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רבינסי\יעקב

ה·בכללותהשואהסגרת 1בבליטאיהדותחורבן

השתרעהנאציםשל ) Vernichtungswille (ההשמדהרצון
בטבעווהיהאלהיםהגיעהשדיםהיהודייםהקיבוציםכלפניעל

 "הכוללה"פתררןכוונתעלבכתבהפומביתההודאהטרטאלי.
) Gesamtlosung ( נמצאההגרמניתההשפעהשטחיבכל

ביולי 31ה·מיוםחייזריךלריינהארדגרינגחרמןשלבאגרתו
עלגלריותמדוברגםבר .) PS-710בירבברג(מסמך 1941

הנאציג mהנכדרך .) Endlosung (הסופי"ה"פתררןבררנות

בעיצומו.היהכברהתרכנירתשביצועאחריזהבכתבאישורבא

רדיפותשלשרביםשטחיםביןניכריםהבדליםישזאתובכל
המרכיביםסקירתזד"מכלליוצאתהיהודיתליטאואיןוהשמדה

זר.הנחהמאשרתבליטאהשואהתולדותשל
הגיארגרפיתשכנותהאתלהדגישהרבוהמקצועיתבספרות

שם.המצבשלהמיוחדיםהמרכיביםכאחדלגרמנהיליטאשל
לשטחיםהיוהגרמניותהפלשיותכלדיוק.טעונהזרידיעה

 ,) 1939(ספטמברלפוליןגםמתייחסזהדבראהת.הגובלים

גם ,) 1940באפרילרבררבגיה(זניהלצפוןגםמסוייםבמרבן
אבל .) 1940במאירלרכסמבררגהולנדבלגיה,(צרפת,למערב

עבוראחריאלאהפלישה,בעקבותשםבאהלאדה.שמדה
ה"שאלהפתרוןשלבמדיניותההבדלמפניומזרערבים.חדשים

ההחלטההיטלרעל·ידינתקבלה 1941באביברקהיהודית".
העםשלפיסיתהשמדהכלומר,הסופי",ה"פתררןעלבעל·פה
בתורערצברת·המבצעשלשליחותםשם.הואבאשרההיודי

לאההשמדהפעולותאת,מבצעיםהסדירהצבאשלווים zמ
תכניתעםבקשרזהכל , 1941במרס-אפרילאלאהוגדרה
חיתהליטאשלשכנותהלבריה"מ).הפלישה(צופןסה iברבר

כאשרבתקופהבערכהאליהשהפלישהמפנייהדויה,בעוכרי
ההיודים.שלהטוטליתההשדמהעלכברהוחלט

במצביהודיהאתמצאהכולה)(ובבריה"מבליטאההשדמה
השכבהפרליןיהודישלממצבםלחלוטיןשונהוגופנינפשי

שלוחצישנתייםאחריהמרות,למחברתהגירושיםבתקופת
בגיטארת,צפופיםהיהודיםרובהיובהטררם·השמדתיתתקופה

פוקדממגפרתכשמורתעברדת·פרך,עובדיוצמא,רעבאכולי

מידירבזירנרתהתעללויותקרבנותלבקרים,חדשיםאותם
לעומתמחנות·ההסגר.בלשון"מוזלמנים"-בקיצורהנאצים,

איןובנפש.בגרףפגומיםבלתיברובםליטאיהודיהיוזה
בחשבון·הדמיםהשתקףהזהההבדלאםלקבוענתוניםלנר

הסופי.

העניי·התפתחותעלשליליותהשלכותלושהיואחר,מרכיב
השתייכהשליטאהעובדההיהלליטא,הגרמניםפלישתעםנים

במרבןהמזרחית,גליציההבלטיות,(שבכותיהשטחיםלקבוצת
רכמר·כןהמערבית,ואוקראינההמערביתבילרררסיהםגמסריים
סובייטישלטוןזמן·המהיהשבהםהצפונית)רבדקרבינהבסרביה

לברית·האלההשטחיםסיפוח :בזההנדרךכלעלכפוי,
בדפוסיםוהחלפתםהקודמיםהחייםדפוסיכלהריסת ;המועצות

כשרים""בלתיאנשיםאלפיוכליאתפוליטיטרור ;סובייטיים

הסוביי·היגלוהגרמניתהפלישהלפניקצרזמןבבתי·הסוהר.
עשרותברית-המועצותשלנידחיםלמקומותאלהמשטחיםטים

הנימוקתוךלמשטר,באי·באמברתהחשודיםאנשים,אלפי
הגרמנםי,עםפעולהישתפרשמאפרעה)מימי(היזרעהמסורתי

האמינוהאמנםשכבות. mהמפלגותמכליהודיםגםובתוכם
לנראיןכיאםודנ,אציםלעוזרייהפכושהיהודיםהסובייטים

מליטאמגורשים""ההיהדויםמספרכימקובלמזריקות,דייעות
שחלה"מפעל"זההיהתחילה,במחשבהאלפים.לשבעתהגיע
הסובייטישהשלטוןמבלילמעהש, ;ה"רדיפרת"הגדרתעליו

ךם,מקרם,מכלמתוכננת.בלתי"הצלה"זוחיתהלכך,התכוון
חיתהגדולהיותרהגרמניים.ההשפעה"ל"שטחימחוץנמצאו

שלה"גבול"אתשחצויהודיםאלףכחמישה·עשרשלהקבוצה
להתרחקשאיפהתוךכיבושם,ערבהשכניםהשטחיםעםליטא

לבילרררסיההגבולאתחצר ) 1939 (מוקדמתבתקופהמזרחה.
שבימתוךיהודיםאלףמאותכשלושהסובייטיתואוקראינה

מהיהדוים 15% ,כלומרפולין,בגנרל·גרברנמן,ששכנומיליון
נדדוומשםהמלחמהאחרילפוליןחזרורובםניצלו.האלה

לארץומשםואיטליה,אוסטריהבגרמניה,פליטיםלמחנות
ליטאהיודישלקבוצותשתישלהאחוזאחרות.ולארצות
 .כוהלהליטאיתהיהדותשל 10%בערךהואלעילהנזכרות

בחייםנשארומה"ניצולים"כמהמדויקותידיעותלנואיןכיאם
איןארצה.הגיעמבוטלבלתישמספריזרעהמלחמה,בתום

הידויגורלמאשריותרגרועגורלםהיהזהשבנדוןספקכל
היהלעילהאמורהמרכיבשלביותרהטראגיתההשלכהפולין.
היהשלאהיהודים,להשמדתהמקומיתהאוכלוסהישליחסה

וחש·נמצרתפעולהאלאוהלא·איכפתיות,הניטרליותמןבו
הליטאיהעםואחריה.הפלישהלפניהמוניםברצחמרצוןתתפות

בתורהיהודילנקמה.וצמאליהדויםשנאהמלאברובוהיה
השתלטותשלקרבןהפעםגםנפלמסורתישעיר-לעזאזל

יחדייםליטאיםבשלטון.יהודיםוהשתתפותבליטאהסובייטים
גרמנית,בהשראהומהןהליטאיתטהרתעלמהןשונות,וקבוצות

בהתלהבותהשתתפו , Hilfspolizei, Hilfskommandoכגון
הכי·שלהראשונהבתקופהבעיקרהיהודים,בטבחובאכזריות

העםשלמצפונועלבל·ימחהכתםתשאירזופעולהבוש.
לשטחי·כיבושגםהגיעומשטרת·העזרמאנשיכמההליטאי.
שניהלו ,) Stroop (שטרופגייסותביןלוארשה.ואפילואחרים

ליטאים.גםהיווארשה,גיטומורדינגדהצבאיתהמערכהאת
על·דייהיודיםשלהצלהסיכוייהיוזהבאקליםכיברור
לזניה,ליטאאתלדמותלנואלזעומים. )!(החבאהליטאים

והשכןכולוהעםבעזרתהמקומית,המריתנועתהצילהשם
העםההירחוקכן,כמוזניה.יהדותשלרובהאתהשודוי,
(מחציתםיהודיםאלףעשריםשהחביאההולנדימהעםהליטאי
שלקיבוץמתוךההולנדיהעםעל·ידיניצולים 10,000נתגלו).
בליטאההיצריךזהכשעוראחוזים.שבעהמהווים 140,000
בליטאהמחבואים . 17,5ל·ססהניצוליםהנחבאיםמספרלהגיע
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מקומרת·היונוחרתדירותלאשרבים.היובהולנדוהמחבואים
לזה,נוסףזעום.היהומספרם"מאלינות",אלאאלה,מחבוא

נוסחונקובנה,בווילנהארי""צדהיהודיםבשבילהיהלא
אנשיםלהוציאשאיפשרואריים""ניירותלאאףוארשה,
שעזרומהליטאיםnיידי·סגולהשארתםמאליומרבןמהגיטו.
עומ.דבמקומוכבודםזהובאקליםזובתקופהלהיודים

דרכי·ההמתהשתיהןאלה 1בגאזיםבהרעלהרמיניריהמי
הסופי".ה"פתררןלביצועהנאציםהשתמשושבהןהעיקריות

בניהרובאתאיבדהובסרבהי,כולהבת mהמוכבריה"מליטא,
המרכזיתהצפונית,ואירופהפוליןכהיודישלאביריות,היהודים

בגאזים.להיספות·המרותלמחנותנשלחושיהודיתוהמערבית,
בוצעבוהמקוםהיאהידיתלשטחיהאופייניתהשניההנקודה
המערב,במדינותהתקוממותמפניכנראה,חששו,הנאציםההרג.

אותםשלחוכןומשוםהמוני,לרצחעדיםשםהעמיםהיואילו
מתבצעההמוניהרצחהיהבפרליןגםבפרלין.למחנות·המורת

בשבילשהוקמובמחנותאלאההיודים,שלמושבםבמקוםלא
הםווילנהקובנהיהודינרצחובהםומ.קומרתכולה.אירופה

לווילנה.קרוברפרנארבקרבנהוהתשיעיהשביעיהמבצרים
באוקטובר-10בהקובנאיתליטאעםהתאחדוובנותיהוילנה

היוכיאםבאה.כשהפלשיהוחצישנהחלפהרבסן·הכל , 1939
ההתמז·היהודית,ליטאחלקילשנישמותפיםאלמנטיםהרבה
ביושרנישלדוגמאותשלרשרי mלהבשיל.הספיקהלאגרת

הגיטרבתרןמיליטנטיםיותרהיוהווילנאיםלווילנה.קרבנה
היהודיתבלחימההשתתפואהלרגםאלהגםכי(אםמהקרבנאים
היהודיםבמועצתהביטואסיריראושבווילנהבשעהבנאצים).

יהודים"),בוגדים("מועצת"ירדנפערראט"אלא"ירדנראט",לא
ה"אלטס·יר"ראלכברדשליחסכללבדרןהיהבקרבנההרי

הרבניםגםהקרובים.ועוזריואלקסאלחנןד"רההיודיטנראט"

התחבטשכברלסוגיהשרביםפירושיםנתנוובווילנהבקרבנה
מכםאחדלנרתנו :עכו"םלכםאמרראם"וכן :הרמב"םבה

להםימסרוואלכולםיהרגו-כולכםנהרוגלאראםונהרגנו,
להרמב"ם).התורהיסודי(הלכותמישראל"אחתנפש

גיטרשלה"אלטסטנראט"חברישאלוכאשרזה,לערמת
נחבא·אבהרם·דובערהרבקרבנה,שלרבהשלבדעתוקרבנה

אחרילמלאהיהודי,המוסרכלליפיעלרשאים,חםאםשפירא,
כלשעלהודעהלפרסםרארקה,הגישטאפו,נציגשלפקודתו
ב"כיכרבבוקר 6בשעההיוםלמחרתלהתקהלהגיטריהודי

הלשאירמיאתלבררירכלראוקה,שהוא,כדיהדמוקרטים",
שפיאר,הרבלהםענה-אחר"ל"מקרםלהוציאמיואתבגיטו
אתםההודעהפרסוםעל·דייאם :שוניםבספריםבדיקהאחרי

עליכם-הגיטרמעדתחלקאפילוול,יהודיםלהציליכולים
פסקובווילנהמכם.שדורשיםמהלעשרתבנפשכםעוזלמצוא
שלתורתועלבוויכוחכילציידכדאיהפוך.פסקהרבנים
כיהדעה,הובעהמזרחית"העליתב"שלזהיבנדרןהרמב"ם

שלהמיוחדתהמציאותאתתופסתהרמב"םשלתורתואיד
זמננו.

שלהאבידות :ליטאשבשואתלייחודנוסףאחדמרכיבעוד
לעגמתהשראה.שטחיבכלביותרהחמורותביןהןליטאיהודי

בבריה"מ,ליטאיהדותשרדיינמצאוהמלחמהגמרעםזה,
לשם(גםבגרמניהגורשו),(לשםבאסטוניהבלטביה,בליטא,
מספרםכיראםהעקוריםבמחנותהתרכזוכולםלאגורשו).

חינו,ןמדיניות,(ארגוניות,הפעולותבכלהצטיינוהםקטןהיה
העניי·מהלןעלחותמםאתוהטביעובמחברתספרים)עתונות,

בררכםעלוהםהזעום.מספרםעםפרופורציהכלללאשםנים
הגלרוית.בקיבוץחשובכאלמנטשרשיםבהיכר mארצה



גאריוסף

כנבצע"ה"עוצבותשלבדוייחותליטאבןחורעלפרטים
) EINSATZGRUPPEN ( הכנסבכנת"וביירשיכנהשטאלקך"ואלטרביידוייח

יגרקולשל

המבצע""עוצבות . 1

בתרכם-במזרחאשרהכבושיםבשטחיםהיהודיםבהשמדת

חמירחדרת,המבצע"ל"עוצברתראשיתפקידהיה-ליטא
חייזרךי.ירינהאדר-והס..דהבטחוןמשטרתראשהשקים

(מבצעהיטלרשל " 11מס'ב"הרראההוגדרומטרותיהן
עלההתקפהלפנירבזמן , 1940באוקטובר 1sב·"ברברוסה")

הסובייטית.רוסהי

הגרמניהצבאשלהכלליהמטהביןהסכםהושג 1941במאי
המבצע""עוצברתשלתפקדייהןעלהס.ס.לבין(רררמאכט)
וימיצאוהסובייטיתברוסהישייכבשובשטחיםופלוגותיהן
יחדית·צבאלכלכינאמר,הסכםבאותוהצבא.שלבשליטתו
לרשותוס.ס. mמשטרת·הבטחרןארששלנציגייקבעמתאימה

מבצע","עוצבותבצורתנידיותיחידרתתועמדנהנציגארתרשל
ריחידרתמירחדרת""פלוגותמבצע",ל"פלרגרתשתתחלקנה

ירתר.קטנרת

הורכבהסובייטיתרוסיהנגדהמלחמההתחלתלפניקצרזמן
זאקסןהגרמניבחבלהמבצע""ערצברתשלהפיקרדמנגנון
נאמרהכבושים.בשטחיםלתפקדייהןהיחידותתרדרכרגםרשם
עליהןהכבושיםבשטחיםהפוליטיהבטחרןעללשמורשכדילהן,

קיימתהתנגדותלאלנאציזם,התנגדותכלם, mללאלחסל,
וללארחםללאלחסלגםישלקרם.העלרחלכזרגםאלאבלב,ד

הלרוגישהנשיםאתהארכלרסהי.שלשלמרתקבוצות mחקיכל
הםההיודיםלהשמי.דצריךהילדםיאתרגםהגבריםעםחיד
האחרותהקבוצותהלכחי.דיששארתןהעיקריותהקבוצותאחת

קרמו·תת·בני·האדם","האסיאתיםחרלי·הררח,הצוענים, :הן
נתווסףהמלחהמבמהלךאסרציאליים".ר"אישיםפעילים,ניסטים

ועוזרהים.פרטיזניםנגדהמאבקגםהמבצע""עוצבותלתפקידי
ארבעהיובס.ס.ממוכנות.יחדיותהיוהמבצע""עוצבות

-הלטינילא"בהראשונותהאותיותבארבעצריינרחןיחדיות.
• A. B. C. D . אשרבגודלן,אחידותהיולאהמבצע""עוצבות

הס.ס.חברימביןגריסו mהשראנשיאשי.-900ל 500ביןנע
). Waffen - S.S ( רמשטרת·הסדר) Ordnungspolicei (. ·הקצי

פלילייםלעניינים mחמשטהגישטאפר,אנשימבין-נםי
לרשותןהבטחון),שירות- Sicherheitsdienst (חס..דואנשי

שוטרי·שליחידותהצורךבשעתעמדוהמבצע""עוצבותשל
ליטאים,-כגרןהמקומית,הארכלרסהימתוךשגריסועזר,

גדולותאקצירת·השמהרשלבמקריםוערד.אוקראיניםלטבים,
הגרמני.הצבאשלחייליםלרשותןהועמדויותר

"עוצבתחיתההסובייטיתרוסהינגדהמלחמהפרצהכאשר
 ) Einsatzkommandos (מפלוגרת·המבצעמורכבת Aהמבצע"

Ia ,lb הבמצע""עוצבת ,-3ן 2מפלרגרת·המבצערכןA , תחת
(ראהשטאל~קרראלטרד"ר·בריגאדהפיררס.ס.שלפיקודו

 •.הס.ספיקדותחתיותררמארחרשלו) Mהדר"אתלהלן
למחנהתחילהמיועדתהיתהיוסט,היינץבריגאדהפירר

-ויתררמארחרואסטונהי,לטביהבליטא,פעלהוהיאהצפוני
ללנינגרא.דשמסביבבאזיררגם

התרחבהגדרלים,ויותריותרשטחיםהגרמניםכבשרכאשר
רעדהבלטימהים,השתרהעהמבצע""עוצבותשלפעולתן

כלל,בדךרההי,העוצבהמטחשלמושבומקרםהשחור.לים
.הירהפלוגותלעוצבה.שהשתייכוהקבוצותמושבבקירבת
השמדתשיטות"שליחותן".אתומבצעותלעירמעירנוסעות
ליישובהמבצע"מ"ערצברתהפלוגהבבראשרנות.הריההיודים

בקירבתאותםורוצחיםהיהודיםכלאתמכנסיםהיוקטן,יהודי
שבדם,במקומרת,הסמוכים.ובדשרתבעירותאריישובאותר

אחדםי.בשלבםיההשמהדברצעהיותר,גדוליהודייישובחהי
באוטובוסיםגםהשתמשו-מקומרתבמספרבידהי.נרצחההיהרוב

אשרכלאתהקרבנותמןשדדוהרצחלפניבגזים.מצריידים
ברשותם.חיה

דיררחיהזאתסדירבאופןשרלחרתהיוהמבצע""עוצבות
0 "(הרייךלכטחןוהראשילמשרד ,לברלין Reichssicherheits 

" hauptamt , תיבותבראשי-RSHA (. לדףחותצורףשם

היוהבודדיםמהדר"חרתמשטרת·הבטחרן.פעולותעלמידעגם
משתשמיםהירהיהדויםרצחלצירןמקיפים.דר"חרתמרכיבים
"הושדמו","חוסלו","בררו",המליםמןחרץ :רביםבביטויים
"סרלקו",מזקיםי",בלתי"נעשוכגרןבביטוייםגםהשתמשר
ו-כדרהמ.מיוחד"טיפול"קיבלוכהלכה",בהם"טיפלו

אחת-יותרואמרחויום,מדיהדר"חרתהרכנותחילת
דו"חרת. 195הרגשרבסך·הכלקבועםי.לאבמועדיםארליומיים

באפריל 24מה"והאחרון , 1941יונימסוףהואהראשון Mהדר"

(ענין· Geheime Reichssache :רשוםהדר"חרתעל . 1942
סודי).מדינה

(החלמהםאחדכלעלצרייןסודיים,היושהדר"חרתמאחר
מספררסומןכמר·כןששוכפלו.העותקיםמספר ) 6ממספר
העתקים, 3ב·הרכן 6מספר Mדר"למשל,כך,העותק.שלהסידורי

כך,עלמעדיזהדברהעתקים.ב·דד 192מס'דר"חואילו
חללקרוב.הלךחדר"חרת,נמסרולהםאשרהאנשים,שמספר

אתשקיבלו ,אנשיםרשימותצורפוהראשוניםמהדר"חרת
מחרשי·מועט.הרשימותמספר- 54מס' Mדמר"החלחרת. 11הדר

הדיירשלהמנהיגותלראשינמסחשחדר"חותללמר,דניתןמרת
משטרת·למפקד , RSHAשלהפקדייםלכלכמעטהשלישי,

הצבא.שלפוליטילחינוךלמחלקהגםמהםוחלקהסדר,
מדרסהי"איחעיםכ'זנ'סירתמסומניםהדר"חרתכיאם

) Ereignissmeldungen UdSSR ( שישמידעושםפהבהם,יש

גרברנמנט""גנרלצרפת,יוגוסלביה,לגרמנהי,גםקשרלר
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מחברת·למספררכןהונגריהרומניה,הולנ,דירון,בלגיה,(פולין),
חיתהשלאמיוחדת,מבצע""עוצבתפעלהביוגוסלביהריכוז.
ברוסיה,הכבושיםבשטחיםהמבצע""עוצבותארבעעםקשורה

שבהםהמקומות,סומנודו"חרתבמספרזהים.היותפקידיהאך

מצרייםלהן.השייכותהפלוגותאוהמבצע""עוצבותנמצאו
יהודים.עלידיעותאיןשבהםדו"חרת,גם

והפלו·המבצע""עוצבותשלמהדו"חותמףבארתמספרלהלן
העצמאית,הליטאיתהרפובליקה(בגבולותליטאחורבןעלגדת
 Ereignismel •קרוייםהללוהדר"חותומחוזה).מווילנהחרץ

dungen UdSSR רכןTaetigkeits und Lagerberichte . שני

בברליןמשטרת·הבטחוןשלהראשיבמטתהוכנוהסוגים
הראשוניםפעילות.לאותהרכןתקופת·זמןלאותהומתייחסים

גםבהםניתנוולפעמיםיותר,ומפורטיםיומייםדר"חותהיו
 :המבצע""עוצבותשלהמיוחדפעולתןשטחעלידיעות

היהודיתהארכלרסיהנגד·הענשהפעולתמנרצעתבשקוד ...
מס'(דר"חהיהודיםשביצעוקראטינגה,העירהצתתעלכעונש

 .) 1941ביוני 23 7,

לקרבנהביוני 28ב"הגיעה Aהמבצע"מ"ערצבתפלוגה ...
המלאיםבתי·הסרהרעללשמורמאדקשה ...בפעילותהוהתחילה

המיתרכברהאחרוניםהימיםשלרשתבמשךמקום.אפסעד
(דו"חיהודיםשלרביםאלפיםבירייההליטאיםהפרטיזנים

 .) 1941בספטמבר 30 , 8מס'

אלףמחמישה·עשרכשאורלי.ממוקמת 2המבצע""פלוגת ...
 ...ברחוהשאראלפיים.רקנשארובהתחלהבמקוםשהיוהיהודים

ביולי 3 , 11מס'ח 11(דובקרבנהנמצאת 3מס'המבצע""פלוגת
1941 (. 

תחתאיש 600-פרטיזניםקבוצותשתינמצאותנקובנה ...

ז'יגרניס.ר 11דשלפיקדוותחתאיש 200קלימייטיס,שלפיקודו
ביולי 4 , 12 1מסח 11(דרכשאורלינמצאת 2המבצע""פלוגת ...
1941 (. 

כינודר,איש 201בגורז.ד'גדולהטהיור""פעולתבוצעה ...
הגרמנים.להתקפותלהתנגדהרוסילמשמר·הגברלעזרוהיהודים

ושניקציןהרגההארכלוסיהכיאיש, 214בוררטינגה 15בקר ...

רובקצין.הרגההארכלרסיהכיאיש, 111-בפרלאנגןחי.ילים.
היודים.הםהמחוסלים

הליט·האוכלרסיה :מקרבנהמוידעה Ibהמבצע""פלוגת ...
יחדיות 5ב·אורגנומהימניםפרטיזניםפרו·גרמנית.היאאית

הנמצאותהיחידותמשתיאחתשללרשותההעזר"."משטרתשל
מחנה·הריכרזהועמד Ibהמבצע""פלוגתשלפיקודהתחת

במחנה·ריכוזהרצארת·לחררג.מבצעתוהיאהשביעי"ב"פררט

וילדים.לנשים-ושניתיהודים,לגבריםאחתמחלקהישזה
נוסףמחנה·ריכרזהמרכזי.בבית·הסרחרמוחזקיםאיש 1869

ביולי 6 , 14מס'(דר"חהתשיעי"ב"פררטבקרבנהלקרםעומד
1941 (. 

"פלוגתיחדיותבקרבנה.נמצאת 3מס'המבצע""פלוגת ...
 .) 1941ביולי 8 , 16 1מס(דו"חכשאורליהן 2מס'המבצע"

 322-ביולי-3בבטארוריג.איש 133נהרגוביולי 2ב· ...

במאריאמפרל.- 68ביררבררג,נשיםחמשבתרכםאשי,

במחוז , 192-בניישטרט :נוספותלהורגהרצאות ...
עדנהרגובסך·הכל . 63-קראטינגהבמחוז , 122-טאורריג

עצמועליטולבקניגסברגמשטרת·חסדרמפקדאשי. 1743כה

האוכלרסיהבליטא.מסויימיםבמחוזרתהמשטרתיתהמשיהמאת
עוזריםהליטאיםהגרמנים.כלפילעת·עתהידידותיתהליטאית

ויהודיםהצבא·האדוםמןעריקיםליטאים,קומונסיטיםלגלות

לשלטונות.אותםומסגירים
יהודים 2500נורוקרבנהאתפינהשהצבא·האדוםלאחר

משטרת·על·ידינודראחריםרביםהמקומית.הארכלרסהיעל·ידי
שבפרג·מודיעה, Aהמבצע""עוצבתכפרטיזנים.הליטאיתהעזר

 7800בקרבנהכהעדהושמדוההמוניותוההוצאות·להורגרומים

נוספותהמוניותהרצארת·להורגסולקו.הנרצחיםגופרתיהודים.
רעדאליוהזמין Aהמבצע""עוצבתמפקדאפשריות.בלתיהן

במריבותלהתערבסיבהלוחיתהלאכהשעדלו,והודיעיהודי
בתנאםיחדשהמדיניותהבטיחחראוהיהדוים.הליטאיםשביד

מגן·דודענדיתעל·ידהיהודיםכלוזיהויגיטרהקמת :הבאים
שעשוייםוהילדים,הנשיםכלהחזה.שלהשמאליבצדצהוב

חייביםהגרמנים,מטעםפקודהלפיהליטאיםעל·ידילהשתחרר
פוכרבוריליאמפרל,להקיםצדיוהגיטראתשירקם.לגיטרלעבור

במשךלבצעשילגיסוההעברהאתסלאבודקה.-קרבנהשל
לכןישכאשרלהורגומףצאיםנאסריםיהודיםשברעות. 4

 :גדולבקנה·מידההרצארת·להררגלחזרתאיןמיוחדות.סיברת
איש. 100עד 50

שלשובםלמנועכדיקרבנה,אתתחסוםמשטרת·הסדר ...
לחיידותיירו.-לעירלחזורכדימאמציםשיעשואלההיהודים.

פרטי·-205לקרובזה.הסדרעלהודעותבמסדרהגרמניהצבא
הוצאות·למטרותמיוחדת,יחדיהבתרדמוחזקיםליטאיםזנים

במאראימפרלפועלות 3מס'המבצע""פלוגתשליחידותלחורג.
 .) 1941ביולי 10 , 19 1מס(דר"חרראסיין

 ...בליטאיהודים 3302חיסולעלמודעימטילזיטהגישטאפו ...
 • ) 1941ביולי 18 , 26מס'(דר"ח

 Selbstreini "(עצמיטהיורהציבורייםהחייםעבורבליטא ...
gung ( ,השוגהציבורייםמהחייםהיהודיםשסילוקכךמהיהודים

 , 40מס'(דר"ח ...העריםבכלפרצוספונטניותפרעותכבר.

