.41

במרתף השואה :

מז ' ייק

ליד בית ·הקברות היהודי

אליסה

יער במבואות הע י ר ,בקסרקסינים

אוראן

יער מרציגקונאי ,ביו האגם

לפי שו nס :כ"ד אלול תש"א

) ( 16.9.41

לת nנת·הרכבת

אז · רב'·זרסיי

551
1329

י"ז אלול תש"א ) (9.9 .41
ר אלול תש"א ) ( 29.8.41
ג' אלול תש"א ) (26.8.41

אז'רנ•

אייראג ו לה

462

א"' אל ו ל תש " א ) ( 3.9.41

אייראגלוה

1730

.,אללו תש"א ) ( 29.8. 41
כ " ח ס' ו ן חש " א ) ( 23.6.41

אושפול

1.5

ק"מ מהעיירה

אוראן

יער ,

אוסיאן

יער ראשה,

בקירבת אבסלאייפס ,כ·  15ק"מ

2

ק"מ מהעיר

מאז'רני ,ביער דאגוצ"י

2

ק"מ מהעיירה ,על גדת

נהר הדוב'סה
א•נסוריק·ר י סרדה

לא•סה

כ· מנחם אב ·n -

אלול תש"א

) ( 13-31.8.41
' " !אלול חש"א ) ( 9.9.41
יונ• 1941

לאכסנדר ובול

2

אוסיאן

יער ראשה,

אליסה

פינת הרחובות ו•לבהל-אל•ו

ק " מ מהע•ר

אליסה

•ער במבואות העיר ,בקסרקס•נים

לאיסה

י ער במבואות העיר ,בקסרקסינים

ראה האבציקלופד•ה הליסאית

אלכסנדר וכול לבחי ידעו

הקסבה ,חלק  , 1ע· 41
לאסיוcד

199

כ"א מנ nם·אב חש " א ) ( 14.8.41
ז' אללו תש"א ) ( 30.8. 41
ד' סבת חש"ב ) (24.12 .41

סלז
סלז

אלס•אד

ג'רלו'א'
חורשה,

כ·2

ק"מ מהעיירה

)הובאו מלסז ,נש'ם(

482

יהדות ליס K
נלרד

ה"שוכ

Kנסלוcייפס
וcנ•קשס

 Kנשיקר

הקלהה

367
1748

342

אתר קכרהייאr-זם

תאר•ו וקוברם הוזח ההוכוני

ג' לוcלד תש"(26.8.41) K
םרף •דני-תחלית יולי 1941
ד' מנחם•וcב תש"( 28.7,41) K
ס' תשר•

תש"ב ) ( 30.9.41

 1tנס1tלייפס

יער פאז'אמיס

וcנ•קשס

הרחבה שליד בית·המדרש הישן

גKיקשס

ק•לרמסר וcחד מהעיירה

סרקו

)מחח סרקו(
וcנ•שרק

ברכס

כ130-

222
153

ברגרלםוcרר•שקר
בסררימוcנז

3

יער רארניקו,•c

'ד מנםח· 1tכ

במרתף השרוcה :
)  .(28.7,41לפים  .ה.ב 29.8. 41 .

ק"מ מהעיירה,

על שפת האגם

)מחח רןcק•שקר(

וcרז'ררליק•

ה

II

ו ו ת

948

כ"א-כ"ב מנחם•וcב

תש"K

רוcק•שרק

חורשת רלניאדרבה 5 ,ק"מ

) ( 14-15.8.41
ב' לtlרל תש"( 25.8.41) K
כ"ב לtlלד תש"( 14.9.41) K
כ"ב תמח ת'ש'( 17.7.41) K
ד' לtlרל תש"(27.8.41) K
י"ג לוcלד תש"(5.9,41) K
י"ס מנחם•וcב תש"( 12.8.41) K

Kליהס

י  Jר במברוcרת הזיו ,בקםרקס•נ•ם

תש"(21.8.41) K

לtlיסה

יזר במברוcרת ה , Jר• בקרםקסניים

בסררימוcנז

0.5

מראקישדק

 Kבלוc
בוcסרק

אנסוcנשרה

ברכס

חורהש ,כ "2

ק"מ מהזיירה

ברכס

חורשה,

כ·2

ק"מ מהזיירה

רילקרמיר

פ•ברניה

לפי שדחס :כ"ח םנדכnוcב

) (, 21.8.41
כ"ח מנחם·וcב

לפי שmס :ג' לוcלר

) (,26.8,41
י"ז ltלרל תש"(9,9.41) K
ל Kזיזר

בידד

גברים.
נשםי.

ק"מ מהזיירה
נכרוcה שכרוחו כפוי.ן

וcר במר•מcaפלר
ברלניק

ירלקרמ•ר

פיבדניה

ז'וcגר

הגן הזיררנ•

ג''" ltללד תש"(5.9.41) K
''"  ltתשר• ת'ש'ב ) ( 2.10. 41
כ"ד ltללד תש"( 16.9,41) K
'ד לוcלד תש"(27.8.41) K

בסקר

בזיר

בסיגלוה

 1tייר1tגלרה 2 ,ק"ם םםנ:ד,

בייםיגרלה

106

י"ג וcללר תש"(5.9.41) K

קרקר

1. 5

ביוד

1807

•רני -וcרגרםס 1941
ס"ר םנחם·וcב תש"א ) (8.8.41

ביוד

ב•ת:ד-קבררת ההיודי

לבבירישרק

507

ברסשיז

87

גרדרביז

17
421

גלדרררה

103
311

גררז'ד

1049

ג•רסיגלדה

270

כ"ח מנם•nוcב

גלרארן

473
150

גרישקוcברד

235
92
363

דוcרין

25

ג"• Kללד תש"(5.9.41) K
י"ג מנחם•וcב תש"(6.8.41) K
"'  ltתשר• תש"ב ) (2.10.41
'י'ג Kלרל תש"( 5.9,41) K
כ"ד ltללר תש"( 16,9.41) K
תחילת ltללר תש"K
)םרף וcרגרסם (41
י" K Tלרל תש"(9.9.41) K
ל• Kזזר

דבייק

175

'ר ltלרל תש"(29.8.41) K

237

בסיגלוה

88
83

בזילוtין
סברק

זומרת הקוסזו•ם הזרברר

 Jל גדת הדרבים:ד

בירז'

וcחר• הלםחםה

לפי ס.ה.ב "' .לוcלר תש"K
) (2.9.41

ק"מ מהזיירה

•זר וcרסםרררה,

3,5

ק"מ מהז•ר

לפי שmס  :כ"ר םנם·nוcב

) ( 19.8.41
ברישסוcן

י" Tלtlלר תש"(9. 9. 41) K
'ד לtlלר תש"( 27.8.41) K
'ס לוcלד ת'ש'( 1.9.41) K
ל• Kזזר

ברסריtaמנז

0.5

פרי-ן

נקזה הופרנ• לש ז:ד•ר

ק"מ מהזיירה

מרימKפלר

קםרקס•ן זניר

ל Kיזזר

יש להניח השתברר למדיקי
וכרוחו םש

גוcררה

גדדדרן

ric

מ•זד

'י'ד םנחם•וcב תש"(7,8,41) K
י"ג לtlלר תש"(5.9,41) K
'י'ג לtlרל תש"( 5.9.41) K
ה' •י -וcלרל תש"K
) ( 28.8-2.9.41
כ"ס סיןר ת'ש' ( 24.6.41) lt
כ"ב לוcרל תש"( 14,9.41) K
תש"(21.8,41) K

ק"מ מהזייר:ד

גדררביז

2

ר•לקרמיר

פיברנ•ה

קררק

במרחק 1.5

גרלדר:דר

קילרמסר וcחד מהזיירה,

ק"מ

Jל שפת הנהר ים•
גררז·ד

רח' קלוcיפהד

גררדד

•זר ר•זוcזי ,בדרן לקלו

ג•רסיגלד:ד

בקיר בת

:דזיי:דר ,כ1o-

ק"מ

לפי ש mס ' K :תםרז תש" 1t
) ( 26,6.41

מרםיין,

ליד הכפר קררפשיקר
גררזד

גרינקישרק

דוcרג

ירלקרמיר

פ•ברנ•ה

גררזד

בית הקברות ההיודי

ז'גר

גן הז•ר

קרדק

במרחק

1. 5

ק"מ

ק"מ דרומית ממנה

שוcקי

1•5

וcליסה

הקםרקס•נ•ם

וcליסה

זיר רידזגיר

לפי הפרסרקרלר של הזררהד
המיוחדת לחקר פשזי הנ  1tוים
נ רוחו במקרם

)8
וcרס•אן

זיר רוcשה,

2

ק"מ מ  1tרסי 1tן

משפחדת( .

11

יהדוים

מק ו ו::

" lח~ז n

י

קברו!"·חוn c

483

·ם

נורל
ה"זירכ

ה,:ל:וה

דוב•נ•ק

דרס•אס
דסנרבח
דרב•אן

704
204
601

תאר•ו ר,:סםר הרהב :יז:ונרנב•

ג'" ל\(לו חש " (5.9.41) IC
ג' לוcלו חש " ( 26.8.41) IC
ג'" ל\(לו חש " (5.9.41) IC
ד זבzרוז חש"ו(29.6.41 ) c
 ' ICל(tלו תש " ( 24.8.41) IC

אתר ~כר:ו-איחם

,י,,קומ•ר

פ•בונה-

( lז'רנ•

•גור דוcגזר'"

קררק

דרב•אן

1.5
פ Kח'

דרב•אן

קילרמסר  Kחד מדרביוcן

ק " מ מקרקו

•גור כ"  l()(Jמ' מדרב • אן

ל•ד הכפר
ראש השנה תש"ב

) ( 22.9.41

דרב•אן

הט רות

2.5

ר"נ"" P

ק " מ מדרב• Kן בכירון

לכפר קשרז'יוcי
דרשרנשיוק

ו Kבולנ•ק

441

רר•ה

ורדנה

102
304
823

ו • גרבה

118

ר•דרקלה

221

וגר

כ"ב מנחם·וcב תש" ( 15.8.41) IC
ה'  " -אללו תש" IC
) ( 28.8 - 2.9. 41
ג' לוcלו תש" ( 26.8.41) IC
ס " ז מנnם·אב תש"ו(9.8.41 ) c
ס"ו תשר• תש"ב ) (6 . 10.41
כ " Kתמוז תש" ( 16.7.41) IC
ח ' לוcלו תש " א ) ( 31 .8.41
ד' סבת תש " ב ) ( 24 . 12 .41
ה' מנnם·אב תש"א ) ( 29.7.41
" ' ( 1תשר• תש " ב ) ( 2 . 10.41
כ"ס תמוז תש "(24 .7. 41) K

ססרוcשון

יגור קרמנזלו

דרשונ•שרק

ב•ת הקברות ה•הודי

פוסבלר

•ןור  lC'Tד" 4. 5 ,Pק"מ מפרסבלו

מוcז'"ק

ב•ת·הקבררת ה•הדרי

סמ•ל•שוק

פ Kח• גויר ,וכoוך לסמ•ל•שרק

לסז

ו•שרב•וcן

סלז

ג•ררל•ן•c

וcלס•וcד

חורשה ,כקילומסר מ Kלס•וcד

קלס

 2ק " מ מקלם

ז'גר

גן הגויר

ר•דרקלה

גז"' תחנת·הרכבת

לפ•

שm

ס  :ח ' תמוז חש " א

) ( 5. 7.41
ו•ד•שרק
ו•דרן

..,

ר,,

367
87

כ " ס מנ nם·וcב תש"א ) ( 22 .8.41
" ' ג אלול חש"א ) ( 5.9.41
ד"• מנחם•אב תש" ( 7.8. 41) IC
ג ' לוcול חש"א ) ( 26.8 .41

ו•דוקלה

ב•ת הקברות ה•הוד•

ר•לקרמ•ר

פ•ברנ•ה

אסו•וcן

•גור ר Kשה

פרן

בקצה הזפרנ• של פרן  ,גול הגהד

השמלו•cת של הנ'ימן

•ול• 1941
" ' ( 1אלול תש"א ) ( 3.9.41

ו•לון

חורשת גרוסה גול נהר גרוסה

ו•לון

חורשת גרוסה גול נהר גרוסה

'-ג ד ' מנ ם·אב חש"א

ו•לקוב•שק

מסורח הקסרקסין

ו•לון

355

ר•לקרב•שק

3206

ו•לקרמ•ר

3885

רלק•

829

כ ' תמוז תש " א ) ( 15.7.41
ה ' אלול תש " א ) (28.8.41

וינוסה

348

כ"ה חמת חש"א

ר•סרק•דבור

297

ו•רלבן·ק•ברס

2547

וישס•נז

222

רשינסה

516
188
335

n

) ( 27-28 . 7 . 41
ג' תשרי תש " ב ) (24.9.41
כ"ב תשרי תש" ב ) ( 13.10.41
ס' תמוז חש" (4 .7. 41) IC
ס"ו תמוז תש "( 10. 7.41) K
ח' מנחם· Kב חש " ( 1.8.41) IC
כ"ו~נ nם·אב חש"א ) ( 19.8.41
ג"• אלול תש "( 5.9.41) K
ה' תשר• תש " ב

) (26.9.41

ו•לקוב•שק

מסוm

ר•לקוב•שק

מסורח הקסרקסין

הקסרקסיז

ו•לקומ•ר

•גור פיבוניה

ו•לקומ•ר

משק עזר של ב•ח הסוהר

ו•לקרמ•ר

יער פ•בוניה

רלקרמ•ר

י ער פ•בונ•ה

ר•לקומ•ר

•גור פ•בוניה

רילקרמ•ר

יגור פ•בונ•ה

רלקי

הכפר ראגמינישקיס

ר•לק•

יער פקרקלה

ר"נוסה

הכפר שארדוו•ז ' •א•

לפ• שרחס  :ח ' לוcלו חש" IC
) ( 31 .8 . 41

לפי ש mס  :י"  ICלוcלו תש "K

)  (: 3.9.41כ"ד אללו חש"K
) ( 16.9. 41
) ( 20.7 .41

בדרך לג•שיססר · סוcורר•ג
סוף ספסמבר

1941

י ' תמוז תש " א ) ( 5.7.41
ס' תשר• חש " ב ) ( 30.9.41
כ " ד כסלו תש " ב ) ( 14.12.41
"' 1שכס חש"ב ) (4.2.42
ס"ר תמוז חש"א ) ( 10.7.41
ה ' מנחם·אב ח'ש ' (29. 7.41) IC
'י ' ס לוcלו חש"( 11 . 9.41) K
ס"• תמוז חש"א ) ( 14. 7.41
"' 1אלול חש" ( 9.9. 41) IC

""ש"ו

ונח'יגלוה

ג"• מרחשןו חש"ב

) ( 3. 11 .41

ו"נרסה

יגור ג•רןcנא•

ריסוק ידברר

חורשת בררזרזישק•

סרוק

•גור רארניקאי

ויסרקידכרר

כ•ת הקברות החירד •

ר•סקוידכרר

בית הקברות היהדר•

ק•ברס

בררות החלו 2 ,ק " מ מק י ברס

ו•רלבן

 1.7ק"מ מררירלבן

ויובלן

 1.7ק"מ מרוירבלן

ו•שסינז

שזרח ל•ד סחנח·הרוח .

700

מ ' מהאגם

ר•שסינז

600

מ ' משדוח הגו"רה גז " ' דאובה

לזד"

הכפר קסק•שרק

ראה קרפישקו

ח ' חמת תש " א

) (3 . 7.41

רנדז ' •גלוה

ב•ח·הקברות ה•הדר•

484

י ה דרת

לי ס א

גרול
היישוב

הקלהה

אתו קבוה-אחים

תאויד ומקרס הוזח ההמוני

ה

לפי ש mם :י"ג תמוז תש"א

רנדז'יגרלה

לא יזרע

ח ' אללו תש"א ) (31 .8.41

רנדז'יגרלה

יער ברדק ,קילרמםר אחד מערבית

י"ב מנםח·אב תש"א ) (5.8.41
כ" Kתמח תש"א ) ( 16.7.41
ספטמבר 1941
ילוי 1941
ג' אלול תש"( 26.8.41) K
ל' סירן תש"( 25.6.41) K
א' תמח תש"א ) ( 26.6.41
י" Kתשרי תש"ב ) (2 . 10.41
ה' לKלר תש"א ) (28.8.41

מז'ייק

בית·הקבררת היהודי

ררז'אן

לא יזרע

ררז'אן

 Kחחת םריפקלניס

כ"ב תמח

תש"א ) ( 17 . 7.41

II

וי ת

) (8.7.41
מררנדז'יגלוה
קושבה

497
259

שוקי

267

ז' Kגר

1929

!'ולסה

1067

!'זמר

1205

!'יזיק

799

דיים

110

ז'יימל

378
174

ס"ר מנחם·אב תש"(8.8.41) K
כ"ח תמוז תש"(23.7.41) K

חרריידן

394

סררי Kן

91
102
1791

 ,,תמוז תש"א ) (29.6.41
כ"ד אלול תש"( 16.9.41) K
י"ג לKלר תש"(5.9.41) K
'! לKלו תש"א ) (30.8. 41
ז' תמח תש"א ) ( 2. 7. 41

ררז' Kן

ושקי

בית הקברות היהודי

פרסבלר

עיר !'אדייק 4.5 ,ק"מ מפרסבלר

ז'אגר

חורשה סמוכה לעיר

ז'אגר

בית הקברות בז'אגר החדשה

ז'אגר

גן העיר

קרשידר

תעלות רKסילייב

סמילישרק

שיפולי העיר 200 .מ' מסמילישקר

לפי שרחס :ד לKלר תש"K

) ( 27.8.41
ס"ר תשרי תש"ב ) (6.10.41
,,אללו תש"א ) ( 27.8.41

ז'זמר

חורשת

ססראשןר 3 ,

ק"מ צפונית

מז'זמר

ה' אללו תש"א ) (28.8.41
י' מנחם• Kב תש"( 3.8.41) K
ס"ז מנחם· Kב תש"(9.8.41) K
ה' לKלר תש"א ) (28.8.41

קרשידר

תעלות ארסליייב

מז'ייק

בית הקברות היהודי

מז'ייק

בית הקברות היהודי

קיידן

2

ק"מ ממרכז העיר,

בגדה השמאלית של נהר סמילגה
'!רן

ז'יימל
ז'רן

2
2

ק"מ מדיימל 'ע'י הכפר רילישיאי
ק"מ מפלרנגיאן ע"י הכפר

ירבאישישקס

סורר
סררריג

חוויידן

בית הקברות היהודי

שילל

יער סובין

רילקרמיר

עיר סיבוניה

סלז

גיררליאי

סררריג

ק"מ אחד מסרוריג ע"י הכפר

n

מרתף השראה :ג' מנ ם·אב

רירברסאס

ח'-ס"ר תמוז

תש"( 3-10.7.41) K

סררריג

תש"( 27. 7.41) K

ק"מ אחד מסררריג ע"י הכפר
רירברסאס

כ"ד Kלרל תש"א ) ( 16.9.41

סררריג

ביער

6

ק"מ צפונית מערבית

מסררריג

סררמרנם

סירקשלה

119
1648

סוגיך

477

סרישיק

335

סרשקרן

ירנישקל

424
55
162
341
1984

יזנה

286

לסז

ירז'ינס

ירסרראין
יררבררג

ג' לKרל תש"א ) ( 26.8.41
ס"ז מנחם·אב תש"(9.8.41) K
י"ס-כ' תמוז תש"א )  ( 14-15.7.41סלז
כ'-כ"ב תמוז תש"( 15-17.7.41) Kלסז
ז' לKלר תש"א ) (30.8. 41
סלז
אלסיאד
ד סבת תש"ב ) (24.12. 41
ר' לKרל תש"(29.8.41) K
ארסיKן
 Kז'רני
מז'ייק

יולי 1941
י" Kתשרי תש"ב ) (2. 10. 41
ל' מנחם•אב תש"(23.8.41) K

יער דאגרצ'יי
בית·הקבררת היהדוי
יער ראנאי
רישרביאן

גיררליאי

חורשה 800-900 ,מ' מKלסיאד

מרתף השארה :ה' Kלרל תש"K
) (28.8.41

עיר ראשה

סרישיק

על שפת הנהר

ז'אגר

גן עהיר

פרניבז'

פאירסס

אין מידע  .העוברו כנראה לרקישרק

ג' אלול תש"א ) ( 26.8.41
'י'-ה אלול תש"(28.8-2.9.41) K
ח' תמח תש"( 3. 7.41) K
כ"ר תמוז תש"(21. 7.41) K
ח' מנחם•אב תש"( 1.8.41) K
י"ב Kללר תש"(4.9.41) K
י"ס לKלר תש"( 11.9.• 1) K

יררבררג

ע"י הכפר קלנאנ Kי

יררבררג

עיר ברנצ'ין ,ק"מ Kחד מיררבררג

יררבררג

יער ברנצ'ין ,ק"מ אחד מיררבררג

כ"ג-כ"ה מנחם·אב תש"א

יזנה

בדרך בין פראן ליזנה

) ( 16-18.8.41
ה' לKרל תש"(28.8.41) K
י" Kאללו תש"( 3.9.41) K

אליסה

בקסרקסינים ,במבאורת העיר

יזנה

בקרבת הכפר ססרזדישקס,

פרסבלו

חורשת ז' Kדייק 4 ,ק"מ מפרסבלו
בדרך בין ירסרר Kין ר Kייר Kגרלה

יררבררג

ביתה-קברות היהודי

יררבררג

 15ק"מ מיררבררג בדרך לרסיין

מהאגם

65

ק"מ

מק ו מות

הוזח

485

ו קברות·האח'ם

נורל
הי'שוכ

•לרק
'גובה

ה;,הלה

408
2722

את ו ;,כרה-א'!וכ

תאיו•ד וס;,ום הונח ה:דובת•

•ול•  m -גוסס 1941
מת!'" ו ז תש"א ) ( 12.7.41
כ" Kמנחם·אב תש"( 14.8.41) K

ה

'לרק

ב•ת·הקברות ה'הוד•

'נובה

•ער ג•רא•סה

'נובה

1. 5

ק"מ מ•נובה

•ג ו בה

1.5
2.5

ק " מ מ•גובה

ק"מ מ•גובה ,בדרן לקרבנה

"':V

הכפר אוז'וסאל•ס

II

ו ות

לפ• שוחס  :ב"•  -ג"• מגםח·אב .
מרתף השואה  :כ ' מגםח · אב

"'-ה אל ו ל

תש"( 28.8 - 2.9.41) K

ס"'  -כ' אלול

•ג•שוק

תש"( 11 - 12.9.41) K

•גובה

•נ•שוק

 1137תח•לת אוגוטס 1941
ד לאלו חש"א ) ( 27 .8. 41
ז ' אגר
" ' ( 1חשד• תש"ב ) ( 2. 10.41
סלד
 '1 305לאלו תש"א ) ( 30.8.41
כ'-כ"ב תמוז חש"א ) ( 15-17.7.41סלז
לוקג•ק
כ"ח תמוז תש"א ) ( 23 . 7.41
513
סלז
ז' לאול תש"א ) ( 30.8.41
אלס•אד
ד ' סבת תש"ב ) (24. 12.41
שאק•
כ "  Kאלול תש" ( 13.9.41) K
42
לזד"
 1141ג'" מר· nשןו חש"ב > ( 3.11.41
•ג•שוק

לו•קובה
לקוג•ק

לוקש•

לזד"

•ער  '1לקאשו•ס,
•ער ו•לקאשו'ס,

5
5

ק"מ מ•ג•שוק
ק"מ מ•ג•שוק

בגן הע• ר ב ז 'אגר

ג•רלו•א•

לפ• ש mס  :כ " ד לKלו

ו•שוב•אן

ק"מ אחד מלקו ג ,ק• כפר גדו•שק•ס
ג•רול•א•

חורשה 800--900 ,מ' מלKסא'ד

1. 5

ק"מ משאק•

ק " מ אחד מלזד" ,ל•ד הכפר
קסק•שוק

ל•גום

240

תח•לת •ול• 1941
Kמזע •ול• 1941
מחז•ת שג•ה בשנת

1941

n

ל•דוב•אן

כ"ב-כ"ג מג ם·אב תש"א

ל•גום

•ער •קוגא'',ץ מזרח•ת לל•גוס

ל•גום

'ער •וקג' Kץ ' ,מזרח•ת לל•גוס

ל•גום

ל•גום ,פאת• ה•ער

ל•דוב•אן

בקרבת הכפר פאדוב•סה

) ( 15-16.8.41
מר•מפול

מסרוח הקסרקס•ג•ם

מ Kז'"ק

בקרבת ב•ת·הקכרות ה•הוד•

ל"פון

ב•ת·הקברות ה•הדו•

א"ש'שוק

ב•n

ל"פון

ב•ת·הקברות ה•הוד•

ל•ודוו•נובה

85
127
153

ם' אלול תש " א ) ( 1.9.41
ם"ז מג nם·אב תש"א ) (9.8.41
ם"' אלול תש"א ) ( 11 . 9.41
ג ' תשר• תש"ב ) ( 24 .9.41
ה' תשר• תש " כ ) ( 26.9.41

ל•ל•ון

63

א•ן מ•עד

ל •נגמ•אן

80

' Kן מ•עד

ל•גקובה

625

ה' תמוז חש"א ) ( 30.6.41
ח' תמוז תש"(3. 7.41) K
כ " ח תמוז תש " א ) (23.7.41
ל•גקוכה
'' מג nם·אב תש"א ) (3.8.41
מאז'"ק
ם"ז מגחם·אב תש"(9.8.41) K
מאז ' "ק
•ול• 1941
מד•גג•אן
ה ' • · -אלול חש " א )  (28.8 - 2.9.41גודלווה
ו•לקומ•ר
ג"' אלול תש"א ) ( 5.9.41
 ,,מגחם·אב תש"א ) ( 3.8.41
מז'"ק
ם"ז מגnם·אב תש"א ) (9.8.41
מ" ' Tק
שקוד
מחז•ת •ול• 1941
סוף •ול• 1941
קרם•גגה

ל" ' Tוכה
ל"פון

·הקברות ה•הוד•

' תכן שנרצחו עם •הוד•

אוט•אך ב·ו ' אלול תש " א

) ( 29.8. 41
•תכן שנרצחו עם 'הוד• אוט • אן

ב·ו ' אלול חש"א
ל•גקובה

ל•נקובה

לזקובה

מד•גג•אן
מוורוםש

מוסג•ק

351
771

מ•ס•אד

175

מ•רולסב

124

מל•אס

1343

מרסש

1430

מר•אמפול

2545

מז'"ק

כ " ב  -כ"ג מגחם·אב תש" K

דרב'אן

ב•ח ·הקברות ה•הוד•

הר •ורגו (' iן'' 4 ,

ק"מ מל•גקובה

•ער אםקאז'•ונא• 5 ,ק " מ מל•גקובה
בקרבת ב•ת·הקברות ה•הוד•

ב•ער ב•ן מד•נג•אן לפלוגג•אן
ק•לומםר אחד מגולדווה על גדת •ס•ה
פ•בוג•ה
ב•ת·הקברות ה•הוד•
ב•ת·הקברות ה•הוד•

שקו,ד מועדון ה"שאול•סם•ם "

ב• n

·הקב ר ות ה•הוד•

מקום בלח• מזוהה

) ( 15-16.8. 41
א• ן מ•דע  .הובאו כנראה לאל•םה
ונרצחו שם

ג'  -ד' תמח

תש " א ) ( 28-29.6.41

מל•אס

בע•ר מל•אם  ,ב•זות בבולקה 500 ,

מ'

מארמון הגן בדרן לוו•לגה

,,אלול תש " א ) ( 29.8.41
כ"ס ס•ון תש"א ) (24.6.41
ם"ו מגnם·אב חש"א > (8 .8.41
מרטש
ח' תמוז תש"א ) ( 3.7.41
מר•אמפלו
ח' תמוז חש"( 3.7.41) K
מר•אמפול
•ול•-אוגוסס 1941
מר•אמפלו
ח ' ח"• -תמוז חש"א )  ( 3- 13.7.41מר•מאפלו
מל•אם

מרסש

) ( 29.8.41

ב•ח·הקברות ה •הוד'
חורשה מאחור• ב•ת·הקברות החירד•

םרפוז'וא•

חורשה בקרבת הכפר מרז•גקלג•ס
חזר ב•ת·הסהור

5

ק " מ ממר'אמפול בכ'וון

ו'לקוב'שק  ,בחורשת רודז"א'

ב·ם.ה.ב : .

7,5,41 •1 5.8.41

486

יהדות

ל יס

(1

נרלו
הקהלה

ה"שרכ

תאו•ך וובקםר הווה ההrברנ•

ס' אללו תש"א ) ( 1.9.41

אתו

מויאמפלו

קכו·האn

•ם

ה 11

ו ו ת

לפי שרהס :ס' לאול תש"- K

מסורה קסרקסיבי הזבא

גברים~ כ"ה מרהשרן תש"ב

-

בשים.

משקרז

8
95

ני·-רדררילישרק

205

בדוארן

נישיסרס·סac

ררריג

667

לא ידוע

תחילת יולי 1941
כ'-כ"בתמח

תש" ( 15-17.7.41)K

 'Tאלול תש"א ) ( 30.8.41
ס"ר מנהם·אב תש"א ) (8.8.41
כ"ד תמוז תש"א

) ( 19.7.41

כ"ח לאול תש" (20.9.41) lt
נישיססר·פרניבז'

157
991

נמונ  atיז

142

נמקושס

704

נייסשרסש-אקי

(' 1

לאול תש" lt

)?( A,8,41

'ו תמוז תש"א ) ( 1.7.41
כ"ד לוcלו ת'ש'א ) ( 16.9.41

סלז

רישרביאן

לסז

גירלויאי

ביי·

ק"מ אחד בדרך לנירן' ע"י הכפר

רדררילשיוק

סקמראקאי

ניישסוס·

בוררת

סאררריג

מנישיסרס

ש 1tודרריצ'י 3 ,'1t

ניישסרס·

בוררת

סאררריג

מניישסרס

פוני בז'

פאיוסס

ק"מ

ניישסרס·ש  acקי בית-הקברות היהודי

4

ק"מ דרומית-מזרחית מנייסשרס

ע"י

כ' מנםח·  acב-ח' לאול תש"א

שארדוריז'י  atי 3 ,

ק"מ

לאיסה

הכפר פרז'נat
at

י

עיר במבר רת העיר ,קסרקסינים

) ( 13-31.8.41

סובשסר

352

סרביי נישרק

סררKדג

סרריאדשרז

245

ססרקלישרק

391

סיאד

815

סימנה

662
917

כ"ס תמח תש"א ) (24.7.41
כ"ה-כ"ס מנnם· acב תש" 1t
) ( 18-22,8.41
ילוי 1941
כ"ב-כ"ג מב  nם·אב תש"א
) ( 15-16.8.41
'י תמוז תש"א ) (5.7.41
סוף יולי 1941
תאריך לא יזרע .כנראה יולי 1941
י"ז מנ  nם·אב תש" <1o.8. 41 >1t
כ"ז מנ nם· acב תש"א ) (20.8.41
ך אלול ת'ש'א ) (27.8.41

נמרקשס

עביר ליד האגם

במרקשס

1.5

לפי שרחס  :כ"ז אלול תש" lt

ק"מ מנמרקשס

) ( 16. 9.41
סרברסש
ראקישרק

שאקי

יער אלצ'ירנא,י  3ק"מ מסרברסש
חורשת השדים ,

5

ק"מ מר  atקישרק

1.5

ק"מ זפרנית לש atק,י

יער

באסישקי, atי 2

ק"מ משאדיבה

סדוארג
סררי  atדושז

מקםר בלתי יזער

רלניאדרבה5 ,
לוניאדרבה5 ,

ק"מ מראקישרק

ראקישקו

חורשת

ראקישרק

חורשת

פרן

בהלק הזפרני של פרן על שפת נהר

ק"מ מראקישרק

הניימן

לסרק

י"א לאלו תש"א ) (3.9.41
סוף יוני 1941
ח' תמוז תש"א ) ( 3.7.41
ס"ז מנ nם·אב ת'ש'(9.8.41) K
כ' אלול תש"א ) ( 12.9.41
ס"ז מנ nם·אב תוס'א ) (9.8.41

ברסרימנז

ע"י הכפר קלידז'רן0.5 ,

סיאד

בית·הקבררת היהודי

סיאד

'ע'י הכפר היהודי

מאז'ייק

בקרבת ביתה-קברות ההיודי

סימנה

חורשת קאלסנינקא,י  3ק"מ מסימנה

לסרק

יער סרבtaגר,ד

10

ק'מ מהכביש

ק"מ דרומית

מזרחית מלסרק
לסס
לםנס

174
670

ג' לאלו ת'ש'( 26.8.41) K
ג' אללו תש" (26.8.41) lt
'זכ'ר תמוז תש"א ) ( 10 . 7.41
כ"ה תמוז תש"א ) (20. 7.41

סמלישיקר

274
125

ילוי 41
ס"ר תשרי תש"ב ) (6.10.41
ו' אר ' Tתמוז תש"א ) ( 1/2 . 7.41

ספיזישרק

393

י"ג לוcלו תש"א ) (S. 9.41
אמצע ארגרסס 1941

סקרפישרק

215

סרדניק

449

סרהיי

880

ססיק

לםרק

בקרבת  ltנלסייפס ביער פאז'מיס

פרסבלו

חורשת ז'אדייק

סלנס

על שפת הנהר

לםנס

 8ק"מ מלסנס  ,כ  3-ק"מ מש atסייק

לסנס

בית הקברות היהודי

סמילישרק

 200מ' מסמילישרק זפרנית·מערבית

ססיק

2

לפי ש mס ' lt :אללו ת'ש'K
) ( 24.8.41

בשנת  1964הועברו לררילקרמיר,

ק"מ מססיק

מינוניה

וילקומיר

מינוניה

ספיזישרק

ק"מ אחד מספיזישרק ע"י הכפר

דייררגאילה

י"ב לאלו תש"א ) (4.9.41
כ"ב-כ"ג מנ  nם·אב תש"א

ספיזישרק

at

ר קישרק

מבראות מזרחיים לש ספיזשירק
חורשת

השדים5 ,

ק"מ מראקישרק

) ( 15-16.8.41
ה' atלרל תש" (28.8.41) lt
י"א לאול תש"א ) ( 3.9.41
'י'ס לאלו תש"א ) ( 11.9.41

רילקי

יער פקרקלה

סרדניק

2
3

סרהיי

ק"מ מסרדניק

ק"מ מסרהי,י חורשה ע"י האגם

סגנה

פביר'זה

נרזחו שני יהודים ,מקרם ותאריך לא ידועים

םק ומ וזר

הוזח

וקכיית·הוn c

487

·ם

נ'הד
ה"שיכ

פג•ר

פדוזל'רחו

פלו גנן

פומפיוcן

פון
פוניכז'

פונילד
פוסכול
פופל'יוcן
פקורוי

ה,:להה

תוא•ד דמ,:םד הר~ ההםת•

83
רוcתז לו• cערז
•לו•-וcוגוסם 19-41
364
ג'" וcלול תש"ו( 5.9.41 ) c
455
כ"ז סיןו תש"ו( 22.6.41 ) c
ה· תפוז תש"ו( 30.6.41 ) c
 ' ICלוcלו תש"ו( 24.8.41 ) c
372
ג' לוcלו תש"ו( 26.8.41 ) c
י"ז וcלול תש"ו(9.9.41 ) c
58
 6866וcמעז •לו· 1941
כ"ו תמוז תש"ו( 21 . 7.41 ) c
 ' ICוcלול תש"ו( 24.8.41 ) c
•לו•-פססמכר 1941
כ' לוcול תש"ו( 25.8.41 ) c
611
ג' וcללו תש"ו( 26.8. 41 ) c
748
'כ'נ תמוז תש"ו( 18.7.41 ) c
257
י"ו cתשר• תש"כ ) (2 . 10.41
ס"ו תמח תש"ו( 10.7.41 ) c
454
"'  ICמנחם·וcכ תש"ו(4.8.41 ) c

אתר ,:כראה'-יחם

פנ•ר

וכקםו לו• cזער

פודדלוהו

ב•ת·הקברות הה-דו•

ףלקומיר

פ•בונח-

פולנגן

ונחנה הפיונרים

פלונגן

שפת הים ע"י ההר "בירוםה"

פוסבלו

•ער קונג•שקיוcי 4 ,
חורשת ז·וcדייק4 ,

כסור•מנז

•"ע הכפר קל•דז'ונו•c

פוניבז'

פוcיוםס

פוני בז'

•ער קו•cזרלינג2 ,

פלונגן

פושוו•םין

274
248

פילווישוק

961

פ•ניוcכה

58
268

לפוםל

150

פלונניוcן

1861

פשולוcם
פ•ורה

פיקלן

cו"• תשר• תש"כ

ק"מ מפלונגן
ק"מ מפוסכלו

ק"מ מפוניכז'

פוניכז'

פו•cוסם ,מסרוח הקסרקםינים

פוני בז'

היער הירו13 ,P
וcנםנשוה 5 ,ק"מ

רקישוק

פוסכלו

חורשת

פפויליוcן

נויר שוcודינה,

ז'נר

כגן הנויר

פוp

רוי

פקורוי

דגר

ק"ב-ו מפוניכז·

מרוcק•שקו

ז'וcדיי ,p

 4ק"מ מפוסכלו

8

ק"מ מפופיליוcן

כסביבת פוקרו,י מקום לכתי יזער
חורשה,

מפוp
) ( 2. 10.41

ה טרדת

3

ק"מ דרומית·מזרחית

רו•

גן הנויר

ו•cן מ•נוד

כ"ד לוcלו תש"ו( 16.9.41 ) c
'ו לוcלו תש"ו( 29.8.41 ) c
כ"נ לוcלו תש"ו( 15.9.41 ) c
 ' ICוcלול תש"ו( 24.8.41 ) c
ם"ז מנ nם·וcכ תש"ו(9.8.41 ) c

של'ל

•נור םוכיוcנ•,

7

ק"מ מש•לל

פל'ווישוק

1. 5
1. 5

פוניכז'