 • ) 1941באוגוסט 1

התרכנית.לפימתפתחתמשטרת·הבטחוןשלהפעילות ...
להיחשבשיכולותטובות","מפקדותסודרוובריגהבקרבנה

בחלקוהתוכנית,לפינמשךהצבאיהעורףביקרימושלמות.
חוסלוסך·הכלוהלטבים.הליטאיםשלפלוגות·עזרבעזרת
 • ) 1941באוגוסט 10 , 48מס'ח 11(דוהללובמחוזותאשי 29,000

ממשיכות 3ן· 2המבצע""פלוגותשלהעיקרייםהחלקים ...
ובחבליםבליטא ...ובריגהבקוננהשלהןההשקטהבפעולות
העירקומיסר ...מחוזייםקומיסריםנקבעוזוויגהמהנהרמערבה

שחיתהלזאת"הדרמהבקשחיות,פעלקראמר)(האנסקרבנה
 .) 1941באוגוסט 15 , 53 1מסח 11(דר ...בפולין"נהוגה

עמודםי) 12 (מפורטח 11דו :(קובנה) 3מס'המבצע""פלוגת ...
חינוך,כלכלה, :פרקיםלפימסודרבליטא",הפוליטי"המצבעל
זהאחרוןבפרקבליטא.הקתוליתהננסיתשלוארגוןהדתחיי

הכמוהרש"כלנאמררשםהקתולייםהארגוניםרשימתנמצאת
הגר·עלי·ידיהננקטיםבאמצעיםבהחלטתומכת ...הקתולית

ההידוית,לשאלה"באשר :הבאבקטעמסתייםחדו"ח ...מנים"
הכמריםעלנאסר ...ברוהרכללבדרךהכמורהשלגשיתה

נתקלולאכהעד ...יהדויםלטובתהשיאצרהרבכללהתערב
מתנגדיםהיובעצמםהקתולייםוהכמריםשמ,דשלבמקרים
לנצרוןרבאיםהיולאהיהודיםלדעתם,שכן,כזר,שמדלצורת



כללימדור

אפשירתטרבת·הנאתהלפיקכריאלאדתיים,מניעםיבשל
זה".עםבקשרלעצמם

 :באוגוסט-3לביולי-22הביןברצעומיוחדותאקצירת ...
בתוכםאיש, 125-בקיידאן ;אחדיהודי-בפאגירהושמדו

 ;קומוניסטיות""יהודיותנשים-12וקומוניסטיים""יהודים 83
- 1בפוניבז ;נשים 13בתרכםיהודים, 103-במאריאמפול

בתרכםאיש, 257-בראסייז ;יהדוים 249בתוכםאיש, 288

 ;יהודים 27בתוכםאיש, 38-באייראגולה ;יהודים 254
בתרכםאיש, 256-באוטיאן ;איש 15-ראנדז'יגרלהבסביבת

 300-בווילקומיר ;היודיותנשים 16 " 1יהודיםגברים 235

-בקרבנה ;יהודיותנשים 42 " 1היודיםגברים 254בחונםאיש,
 1592חוסלו 1941באוגוסט 3וה·ביולי-22הבין ...איש 209

משטרת·הסדרנטלהבאוגוסט 1מ·החלהפלוגה.על·ידיאיש
השםתחתמשטרת·העזריחדיותעלהפיקודאתעצמהעל

שללגיטוההעברה .) Schutzmanshaften (השוטרים""פלוגות
מהם-10,000כמלא.בקצבמתנהלתקובנהיהודי ooo,25כ·

שלהרשיוםמשרדהכיןהגרמניפיקודותחתלגיטו.עברוכבר
"הורעדקרבנה.יהודיכלשלכרטסתהליטאיתמשטרת·הבטחרן

להעסיקוהאפשרויותהכלכלימצבועלבקרוביודיעתיחרדי"
 .) 1941באוגוסט 16 , 54 1מסח 11(דו ...יהודים

"פלוגתשליחדיה : ,,יםל,,חיסן . Aהמבצע""עוצבת ...
אקציותביצעההליטאית,הפלוגהשלבעזרתה , 3המבצע"
וכמו·ביר;ז'ארזiני, Tזiראקישוק,ראסיין, :המרוחקיםבמחוזות

מהיודים""נקייםהאלחהמקומותכעתפזזרן.בעירכן
) Judenrein (. האנשיםמספרהגיעהאלה 11אקצירת 11העם

הפרטיזניםשלבעזרתם , 3המבצע""פלוגתעל·ידישחוסלו
 .) 1941בספטמבר 19 , 88מס'ח 11(דו 46,692ל"הליטאים,

נגדהמאבקתיאור :םיבזיטרפ , Aהמבצע""עוצבת ...

פעולותקיימותאחדיםבמקומות(פרו-סובייטיים).פרטיזנים

ננקטיםכאלתבמקריםיהודים.שלפרו·ברלשביסטיותתעמולה
כאלהישוביםמנקיםהאפשרבמידתביותר,החמוריםהאמצעים

במיוח,דפעיליםאלהיהודםישתעמולניםמאחרכליל.מהיודים
בליטאחיסלה 3המבצע"ש"פלוגתהאנשיםמספרהגעי

 ...איש 75,000ל"

האמצעיםשלמסכםתיאור :באסטונית"ההיודית"הבעיה ...
ש"פלוגתהגיטארח)(זtקמתהיהודםינגדהאמדיניסטרטיביים

השלטוןאתהאזרחיהמימשלשנטללפניעודנקטההמבצע"
ככוח·המוסרותכלעל·ידימנוצליםבעריםהיהודים ...לדייו
תמידנוצריםכאלהמקומות·עבררהעםכסף.איןחינםעבודה
היהודיםנגדאמצעיםנוקטתמשטרת·הבטחוךכאשרקשיים,

בעיקריהודים,לשחררפניותמגיעותושובשרבאצלם.העובדים
המגן·ררראתלענודמהחובהביותר,חיונייםהנחשביםאלה

כמרבן, ...וכדרמהציבורייםלמקומרתגשיהלהםלתתהצהוב,
 ...משטרת·הבטחוןמצדבשלילהנענותכאלהשהשתדלויות

 .) 1941בספטמבר 25 , 94מס'ח 11(דר

 :הבלטיותבארצותהמצבעלמודיעה Aהמבצע""עוצבת ...
במח·בצוותאעובדיםופולניםשהיודיםלהגיראפשר"בכלל ...

גדולבקנה·מירהקוניםהפולניםמידע.במסירתבעיקרתרת,

 26 , 95 1מס(דו"ח " ...מהחרמהעליולשמורכרייהודי,רכוש

 .) 1941בספטמבר

בספטמבר-5לעדבאוגוסט-30מה : Aהמבצע",,."עוצבת

23 

בספטמבר 27 , 96מס'ח 11(דראיש 44-שאורליבמחוז ... :נהרגו
1941 (. 

וילנה,בקרבנה,כעתפועלותהמבצע""עוצבתשלפלוגות ...
ולטבהיבליטאמה"גנרל·קרמיסריאטים"היהודיםכל ...שאורלי
 ...בגיטאותכעתמרוכזים

המיועדיםמהרייך)(מגורשיםהראשוניםהמשלוחים 5 ...
 .) 1942בינואר 3 , 151מס'ח 11(דו ...לקרבנהנשלחולריגה

מושלנאסר 1941בנובמבר 14ב" : Aהמבצע""עוצבת ...
(לגרמנים)אי·מסירהבשלגראבליא,סקאס,פראנאסארטיאך,

אחרים.אסוריםמעשיםביצעובשלוגםרם mמיהדוירכוששל
העירוראשסאבאליאוסקאס,אנטאנאסואסיידמחוזמושל

"יחסםבשלממשרותיהםפוטרויואדקא,אדולפס(ראסיין),
מיוחדת""אקצהיבשעתיהודיםכלפישהראוהחוזרהטוב"
לכןקרוםנחשדוכברהשנייםהפלוגה.על·ידיהיהודים)(נגד

במרמה.היודירכושלעצמםשלקחו

שלאליטאיים,יהודםי 19בקרבנהבוררבנובמבר-29ב ...
 ) 1942 (בינואר 3ב" ...סובייטייםחבלנים 15 " 1לגיטר,עברו

בימיםשוטטות.כדיתוךשנתפסוההיודים 50בווילקובישקנורו
ח 11(דוהגיטרמןשיצאועלהיודים 10בקוננהנאסרוהאחרונים

 .) 1942בינואר 12 , 154מס'

אנטי·עלוניםנמצאו...בקרבנה : Aהמבצע""עוצבת ...
רצחאתלהפסקיהליטאייםהפרטיזניםנתבקשושבהםגרמניים
ליטאיים,פעיליםעל·ידיהופצובוודאיהללוהעלוניםהיהודים.

לארמניים.אפילויתכן

אתכלילהאפשרבמידתלנקותהיאהמטרה :ים " 1והי ...
כך,ההרצאות·להררגאורגנומקוםבכלמיהודים.אסטוניה
בכלכמעטואמנם,עלהין.הציבורדיעלאהאפשרשבמידת

ההוצאות·להררגהתנהלושבהןבערים,אפילוההי.זהכךמקום
ההיודים.הושדמווהיכןמתיזירעהי·הלאיותר,רחבבהיקף

האמינוהגדול,בחלקםהנותריםההיודיםואפילוהאוכלרסהי,
 ...אוסטלאנדשלאחריםלחלקםיהועברושההיודים

והשיוביםערי·השהראתלחלוטיןלנקותצריךהיהבליטא ...
לטעמיםנוסף-במיוחדדחוףהיהזהמהיהודים.הקטנים

קבוצותבשלוניחדרהקומוניסטייםהיסודותבשל-העקרוניים
שבאדהפולנית,תנועת·המירמשררותקטניםוחוגיםהטירור

ההיודיםוהתבגרות.חבהללמעשירהסיתוםיהודיםעםבמגע
שכבותבקרבגםאנטי-גרמנייםרגשותלעוררהשתדלומצדם

הגיטדמתוךירואחדותפעמיםהליטאים.שלקונסטרוקטיביות
-2בבז'אגר.פעיליםההיודיםהיובמיוחדהמשמר.זקיפיעל

נתפסורובםמהגיטו.יהדוים 50שםנמלטו ) 1941 (באוקטובר
בדךרדנ,ותרים.ז'אגריהודיכלאתלהשמידהכנותונעשו
ובנשק.בסכיניםהשומרםיעלהתנפלוהםההוצאה-להורגלמקום

השארתובאובמקום,נורוהיודים-150שאחרינפצעו.שוטרים 7

התנגדות.ללאלמקום-ההריגה

תנאיעקבמגיפותלמרכזיהפכובליטאמסויימיםגיטאוח ...
על·דיינמנעהבגיטאותהמחלותהתפשטותגרועים.ומזוןדיור

 :היודים 34,500נותרובליטאהיהדוים.שלהגמורחיסולם
 4,500 " 1בווילנה 15,000לעבודה),דרושים(הםנקובנה 15,000

 .) 1942בינואר 14 , 155מס'ח 11(דובשאוולי

נתגלומזדייניםשבויי·מלחמה :אטיל . Aמבצע""עוצבת ...
משטרת·פלוגתעל·ידיליאנובה,סמוך"סאנטאקי",במשק
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שבהםבשטחיםהמצבעלמודיעה Aהמבצע""עוצבת ... שבריבהרגןמזוינתבהתנגשותהסביבה.אתשסרקהדב,סחרן

בווילנההמצבבתיאורראסט,רניה.בליטאבעיקרפעילה,היא  .) 1942במץר 28 , 184מס' M(דר"ריחןדיאחדרוסי
אלופולנייםליטאייםכמריםשליחסםעלפרטיםנמסרםי קומוניסטים, 9-בקרבנה :יםרסאמ , Aמבצע""עוצבת ...

החשדבשלנסגרומנזריםהנאצים.על·דייהיהודיםרדיפות -כשאורלי ... 61בסך·הכלדיברסנטים, 11פזלנים, 4ידו,דים, 37
מסתתרותהנזירותשביד 14 , 192מס'(דר"חהיודיותנשים  10 , 191מס' M(דר" ... 24בסך·הכליהודים, 3קומוניסטים, 21

 .) 1942באפריל .) 1942באפריל

םםטר תךירא שם

רםירמשווב. לרר.תההוהאצ· שיהוב

מאר1:זטש 10.9.1941 854

סאפיזישוק 4.9.1941 178 אב1:זל 25.8.1941 1160

סימנה 12.9.1941 414 ארסיאן 31.7.1941 256

סא·מילישוק 6.10.1941 962 571 1.8.1941 " 
סארהיי 11.9.1941 953 ומאליאטאוטיאן 29.8.1941 3782

סראדניק 4 · 9.1941; 193 אייראגולה 30.7.1941 38

(זאראסי)אז'אראני 26.8.1941 2569 662 28.8-2.9,1941 " 
פרניבז' 21.7.1941 103 אליטה 13.8.1941 718

והסביבה~ליטה 13-31,8.1941 233 " 22.7.1941 1

288 28.7.1941 " 1249 9.9.1941 " 
428 4.8.1941 " 22 7.4.1942 " 
ארארן 10,9.1941 831 " 11.8.1941 500

רבכס 17.7.1941 8 11 23.8.1941 7523

פרסברל 26.8.1941 1349 83 28.8-2.9.1941 " 
 125 28.8-2.9.1941פטראשון 740 9.9.1941ברטרימאנץ

 253 4.9.1941פראררינישרק 247 28.8-2.9.1941גודלןsווה
 1078 27.8.1941פראן 99 28.8-2.9.1941דארשונישוק
 146 4.9.1941צ'ייקישוק 115 15.11.1941רילקובישק

 463 4.7.1941קרבנה 50 3.1.1942 "
 2514 6.7.1941 11 300 1.8.1941וילקומיר

11 8.8.1941 702 " 9.7.1941 24 
" 19.8.1941 643 11 19.7.1941 26 ,, 

5.9.1941 4709 ,, 
2.8.1941 209 

 534 9.8.1941 " 402 28.8.1941וילקי
 ,, 159 4.9.1941וילידן

18,8,1941 1812 
 ,, 32 9.7.1941ראנדז'יגרהל

26.9.1941 1608 
" 11-31.7.1941 15 ,, 

4.10.1941 1845 
H 28,8-2.9.1941 252 ,, 

29.10.1941 9200 
 2934 25.11.1941 " 2236 2.10.1941ז'אגר

 ,, 355 27.8.1941אינשירק
29,11.1941 2034 

 22 7.4.1942 " 552 14.8.1941אינובה
 1911 26.8.1941קרשדיאר 1556 28.8-2,9,1941 "

קיידאן 23.7.1941 125 ירסואריז 28.8-2.9.1941 282

2076 28.8.1941 
יורבורג 25.8-6,9.1941 412 ,,

 1125 28.8-2.9.1941קרוק 144 28.8-2,9.1941יאזנה
 257 29.7.1941אוסייד 1535 3.11.1941לאזדיי
 279 5.8.1941 " 500לעךר 1.8.1941ליגום
 ,, 155 11.9.1941לייפון

9-16.8.1941 298 
 ,, 1926 18-22.8.1941ואסיידמחוז 32 7.7.1941מאראימפול

8.7.1941 19 " 25.8-6,9,1941 843 
 981 27.7-14.8.1941ראקשיוק 31 14.7.1941 "
" 18.7.1941 53 11 15-16.8.1941 3207 
 784 29.8.1941'מיר T $ן' Tורומשישוק 103 25.7.1941 "
 Q64 26.8,1941--25שאזוכה 5090 1,9.1941 1/
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איש, 22בקרנבהנורובאפרילב·ד ... : Aמבצע""עוצבת ...
(דר"ח ...קומוניסטיתתעמולתתפצחבשלהיודים, 14בחרכם

 .) 1942באפריל 17 , 193מס'

יגרשלהמסכמת""הרשימה .:

-ס.ס. , 3מס'המבצע""פלוגתמפקדמאחמסכמתברשימה
ההוצאות·להורגמספרעל 1יגר,קול"שטאנדארטפירר"

ידיעותישאחדים(מישובים 1941לדצמבר 1עדמיולישבוצעו

 2מפורט,מידענמסר ') 1942בשנתגםהוצארת·להררגעל

הקודם.בעמודהמובא

שטאל~קרלשהדו"ח • 3

בליטא,ההיודיהישובשלהחורבןחולדותעלחשובותדיעיות
ס.ס.·"בירגאדה·המבצע","עוצבתמפקדשלבדו"חמוצאיםאנו

עוצבהאוחהשלפעולותהיעלהמספרשטא~קר,ואלטרפירו"
הוד"חהבלטיים.הכבושיםובשטחיםהצפוניתהרוסיתבחזית
נגדהמלחמהפרצה(כאשר 1941יונימסוףהתקופהאתמקיף
מכילהואשנה.אותהבאוקטובר-15לעדהסובייטית)רוסיה

תוספות. 18צורפוואליובמכרנת·כתיבה,כתוביםעמודים, 143
 , 1941ביוני 23ב"דרכהאתהתחילה Aהמבצע""עוצבת

מס'הגרמנייםהחילותעםיחדהצפונית,הרוסיתהחזיתלקטע
הפנו.שלבפיקודו , 4מס'ופלוגת·השריון 18ומס' 16
"עוצבתשליחידהעםיחדשטאל~קרכברהיהביוני 2sב·

בדו"חזה.לפנייוםהגרמניםעל·דיישנכבשהבקרבנה,המבצע"
 :היתרבידנאמר
דיבקשייםכיאםאורגנו,לבואנוהראשונותבשעות"כבר ...

ביהודים.פרעותלפרועהמקומייםהאנטישמייםהכוחותגדולםי,
לפתורפקודהעלבהסתמכהלכ,ךמוכנהחיתהמשטרח·הבטחוך

היהאךמוחלט.ובאופןהאמצעיםבכלההיודיםבעייתאת
האכזרייםהאמצעיםיתבלטולאבהתחלההפחותשלכלרצוי,

בחוגיםאפילוהתרגשותלעוררעלוליםשהיורגילים,והבלתי
המקומיתהאוכלוסהיכישיובךהיהצדיועיןלמראיתגרמניים.

היהודים,נגדהראשוניםהאמצעיםאתנקטהכאילואשרהיא

ונגדשניםעשרותבמשך(ההיודים)עושקנגדטבעיתכתגובה

בעבר.הטרורעלהקומוניסטים
עםקשרמידשיצרו 3פרטיזניםקבוצותהתארגנובליטא ...

הבלתיהיסודותניפויאחריהעיר.אתשכבשוהגרמנייםדג,ייסות
איש 300שליחידת·עזרהוקהמהפרטיזניםמקרבמהימנים

חיידת-הפרטיזניםקלימייטיס.הליטאיהעתרנאישלפיקודותחת
רקלאפעילההמאוחרתההשקטה""פעולתבמשךחיתההזאת

ביצעוהפרטיזניםבליטא.אחריםבמקומרתגםאלאבקרבנה,
"אקציותשלוביצועןבהכנתךבעיקר"כהרגך",תפקדייהםאת

היו(שלאאחרותקבוצות-פרטיזניםיותר.הגדולותההשמדה"
 4מנשקן,פורקולקלימייטיס)שייכות

פלילייםלענייניםומשטהרמשטרת·בטחוךהוקמובזמןבו
שהוקמההליטאיתהמשטרהאנאוסקאס.שלבפיקדווליטאיות,

ובווילנהכשאורליגם . 3המבצע""פלוגתפיקודתחתפעלה
שנקארועצמית,להגנתליטאייםכוחותדומהבאופןאורגנו

ערדכלהליטאית".הפליליתו"המשטרההבטחרן""משטרת
גדולבקנה·מידההשקטה"ר"אקציותהרצארת·להורגבוצעו
משטרת·הבטחוןלידלהתקייםהפרטיזניםקבוצתהוסיפהיותר,

הפר·קבו.צחצורפהמאוחריותרפליליים.לענייניםוהמשטרה
 5ליטא,לגבולותמחוץלפעולותטיזנים

מהבולשביזםסבלההבלטיותבארצותשהאוכלוסיהמכיון ...
צפויהיהארצות,באותןהסובייטיםשלטוןבימיומיהודים

וקומוניס·(היודיםשנשארומאויביהםייפרעועצמםשהחושבים

הזאתשהמטרתלדאוג,ההיהגרמניתמשטרח·הבטחוןעלטים).
הוכחותלהכיןההיצריךמזהחוץהאפשרי.בהקדםתושג

אתפרעהאשרהיאעצמההמקומיתשהאוכלוסהילעתדי,
הגר·המשרדיםשלההוראותובקומוניסטים.ביהודיםחשבונה

בצל.להשארצריכותהיומנים
הליטאיים.הפרטיזניםעל·ידיזאתלבצעעלה.בליטא ...

נקובנההפרטיזניםביצעו 1941ביוני-26ל 2sה·שביןבלילה

חוסלו.יהדוים 1sooו·קלימייטיס,שלפיקודותחחפוגרום,
היודייםבתים 60שלורובערביםבתי·כנסתנהרסואוהוצתו

לווילנה,המבצע""פלוגותאתשלחמשםבקרבנה.היהמטהו

פלוגותשתיליגרעזרובהתחלתומינסק.דרריגסקשאורלי,
היהדויםרובהשמדתאחרי . 2aוכשאולרי 9bבווילנה :נוספות

להשמדתלפסקרב 9מס'המבצע""פלוגתנלשחההללו,בישובים
חיהתהמבצע"ל"פלוגתללטביה.נשלחה 2aפל,גהואילוהיהודים

האמאן."ארברשטררמפירר"עמדשבראהשמיוחדתפלוגהגם

חבריורבבערי·השדה.יהודיםלהשמידהיתההעיקריתמטרתו

לחזית,יגרנשלח 1943בשנתליטאים.היוהמיוחדתהפלוגה
הכיבושבשנתפרקס.ד"רבלקיבליטאבגישטאפומקומרואת

משטרת·הסדרמפקדהיהתחילהב~המה.זהמקוםתפסהאחרונה

מריסיל.-ולבסוףדביקה,-מאוחריותראנגל.

הישוביםכללאולכןליטא,שלבחלקהרקפעלהזרפלוגה 2

רקהרצאנ.ןמהדר"חרת •לאוברשימותמופיעיםבליטאהיהודיים

מלחמרת·הערלם,שתישביןבתקופהשהשתייכוהמקומרת,את

וילנה,ומחוזוילנהשלהישוביםעלפסחנוהליטאית.לרפובליקה

מחומר·חלקהיההזההמסמךללטביה.שהשתייכואלהרכמר·כן

מפרנקפררט·ע';ו·ומ.משלתיהתובעשהכיןלמשפט,בקשרחקירה

 3מס•המבצע"-"קומנדווחברייגרנגדהששיםבשגרתהמייז
 •יגרמתבינתיים .שביצעוהפשעיםעל

השםיהודים.לרצוחהחלואשרהראשוניםהיוה"פרטיזנים" 3

העבודה"משמרהיהפרטיזנייםארגוניםאותםשלהרשמי
פעלוהםתחילה .) Tautinio Darbo Apsauga (הלאומית"

יררגיס-הליטאיצהבאיהקרבנאיהקדמנדנטשלפיקודותחת

קרריצרגסקאס.סטאסיססרןשלבפיקודו-מאוחרויותרבוביאליס,

המורכביםבטליוני·משטרהלהקיםהגרמניםהחלו 1941יוליבסוף 4

היהתפקדיםעיקרמנשקם.שפורקוהילטאים"מ"הפרטיזנים

מפקדםמתנדבים.היוהללוהבטלירניםחרבייהודים.להשמיד

ליטאיסרן-וסגנוברטקרנס,אנדרירס-לעשברסגן·אלרףהיה
בטלירגים 5הוקמו 1941בקיץאימפרלרריצירס.אנטאנאס ,לשעבר

בפרניבז'כשאורלי,גםוסביבתה.קרבנהתהיהפעולתםמרכזכאלה.
בטלירניםאורגנועברי·הדשה,גדולים,יותראחרים,ובישובים

שירתובהםבטלירנים, 20כברהיושנהארתהשלבאוגוסטכאלה.

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

בטלירני·המשטרההיו 1941ביולי-30מהאיש. 8388אלהבבטלירנים

משטרת·של 11ה·הגדודמפקדשלפיקודותחתהליטאיים

המפקדהיה 1941מדצמברהחללכטהאראר.-הגרמניתהמילואים

אנגל.-הגרמניתמשטרת·הסדרשל
הלי"בםלירני·המשטרהאתלנצלהגרמניםהתחילו 1941מדצמבר 5

המצבע"ל"ערצברתצורפוהםשםובפרלין.הלבנהברוסיהטאיים

סובייטיים.ופרטיזניםיהודיםבהשמדתו.פעלויחדהגרמניות

הגרמניים.הרוצחיםעלאפילוהליטאיםעלולאכזריותבאשר

 :כגרןאחרים,במקומרתפעיליםהיוהליטאייםבטלירני·המשטרה
גםהםלדבלין.ברנרבי,'ץקיררבגרד,סטאלינר,פסקרב,מינסק,

וארשה,גיסוובחיסולרמיידנקטרבלינקהבחמנרת·הרכרזפעלו
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מזיקים,לבלתי ,דרךבאותהנעשו,הבאיםבלילותבאש.עלה
אקציותבוצעוקובנהשלהדוגמהלפינוספים.יהודים 2300
ם.יאחרבמקומותגםדומות

ההיודיםשאלתאתלפתורההיאי·אפשרב"אוסטלאנד" ...
בכלגדולותהוצאות·להורגבוצעולכןפוגרומים.על·ידירק

שיתוף·המקומית.משטרת·העזרצורפהלפעולההארץ.חלקי
חיכוכים.ללאעבראתההפעולה

להקיםצוידהיהההוצאות-להורגוביצועארגוןעםיחד ...

למסה.והרציחותהפוגרומיםאחרייהודים. 30,000היובקוננהגיטאות.
 ...לגיסוההעברהאתלארגןהוטלשעליויהודיועדהוקם

בתפקידיםלטפלמשטרת·הבסחךרעלהיההגיטאותבהקמת
כפיה,בעבודת(יודנראט),שהוקמההגיטובהנהלת ,משטרתיים

ועו.דתזונה

הבאההטבלהמובאתשטאל~קרשללדו"ח 8מס'בתוספת
(עדבליטאהשמידה Aהמבצע""עוצבתשהנפשות,מספרעל
 : ) 1941אוקטוברסוף

והם~כקוומניסטיםהיוריםמקדם

 31,994 80 31,914וסביבתהקובנה
 42,145 763 41,382וסביבתהשאורלי
 7,032 17 7,015וסביבתהוילנה

 81,171 860 80,311סה"כ

ההוצאות·להורגאתהמתארת , Aהמבצע""עוצבתשלבמפה
מובאים , 1941דצמברסוףעדהבלטיותבארצותיהודיםשל

בליטאבחייםשנשארואהלועלההרוגיםעלנוספיםמספרים

שהושמדוהיודיםשלהכוללהמספר :וסביבתה)וילנה(בלי
ובגיסויהודים, 16,000אזנותרוקרבנהבגיטר , 136,421הוא

במפההנתוניםהמספריםאתמשוויםכאשר . 4500-שאורלי

האח·שבחושדייםמסתברשטאל!$קר,שלבדו"חהמספריםעם
בליטאהיהודייםהקורבנותמספרעלה 1941נתששלרונים

 • llO,56ל·
ביצעה Aהמבצע"ש"עוצבתהיהודים,השמדתשלמפה

מובאת , 1941דצמברסוףעדידנימסוףהבלטיותבארצות

ביבליוגרפיה

Ereignismeldungen (der Einsatzgruppen) UdSSR 

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. 