פוcיוסם

מז'ייק

כקרבת כית·הקכרות היהודי

פלולס

לרגלי ההר כוקשםקלניס כ500-

פילווישוק

" Pמ מפילווישוק
ק"מ

מפילווישוp
לפי שוחם  :כ"ו מנnם·וcכ

) ( 19.8.41
סוף יוני

1941

מ'

מפלולס
םלז

ז' וcללו תש"ו( 30.8.41 ) c
•לוי-נובמבר 1941
cו"כ'-כ תמוז תש"ו ( 15-16.7.41 )cפלונגיוcן
כ' תמוז ת'ש' ( 15.7.41) IC
לפונגיוcן
פלוםל

גירלויוcי
ק"מ מלפולס נו"י הכפר לוcומלנקוcי

3
 4ק"מ מפלונגיוcן ע"י הכפר קוcשון
כקרבת לפונגיוcן ,כחורשה נו"י
מילשוcיז

פנימוניק

102

פנשישוק

פז'ינל
פקון

51

פרוcווינ ישוק

זיסוכיוcן

954
221

זייקישוק

324

פרן

יש להניח שהעוברו לרוcקישקו

ם' תשרי ת'ש'כ ) (30.9.41
נ"• וcלול תש"ו( 5.9.41 ) c
ה'  -י"  ICלוcלו תש"וc
) (28.8-2.9.41
יוני-וcוקםוכר 1941
ג' לוcול תש"ו( 26.8 . 41 ) c
ל· סיון תש"ו( 25.6.41 ) c
י"ם מנ nם·וcכ תש"ו( 12.8.41 ) c
י"  ICלוcלו תש"ו( 3.9.41 ) c

ק"מ מסרוק גול חוף הוcגם כינור

קרוק

3
 1. 5ק"מ מ pרוק ככיוון לרסיין

גולד ווה

ק"מ וcחד מגודלווה

סרוק

פרוcווינישוק

הרכה קברים כלתי מסומנים

פרן

נקזה הזפוני של פרן גול שפת הניימן

זיםוכיוcן

כינור נו"י הר שפירוc

זיםוכיוcן

ננ.חר נו"י הר שפירוc

וילון

כינור נו"י הנלח גיסםה" P 2 ,מ
מווילון

p

וכוcרסק

יולי 1941
436
ג"• וcלול תש"ו( 5.9.41 ) c
לסוcכדו pה
 25079ל' סיון ' IC -תמוז תש" IC
) (25-26.6.41
כ' תמח ת'ש' (27.6.41) IC
קובנה
י"כ-י"נ תמח תש"ו (7-8.7.41 ) cקובנה
ם"ו מנ nם·וcכ תש"ו(8.8.41 ) c
קובנה
כ"ה מנnם·וcכ תש"ו( 18.8.41 ) c
קובנה
ה' תשרי תש"כ ) ( 26.9.41
קובנה
נ"• תשר• ת'ש'כ ) (4 . 10.41
קובנה
י"ג תשרי תש"כ ) (4. 10.41
קובנה
ח' מרשחון תש"כ ) ( 29 . 10.41
קובנה
קובנה
16.11-15. 12.41
קוכוcרסק

וילקומ•ר

קובנה

כפר פומפוצ'יוcי גול נהר השוווcנסה
פיכונהי

לסוcכרד pה ,כית·הקכרות הישן
מוךס "ליםוקיס"
הפורם השנינוי
הפורם הרביעי

חםיפות לפני הכניסה לגיסו

הפורם הרביעי

534

הפורם התשיעי

הפרוכוקזח -של קוזלוכסקי

הפורס התשיעי

וcנשים

חיסלו הנסיו הקםן

בית החולים כגיסו
הפורם התשנויי

הוcקזיה הגדלוה

הפורם התשעיי

יהודי פרנקפורם ,בלרין ,וינה
עורים וcחרות גברמניה

488

יהדות

ל יס א

נורל
הקהלה

היישיכ

תאויר ומקום הרזה ההמוני

כ"א אדר א' תש"כ

)( 10.3.42

ה

אתר קברה-אחים

II

רות

 24יהודים כשל אי·ענידת הלסאי

קובנה

הפורס התשיעי

קובנה

הפורס התשיעי

הצהוב

כ"ס שכס תש"ג

) (4.2.43

נקמת הגרמנים על המפלה
כססלינגרד

ג-ד ניסן
כ"א תמוז

תש"ד ) (27-28.3.44
תש"ד ) ( 12.7.44

אושוויץ

משרפות אושוויץ

ילדים וזקנים

סלכודקה

הגיסר

פינוי הגיסר ושויפת הזקנים

סלכרדקה

הגיסו

קול

ע"י הכפר וישסוכיאן,

והחולים

קול

804

קופישוק

1471

כ"ה תמוז תש"ד ) ( 16 . 7.44
ד' תמוז תש"א ) ( 29.6.41

פיצרז ושויפת הבונקרים

13

ק"מ

מפלונגיאן

תש"א ) ( 28.6.41

ג' תמוז

קופישוק

יער פאיאדופה" ,פאיאדופער

לפי עדותו של ד"ר שלמה קדוש,

וואלד" ,כאדמת ביצה

מפיה של דבררה סרארכ·פלישמן ,
נהגר שרידי קופישרק לקבוע את
יום הכיפורים כיוס הזכרון

לקרשוי קרפישרק
ספסמכר

1941

קופישרק

מאחורי חכנסיה וככית·חקכרות
היח,ד"

תש"כ ) (3.11.41

קרפצ'רהו

187

י"ג מרחשןר

קוקסישקה

172
181
841

קושידאר

596

ו' אלול תש"א ) ( 29.8.41
י"ג אלול תש"א ) (5.9.41
כ"א תמוז תש"א ) ( 16.7.41
י"א תשרי תש"כ ) ( 2. 10.41
ה' לאול תש"א ) ( 28.8.41

לזדיי

ק"מ מלזד" ,ע"י הכפר

1

קאסקישקס

קררקלי
קורשאן

ראשה2 ,

אוסיאן

יער

וילקומיר

יער פיכוניח

קורשאן

יער

ק"מ מאוסיאן

פאדארכיאי3.5 ,

ז'גר

גן העיר

קושידאר

6

ק"מ מקורשאן

ק"מ מקושידאר ע"י הכפר

לפיס.ה.כ20-21.7.41 :.
לפי ס.ה  .כ 26.8.41 : .

לואדיקישקיס .חורשת קשרידאר,
תעלות ואסילייכ
ראה ויובלן

קיכארס
קיידן

4128

קלרכיאן

21

קלרוריה

1233

קלסינאן

130

סוף יוני

1941

קיידן

יער הבורי

קיידן

יער כאכנא,י

כ"ח תמוז תש"א ) ( 23.7.41
ה' אלול תש"א ) ( 28.8.41

קיידן

כנראה י"א ~נnם·אכ תש"א

פוקררי

2

8

ק"מ מקיידן

ק"מ מקיידן על גדות נהר

הסמילגח

תש"א ) (; 31.8.41

3

חורשה,

לפי שוחס  :ח' אלול

ק"מ מפוקרוי

) (4.8.41

קליקול
קלס

2000

ן;ואז.בי

336

קררז'

660

קר;ק

241
527
184

י"ד תמח תש"א ) (9 . 7.41
ס' אללו תש"א ) ( 1.9.41
כ"ד לאלו תש"א ) ( 16.9.41
ס"ז מנ nם·אכ תש"א ) (9.8.41
ה' מנםח·אכ תש"א ) ( 29 . 7.41

קלורריה
מרימפול

הר אוריאס3 ,

ק"מ מקלווריה

מסורח הקסרקסין

שילל

יער סוכינאי

מז'ייק

כקרבת כית·הקכרות היהודי

ראה שילל

קלס

2

קלס

 2ק"מ מקלם

רקישוק

חורשת ולניאררכה 5 ,ק"מ

ק"מ מקלס

לפי שרחס  :ה' מנחם·אכ

) (29 . 7.41
) ( 22.8.41
י"א תשרי תש"כ

) (2. 10.41

n

כ"כ-כ"ג מנ ם·אכ תש"א

) ( 15-16.8.41
כ' לאלו תש"א ) (25.8.41
כ"ז תמוז תש"א ) ( 22 . 7 . 41
י' אלול תש"א ) (2.9.41

מרקישון;ו
רקישרק

אנסנרשה,

קררז'

יער קרפדה,

קררז'

מ~דז'רקלניס ,ק"מ אחד

5

ק"מ מרקישוק

7

ק"מ מזרחית מקרוד

צפרנית·מערכית מקרוז'
קררן

קר~ק
קרקרי

קרסינגה

904

קרינצ'ין

37

כ"כ מנ nם·אכ תש"א ) ( 15.8.41
י"ג אלול תש"א ) ( 5.9.41
י"א תשרי תש"כ ) (2. 10.41
כ"א תמוז תש"א ) ( 16 •7.41
י"כ אלול תש"א ) (4.9.41
א' תמוז תש"א ) (26.6.41
ג' תמוז תש"א ) (28.6.41

קר;ק

1.5

ז'גר

גן·העיר

שקי

חורשה,

ספיזישוק

מכראות נזזרחייס של ספיזישרק

קרסינגה

ע"י פרישמונס כדרך לפרלנגן

קרסינגה

ע"י פרישמרנס כדרך לפרלנגן

ס"ז-כ"ג תמוז תש"א

קרסינגה

כיןו·הקכררת היהודי

) ( 11-18•7.41
ג' לאול תש"א ) (26.8.41

פוסכרל

חורשת !'דייק

לא ידוע
ק"מ מקררק ככביש לרסיין

1.5

ק"מ משקי

n

ו·כ"ס מנ ם·אכ

מקומות

הרצח

489

וקברות·האח·ם

נור':י
ה'"שיב

ה,:הל:יי:

קרקינובה

527

,זארין ומ,:וס הרזה ההמוני

יולי 1941

ה טרי ת

אתר ,:כרה-חאים

"שדות הכומר" וכן בשדה שבין

קרקינוכה

גשר האבן והנהר

n

כ"ד מנ ם·אב תש"א

) ( 17.8.41

ק"מ אחד מקרקינובה ,על גדות

קרקינוכה

הנחל ז'יניפירשה

א' לאול תש"א ) (24.8.41

פוניבז'

ראודונה

55

לא ידוע

הועברו ונרצחו

רדוו•ל•שוק

847

רוגובה

593
98

י"ז תמוז תש"א ) ( 12.7.41
י"א תשר• תש"ב ) ( 2. 10.41
ו' לאול תש"א ) ( 29.8.41
א-ב אלול חש"א ) (24-25.8.41
י"ג מרחשון תש"ב ) ( 3.11.41

פאיוסס

כנראה ביורבורג
או ברסיין

ודייק

רודמיו

רדווילישוק

חורשה ,ק"מ אחד ממרכז העיר

ז'גר

גן העיר

אוס•אן

יער ראשה

פוניבז'

פאיוסס

לזדיי

ע"י הכפר קסקישוק ,ק"מ אחד

מלזדיי
רוזל•ה
רומשישוק

173
288

n

י"א מנ ם·אב תש"א

) (4.8.41

יולי  -אוגוסט 1941
ו' אלול תש"א ) (29.8.41
י"ב אלול תש"א ) ( 4.9 .41

פוקרוי

חורשה3 ,

רומשישוק

הגדה הימנית של נהר פרביינה

ק"מ מפוקרוי

רומשישוק

יער צפונית·מערבית מנהר פרביינה

פראווינישוק

5

ק"מ מרומשישוק בקרבת מנסרת

העצים וביער
ריסונה

868

כ'-כ"א תמוזתש"א)  ( 15-16.7.41לסז

וישוביאן

רמיגולה

480
2168

ו' אלול תש"א ) (29.8.41
כ"ח מנ nם·אב תש"א ) (21.8.41
ה' מנ nם·אב תש"א ) (29.7.41
ו' אללו תש"א ) (29.8.41

סלז

גירלויאי

רקישוק

2210

כ"ב-כ"ג מנn

רס-ין

לפי שוחט :י' אלול תש"א

) (2.9.41

פוניבז'

פאיוסס

רסיין

בקרבת הכפר זווילישקס

רםייו

ע"י הכפר קל נוי אי'  6ק"מ

לפי שוחט :כ' מנ ם·אב

מערבית·דרומית מרסיין

)  ' T (: 13.8.41אלול תש"א

n

) ( 30.8.41
ם·אב תש"א

רקישוק

חורשת ולניאדובה 5 ,ק"מ מרקישוק

) ( 15- 16.8.41

שאודינה

שדובה

921

שוולי

5360

שווקשגה

237
519

שוקיאן

519

שס

440

שילדובה

365

ב' אלול תש"א ) (25.8.41
יולי 1941
יולי 1941
י' תמוז תש"א ) ( 5.7.41
סוף יול• 1941
אמצע אוגוסט 1941
'ג'-ב אללו תש"א ) ( 25-26.8.41

5

ק"מ מרקישוק

רקישיק

אנסנושה,

רקישוק

יער ויז'ונאי,

רקישוק

יער סספוניאי,

9

ק"מ מרקישוק

5

ק"מ מרקישוק

שקי

 1.5ק"מ צפונית לשקי

שאודינה

 2ק"מ משאודינה ,בדרך לסודארג

שדובה

מאחורי הכפר קאוללושקי

שדובה

יער ליאודישקיאי 10 ,ק"מ משדובה.
בשני

מקומות:

האחד

400

מ' צפונית

מהדרך שדובה·לגצ'אי ,הושני

900

שוולן

ד' תמוז תש"א ) (29.6.41
יוני-מחצית יולי 1941
י"א אלול תש"א ) (3.9.41
י"ד לאול תש"א ) (6.9.41
י"ח אלול תש"א ) ( 10.9.41
כ' אלול תש"א ) ( 12.9.41
כ"א אלול תש"א ) ( 13.9.41
י"א תשרי תש"ב ) ( 2 . 10.41
ז' מרחשון תש"ד ) (5.11.43
א"• תשרי תש"ב ) ( 2. 10.41
ב' תמוז תש"א ) ( 27.6.41
כ"ד תמוז תש"א ) ( 19.7.41

-

מ' צפונית·מערבית מהדרך

שדולי

יער קוז 15 ',ק"מ משודלי

שדולי

יער קוז 15 ',ק"מ משודלי

שדולי

יער קוז' 15 ,ק"מ משודלי

כלואי ביהכנ"ס "לנדקרמר"

שוולי

יער קוז' 15 ,ק"מ משודלי

בית היתומים

שוולי

יער גוברניה

זקנים ,חולים ,נשים

שוולי

יער גוברניה

לפי רשימות

שוולי

יער גוברניה

שלא היו להם תעודות "ססנקוס"

ז'גר

גברים בעלי מראה "אינטליגנטי"

גן העיר

ילדים וזקנים

אושוויץ

ז'גר

גן העיר

שווקשנה

בית·הקברות היהודי

ניישסוס·

ע"י הכפר שאודוויצ'יאי

שווקשנה

בקרבת הכפרים אינקאקליאי

לפי שדחס :כ"ח לאול תש"א

וראודישקה

) ( 20.9.41

סאווריג

א' דראש·השנה תש"ב

) (22.9.41

ו' אלול תש"א ) (29.8.41
י"א תשרי תש"ב ) ( 2.10.41
ה' אלול תש"א ) (28.8.41

שוק•אן

5

ז'גר

גן העיר

קיידן

 2ק"מ ממרכז ק"דן ,בגדה השמאלית

כ"ב-כ"ג מנחם·אב תש"א

שילדובה

ק"מ משוקיאן

של נהר הסמילגה

) ( 15-16.8.41

 6ק"מ מלידוביאן ע"י הכפר
פאדוביסה

יהדות ליס K

490
גלרו
ה ייסוב

הקלהה

שללי

670

ש•מקוcיז'

41

ת Mר•ר מוקום הרזה ההמוני

ac n

כ"ח מנ ם· כ

תש"(il.8.41) K

 Mתר

שילדובה

קברהיי mc

כ"ד לcaלו תש"( 16.9.41) K

שילל

•ם

בקרבת לידוביוcן בחולות הכסר

ריכקו ac
י"כ-י"ג תמוז תש" (7-8, 7.41) Kשליל

הןו רות

י

כית·הקכרות היהדוי

יער

סובינוcי 7 ,

ק"מ מהכביש

קברים:

שילל-סוכינוcי2 .
300 - 1
 350 - 2מ' דרומית
מ' צפונית

מסוביגאי ;
מסוכינוcי

 Kין מיעד ,יש להגיח שנרצחו
כרסייך בקרבת הבוכר זולוישקיס

שדיוידכם

1053
1310

ליו

1017

שקדו

כ"ו לcaול תש"( 18.9.41) K
ד מתוז תש" (29.6.41) lt
ה-ז תמח

תש" (30.6-2.7.41) lt

וילקווביר

סיכוניה

שקוד

כז•ר בככר שלסבי מועדון

לסי ש mם 'K :תמוז תש" IC

ה"שוcוליסםים" לשעבר

) (26.6.41

שקוד

 3ק"מ משקוד " Jי הבוכר

0.5
כ"כ-כ"ג מנחם·וcב

שק m

תש"K

) ( 15-16.8.41
כ"ו תמוז תש" (21. 7,41) IC
כ"ד לcaלו תש"ו( 16.9.41 ) c

קולוcי,

ק"מ מתחנת·הרככת

קרםינגה

כסר דימיסרוכה

שקודוויל

יער םוז' Kי 4 ,ק"מ משקודוויל

שקדווו•ל

22

ק"מ מס  ttווריג ,יער

גריכלא  ttוק  ttי
קשרובcaין

128
1281

ר לcaלו תש" (29.8.41) lt
"'תמוז תש"ו(5.7,41 ) c
כ"  ltלKלו תש" ( 13.9.41) lt

ש  acקי

ל.,,וnו

129

ילוי ac -וגום1941 o

וילקומיר

קשי

גKיקשס

ק"וב  Kחד מ Kניקשם

ש •pac

 1.5ק"מ וסונית לשוcקי
 1,5ק"מ וסונית לשKקי
וכיכוניה

לסי שוחם :יום·כסור תש"כ

) ( 1.10.41

לוח
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גיסל•ן ,ישראל 168 , 165
גיידמוויז'יוס )רמיגלוה( 360
גייז' Kוסקגה K ,ירנה 423
גייז ' ון 377
גייל )ירון( ,מאשה 477 , 476
ג"לינג 150 , 91
ג"ל•שוק 246
גיל )ליפש•ז( ,י 449 .
גילדר ,ראובן 371
גיל•נסקי ,ז 425 , 191 .
גילינסק ',פ"כוש 322
גיל•ס )ק"ד Kן( 347
ג•ליס ,שלמה 337 , 336
גילמן• ,שואל 424
ג•לס·שוור  ,אסתר 133
גינ זכור ג ,נח 248
גינזכור ג ,פריהד 248

r

r
r
r

r

r

ג•נזכורב ,זניה

-

רהא פק•ס  ,זניה

גינסר 225 , 206 , 204 , 195
ג•נזכור,ג אברהם 340
גינזכורג ,נחום·כרןו 299
גינזכורג ,זמח 291
נינק ,מ425 .
נינק ,סוביה 425
גי oס >סס•ק( 324
ג•ראיני )נו'ר( 271
ג•רכודאס ,פיאסראס 420 , 238 ,228
ג•רדוואיניס )שוקיאן( 367 , 336
גירלו•אי , 315 , 303 , 302 , 292 , 291 , 266 , 246
419 , 360 , 336
ג•רלוסק• 282
גירושקס )כפר( 367
בירז' Kדה 313
גירסיגלוה  481 , 421 , 259ואלין
ג•ר•נינקאי )כפר( 424
ג•רש ,שאלו 307
ג•רשוב•  ,ינוקכ·כר 360
ג•רשוכיז·לוcתר ,ינסה 360