-Report of SS Brigadenfuerer Stahlecker ... In : Inter 
national Military Tribunal. Trial of the Major war 

. Criminals before the International Milltary Tribunal 
 Nuremberg, 1949, Vol. 37. pp . 67 7-ס 17 .

-Cesamtaufstellung der in Berelch des Einsatz 
kommandes 3 bis zum 1 Dez. 1941 durchgefuerten 

. Exekutionen, 5 p, typescript 

הגרמניהכיבושלתולדות .למריפעולהשיתוףבין :בשמיתשרה

הגיטאות,לוחמיביתוהמר,דהשואהלחקרדפים :נתוןבליטא.
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גאריוסף

ליטא"ןה"גגראל·גאצירקאוסטלאנד

אוסטלאנד

ורוסיההנאציתגרמניהביןלמלחמההראשוניםבשבועות
לנצחזנזתהגרמניםזכו , 1941ביוני-22בשפרצההסובייטית,

זלנינגראדלמוסקבהבדרכםהמזרחית.החזיתכללאורךגדולים
גדוליםשטחיםמאסטונהי,חלקלטבהי,ליטא,אתכבשוהם

 400כ"הנמצאתמסמזלנסק,רחוקלאוהגיעוהלבנה,מרוסיה

ממוסקבה.ק"מ

בשטחיםאזרחימינהללהנהיגהיטלרהזרת 1941ביולי 1ב·ן
הכבר·השטחיםשלמסוימיםשחלקיםמאחרבמזרח.הכבושים

לדיילעבוראזהשלישי,הדיירבגבולותלהיכללנועדושים
שלשיפוטותחתזמניתלהישאראזגמרניה,שלגרורותיה

המזרחלעניינימיניסטריוןבברליןהוקם-(זזרמאכט)הצבא
) Ostministerium (, הכבושיםהשטחיםיתראתלנהלכדי

הזההמיניסטריוןרזזנברג.אלפרדהועמדובראשובמזרח,
"אזסטלאנד" :נפרדים"רייכס·קזמיסאריאטים"שניהקים

ז"אזקראינה".

"אוםסלאנד"ליצור , 1941ב"הנאצים,תכננושמסבתר,כפי
ובעלתקמ"רמיליוןחציעלהעולהשטחלתפרםשנעודתגדולה,

הנאציםנאלצוהמלחמהבמהלךנפש.מיליון-20כשלאוכלוסיה
ששטחיםמאחרה"אזסטלאנד",מסגרתאתבהרבהלהקטין

לאה"אוסטלאנד",בתוךלכלולבדעתםההיאשרמסוימים,
הסובייטית.רוסהיבגבולותנשארווהללועל-דיהיםנכבשו
והיוהחזיתלאיזזרזך zממווזמןהשתייכוהשטחיםמןחלק

הצבא.שלכשלסרנו
הבל·הרפובליקותשלושעברוה"אזםטלאנד"שללשיפוטו

כ"רייכס·הלבנה.רוסיהזבןואסטונתי,לטביהליטא,-טירת
 1935שמאזלזזה,היינריךמ,נהה"אזסטלאנד"שלקומיסאר"

 ·"שלזוויגהגרמניתהפרובינציהשלנאציגאזלייטרשימש
כ"רייכס·לתפקידוריגה.בעירהיהמושבומקוםהזלשטיין".
 • 1941ביולי 2sב·בקרבנההושבעקזמיסאר"

ל"גנרל·הפכוה"אזסטלאנד"שלהמינהליזתהיחידותארבע
לזזההוציא 1941באוגוסט-13בראשיים).(מחוזותבא.צירקן"

הוראותהלבנה,ורוסהיאסטוניהלטביה,ליטא,שללקזמיסארים
במבואב"רייכס·קומיסריאט""אזסטלאנ.דבהיודיםלנהוגכיצד

הסופי"ל"פתרוןעדכינאמר'כ"םדויות",שסומנולהוראות,
ה"כללים"בעינםנשאריםב"אוסטלאנד"ההיודיםשאלתשל

נוגעיםה"כללים"אין . 1941ביולי 27ב"בקרבנהבנאומושקבע
על·בעיקרהמתאימים,האמצעיםננקטיםכברשבהםלמקומות

להשתמששיבעל·פה.בזמנושנמסרכפימשטרת·הבטחון,דיי
באמצעיםלהשתמשאפשרותכלאיןשבהםבמקריםרקבהם

חלםיה"כללים"היהודים.שאלתשלהסופי"ל"פתרוןאחרים
קודםשהיוה"אזסטלאנד"בארצותהנמצאיםהיהדויםכלעל

וחלקיםהבלטיותהארצותפולין,צ'כוסלובקיה,גרמניה,אזרחי
בהיודילנהוגישכיצדמוסבר!הסו;גייטית.רוסיהשל~חדים

(חצי·יהודים).ב"מעורבים"ובעיקרב"אזסטלאנד"חו"ל
קומי·ה"גנרלשינהיגולאחרשמידב"כללים",נאמרלהלן
כלשלרשיוםלערוךעליהםאזרחי,מינהלבשטחיםסארים"
צהוביםדוד""מגןסימנישנילענודעלהיםולצוותהיהודים

אתלהחלףי :היהודיםעללאסורשיהחזה).ועלהגב(על

הגלילמושלשלושיוןללאהדירה,אתאזמקזם·המגזרים
באמצעי·תחבורהלהשתמש ;המדרכותעלללכת ;העיראז

לבקר ;מגרשי·משחקיםגנים,במקזמזת·מרפא,לבקר ;ציבוריים
 • nלה ,בתי·םפרמוזיאונים,ספריות,בתי·קזלנעו,בתיאטראות,

דינילפיהשחיטהנאסרהכמז·כןמכשירי·רדיז.מכזניות,זיק
בחוליםזרקאךלטפלרשאיםיהדויםרופאיםהיהודית.הדת

להעבירישיהודים,שלבבעלותםשהיובתי·מרקחתיהודים.
במקצועותלעסוקלהיודיםאסוראריים.רוקחיםשללרשותם

מסחר.סוכניבנקים,פקדייוטרינרים,עזרכי·דין,נוטריונים,של
 •סוכנויותולנהלניידינכסי·דלא·למכוראזלקנותלהיודיםאסור

שבשרותםאנשיםהיהודי.הרכושכלאתלהחריםישמשלוח.
הגרמני.השלטוןלמוסדותכךעללהודיעחייביםיהודירכוש
ישליהודיםיהודי.רכושלמסורישכיצדבהוראותנקבע

וחלבנים.הבגדיםהרהיטים,מןביותרהנחוץאתרקלהשאיר
רובל)(שניפנינג-20מיותרלאלהשאיריש :לכסףבאשר

ליזם.נפשלכל
גביטאו.תההיודיםאתלרכזשישבהוראות,נאמרלבסוף

שאפשרבמידתרקהגיטולהיודילתתישומצרכי-הזנהמזון
הכללית.חאזכלוסיחמידילהפקיעםמיוח,דקושיללאהיהי,

עניינהיםאתלסדרהיהודיםיכוליםמזשל·המחזזשלבהשגחתו
 Ordnungs ·((משטרה)סדר""שירדתלהקיםוגםהביסובתוך

dienst ( .נתזןלהיותצריךהרמטית,הסגורהגיטז,משלהם
היחד·אתהמקומית.האזכלזסיהשלמשטרת·עזרשללשמירתה

הביטובתוךלעבזדת·כפייתלקחתישלעבודהמסוגליםזים
בעבודת·המשתמשיםמפעלים,אזפרטייםאנשיםלו.מחוצהאז

מושל-הגליל.לקופתזהעבורלשלםחייביםיהודית,כפיהי
צווים.להוציאזכותלמושליםשיה"כללים"במסגרת

כביכול,מתייחסים,שהםהרושםאתליצוררצוהנאצים
בשט·האחריםלעמיםמאשרתשומת-לבביתרהבלטייםלעמים

רחבותששכבותהעובדה,אתניצלוהםבמזרח.הכבושיםחים

בשניםהסובייטימהשלטוןסבלוואסטוניה,לטביהבליטא,
נדיחיםלמקומותההמוניתההגליהבעתבעיקר , 1940/1941

לשלושתהגרמניהכיבוששלטוןשליחסובברית-המועצות.
ולאמוןהגזעיל"יחוס"באשרזהה.ההילאהבלטייםהעמים
-השניבמקוםהאסטונים,הראשוןבמקוםעמדותנאצי

ביטוילידיבאזהדברהליטאים.-האחרוןובמקוםהלטבים,
המקומי.למינהלהכובשיםשלביחסם

הלנינגראדיתלחזיתלשלוחהימלרציווה 1943בינואר
מאדחיבבהואהבלטיות.הארצותמןמגוייסיםג;גרים 4000
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בארחהיותרמאוחר .והאסטוניםהלטביםשלררח·הלחימהאח

כפיצוי .".ס.סוואפן"לואסטוניםלטבים 30,000גויסושנה
 .הס.סבמערךגבוהותלדרגותואסטוניםלטביםכמההועלו

הנאציםראשירצוסטלינגראדלדיהגרמניםמפלתאחרי
 13ב"הבלטיות.בארצותהאוכלוסיהבעיניחןזאת tלובברלין

שלהמזרח"לענייני"המיניסטריוןהוציא 1943בפברואר
על·שהולאםפרטי,לרכושהזנוחאתלהחזירפקודהרוזנברג

זאתתמורתוליטא.לטביהבאסטוניה,הסובייטיהשלטוןידי
למרכבתוביתר·שאתלהירתםהבלטייםמהעמיםהגרמניםדרשו
שנתבראשיתהגרמני.הנצחוןאתלהבטיחכדיהיטלר,של

בברליןהגרמנים.לרעתנוטההצבאיתהמערכההתחילה 1943
הבלטייםלעמיםלתתלחוכניתיותריפהבעיןלהתייחסהתחילו
הפעולותמהלךאךתרבותית,אוטונומיהשלמסויימתמסגרת

התוכניות.כלאתלאלשםהרוסיתבחזיתחצגאיות
מ"אוסטלאנד"הלבנהרוסיהנותקה 1944באפריל 1ג·

לענייני"המיניסטריוןלשיפוטנפרדת,כיחידת·מינהלועברה,
פתחויוני,בסוףאחדים,חודשיםכעבורבברלין.המזרח"

הסרב·הנצחרנותבשלהבלטיות.בארצותבמיתקפתםהסובייטים
מריגהביולי 2sב·לרזהרייכס·קומיסארנמלטהמדהימיםייטיים

לעניינימ"המיניסטריוןכךעללפקודהלחכותמבלילגרמניה,
שנשארה"אוסטלאנד",שלבחלקהמימשלאתבברלין.המזרח"

הרייכס·קומיסארלידיוקיבלהגרמנים,בדייקצרזמןעוד
הצבא·שיחרד 1944קיץבסוףקוך.אדירבאוקראינה,לשעבר
הקץבאבכךהנאצי.מהכיבושהבלטיותהארצותאתהאדום

"אוסטלאנד".על

 ) Generalbezirk litauen (ליטא""גנרל•ב~צירק
מלחמתבראשיתכברהגרמניםעל·ידיליטאנכבשהכאמור

אוסט·ה"רייכס·קומיסאריאטהקמתעםמדיגרמנהי-רוסיה.

במזרחמהארצותאדמיניסטרטיבילחלקליטאהפכהלאבד"
השםהיההגרמניהכיבושבתקופתהגרמנים.על·ידישנכבשו
ליטא"."גנראל-ב~צירקהמדינהשלהרשמי

וסביבותיה,וילנהכוללהסובייטית,הליטאיתהרפובליקה
מיליון 2-9בתאוכלוסיהעםקמ"ר, 59,500שלשטחתפסה

עםקמ"ר 68,000שלשטחתפסליטא"ה"גנרל-ב~צירקז.ינפ
ליטא"ה"גנרל-ב~צירקנפש.מיליוןלשלושהמעלאוכלוסיה

 :מחוזות-3ממורכבהיה
חושבים.מיליון 0.9עםקמ"ר 25,000-שאורלי . 1
תושבים.מיליון 1.2עםקמ"ר 28,000-קובנה . 2
 .חושביםמיליון 0.9עםקמ"ר 15,000-וילנה . 3

 .וילנה . 2 ;קובנה . 1 :ערי·מחוזשתיעודהיולכךנוסף
-"שטאדטקומיסאר"עירובכלמחוז,·מושלישבמהןאחתבכל

העיר.*מושל

ונטלן.פרןאדריאןד"רהיהליטאשלקומיסאר"ה"גנרל
הגרמניםעל·ידיהוסבקובנה(שםבקרבנההיהמקום·מושבר

 • 1941ביולי 2ב·ןלליטאהגיעהוא .) Kauen-~ן 1ל·קא

שירוח·הבטחון :עמדווהעריםהמחוזותמושלילפקודת
). S.D (, משטרת·הבטחון) SIPO (, משטרת·הסדר) ORPO (, 

תחתפלוגות-המשטרההיותחילהליטאי.תמשטרהרכמר·כן
והיינצה.תארםבאואחריו .ריסוקיהגנרל·מאיורשלפיקודו

וכןז'נדארמיםפלוגותמשטרת·הסדר,במקרםהיו,בערי·השדח
צבאית.משטרה

"קרויז·מינהלהגרמניםתקימוהמקומייםהיטלראוהדימבין
שחיוליטאיים,כלליים)(יועציםואטן""גנרלמונולינגי".
הכובשיםעםפעולהשיתפוואשרשריםבבחינתלכאורח

לשעברהגנרלעמדבליטאראט"ים"ח"גנרלבראשהנאציים.
ניסוכאשר , 1934ביונינאס. 1קףביליפטראסהליטאי,בצבא
 ,סמטונהשלטוןנגדלהתקומםהיטלר,אוהדיוולדמאראס,נאמני
לאחרלמתקוממים.והצטרףתכלליהמטהראשקוביליונאסהיה

בבית·חסוהר.ישבההפיכהבסיוןשנכשל

 .משלחםעברהיההגרמנים,עםהפעולהמשחפילליטאים,
 17שלהפאשיסטיתהמהפכהלאחרקצרזמן , 1927בשנת

פלוגות·בליטאלהקיםררלדמאראסאוהדיניסו , 1926בדצמבר
פלוגות·כדוגמת ,) Gelezinis Vilkas (הברזל""זאבבשםסער

חייזריךחס.ס.,מנהיגהעביר 1939יוניבסוףהנאצים.שלהסער
לשר·חחרץבליטא,וולדמאראסמאנשישנתקבלסודי,תזכיר

שתחליטווולדמאראסאוהדיכתבוזהבתזכירריבנטרופ.הנאצי
אנטי·פעולהתנהלרשאאית,שחנאציתמפלגהבליטאלהקים
וולדמאראסאנשיסמטונח.שללמשטרוקשייםותגרוםשמית
עלהמלץיחייזריוונשק.בכסףעזרהגרמניהמממשלתביקשו
 .בהתאםנדג,והנאציםנשק.מתןעלהמלץיולאבלב,דכסףמחן

-בררילנה jקר~מרהאנס-קרבנהבעיר :היוהעריםמרשלי *
מחוז jל~נצן-קובנהמחוז :המחוזמושליוולף,הורסט
גווקה.האנס-שאורלימחוז Iהינגססהאנס-וילנה

הלאומניםהליטאיםשלתקוות·השואקץ

הסובייטיםשלהראשונהשלטונםבתקופת , 194 4-ס 1בשנים
מוסדותבעזרתבגרמניה,ליטאייםפליטיםהקימובליטא,

- Lietuviu .(הליטאיים"הפעילים"חזיתאחגרמניים, L.A.F 
Aktyvistu Frontas (, "מקבוצותליטאיםתשתתפוזרב"חזית

נגיארירציוס,גנרלהונדזיארירציוס,גנרלכיניתםשונות,לאומניות
תומכיואחרים.אמבראזיאוריציוםי·ד"רבוביאליס,קולונל

עמדוחםהסובייטית.בליטאחוליות·סחרהקימוח"חזית"
הגרמני.שיררת·חבטחרןועםהצבאיהריגולרשתעםבקשרים

תעמולהבהםוניהלו(ידיעונים)בולטיניםתוציאוח"פעילים"
להתנגשותהבריחםאחהכינוהםהיהודים.ונגדהסובייטיםנגד

הסובייטית.רוסיתלביןהנאציתגרמנהיביןלבואהעומדת
ה"פעי·החלו 1941באביברבות.תקוותחלוחםזובהתנגשות

וכיחודים.בסובייטיםלמלחמת"פרטיזנים"חוליותלהקיםלים"
ה"פעילים"פרסמוהסובייטיתלרוסיתהגרמניםפלישתעם
לערוךתשעההגיעהכיהשאר,ביןנאמר,בולליטאים,מינשר

מעול·רקלאתשתחררליטאההיודים.עםהאחרוןהחיזzבוןאת

במינשרהשנים.מאוחבןמעול·היהודיםגםאלאהסובייטים,
מאזבליטאקיבלוהיהודיםאשרוהזכיונות,הזכויותכלשנקבע

מידלעזובההיודיםעלומבוטלות.בטלותהגדול,ויטובטימי
השתתףאוהמדינה,בכטחוןשפגעיהודיליטא.אדמתאת

בליטאעונשו.עלויבואלדיןיועמדהליטאי,העםנגדבנגישות
ליהודיאףואמצעי·קיום mזכויות·אזיינתנולאהמתחדשת

,:זן. , , ...אחד •·;~

הכריזגרמניה-רוסיה,מלחמתפרוץלמחרת , 1941ביוני-23ב
ליאונאסהליטאים",הפעילים"חזיתמראשיאחדקובנהברדיו

ליטא.שלהלאומיתעצמאותההוקמהשרבכיליאניס, iפראפ
במלחמתוהותחילאזהוקםאשרהעליון",הפרטיזנים"מטה
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היהודיתהארכלרסיהנגדובפוגרומיםהנסרגיםהרוסיםנגד
בהרכבזמניתליטאיתממשלההרקמהשהנההכריזחסרת·הישע,

 :הבא
ראש·ממלא·מקרםא, eשקירקאזיס-ראש·דמ.משלה

שראמבראזי~וריצירס,יוזאסד"ר-ינוך nרשר·ההממשלה
סטאסיסגנרל-הבטחוןשרסקיפיטיס,ולאס eראער"ד-החוץ

שדפיסים, 15שלירנאםקלוונל-הפניםשרראשטקייס,
אדולפסד"ר-התעשהישרמאטולירניס,ירנאס-האוצר

ק- nהשרמאצקי~וויציוס,צ'יס 15-מהמשפטיםשרדאמ,שיס,

קסאבזiראסד"ר-הבריאותשרריטק,ס,באליספרופ'-לאות
לאנדסברגיס·ריטוטאס-הקומונליהמשקשררינצירס,

ויינא,סקאס,פראנאס-המדינהומבקרהמסחרשרז'מקאלניס,
שראיראיס, eירזאסד"ר-הסוציאליוהביטוחהעבודהשר

ירזאס-תעמוהלעניינימנהלויצקיס, 1נאנטאנאס-התחבוהר
ליאונאס-הליטאים"הפעילםי"חזיתבא·כוחסינק,ס,

פראפוליאניס.
שוניםלחוגיםלפנותניסהבברלין,זמןאותרששההשקירפא,

הנאצים,החדשה.הליטאיתבממשהלשיתמכובבקשהבגרמניה
ארובמזרח,הכבושיםלחבלי·הארץמשלהםתוכניותלהםשהיו

מהיוםליטא.שלה,עצמאותהכרזתאתערהבעיןמלכתחילה
הםלפעולתה.והפריעוהליטאיתהממשלהאתתחרימוהראשון
גם . 1941ביולי-19לעדבמעצר·ביתשקירפאאתהחזיקו
אותרשההאשרסקיפיטיס,הזמנית,הממשלהשלהחוץ""שר
מגרנמיה.לצאתהושרהלאבברלין,זמן

פנימיים.מאבקיםהחלוהליטאים"הפעילים"חזיתבתרך
הלאומנית"הליטאית"המפלגהאתהקימוהקיצונייםהחוגםי

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

מדרהגשיטפארשלבהשראתופץר 1941ביולי-24ל 23ה·
שלטוגותהפסיקו 1941באוגוסט sב· • LAFה·נגד LNPה·של

אותת.וחיסלוהליטאיתה"ממשלת"פעולותאתהגרמניהכיבוש
שהיוהכלליםי,היועציםאתכאמור,מינו,הםזאתעםיחד

 LAFת·תומכימביןפעיליםעשרותכמהבידהים.כלי·שרת

אתלהביאכדאילכךבקשרהכיבוש.לשלטונותזהנעבידפגר
 :הבאהההתכתבות

דרךתזכיר,ונטלןפרןד"רשלח 1941כספטמבר 26ב"

לענייניהדיירמיניסטראלה"אוסטלאנד",שלה"רייכס·קומיסר"
מסרובספטמבר 16ב"כיסיפרובובמזרח,הכבושיםהחבלים
באומגרטל,ד"רליועץ·הממשהלהליטאים,ה"פעילים"באי·כרח

ההיה"פעילםי"תזכירבליטא.למצבביחסעמדתםעלתזכיר
נספחיםשבעהאליו,וצורפוומציצקאספארפוליאניסבידיחתרם
הגרמנים.שלטוןתחתבליטאבחייםהקשוריםשונםיענייניםעל

"הפעיליםנציגינתקבלו 1941באוגוסט sב·כינאמר,בתזכיר

שהחליטולומסרוזוובפגישהונטלן,פרןעל·ידיהליטאים"
אשררחב,מי·עמבסיסעלולהעמידוהארגוןאתמחדשלהקים
לאחרלגרמנים.אהדההרוחשיםהליטאים,כלאתאליוימשוך

טענוהנאציתולגרמנהילהיטלרמחמאותושפעדברי·חנופה
השלטוןכלאתנטלושהגרמניםמהעובדה,מאוכזביםשהם

שתהיהרוציםהיוהםבצל.השאירוהליטאיםואתנידידם.
הגר·בפיקוחבלתי·תלריעצמישלטוןשלמסוימתצוהרלהם

התזכירשל 5בסעףינאמרוהטענותהתבעיותשארביןמנים.
אתוניצלושדדואשרהיהודםי,ואוצרות"רכוש : ) 8(עמוד

לרשותנמסריםאינםהליטאי,העםואתהליטאיתהממשלה

הליטאי"·העם
מד"רדרשונטלן,ד"רלאזניהתזכירענידהגיעכאשר

בראשנזףהואלכרתכיו.התזכיראתיחזירכיבאומגרטל
עלמראשידעלאאשרעלקוביליונאס,הכלליים,היועצים
הבכיריועץ·הממשלהכיוטען,,הצטדקקרבילירנאסהתזכיר.

) Oberregierungsrat ( הקבוצותשעניינילו,אמר!$סאןד"ר
התערב~זלולכן!$סאן,הד"רשלשלו,בסמכותוהםהפוליטיות
לקרבילירנאס,נוספתפעםהבהירונטלןד"רבענין.קרבילירנאס

אלה.כגוןעלנייניםגםמתרדךלשמשעליוכי
הדיירלמיניסטרונטלןר 11דכתב 1941בספטמבר 2ב·ד

 1941בספטמבר 23ב"כילו,ומסרבמזרחהכבושיםלשטחים
 15ב"ששלחומתזכירהעתקהליטאים 11פעילים 11הלושלחו

המצבעלבראוכטיש,פרןפילדמרשלואלהיטלראלבספטמבר
להיטלרהתזכיראתלפעול.האזרחיהשלטוןשהחללאחרבליטא

בליטא,הצבאיהמושלרל, eלגנראל·מאיורמסרוובראוכיטש
-ונטלןד"רכותבכך-פולגנראללמיועדים.להעבירוכדי
השלטוןבעניינימטפלהתזכירכיאםהעביד,עלר,להודיעלא

התז·לשםהועברבגרמנהיקלריקלייםחוגיםבעזרת ...האזרחי
הצבאביןלסכסךמנסיםשהליטאםיסבורונטלןד"רניר.

כיוצרהתזכירבעליעל·ידיהמוצגתאזרחי,הגרמנילשלטון
במדינת.נורמלי"בלתי"מצב
מפריעההליטאיםה"פעילים"שפעילותגרסונטלןד"ר

 1941בספטמבר 26מה"שהחלצירותהואהאזרחי.לשלטון

ציורהכןיוחרם.ורכושההליטאים"הפעילים"חזיתתפוזר
אותהתזכיר,לכתיבתהראשיהיוזםפראפולאיניס,ל.אתלאסור
בחקירהולהתחילשיררת·הבטחון,לידילמסורהאשמיםשאר
הלרשותהליטאיםהכלליים""היועציםיכלואידלברר,כדי

שלתם.המשרדבצרכיישתמשושה"פעילים"
בעירתכמהלטיפולראויותהכלשלמרותמוסיף,ונטלןד"ר

וכדרמה.המסיםבעייתכגוןבתזכיר,שהוזכרו

הנאצים,אוהדיליטא,עסקנישלתקררת·השואלקיצןהגיעוכך
היטלר.שלטוןתחתליטאשל"עצמאותה"אתלהחיות



לוי\דב

בליטאיהודיםהשלזוייו 1הכאבק 1הכ
השניה"ת·העולם 1בכנלחכהנאציםנגד

-ביבלירגראפיחומרעלבעיקרמבוססתולהלןהסקיהר
ראיונותעלגםמסריימתובמידה-ואחרסובייטייהדוי,

מהידביזיהיהודיםחיילים-60כעםהמחברשערןאישיים

ראיונותאחרות.ובארצותבישראלהנמצאיםלשעבר,הליטאית

ליהדותהמכוןשלבעל·פהתיעודמדורבמסגרתקוימואלה
בירושלים.העבריתבאוניברסיטהזמננו

המלחמהפרוץערבא.

הצעירהלמדינהלסייעהשאיפהעל·ידימודרכיםבהירתם
בשערתלמרפתאזרחותליטאיהודיהוכיחועצמאותה,בביסוס
כמתנדביםהשתתפויהודים-3,000מלמעלהחמורות.מבחן

 1918-בשניםליטאשלהעצמאותבמלחמותמגרייסיםוכחיילים

שיררת·חרבהעלוהוכרזהמדינהמשהתבססהואילו 1 ; 1923
זרחרבתםאתהיהודיםהצעיריםמילאוהסדיר,הליטאיבצבא

התחמקותשלבולטיםמקריםנודעושלאוכמעטבנאמנות,
בעתיחרדית iLהארכלרסיהבקרבנודעואשרבצבא,מהשירות

הצארית.רוסיהשלטון

צמחמלחמרת·חערלםשתישביואףרעלזרעובדהאףעל

רתנרערת·נרערארגוניםשבמסגרתיהודים,שלחדשדורוגדל

ובתרבותבצופיותהמקובלים,הספורטענפיבכלאחיזהלוקנה
לקריירההנטיההיהודיםהצעיריםביןבלטהלא-הגרף

הליטאי.בצבא·הקבעהיהודיםהקציניםמיעוטגםומכאןצבאית,

המפותחהלאומיבאופייםלמצואאוליניתןזרלתופעההסבר
לחייהתאימושלאהגבוהה,התרבותיתורמתםליטאהיודישל

קציניםרביןהקסרקטיניםבתרךמשפחותיהם)(עםצבא·קבע

לגמרי.שרביםומנטליותאורח·חייםבעלילא·יהודיים,מקצועיים

שהשתרר ,הפאשיסטי·למחצההמשטרשלקיומושגםנראה
שיטתיבארiכןוצמצם 1926בדצמברההפיכהלאחרזרבמדינה

לחפשיהודיםצעיריםעודדלאהיהודיים,האזרחיםזכריותאת
בצבא·הקבע.עמדות

 ,) 1940/41 (הראשוןהסובייטיהשלטוןשלהקצרהבתקופה

היהודיהנרעדובפני 16ה"הסובייטיתלרפובליקהליטאמשהפכה
למעשה)גםלא·קטנהובמידהלהלכהפניםכל(עלנפתחו

אפילו-שרביםממשלתייםתפקידיםלמלאבות mאפשרויות
ונשלחוהצבאיתהקריירהבדרךמעטיםיהודיםאןהלכואז

ניכרמספרנקלטזאתלערמתהצבאי.בבית·הספרללמוד

המיליציהבשררותגתי,והמפלהממשלתיבמנגנוןיהודיםשל
הפנימיים.ושיררתי·הבטחרן

 ·האנטי·סרבייהליטאייםהאלמנטיםעל·ידינוצלהזרעובדה
רבת·מחתרתיתפעילותקיימואחר·כךשהתברר(שכפיטיים

זאת"הסובייטי·יהרדי"·המשטרנגדרבתילתעמולההיקף)

פולי·מסיבותשהרגלוהאנשים, 30,000שבקרבלמרות ,ועוד
בברית·אחריםנידחיםולמקומרתלסיביר 1941יוניבחודשטירת

נגדההסתהגברה-יהודים, 7כ·oסס,גםנמצאוהמועצות,

לידתהוהיאהקומוניסטי,השלטוןעםכולםשזוהרהיהודים,
הסתהשלזרבאווירה 2הכרשר",בשעת"מהםלהיפרעבאיומים
 ,היהודיוהמיעוטהליטאיהרובביןגדולהומתיחותארסית
המלחמה.פרצה

 ,,,·לעשנערןמקיףממחקרחלקהםזה,במאמרהמובאיםהדברים •

העבריתהאוניברסיטהשלזמננוליהדותהמכוןבמסגרתהמחבר

שדה,יצחקהאלוףש"עצבאיתלספרותבפרסושזכהבירושלים
בספרוהמחבר ,,,·לעפורסמוהמחקרמימצאיתשל"ב.שנת

 1941-בנאצים,ליטאיהודימלחמת-נפשםעלועומדים"לוחמים
תשל",דירושלים,העבריתוהאוניברסיטהושם"יד"הוצאת ," 1945

 ·רתעוצילומיםביבליוגרפיה,מפתחות,טבלאות,מפות, +עמ' 267
באנגלית.תמציתוכןדרת

המלחמהפרוץעםב.

הגייסותטוריראשוניכבדה,הפצצהלאחרפרצו, 22.6.41ב·

נסרגשםשחנהכשהצבא·האדרםליטא,לגבולותהנאציים
היווהפתעהתדהמהמרכיבראשים.קרברת·מאסףתוךבפניהם

היחידהתגובתםהמקומיים.והמפלגתייםהאזרחייםהשלטונותגם
רלהמ·במקרמרת·ריכרזוהמפלגההמנגנוןפעיליאתלרכזחיתה
לפינויבעיקרוהתייחסולבראאיחרולאההוראותלהוראות.תיו

מרביתגרייסרכךולשםהסובייטיים,הפעיליםמשפחותשלמיידי
אנשיגםליטאאתלעזובהחלוכמו·כןהממשלתיים.כלי·הרכב

 ,העממייםהקרמיסאריםובראשםוהמפלגתיהממשלתיהמנגנון
הליטאית,הקומוניסטיתהמפלגהומזכירותהמיליציהמפקדי

ליטא(צבא 29ה"הטריטוריאליהקררפרסשלקציניםואף
ממחבואיהםמזרייניםהגיחוהליטאיתהמחתרתאנשילשעבר).
ליטאהיודי ."ה"הירדיםרבבני·בריתםבסובייטיםשפטיםלעשרת
לגורלם.עזוביםאיפראנותרו

בפרליןהנאצימהגיהנרםלהיחלץשזכריהודים,פליטיםמפי
מהליטאיהדויידעו ,בליטא)זמנימקלט(ומצארהכבושה

לאכמר·כןהמתקרבים.הנאצייםהקלגסיםמידילחםצפרי
הליטאיםכנופיותשלהזדוניותהכנותיהםמעיניהםנעלמו

השאלהביהודים.המוניטבחלבצעשכרנו)כפי(ה"פרטיזנים"
בלב ) 1941ביוני 24-22 (ימיםבאותםניקרה "?לעשרת"מה
שקלוהמשפחה,בתרךכןעלהתווכחו ;ליטאמיהודיאחדכל

תרת nבישיברת·מזהבעניךדנו ,חטופותבשיחרת·רעיםזאת

כילהכרעה,וקשהגורליתחיתההשאלהאכן,מאולתרות.
היוהיהודיםבפנישניצברהאפשרויותהרב,;שללאמיתר
 :דהיינומבטיחות,ובלתימעורפלותמועטות,

הסובייטיהצבאבעקבותשהיאדרךבכלמליטאלברוח . 1
עדר"להמתיןלגבולשמעברהבלתי·כבושיםל·~טחיםולהגיע
זעם".יעבור

מןהתחמקותכדיתוךליטאביערותמחבואלמצוא . 2
ביןבני·בריתולמצואהליטאיותוהכנופיותהגרמניהצבא



 j1כללימדור

שמבחינהאחרים),אלמנטיםראםקומוניסטים(אםהליטאים
ובצורההגרמני,מהכיבושלסבולעשוייםהםגםהיופוליטית

ארשם.מעלהשואהאתשעה,לפילפחותלסלק,כזאת

"נחכהבבחינתולצפותבמקום-מושבואחדכללהישאר . 3

ונראה".

מהרהעדנתבררהללוהתיאורטיותהאפשרויותשלושמתוך
השלט,-עודדולאאחדמצדמעשית.אינההשביחשהאפשרות

שעהאותהמסוגליםהיולא(וז~ףהמקומייםהסובייטייםנדת
מצדיהודים). :(קריבכךהרוציםהאזרחיםפינויאתלעודד)

למלחמת-גרילהרציניותהכנותשוםנעשושלאהסתברשני,
כללפינויברורהמהוראהכתוצאהכן,עליתר sבמקום,

כוח-זובשעהליטאמשטחנעלםהקומוניסטיתה"אקטיבה"
שבחיקהאפקטיביתפרטיזניתתנועהלכינוןרציניפוטנציאלי

עלליטא.מיהודימסוייםחלקלפחותמקוםלמצואאולי,יכלו,
כוחשוםבליטאקייםהיהלאשעהשאותהוכמהכמהאחת

בקרבשכןוכלוהרוסי,הפולניהמיעוטיםבקרבלא-מגובש
שמסו-ואנטי-נאציתדמוקראטיתאוריינטאציהבעליליטאים

היהודים.עםפעולהולשתףמחתרתיתפעילותלכונןהיוגלים
הראשונה.איפואנותרהיחדיהמעשיתכברירה

ה"לופט-מטוסישל(הפצצותהרביםהמכשוליםלמרותואכן,
הפא-הליטאיותהכנופיותמצדומעשי-רצחמאסריםוואפה",

רובםליטא,•מיהודי 2s ,-000כמזרחההמסעהקיףשיסטיות>,
ברחובהפוליטייםוהגווניםהשכבותמכלהצבא,ובגילצעירים
וצמאים.רעביםיגעים,וטף.נשיםזקנים,ומיעוטםהיהודי,

ברגל,הדרךרובאתעשוהלוהטת,שמש-הקיץקרניתחת
ורציחותהפצצותאחריותרמילים.קטנותמזוודותכשבידיהם
 1s,oooכ·רקזכובדרכים,להםשארבוהליטאיותהכנופיות

הסובייטייםזקיפי-הגבולמצדהקשייםאתלעקוףההיודיםמבין
לנהוגכיצדברורותהוראותבידיהםהיולאבהתחלהכי(נראה

היתר,ברית-המועצות."למעמקיולהגיעזה)מסוגבפליטי-חרב
תשושים,כשהםלמקומותיהם,לחזורנאלצובחיים,שנותרו

מיהודירבבותאותםשלהמרהגורלאותםופקדואבלים,יגעים
יכלולאואחרות,פיסיותמשפחתיות,סיבותשבגללליטא,

ובלית-(בריחה),הראשונהבאפשרותלהסתייעמלכתחילה
השלישית.ב"אפשרות"נאחזוברירה
שנאלצואלההן-ליטאיהודיהשכילולהלןשנראהכפי

נכבדהתרומהלתרום-לצאתשהצליחואלהוהןלהישאר
המלחמהלמאמץוהמקום,הזמןבתנאיבהתחשבמירכית,וכמעט

הנאצי.הפולשנגד

במקוםהמאבקג.

פלישתעםליטאיהדותשלראשהעלשכיחתההשואה
עלהשטנייםובמהירותהבאכזריותהבהיקפה,עלתההנאצים

בחודשיםובעיקר , 1941שנתשלהשניתבמחציתהמשוער.כל
הידועותה"איינזאץ-גרופז"על-ידינטבחואוגוסט-אוקטובר,

 o/80°כ-הליטאים","הפרטיזניםשלהפעילבסיועםלשמצה,

רובםיהודים, 4,ס oooכ-נותרוליטאבכלהיהודית.מהאוכלוסהי
קובנה 1 ) 1943ב·(חוסלונציאז t5וסוו:וילנהגיטאות-4בככולם

עד(אקציות)לזמןמזמןהקזת-דםתוךשהתקיימוושאורלי,
הסובייטי.הצבאעל-ידיאלועריםלשחרורסמוך , 1944יולי

כלואיהשכילומר,בסיוןלמודיובהיותםהכב,דההלםלאחר

תודגבתהשלשונותצורותהאמורהבתקופהלפתחהגיטו

שלטן-שלפוסקותהבלתיהגזירותכנגדהליעפוהליבס
בתנאיהיהודיםבידוד :היתההעיקריתשכוונתןנדת-הכיבוש,

ניתזהעתשבבואזול,ככוח-עבודהוניצולםוהשפלההרעבה
לחסלם.יהיה

 ,-1941בעודפיסייםגילויי-התנגדותלנוידועיםאמנם,

ובצורהבודדותתופעותאלההיואךההמוני,הטבחבתקופת
במערכתיהודיםשלבפעולות-חבלההדיןהוא eספונטאנית,

-תההלהתגבשותאנועדיםזאתלעומתהנאצים.שלהצבאית
במסגרתזו,בתקופהבתגרואמהותבבכומתהתבגדו

בגיטויחיאל"ו"פלוגת *.א.פ.פ :(כגוןמובהקותתנועות-מחתרת

בגיטאותקטנותוקבוצותקובנה)בגיטו **ואיכ"לוילנה,
וערו.רקושידארקיידאןמחנרת·עברדת ,נציאן 15וסוושאורלי

הקבוצותשרידיאיחודתהליךתוךלרובקמרהללוהארגונים
הקרמ,-החלוציות,(התנועותהיהודיברחובשהיוהפוליטיות

בלתיויוכחיםתוךוהדתיים).הרביזיוניסטים"בוגד",ניסטים,
קבוצותהתעצמוביער"),או("בגיטוהלחימהדרךעלפוסקים

שהשל-כזובמידהניכר,וחברתי-צבאיארגונילכוחוהפכואלו
בקרבנה,(ה"אלטסטנראט"בגיטארתהממוניםהיהודייםטונות

נאלצו ,נציאן) 15ובסררבווילנהוהידונראטיםכשאורליהנציגות
ברצון.שלאאוברצוןבהןלהתחשב

הכרוזוילנהבגיטוהופיעבו , 1.1,42שבידהתקופהבמיזtך

פריצתלמעשהמשהחלה- 1943ועד 7לטבח",כצאןנלך"אל
תנועת·יזמה-בגרמניםפרטיזניתמלחהמלשםליערותהדרך

ניצניעםושיתוף-פעולהלמגעפוסקיםבלתיבסירנותהמחתרת
ביותרדלהעדייןשתיתהבליטא,הסובייטיתהפרטיזניתהתנועה

מטהמצדוהקשרהסיועבמידתלחלוטיןתלויהזאתועם
בתנאיבמוסקבה.לפעולשהחלהליטאיתהפרטיזניתהתנועה
היחסולאורהכלואים,היהודיםשלהמוחלטוהניתוקהבידוד
והשתיקהוהאדישותהליטאיתהאזרחיתהאוכלוסיהשלהעוייז

קיימיםשהיו(במידההליטאית"האופוזיציה"חוגיאתשאפיינו
כלשהולקשרהיחידההמעשיתהאפשרותגםזוחיתהבכלל),

מסתברתמכאזמוסקבה).דרך(אמנם,החיצוןהעולםעם
הנאציבפולשליטאיהודישלהאקטיביתשהמלחמההעובדה,
ךותגםופעמיםופוליטיתארגוניתזיקהתוךלפחותנערכה
שעהאותהשנוהלההצבאית-מדיניתבמערכהמוחלטתתלות

יפהשהובןבל-יגונההכרחזההיהברית-המועצות.על-ידי
תנועת-המחתרתאתהשרכיבוהפוליטייםהחוגיםכלעל-ידי

היהודית.

ולהתמקחמייגעיםויכוחיםמלנהלנרתעולאהםזאתעםיחד
בגדודים 8הלאומיהצביוןאתלקבועשעמדושוניםפרטיםעל

עםפנים-אל-פניםבידנשקעםנלחמושבמסגרתםהפרטיזניים
תנועת-נציגיביןנתגלעופחותלאמריםחילוקי-דעותהאויב.

בליטא,הפרטיזניתהתנועהראשילבידהיהודיתהמחתרת
תנאי·עלזימאן,***ג.היהודיהוא"יורגיס",הצנחןביניהם

שלהגיטומןיציאתםנמנעהמכךכתוצאהים.שקהלבק

פרטיזניםרן.(ארגארגאניזאציע'פארטיזאנער'פאראייניקטע •

מארחך),

לוחם',כללייהודי'ארגון **
ידועהיה ,מאריאמפולבאיזוררזה nבעל·אשלבנר ,מאןזיג. • • •

מראשיהיה-1940כקומוניסטי.ועסקןכמורההמלחמהלפניבליטא

והציונית.העבריתוהתרבותהחינוךמערכתאתהמחסלים
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ליערותלפרוץהבחינותמכלמוכניםשהיואנשי·מחתרת,מאות
הפרטיזנים.לשורותלהצטרףעל·מנת
תנועת·המחתרתהצליחהואחרים,אלהמכשוליםלמרות
התנג·תוךולפעמיםשונים,ובאמצעיםזחבולות 1ב-היהודית

נשקןעללוחמיםפלוגותלהעביר-הגרמנים,עםשןת·דמים
מוכרת,ובלתיעויינתסביבהשלהארוכהבדרןהקרבי,וציודן
באופןשהלמופרטיזנייםגזוזיםהקימושם ;היערותלעמקי
הצבאית,התחבורהובעורקיהגרמנייםבחילות·המצבשיטתי

במוסקבה.העליונההמפקדה·הצבאיתעםתיאוםתוך
הסביבהובעיירותוילנהבגיטולשעברחברי·המחתרתמרבית
דרומיתק"מ-30כ ,רזרניקיביערותהליטאיתבחטיבההתרכזו

אבאבפיקוד"הנוקם", :יהודייםפרטיזנייםבגדודיםמווילנה,

לפא·"מוות ;קפלינסקישמואלבפיקוד-"לנצחון" ;קובנו
אהווןבפיקוד-ו"המאבק" ;פראנויעקבבפיקוד-שיזם"

אהרונוביץ,

בפיקודובחלקםשהגיעווילנה,מגיטולוחמיםשלרבמספר
בגבולנארוטשיערותעד *גלזמאןיוסףפפ"אמטהחברשל

"נקמה",-יהודיפרטיזניגדודהםגםשםהקימובילורוסיה,
זרחהליטאיהיהודיהוא"בףטא.נאס",הצנחןשלבפיקודו
יחידותבמסגרתגםנלחמומליטאדים iיהפרטיזניםרגובסקי.

וקאזאןנאליבוקנאטשה,ביערותבדרןם·ליטא,שונותפרטיזניות

 9נוספים,ובמקומותבלטביהביערותשבבילורוסיה,

שלבשורותנלחמוקובנהמגיטושיצאואנשי·המחתרתרוב
בארו·"רו.''קדימה",לכובשים","מורתכגוןמעורבותיחידות
שלמאמרםאתזהבספר 'ר[וערדהחפשית""ליטאבאס",
יהודישלוהפרטיזניםהמריתנועת :לזיןזובבדאוןא.צבי

קובנה].

מליטאהיהודיםהפליטיםד.

הגדולה"המולדתב"מלחמת

הכיבושתחתשנותרוליטא,יהודימביןמאודמעטיםבליבות
ברחואשרואחיותהיםשאחיהםהקלושההתקרהקיננההנאצי,

השמועהמבטחים.לחוףאמנםהגיעומזרחההמלחמהפרוץעם
הסובייטילגבוללהגיעשזכואלהואףנספו,ככולםשרובםאמרה
יכלולאהגיטוכלואיאכן,שבאו.כלעומתהוחזרו-הישן
הגיעואמנםיהודים,מרביתםליטא,אזרחירבבותשכמהלדעת
והתרכזולברית·המועצותטלטוליםשלרביםשבועותלאחר

השל·שלמסוייםסיועתוךואפילובידיעתם 10אזורים,במספר
המקומיים.טונות

ובקולחוזים,בעריםוהעבודההתזונההמגורים,תנאיכיאם

להסתגלהתאמצוהםביותר,ירודיםהיוהפליטים,התגוררושם
מהם,רביםנאלצווהחורףהסתיוהתקרבעםברם,זה.למצב
לנטושהקיץ,באמצעמביתםיצאובוהקללבושםמחמתבעיקר

לאזורילנדודכדיעבדו,שבהםוהקולחוזיםערי·מגוריהםאת
סבלם.עללהקלהחםהאקליםהיהעשוישםהמרכזית,אסיה
לאפגניסטאןלעקורתקוהפתחגםזהבאיזורראהמהםחלק
בלבדבודדיםלארץ·ישראל.להגיעומשם(פרס),לאיראןאו

דלתותעלהתדפקומהפליטיםרביםזאת.לממשהצליחו
"יגיי·לחזית.לצאתבמטרההגיוס)(לשכותה"ווייאנקומאטים"

למאמץחשובהבעורףהעבודהגםובינתייםהשעה,בבואסוך

 • 1941ובסתיובקיץהלאקוניתהתשובההיתה- "המלחמתי

יהודים,שלקטןלאמספרכברשירתזושבתקופהידועזאת,עם
 11לעבודה",וב"בטליוניםקרביותצבאיותביחידותליטא,יוצאי

המפ·ומרכזהליטאית-הסובייטיתהממשלההחלושעהאותה

ושממשלתמליטאבשעתושנסוגו-הליטאיתהקומוניסטיתלגה
לפתח-ובסמכותםבמעמדםלהכירהמשיכה·המועצותברית

הפליטיםיכלוזהבשלבזו.מארץהפליטיםהמוניביןפעילות
ילדיםסידורקרובים,לחיפושבאשררקבשירותיהםלהיעזר

הללוהפליטיםמילאוביותרנכבדתפקיד 12וכדומה,בפנימיות
היחידהדוגמת-להקיםהסובייטיתהממשלהמשהחליטה
שנועדהליטאית,צבאיתיחידהגם-והלטביתהאסטונית

שעהאותהשנמצאוהליטאיתהרפובליקהפליטיאתלקלוט
שנתבסוףהוכרזזויחידההקמתעלברית-המועצות.בשטח

נקראואשרהליטאית,הממשלהשלמוסמכיםונציגים , 1941
(פרידמן),לאטביסב.זימאן,ג. :היהודים(ביניהםכוח""מיופי

הפליטיםריכוזיבכלהתפזרוואחרים),טוב,ז.ל.פלאקכין,א.
המגוייסיםקבלתעלולפקחהמאורעעללהםלבשרכדימליטא

בטש·השונותלנקודות·הגיוסבאלפיהםנהרואלהוהמתנדבים.
ומשםוטשקאלוב,סאראטובפגזה,גורקי,סטאלינבא,דקנט,

גורקי,בפלךאשרבאלאכנהלעיירהמאורגנותבקבוצותהופנו
בשםמכןלאחרשנודעתהליטאיתהיחידהלהתארגןהחלהבה

"הרי·(ובקיצור " 16מס'הלאומיתהליטאית·הקלעים"זיביזית
שבצבא·האדום.הליטאית")ביזיה

 16ה·הליטאיתבדיביזיית-הקלעיםה.
וותלוותיההויכיזיה . 1

 *חטיבותיו, 4עלהליטאיתהדיביזיתחיתהוגודלהמבנהלפי
תות·חטיבת--224ן ;חיל·רגליחטיבות- 249 , 167 , 156 (

מוגברתדיביזיית·חי"ר-והשירותיםהסיועויחידותחנים)

לבחינהנוסףברם,מלחמה.בעתבצבא·האדוםהנהוגהבמתכונת
שלוהיקפההרכבהוכןהקמתהעצםהוכתבוהטקטיתהצבאית

-סטראופוליטייםשיקוליםעל·ידיבעיקרהדיביזיה
ביטוילידיבאיםאלהשיקוליםיח.דגםררחוקי·טווחיםיגט

י.גנראלהדיביזייה,שלהפוליטיהקומיסארשלבזכרונותיו
 :מאציזcזףסקאס

העולםבפניבדורותהצביעההדיביזיהשל"הקמתה
הניחולאהסובייטיים,העמיםשארכמוהליטאי,שהעם

להקשותהליטאיתהאומהאתעודדזהדברנשקם.את

אתוהגבירהפאשיסטייםהכובשיםנגדבמלחמתהעורף
התעמולהאתהפריכהוכן ...הסופיבנצחוןאמונתה

המרו·הבררגנים·לאומניםהליטאיםשלהאנטי·סובייטית
 '"'.'ל"וחמלאימפריאליזםשנטובים

הדיביזיהאחר·כךשמילאההתפקידאתלכןנוסיףאם
לקוריםמעבדהחדרתולשםמעולהכוח·אדםלבחירתכעתודה

מגוונת,פוליטיתופעילותריגולחבלה,לפעולותליטאאדמתעל
שינהלואדמיניסטראטיביים·פוליטייםקאדריםלהכנתכמקודוכן
מהגר·שחרורהעםמיד·הסובייטיתהליטאיתהרפובליקהאת

באופןחרגאכןהליטאיתהדיביזיהשלשהיעודמסתבר,-מנים
מלבדבצבא·האדום.רגילותבדיביזיות·חי"רמהמקובלבולט

המלחמה.לפניבליטאבית"רשלהאחרוןבהנצי *
שלקרביתחטיבהמנתההמלחמהבימיוסית.-ברפולק-חטיבה *

חייל. 2,500-2,000חיל·רגלים
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אליההועברובהמוניהם,לדיביזיהשזרמוהליטאייםהיהודים
בהםושהיה ,שזברתצבאביחידותכברששירתוחייליםגם

קציניםחיילים,לדיביזיההובאוכךליטאי.מוצאשלשמץ
אפילובברית·המרעצרתרשנרלדרליטאיתשמערשלאואזרחים

 . 19ה"מהמאהמליטאגוליםארלמהגריםושלישישניכדרר
ליטאיאופיזרביזיהילדלשררתהצורךבגלל :רעודזאת
מלקבלהסובייטייםהצבאייםהשלטונותנרתעולאמובהק,

והקצונההחייליםאתבעמדרת·פיקרדלהציבואףלשררותיה
 14,29ה"הטריטוריאליהליטאימהקררפרסששרדוהליטאית

בראשיתלברית·המרעצרתנקלעומרצונםשלאארשמרצונם
היוהפוליטיועברםהסובייטילשלטוןושנאמנותםהמלחהמ
ארתההמקובליםהקריטריוניםלפיהדעתאתמלהניחרחוקים
בצבא·האדרם.שעה

הרכבהולארדמח,דהדיביזיה,שלד 1המירדייעודהלארד
הדברטבעי-מאידךמחייליהרביםשלהפוליטיוטיבם

הסרביי·הפוליטיתוההשכלההחינוךתפשרזרצבאיתשביחידה
גדולמבגברןגםבההופעלכןעל .ביותרנכבדמקרםטיים

דרכםשונות,בדוגרתפוליטייםפונקציונריםשליחסיבאופן
 1הקדם·סובייטית.•בליטאמפלגתירתקבעליוליטאיםיהודים

השר·ביחידרת·המשנההמפלגתייםהתאיםבמרכזינסתייעראלה
לרחמים.ויותריותרהזמןבמשךשהקיפוגרת,

הדי·במסגרתהוקרשונזרעטלאאדם· nוכורביםמאמצים

משה,יששואמנותה,הל'טאית·עממיתהתרגזתלטיפוחביזיה
הליטאית-סוביי·ותודעתוהליטאיהאלמנטלחיזוקפנים,כלפי
דעת·הקהלבפניוהפגנהראווהלצרכי-חוץוכלפיטית,

בפרט.וברוסיהבחו"להליטאיםוריכוזי ,בכללהעולמית
ועלהדיביזיהבמסגרתוהתקיימושפעלוואחרים,אלהגופים

למקובלמעברלהרחבתהכאמורגרמושלה,הצבאיהתקן
הדי·כונתהזהבגללואזלירגילות,סובייטיותבדיביזיות·חי"ר

דברארגזה,כלומר,ניא", s:~דינ s:~"סריבשםגם 16ה"ביזית
ידביזיה.משליותרגדוליםבממדיםמקובץכוחעלשמרמז

המאפיינותהעיקריות,התופעותבשורתרונת nראחרונה·א

הסרב·בצבאאחרותדיביזיותלעומתהליטאיתהדיביזיהאת
כשליש-הארוכותוההכנותהאימוניםתקופתחיתהייטי,

סקירתתוך ,להלןשנראהכפי-המלחמתיקיומהזמןמעצם
באי·חשביהמלחמת·הערלםסוףרעדהקנזתהמיזםתולדותיה

פניעלהמתמשכים ,הליטאיתהדיביזיהימידבריאתרופה.
 :תקופות-3לפעילותהזירתלפילחלקביתושנים,רחצישלרש

והתכונה""הגיבושתקופתארה,נוראשהפהוקתה

) 18.2.43-18.12.41 (. 

לאחראיש). 12,000כדי(עד·האדם nכותקןמולאזובתקופה

לדי·הוענקבאלאכנהבסביבותוהאימוניםההתארגנותגמר
הויחידתי.האישיהנשקרב·ררשםבטכס ) 1.5.42 "ב(ביזית

החזית,בקירבת ,טרלהלסביבותהדיביזיההועברה 1942באוגוסט
הארמיהבמסגרתמששובצהשנה.ארתהדצמברעדישבהשם

כחודשלאחרהדיביזיההובהלה ,בריאנסקבחזיתשפעלה , 3ה·
קשותשנפגעהאחרתדיביזיהשלמקומהלמלאזית nלקו·ה

אוריול).(איזוראלכסייבקההכפרבסביבות

בחזיתבקרבותההתחשלותתקופתארה,בישההפיקתה

 .) 17.7.1944-19.2.43 (רבילורוסיההמרכז

בסביבותראשונהטבילת·אשהדיביזיהעברהזובתקופה

כוח·ממיטבבהוקיפחהאררירל,באיזוראלכסייבקההכפר
גדול.יהדויריכוזהיהשבהןהחי"רשורותבקרבכיחוד ,האדם

אוריול-בקשת 1943יוליבקרבותהדיביזיהזכתהלהצלחות
ק"מ 120הדיביזיההתקדמההגרמניםהדיפתלאחר ;קורסק

באזורילסירוגיןומנוחהקרבותתוךמקומות·ישוב. 60ושחרדה

במסגרתהדיביזיה,השתתפהנוול-ויטבסק-פולוצקהמשולש
כהת·השלישית",וה"בילרררסיתהראשונה""הבאלטיתהחזית

ושחרהרבילוררסיהבמערב ) 1944ביוני 23 (הגדולהקפת·הקיץ
ליטאלגבולותהדיביזיההגיעה 1944ביולימקומרת·ישוב. 148
שם ,לשאווליהגיעהעדק"מ 500שלרגלימסעערכהושם

העיר.הגנתעללקרבותהוטלה

וקורלנדיהמערב·ליטאשחרורארישית,לשהתקיפהה
) 44 • 8,5.45-17.7 ( . 