r

גכסל ,חיים

-

ראה גלנו•ן ,חיים

גל ,ח•ה 295
גלאוכרס Kס ,מיקאס 298
גלכורס ,שמואל 451
גלכסרוגק )•צחקי( ,מיכאל , 164 , 157 , 155 , 154
477,476,171,168,165
גל גאוד•שוק 425
בלדקוכ )מאיור( 462 , 453
גלדשסיין  ,חיים 260
גלובוס ,דוד 456
גלודניקוכ ,דוד 317
גלוון  481 , 463 , 308 , 260 , 259 , 256ואילן
גלון ,ל"ב 287
גלון ,מ38 .
גלון ,עזריאל 316
גלון ,פ Kלק 252
גלון ,עד•נה 301
גלוזקק ,שרהל-אה 322
גלז ,דב 390 , 316
גלז'יוס ,מיקלואס 336
גלזמן ,יוסף 452 , 32
גלזר ,ג 37 .
גלזר ,גסיה 163
גלייכר ,מ 196 .
גלין ,אהרן 346
גליניס ,ססנ•סלאב 368
גליק ,ח"133 D
גליק ,מלכה 317
גליקמן )מהנדס( 464
גליקמן ,ד 168 .
גלמן ,משה 349
גלס ,מיכאל 476
גלס·שכ  ,אסתר 332
גלעוז449 .K ,
גלנוין )גכלס( ,ח"ם 477 , 168 , 164
גלפו ,יהודה 319
גלפר•ן ,דמיסר• 182 , 179 , 161
גלק•ס 275
גלריס• ,צ nק·פנחס 348
גמסק ',דוד 321
גמפל ,כדל 171,168 , 165 , 154
גמרנה ,מרדכ• 380
גן• ,עקב 358
גגד•ן202 . K ,
גגדל ,מאיר 330
גבס ,ו•להלם 386
גבס )ו•לגה( 179

r

גבס ,פארים
גבס ,דב

200,192 , 191

265

גלפנד )קושבה( 282
גסיואנס 228
גנול 468

גפן )יונסשיין( K ,כ477 ,425 ,321 K
גפן  ,יוסף 425
בפן ,לשמה 456
גפנוכ  ,אהרן 115,111
גפנוכיז ,חנןו 133
גפנרבי  ,מרדכי 142
גפנוכ  ,מהש·מיכל 142
גז ,פארים 205
גז ,אריה 302
גז202 ,201 ,186 m ,
גז ,משה 388,302
גז ,פנינה 302
נקה ,ויללהם , 165 , 140-138 , 106 , 100 , 72-69
391 , 383 , 212
גראלשראוקה 262
גרב ,דוד 274
גרב ,ינוקכ 338
גרב ,ל .י93 .
גרכוכסק• 419
גרכזשוון,:סי  ,יהודה 38
גובל ,יחזקאל 282
גרכל•אוסקאס ,פר Kאנס 23
גרכליונאס 230 , 229
גובר ,דב 140 , 137 , 133 , 127
גובר ,השל 359
גובר ,משה 172 , 168 , 165 , 164
גובר ,סוגיה 469
גרכרג ,ז 122 .
גרכרסק,י הושל 325
גרכרסק,י יוסף 325
גרגוז'•ן )יער( 268
גר גרז'ינה 269
גרדד'ונ Kס326 .K ,
גרד•נר ,יצחק 333
גרודזנסק,י אברהם 143-141
גרודזנסק,י ישרלו201 , 196 c
גרודנה 472 , 169 , 77
גרודניק )גופר( ,כרון 171 , 168
גרוז,ד  481 , 420 , 293 , 260ואילן
גרוזד )צורף( 456
גרוז'•אי )כפר( 418
גרוסבסק )אחוזה( 349
גרוסבר,ד  Kכרהם·לייכ 370
גרוסמן K ,יסר 317
גרוסמן ,יצחק 275
גרוסמן ,צפורה 369
גרוסמן  ,שרה 369
גרוצ•אוויצ'יוס ,פ314 .
גרוש ,אשר 465 , 464
גרושאוסקאס ,פראנאס 281
גרד ,נתנאל·יוסף 387
גרז'וסיס ,לייזר 380
גרז'יאוויצ'יוס ,יונאס 425
גרז'יאוויצ'יוס ,מאריה 425
גרז'•ונאס51 .K ,
גרסנו ,אלחנן 353
גרסנו ,חיה·מרים 353
גרסנו n ,יים·•הודה 469 , 418 , 265 , 264
גרסנו• ,וסף 353 , 100 , 99
גרסנו )שחר( ,ש"נה 469 , 418 , 332 , 265 , 264
•ר; )מחגה( 457
גר•לבאוקאי (רע•) 372
גר•כס K ,וגוססינ Kס 363

r

r

r

•הדרת ליסא

496
גריגרס•ס 246
גריגררייכ 151
גריגייסיס )פרניכז'( 329
גרי גלרריצ'ירס )ראסיין( 362
גריגלירנאס )•אברכה( 300 , 299
גריגלירנאס )קלרכיאן( 348
גרייצ'ירנאס ,פ342 .
גוין 187 , 185
גוין ,לאיהר·אהרן 335
גרינכלס ,כיילה 271
גרינלכס ,גרססה 295
גרינכלס ,לייכ 295
גרינכלס ,משה·לייכ 371
גרינכרג ,זלמן 120
גר•נכרג• ,הרשע )א•קה( , 167 , 162 , 160 , 80 , 71
222,221,217,214,169
גרינכרג ,מאיר 167
גר•נכר,ג שמערן 207
גר•גנ ,אסה 420
גרינג ,הרמן 43 , 19
גרינהר•ז ,אלכס 423
גרינהריז ,ש, 145 , 138 , 125 , 91 , 81 , 49 , 13 .
463 , 450 , 394 , 156
גר•נ•רס )שאדרבה( 363
גר•נ•רס ,ק57 .
גר•נלפד 394
גרינלפ,ד שמואל 37
גרינזרר•צ'ירס ,כררנירס 360
גרינזרר•ז'נה 424
גר•נק•שרק  481 , 352 , 260רא•לך
גרינשסיין·קפלן ,לאה 424
גרינשפן )ריינרסה( 269
גריז•רס 259
גר•שקכדר  481 , 373 , 260ואילך
גרישקכ•ז'נה ,סספנ•ה 424
גרמרס ,א49 .
גרמיזה ,זכי 219 , 210
גרנ•ק ,א156 .
גרף ,מרדכ• 320
גרפרנקל ,ל,65-63 , 58 , 54 , 48 , 16 , 15 , 13 , 9 .
, 116 , 106 ,95 , 83 , 79 ,78 ,73 , 72 ,68 , 67
, 192 , 182-178 , 146 , 144 , 131 , 127 , 126
452 , 444 , 443 , 441 , 394
גרפמן ,א381 .
גרז 478,473
גרק ,שלרם 355
גרשון ,אברהם 302
גרשרני 343 •' ,
גרשסיין ,יעקכ·אר•ה הכהן 304
גרשסיין ,ראובן 464
גרשסיין·מ•כנרכסק•  ,רבקה 419 , 305
ו

דאובה 279
דאוג  481 , 261 , 260 , 241ואילך
דארגרכסיס ,כ422 .
דאר~ל , 223 , 217 , 213 , 211 , 210 , 199 , 191 , 190
247 , 229
ואוגלה ,ירזאס 424
דארסרסנה ,ירליה 423
דא~•~ן  481 , 332 ,265 , 261ואילך
וארסנה ,סססה 421
ואוקשה ,מרניקה 419
דארקשה ,םיאסראס 419
דכרגררסק• ,מ252 .
דכררז'צק•  ,מרק )מא'ר( 463 , 385
דכייק  481 , 261ואילך
רכוס 225

דגרצ''( ' ltרע•) 322 , 290 , 262 , 247 , 243
דגיס ,פיאסראס 425
דגס•ס 261
דהלמאן ,מקס 386
דרכ•נ•ק  481 , 261רא•לך
דרכ•נסק 256
דרכקין )שאורלי( 197 , 190
דרכררכיץ• ,צחק 456
דרכר•נד•ס )קרפ•שרק( 342
דרגרכיץ ,לייכ 319
דרגצ'•ר

-

ר' דגרצ''א'

דרדז•ץ' ,אדרר• גה )•ארזיה(
דרומן ,דכ·כר

77

307

דרר•דרכ )פארפירגרכ( ,ד•מה

176 , 171

דרריסאס 354
דררייקיס ,ראצ•ס 27 4
דררינסק 380,300,247,242,206,190,176 , 25
דררר•רקא• (רע•) 307
דר•דרכ )שאררל•( 206
דר•דרכ• ,אשה 163
דר•דרכ•ז )גברת( 186
דר•דרכ•ץ ,משה 201
דרידרכ•ץ ,נ120,119 .
דר•דזרן ,דוד 307
דר•דזרן• ,חזקאל 456
דרלגצ'ירס ,ס•מאס 299
דלרק•שקיס (רע•) 367
דרמכל•אנסק• • ,עקב 130
דרמכררכסקי )שארלר•( 209
דרמכר•ס 274
דרמנארסקאס ,פ•אסראס 237
דימשארסקאס 229
דון• ,ח•לא 286
דרגדאגן 381 , 380
דרסיאס  481 , 322 , 262 , 261 , 247 , 243ואילך
דרקשס 322 , 243
דררפאס 149
דררפמן ,הרשע 270
דרש•נסקי• ,וסף 168
דזרקיה 246
דז'ירג•א• )כפר( 424
דזימיסררכסק• ,נחרם·כלצאל 300
דסנרכה  481 , 352 , 347 , 346 , 262ואילך
דיאלר )קרבנה( 462
ד•דז'כאליס 229 , 210
דידז'לר•ס ,אנסאנאס 329
דייכרגלה 324
דייסש ,נחמן 212
דיילידה 275
דיינארסקאס ,כרוניה 421
דיינארסקאס ,ירזאס 421
דייז ,מנלד 168 , 157
ד•לכא )פ•לרר•שרק( 335
ד•לכיצ'' 333 'lt
ד•ל•רן )ררכ•נשסיין( ,ד•נה 465-462
ד•ל•רן ,יחזקלא 465 , 464 , 456 , 454
ד•ל•רן ,שאלו 456
דימיסרכה 263
דימיסררכה )חררה ,כפר( 371
דימנס )אניקשס( 248
דימנסמן ,ישראל 133
דינר 469
דיסקאנס ,אבא 170,168 , 165 , 157 , 154 , 152
ד•סקאנס ,אייז•ק 177
דירסה 260
ד•רקסרררכיץ ,ג 227 , 224 , 21 1 , 204 , 202 .
דישא )םרמפיאן( 329
דכאו , 140 , 137 , 133 , 126 , 125 , 104 , 103 , 16

, 302 , 287 , 270 , 230 , 226 , 191 , 170 , 150
, 397-395 , 393-390 , 383 , 382 , 365 , 316
,450 , 427 , 417-415 , 413 , 410 , 408 , 405
471
דמכא ,כתר•אל 464
דמנו ,א•צ•ק 38
דמכרכסק• ,משה 335
דמכנר ,אברהם 314 , 312
דמכרארסקאס 247 , 246 , 228
דמכרארסקאס )פרניכז'( 331
דמברארסקייסה )קרפ•שרק( 342
דמרשיס ,אדרלפס 29
דמסק ',מרדכ• 340
דנ•ן )אחרת( 35
דניקארסקאס )א•כר( 425
דביקה 25
דנמרק 55 , 19
דנצ•ג , 397 , 392 , 385, 382 , 230 , 228 , 191 ,72
403
דנצ•גר ,וארכן 142
דקל 463
דקשנה 306
דרב•אן 481 , 418 , 371 , 328 , 263 , 262 , 225
ואילך
דובק

392

דררזין ,מרדכ• 390 , 288
דרר•אן ,ד209 , 202 .
דררסקנ•ק 463 , 343
דררצקרנא• 241
דררקס•אנ•ס ,פרכ•לאס 425
דרז'•נסק•ס 260
דרשרנישרק  481 , 352 , 264 , 263 , 24רא•לן
ה
הודר

149

הורס ,אל•עזר 310
הרהנק 392
הר•ס·בלרנ•ק ,חיה 257
הלונד 417 , 22 , 20 , 19
הלרצברג ,מ168 .

הלרזמן ,הלנה 422
הלרזמן ,מקס 422
הרמנה 478
הרנגר•ה ,406 , 400 , 393 , 392 , 389 , 22
478,473,472,417 , 413-411
הרנדז•ארריצירס 28
הרפמן )שאורלי( 210 , 209
הרפמקלר ,מ450,140 .
הרפגברג ,פנחס 217
הרפנכרג ,רבקה 214
הרץ ,ל37 .
הררב•ץ ,שרגא·פייבל 141
הררכ•ץ·סנ•ג ,חנה 132 , 131
ה•לסר , 277 , 56-54 , 51 , 39 , 29-27 , 21 , 19
449 , 439 , 438 , 303
הייד ,פ140 .
היידקררג , 315 , 302 , 301 , 287 , 282 , 271-269
429 , 390-387 , 365 , 364 , 348 , 316
היידר•ך ,ריינהארד 28 , 21 , 19
היילפרין ,אבא 390 , 302 , 301
היימן ,אברהם 103

היימן ,אל•עזר 132 , 127
היינצה 28
הימלר 396 , 227 , 204 , 203 , 190 , 47 , 45 , 39 , 27
הינגסס ,הנס 46 , 28
ה•פ 226
ה•רש )שאורלי( 196
ה•רש·ברל בן הסוחר )שירררינס( 370

וכפת"

497

השמות

ה•רשהורן

ה•רשוכ•ז ,

457
 Kכרהם

129

ה•רשוכ•ז• ,ו nק·ו"cז•ק·לא•עזר 237
ה•רשוכ  ,סוכה 220 ,211,214 , 181
ה•רשוכ•  ,גחמן 239
ה•רשוכ• ·לו•תן ,ה•רש <•כו) 268 , 261
הלה ) 404 ,396 ('K
הלל• )ל•כוכ•ז( ,מא•ר 334
הלמ•ו 478
הלפוכן ('זר•כ) 255
הלפר•ן ,ד146 .
הלפר•ן ,שרגו·cפ"כל 129
הלפר•ן·כוcוסגר ,מר•ם 261
הלר )רב ,מר•וcוכפלו( 313
הלר ,אכרהם·זאכ 312
הלר ,אהרן 194 , 192 , 186
הלר ,גלודה 319
הלר ,מוסל 326
cוןנן 340,245,244,225,185 , 53 , 41 , 25
הגס 180
הגק•ן ,מרדכ•·דוד 364
הסלזון  ,וcר•ה 465 , 464 , 456
הפגר 25
הפפגר 296 , 295
הק )צ•סוכ•אן( 341
הרוס ',עמנואל 465
הר•גג449 . 1 ,
cורם 28
הרמן ,גוססוcכ 240,106 , 105 , 97 , 93 ,80 , 42
הרשקוכ•ץ ,ר 252 .

r
r
r

וכלוג•ק 481 , 418 , 332 , 331 , 265 , 264 , 261
וו•cלן,

וכלוו•צ'•וס ,ו•גצוcס 423
וכר )וcח•ות( 419
רגופ•א• 253
וג•אל•ס• ,ובאס 253 , 252
וגר  481 , 282 , 266 , 265וו•cלן
נדצקוcס 260
וו•ה  481 , 418 , 324 , 323 , 265וא•לן
וו"סס145 . ' ,
וו"ג"ק' 263 'K
וו"צ'ור•שק•ס )כפר( 175 , 174
וולכה168 .n ,
ולודמוcראס 52 , 28
וולוכ•ץ ,זוסמן 242
וולסוכ 38
וולסוגוק ,רודולף 162 , 127 , 126
וולף )מושל פלך ו•לגה( 277
וולף ,הורסס 28
ולוף ,משולם 456
וולף ,צב• )הגס( 65 , 64
וולפה ,דוד 347
וולפה ,ז•גפר•ד 186
וולפה ,חגה 352
וולפה ,סוג•ה 130
וולפוכ•ץ ,צב• 456
ולופסון35 ,
וולפסון )פודזלווה( 326
ולופסון ,דוד 382
וולפרס 394
ולופרס )ק"דאן( 462
וולפרס ,בצללא 316
וולפרס ,ד423 .
וולפרס ,ורזה 121
ולופרס ,ר•סה 423
וולפרס ,ש 202 .