דדית.הגוואהארמיה(במסגרתהדיביזיהבלמהזרבתקופה
שאורלי.העירבסביבותהאויבשלהתקפרת·נגדשורת ) 2ה"
אתוהדפהישוב)·מקומות 419 (ליטאמערבאתשחדרההיא

פעילבאופןהשתתפההיאניימאן.לנהרמעבראלהאויב
לקורלנדיהוהועברה ) 27.1.45 ((קלייפדה)ממלנמלבכיבוש

המכותריםגייסרת·האויבעםקרגות·מגעקיימהשם(לטביה),

 • 1945במאי 8ב"הסופיתלכניעתםעד

 :הבאיםהמפקדיםהדיביזיהעלפיקדוהתקופותשלושבמשך
(שלושתמרטיא.קחאררבשאס,קאררריא.ליס,ז'א.מייטיס,הגנראלים
הוענקוחיילים ooo,14ל·העצמאית).ליטאמצבאהאחרונים

מספרצויינהככזאתהדיביזיהואילוועיטוריםהצטיינותאותרת
וזכתההסובייטיהצבאשלהעליוןהפיקודידיעללשבחפעמים
הקלייפדאית"."הדיביזיהולתוארהאדוםהדגללעיטור

קומפאקיטהיורירוב . 2

המקריםברובמבליעיםהרשמייםהסובייטייםשהנתוניםכשם
ברית·המרעצרתשלבשטחההיהודיםהשואה·קדבנותמספראת

ללמודניתןלאגםכך-סובייטיים""אזרחיםהכוללהשםתחת
באופןהמטפלתמזולאואףהרשמית,הסובייטיתמהספרות

היהודיםשלהאמיתיהמספרעל ,הליטאיתבדיביזיהבלעדי
זו.ביחידה

ניתןשלאחר-המלחמההשניםמןהסובייטיהספרותיבחומר
על·צרכם,דישקופיםאךבודדים,רמזיםרשםפהלגלותהיה
עלמלהיותתיתהרחוקההליטאיתשהדיביזהילאשרמנת

הליטאיהגנראלהדיביזיה,שלהשנימפקדההליטאים.טהרת
התבלטההדיביזיה"שוררתשביןלציידלנברןמוצא ,קאררויאליס

הסוביי·העמיםשל ,מעורערתהבלתי ,העמיםאחדותבבירור
 :אחרותאומרתחייליגםבעוזנלחמוהליטאיםעםיחד ;טייס

כולםואחרים.פולניםיהודים,בילרררסים,אוקראינים,רוסים,
1 " ...מטרהלאותהחתרו ריאלי,יותרבפירושאךדרמה,בסגנון 6
תוךרילנסקי,ודלףברית·המרעצרתגיבורזהנושאעלכותב
של"בצידו :עמדשבראשוהבטלירןשלסגל·הפיקרדתיאזר

ברלשאקובהרוסיהקפיטאןצדעוקובילירסהליטאיהלריטננט
כלחמרכולם ,המטרהארתהתיתהלכולםזילגרמן.היהודיוהסמל
1המשרתפת",המולדתעבור מצייד-1970מסובביטי·ליטאימקרר 7
ליט· :כדלקמן 1.1.1943ב~הדיביזיהשלהלאומיההרכבאת
-אוקראינים ; 29%-יהודים ; 30%-רוסים ; 36%-אים



ליטאיהדות ~

 ,היהודיםהלוחמים lS , 2%-אחרים ; 1%-בילןךוסים ; 20/4

הלאו·החטיבותאת ,הדעותלכלאיפוא,היוווהרוסיםהליטאים
שבעצםזר,קביעהברם,הליטאית.הדיביזיהשלהעיקריותמיות

היהמה :השאלהעלעונהאינהעדייןחידוש,משרםבהאין
-כןלפניהללוהחטיבותשלוששלהאמיתיהמספריהיחס

הלועזייםהמקורותסתומיםזובנקודה ;הרא·~ונהבתקופה
להערכותמסויימת)ביקורת(תוךלהתייחסועלינושבידינו,

וחלקםסתםיהודיםאלפיעלמדברים·~חלקםיהודייםממקורות
היקשללמדךבלב,דביחידותיהם-הםהיהודיםאחוזאתקובעים

יהודייםמקוררתישואכן,בדיביזיה.היחידותשארכללגבי

קיימתהליטאית.בדיביזיהיהודים 85%עליריוש•בפהמדברים
"רוב :האומרתמרחיקת-לכתמוחלטים)(במספריםאומדנהגם

-איש 15,000בתוך :יהודיםהיוהאוגדהשלובניינהמניינה
 19יהודים", 12,000

ידוהירוב :הואולאחריםהנ"ללמקורהמשותףהמכנה

ישלגיטימיותשלסבירהמידהאכן,בדיביזיה.חלטומ
איןזאתעם ;לאומדנהכבסיסלפחותלקבלהוניתןזובקביעה

בקרבותהנפגעיםשלהרבמספרםשמחמתמלצייןפטוריםאנו

בדי·היהודיםמספרפחת-אחריםומקומרתקורסק-אוריול
היוםשמעצםיחידותהיוכמו·כןביותר.תלולבאופןביזיה

(ארט·הארטילריבגדודכמרמיעוט,היהודיםבהןהיווהראשון
זובנקודהנסכםאםהאמתמןרחוקיםאיפראבהאלאפולק).

עדממרצעבאופןהגיעבדיביזיההיהודיםמספרכיונאמר,

1943 1i 5%-10%(ביניהםליטאים 30%לעומת 50%ל"פחות 

ואחרים,רוסים v/20°ו·מברית•המרעצרת)

היהודיםשהחייליםלראותניתןזהסכימטיהרכבמתוךגם
תמיולאההביטחהאתבההיווהליטאיתבדיביזיה

גםמוחלטתומבחינהיחסית(מבחינהרתיובהלדוגה

על·ידיהדיביזיהוהערכתראייתאתלהביןניתןומכאןיחד),
כיהודית'ליטאית',השםאתאמנם"הנושאתהיד,ודייםחייליה

 20מעיקרה",

הפנימיתוהסולידאריותהחייליםשלהעצמיהבטחוןלהרגשת
 :הבאיםהגורמיםגםמעטלאתרמובדיביזיה,החברתיומעמדם

ארפחותשמערליטא,כיוצאיהיהודים,החייליםרובא.

כןרעלהליטאית,השפהאתוהןהרוסיתהשפהאתהןיותר

שלפחותוהרוסית,הליטאיתהחטיבהביןרגשכעיןשימשו

רעהו.שפתאתאישכמעטהביברלאבתחילה
בעלישלניכרמספרהיההיהודיםהחייליםביןב.

בעלי·ואףמדעי·שימרשי,ידעבעלייחסית,גבוהההלכשה
מרבובמאוחרארשבמוקדםומהנדסים)רופאים(כמרמקצוע

במידהלסייעוברחיוקרהלהםשחיקנואחראייםלתפקידים
היהודים.לאחיהםמסריימיםובמצביםמסריימת

הדי·בתוךגילואשררבים,היוהיהודיםהחייליםביןג.

שלאוהקרובים,הרחוקיםםהיתופחשמבניאתביזהי

פוליטיוארגוןתנועהחבריעיירה,ארתהשבניכךעללדבר
יחידותיהםחברכאשראמיץבקשרלהיותהשתדלולשעבר,
השניאצלאחדהנעשהאתתמדי"ידענומזו.זרקטןבמרחק

יהודיםחייליםשלהטיפוסיותהקביעותאחתזרלזה",זהודאגנו
זה.בנושאהדיביזיהעל

בפלוגותכללבדרךרוכזוהרוסיםשהחייליםמאחר.ד
והחייליםבטליון),בכלהשלישיתבפלוגה(לרוב,מסריימרת
מצאו-אחרותמסריימרתוביחידותהארטילריבגדודהליטאים

יחדיריםזכירמקרובותלעתיםהיהודיםהחייליםעצמם
בבטל·פלוגותבמספרלמשל,כמר,יהודיפיקודתחתואפילו
הששיתבפלוגהובמיוחד , 167חטיבהשלוהשלישיהשנייונים

איקוד.בדלהפלוגהמפקדשלבפיקודו
אי·שלבולטתמדיהשהוכיחוהליטאיםהחייליםלעומתה.

-ירטההקורפוסנסיגתתוךההמוניתבעריקתםנאמנות
קטניםובממדיםהמלחמה,בפרוץמליטא-29האלייךוט

אתהיהודיםהיווהליטאית,הדיביזיהשלהקרבותתוךגםיותר
ביותר.והבטוחימןהמהיסודה

החייליםשלהמספריכשמשקלםהשלישית,בתקופהאףו.
הדיביזיהשניהלההמריםהקרבותעקביותרנצטמצםהיהודים
(וביניהםליטאייםטירוניםשלההמוניוגיוסםליטאלשחרור
למעמדהיהודיםזכרהנאצים),עםמשתפי·פערלהגםכנראה

מזכריותנהנוכאלהובתורבדיביזיה,יםמחולהיקיתושל
בעולם.צבאיתיחידהבכלותיקיםלגביכמקובלכתרבות,בלתי

לקרמר·שבדיביזיההליטאיםהחייליםאתלחלקניתןאםז.
היהודים),עמיתיהםעםיחדבמחתרתשנים(שפעלוניסטים

בעל·כמעטלדיביזיה(שנקלעורלאנטי·סרבייטיםאח,דמצד

היהודים,לחייליםהתייחסוואלהאלההרישני,מצדכרחם)
מתוך-הראשוניםהדעת.עלמתקבלתבצררהכלל,בדרך
עמיתיהםעםמשותפתמחתרתיתפעילותשלומסורתהכרה

בטחוןחוסרמתוך-והאחרונים ;העצמאיתבליטאהיהודים
הפקוחהמעינםהפחדבשלוכןהחדשים,ובתנאיםבסביבהעצמי
"האנס·לעניומארדרגישיםשהיווהמפלגה,הבטחרןמוסדרתשל

בטיפולומשמעתייםחינוכייםאמצעיםושילבוהלאומי"גוניזם
זר.בבעיה

כלל,בדרךהוכיחו,המלחמהשנותרחצישלרשבמרוצתח.
הןלמרפת,כחייליםלהלן,שנראהכפיעצמם,אתהיהודים

ובעליקציניםשלהגדולמספרםבשדה·הקרב.והןיוםיוםבחיי
הפריךהיהודיםהחייליםביןוגבורהאומץעלארתרת·הצטיינרת

מןבחלקמקובלתשהיתההגירסהאתמשכנעבאופןכאן

יודעיםואינםאוהביםאינםש"היהרדיםהסובייטיוהצבאהציבור

להילחם".
הלי·בדיביזיהעצמםחשושהיהודיםייפלאלאהאמור,לאור
בשושניםסרגהחיתהלאשדרכםולמרותשלהם,כבתרךטאית

(לאחרברירהבפנימשעמדוהזרהיחידהאתככולםרובםד,עדיפר
אחרת.ליחיהדלהישלחפציעה),

כקרבוניכוריםכתפקידדנב.טיינים . 3

הליט·בדיביזיהשלחמרהיהודיםמהצעיריםשרביםהעובדה

חרבה·הרגשתשלומניעיםהתנדבותמתוךאליההגיעואית
המוצ·קליטתםאתגםלהסבירעשויה-באויבונקמהלאומית

המאפייןהמשבראתעברובההיחסיתהקלותואתבהלחת
לאיש·צבא.אזרחשלהמעבראתכרגיל
ובכלל,מי,דלשבץהיהניתןלאאובייקטיביותמסיבותכיאם

מצארהמקצועי,והידעההשכלהבעליאתמתאימיםבתפקידים
ואח·מקצועייםבתפקידיםמקומםאתמהםרביםהזמןבמשך

והאחיות,החובשיםהיהודים,הרופאיםהיוולמשל,כך,ראיים.
רד"רמיכאלישרקא.ד"ר(ואחר·כךקרשנירסגן·אלוףובראשם

הדיביזהי.שלהרפואיהסגלשלהמכריערובואתקיברסקי)ח.
ד"רהמנתחיםכגרןלה,מחוצהגםמוניטיןיצאומהםלכמה

ררבינזרן.מ.רד"רגרלדברגח.ד"ררבינרביץ,ש.וד"רפטאשקש.



כלליlבדור

מקררר!'ולפיגבול",ללאמסירותו"הרכיחרביותרהצטיינוכן
מ.ד"רסרבול,מ.ד"רשיינברג,מ.ד"ר :הרופאיםסובייטיים,
 :האחיות jירכלסרןאררנשטאם,ליפניצקי, :החובשים jריט~נאס
אחרים.ורבים,זניוםםלמרן,פםאשק,בנסקיקלישפירא,לרריא,
הדי·שלבבטליון·ההנדסהחיהבמקצתדומהלאומיהרכב
הקפיטאזהיחידהמפקדסגןשלשמותירם,לנרידועיםביזיה.

אמסטר·שיבדר,בררנס,יי·והקצינים·המהנדסיםלירבצקי,ש.
 21ואחרים,קאמברמ.בסמן,לוין,גורנשטייז,שווארץ,דמסקי,

בתפ·הדיביזיהקירםמתחילתהתבלטהיהודיםקציניםשורת
חשו·ביחידות·המשנה(קרמיסארים)אחראייםפוליטייםקידים

שראוותיקיםחברי·מפלגהברובםאלההיוהדיביזיה.שלנות
דוגמההראופעםולאנעלהייעודהפוליטי·חינוכיבתפקידם

לעב·םגן·מפקד-רולפסוןרב·סרזכמוהקרבות,בשעתאישית
בקרב-כידוניםמות·גיבוריםשמת , 156בחטיבהפוליטייםיינים

סגן·מפקדאברמוביץ,בתפקידיהםהצטיינווכןאוריול,באיזור

,לויםנאנם·לויםאץפ.רב·םרך , 249בחטיבהפוליטייםלעניינים

("היהודית")השישיתהפלוגהחייליבראששפרץמייגליס,בכיר
גרמני.חיילשםוהרגהאויבלחפירות 167מחטיבה

תפקידיםמילאוקוראת""המולדתהקרביהעתוזבמערכת
א.סלפטר,י·והעתונאיםקרלין,-בפועלהעורךאחראיים

אושמידמאירוביץ, . nשםראזש,ח.הדפוסועובדיראםרדאם,

קצנברג,ו·י.לריז,ח. :היובדיביזיההקרבייםהצלמיםואחרים.
כךהקרבות.בלהטאףהדיביזיהמעלילותרבותהנציחואשר

האספקהדא,פסנארת,בשטחאחראייםתפקידיםיהודיםמילאו

קרטשמר,א.קפיטןהחימוש,יחידתמפקדסגןכמרוהחימוש,

הפר·החמלקהמזכירואחרים.שרראץר,יחיאלהאפסנאותקצין
נתמנהשלאחר·מכךנרריאז'סקי,הקרבנאיערה"דהיהליטית

החטיבתייםהמתורגמניםארבעתגםבדיביזיה.ראשימתורגמן

לכטחון·המיוחדותביחידותגםהדבררכןיהודים,חייליםהיו
הדיביזיה.שלהמקצועיותוביחידותרריגול·נגדישדה

יהודיםחייליםרמאותעשרותהגיעולגמריאחרבתהליך
תורתאתוסייםנשלחהמכריערובםפיקודיים.לתפקידים

זמןתוך ,וםטאלינםק)באברכו(אילקציניםבבתי·הםפרהפיקוד
מספרםגדלוהשלישיתחשביהבתקופותואכן,בדיביזיה.שירותם
שהסגלהעובדהרבה.במידהיהודיםקרבייםקציניםשלהיחסי

רבהבמידהמלכתחילהמורכבהיהבדיביזיההעליוןהפיקודי
עשויהומעלה)מאיור(מדרגתהגברהמהדרגליטאיםמקצינים

המוביליותשלהמוגבלתהאפשרותאתבחלקהלהסביראולי
בדרןנעצהר,בדרגהשעלייתםהיהודים,הקרבייםלקצינים

באר,שיין, :כגרךקפיטן,דרגת-הבינוניתהדרגהבסיוםכלל,

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

במקריםואחרים.גררביזזיוו,כץ,ברמן,י.אברמרביץ,ברלסקי,

מאיור(כמרבטלירזעללפיקודיהודיםקציניםהגיעובודדים
נובר).ל.(קפיטןחטיבהעלואףוילנסקי,יי·

בגילויי·היהודיםהידביזיהחיילירשמומאודנכבדדף
הדיביזיד"לחמהשבהםהמרוביםבשדות-הקטלנעליםגבוהר
נבעהזוגבורההבלטי.היםגדותעלרכלהארריולבאיזררהחל
עלהיהודיהלוחםשלנקמר,מהרגשתגםהשאר,ביזספק,בלי

בליטא,ובקרוביובמשפחתוהאויביםשביצעומעשי·הזוועה
בקרבותנשמהעבכדילאהנאצים.שלטוןתחתארצות,ובשאר

בעד"חברים,(ברוסית)השגרתיתההסתערותקריאתבצד

(באידיש)הזעקהקריאת "!קדימה-סטאליזבעדהמולדת,

3~ 

עבור !(אחים "!מאמעסארןטאטעסערע tארנאר b"ברידער,

ארזןעלזוקריאהנפלהואמנם, 22אמהרתינר),ועבוראבותינו

לאותותזכראלפיםלהילחם.הפליאויהודיםוחייליםכרויה
העובדותשללמתוךמרתם.לאחר-מהםניכרחלקהצטיינות.
כמהנפרטבדיביזיההלוחמיםשלהצטיינותםעללנרהידועות

שנשלחבאס,ז.לריטנאנטסמלים-קרביים,קורסמפקד :כגרןמהן,
דיביזירזמפקד ; 1944בספטמברונפלבקשתו,פיעללחזית

מפגז·אריבפצעי·מררתשנפצעקוגן,לריטנאנט·בכירארטילרי,
הסתע·בעתשנפצעשבידר,י·הטוראי jטנקים 3שחיסללאחר
בכידונוופגעבקרבלהשתתףהוסיףאןאריב,עמדתעלרות

 jהמסתעריםעלרימוןלהטילשהתכונןגרמניקציןארצהוהפיל

שמפקד·לאחרהפיקודאתלידושקיבליפה,זלמןהטוראי
ד·אחד nאנפלושהתקיפרהרגרמנייםחייליםששהנפל.היחידה
יחידתואתלנטושסירבשנפצעלאחרגםומכידונו.מכדוריו
תרתח,צררתמפקד jשערתארבעבמשךעליהלפקדוהמשיך

בקרבותאומץ·לבבגילויישהצטיין , 167מחטיבהמדינר,סמל
בקרבותפעמיםמספרשנפצעלאחרהמערבית,ליטאלשחרור
הקרבותמימיבאחדשחילצהלריך,הרחמניתהאחרת jקודמים
בעיטורזכתהזרפעולתהעלמשדה·הקרב.פצועים 68הקיציים
 28האדרם'/"הכוכב

-השמותרשימתאתזריריעהבמסגרתלהביאאפשרותאיז
חלקםרבשוודאיהליטאית,בדיביזיההיהודיםהמצטייניםאלפי
כדאיזר.בדיביזהיוהעיטוריםהמדליותמקבלי 14,000בין

בדיביזיהברית-המועצותגיבוראותברשאי 14שמתוןלציין

 :יהודים 5היוהליטאית
להוריםבזשבררסיד"ניקרלייביליד-כרכרל.קפיטן . 1

מפקדפינלנ.דבמלחמתבגבורתוהצטיידמליטא.שמוצאם
נפצע.שםאררירל,בקרבות 167חטיבה

כשפרץתותחך.ראקישוק,יליד-צינולכוםירטוארי . 2
פגע ,) 1944(אוקטוברהניימאזשפתעלהחזיתאתטנקיםטור

לעזובוסירב"פרדינאנד"מטיפוסגרמניבטנקבתותחוצינדל
לאחרנוסףמפגזנספההואקשה.שנפצעלאחרגםמקומראת

"טיגר".מטיפוסשניטנק·אריבלחסלשהספיק
מקרבותבאחד . 249בחטיבהתותחך-שורקלמןר 11םמ . 3

מיבנהפקודיועםיחדהשמידליטאבמערב ) 1944 (הסתיו
עםרקנותרנפגעופקודיושכללאחרהאויב.שלמבוצר
הפגיזורצופותיממותשתיובמשךארז'פרל,טוראי·ראשרךחברו,
עדמסביבעליהםהצרהאויבשלהטנקיםטוריאתשניהם

 •-1979בלישראלעלהשררחילצרם.השלישישכירם

נהירתו • 249בחטיבהתותחך-פול 1אדזגשרוןש 1טור . 4

אתהדףשרר,קלמךחברו,עםיחדאןקשה,נפצעבמצורנתון
ירההפגזיםמשאזלוהאויב.שלפוסקותהבלתיהתקפותיו

חולץ,הוארימרני·י.דהטילהכדוריםומשאזלורובהובכדררי
מצור.יממותשתילאחרכאמור,

s . בחטיבההשניהבטליוןמפקד-וילנםקיוולףרכ·םח
בדיביזיה.הראשוניםהיהודיםהמקציניםקובנה.יליד . 249

רטכססזדגולכמפקדקרבותשלארוכהבשררהעצמוהוכיח
בראשתמידעמדקרבשבכלעז·נפשכלרחםוניחרדמזהיר,
בררגיהתוארשלנו".לפקה 1"ורכינרהרשהעריצרהרפקודוי

שקיבללעיטוריםבנוסף 1944בסוףלוהוענקברית·המרעצרת
אלכסנדרשםעלעיטורהדגל·האדרם,עיטורי 2 :לכךקודם

הכוכב·ועיטורראשונה)(דרגהמלחמת-המולדתעיטורנייבסקי,
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לדרגתשעלהעדבצבאלשרתהמיזtידהמלחמהלאחרהאדום.

 .-1983בלישראלעלהוילנסקיאלרף·משנה.

היוויהווי . 4

טבועהכהחיתהוביטויהיצדדיהכלעלהיהודיתהתרבות

להתקייםחיתהמסוגלתכיעדליטא,יהודיבקרבומושרשת
ניכרמספרבזרמנובהסיטואציהבכללתנאים)הסתגלות(תוך

היהקשהאמנם,אחרים.יהודיםגםאויהודים·ליטאיםשל

הלאונזיתוהמדיניותהדיביזיהשלהפוליטיייעודהלאורלצפות,
התרבותית·יהודיתהתודעהאתותעודדתגבירשזופיקודה,של

בדיביזיה,היהודיםשלהרבהמספרבםר, ;היהודיםחייליהשל
מספיקיםתנאיםספקבליהיווהחברתי,ומעמדםהבולטריכוזם
אוזובצורהשהתקיימויהודייםותרבותהוויגילויישללשורה

הדיביזיה.במסגרתאחרת

 •יוםבחיילהשתמשהיהודיםהחייליםהמשיכולמשל,כד,
("היהו·השישיתהפלוגהמפקדאידיש.-אמםבשפתיום

לרובהחייליםעםדיבראיקוד,בדל , 167בחטיבהזית")
פגזיםשהובילוסוסיואתהעגלוןמנשהזירזזובשפהבאידיש.
הובילאידישבשפתובפקודותבקריאות j 24אוריוללחזית
צעיריםהיורובה(שרובמחלקתואתבודונבסקימשההמפקד
בשירה ;האויבשלעמדותיועללהתקפהמווילנה)היודים

היהו·בשפה ;לחזיתיהודיםחייליםהלכוהשפתייםעל•·הודית
 2אלוהיהם.•אלאוריולבקרבותיהודיםנפגעיםגםזעקוזית

היהודית,האווירהלהגברתהדיביזיהפיקודסייעלאכאמור,

ומהמנטליותהזומהאווירהלהתעלםהיהיכוללאמאידןאך
לקייםשעמדבשעהבמיוחדהיהודים,החייליםשלהלאומית
כך,לה.מחוצהוהןהדיביזיהפניםהןרבתיתעמולהפעולות
יהודיםחייליםמאותכונסולחזיתהיציאהיוםמשהתקרבלמשל,
יהודיים.ובדקלומיםבנאומיםהופיעובהמיוחדת,לעצרת
בנוח·הבריח,מצדשניהחזיתפתיחתלדרושהפעילותכשגבהר
בארצותיוצאי·ליטאביןגםדעת·הקהלאתלגייסוהוחלט

כתיבתלעידודבמסע·הסברההדיביזיההנהגתפתחהלים,מעבר
בנות·ארצותלכלעברית)ואףאידיש(כוללשפהבכלמכתבים
קרובי·המשפחהבפנילגוללבמגמהארץ·ישראל),(כוללהברית

ברית·שנושאתהכבדההמעמסהאחהללובארצותוהמכרים
זושהוראהכמובןכולה.האנושותאויבנגדבמלחמההמועצות

בהתכתבותשפתחוהיהודים,החייליםעל·ידיבמלואהנוצלה
מילאהזוהתכתבותואכן,תבל.קצוויבכלקרוביהםעםרחבה

צינורוכןמסויימת,במידהקרובים,לחיפושמוסדשלפונקציה

ליטא.יהודיגורלעלאותנטיתלאינפורמציה
ספונטניים,גילוייםנתאפשרושבהזו,תוססתיהודיתמציאות

ואמירתבציבורתפילההורה,ריקודבעברית,בציבורשירהכמו

פולקלור·להתהוותמתאיםרקעשימשה-בפרהסיה"קדיש"
ובשיריםבפרוזהיצירותולניצני 26בצבאהיום·יוםמחייעממי

 2בידינו.דונמצאיםנשתמרושבחלקן

לצרהאחיםקשות,בשעותיחדיורביםיהדויםשלהימצאותם

וכןובעיירותיה,ליטאבעריומשפחותיהםבתיהםולחורבן
-וקרבנות,קרבותשגעתלוחמת,דיביזיהשבחייהדינמיקה

אתשפקדההשואהתודעתאתקמעהלרכךכדיהיהאלהבכל
הטרגייםביטוייהעלוהיתמות,השכ;להרגשתברם,משפחותיהם.

הלי·לטריטוריההדיביזיהנכנסהעתבמיוחדגברהוהקודרים,

בעיירתואיש·אישלבקרשהורשויהודים,חייליםאוחםטאיח.

ביטויבפיהם.כשבשררת·איובוחפויי-ראשאבליםחזרוובביתו,

היהודיםהדיביזיהלוחמיאתיזzאפפההמרההבדידותלהרגיזz..ת
בתי·אנומוצאיםהעמוק,היגוןעםלנפשואחדכלבהתייחדם

שלהעזרות(לאחרהראשוןיומועלצעיררב·סמלשלאורו
 :קובנהמולדתו,בעירוחצי)שניםשלו::ז

עובריםזרות.אלאשלום,ליאמרולאנוגיםרחובות ... "
וממלטיםמבטי·שנאהבינועציםמתי·מספר,ו·~בים,
ידדומם,פוסעאניצעדאחרצעדכזמני.הרחקעצמם

 :מוזרההרגשה ;האקדחעל-והאחרתהלב,עלאחת
בבחינתחייבימיהראשונההפעםזרמכורתיבעיראני

הכבישים,ריקיםהמדרכות,שוממותיוזע",מימכיר"מי

עובראי·שםחצי·היוזי.ולאיהודילאהבתים,עויינים
אינוהואלחורבן.ושותףעדשהיההנצחיהגויביעף
שיהודיםאלאמפיו,להוציאיכולואינידבר,לומררוצה
 28אין'/

להילחםהדיביזיהשלהיהודיםשרידיהחזרובלבזומועקהעם
הגר·כשרבבות , 1945במאי sב·לשביתת·הנשקעדבמסגרתה

קאפ~ט".-"היטלרצועקיםבהמוניהםהנכנעיםמנים

(סיכום)ליטאיהודישלהמלחמתיהמאמץו.

ביותר,הגדולההמסגרתאמנםחיתה 16ה"הליטאיתהדיביזיה
ליטא,יהודישלביותרהרבהלוחמיםמספרמקומומצאבה
היחידה.המסגרתלאאופןנשוםאך

בקורפוסהמלחמהבתחילתעודשירתומעטיםלאיהודים
לפניםנסיגהתוךהמריםהקרבותבעת , 29ה"הטריטוריאלי

מולודצ'נה,בסביבותבקרבותניספרמהםרביםברית·הנזועצות.

·לוקי.~וליקיהפולוצק

גריסומספקת,התמצאותאוברורות,הנחיותחוסרמחמת

לדיביזיהליטאיםיהודיםגיוס)(לשכותן;יינקומאטיםבכמה

ככולםרובםהליטאית.הדיביזיהלפנישהוקמההלטבית,
סטארה·נרופומינסק,מוסקבה,על·ידהקשיםבקרבותהשתתפו

נפלו.מהםוכמהדרסה,

שמאזמפולין,יהודיםופליטיםוהאיזורוילנהמיהודימאות
מספרואפילולבריח·ה-מועצות,וברחובליטאמקלטמצאו 1939

שרביםובזמניםשונותבדרכיםהצטרפו-עצמהמליטאיהודים
כמו·ולאחרות.אנדרסגנרלשלהפולניותהצבאיותלפורמציות

וביןשונותסובייטיותביחידותליטאמיהודירביםנקלעוכן
הגיעו,הרחוקלמזרחואףברלין,בכיבושלהיזz..תתףזכוהשאר

 29לצרפת.וכן

הרבהגםכאמור,גויסו,המערב)(בניה"זאפאדניקים"כשאר

במס·צבאיתלעבודת·חובההמלחמהבתחילתליטאיםיהודים

חלקםאמנם,ה.דובע-דידוגוהדובעתובחמגרת

וגםשעהבאותהאןהוקמה,כשזוהליטאיתלדיביזיההועברו
יהודיאותםולגזוזי·העבודהלמחנותלשלוחיכו z:המ:אחר·כך

סוציאליתאופוליטיתמבחינהבדיביזיהלשירות'זtנפסלוליטא
מתחתמליטאיהודיםצעיריםוכדומה).מובהקבורגני(מוצא

בקורסיםמתאימהמקצועיתהכיזz,הריזz,עברוואחרים,הגיוסלגיל

הצבאית.בתעשיהבהצלחהנקלטוהעבודה,תוךאו

בקזכ·יהודיםפליטיםאלפישלהפי:.ילהלהתגייסותםנוסף
רכייזtתלמבצעאחריםובמקומותבסיבירבקירגיזיה,סטאן,

סייעוהסובייטית","ליטאע"שהסובייטילצבאלהק·מטוסים



 37כללימדרו

רוטקסבהצטיינותםעל·ידיהמלחמתילמאמץבעקיפיןהם
מגוריהם.באזוריילכלכ-יקשמה

ליטאיהודישלהנכבדומשקלםהגדולחלקםאתנציידולבסוף
ב.ייואהףרועלתודחוימהתויוחילשהבמערכת
ברא·הכבושהלליטאשחדרההראשונה,חוליית-הצנחניםבראש
הצנחניםבקרב 30("אדומאס"),מסקופאיציקעמד , 1942שית

ארגוזמודיעין,חבלה,פעולותלשםליטאאדמתעלשהוצנחו
 ,איצקוביץי.וביניהם:יהודיםעשרותכמההיופרטיזנית,ולחימה

גולדברג,י.גוטרמן,.דנונק,י.אפריאש,איסקין,אלישיב,י.
יאצובסקי,א.יעקובזוז,ש.יוסלביץ,א.טאוטר,א.הרץ,ל.
קליינר,א.קליבנסקי,ח.קוניצקי,מ.מרקובסקי,מ.מוזס,מ.
ח.משוק,ב.גלזר,ג. :הצנחניותוכןשמידט,א. ,שוסטרא.

ואחרים.קוריצקי

ביל·א.היהודיםפעלוההצנחותמערכתשלהארגוניבצד
ואחרים.קרוניקלובאזימאז,ג.אייזן,ח. ,ביץ

מהסקטורים,אחדבכלליטאיהודישלהשתתפותםכמובן,
והבההר.חקרעדייןטעונהסכימטית,בצורהלעילשהוזכרו

בצורתנוכלבידינו,הנמצאיםהנתוניםלאורהיום,כברברם,
שלהפעילהמלחמתיהמאמץהיקףאתלסכםרא•יz,דניתאומדנה

 :כדלקמןליטאיהודי

הלוחמתובמחתרתהפרטיזניתבתנועה

ובמחנותבגיטארת

 1945ועד 1941מ"הליטאיתבדיביזיה

לרחמים ooo,2כ·
 ,, 6ס, ooכ·

המועצות·בבריתאחרותביחידרת·צבאיות

הכלבסך

 2כ·ססס,

10,000 11 

ערותה

ה"ברלשביקים"חילותנגדהליטאיםשניהלולקוברתהכוונה , 1

לגיונות ,) 1919-1918 (ברמרנט-אוואלרבחילות(הצבא·האדום),

(קלייפדה)כממלהצרפתיחיל"המצבונגד ) 1922-1920 (הפולנים

המקוררתלפינאמדהיהודיםהלוחמיםמספר , 1923בינואר
 , Karys ; ) 1עמ' , 12/42(מס'גרלדברגיעקבעדרת :הבאים

פרןפארבאגדפרגםירכלריקער ).lי 5 " : 197עמ' , 10מס' 1934

לביי ;ליטע"אידבאפרייאונגס·קריגאינםאידן·אנטיילנעמער

לעטלאבדסאיזאבטיילבעמערםוןםארבאבדפרןאךאבמאל

 , 18-17עמ' , 1938ריגהבאפריירנגס·קריג,

 ,) L.A.F .(ל.א.פ.הליטאיתהמחתרתשהפיצההכרוזיםבאחד , 2
השעההגיעהליטאים,ואחיות"אחים :נאמר , 1941באביבערד

זכרת·המקלטהיהודים.עםחשבוןלעשרתוהסופיתהגורלית
ומבר·בטלהכעת-הגדולויטארטאסבתקופתליהודיםשניתנה

בזהמוזהרהכלל,מןיוצאבליליטאי,יהודיכל ;סופיתטלת

הפלישהערב(ממשאחרבכרוזליטא".אתדיחויבלילעזוב

בתנאירקהליטאיים"לנרגזיםחנינהאפשרותמוצעתהנאצית)

רז.הכראחד".יהודילפחותיחסלמךם,אחדשכלירכיחרשהם

וכרשםאתקבלוהמכריע"ברגע :לליטאיםבקריאהמסתיים

זשרדינ~ס"מז:tסינ~סלפי-לאיבוד"ילךלאשדברכדילידיכם,

 • 50 , 49 , 30 , 29עמ' , 1965רילגירס ,'אחלקיה", 1לי~טןר

אמנםהראשרנרתהמלחמהשבשעותמציידסובייטי-ליטאימקרר . 3

הסוביי·לפעיליםנשק"לספקהמפלגתייםבצינרררתהרואהניתנה

שלאמקרראותרמרדהזאתעםקרביות".קברצרתרליצררטייס

קרגז:זס, ).lרא. :זרהרואההגיעהאכןהמפלגתייםהארגוניםלכל

רילנירסארקרפציה",היטלרינהפרי~ש ).1ר 1קדיאס 1ליאס 1"ליאטןר

 , 14עמ' , 1970
הקרמר·המפלגהמארכיוןתערדרתעלהמסתמךהנ"ל,המקררלפי . 4

 22,671בס"הלברית·המרעצרתמליטאלבורחהספיקוניסטית,

בפרלאנגןה"פירנ~רים"ממחברתשפרנוילדים 503ביניהםאנשים,
 • 21עמ'ם,שאחרים,רמקרמרת

מפונים 20,000ל"קורבשללאומדןמגיעאחרסובייטימקרר . 5

בברית·היר 25.5.43ב"מפקדלפי :הבאהחישובלפימליטא,

 9,000יהודים), 5,504(מהםאזרחיםמפרגים 8,446המרעצרת

- 293המילואים,בבטלירן- 1,350הליטאית,בדיביזיהשיותר
מספרםהיהזהמקוולפיבבתי·ילדים.- 503בפרטיזנים,

הנחהמחוך(כנראה 8,5ooכ·מליטאהיהודיםהמפוניםשל
מציידזאתעםבלבד).יהודים 3,000שירתושבידביזיה

מלאים","אינםהסתמךשעליוהמיפקדבתרניכיזה,מקור

בז1רנז:זטאוויצירס,אחר,חוקרשלעדותזהבהקשרומביא

האומדןאףמליטא".מפונים 30,000שהיולהיותגם"יכולכי
שמסיבותמליטאיהודיםאלפיכולליהודים) 15,000 (שלנו

(גיוסואחרותרמחלרת)מאסריםפטירות,(מרחקים,םיסיות

בוודאירעוד)כפליטי·םרליזהתחזותהליטאית,לדיביזיהשמחוץ

הנ"ל.המיפקדלערוכיידועיםהירלא

 1,12,41מ·בדר"חיגר,בליטא,הגישטאפרמפקדמוסרלמשל,כך, , 6

 1941באוקטובר 2ב·שאירעההתמרדותאוזרתעליו,לממונים

קפדניחיפושאצלם·נערןשלא"רביםז'אגר.יהודיחיסולבזמן

הכרחעלהתנפלו-היטלרהלאה-רבצעקרתאקדוחיםשלפר

הערה(כנ"ל,רכר"'"מאסינ~ס:לפימהם"שבעהופצעוהמשטרתי

יצחקהתנפלשקו,דיהודיהשמדתעבת ; 135עמ' , 115מס' ,) 2

ף,יירא'ר' :ארחו"חנקידיר"ובמרהרוצחיםאחדעלמלכינזרן

תל·אביבי,דשקתליהקשקוד",קהילתהושמדה"כיצד

שלבברררת·המוותאירעדרמהמקרה . 45--46עמ'ז!י"ח, 1ת

הגרמניהמפקדאתלקברעמר"סחבשלפרברסקיכשצדרקקיידאן

חרדכןאשרי,א'ר' :ליטאי"רוצחשלגרגרתואתרגשך

 • 291עמ'תשי"ב,ניר·יררמ-קרנטריאלליטע,

אפינונשמת"עדמז-ריינתלהתגרננרתבקריאההמסתייםזהכרוז.ד

העברית.בשפהקרבנואבאפפ"אמטהחברבידיחרבוהאחרונה"

 :) Dl • 4630מס'ת,שרומןויכרא :המקוריהנוסח

סידרנובדברהפרטיזניהפיקודעםשברחלולרריכרחיםחכורנה , 8

 :ראהפרטיםהיהודים.ללוחמיםמיוחדותמסגררת·לחימהלקיים
בנאציםליטאיהודישלבלחימההלאומי"הגרוםלרין,דב

 • 2עמ' , 1971ת"א ,'בתנרחיב ," 2ה"במלחמת·הערלם

הלי·לטריטוריהמחוץהבאות,ביחידותנלחמו .מליטאיהודים . 9

 106מספריחידה ;ביילסקיט'בפיקוד"קאלינין",גורד :טאית

-דא 1$(פרב"נצחרן"בגדדו ;נאליברקשניעורתזרריזש'בפיקוד
Pobeda ( בגחד ;צש'אראנהרבאיזורברלאקשבפיקוד

זעירותפרטיזניותבקבוצות Iליםצ'יאנישביערותאררליאנסקי

םאיאמ""לא-פרטיזניתביחידהראפילרשבלטביהבקררלאנד

) La Fiame ( איטליה.בצפרןקומראגםשבאיזרר

גררקי, :הבאיםבאז.וריסהיומליטאפליטיםשלניכריםריכוזים . 10

קראסנריארסק,ב, 1$קריביש ,פגזהקירוב,יאררסלאררל,אירראגרבר,

טשקאלרב.

הדיביזיה)הקמתלפני(ערדחלקנטלומליטאיהדויםמספר . 11

פייברשגרינפל,דשמואלטרדס,דניאל :ביניהםמוסקבה,בהגנת

לאפרוארכןלרי,ברריס ,סטרז'מאיראבן,זרדלרין,עוזר,

רעוד.

מוסדרת 6בברית·המוצערתעמדוהליטאיתהממשלהלרשות . 12

אלהמוסדרתממנהלי 2הורים.ללאדרכםילדים, 503וכתרכם
ריהרדהקירוב,איזרר-בקרגסטנטינרבסקהאלפרובץיח.היר

שפת·ההרראהחיתהזהבמוסדבורקי.איזררבשימררסק,משי

 • 149עמ' , 5הערהכנ"ל,אידיש.

 • 53עמ' , 1957וילנירסליימה",ליו:tדי~ס"ארזשסקז:זס, ).11מז:זציי. , 13
-29ההטריטוריאלילקווםוסהליטאיהצבאהםך 30.8.1940ב" . 14
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שמנו , 184 " 1 178חי"רדיביזיות 2מ·והורכבהצבא·האדוםשל

ברובםהחייליםמשםערקוהמלחמהבפרוץחייל. ooo,12נ·יחדיו
ברית·המוצעות.לפניםהגיעו 3נ·oסס,ןךקהמכריע

לריטאץ,פייבלסדביץ,שמואל :הבאיםהשמותידועיםביניהם . 15
ברמן,אברהםאטאמרק,שלמהאברמרביץ,הירשנהן·צדק,שלמה

ועדר.מייגלאברהם ,קגןשלמה ,דמונאיציק ,חיימרביץחיים
קזsררריזsליס,רר.גב.יה", 11לי~טארקרפציה"היםלריבהבקובץמובא . 16

 420--421עמ• , 1961וילניוסררימזsס", t:tז t:tאישררס 1ר 1ליזsט"טזsריבר

קארוריאליס). :(להלן

איאיזשיזsנגירס"וaריזsשוילנסקיס,יי·שלמאמרומתוך . 17
בעריכתזsטזsקרס",וaקז:tסרס, t:t ,"זישגיז:tיבקובץטזsררישקה",

 • 357עמ•זשיגיאי), :(להלן 1961וילנירסקלצי'ירס,י·
 75.עמ' , 5הערהכב"ל, . 18

תל·אביב ,'אהנאצי,הארייבמולקרמיש,וי.בלרמענtכיאלנ. . 19

ליטוויעשרדעך"אין :ארעם ' T :והשווהנ"ה,עמ'תשכ"ב,
"הדיביזיהליטבאק,י. ; 36עמ'ארעם), :(להלןשםדירריזיע",

במלחמת·ביותרהגדולהיהודיםהלוחמיםריכוז-הליטאית

 , 100עמ' ,) 19 0גf( 24-23גשר,השניה",העולם

בעדריותלעשרותחוזרותדרמה,צבררהמנוסחותזר,ברוחהגדרות • 20

על·ידישרואיינוהליטאיתמהדיביזיהלשעבריהודיםחיילים

ליהדותהמכוןשלבעל·פהלתיעודהמדורבמסגרתהמחבר,

בירושלים.העבריתבאוניברסיטהזמננו

 • 420עמ• ,) 16הערה(כנ"ל,קארוויאליס . 21

 , 42עמ' ,) 19הערה(כנ"ל,ארעם • 22

סזsוועטישערדעופארקאמפאינשלאכטלייט"ידיישעזעלדינ,ל. . 23

הליט·בדיביזיהשהצטיינו"יהודים ; 23.12.43אייניקייט,ליטע",

31 ,דבראית", .10.43 • 

 • 38עמ' ,) 19הערה(כנ"ל,ארעם . 24

(כנ"ל,זשיגיאיזשיזsמא",אישבזsנדימר"סונקיווילז:tוויצ•ירס, 1!11א. . 25

 , 165עמ' ,) 17הערה

 ;החייםעללשמור-קוטנע"די"היטן :היזרעותהאמרותביד . 26
-חרפה" 1$ " ;קרבמדי-תכריכים ;החזית-"פליישמאשינקע"

עצמה.ההתקפה-חתונה" t:ז" ;ההתקפהלפניריכוך

על·ידישנכתבשלי)(בחפירהזsקז:tפ"אידמיד"בייהשיר . 27

גער·יהודהשלשידר ;וארהשגיטרלמרדוהוקדשארעםז.

וברשנהארתהשננתב(המשפט),פרז:tצעס""דעובאזעשרוסקי,

נגדהמלחהמאחרילהיערךשעתידהבינלאומיהמשפטתיארו

טאמעש,זשילין,י.יוכאליס,מ.ירסדאה,ח.פרשעי·המלחמה.

בדיביזיה.יצורהםשגםמליטא,יהודיםסרפדיםהיו-גלדךמ.

י·בעריכתששקע,היכלהנשמה",מנבכי"קולותלריחן,ך, . 28
 • 160עמ• , 1962תל·אביב, ,יבלרקובסקי

לחצי·האימווילנהרודניצקישמעיההחיילנקלע ,למשלכך, . 29
מקרבנהיהדויחיילעלהיפנים.נגדבמלחמהוהשתתףסאחאלין
מחברת· 18ב"שהההגרמני,בשבינפלרוסית,בדיביזיהשלחם
למחתרתמשםוברחווםלובלצבאהצטרףטטרי),(בתורשבויים

ריטרואס,גרשון :ראה , 352בטלירןעלפיקדבמסגרתההצרפתית,

sאידאידזsרם.נאצישןזs1971 ,פאריזאוניפז , 

לכנפיזכרשלא"אלהלזיז,דב :ראהוגורלההקבוצהעלפרטים . 30
 , 42-36עמ•(תשכ"ה),ד'מורשתילקוטצנחן",



ארדיצחק

יטא·בלהסופי""הפתרוןשלהביצועודרכיהגודיניות

עם , 1941ביוני-22בהחלהלבריה"מהגרמניתהפלישה
ימים. 5-4תוךהגרמניםלידינפלהכולהליטאראשון.אור

הפתאומיתההתמוטטותהגרמני,הצבאשלהתקדמותומהירות
מררכםמנערלהם,הצפויעלמדיעהעדרהסובייטי,השלטוןשל

שללעומקהלברוחהאפשרותאתליטאיהודישלהמכריע
בחלקםיהדוים,אלף 1sכ-רקוג.רמנים.בראלפניבריה"מ,
אתלעזובהצליחוהסובייטי,השלטוןבמוסדרתפעיליםהגדול
הכיבושתחתבליטאנשארויהודיםאלף 225-220ליטא.

הגרמני.

ברהליטאיהמרדפץרלליטאהגרמניםפלישתיוםלמחרת
חלקשהיההליטאי,הקררפרסוחייליאזרחיםאלפיחלקנטלו

הצבאחייליאתממארביםתקפוהליטאיםמהצבא-האחם.
הקיםהגרמניהצבאיהודים.ברצחוהחלוהנסוגהסובייטי

בעריםלמרשליםמונוצבאייםומפקדיםצבאיממשלבליטא
זמנית.ממשלהבקרבנההקימומצדםהליטאיםובעיירות.

הרפרב-שתיאתגםלליטאבנוסףכבשהגרמנישהצבאלאחר
אתרכן-ואסטוניהלטביה-האחרותהבלטיותליקרת

היטלר,שללצרבהתאםחרקםהלבנה),(רוסיהביילררוסיה
הרפרב·שלרשאתכללאשר"ארסטלאנד",היוייכס·קרמיסאיראט

הועברב"ארסטלאנד"השלטוןביילררוסיה.ואתהבלטיותליקרת
ה"רייכס·עדמשבראשוהאזרחי,לממשלהצבאימהממשל
ושמקרםררזנברגאלפרד " mבמזהכבושיםלשטחיםמיניסטר
הממשלצריךהיההיטלרשלהצרלפיבברלין.היהמושכר
 , 1941בספטמבר-1בב"ארסטלאנד"השלטוןאתלקבלהאזרחי

זהדברזה.לפניימיםכחדושזהממשלהוקםלמעשהאך
בין 1941ביולי-14בערדשהושגלהסכםהודותהתאפשר
הנמוכיםשהדרגיםנקבע,זהבהסכםרוזנברג.לבידהוררמאכט

בליהמזרחבשטחילפעוליתחילוהאזרחיהממשלשליותר
והממשלהגרמניושהצבאה"פיהרר",שלשרמילצרלחכות

שהוקמומקומייםבצבאותארבממשלותיכירולאי mהאז
הרשויותהגיעוהיטלרשלגבומאחוריהבלטיות.בארצות

לאישורו.לחכותבליבינהין,להסדריםהשונותהגרמניות
יעסוקשהצבאמעונייוהיהלאהצבאשלהעליוןהפיקוד
הבלטיות.בארצותשהתעוררוהפוליטיותבבעירת

שמקרםלרהזה,מינה"ארסטלאנד"שלרייכס·קומיסארבתרד
אחתבכלהאזרחיהממשלבראששבלטביה.בריגההיהמושכר
גנרל·הועמדוה"ארסטלאנד",הורכבשמהןהארצות,מארבע

כגבולותהיוליטאהגנרל·קרמיסאריאטגבולותקרמיסאריאטים.
ליטאשלכגנרל-קרמיסארוילנה.איזורכוללהסובייטית,ליטא

מושכרומקרםונטלןפרןאדריאזד"ר 1941ביולי 2sב·התמנה
בקרבנה.היה

גביטס·קרמיסאריאטים sל·חילקליטאהגנרל·קרמיסאריאט
 jהעיר-וילנה jהאיזור-קובנה jהעיר-קרבנה :רחם

הגביטס·קרמי·רהאיזור.העיר-שאורלי jהאיזרר-וילנה

האזרחיהממשלראש . 1941באוקטוברחרקםפוניבז'סאריאט
"גביטס·קרמיסאר".כינהמהאזוריםאחדבכל

אדהאזרחי,לממשלרשמיבאופןכפופיםהיוה·ס.ס.גרומי
הנחיותקיבלואחריותםשבתחומיעצמאיגררםהיוהםבפועל
הצרשישמזהלנוהלניסורבברלין.ה·ס.ס.ממפקדתישירות

 ,.ס.ס·הראשהימלר,אתשמינה , 1941ביולי 1מה·דהיטלרשל
היהזהובתחוםהמזרחבשטחיהמשטרתילכטחוןכאחראי
הגרמני,האזרחיהממשללגורמיישירותהוראותלתתבסמכותו

במזרח".הכבושיםלשטחים"המיניסטריוןבאמצעותשלא
הואכיונטלן,פרןגנראל·קרמיסארהכריז 1941ביולי zsב·
ליטאמדינת"שטחעלהדיירמטעםהשלטוןאתלידיומקבל

המוסדרתאתלפרקהחלהאזרחיהגרמניהממשל ·"רבעשל
ריברני·מדיני.קוואזיאופילהםושהיההליטאיםעל-דיישהוקמו
אתלפרקהגרמניםהחלוהליטאים""הפרטיזאניםמיחידות

כגדויד·אורגנווהןיוליחודששלהאחרדניםבימיםכברנשקן
פיקודתחת 1941ביולי-30בהחלשהועמדוסדירים,משטרה

לכטהאלר.פראנץהגרמניקצין·המשטרה
הזמניתהליטאיתהממשלהחבריהתקבלו 1941באוגוסט sב·
הממשלהכילהם,שהודיעונטלן,פרןגנראל·קומיסאראצל

ימשיכורחםכאלהבתורלפעולמפסיקיםהליטאייםוהשרים
"הממשלהראשהאזרחי.הממשללדייועצים-כללייםלהיות

ב"ממשלה"וחבריואמבראזיירריצ'ירם,בפועל,הזמנית"הליטאית
הליטאיםלתקורתהקץבאבכךוהתפטרו.זהמינוילקבלסירבו
הגרמנים.שלבחסוםתעצמאותשלכלשהילצורה

האנטי·יחודיתהמדיניות

במסגרתברצעוליטאהיודיוהשמדתהאנטי·יהרדיתהדמיניות
התכ·באירופה.היהודיתהבעהישלהסופי"מ"הפתררןוכחלק
לביצוענוחרתארגוןוסמכויות,תפקדייםהגדרתהכלליות,ביות

השלישיהדיירשלהמרכזיותהרשוויתעל·ידינקבעוההשמדה,
ההשמהדקצבאתקבעובליטאהגרמניהממשלגורמיבברלין.
המקומיים,ולצרכיםלתנאיםבהתאםושלבשלבבכלוהיקפה
הרשויותביןמאבקותרןשלהם,באינטרסיםבהתחשבולעתים
הגרמני.הממשלשלהשונות

שלושהיובליטאהסופי""הפתרוןשלהביצועבתהליך
ובדרכיהאנטי·יהרדיתהדמיניותבמגמרתמזרזרשרנותתקופות

 :הביצוע

M • 1941יתי-צררכמ :רברשוח,ההתקפוה 

 177-173כ"ונרצחוההמוניתההשדמהבוצעהזרבתקופה

אלף-43כבליטאנשארוזרתקופהבתרםליטא.מיהודיאלף
ושאורלי.קרבנהוילנה,שלבגיטארתכלואיםיהודים

 1943יולי- 1942ינראד :השנהיהתקופהב.

מירכילניצולמכוונתהגרמניתהמדיניותחיתהזובתקופה
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"סלק·אקציות·ה•ז~,מדהביצועתוךהיהודי,כוח·העבודהשל
ומקומיות.טיביות"

 1944יולי- 1943אונוםט :דד~ליישתות.קפוהב.

עברההיהודיםעלוהשליטההגיטאותבוטלוזובתקופה
ס.ס.גורמילידיבלעדית

שהוקמולמחנות·ריכוזהוכנסוכושר·עבודהבעליהיהודים
ובלטביה.באסטוניהכאלהלמחנותנשלחואובליטאזולמטרה
בתוםנרצחו.-בכושר·עבודהשלאנשיםזקנים,ילדים,

הנסיגהערבליטאיהודיאחרוניגורשואוחוסלוזותקופה

הגרמנית.

 1941דצמבר-יוניסוף :הראשונההתקופה
האנטי·הגרמניתבמדיניותהשלטתהמגמהחיתהזובתקופה

גיל,הבדלבליהיהודים,כלשלטוטליתהשמדהלבצעיהודית
ל"איינזצגרופן"שניתנוההוראותגםהיוכןמקצוע.מין,

נתוןהיההיהודיםשגורלוה·ס..ד,הבטחוןמשטרתולגורמי
שלהפיסיתהיכולתעל·ידיהוכתבההשמדהקצבלשליטתם.

פניעלפזוריםשהיוהיהודים,השדמתאתלבצעיחידות·הרצח
שמנושבהם,מהקטניםהחלמקומות·י·זZ,וב,במאותליטאכל

וקובנה,וילנהשלהגדוליםלריכוזיםועדאחדות,משפחות
יהודים.רבבותגרושם

מוגדרשלבכשכלשלבים,שלושההיוהשמדהשלזובתקופה

 :הביצועגורמיומבחינתכרונולוגיתמבחינה
הליטאים.שלפעולות-רצח-א'שלב

הממשלבימיה"איינזצגרופן"שלפעולות·רצח-ב'שלב
הצבאי.