וולוקרכסק•  ,גתן 299
ולוקוכ•סק ',ל•וcון 385
וולש•גסקוcס 38
ווגגרוכסק• )מחוז( 464
ווגבקוסה ,זוסה 228
ווסקוכו•ג•ק• ,רחמ•אל 170 , 165 , 162 , 160
ווצק'  Kוסקוcס )קוש•דןcר( 345
וורוג•ן 462
וורכו•אגסק 458
ורונה  481 , 421 , 292 , 266וא•לן
וושצ"ן ,כ 422 .
וסל•ס 240
וסר•ן ,אל•עזר 129
ו•גוכה  481 , 349 , 343 , 267 , 266וא•לן
ו•דג•ר•ס

-

רוcה ו•דזג•ר

ו•דוצ'•גסק204 , 192 ,186 .n ',
ו•דוקלה  481 , 318 , 268 , 267 , 210 , 209וא•לן
ו•דזג•ר ( .רע•) 261 , 246 , 245 , 40
ו•ד•שוק  481 , 274 , 268 , 78וו•cלן
ו•דלכסק• ,חגה 161
ו•דמן 79
ו•דצק• ,ראובן 453
ו•זכוסא• 289 , 288
ו•ז'ון  481 , 269 , 268 , 261 , 240 , 239וא•לן
ו'!'וגא• (רע•) 363
ו' Tץ"' (רע•) 259
ו•זגסאל )וcרכ•ון( 370 , 348 , 325 , 288
ו•סוcוסוcס

-

ראה ו•סוכס

ו•סכסק 177 , 72 , 33
ו•סוכס 50 , 28
ו•סוג•סה ,פ424 .
ו•סגכרג• K ,צ•ק 179
ו•סנס ,מ35 .
ו•סקאוסגה 423
ו•סקוס ,כוcל•ס 29
ו•סק•ג,ד  Kכרהם·משה 252 , 251
ו"ד•ל•ס ,אגסוcגאס 324
ו"ד•ל•ס• ,וגוcס 324
ו"וור  481 , 269וו•cלן
ו"ווך 385 ,384 K
ו"סקוס 260
ו"סקושק•ס 308
ו"ג Kוסקאס ,פראגאס 29
ו"גכרג ,שמעון 129
ו"גוסה , 390 , 387 , 334 , 316 , 315 , 271 - 269
 481או•לך
ו"גר ,מא•ר 85
ו"גר ,פ"גה 168
ו"גר ,שלמה 360
ו"גשס"ן K ,כא

-

ראה גפן,

 KכK

ו"גשס"ן ,ל"כל 462
ו"ס ,אסתר 214
ו"סכורד ,ו•cסר 262
ו•כוcרס ,ססג•סלוcכ 418 , 265
ו•כו ,שמווcל 462
ו•לדשס"ן  ,ב•לה 469
ו•לון , 468 , 425 , 341 , 325 , 275 , 271 , 243 , 24
 481וא•לך
ו•ל• 212
ו•ל•אמוcס 247
,ס•ש--ל•ו •וגוcס 54
ו•ל•מאס 361
ו•ל•ק• 243
ו•ל•ש•א• 287
ר•לגה , 52 , 50- 36 , 32 , 31 , 28 , 25 - 22 , 20 , 15
,96 , 91 ,81 , 78 , 77 , 73 , 70 ,64 , 60 , 56 , 53
, 152 , 148 , 147 , 142 , 127 , 125 , 106 , 103
, 177 , 176 !, 74 , 173 , 171 , 169 , 163 , 162

, 192 , 190-188 , 179
, 216 , 212 , 209 , 206
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481 , 463 , 425-423 , 363 , 358 , 355 , 341
ואליך

ירראגיםיס )ירנשיל294 (p
ירראגיצ'יאי )הר( 307
יררגייםיס 253
ירר גילאס ,יראנס 288
יררגישקיס )כפר( 426
יררגלניז' 174
יררןד , 105 , 94 ,87-85 ,79 , 76 ,74 , 67 , 66 , 64
180
ירריארריצ'ירס ,יחאס 425
יררקרס K ,נםנאKס 424
יררקנסקי  ,ליבה 241
ישרקרירצ'ירס )פילררישרק( 335
ישרקרריצ'ירס ,מיקלראס 228
יזד·זרפלKני 457
יזנה  481 , 340 , 319 , 298 , 297 , 163 , 24ואילך
יזניררביז ,אברהם 302
יזנו ,הניה 289
יחס )שאולרי( 204
ילקר  481 , 463 , 298 , 255ואילך
ילין ,לKיעזר 132
ילין ,אסתר 423
ליין ,ד) .כרסיה( 469 , 423
ילין ,חיים , 160 , 157 , 156 , 146 , 132 , 127 ,95
421 , 170-168 , 163 , 161
יליןK ,מיר , 179 , 161 , 127 , 106 ,96 , 58 , 14 , 13
469 ,418 , 235 , 182
ימי ,רחל 259
ינארסקאס 307
ינוכה , 274 , 163 , 152 , 133 , 101 ,96 , 24 , 23
, 458 , 456 , 453 , 370 , 324 , 321 , 300-298
 481 , 464 , 462ואילך
~ברק )שירררינם( 370
ינרשארסקסא ,ירסםינאס 250
ינרשבסקיס 206
ינרשיםייס ,םםראס 353
ינרשיס 274
ינישרק , 334 , 301 , 300 , 286 , 284 , 213 ,212 , 24
 2י;י  481 , 463 ,425 ,ואליך
ינקארסקאס ,כררנירס 369
ינקארסקאס ,ל ) .כומר( 420 , 371
~נקרנאס 347
~בקרס 228
ינקיארריצ'ירס )ארשםלר( 242
ינלpכיז )סוחר( 456
ינקלב  ,בנימין 365
ינקלכיז )בן·יעקב( ,יוסף 351 , 350
ינקלכ  ,יצחק 351
יסביצ~ירס 307
יסרקאםייס 307
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כהן·צדק ,שלמה 38

יסייםיס )םרניבז ' ( 329
יסייםיס ,ד229 , 228 , 205 , 58-55 .
יסיאנס )רופא( 239
יעקכי ,יצחק 286 , 263
יעקרכזרן ,ש37 .
יעקרכסרן ,יעקב 362
•פה )םארררי ג( 288
יפה ,אסתר 130
יפה ,אסתר·צ'רנה 130
יפה ,בצלאל 163
יפה ,דוד 130
יפה ,דרד·אהררן 345
יפה ,לזמן 35
יפה ,חיים 424
יפה ,חיים·יצחק 142
יפה ,יצ nק·מרדכי 142
יפה ,לרי· nיים 130
יפה ,משה 333
יפה ,נח 456
יפה ,נתן 465
יפה ,צדקו 331
יפן 149
יצרכסקי 37 .1( ,
יצ'רנסקי )איכר( 419 ,319
יצחקי ,מיכלא

-

כהנא·שסירא

כהנרביז ,יענקל 325
כררלאס ,זכריה 462
כרראס·לרין ,חיה 132
~םקרס 250
כלבזרן ,משה 248
כלרטינה ,ילבה 423
כססרסקיס )כססירירנאם(

בז

יצקרס 253
יקרםיה 466 , 461 , 460 , 458
יקםרקס 459 , 458
יקשםיס

-

ראה יגסם·יאקשםיס

371 , 370

יררסלכרכ 478
יררלסרלר 457 , 37
ירולשים 452 , 159 , 38 , 30
ירלשומי ,אליעזר , 189 , 187 , 186 , 76
, 207 , 205 , 204 , 202 , 201 , 198
, 230 , 228-226 , 224 , 222 , 221
, 328 , 307 , 292 , 285 , 250 ,248
363 , 345 , 341 , 334
ירשולמי ,מרדכי 327
ירמרכסקי ,שלמה 96
ישעייכיז 250
ישפן,

אברהם

, 193-191
,216-212
, 247 , 240
,332 , 331

)ארסירם סמירנרכיז' יאשפאנרכ(

477 ,476
ישקרריצ'ירס )ספיזישרק( 324
ישראל ,מדינת, 247 , 216 , 113 , 36 , 35 , 30 -
461· , 460
ישרלא כן שפלס )קררז'( 351
ישרוcלרב )קיידאן( 345
ישראלי  ,דוד 224 , 9
כ

כגן )קיידאן( 347
כגן ,אברהם 345
כגן ,חיים 299
כגן ,יוסף 424
כגן ,מרגום 424
כהן )גברת( 143
כהן ,אהרן 273
כהן ,אפרים 364
כהן ,אריה 127
כהן ,בלר 469 , 347 , 244 , 160 , 146 , 59
כהן ,גלדיה 419 , 358 , 305 , 280
כהן ,דב 350
כהן146 .n ,
כהן  ,מאיר 344
כהן ,מרדכי 358
כהן ,לשמה 340
כהן ,שמערן 321

252
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בז )קצין(

ראה גלבםררנק ,מיכלK

ירוחם כן הםרחן )שירררינם(

-

ראה שפירא

35

בז )רילקרמיר( 274
בז )פראן( 340
בז ,אברהם 189
בז ,אהרן 230 , 222 , 204 , 199 , 194-191 , 186
כ"ז ,אהרן·שמרלא 361
כ"ז ,אסתר 310
כ"ז ,זרנדיל 242
בז ,זלמן 297
כ"ז ,חנא 265
כ"ז ,י317 .
בז ,יוסף 287
כ"ז ,יעקב 310
כ"ז ,יצחק 447
בז ,ישרלא 256
כ"ז ,ישראל )סרדזלררה( 326
כ"ז ,מאיר 310
כ"ז ,מרדכי 314
זב ,משה 359
בז ,נחרם 256
בז ,קלמן 239
בז ,שמואל 222 , 206 , 195 , 186
כרמליםה 379

ל
לארגאלן 258
לארלמנקוcי )כפר( 336
לארנכררג 396 , 392
לאררינייםה ,סופיה 419
לאיפגיריס 361
לאן ,מרים )מעער( 161
לאז (ר;ן> 265
לכרב 476 , 465
לברליס 426 , 425
לברנארהר )כפר( 420
לכרנאר 311
לביא ,יוסף

-

ראה ליברכיז ,יוסף

לניודה 274
לבירםקין ,הירש 346
לכיור ) Kםריאן( 239
לביוש ,מאיר 363
לביוש ,מרםל 296 , 295
לכנרבסקי ,פסח 281
לבנרכסקי ,שרה 281
לנגסקי )מראימפלר( 380
לכס )שרםר( 300
לגנםנה ,מיכלינה 421
לגסה 311
לדון ,מאיר 390 , 365
להמן 100
לרכרבסקי ,מ 317 .
לרבלין477,319,281 ,77 , 53 , 25 ,
לרכצקי ,מ 11 .
לרכצקי ,ש467 , 35 .
לרדררינרבה 348,313,119
לרדז' 415,405,190 , 131 , 77
לווה )גרמני( 343 , 342
לווים )שאולרי( 229

מפתח

501

השמדת

לדדיס  ,בדל

288

לדריהס ,בנימין 301
לדדיסס )שוסו( 380
לדדיסס ,מרים 379
לדדיס ,דאגריס 282 , 281
לדדיזקס )ידרבדרג( 295
לדדיק ,זוז 256
לזזה ,היינריך 225 , 188 , 55 , 43 - 41 , 39 , 28 , 27
לדסז )גרמני( 282
לדי )ראסיין( 108
לד ',אנזקה 420
לד ',בדריס 37
לדי  ,יהדשע·אהרן 368
לד,י יוסף 273
לד,י יעקב 168,166 , 163
לד,י סדניה 100
לד,י רבקה 100
לד,י רדדה 338 , 337
לד,י שיינה 168
לו,י שלמה 224 , 222
לד,י שלמה·בנזידן 338
לריס ,אברהם 331
לריס ,משה 329
לריס ,זבי 321
לדיט·שוביץ ,קסיה 257
לריסן )קובנה( 465 , 458 , 457
לדיסץ ,פיי בל 38 , 35
לדין 37
לוין )אחות( 35
לוין )ארצות הברית( 314
לדין )מהנדס( 35
לדין )מוסניק( 308
לדין )משפחה( 95
ל וין ,אברהם 170
לדין ,אברהם הכהן 333
ל וין  ,אברהם·זלמן 2 54
לדין ,בניק 477 , 476
לדין ,גרישה 337 , 336
לוין ,זב , 80 , 71 , 50 , 38 , 37 , 32 , 30 , 14 , 13 , 9
, 224 , 192 , 182 , 179 , 175 , 168 , 159 , 147 , 95
475 , 474 , 469 , 465 ,452 , 447
לדין  ,זוז 132
לדין ,זוז )וקשבה( 281
לדין ,זוז )רב( 142
לוין ,זוזו·ניינוש 354
לדין ,הדסה 216 , 214
לדין  ,הירש )צבי( , 452 , 161 , 146 , 122 , 72 , 65
469 , 464
לדין35 .n ,
לדין ,יוסף 371
לוין ,יצחק 354
לדין ,מאיר 258
לדין ,משה )מורה( 132
לוין ,משה 169 , 160 , 106 , 80 , 71
לדין ,נחום ()30
ל וין ,נחמן 462
לדין ,עוזר 298
לוין ,רפאל 469 , 107 , 13
לוין ,שמואל 130
לוין ,שמואל·הירש 252
לוין ,שמדל 355
לוין·אברמוכיץ ,רחל 469
לוין·כינזר ,חיה 355
לוינאס ,יהודה 247
לדיגזדן ,יעקב 316
לוינסון ,זינה 261
לדינסון  ,ז 222 .
לוינסון ,יוסף 246

לדינשס"ן  ,מרדכי 317
לריקונה , 388 , 387 , 365 , 302 , 301 , 287 , 284
 481 , 390אדל'ך
לריחן ,א"זיק 465 , 462 , 461

,ןת••) זיסל 268
לריחן ,יוסף 130
לריחן ,יצחק 464 , 456
לריחן ,משה 113
לוי תך ,ר 464 , 38 .
לריחך ,שלום·יזחק 387 , 365
לדכסמכורג 19
לומיאנסק,י מרים 476
לונדון 78
ל וגץ ,כבה 205 , 203 , 202 , 186
לונץ ,זונזל 349
לוגץ ,יוסף 226 , 220 , 205 , 203-201 , 198
לופיאנסקי ,נרון 174 , 171 , 168 , 166
לופיאנסק ',הירש 142
לדפיאגסק ',רחל 168
לופיאנסק,י שרגא·פייבל 130
לדצק 222 , 210
לוקוס 455
לוקי )כפר( 299
לוקיס·יאקיס ,פראנאס 354 , 353 , 283
לוקישקי 461
ל ר קמיגאס ,יוזאס 259
לוקניק 481 ,420 , 303 , 302 , 292 , 266 , 238
ואילן
ל1יקשי  481 , 373 , 303ואילן

לו;,:שי 457
לוקשיוס ,פטראס 352
לדריא )שאוזלי( 224 , 223
לוריא )אחות( 35
לוריא ,אברהם 113
לוריא ,אסתר 397 , 127 , 81 , 14
לוריא ,הרצל 334
לוריא ,ירשה 380
לרריא ,ישעיהו 278
לוויה ,אברהם 329
לוויה ,וולף 137
לזריה  ,יואל 204
לוויה ,ר"זה 421
לזדון n ,סיה 228
לזדיי , 419 , 358 , 343 , 305-303 , 280 , 78 , 24
 481 , 463ו אילן
לזזינינקאי 263
לזנלק,י רבקה 252
לזר )שאורלי( 223 , 213 , 207
לזר ,חיים 476 , 449 , 448
לזרדכ·ויגיק  ,חדה 357
לזרסדן424,416,180 , 127 , 123 ,. ,
לזרסדך ,תמרה 424 , 182 - 178
לזרסק ',פרידה 361
לטביה ,40 , 39 , 37 , 33 , 32 , 28 , 25 , 23 , 21 , 20
, 202 , 191 , 190 , 185 , 100 , 79 , 53 , 48-44
, 286 ,283 ,249 ,247 ,242 ,2.j7 , 225 , 212
, 352 , 344 , 332 , 322 , 318 , 309 .307 , 290
475 , 453 , 386-377 , 371 , 362 , 357
לטניס )פריזמך( ,כ 32 .
ליאוזישקיאי 364 , 248
ליאוגוויצ'יוס ,איגגס 424
ליבאר 380
ליכרכיץ 464
ליכרביץ ,יוסף , 193-191 , 189 , 188 , 16 , 15 , 9
425 , 224-221 , 216 , 204 , 199 , 198
ל•נרכיץ ,יוסף )וייגוטה( 270
ל·כרביץ  ,מגזל , 199 , 198 , 196 , 194- 191 , 186
282 , 230 , 228 , 227 , 217 , 204
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ליבדכ  ,משה 193
ליבדביז  ,זבי 266
לי נרביץ  ,ראובן 207 , 193
ליכדכיץ  ,שמדאל·זדז 217
לינק 404 , 225 , 204
לי גרם  481 , 305 , 284 , 228 , 204 , 24אוילן
ליגדז'יאי 364
ליגייקדמפיס 324
ליגנוגאריס ,פיאטראס 338
לידה 174
ליזדכיאך  481 , 369 , 305ואילן
ליזדכסק,י ל476 .
ליזסק,י גח 130
ליוכיץ ' 401- 399 , 392 , 391
ליוברסקיס 230,227 , 193 , 189 , 187
לידזוויגוכה  481 , 306 , 305ואילן
ליטכק ,י38 .
ליטבק  ,משה 297
ליסדדיך )כדסרימאנץ( 251
ליסווין  ,נתן·יר nמיאל 344
לייכנזדך ,שרה 477 , 476 , 462
לייוויק  ,ה 427 .
לייזאריך  ,כאשה 350
לייזאריך ,זאב 351 , 350
לייז'דבה  481ואילן
לייפוך 481 , 325 , 306 , 304 , 280 , 24 ,ואילן
לייפליגגיאי 326
לייקיך ,ליפמך 130
ליכס·וייס ,שרה 266
ליכטנשטיין ,יצחק 262
ליכטנשטיין; ל202 .
ליכטנשטיין )ליאור(  ,מ418 .
לילון )יער( 319
לילידך  481ואילן
ליגגמיאך  481ואילן
ליגטופ ,זב 243
ליגקאיצ'יאי 225 ,223 ,213 ,210 ,209 , 195,190
לי נקובה  481 , 307 , 306 , 284 , 196ואילן
ליגקיאדויצ'יוס 227,192,186
ליסדיסקס ,כדריס 17 4
לי Qס ,פ462 .
ליפוגוכו 457
ליפמך ,חיים 282 , 281
ליפמגוכיץ ,אלתר 298
ליפגיאק 299
ליפגיצקי 35
ליפצ"אני )יערות( 37
ליפצר ,כ182,170,148 , 95 , 83 .
ליפקוכיץ ,מרדכי 163
ליפשיץ  ,נלד 1.:,
ליפשיץ  ,נדל 306
ליפשיץ ,חיה 236
ליפשיץ ,י168 .
ליפשיץ  ,יעקב 326
ליפשיץ ,יעקב )צייר( 133,127
ליפשיץ ,מ206 .
ליפשיץ  ,רחל 363
ליפשיץ  ,שלמה 344
ליקודיצ"וס ,ו 422 .
ליקודיצ'גה  ,בסליה 422
לישצ'יוס 24 7
לכטהאלר )לכסהאדאר(  ,פראגץ 39 , 25
לליס )פומפיאך( 329
למברג 478 , 77
למפה ,פניה 309

למפרט ,ליאוך 214
למקה 279

•הדרת ל•סא
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לנגזם )שילוח( ,זב• 449
לנגלבן K ,ברהם 463 , 460
לנדאר n• ,ז pל213 K
לנדםברג , 395-393 , 391 , 240 , 146 , 133 , 126
450 , 428 , 416
לנדםברג•ם·זונ' pלKנ•ם ,ר•סרסאם 29
לנדםברגנה ,א423 .
לנינגראד 153 , 45 , 27 , 21
לנpם• )חזן( 314 , 313
לנקז') ' lrכפר( 423
לםרם )משפחה( 465 , 464
לםסpי 286
לםסכה ,פסררנלה 424
לם pרב ,חיים 449
לם •, pדב 316
לם ,•pובשה 316
לס •, pרלוuנ 316
לזרירס ,זב• 297
לפ328 ,'K
לפלרז •, pלייב 329
לפתיה )כפר( 264
לפיאי )כפר( 424
לפידרת )שאולרי( 221
לפיי pה ,פסח 322
לפין ,ככימין 390 , 316
לפין ,יההדו 282
לפיס 228,198,186
לפר ,רוtרבן 37
לפסשיין p ,רפל 268
לז )גרמני( 336 , 309

לזי'נpםוtם ,ראלבוtררוtם 345
לז pרכה  481 , 307רליKך
לםpה )חKהזר( 338 , 337
לרוכן ,שלומית 168 , 166
של,ם י259 .
לשז'ינס pי ,זי pכ 205 , 202
לשז"'כpםי ,יז 224 ,222 ,215 ,214 ,204 pn
לשז'יכס pי ,שKפה 215 , 214

לשז'יכם pכהua ,נרהי 424
וב

הuaנל )קפKר( 302
uaנייר 212
uaניר  ,ליו 352
ובאיררכ  ,כ343 .
35 .n
uaניררכ
מאיררכ  ,מקם 258
ובגאוtגדן 465
מגיד ,קלובן 281
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גפידרכיז·גרלדמן ,חכה 297
ובדררזי'איגררא 457 , 455
ובדרלרקה )כפר( 420
מח'יקאלכיס )עיר( 351 , 350
מדין ,אכרהםיזזריאל 341
ובד•נג•אן  481 ],38 , 308רKילך
מד•כז ,שיעהי 369
ובדרארז'•ס 253
מהלו ,ובשה 289
מהלו  ,רחל 289
ובהרקש 460
ובהרש") Pאל•סה< 244
וברבסזרכ•ז ,דכ•Kל 349