על·ידיהאזרחי,הממשלבתקופתפעולות-רצח-ג'שלב
האזרחי.הממשלשלידהו·ס..דמשטרת·הבטחוןגורמי
הגרמנים.עםפעולהליטאיםשיתפור"ג'ב'בשלביםגם

ביולי 3-ביוני 23 :הליטאיםשלופבורומיםצריחות . 1אשלכ

על·ידישבוצעוופוגרומיםפעולות·רצחהםזהשלבהמאפיין
שלהחלוץ""קבוצותשלעידודתוךוביוזמתם,הליטאים

הפעי·"חזיתעל·ידיבברליןשפורסםבמינשרה"איינזצגרופן".
הגרמניםשלהפלישהביוםהאנטי·סובייטיםהליטאיים"לים

השעההגיעה ... " :נאמרהליטאית,לאוכלוסיהושכווךלבריה"מ,
להשתחררחייבתליטאהיהודים.עםחשבוןלעשותהמכרעת

מעולהגםאלאהאסיתיים,הבולשביקיםשלמשיעבודםרקלא
 " ...היהדותשלרב·השנים

 '"א"איינזצגרופהשלבדו"חזו.לקריאהנענוליטאיםאלפי
 :נאמרבליטאשפעלה

מנהיג(קובנה).בקאואןלראשונהבזההצלחנו"בליטא
פוגרוםלארגןהצליח ...קלימייטיספרטיזנים,קבוצת

 ...נקובנהשהוצבהקטנהפלוגת·חלוץשלהנחיותלפי
ביוני, 26ל" 25שביןבלילההראשון,הפוגרוםבמשך
יתר·-1500מלמעלההליטאים''הפרטיזניםעל·ידיחוסלו
שלם,יהודיורובעבתי·כנסתכמהנהרסואוהוצתוזים,

חוסלושלאחר·מכןבלילותבאש.כולועלהבתים, 60
בוצעוליטאשםאחריםבחלקיםיהודים. 2300זובדרן

קטןבהיקףגםאםקאואן,דוגמתלפידומות,פעולות
הקומוניסטים".שרדייאתגםהקיפווהךיותר,

על·ידיביולי) 1-ביוני 30 (ההםבימיםנרצחוכשאורלי
גםבוצעושי·רצח ,1מ·יהודים.כאלףהליטאים""הפרטיזנים

פוגרו·בוצעומקריםבהרבהאחרים.ומקומותקיידאןבפוניבז,'

הגרמני,הצבאכניסתלפניעודליטאיםעל·ידיאלהמים
הסובייטיהשלטוןיציאתביןרביםבמקומותשנוצרהריקבחלל

אזוריבכלהליטא·םעל·ידינרצחוזהבשלבהגרמנים.וכניסת
בדרכים,וחלקםמגוריהםבמקומותחלקםיהודים,אלפיליטא
אפשרותאיןהנסוג.הסובייטיהצבאעםלברוחניסוכאשר

בוצעבהםהתנאיםבשלהנרצחים,מספראתבמדוייקלקבוע
ביןהואשמספרםלהניח,סבירמפורט.דו"חובהעדרהרצח

איש.אלפים-10ל 8
המוניותורציחותפוגרומיםשלבבאותובוצעולאבווילנה

יחידת·מצדלעידודהליטאיםזכובווילנהגםיהודים.של

 ,'ב"איינזצגרופה"מפקדובראשה " 7"איינזצקומנדושלחלוץ
שלפראיותבהוצאות·להורגלו"שיתחבהםשהאיץבאבא,

הליטאיםביוזמתפוגרוםהיהלאשבווילנההסיבההיהוד'ם".
ולאפולנירובלעומתמיעוטהיוובווילנהשהליטאיםהיא,

הממשלבפנילהציגחיתהבעייתםהיהודי.לנושא"התפנו"
ואשרהליטאיםשולטיםבהכעירוילנהאתהגרמניהצבאי

במצב.השולטמסודר,ליטאיממשלבהקיים

המזעמלתקופת : 11ה"אי'נזצגרופן ל~·ההשמדהפטולות .'בשלב

 1941יולי-הצבאי

-לקרבנה ," 9"איינזצקומנדולווילנההגיע 1941ביולי 2ב·
לשאווליהגיעלאחר·מכךאחדיםוימ•ם " 3"איינזצקומנדו

ליחידות·משנההתפצלוה"איינזצקומנדו'ס" ," 2"איינזצקומנדו
ה"איינזצגרופן"ליטא.כלאתכללפעולתןומרחבניידות
מתנדבים,ליטאיםפי lא?שלהםבפעןלןת•הרצחשילבו

לעריהםמחוץונלקחוומהבתיםברחובותנחטפויהודים

בקירבתהיוההוצאה·להורגמקומותונקברו.נורוועיירותיהם,

ה·דהפורטבווילנה,פונאר-היהודיםשלהמגוריםמקומות
אליטה,לידוידזגירייערשאורלי,לידקוז'ייערנקובנה,-9,ה

הקיףהרציחותשלזהגלועו.דפוניבז'לידקייזרלינגיער
שנחטפושהגבריםנאמרליהודיםבליטא.הישוביםמרביתאת

ה"איינזצגרופן"על·ידישבוצעולרציחותפרטלעבודה.נלקחו
במקומותליטאים,ביוזמתיהודיםרצחנמשןליטאים,בסיוע

לאשבהםבמקומותוכןה"איינזצגררפן"הגיעולאשאליהם
פעלו.

הגורמיםגברים.הנרצחיםשלהמכריערובםהיהזהבשלב
 :היולכן
נשלחיםשהםלהסבירהיהניתןגברים,נחטפועודכלא.

החזית.לאזורילעבודה
מהאוב·חלקבאותופגעהרא·~ון,בשלבהגברים,חיסולב.

התנגדותלגלותבעתידהיהשיכולהיהודיתלוסיה
לגרמנים.

בגברים,לירותיותר"קל"היהה"איינזצגרופן"לחייליג.
וילדים.בנשיםמאשר

ועדמעשרותשמנודים iiי,קבוצותעלבוצעופעולות·הרצח
ה·,דבפורטנקובנה,·הרצחלפעולתפרטאנשים,מאותלכמה
היהודיםמספריהודים. 2sooכ·ביוליב·דשםנרצחוכאשר

·רצחלפעולותבמקבילאלף. 1ל·ד 15ביןהיהזהבשלבשנרצחו

ביןשכללו,אנטי·יהודייםצוויםהצבאיהממשלהוציאאלה



 41כללימדור

לבן),סרטאוצהוב(מגן·דודסימן·היכרנשיאתחובתהיתר,
ועוד.חנויות ,בשווקיםקנייההגבלותשונות,תנועההגבלות

אונםדט- :הזארחיהשממלכתקופתהמהתיהרצחם~נולותב!שלכ

 1941וצמכר

והגביטסקומי·הגנראל·קומיסאריםעםהראשונהבפגישה
נתן , 1941ביולי 2ב·דבקוננהשנערכהלו,הכפופיםסארים
היהודיםכלפיהגרמניתהמדיניותעלבעל·פהתדריךלוהזה
שלהסופי""הפתרוןעלמסרגםזהבתדריךהמזרח.בשטחי
משטרת·הביטחון.ובאחריותעל·ידיהמתבצעהיהודיתהבעיה

המדיניותעלהוראותובושפורסםוהמקיףהראשוןהמסמך
הואביצועה,ודרכיב"אוסטלאנד"היהודיםכלפיהגרמנית
בריגה 1941באוגוסט 18ב·לוהזהעל·ידישפורסםהמסמך
בשטחביהודיםלטיפולזמניות"הנחיות :הכותרתאתונשא

אוסטלאנד"."רייכסקומיסאריאט

כלפיהגרמניתבמדיניותהשלטתשהמגמהצוייזבמסמך
האנטי·הצעדיםכלהשמדתם.היאב"אוסטלאנד"היהודים
להשלמתעדבלב,דזמנייםהיובמסמךשפורטוהאחריםיהודיים

לשניחולקוהאחריםהאנטי·יהודייםהצעדיםההשמדה.תהליך
מידלהפעילםחובהשחיתהצעדיםאותם-האחד :סוגים
חיתהשהפעלתםצעדיםאותם-והשניהמקומות,ובכל

ושסמכותכלכליים,בגורמיםבמיוחדמקומיים,מתנאיםמושפעת
להעביררשאיםשהיוהגנראל·קומיסארים,בדייחיתההפעלתם
לגביטסקומיסארים.זוסמכות

הפרובינציהשאזורינאמר,מסמךאותושל 5בסעיף
) Flachland ( שלהאופראטיביתהמשמעותמיהודים.יטוהרו

בעיירותהיהודיםשלהטוטאליתהשמדתם-חיתהזהסעיף
ההשמדהלביצועשבמקבילנקבע,זהבסעיףשבליטא.ויבכפרים

ופורטולגיטאות,הגדולותבעריםהיהודיםאתלהכניסיש
שלבראשותםבגיטאות,יהודי"עצמי"ממשלשלהכללים

בתוכם.הסדרלשמירתיהודיתומשטרה"יודנראטים"
הגנראל·בהחלטתמותניתחיתה 5סעיףהוראותהפז;לת

סמכותבידיהםשנתןדברהגביטסקומיסארים,ו/אוקומיסארים

היהודים.אתלחסלומתיאיפהלהחליט
שלומתוכננתשיטתיתהשמדהפעולתהחלה 1941באוגוסט

כמובליטאהגדוליםהיהודייםבמרכזיםבליטא.היהודיםכל
גורמיעל·ידיפעולות·הרצחבוצעוושאורלי,קובנהוילנה,

יחידותפיקודםתחתכאשרהמקומיים,ו·ס..דהבטחוןמשטרת

ליטאיהודישארלהשמדתהרצח.לביצועמיוחדותליטאיות
שלבפיקודווה·ס..ד,הבטחוןמשטרתשלניידתיחידההופעלה

למקום,ממקוםלעיר,מעירשעברההאמאן,אוברשטורמפ·רר

פעולות·הרצח.אתביצעהמקומייםליטאייםגורמיםובעזרת
באזוריםאחת.ב"אקציה"חוסלוהקטנים-·-·יייםהריכוזים

אחזלמקוםשבסביבההעיירותמכלהיהודיםרוכזומסויימים
ראקישוק.בז',פוניכמויותרהגדוליםבריכוזיםהרצח.בוצעושם

-3-2בההשמדהבוצעהאחרים,ומקומותאוטיאןוילקומיר,

שלהגדוליםבריכוזיםאנשים.אלפינרצחובהן"אקציות",
להקלכדיאחדים.חודשיםה"אקציות"נמשכווקובנהוילנה

הגרו·בעריםהיהודיםהוכנסולהשלמתןועדפעולות·הרצחעל
נכלאוקובנהיהודילהשמדה.עדכשלב·בינייםלגיטאותלדת

יהודיאוגוסט,בסוף-שאורלייהודיבאוגוסט, 15ב"בגיטו

בספטמבר. 6ב"-וילנה

המארגניםהפקודות,נותניהגרמניםהיואלוב"אקציות"
בפיקודליטאיםביצעוהישירותפעולות·הרצחאתוהמפקחים.

גרמני.

"איינזצ·מפקדמתארההשמדה"אקציות"ביצועאופןאת

 1ב·השוגשיחידתו,לפעולותהמסכםבדו"חיגר " 3קומנדו

 : 1941בדצמבר

ארגונית.חיתההועמדנושבפניההראשונההבעיה ... "

חייבהאיזורכלשלמהיהודיםשיטתיטיהורעלההחלטה
התנאיםעלמקיףוידעפעולהכלשליסודיתהכנה

לרכזהיהצריךהיהודיםאתשנבחר.איזורבכלהקיימים
שהכתיבהואמספרםאחדים.במקומותאואחדבמקום

אותם.לחפורצריךשהיהלבורותהמקוםבחירתאת
ארבעהביןהיהלבורותועדממקומות·הריכוזהמרחק

למקומות·הובלוהיהודיםבממוצע.קילומטרלחמישה
אחתקבוצהביןכשהמרחקאיש, 500שלבקבוצותהירי

עלינוהיה"בראקישוק ...לפחותקילומטרשניהיהלשניה
שניתןלפניק"מ, 4.5שללמרחקאנשים 3208להוביל

שעות, 24תוךהפעולהאתלה·~ליםעל·מנתלהרגם.היה

אנשים 60והשמירהההובלהלעניךלהקצותעלינוהיה
לרשותנו.שעמדוהליטאים""הפרטיזנים 80מתוך

בסירנות ...אנשיעםיחדהמלאכהאתביצעוהאחרים
המר· ...חייהםסיכוןתוךאנשי,על·ידיהוכשלובריחה
וחזור,הלוךההריגהלמקוםלעבורעלינושהיהחקים,

תיאוםרק"אקציה".בכלק"מ 200-160ב"הסתכמו
 " ...בשבוע"אקציות"חמשלבצעלנואיפשריעילזמנים
נמשכובהםקובנה,ושלוילנהשלהגדוליםבריכוזים
דירוגנקבעהמשימה,גודלבשלאחדיםחודשיםה"אקציות"
להשמדההראשוניםעבודה.בצרכיהתחשבותתוךבהשמדה,

ומשפחותיהם.הםגרמניים,במוסדותהועסקושלאאלההיו
והמועסקיםהמקצועבעלינקבעולהשמדהבתורכאחרונים
גרמניים.ומוסדותבמפעלים
בשלושהואילויהודים,אלף 1soכ·בליטאנרצחוזהבשלב
-קובנה , ooo,20כ·-וילנה :יהודיםאלף-43כנותרוגיטאות

בעיקרליטא,מיהודיאלפיםכמה . soooכ·-שאורלי , soo,11כ·
היהודיםמצבהיהשםהלבנה,לרוסיהברחווילנה,מאיזור
בליטא.מאשריותרטובההיאבתקופה
בוצעהבההכבושהבאירופההראשונההארץחיתהליטא

החודשיםוחציבארבעההיהודים.שלוטוטאליתהמוניתהשמדה
נובמברתחילתועדיונימסוףהגרמני,הכיבוששלהראשונים

התאפשרזה"הישג"ליטא.מרהודי 80%מ·למעלהנרצחו , 1941
מכונת·ההשמדהשגילתההאכזריתוהפעילותהיוזמהבגלל

ה"אייזנצגרופן"שלשלעזרתםלעובדהוהודותבליטאהגרמנית
עמדואנשים,מאותכמהשמנוומשטרת·הבטחון,ה·ס..דוגורמי

מפקדהמקומית.האוכלוסיהמקרבליטאיםמתנדביםאלפי
דו"ח,כותב ,שםאלא.קרבריגאדנפירר ,"'אה"איינזצגרופה

הצבאעל·ידיליטאשלכיבושה"מאז : 1941באוקטובר 1sב·
במהירות.שהתלקחההפעילההאנטישמיותדעכהלאהגרמני

וללאברצוןהליטאיםמתייצביםהיהודים,נגדפעולהלכל
 " ...לאות
והמבוצעהמאורגןהרצחשלזהבשלבשגםלציין,יש

וה·ס..ד,משטרת·הבטחוןוגורמיהגרמניהאזרחיהממשלעל·ידי

המשטרהבאמצעותהמקומי,הליטאיהממשלגורמיהמשיכו
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לאשאליהםבליטא,שוניםבמקומרתיהודיםברצחהליטאית,
שלבפיקודו " 3"איינזצקומאנדושלהניידתהיחידההגיעה

למפקדקאראלירס,שאקי,מחוזמושלדיווחלדוגמה,כך,האמאן.
יהודים 1540רצחעלוילצינסקאס,שם,הליטאיתהמשטרה

על·ידירניישטרטשאקיבעיירותבספטמבר 16 " 1 13בימים
הליטאית.המשטרה
אתלהפסיקהגרמניםאתהניעמה :השאלהנשאלתרהבה

 1הגיטאותאתולהשאיר 1941בשלהישלהםמלאכת·הרצח

התפת·שלתוצאהארמראששנקבעהמדיניותזוחיתההאם
ןההשמדהתהליךתוךשנוצרוחריות,

 1941כלשייחדמשהההלפהסקתהכוימרם

רהש· 1941בדצמברליטאיהודיבהשמדתשחלהההפסקה
שהתנהלבמאבקקשורהחיתהבגיטארתהיהודיםשלאותם
היהודיםכלאתלהשמידהאם :בשאלההגרמניהממשלבתוך

במוסדרתשעבדחלקאותו-מהםחלקלהשאיראובליטא
שלטר·ר·שרירתשלרשחלקנטלוזהבמאבקגרמניים.ובמפעלים

האזרחי,הממשל :והןב"ארסטלאנד",שפעלוגרמניות,בירת
שלהדרגיםבכלהתנהלזהמאבקוהרורמאכט.ס.ס.גורמי

הגביטסקרמיסאריאטשלהנמוךבדרגהחלהגרמני,הממשל
רעדרהרייכסקומיסאריאטהגנראלקומיסאריאטשלהדרגיםדרך

ספטמבר-נובמברבחודשיםוהתנהלבברלין,העליוניםלדרגים
והמציאותהוררמאכטשלהתחזוקהמצרכינבעזהמאבק . 1941

מהחש·כתוצאהב"אוסטלאנד"אחריםובמקומרתבליטאשנוצרה
באיזרר.כרחות·העבודהממעגלהיהודיםשלוהיעלמותםמזה

בפעולותהאזרחיהממשלגורמישלהראשונהההתערבות
כנראהחיתהבליטא " 3"איינזצקרמנדרשלהטרםאליתההשמדה
שלבפיקודו ," 3"איינזצקרמנדרשלהניידתהיחידהכשאורלי.

שלהראשוניםבימיםלשאררליהגיעההאמאן,ארברשטררמפירר
במקרם.היהודיםכלאתלהשמידבמגמהספטמבר,חודש
ביצועאתומנעאסרשאורלי,שלהגביטסקרמיסארגררקה,

כלכלייםבמפעליםעובדיםאלהשיהודיםבטענה,ההשמדה
האמאן,אלה.מפעליםלשיתוקמביאהיהוחיסולםחשובים

ליטאשלהגנראל·קומיסארבפניהתלונןיגר,מפקדובאמצעות
מגרוקהדרשונטלןפרןגורקה.הגביטסקרמיסארשלמעשירעל

בספטמבר 10ב·גררקהשהגישבדו"ח,המקרה.עלשברן nדין·ר
 :נאמר , 1941

שאורליבמחוזישארוהגירושפעולותכלסיוםאחרי ... "
כפועליםהנחרציםמשפחה,בניכולליהודים, 4000

עבודהלפועללהוציאאפשרותקיימתלא ...מקצועיים
הדברבולטבמיוחדחלק.בהיקחרשהיהודיםבליכלשהי

ללאבעלי·המקצרע,כלכאןהעורות.עיבודבתעשיית

השיחהיסודעלמאמין,אני ...יהודיםהםהכלל,מןיוצא
שתחיהזח,דר"חהגשתואחריפניםאלפניםאתך

באינ·נפתרהשאורליבמחוזהיהודיםשאלתכימשוכנע,
הנצירנאל·סרציאליסטית".ובקשיחותהדרושהטנסיבירת

משטרת·חביטחרןגורמיבמגמתכנראהתמךונטלןפרן
שהיהגרמניחרמן,גוסטאבליטא.יהודיכללהשמדתרה·ס..ד

הגנראל· דיל,:;,הגרמניב"ארבייטסאמט"בכירתפקידבעל
כותבונטלן,פרןאתאישיתריעהכירליטאשלקרמיסאריאט

שגנראל·קרמיסארלומר,ביכולתיקרובההיכרותמתוך ... " :עליו
שונא·והואהיהודים,כלשלהריגתםגערחיהונטלןפרן

ידעגררקה,שאורלי,שלהגביטסקרמיסאר ." ...מושבעיהודים
שללגיבויוציפהלאוהואונטלןפרןשלזרעמדהעלכנראה

משטרת·גורמיעםלגררקה,לו,שחיתהבהתנגשותובטלןפרן
ששיגרח 11הדרלמחרת , 1941בספטמבר 11ב·וה·ס..דהביטחון

רייכסקרמיסאראלאישימכתבברוקהשלחובטלן,פרןאל
גררקההאמאן.עםלושהיתחהתקריתאתברותיארלרהזה
הדר"חמןהעתקלמכתבווצירףיגרשלמעשירעלהתלונן
אתמלרהזהביקשגררקהובטלן.לפוךלכןקודםיוםששלח

האישית.התערבותו

הגנראלקרמי·שלידהגרמניה"ארבייטסאמט"עלהממונה
ממנווביקשובטלןפרןאלפנהפשל,ליטא,שלסאריאט
פנהילכרח·עברדה.כמקררבחייםשעודםהיהודיםאתלהשאיר

במקבילאוקטובר.בתחילתארספטמברבחודשכנראהבאהזר
שבקרבנה.הרררמאכטגורמיאלגםנושאבאותופשלפנהלכך

השארתםבעדהיהקרבנה,העירשלהשטאדט·קרמיסארקראמר,
שהתקייהמישיבהעלכותבחרמןיהודים.בעלי·מלאכחשל

הגנראל· :השתתפובהבקרבנה,אוקטוברחודשבתחילתכנראה
 ;יגררה·ס..ד,משטרת·חביטחרןמפקד ;ונטלןפרןקרמיסאר,

היועץקרבילירנאס,הליטאי ;פשל ;קראמרהשטאדט·קרמיסאר
לפנותהוחלטהישיבהבסינרםואחרים.בליטא,הראשיהכללי
בעלי·אתבחייםלהשאירבבקשה(לרייכסקרמיסאריאט)לריגה

כדילריגה,אישיתנסעפשלומשפחותיהם.היהודיםהמלאכה
עדייןשהיוהיהודיםאותםשלהשארתםלמעןשםלהתערב
באוקטובר 21ב·אר-20בושאורלי.קרבנהוילנה,בגיטאות

בקרבנה,ובטלןפרןלגבראלקרמיםארמריגההוראההגיעה
משטרת·גורמיהיהודיים.כרחות·העברדהאתלהשאירישלפיה

אךבעלי·המלאכה,שללהשארתםהסכימו ד..ס·רההביטחון

לעבודהמוכשריםשלאואלהאינטליגנציהשאנשיעל·כךעמדו
יושמדו.

בממשלאחריםגורמיםושלהרררמאכטשלפניותבעקבות
פקודה , 1941דצמברשלהראשוניםבימיםפורסמה,האזרחי

גורמיואללוהכפופיםהגנראל·קרמיסאריםכלאללוהזהמאת
ה·ס.ם.

 :נאמרבפקודה

םרדי

אוסטלאנדלשהרייכסק.ומיסאריאט :אל

הגירבוהמשטרהס.ס.שלבכירמפקד

ה,נבוקה,גיר ,לויב·רהגנראל·קומיסארים :א'ו

מינסק

הגירבאוססלאנדלשהוורמאכטמפקדלידיעת

אוססלאנדשלהרורמאכטבמיפקדתהתחזוקהאגףראש

בעלי·מהוורמאכטנלקחיםהחיסולתהליךכדישתוךמתלונן,

שאיןובסדנאות,חימושבמפעלישעובדיםיהודיםמקצוע

הנוכחי.בשלבלהחליפםאפשרות

היהודיםשלההשמדהאתלהפסיקד·משמעית nדורש •~א

חורר·לשובסדנאותחימושבמפעליכבעלי·מקצרעהמעוסקים

מקומייםעובדיםעל·ידילהחליפםאפשרותושאידינאנס

הגביססקומיסאריםעםלסכםישהנוכחי.בשלבאחרים

ניתןשלאהיהדויםהעוידבםהםמיסצויאלי)מינהל(מחלקת
באחרים.להחליפם
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להחלפהמקומייםאנישםשללהכשרתםסידוריםלעשות•ש

האפשרית.כמהירות

כמפעליםיהוידםלכעלי·קמצועגםמתייחסתזופקהדו

להםישאךהוורמאכט,אתישירבאופןמשרתיםשאינם

המלחמתית.הכלכלהבמסגרתחשוביםתפקידי·ביצוע

עםשהחלהההמוניתההשמהדלהפסקתהביאהזופקודה
שלושתבליטאנשארוהפקודהבעקבותלליטא.הגרמניםכניסת

 •בסרראנקטןוגיסושאורליקרבנה,בווילנה,הגדוליםהגיטארת
הגביטסקרמיסאריםבידינתןזרבפקהדוהאחרוןהמשפטציאן.

במפעליהעובדיםאתרקלאבגיטארתלהשאיראפשרות
הגביטסקרמיסאריםהיהודים.העובדיםכלאתאלא ,הרררמאכט

במקומרת·שעבדויהודיםגםבגיטארתשאירר mזרסמכותניצלו

הביטחוןמשטרחגורמיהרורמאכט.ביחידותשלאעבודה
m ·היהדוים,שלההשמדהפעולותעלמופקדיםשהיו ,ד..ס

ליטאיהודישלקטןלחלקלרהזה.שלהפקוהדעםהשלימו
ארכת·חיים.איפראביתנה

שהוגש ,בליטא " 3"איינזצקרמנדופעולותעלהמסכםבדו"ח
מפקדיגר,שטאנדרטנפיררעל·ידי , 1941בדצמבר-1ב

בליטא,ומשטרת·הביטחוןה·ס..דוראש " 3"איינזצקומאנדו
 :היתרביןנאמר

הבעיהאתלפתורשהמטהרהיום,לקבוע"ביכולתי
 ." 3"איינזצקומאנדועל·דייהושגהבליטאהיהודית

רמש·ליהזדים·ערבדיםפרטיהודים,ערדאיןבליטא

 , 4500כ"-ילוזאשב :הבאהפירוטלפי ,פחותיהם

 . 15,000כ"-הבלויוב , 15,000כ"-הבבקוב

ומשפחותיהם,אלהיהרדים·ערבדיםלחסלהיהבכוונתי
י mהאזהמשמלמדצחריפהבהתנגדותנתקלתיאד

שאידאיסורוהגעיהזררמאכט,ומדצ(רייכסקרמיסאר)

 ...ובמשפחותיהםאלהביהודיםלירות
לפיבא,ו " 3"איינזצקומאנדועל·דיישבוצעוהאקציות
שהושארוהעובדים,יהדויות mהיהודיםלסיומן.הערכתי,
כאשרשגםמניחואניחיוני,צררךבהםישבחיים,

 " ...זההידוי·עבדוה mבכצורךהייהעדיידהחורףיעבור

ב"אוסטלאנד",שפעלה ,"'א"איינזצגרזפהשלהמסכםבדו"ח
 :נאמרדצמבר,בסוףכנראהושפורסם

ב"אוסםלאנד"השיטתיתפעולת·הטיהורכרובת ... "
בהתאםההידות,שלהאפשרככלמלאביעור-חיתה

השארית ...בעיקהרהושגהזומטרההיסו.דלפקודת
עבודהלצונידרושהחיתההבלטיותבמדינותשנותרה
 " ...דחופים

תוצאהאיפואחיתה 1941דצמברבשלהיההשמדההפסקת
אמבקהגרמניות.השלטוןושריותבקרבשהתנהלמאבקשל
במשקלכרח·עברהדהביקושגברבהבתקופההתנהלזה

עלשהשפיעהעיקריהגורםהיההוררמאכטהגרמני.המלחמתי
הנותריםההיודיםאתולהשאירההשמדהאתלהפסיקההחלטה
ובבעלי·מקצרעבכרח·עבזדהשלוהצרכיםבגללוזאתבחיים,
להפסקתשפעלוגורמיםהיוהאזרחיהממשלבקרביהודים.