מרגזו' 243
וברג•לכ • ,רםף 298
ובדרר• , pובשה 114 , 13
ובררררסש  481 , 308רא•לך
מרז• pנס ,חנן 313
מרזם ,אליזער 173 , 168
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מרזם ,מ37 .
מרם•א pה 33

מריירר,

משה

329

מריסיל 25
מרכסו•ה 458
מלררדז'נה 36

מלררםרכ 48
מרל ,pבצלאל 208 , 207
מרנג•נאס 300 , 299
מרכרסכיז ,דוד 300
מרנסייק )כפר( 324
מרנסר•אל 37
מרנס) •pר•רכאלן( 279
מרנק•שק•ס 357
מרגקז 478
מרסרל•כ• 190,145 , 78
מרסס )סאררר•ג( 289 , 288
מרסנ•ק  481 , 370 , 309 , 308 , 274 , 256ואילך
מוסקבה , 163 , 78 , 49 , 48 , 37 , 36 , 32 , 31 , 27
465,204,177,176,173 , 171 , 165
םרזק • acם•ס 229 , 189
וברצקרם )פרפ•ל•אן( 333
מרז pרס )ז•סרב•אן( 341
מת• pס 250
ובררלדac ,ל•הר 206 , 195
ובררד pרבסק• ,שובו  acל 174 , 173 , 168 , 166-163
םרררז )פרםכלר( 332
מררנ• • ac ,pז•ק 210
ובררנ•ק ,קלובן 270
מרר~~לנ•ם )חורשה( 334
מרש•כסק•ס ,להיכה 425
ובשרנ•ק )כפר( 297
םשרקרכ  ,מכלד 166
מרשקס )וברןה( 137 , 132
מרשקס ,וב 462 .
םזרכ•זק• ,בלבל, 200-197 , 195-192 , 190 K
226-223 , 220 , 219 , 204
ובזרנסר ,זילה 250 , 249
ובזרר • acס•ס 249
םזרריים•ס• ,ואבס 423
ם , 290 ,286 ,282 ,,281 ,266 ,265 ,240 ,225 P"'l
, 453 , 349 , 336 , 320 ,310 , 309 , 307 , 298
 481 , 463ר  acילך
מז'ייקה )וקשבה( 282 , 281
ובז'יי pה K ,רגרססיכאס 420 , 260
מז'ייקה ,ויבואס 255
מז'יי  pה ,פרכה 420
םזיליוtרסק  acס ) pררז'( 351
מז'•ל•ס ,פ423 .
מזרח ,כזר 242
מחס• ,עקב ג19
ובסרז•  acררז'•רס ac ,כס  acכ  acס 425
ובסרלרר•ז'ירס ,א422 .
ובסרלרר•ז'נו465 c
ובםרל•רנ•ס• ,ונאם 55 , 54 , 29
מסלרייס•ס 312 , 311
ובסרםכ•ז  ,ש• 425
ובם•קר acם ,פרוcכוtס 244
מסיס ,פרידה 314
מסהרארזן 405
מ•  acדנ• ,pגרשון 349
מיגכז 464 , 459
וב•הה p ,רל 102
מיי גלac ,כרהם 38
מייגל•ם 35
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מילנר 478
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ם•ככן , 405 , 396 , 391 , 306 , 241 , 226 , 106 , 53
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מינסק 478 , 455 , 225 , 53 , 42 , 25
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מלדרסיס )פרסכרל( 332
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םליאס  481 , 456 , 311 , 310 , 240 , 238 , 24ר acליך
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מלנר ,שמשרן 219,218
מלקן 392
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465 , 420 , 406
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מםסרה 478
מסילוcרסקKס• ,רגוcם 247
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מז•ארסקוcס ,זנ•רם 423
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מרזן 399
מרסינירנים )קרפז'רהר(
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מרסש  481 , 312 , 311 , 241 , 24ואילך
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, 348 , 341 - 339 , 321 , 315-312 , 306-304
 481 , 456 , 424 , 380 , 377רוcילך
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מרז'ירסה 298
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נבריםקי ,שלמה 422 , 121 , 119
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נרבר·וילייקו462 , 456 , 454 c
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נובר·סיבירםק 464 , 458-455
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נרביק ,בר 243
נוויוcז'םקי )ער"ד( 35
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נרלו 33
נרררוcן  481 ,359 , 315 , 292רוcילך

נוח ,רוcרבן 132
נולסב  ,בול 311
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נולסביז  ,ירלד 311
נרסס 204
נויבורגר ,הירש 178
בוימו )לוביכ( 85
בוימו )קומיסר( 331
נרישסס )גרמנהי( 405
נלו  ,שלומית 364
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נררבגיה 365 , 19
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נסם ,וcפרים 344
נסהש )יעררח( 32
ניגר ,ש371 .
נידרוורבן 392
ניר·יררק 463 , 371 , 147 , 59 , 56 , 37
נ"·רדררילישרק  481ואילך
ביימן .' ,נ286 .
ניימרק 392
ניימרק ,פנחס 380 , 132
נ"שסוס·סוcררריג , 316 , 315 , 287 , 271 , 270 , 22
 481 , 390 , 388 , 387 , 365רו•cלך
ניישסוס·פוניבז'  481 , 316ווcליך
ניישסרס·שוcקי  481 , 317 , 316 , 53 , 42ואילך
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ניםלביז ,וcליהו 366

נ ' סלכיץ·שסרום ,פרידה 368 , 267
גיקלו"ב 35
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נמוקשס  481 , 361 , 318 ,317 , 267ווcילך

גמור ,יזחק 171
נמנצ'יק 424
נמנז'יק ,יזחק 275
נלסשסררים ,וcדגר 132
בקרס ,וcהרן·ירסף 270
נקום ,מוcיר·יזחק 270
נקרם ,מנלד 390 , 271 , 270
נקררשיום ,יוזוcם 262
גרוcרסוcס )ציסרבי Kן( 341
נרוcרסקוcס 277
נרברסוcס )רוcסיין( 362
נרווו385 ,384 c
נרוסש )יערות( 173,171 ,32
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נררש pין 283
נרייקה ,ירזוcם 319
נריי pח ,פרK Kנס 319
נרים 465 , 464 , 457
גשמית ,שרה 229 , 178 , 53 , 50 , 26 , 14
ם

םוcלויוcוויז'ירם ,פיאסראס 245
סבובודה )כפר( 358
םבליוcרסק Kס ,ןcגסוKcגס 23
םברוcורוcלוcג 465 , 464
סברדלרבם 464 ,457 ,456 p
סגל )פרלוcנגן( 327
סגל )פרמפיוcן( 329
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סגל K ,ברהם 311
סגל ,לKיהו , 12 } , 121 , 119 83 , 81 , 67 , 14 , 13
149 , 146 , 127
סגל ,י168 .
סגל ,יצחק 269
סגל,
סגל,

סגל,
סגל,
סגל,
סגל,

ליבה 312
משה·לKיעזר 331
מתתיהו 334
נחמה 134
סימה 312
ר Kרבן 314

סגל ,ראובן )ריז'רן( 269
סגל ,שמערן 142
סגל·ררשבסקי ,סוביה 134 ,81 , 13
סגלוב ,יהדוה 213 , 210
סגלרבסקי  ,משה 113
סגלרבסקי·שפיר( ,lה345 .
סגלסרן ,משה 179 , 167 , 110 , 105 , 67 , 13
סדארסקס )ארר Kן( 241
סד Kרסקס )ש Kרלוי( 210
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סדב  ,שמרKל 38
סדובסקי ,מנחם )מנלד( 170 , 165 , 137
סדינסקי ,לKתר 100
סובלKק 348 , 317 , 272 , 149
סוברםש  481 , 421 , 342 , 318ואליך

סרבול ,מ35 .
סובוצקי 314
סוביינישקו  481 , 363 , 318ר Kילך
סוגיכם 270
סלדרניצקי ,לזמן 279
סוןרג  481 , 363 , 318ו Kילך
סודרסק,י מ187 .
סווי Kדושז  481 , 363 , 319 , 318 , 269רKילך
סווידרסקיס ,לKפונסאס 424 , 423
סררילירס K ,נס Kנ Kס 242
סרויצ'ירנ Kי 262 , 243
סוויצקי )בוסרימ Kנ 252 (T
סוונציאן 162 , 91 , 44 , 43 , 31
סוורדיול222 .n ,
סוסק Kיםיס )שKקי( 37 3
סוכבלוסק,י לייב 270 , 269
סול 44
סולובייזיק 95
סולונשנה 464 , 463
סרגניילהK ,לפונס Kס 420 , 228
סונגרד )יער( 322
סונדזקיס 228
סוננזון ,שלום 306
סרפינוולד 392
סוזקבר K ,ברהם 477 ,469 , 454 , 177
סוקרלובסקי )סוחר( 456
סקוולקסי )וירבאלן( 279
סורווילישוק 347
סורוק םאסאר 173
סס Kוג Kיםיס )הגמון( 292-290
סםו·מארה 478
ססלו ג Kיםיס ,י• 37 3
ססולגי 351
םםולוב ,יעקב 319
סםולר 380
ססומבריס ,יונאס 307
ססומבריס ,פובילאס 307
ססונישקן 302
סםונקוס 316
ססולפ ,א450 , 140 .
ססוסל ,בדל 338
סםוצ'ינסקי )מהנדס( 385
סםוז'קוס )פופיליאן( 333

סםרקלישרק 481 , 419 , 340 , 319 , 298 , 297 , 252
ו Kילך
ססס KוצקKס  ,ררמראלד Kס 426
ססיפאנ Kרריצ'•רס 238
ססכנרו·יצ'ירס ,ססאסיס 309
ססלין 471 , 461 , 458
ססלינבד 32
סםלינגר Kד 223,190 , 161 , 160,152 ,69 , 59 , 28
ססלינר 53 , 25
ססלינסק 35
סםלמרך )  Kחרת( 35
ססמפל )ש Kררלי( 207
ס ) l:נ Kן 331
סטנירנאי 331
סםניסלכרכ 478
ססנקרס )סי Kד( 320
סםגקרס )פרפילי Kן( 333
סםנקרס K ,גם Kנאס , 194 , 192 , 189 , 187 , 186
230-228 , 213 , 206 , 201
סםנקרס ,ירנאס 424
סםסיס )ריסרקידברר( 276
סםפוני )יער( 363
סספגקי Kרריצ'ירס
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סםצ'רנ ( lי 228
ס ) l:קKס ,ירזאס 352
ס ) l:קאס ,ירג Kס 352
סםרה·ררסה 36
סםרובה ,קרל 390 , 387
סםרובלוסקי 35
סםררביילסק 457 , 455
סםרורינצקי 370
סםררל ,משה 211
סםררשונ Kי )יער( 426
ססרז',
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ססרז',

 Kב462 K
 Kברהם 297
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ססרזדישקה 298
ס\;)רי·מ Kרצל 174
סםרי Kרפיס ,ברוניה 420
ססרי Kרפיס ,ירזKס 421 , 420
ססריקייסיס K ,נסנאס 421
ססרליץ n ,יים·נ nםו 130
ססרלצקי )מחנך( 137
ססרשרן 286
סםרשונס ,יוז Kס 306
ססרשרנר ,פרידה 469
סיאד  481 , 320 , 309 , 290 , 282ר Kליך

סיביר , 455 , 366 , 344 , 301 , 290 , 38 , 36 , 30
469 , 465
סידרגסקי K ,ברהם 312
סידור ,פייבל 166
סידרו ,שלמה 130
סייגי 358 , 343 , 306 , 303 , 279
סילוראן 388
סילורה )קיידאן( 346
סילווסםראוויצ'יוס ,ולאד Kס 347 , 346
סימרנ Kיסיס 307
סימוקייסיס ) Kיכר( 425
סימנה  481 , 463 , 425 , 321 , 320 , 24ואילך
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עקיבא
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סינוכסקיס 252
סינטריס )לינקרבה( 307
סינקכיץ' 422
סינקוס ,יוזאס 29
סיסניצק,י י• 168
סיררס Kוויצ'יוס 208
סירוםישקיס 99
סלבודקה , 76 , 73 , 70 , 66 , 64 , 63 , 54 , 52 , 22
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469 , 467 , 451 , 424 -- 422 , 379
סלרבק•ה 411
סלוו Kםיצקי ,יצחק·צבי 325
סלרואס·רבינוביץ 262
סלווגורוד 457
סלווי Kגסקי ,משה 163
סל ורין ,זלמן 337
סלווינצ'ישקי )יער( 343 , 280
סלומוך )קובנה( 456
סל ומרן ,יצחק 256
סל ומוך ,שרה· nנה 256
סלומיך ,ליבה 469
סלונים 213
סלוניקי 415
סלוצק 52
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סלרצקיס 294
 Qלוק  481 , 322 , 321 , 243ו Kילך
סלזי Kוריצ'יוס ,לו Kדאס 420
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סמאיס·ס 284
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סמולסקי ,שמואל 347
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סמילגיס )קרםינגה( 354
סמילישוק 481 , 418 , 324 , 323 , 285 , 265 , 24
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סזכלה ,נחמן 359
סמרגרן 212
סנלדר ,דוד 321
סנדלר ,שלםו·יצחק 329
סנלדר ,שמואל 240
סנדלר·שלומן ,אידה 275
סנדק ,עמנוKל 132
סנדרוביץ ,י• 224
סנוק 478
סנס·אוםילין 396
סניאצ'קוס ,א49 .
סניג ,ש65 , 64 , 57 , 56 , 54 .
סניור ,אפרים 171,168
סניור ,לאה 161
ססויליס ,לKיהו 358
ססיצק,י מרדכי 132
ססיק  481 , 324 , 274ואילך
ססנאוסקאס ,אגס Kנאס 419
ססנאוסקאס ,מאריה 419
ססוז'ניקוב ,מנשה 175 , 170
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ססירשסיין ,יעקב 277
ססקםור ,יצ nק·אל nנן 132 , 126 , 95
ספרנאוסקאס ,קארלויס 322
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סקוסאי )כסר( 418
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סקורדנסקי )בזיליאך( 253
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קס•גיניגסק•ס  ,רפוtלוtס 280
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סקונ•וtן 248
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סקרגונוtס 248
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סרדנ • ק  481 , 353 , 341 , 325 , 275 , 24ואילך
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סרוג  ,א•וראן 454 , 453
סרסוב 32
סר' ר ז ' ה 176 , 175
סרפיניינה  ,ס 422 .
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עוזר  ,פייב ר ש 37
עופר  ,חיים 217 , 213
עזרה  ,לאה 317
עונינדב  ,פייגה 326
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פארקשס•ס  ,בררנירס 422
פאז ' רה )כפר( 322
פאר ,ג423 .
פאר ,עונוס 423
פארן  ,ז 297 .
פבירז'ה  481 , 326וא יל ך
פגלרבסק,י ססיפן 425
פגל י אי 359
פבלינסקי 229
פברזשה )פלרנגיאן( 336
פגיו  481 , 326 , 23ואילך
פגלרז ' )כפר( 370 , 299
פדראה 478 ,413
פד ר ביסה ) כפר( 369 , 305
פד•סר ן ,ח168 .
פד•סון  ,פרץ 171 , 168 , 162 , 160
פדרביאן )יער( 344
פךר•• ,oובאס 324
פראסקאלנ•ס )כפר( 372
פרגיאדים 457
פרג•לירס )קיידאן( 346 , 345
פרגי ו ,גיסה
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ראה פוג ר ,גיסה

פרגלג•ץ ,בסליה 422
פרגלרז '
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ראה פגלרז '

פרגצק ',ונלכה 16!:1
פרגצק ',שמרלא·דב 311
פוגר  ,ג'סה 477 ,476 , 171 , 168
פ ר גרמנםק ',אברחם· מ רדכי 142
פרדבראק )חורה( 345
פודולסק ',אלכסנדר 155 - 153
פרדזלררח  481 , 373 , 326 , 256 , 252 , 132ואי ל ך
פררילרריז ' •רס  ,א 38 .
פר ר נצ ' יא' 229 ,226 ,21 0 ,204 , 199, 19 1 · · 189
פרררט•ץ ' ) כפר( 364
פרז'א• (רע') 372
פרז•ן ,אברהם 338
פרז·ן ,ז:וסל 338
פרז · •נםק•ס 317
פרז ' לח )שאררל' ( 227
פרזל'ח  ,ק331 ,

פסלירק  ,מ רכד י 297
פסק•אר ר יז'יוס 424
פסר )שארולי( 225 , 210

פרזן 347
פרזנו 204
פרזנו )מהנזם ( 208
פרסרךו  ,א 206 .
פר•ז ' •סק• )רירבאלן( 279
פו' ,' O"Tק ש•גח 278
פול 57 , 29
פלררזק 36 , 33
פרלייק•ס  ,קז•מ•ראס 420
פרל•ן , 47 , 45 , 37 , 36 , 30 , 27 , 25 , 22 , 20 - 19
, 303 , 242 , 237 , 219 , 163 , 157 , 77 , 52 , 48
, 382 , 380 , 362 , 358 , 347 , 345 , 338 , 321
, 452 , 450 , 449 , 428 , 396 , 393 , 384
478 - 475 , 472 - 470 , 465 , 463 , 459 - 457
פרלנגן  481 , 354 ,353 , 328 - 326 , 37 , 22ואילך
פלורביז  ,יחזקאל 465 - 463 , 460 , 457 , 456 , 301
פרמפרצ ' יאי )כפר( 342
פרמפיאן  481 , 332 , 329וא י לך
פומרנץ 94
פרמרנץ  ,ד 423 .
פרן  481 , 329 , 319 , 252ואילך
פוני )כפר( 246
פרניגז ' , 225 , 212 , 191 , 100 , 41 - -39 , 25 - 23
, 336 , 331 - 329 , 318 , 316 , 294 , 288 , 280
, 377 , 363 , 360 , 358 , 357 , 355 , 354 , 342
, 440 , 431 , 429 , 427 , 421 , 418 , 382 , 380
 481 , 456 , 455 , 448ואילך
פרנידל  481 , 363 , 334 , 332 , 331וא י לך
פרנ•דלר ,שמואל 359
פר נ סק ' ,מרדכי 275
פונק )גררז'ד( 258
פר;ק ,אהרן 215 , 214 , 207
פרגר 276 , 162 , 106 , 69 , 46 - 44 , 40 , 20
פרנר ,נחמן 129
פרסגרל , 322 , 294 , 283 ,265 , 264 , 26 1 , 196 , 24
 48 1 , 463 , 424 ,418 , 354 , 332 , 329ואילך
פרסיאסן 388
פרספ•לאיחה 457
פופרלייגיס  ,אנדר•רס 424
פרפיליאן  481 , 420 , 344 , 333 , 284ואילך
פרפליחח 457
פרפס )ס'אד( 320
פרפס  ,רות 221
פוצימרק )מה נ דס( 454
פרצ'קרגיק  ,משח 298
פרקיס )כומר( 338 , 336
פרקס 25
פרקרוי 481 , 463 , 358 , 348 , 334 , 333 , 307 , 284
ואילך

פררסגו ',מ153 .
פררינרקאס 252
פררמן ,ברריס 332
פורמן  ,ה•רש 294
פררמן  ,חנן 332
פררמן  ,י ו חנן 294
פ  iרמן  ,צבי 214
פררונן  ,רבקה 214
פ  iרמנסק י ·גררביץ  ,שרה 421 , 362 , 36 :
פרשרריסין  48 1 , 4?.3 , 334 , 307וא י לך
פושל ,אלחנן 287
פושל ,פישל 287
פרשלאס  481 , 334 , 261רא•לך
פז · יים (רע•) 322 , 247 , 243
פזימ•ס (רע•)

-

פ ס אשק )אחרת(
פסוtשק  ,ש .

ר ' פז ' יים
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34

פס וגסקי ) שאדרבה(
פכרכרבסק ' ,ש .

192

364

פסראוסקוtס )קרס י נגה ( 354
פסראוסקאס  ,קיפראס 423
פסרארסקגה  ,לפונירה 4 19
פסראיסיס )כומר( 323
פסראיסיס )מררה( 228
פסרלויס  ,ירזאס 425
פסרלויס • ,רזאס 228
פסרייסיס )פומפ' Kן( 329
פסריקגםק ' ,משה 167
פסךשון 352 , 339 , 264 , 95 , 24
פסרשרנס ,לאה 422
פסרשונס  ,בוללסב 422
פסשינקו  ,חצקל 462
פיאורניאי 279
פ י אסקוויצ'נה 424
פיאסרנאס ,ירזאס 237
פיאנקר  ,שלמה 349
פיגוגיה )יער( .275 , 274 , 261 , 260 , 256 , 252
37 3 , 370 , 344 , 342 , 326 , 324 , 308
פיברשיונאי 252
פילדר 465 , 456
פיראיס  ,יוזאס 29
פיוסס 382 , 360 , 358 , 355 , 331 - 329 , 294
פיררח  48 1 , 387 , 369 , 334ואילך
פ י סרם 464
פ·סלגיץ 298
פיסלו )וישיי( 280
פייג ל זון·שלפוברסקי  ,פייגה 132
פ יי גלםון )כי גובה( 266
פייס  ,אליהו 316
פייסלסון  ,א, 165 , 157-154 , 151 , 101 , 71 , 13 .
173 , 16!:1
פייסלםרן  ,סימה 168
פיין  ,דב )בר( 299
פיין  ,דוד 20 1 , 200
פיין  ,י 167 .
פיינברג )וקשבה( 282
פיינברג ,א120 .
פיינברג  ,ידידיה 456
פיינבר ג  ,ש 202 .
פיינזילבר  ,של מ ה 346
פיינשסיין )גורז ' ד( 258
פיינשסיין ) ויז'ון( 268
פיינ ש סייי  ,אברהם 269
פיינשסיין  ,זונדל 369
פיינשסיין  ,משח 369
פייפרס  ,ש מ ואל 331
פילגינסקי )פרפ•ל•אן( 333
פילגראם 106 , 100 ,72
פילדלפיה 451
פילובגיק  ,אידה 168
פילרגניק ,סוביה 168 , 165 ,157 , 156, 154
פילרוישרק  481 , 456 , 419 , 335 , 334 , 27 3ואילך
פיל•וניס  ,ק 251 ,
פיליפרגסק ',א .מ273 .
פיליפרריצ ' •רס 299
פילץ  ,א373 .
פילצקים )שרקיאן( 368 , 367
פילקאוסקאס )'ערן( 425
פ•לקלנח )יער( 368
פ י נבר ג ,מ•כל 352
פ•נ•אבה  481 , 336ואילך
פינלנד 35
פינצ ' וק ,שלרם 129
פינק 389
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ס•נקרבסק•ס 299
ס•נלק ,שאלו 170,167 , 161
ס•נקלברנ,ד ש425 , 423 .
ס•נקלשס"ן 464
פ•נקלשס"ן )ובשסחה( 464

פ•נלקסש"ן ,לזר 462 , 385 , 384
פ•נקלסש"ן ,פינה 340
פקי ,אברםה 27 4
ס•ק ,אהרן 202
ס•ק ,דדו )סדקי( 228 , 224-222
פקיסרו'•ס )קרס•נגה( 354
ס•לקן  481 , 336 , 309 ,286ואליך
מקיר• ,נוקב 338
ס•ךג•רס 56
פלשי ,ארנה 130
פ•שר )רDו100 (K

סשיר )שאלרוי( 209
סיגייו ,יוחק

סיגייו ,

פנחס

242
242

פססרנק ,מיאכל 175 , 167
פסקוב 53 , 25
פפירניק ,זוcב 312
ספן 225
' JDלויס 309
' JDררה 464 , 462 , 461 , 457
)' JIררלג )מחנה( 465 , 461 , 457
סו'ינל  481 , 352רוcילך
פקרביז ,דריד 319
סקרניז ,ל"ב 319
ובקרן  481 , 352 , 339 , 264ואילך
סקסרר )לוcסי Kד( 420
סקסרר )שוcרלרי( 207
ובקסרו ,גרשון 229 , 224 , 222 , 202
ובקסרו ,ירסף·בר 247
פקסרררבסקי ,ריבה 335 , 273
סקלני )הרים( 319
סקלנישקי ,דוד 142
סקמסרנ•ס

לסןmלניס )בסר( 420
לסדובן ,שוcר 173
לסןות ,שינוהילד"ב 248
לסדובן 168 .1) ,
לסדובן " D ,בל 248

לסדנרגי )חוהר( 345
לסשדסי  ,ופח 385 , 133
לסרבישקר 273
לסרג'ה 351
לסלסר K 481 , 336 , 292רילן
לסרגנ•אן 481 , 456 , 342 , 338-336 , 308 ,292

r

Kרליך

סלגנר וrנסקי  K ,ייזיק 337
לסרנסקי >סmר< 456
לסpיןר•K ,סה 310 , 240
לססנר )גרKף( 293
לםסקיס 292 , 291
לסיבנה )כפר( 342
לס•יגייד ac.רKר 212
לס•יגייובן ,פולס 299
לס"ןrר ,חיזקלו345,285 c
לס•יגייר ,רKרבן 344
 tל•rברן 377 , 122 , 106 , 99 ,97 , 96
סלינקK ,להיו 456
לסכביו'יוס 228
סלפן K ,יסר 137 , 132
לסבנירםלrרוברב  :רבקה 341
לסניוקי 312
לס נסבר ג ,ובהן335 r
לסנקיס 253
סלס ,אנסKKנס 340
Dזל ,ןrפרל338 , 336 ,308 K
לסו'•Jןוזקסס 64 , 55 , 52

r

לסקרבס pי >סmר< 456
לסקח•ןc. ,ו 32

לסר ,א119 .
לסר l' ,חק 238
לסר·לופן ,פריהד 132
סובןrריס )כפר( 307
פפילאיר ,ילר•אן 170
פגזה 37 , 32
סנ•וברן 425-423 , 132 , 94 ,89 ,65
 Dנימרנ•K 481 ,338 pרילך
סנסינא•ס 276
 tנקרך 101
פנסויסורק K 481 , 339 , 338רליך
פסח ,א286 .
 Dחסרביז ,רלרף 226 , 205 , 203 , 202
פססרנ ,pלבה 350
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סקססוcס ,ק463 .
פקרלקה )•נור( 275
פר )שחקנית( 379
 Dר Kרסס 392
סרברזנ•ק ,בתיה 458 , 453
פרנו' ,רKל 332
סובר ,ל•בר 299
סובר ,שבתו352 •c
סרבשסיין• ,וחק·דב

326

פרגו ,משה 182,181 , 179
סררבא•ה 255
סררר•נ•שקר K 481 , 359 , 345 , 339 , 24ר•לך
סררליס )שילל( 369
סררובן ,נ200 .
פררמק•ןK ,הררן )לוcתר( 129
סרסררובה )כפר( 287
סךז'נ•ר )נויו( 317
פר•לדנד ,שמנורן 275
סרידובן )ר•דקרלה( 267
סר•דמן )שוcררלי( 225
סר•דובן ,אב• בה 424
פרדיובן ,בנימין 469
סר ידפן ,בלו 167 , 142

,

סר•דובן גרשון

280

סר•דובן ,דב·בר 143
סרדיובן ,ח•ה 254 , 253
סר•דובן ,סרבהי 172,171,168,165,156 ,1S4
סר•דמן• ,וףס 223
סר•דמן• ,נוקב )ר•דרלקה( 318
פרידמן• ,נוקב 462
פרידובן ,פ•ל•ס 56
סר•דפן  ,זב• 299
Dרידמן•פ"ב'ש360 ,359 .IC ,
פר•קדרבסק• )וcח•רת( 425
סרידקרבסקי • ,הרהז 343
סר•ז 414 , 56 , 38
סר•ז•נסק• 313
סר•זר ,ג•אררג , 204 , 201 , 199 , 195 , 193 , 191
230 , 212 , 210
) lר"ליך196 . D ,
פרייס ,וcברהם·זב• 351
פרייס ,ב102 .
 Dר"ס ,פ Kניה 344
סרייס·קרנ•רכרבסק• ,דבררה 425
פר•ססרב )גררז'ד( 258

,

סר•סםר רומן
פר•ש ,משה

462

311

פר•שמרנם• )חרהר( 354 , 353
פר•שמן )לוקרבה( 307

סלררב )רר KDה( 361
פרל•ס• ,וחק 323
סרלובן ('!ררק) 351
סלרשם"ן )קרבנה( 465
 Dרלשםיין ,ל•וב351 K
פלרשםיין ,שלפה 298
סרמרם ,לזמן 142
פרן , 319 , 297 , 269 , 255 , 252 , 193 , 24 , 23
K 481 , 377 , 348 , 341-339ר•לך
סרנררלד 396

סרנס• pוcרר•ו••רס343 •' ,
סרנק ,אהרן 222-220 , 215 , 214 , 201
סרנקל (ר"ח•ב) , 206 , 202 , 195 , 189-186 , 76
229 , 227
סרנקל )• Kש מחתרת( 164
פרנקל ,חיים 213
פרנקל·שס•ר  ,שלפה 396 , 127
פרנקסורם נו"נ מיין 151 , 67 , 53 ,25
סרנו• ,נוקב 32
~וסןר ,אלחנן 145 , 141 , 13
סרססר , 211 , 210 , 204 , 203 , 198 , 195 , 191 , 190
226 , 225 , 214
סךפלורנ•ס ,ל•וcרנוcס -רוcה סךפרליאנ•ס ,ל•ארםזu

סךסלר•אנ•ס ,ל•וcרוזנס 57 , 51 , 29 , 28
סרז )סרו•קרב K ,(rהרן , 182 , 127 , 123 , 121 , 14
408
פרורבס •, pח .ל343 .
סרו•קרב•ז• ,וחק 252
סרומן ,ר• 364 , 285
סרו'נסק•" I) ,לב 321
סךקר·סר;ר ,פס•ה 132
סרש•נסקKס 283
סרשל•א• )םראשקרן( 294
סרשק•ס 252
פשדזוק• )גרKף( 363
סשרר•נ•ש• )כפר( 367
סשררנם•ס )כסר( 425
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)כסר(

352

סשליה )•נור( 256
משילווה )•נור( 238 , 237
סשל 42
סשל•נה )כסר( 274
סשוב•של 478
סשקוcרסקוcס )קשר•וnר(

345

סשקוcרסקוcס ,לו KדKס 424
סש pב•ז )•( t!Sנר' 243
סשקרס ,מרדכי

275

p

סש •ארר•ו••רס ,מז'•ס

סשרקסנ•ו•c

27 4

309 , 290
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ודוק ,מ221 .
ז'רב•שק•ס 423
ודר•קרבK ,ל•נוזר 175 , 174 , 168 , 164
ורכהז463 .D ,
' Jר478 D
וקררמן )רב( 113
וקררמן ,ד• 425
' Iררל•רנ•ס ,מ  .ק423 .
ויגל• ,נהס 369
•גל ,רחל 369
' Iיז'וcס )קייוcדן( 345
ז•םרבKין  481 , 425 , 364 , 361 , 341 , 196ריaלך
זיילם·ז'רםרק ,מר•ם 132
, Iס"' ם .ג463 .
וייקו175 , 171 c
ו'ייק•שר 481 ,341 ,275 ,243 ,24 pר acליך
ו•כר ,בלה 419

ספתח

השםרת

נ'םלבר• ,עקב 462
נ•ן  K ,רלרה 338
נ•נלד )קרפישרק( 343
נ•נלד ,ברריס 35
' Jגנ•וuסרסK ,הרן 462
'' Jסס  iררנ'457 K
" Jסנ•אר'ר ' Jירס 297
נ'•רםא,ן::י נח 27 4
 ,1' 11' 1םילאכ 286
נ•ונק•ך ,אברהם 445 ,441 , 144 , 128
נכ'רלסרבקיה , 413 , 405 , 393 , 385 , 378 , 246 , 27
472
נ'כנרבסקי  ,ישרלא 130
נמחרכי  ,ינחק 464
:rמר•רן :r ,מח 449 , 448 , 14
נ'סלר )קלס( 367
נ'סלר ,בררךמאיר 346
נ'לסר ,ראובן 345
' :rונרנ•ס )אשרפלר( 242
נ'פרניס )פרסברל( 418
נ'רסרק ,מהש 132
נ'רינסק• )מרס•קא•( 454
נ'רלקה 418
' :rרנרב 478-476
ז'רנ• 226 , 196
' Jרניאבסק• ,ח"ם 205
נ'רכ•כרב• ,וסף 462
' Jרנ•כרב ,מ•כאל 462
' :rרנמך• ,אכל 464
נ'רנמך ,שמואל 464
' :rרכס ,ל•ארך 464 , 463 , 456
צרפת 478,152 , 36 , 21 , 19
צרפת ,פאניה 365 , 132
נרפת ,ראובן 128 , 127
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קארלל•שקי )כפר( 364
קארפמן ,בת·שבע 419
קארפמן ,ג•סה 419
קאר pס )ראסייך( 362
קארנצקאס ,ו 422 .
קארפרינג 416 , 396 , 395 , 391 , 150 , 146
קאשראך )כפר( 338
קאיזררראלד )יער( 439 , 427 , 382 - 380
קא•לררי , :rסר•' אלקסאס 368
קאיריס 253
קאך ,אבא 307
קאך ,אהרן 307
קאך ,לייב 307
קב ,העשל 248
קבליס 269
קגך ,אלה 372
קגך ,חרה 368
קגן ,חנא 177,171,168
קגך ,מ•נה 302
קגך ,רבקה 168
קגך ,שלמה 38
קגנרב•  ,מ'כאל 243
קגנסרך )סרישיק( 293
קגנסרן ,פרומה 293
קגנסקי ,ל"כ 278
קדרש•ך ,נח 303
קד•ש )קדרש•ן( ,ג11 .
קד•שבי  ,קלמך 248
קרב•ל•רנאס ,פסראס 55 , 53 , 52 , 42 , 29 , 28
קרב•ל•רס 33
קובל 478

r

r

קרלבנז גגדררב•<r

r

256

קרלבנ  ,כ 168 .
קרלבקס,י • :rחק 476 , 449
קרלבסק,י םנלד 329
קרבנרב• 463
קרבנו ,אבא , 476 , 469 , 449 ,448 , 169 , 37 , 32
477
קרבר•נסק,י רלררלר )זאב( 339
קרברסק  481 , 342 , 341רא•לך
קרברסק,י אייזיק 319
קרגך 35
קררדרבינ'נה ,ס•רפ•ל•ה 424
קררדריס 260
קררה• ,עקב 173 , 168
קרריסקרס ,א352 .
קררינ"א' )חורשה( 354
קררריו'•רס 312
קרז'בניק ,חנה·ל•בה 312
קרז'י (רע') 357 , 307 , 209 , 185 , 40
קרז'יאי )כפר( 425
קלחרבסק• 378 , 116 , 86 ,66
קרזלרבסק• )פרשרר•סיך( 334
קרזמינה ,ארלגה 422
קרס ,ב) .דב( 177 , 168
קרסררגה ,ריקסרראס 421
קרסררגנה ,הלכה 421
קרלסיאר ,דרד·ל"ב 261
קרסלס 457
קרסנה 389
קרסקה ,בררנירס 425
קר•בישב 465 , 37
קריינא• )כפר( 424
קריפמך ,בררך 319
קר•פמך ,בת·שבע 305
קר•פמך ,ג•סה 305
קרן ,אר•ך 28
קול  481 , 342 , 338 , 259רא•לך
קלרא• )כפר( 371
קרלבק ,ב104 .
קלרבר,ס -מ•כאל 342
קול ודג,י אהרן 469
קלררדנר -,בר 385
קלררנדא 457 , 455
קלררקשה 368 , 227
קרלסרבה 423 , 422
קרל'יסק,י מרים 305
קלר•נצ'•ק ,שלמה 368
קרליקרר•צ'•רס 295
קרלמך )גררז'ד( 258
קרלפניצק,י אייזיק 199
קרךצקיס )קררשאך( 344
קרלשן 388 , 316
קרמדלר (רע•) 352 , 264
קומר )ררס•ה( 456
קרמסא 247
קרמפ•ס 261
קרמררבסקי 99
קןר )ס•אד( 320
קרנרר•סר  ,חיים·ררלרלר 313
קוב• ג•ס )קיידאך( 345
קוג•ג•שקיאי )יער( 328 , 327
קרב• גס• ,רנה 370
קוג•גס ,ר•של 370
קוג•וכ• )כפר( 174
,,ס~-,נ ,,,אל•:דו 384
קרג•צק,י מ 37 .
קרג•ש•ן 217
קרנססנס·כרבסקה 37

r

קרגקררב•ז ,י  :rחק 294
קפררב  ,איגנזו26 !§ t
קרפליבי  ,שרה 423
קרפלירבי  ,חס•ה 243
קרפשיקר  481 , 343 , 342 , 280 , 264ארילך
קרלפונך ,י :rחק 311
קרפלמך ,מ•כאל §! 6
קרלפנקס,י •השרע 268
קרפלנםק,י יעקב 269 , 242
קרלפנסק,י מרלס 242
קרפ ' :rרהר  481 , 343 , 304 , 280אוילך
קפוו )שאדרבה( 365
קרפרי )יער( 350
קרז ,שמערך 129
קר ' Jארסקאס ,בלאיס 248 , 247
קורקיך ,מרים 286
קרקס•שקה  481 , 343 , 240רא•לך
קרקלה ,מרים 130 , 129
קרקל•אנסק,י משה 280
קורב ,ירחמילא 322 , 243
קק.ררסקה )כפר( 363
קררגאנרב 156 , 152
קררגאנרבה )יער( 331 , 330
קררדארסקאס 273
קרררססך 52
קורס 225
קררסרב•אן 343
קרר•ך ,דב 240
קרר•וק,י ח 37 .
קררליאנצ'יק ,ש 236 .
קררן• ,הרזית 249
קררן·נאלד ,חסיה 352
קורס ,לייב 286
קררסק 34 , 33
קררסקאס ,אלגיס 281
קררפ•שרק 259
קררפמך )גררז'ד( 258
קררו'אק ,ררז'קה )רי-זל( 476 , 475
קררקרסיס )קיידאך( 347
קררקל•  481 , 344 , 274 , 247ואילך
קררשאן , 345 , 344 , 333 , 285 , 284 , 210 , 196
 481 , 463ואילך
קררשיאליס ,ר'נצאם 288 , 287
קרשידאר , 340 , 297 , 286 , 285 , 101 , 100 , 31 , 24
 481 , 463 , 426 , 377 , 345רא•לך
קרשלב•ץ• ,צחק 297
קרשלבסקי )קלס( 349
קרשלבסק• )שאולרי( 211
קרשניר )רופא( 34
קרשנ,ר -רחל 318
קרשנו 421
קז'•רל'ס 288 , 287
קזלארסקייסה ,ס•רפיל•ה 419
קזלארסקייגה 228
קזלדררדה , 348 , 315 , 313 , 176 , 170 , 104 , 101
383
קזן )'ערות( 32
? i:זנרב 243 , 242
קסארסקאס ,ססאסיס 288
קס•ץ' 388
קסקרס (רע•) 368
? j:סקישקס )קסק•שרק( , 358 , 343 , 305 , 304 , 280
419
ק•ברס  481 , 463 , 454 , 279-277 , 273ואילך
קיברסק,י ח 34 .
קירר•רל• 385
קיזל ,לאה 170
קזיל ,שלונה 132

r
r
r
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קיסל 430,384 , 104 , 100 ,72-70
קיידוcן , 106 , 100 ,99 ,87 , 40 , 37 , 31 , 24 , 23
, 286 , 262 , 260 , 257 , 254 , 243 , 170 , 122
,424 , 377 , 368 , 352 , 347-345 , 326 , 294
 481 ,468 , 462ואילך
קיידגסקי ,שאלו 299
קייזר ,כ225 .
קיזילרינג (ר'ע) 331 , 329 , 40
קייריס ,ירנאס 255
קיירנאי )כפר( 419
קיל 393
קיפנסייסה" ' Jרלרירננה ,סופיה 423
קיגסן 389 , 388
קי סין ,אבהרם 133
קיסין ,י 187 .
קיסין ,פ424 .
קיפלאך 478
קירוב )פלך( 456 , 37
קיררבגרד 52 , 25
קירז'נר ('בג) 286
קירפי ' Jגיק ,גרשון

364

קירש ,ובי 131
ק ישורן ,דדו 254
קירשנר ,בניובין 382
קירשגר ,פאיר 382
קלבנרב ,בתיה 341
קלבריה ,רחל 237
קלרביאן  481 , 348ואילך
קלרגה 386 , 385 , 380 , 132
קלרגמן ,בניובין 85
קל וגפן ,מ211 .
לקרגפן ,ש  .י211 .
::jילרח' 329
קלררריה  481 , 421 , 348 , 313 , 149ואילך
קלררריסקי )אחים( 358
קלח' 478
קלרגיק 312
קלרסייסה ,אמריה 424
קלרר ,אהובה 368

קלזןר ,שלמה 383
קלסיניאן , 388 , 387 , 365 , 349 , 348 , 288 , 287
 481ואילך
קלסינס )ססיק( 324
קליא  Jק'ר ,זלפן 294
קלי ' JKקר ,חיים 294
קליא Jק'ר ,פרז 279
קליבגר,ב חיים 281
קליבגסקי )אחרת( 35
קליבגסקי ,גיסה 464 , 463
קליבגסקי ,ח37 .
קליבגסקי ,ל168 .
קליבגסקי ,מנחם 465 , 463
קלי בנסקי ,שייגה 460 , 459
קלידז' 252
לקייבה ,אדלרפאס 425 , 228
קליין ,מאשה 209
קלייגר37 ,K ,
קלייפדה

-

ראה פמל

קלימה 465
קליפייסיס 63 , 52 , 40 , 25 , 22
קלים ,פנחס 129
קליצ'ירס ,י• 38
קליקרל  481 , 349 , 309 , 282ואילך
 Kללר )מאיור( 381

קלס , 349 , 284 , 267 , 266 , 238 , 237 , 223 , 196
 481,425 , 421 , 367-365 , 350ואילך
קלמיצקי ,יצחק 424 , 286
קלמנרביז ,פינה 360

קלמגרביז  ,שמואל 366
קלמגסקי·בדש ,סרניה 326
קלגברג ,יצחק 224
קלגדרה ,אנדרירס 420
קלגריאי )כפר( 362
קלגישרק )כפר( 336
קלגנאי 297
קלסארסקייגה 341
קלסגיגקאי )יער( 321
קלצק 321 , 143
::iילק 269
קלר 226
קמאי  481 , 363 , 350 , 349ואילך
קמבר209 , 202 .1( ,
קמבר,מ35 .
קמבר ,סופיה 391 , 385 , 384 , 126
קמייסיס 320
קמייקה )עיירה( 463

קמיניוקי,

סרניה

קמיגסקאס

66-64

368

קמיגסקאס ,איגנאס 367
קמיגסקאס ,בררנירס 351
קמיגסקי ,מינה 477
קמינז ,יוסף 425
קמגיז )ויסרביאן( 341
קמפישקיס )כפר( 424
קמרז ,אהרן·נפתלי 242
קמרז  ,לייב 242
קמר ' Jיזנה )יער( 257 , 256
קנהד 464
קנדיס 212
קנה 45
קגסרר ,אשר 261
קנסרררבסק,י גרלדה 304

קנסררבי ,r

מאיר

466 , 456

קניאזשה )לפרנגיאן( 336
קניגסברג 176,149 , 22
קנירקיי 247
::iינל )מחגה( 457
קססין ,יעקב 243
קססינה )אגס( 241
קסיחיגסקי )קולחוז( 463
קסין )פלראגגן( 328
קסין )שאורלי( 214
קסין ,איסה 209
קספראיסיס ,פראנאס 323
קספררביצ'ירס 299
קספרררי ' Jירס )פרניבז'( 329
קסםרסקיס 245
קפרלייר ,יצחק 307
קםיאניס 237
 Pפיס ,ב170 .Pפים ,צביה 477,176,168קפיס ,שמואל 132
קפלירש ,זלמן 207 , 204 , 195
קפלירשגיק ,שלמה 129
קפליגסק,י שמולא 32
קפלן )שאורלי( 216
קלפן )שילל( 388
קפלן ('בג) 216
קפלן ,אברהם 129
קלפן ,אפרים 214 , 189
קפלן ,ד 421 .
קפלן ,יהושע הכהן 267
קפלן ,יצחק 113
קפלן  ,יהודית 424
קפלן ,ישראל ,93 , 91 ,84 , 79 , 70-67 , 14 , 13
 , 131 , 129 , 126 , 107 , 105 , 100ד, 182 , 14

451 , 427 , 387 , 377 , 236
קפלן ,ליבע 369
קפלן ,שלרם 424
קלפן·מרלק ,רבקה 120 , 119
קפלן·מררשצ'יק ,דרסיה 275
קפלן·מיררריס ,חיה 261
קפלן·פילדר ,מניה 266
קפלן·קםלגסק,י דוד 385
קפלנסקי ,חיים·זליג 388 , 301
קפן 137 , 79
קפצ'בסקי )קשיב( ,יצחק 477 , 476
קפריסין 478 , 405
קצב ,בבצירן 301
קצב ,ג 187 .
קצב ,רחל 238
קצ'רבה ,הלל 213 , 209
קצ'יליארסקאס ,ירזאס 319
 Pצין ,חיים 337קצגברג ,י 35 .
קוגלגברגן187 . 1( ,
קוגלסרן ,יצחק 50
קז'נס )כומר( 257
קצ'קיס ,ס284 .
ק ' Jרגינסק,י הניה·רבקה 322
ק ' Jרגיגסק,י ליירריק 221
ק ' Jרגיגסק ,י ש 421 .
קר ארזה )מפקד גיסו ריגה( 380
קרביץ )שאורלי( 220
קרבי  ,פנחס 319
קרביוק,י שלמה·אפרים 302
קרבלגיק ,בנימין 338 , 336
קרבלגיק ,יעקב 337 , 336
קרגז'דייסה )קרפישרק( 342
::iיובנדא 464
קררריאליס ,רו465 , 38 , 33 .
קרררי  ,דב 311
קררז'  481 , 465 , 351 , 350ואילך
קררל ,דדו 464
קררם ,פ425 .
קררם ,רבקה 362
קררן  481 , 352 , 351 , 298 , 264ואילך
קררן ,מ206 .
קררנגרל,ד ארפסיי 309 , 282
קררנזרן ,אברהם 348
קררניק ,לרבא 37
קררניק ,ראובן 371 , 309 , 308 , 260 , 257
קררסאס ,אנסאנאס 419
קררסאס ,מאריה 419
קררסבר 478
קררפרריצ'ירס ,מ348 , 229 , 57 .
קררפגיק K ,ר ' Jיק 216 , 192
קררפגיק ,ברל 322
קררפשיס 283
קר;481 ,463 ,352 ,262 ,260 ,257 ,254 ,24 p

r

r

ואילך
ואילך

קר~ק 481 , 352 , 284
קררק ,זרנלד 370
קררקי  481 , 373 , 353 , 284ואילך
קרסרן ,ברל , 230 , 204 , 199 , 194 , 192 , 191 , 186
282
קרסרקלה )כפר( 367
קרסינגה , 309 , 283 , 282 , 263 , 262 , 258 , 22
, 353 , 342 , 338 , 336 , 327 , 326 , 323 , 310
 481 , 462 , 456 , 371 , 354אוילך
קרסשמר177 ,35 ,K ,
קרי ב ושיי ב ,דוד 464
קרי גר ,מרדכי 337
קריגריס ,מאסאס 229 , 228

~הדרוי

509

א•-;;:

קו•ז ו יםק· )קפין( · ,ענקי 462
קר"זר 224
':-,גג"וק אםתו 42(1
קו--גגי  ,דב·ז.כגז-:ה 348 , 335 , 314
קו•בצ"ן  481 , 354 , 332וא·לך
קר•גצ··בםקאס ,ולדאם 423
קר•קשסגסק ',מנחם 311
קר·קשצ ' •ונאם )כומר( 418
קר"זtספב•צ ' גה ,ברוג·ה 426
קר•שספב•צ י גח ,ם·מאם 426
קר•ת·· u.מואי 4 )( 5
קרל 52
קרל·שופן ,זלדה 229
קרלג•ר•ם 243
קרלו·פ•נלנד 457
קרל ו ב'ץ ' ,םטם•ה 418
קרלוב•ץ  :פרנצי-זtק 418
קרל•וגאם )םם•ק( 324
קרי•ום 42
קרל•ן )עורך( 35
קרל•ן )קובנה( 462
קרל•ן  ,אטה 100
קרמ'ש236 , 38 . ' ,
קרמו )משפחה( 462
קךמר )פ•לוו•שוק( 335
קךמר ,אלפרד 390
קךמר  ,הגם 105 , 64 , 42 , 28 , 22
קרמר" n ,ם·שלמה 366
קומר  n ,גה 329
קומר  ,משה 329
קרמו ,צב• 287
קרמרמן ,אל•הו 350
קרגובםק ',מרדכ• 424 , 423 , 9
קרנובםק• )קרן( ,משה 275
קרנובםק ·:פועה 424 , 423
קרנובםק ',רות• 424 , 423
קרסאוםק"סה  ,אל•זבסה 418
קרםאוסק"טה ,פטרונלה 418
קרםובםק ',בג•מ•ן 294
קרםובםק ',פ•גה 294
> j:רסוק 465 , 457
קרםטן 296
קרםגו•ארםק 461 , 457 , 456 , 37
קרפאוסקאס · ,וזאם 420
קרפובה )םוב nוז( 458
קרפוב•ץ ' )א•כר( 418
קרפ•נקם  ,רבקה 477
קרפ•צ ו•' ם  ,פ•אסראם 338
קופל ,ז ' ג•ה 189
קרפקו ,באשל 161
קרצ ' מר )מוםג'ק( 30H
קרצ ' מר ,א.

ראה קרטשמר

קרצ'מר ,אהרן 307
קרצ'מר  ,ש"גה 332
קרצ ' מר•ם 299
> j:רק' ,עקב 363
קרקוב דד 162 ,
קרק•גובה  481 , 355 , 354 , 331 , 329וא •ל ך
קרק•גובםק :פג nם , 168 , 165 , 157 154 , 113
175
קרקל•אנ• 351
קרקל•ן  ,ל 187 .
;,שוצ '' א' 263
ר

ראובח 'ל ה )קרוק( 352
ראובג· ',עקב 224
ראובנ :ל•ובה 224

ראודונדוואר·ם 424 , 358 , 168
ראודוגה  481 , 355ו א•לך
ראוד• tז• קה )כפר( 365
ראוזוק  ,אל· 170 , 165 , 162
ראוקה 97 , 91 ,67 - 65 , 20
ראושה 311
רב·גוב•ץ 85
רב•נוב·ץ )שאוול•( 208
רב•נוב•ץ  ,א"ז'ק 185
רב•נוב•ץ  ,אפר'ם 65 , 64
רב·גוב·ץ  ,בלומה 132
רב•גוב·ץ 292 '. ,
רב·גוב•ץ  '. ,א , 126 , 105 , 100 , 97 , 93 , 80 , 13 .
165 , 137
רב•נוב'ץ ' ,עקב 137
רב•גוב•ץ  ,מג דל 248
רב•נוב•ץ  ,מרדכ' 320
רב•גוב•ץ ,ש 34 .
רב•גםון ' ,עקב 19 , 16 , 15 , 13 , 9
רבלסק• ',וסף 469
רגאוםקאם 342 . ' ,
רגובםק  :זר32 n
רגולםקגה 423
רג--שגה ,א423 .
רדאוצה 476
רדוו•ל•שוק , 209 , 208 , 206 , 196 , 195 , 189 , 130
, 364 , 357- 355 , 333 , 284 , 229 , 228 , 225
 481 , 463 , 378וא•לך
רדוו•ל•שוק·ע " נ·נמונל•ם 357
רדוו'צ"וס 462
רךוו•צ'•ום )ו•דוקלה( 267
רדומנסקגה  ,אול גה 424
רד"ק  481 , 357וא•לך
רד'ן 241
רד•םקנסק ',פל•קס 359
רד•ף  ,רודולף 152
רובזובקא 457
רוב'ן ,ראובן 96
רוב•נ זרן ,ב 35 .
רוב•נזון  ,מ34 .
רוב•נםון  ,בנ•מ•ן 316
רוב•נםון  ,משה 168
רוב•נםון  ,שרה 168 , 166
רוב•נשט"ן ,גוטל 344
רוב•נשס"ן" n ,ם·ראובן 295
רוב•נשט"ן  ,מנ nם·מנדל 216 ,201
רוב•גשס"ן  ,פ"בל 192 , 186
רוב•נשס"ן  ,ראובן , 464 , 461 , 452 , 450 , 449
465
רובבה

476

רובנצ''ק ,פ 102 ,
ורגונה  481 , 358 , 357 , 329וא•לך
רוגובםק" n :נה 312
רודא'צ ' 'א' 263
רודה  ,א•לנה 283
רודז•שק• 276
רודז'רו• 314
רוןמ•ן  481 , 419 , 358 , 305 , 304 , 280וא•לך
רודמן ,ברל 165
רודמן  ,ש  .מ 35 ,
רודנ•צק• )•ערות(

-

רודנ•צק ' ,אל•הו 464
רודג•צק ',שמע•ה 38
רוךג•ק )ע"רה( 171
רודנ•ק ,אל•עזר 341
רודנ•ק  ,ו 228 .
רודנ•ק  n ,ונא 220
רוךג•ק• ,וסף 185

ראה רודנ•ק•

רודג•ק  ,מרכד• 220 , 185
רודנ•ק• )•ערות( , 165 , 163 , 160 , 157 , 152 , 32
 , 174 , 173 , 171 - 168 , 166דדו319 ,
רודקוב•ץ  ,אסתר 421
רוול 42
רוז " n ,ם 382 , 380 , 379
רוזובםק• )שאוול'( 220
רוזובםק' ',שע•הו 463
רוז •' א• )כפר( 423
רוז•סן 225
רוז•ן ,אברהם 373
רוז•ן  ,ה•רש 270
רוז•ן • ,וסף 173 , 169,168
רוז•ן  ,ש168 .
רוז•גקוב•ץ )רק•שוק( 363
רוז•גקוב•ץ ,שמואל 300
רוזל•ה  481 , 358וא•לך
רוזמן• ,הודה 460
רוזן ' •וסף

-

ראה רוז•ן' •וסף

רוזן ,פ"בל 142
רוזן  ,שרגא 132
רוזנבו•ם ,צב• 310 , 286 , 240
רוזנבלס' ,ששכר 132
רןזנבל•ום ,א 423 .
רוזגברג ,אלפרד 95 , 68 , 43 , 39 , 28 , 27
רוזנברג ,בלה 419
רוזגברג n• ,זקאל 351
רוזגברג  ,משה 419
ר ו זגברגס  ,ברונה 424
רוזגברגס' ,ובאס 424
רוזגםק ',ג•סה 202
רוזגסל )רופא( 202
רוזגסל ,אגה 462
רוזגסל ,אר•ה·ל•און 366
רוזנטל  ,זאב 456
רוזגלס n ,וה 130
רוזגטל ,ג· nמלכ•אל ד2 1
רוזגסל ,שמואל 1.37
רוז · ג•צק•  12ז
רוזגפלד ,דוד 314
רוזגצוו"ג  ,ר nל 477 , 476
רוזגקרגץ ,ג127 .
רוזנקרגץ ,מ425 .
רוס 100
רוסנברג  ,שלמה 241
רוטגברג )כזגוב'ץ(  ,שלמה 246
רוטק•אוו•צ'•ום 245
רוטשס"ן )שאוול'( 213 , 212
רוטשט"ן ,אברהם 456
רוסשס"ן ,מא•ר 273 , 272
רוסשס"ן ,פר• זה 168
רוסש•לד  ,ב373 .
רוסש•לד ,בנ•מ•ן 373
רוסש•לד ' ,שראל·•צ nק 373
רו•סער·הו•ף

-

ראה ראודוגדו ו אר•ס

רוך·•שראל•ץ ,שרה 204
רוכק•נד 204
רום  ,משה 268
רומא 448
רומבול• (רע•) 378
רומנ•ה

478 - 476 , 472 , 471 , 22

ר ו מש•שוק  481 , 359 , 358 , 286 , 24וא•לך
רומש•שק• )קובנה(

462

רומשקה 229
רון·לו ',שרה 215 , 214 , 204 , 196 , 187
רוגזו )א•ש המחתרת( 170
דוברר " n ,ם 347 , 345
רונדר • ,ודל 311

•הדרת ליסא
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ומיגלוה  481 , 360 , 329 , 326ואליך

ריס 388
ורססרבסקי ,ל• 65
ורססpר 405
ורסנה 389 , 388
ורז~:זקסא )זיסרביאן(

ומיגרלסקי ,חיים 360
ומג Kרסק Kס ) Kיכו( 425
וזגשקיס ,ססKסיס 360

341

וו:ירס 57
וית )מנלהת פחנה( 407 , 406
וזניק )זסמםחה( 464
וזנpי  ,אברהם 335 , 334
וזניק ,לוcיהר 243
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