ההשמדה.להמשךשפעלווגורמיםהמשק,צרכיבגללההשמדה
ההח·אתשקיבלהוא"ארסטלאנד",שלהרייכסקרמיסארזה, mל

הרררמאכטמצדדרישותבעקבותההשמדהאתלהפסיקלטח
האזרחי.בממשלשרביםמגורמיםפניותולאחר

 1943יולי 194%-ינואר :השביחהתקופה

 ~·הבעהרו mכלשרמככובצירל

במשךבליטא,הגרמניהממשלשלהאנטי·יהרדיתהמדיניות
המביקשוהושפעה , 1943ליונירעד 1942ינוארשבידרחציהשנה
והדרישותליטאשלהכלכלילניצולכרחרת·עברדהשלהחריף
להפסקתההחלטהבגרמניה.המלחמתילמשקעובדיםלשיגור

כיצריידבנדרןובפקוהדזמניתחיתה 1941בשלהיההשדמה
להחלפהמקרמייםאנשיםשללהכשרתםסדיוריםלעשרת"יש

הממשלהיהודים".בעלי·המקצרעשלהאפשריתבמהירות
שלזוהוראהלביצועפעולהשרםעשהלאבליטאהגרמני
וזאתבלא·הידוים,היהודיםבעלי·המקצרעשלוהחלפההכשרה
שלהניצולוכדאיותבכרחרת·עברדההכלליהמחסורבעקבות

הגיטאות.יהודישלהכלכליהפוטנציאל
מלחמת·הבזקכשלרןידה.בע-תרחרכלשוקיבה

שלמצביררצררת mבריה"מנגדגרמנהישל(בליצקריג)
חמורותבעירתהגרמניהמשקבפניהעמדיוממושכתמלחמה

 • mלכהפכהבמזרחהכבושיםבשטחיםהאוכלוסיהבכרח·אדם.
גרינג,רייכסמארשאלהגרמני.המלחמהלמשקפוטנציאליאדם

 1941בנובמברב·ךפיוסםהארבע·שנתית,התכניתעלהממונה

שליחתרעלבמזרחהכבשויםבשטחיםכרח·עברדה"ניצולעלצר
בגרמנהי".בתעשיהלעבודותאלהמשטחיםעובדים

 19ב"פיוסםררזנברג,א.המזרח,לשטחיהרייכסמיניסטר

האוכלרסהיכלעלשחלהחרבת·עבדוהעלצו 1941בדצמבר
שלהזגירסבמזרח.האזרחיהממשלבשטחי 45-18בגילים

הכלליהממונהזאקול,רפראנץבקשייםנתקלבמזרחכרח·אדם
ובשטחיםהשלישיכרייךלעבדוהכרח·אדםוניצולגיוסעל

 31ב"המזרחבשטחיהרייכסקרמיסאריםאלפנההכבושים,

הדרושיםהאמצעיםבכללנקוםמהםדורש 1942במארס
לעבדוה.כוח·האדםגיוסאתלהבטיחכדיוהחמורים,

לגרמניהנשלחו 1942אפרילחודששלהראשונהבמחצית
 1942במאי 1ב·ליטאים.עובדים 4200ומהאיזורמווילנה

התעשיהלמעןבליטאעובדיםאלף 30לגיוספקודהפורסמה
שלהצבאיתבתעשיה"חרבת·עבדוהעלצובגרמניה.הצבאית
בליטאפורסמוהתחבוהר,במערכתחרבת·עבדוהרעלהדייר"

לצאתגםחרייבוליטאתושבי . 1942במאי 4רב"במאי 2ב·
עונתיתעזרהביערות,עציםכריתתכברל,כרייתלעבודות
אתהגבירואלהצוויםדרכי·תחבררה.רבאחזקתבחקלאות
שלבדר"חרת .הגרמנילשלטוןהמקומיתהארכלרסיההתנגדות

פעילותגברה"בליטאכיצרייד,הגרמניתמשטרת·הבטחון
בגללנגדםמסייעתרלאפועלתלאוהארכלוסיההפרטיזנים

 " ...בגרמניהלעבוהדאנשיםלשלוחהפקודה
עםשהחריףניקרשלכוח·עבדזה,גוברביקוששלזהבמצב
היודישלכרח·העבדוההפךבגרמניה,לעבןדהאנשיםשילוח

הגרמני.לממשלחשובלגורםהגיטאות
אנשיםהרצאתעלהלא·יהדויתהאוכלרסיהעםלהיאבקבמקום

אתולקייםלהמשיךהגרמניהממשלהעדיףלעבודה,נוספים
אתלהקטיןרבכןהיהדויכוח·העברהדאתולנצלהגיטאות
מספרהלא·יהרידת.הארכלוסיהמתוךפעוליםלגיוסהדרישות
הקלאבלהמשמל,צרכיכלעלענהלאהיהודיםהעובדים
שלאהיודיםבעלי·מקצרעהירלכןובנוסף ,המצבעלבהרבה

אותם.להחליףכללניתן
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זולהיההיהודיםהעובדיםשניצולהעובדה,חיתהנוסףגורם
כשלישקיבליהודיפועללא·יהרדיים.מכרחרת·עברדהבהרבה

הסתכםהחודשיושכרולא·יהרדילפועלששולםהשכרמן

מארקים,-100כלערמתלחודשמארקים zs-35ב·בממוצע
העבודהחיתהלכךפרטבממוצע.לא·יהרדיפועלשקיבל

האזרחי·הגרמניהממשלשלחשובמקרר·הכנסההיהודית
ערב·שהעסיקולא·גרמניים,מקרמייםומפעליםמוסדרתהמקומי.

סכרםחודשבכלהגביטסקומיסריאטלקופתשילמויהודים,זים
היהודי.לפועלששולמהלמשכורתהשווה

כרח·העברדהניצולאתבהתמדההגבירהגרמניהממשל
זהגידולהיהודים.שלהעסקתםתחומיאתוהרחיבהיהודי
רמפ·במוסדרתהעובדיםמספרגדל :הבאיםבתחומיםהתבטא

שייצררנגיטרבתי·המלאכהוגדלוהתרחבו ;לגיטרמחוץעלים
למחנות·נשלחומהגיזכארתעובדים ;הגרמניהממשלעבור

בכרייתבעיקרםשעסקומהם ,בליטאשוניםבמקומרתעבודה

היובמחנרת·העבודההאנשיםביערות.עציםוכריתתכבול

וברפואה.במצרכי·מזוןברונעזרונשלחו,שממנולגיטרקשורים

קרבנהמגיטרלמחנות.הגיטרביןעובדיםחילופיברצעולעתים
הוראותלפיכנראהוזאתשבלטביה,לריגהאנשיםגםנשלחו

כגורלהיהאלהיהודיםגורל"ארסטלאנד".מרייכסקרמיסאריאט
ריגה.יהודישאר

תושבימקרבהעובדיםמספרגדלזרלמדיניותבהתאם
הכוללשהמספרלמרותקיומם,תקופתכלבמשךהגיטארת,

על·ידיהתאפשרזהגידולגדל.לאהגיטארתאוכלוסייתשל
רבני·נשיםשלהכנסתםהגברים,שלהפוטנציאלמלואניצול
העובדיםמספרוהקטנתהעבודה,למעגלומעלה 13מגילנוער

המשרתתהעבודה,למעגלוהכנסתםבגיטרפנימייםבשירותים
ה"ירדנ·אתהפעילהגרמניהממשלהגרמני.הממשלגורמיאת

הניצולאתהגבירובאמצעותםהיהודיתהמשטרהואתואט"
אתבגיטארתהיהודיםבקרבטיפחוכןהגיטר,שלהכלכלי

מספרשגדלככלרכיעבודה,לצרכיחיונייםשהםהאמרנה

הגיטר.שלקיומובהמשךהבטחרןגוברכןהיהודיםהעובדים
תקופהארתהשלבמציאותאחיזהחיתהזרשלאמונהלציין,יש

הגרמניתלכלכלהכדאיגררםהיורההיצרנירהגיטר ,בליטא

באיזרר.

לגנרל·קרמיסאריאטהגרמניםעל·ידיצורפו 1942במארס

בקירבתשהיוביילרררסיהמגנרל·קרמיסאריאטחלקיםכמהליטא
בשטחרילנה·האיזור.לגביטסקרמיסארוהוכפפוליטאעםהגבול
מיכיילישרקאושמיאן,ביניהםקטנים,ג·טארתכמההיושצורף

אלהמגיטארתכמהלחסלהגרמניםהחליטוהזמןבמשךוער.ד
ארשמיאן,סורא.נציאן,שלהגיטארתבארבעהיושביהםאתולרכז

וסול.מיכיילישרק

במזחררחמכות·הטברוההכיאסותחויסולהסלקטיבוית'ה'אקצירת"

 Mלים

יהודיםשלרצחנמוtזך(השביח)המתוארתהתקופהכלבמשך
בעבירותשנאשמוהגיטארתמתושביקבוצותושלבודדים
עללגיטר,מזרןוהכנסתרכישהבעורןנרצחויהודיםשונות.

תעודהבעזרתהצלהבסירןעל ,הצהובהטלאיאי·נשיאת
ביצעואלהלמעשי·רצחפרטלגיטר.מחוץמחבואאר"ארית"
שלפיהגיטו,מ·הודיקבוצותנגדשכורנו"אקציות"הגרמנים

בהתאםמיותרים.והיותרעלתכלהביאולאהגרמניתהתפיסה

 84 , 1942ביולי 26ב" ,וילנהשלידבפונארנרצחוזולמדיניות

 1942ובאוקטוברוילנה,מגיטרשהוצאוכרונייםוחוליםזקנים

 .ארשמיאןמגיטושהובאווחוליםזקנים 4ooמ·למעלהנרצחו

שהיוליטא,ובמזרחהקטניםבגיטארתהיהודיםשלבמצבם
בחודשיחלוילנה·איזרר,הגביטסקרמיסארשלשיפוטובשטח
גור·מכמהנבעהואלרעה.שינוי 1943קיץובתחילתהאביב

גידולהובעיקרבפרט,וילנהובאיזורבליטאהתפתחויות :מים
מזרחבאזוריהסובייטייםהפרטיזניםתנועתשלופעילותה

הצעדים ;זופרטיזניתלפעילותהיהודיתהתגובה ;ליטא
לדרי·שהתנגדוהליטאייםהיסודותנגדנקטהגרמנישהממשל

בשטחי·המצבעלמשטרת·הבטחוןשלחות"בדוהגרמנים.שרת
ידיעותהופיעו , 1943פברואר-מארסבחודשיהכבושים,המזרח

במערבסובייטייםפרטיזניםשלוהולכתגוברתפעילותעל

ליטא.ובמזרחביילורוסיה

בסוו~נ·הגיטאותאתלחסלהגרמניםהחליטו 1943במארס
האזוריםבקירבתשהיווסול,מיכיילישרקארשמיאן,ציאן,

ביןקשרשקייםחשדו,גםהגרמניםהפרטיזנים.פעלושבהם

יהודיבקרבחשדותלעוררלאכדיהפרטיזנים.וביןהגיטארת
לוויינהיועברושהםהגרמניםלהםהודיעוהללו,הגיטאות
הטילוהאמוריםמהגיטאותהיהודיםהרצאתעצםואתולקרבנה,

מילד.הורה 1943מארסבתחילתוילנה.גיטומשטרתעל
העירשלהגביטסקומיסארמטעםקובנהגיטרעלהממונה
שיובאויהודים 3oooל·מקוםלהכיןל"אלטסטנראט",קובנה,

הדבר.לביצועמידניגשוה"אלטסטנראט" ,קובנהלגיטו

ובנובר·בסולמתחנות·הרכבתיצאו 1943באפריל 4ב·

הגיטאותמארבעתיהודים soooכ·ובהןרכבות,שתיסורא.נציאן

מיהודימאותכמהאליהםצורפולווילנהבהגיעםהאמורים.
משמרהופקדבווילנהלקרבנה.לנסועש"התנדבר"וילנה,גיטו

האנשיםנלקחולקרבנהלהסיעםובמקוםהרכבות,עלליטאי
אנשילשםהגיעוהראשוניםבפונאר.לתחנת·הרכבתישירות
הגיעהשערתכמהואחריוסול,מיכיילישרקארשמיאן,גיטאות

סווא.נציאן.גיטואנשיעםהרכבת

מווילנההרחוקהפרנאר,לתחנת·הרכבתהרכבותהגיעוכאשר

יהודישלההשמדהמקרםשימשהואשראחדים,קילומטרים
 .ליטאייםושוטריםחייליםגישטאפו,אנשיאותההק·פרוילנה,
מהקרונותהורדוהרכבת,אתשליוווילנה,גיטומשטרתאנשי

הוצאוהאנשיםהקרונות,נפתחומכןלאחרלווילנה.והוחזרו
ישלהימלט.הצליחואחדיםרקונורו.לבררותהובאומהם,

מחקרו·פרצוומיכיילישרקמסווא.נציאןיהודים 600 •שכלציין
ותחלהתובאו,לאןפרנארבתחנתלהםהתבררכאשרגרת,

ולליטאים.לגרמניםהתנגדותגילוייכדיתוךהמוניתבריחת
פזורותהיוגרויותיהםבמקום.נרצחוהיהודים 600כלכמעט

והלי·הגרמניםבקרבמקום.שבקירבתובשדותבחחנת·תרכבת

ופצועיםהרוגיםהיובפונאר,ההשמדהאתשביצעוטאים,

לברוחהצליחווילדים,נשיםרובםאנשים,עשרותכמהאחדים.
וילנה.לגיטרולהגיע

על·ידיבברליןהרייךלכטחוןהראשילמשרדשהרגשבדו"ח
המתייחסבליטא,המצבעלוה·ס..דמסטרת·הבטחוןראש

 :היחדביןנאמר , 1943אפריללחודש

שטחיטוהרוזה,דו"חמתייחסאליוהחודש,"במשך
 ...אושמיאןסוו~נציאן, :לליטאשסופחוהלבנהרוסית
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גבולאיזורכעתלנושישהיאהתוצאהמיהודים.כליל
יהודים".בושאיןק"מ, 80עד 50ברוחב

מחנות·עבודהשלושהחוסלו 1943יוליובתחילתיוניבסוף
מחנות·העבודהאלההיונרצחו.תושביהםורובליטאבמזרח

המחנותשחיסולטענו,הגרמניםו·בזדאן.קנהביאלה·ווקה,
עםהמחנותלאנשישהיוהקשריםבשלבאהאנשיםורצח

הפרטיזנים.

 1944יולי 1943-אוגוסט :השלישיתהתקופה

חמבתו·ריוכזנטבקהוהנידאטתהיםרל

שהוציאבפקודהנחרץבליטאשהיוהגיטאותשלגורלם
הגיטאותאתלחסלהוראהובה 1943ביוני 21ב·הימלר

מחנות·ריכוז.ולהקיםב"אוסטלנאד"
 :נאמרבפקודה

ס.ס.רייכספירר

ס.ס.הרייכספיררשלהשדהמפקדתיומן

סררי , 1754/43

 21,6.1943הדשה,מפקדת

ב"ארסטלאנד"והמשטרהה·ס.ס.שלהעליוןהמפקדאל . 1

ס.ס.שלרמינהללמשקהראשיהמשרדעל,הממונהאל . 2

עדייוהנמצאיםהיהודיםכלאתלרכזמצררההנני ) 1

במחנרת·ריכרז.ה"ארסטלאנד"באיזררבגיטארת

הוצאתםאת , 1943באוגוסט 1מיוםאוסר,הריני ) 2

לעבודות·חרץ.ממחנרת·הריכרזהיהודיםשל

ישלשתוכומחנה·ריכרזריגהבקירבתלהקיםיש ) 3

העומ·ולנשק,ללבושבתי·המלאכהכלאתלהעביר

אתלהפסיקישהרורמאכט.לרשותכיוםוים

עלהממונהעלהפרטיות.החברותכלשלפעולתן

לדאוגרלמינהללמשקה·ס.ס.שלהראשיהמשרד

עיכוביםלשרםיגרוםלאזהמחדששארגוןלכך

לצבא.החיוניביציור

הגיטאותתושביכלאתהמזרחאללפגרתיש ) 4

עו.רדרושיםשאינםהיהוידם

וג.בריםשלהאפשרככלגדולחלקלהעביריש ) 5

לעבר·דלק·הציפחהבאיזררלמחנה·ריכרזהיהודים

הציפחה.בדלקהקשורהרה

מחדשלארגרנרהמוערחרא 1943באוגוסט 1ה·יום ) 6

 .מחנה·הריכוזשל
הימלרה. )-(

בגיטוהמרדאחריקצרזמןפורסמההימלרשלפקודתו
זו.פקודהוביןבגיטוהמרדביןקשרהיהכיונראהוארשה

אסירי·המחנותעלהקפדניהמשטרתיוהפיקוחהגיטאוחחיסול
וארשה.בגיטוהמרדכרוגמתומרדהתארגנותלמנוענוערו

הראשונהבמחציתגרמניהשלהצבאיבמצבשחלהההרעה

צבאיאיוםוהתהוותמלנינגררהמצורהסרח , 1943שנתשל
·עבודהבכוחותהדחופיםוהצרכיםזה,מכיוון"אוסטלאנר"על

ועיתויה.הפקודההוצאתעלהשפיעווראיהםגםבאסטוניה,

בליטאהגיטאותכלחיסוללמעשהחייבההימלרפקודת
ריגה,לידמרכזיולמחנהבאסטוניהלמחנותתושביהםוהעברת

הצבא.למעןהעובדיםכלירוכזובו

כוח·כלאתלמסוררצהלאב"אוסטלאנד"האזרחיהממשל
באסטוניהגדוליםלמחנות·ריכוזולהעבירוהיהודיהעבודה

למשקהראשיהמשרדשלבלעדיתבשליטהשהיוובלטביה,
מהמקומותבחלקלהקיםהחליטלפיכך 1הס.ס.שלומינהל

חגיטאותהיובושטחבאותושישארוקטניםמחנות·ריכוז

איפשרהזוהחלטההאזרחי.הממשלאתגםלשרתושימשיכו
מנוגדתחיתהאךבליטא,במחנותיהודיםשלהישארותםאח

האזרחיהממשלשלזועמדהולרוחה.הימלךשללפקודה
היהודיוכוח·תעבודחהגיטאותכספיים.משיקוליםהושפעה

מוכןהיהשלאהאזרחי,הממשללקופתחשובמקור·הכנסההיו
עלמבוססהיהבמזרחהאזרחיהממשלתקציבעליו.לוותר

לחש·חיתתעלולההכנסותיווהקטנתהמזרח,בשטחיהכנסותיו

האזרחיהממשלביןהויוכוחהכללי.תקציבועללרעהפיע
היהודימכוח·העבודהההכנסותעלמשטרת·הבטחוןגורמיובין

ב"אוסטלאנד".הגרמניהממשלשלקיומולסוףעדנמשך

יולבהניוםליחסולהנודימם

כלליבאופןקבעה 1943ביוני 21מ·הימלרשלהפקודה
למחנותאנשיםמשלוחמחנות·ריכוז,הקמתהגיטאות,חיסולאת

ביריאךלעבורה.דרושיםשאינםהיודיםוהשמדתבאסטוניה

פקודותביצועאופןעללהחליטהסמכותחיתהבליטאהממשל
בליטא.אלה

וילנה,-גיטאוחשלושההיוליטאבגנרל·קומיסאריאט
חייבה 1943ביוני 21 •מההימלרשלשפקודתו ,ושאורליבנהקו
חושביכלאחהוציאהגרמניהממשלהמוחלט.חיסולםאת

איש, 19,000-18,500אוגוסטבתחילתשמנהוילנה,גיטו
-4בבוצעוילנהגיטוחיסולתושביו.מכלרוקןהגיטוושטח

 1943באוגוסט 1ב·ולטביה.לאסטוניהומשלוחים 11אקציות 11

עודבאוגוסט 24ב·אנשים,כאלףלאסטוניהונשלחונתפסו
גיטואנשים.-5200כנשלחובספטמבר 5וב·אנשים, 1sooכ·

מתוךכאשרבספטמבר, 24 " 1 23בימיםכלילחוסלוילנה
לאסטוניה-3500כנשלחובושנותרואנשיםאלפיםכעשרת
למחנות·השמדהנשלחווילדיםנשים soooל·קרובולטביה,
יהודים 1sooכ·בפונאר.נרצחווחוליםזקניםמאותכמהבפולין,
ברחואוה"ארי",ובצדהגיטובשטחב"מלינות",הסתתרו
-2200כרשמיבאופןנשארובווילנהולפרטיזנים.ליערות

מיהודים.כלילרוקןהגיטושטחמחנות·עבודה.-4ביהודים

אלוגיטאוחשונה.חיהשאורליוגיטוקובנהגיטושלגורלם
ומש·ל·ס.ס.לכפיפותהגרמניהאזרחילממשלמכפיפותעברו

 • 1943בספטמברלמחנות·ריכוזרשמיתוהפכוטרת·הבטחון,

במחנותורוכזוושאורליקובנהמגיטאותהוצאואנשיםאלפי
עצמםהגיטאותכאשרקובנה,בתוךלמקומות·עבודהצמודים
באיזור.הפזוריםהמחנותשלמרכזילמחנהוהפכוהוקטנו
נאוק· 26ב"באסטוניה,למחנותאנשים 2800נשלחומקרבנה

קובנהגיטאותתושבישלהמכריערובםברם, . 1943טרנד

שחרורשלפניהאחרוניםלשבועותעדבמקומםנשארוושאורלי
 • 1944ביוליהסובייטי,הצבאעל·ידיאלוערים

 1943בקיץוילנהגיטויהודיגורלהיהמדוע :היאהשאלה

כלכלייםגורמים 1שאורליוגיטוקובנהגיטויהודימגורלשונה
בגיטועבדווילנהגיטויהודיזה.במקרהשקבעוהםלא

הגר·לצבאוחשיבותםשחיוניותםבמקומות·עבודה,לוומחוצה
שבהםממקומות·העבודחפחותיםהיולאהמלחמתיולמאמץמני
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בליטאהגרמניהממשלגורמיושאורלי.קובנהיהודיעבדו
לאסטוניהלמשלוחהדרושההאנשיםמיכסתאתלהוציאיכלו

מקומות·עבודהביטולעל·ידיחגיטאות,מ·זzלו•זz,תוללטביה
בצורההגיטאותשלויזz,תאת jלהקטיובכךחיוניים,פחות

מאחרכלכלית,מבחינהיותרסבירהיהכזהפתרוןמאוזנת.
חיונייםפחותמקומות·עבודחחגיטאותבשלושתמחסלשד,יח

הגביטסקומיסארהינגסט,יותר.החיונייםאתבשלושתםומשאיר

•זz,היריהודיים, iכוחות·עבודדעלמוותרהיד,לאוילנה,של

שחיושיקוליםלולאלגביטסקדמיסאריאט,חשובמקור·חכנסה
וילנה.גיטוגורלאתשקבעווחםהכלכלילתחוםמעברקיימים
אתלחסלהגרמניהממשלגורמיאתשהניעוחסינותעל
בליטא,וח·ס.ד.משטרת·חבטחדןמפקדבדו"חמדוברוילנהגיטו
 :נאמרבדו"ח . 1943בספטמבר 1מח·

יהודים . 4 "

במלואולס:ועללהוציאהמדווח,בחודשהיה,נבצרעדיין
כהעדלעבודה.היהודיםניצוללגביהחדשההסדראת
העובדיםהודיםיהכלאתלרשום ··אפשרבלתיהיה

מחנה·אףשאיןמאחרז,למחנות·ריכואותםולשלוח

למרס·המיועדים·העזר, r ,מחנו 6-5ואילואח,דריכוז
הרחבה.אוהתקנהשלבשלבעדייוחשובים,דות·צבאיים

שיכולדברלשיא,תגיעלאהיהודיםבקרבשהבהלהכדי
הוסכםהמוניות,לבריחותכלוקודםלהתנגדותלגרום

והמשטרה,ס.ס.שלומינהללמשקהראשיהמשרדעם

משלו·שנימווילנה.היהודיםאתלהוציאישתחילהכי
משלוחיםמחצבים.חופריםבחםלמקומרתכברחופנוחים

יהיהצריךעתבאותהספטמבר.בראשיתייצאואחרים

גיטואתלקרבנה.הגיטרשלבתי·חמלאכהאתלהעביר
בתי·גםלמחנה·ריכוז.ולהפכולהרחיבישקובנה

צבאיותעבודותעבורואילוהורחבו,הגיטושלהמלאכה

בשדות·(העבודותמחנות·ריכוז 6-5הותקנודחופות

לבניםמפעלכבול,ייצורתעבורה,צבאית,נניחתעופה,
אנשיולווילנהלקרבנהלשלוחהכרחילגומי).וביח"ר

שיטלוכך,וטוראים,מש"קיםקצינים,אחראיים,ס.ס.

המתוכנ"נים.המפעליםביצועעלויפקחולידיהם

הרש·ביחידות.להתהלךהיהודיםעלחמייאיסורהוטל
תוקף,כנטולי·עליהםוהוכרזבחזרהלקחובלנועיוכרת

לקבו·רקהותרווחשיבהמחגיטולעבודההיציאהואילו

האמצעיםעלמכברזהנודעליהודיםגדולות.צרת
שהיומאחרבחלה,אווירתיצרוהדברהמתוכננים,

מאותכמהניסומזהכתוצאהלהורג.יוצאוכיסבורים
עםיחדלמוותנורהמהםחלקלהימלט.בווילנהיהודים

חזרוואחריםנתפס,הגדולחלקםואילומשפחותיהם

כמו·כן,לברוח.הצליחויהודים 40-30כ"הטוב.מרצונם
להוציאכדיהמשפחות.בניהפרדתבעתקשייםחיו

כוח·ביותרצורךישהמתוכננים,האמצעיםאתלפועל
ומאבטחים",משטרתיאדם

מדועלכךההסברניתןובואוגוסטלחודשהתייחסהדו"ח
גורמיוילנה.מגיטולאסטוניההראשוניםחמ•זz,לוחיםיצאו

אתולתפוסההפתעהגורםאתלנצלרצומשטרת·הבטחון

ובריחותלהתנגדותחשוזzמתוךמוכנים,בלתיוילנהיהודי

להם.הצפויעלמרא·ז;ידעווילנהיהודיאםהמוניות,

-האחד :וילנהגיטושלגורלואתאיפואקבעוגורמיםשני
שלהחלטתם-והשנילאסטוניה,לכוח-עבודהי::ה 1הדרי

כפילפרטיזנים,לתגבורותומקוםקן-התנגדותלחסלהגרמנים
קובנהגיטאותלעומתהממשל,נייבעהצטיירוילנהיזz,גיטו

תקופה.באותהיותר"ממושמעים"בעיניהםשנראוושאורלי,

ערב , 1944בקיץהיהליטאיהודיב·זz,ואת J"iחאחרבלהש

בווילנההיהודיםאחרונישלגורלםמליטא.הגרמניםנסיגת
ושאורלי.בקוננהאחיהםמגורלשונה·ה;ה

עמדובליטא,מחנות·הריכוזעלהאחראיםה·ס.ס.גורמיבפני
-אחת :ליטאאתלעזובעליהםהיהכאשראלטרנטיבותשתי
בווילנהלגרמניה.פינויים-והשביחבמקום,היהודיםרצח
בווילנההיושעודיהודים-2000כהרצח.בעדהכריעוחם

ניצלו 200-1soכ· , 1944ביולי 3-2בימיםבפונארחושמדז
וכשאוזליבקוננהבריחה.ועל·ידיב"מלינות"האחרוןברגע
הושפעהשההחלטהלהניחניתןפינוי.בעדההכרעהחיתה

בוצעהוהיאמבוהלתהיתהמווילנההגרמניםשנסיגתמהעובדה
לחלוטיןכותרהשהעירלפניאחדיםימיםביולי, 3-2ב"

הממוניםה·ס.ס.גורמינותקו.ודרכי·התחבורהביולי-9ב·ד

לעסוקרצוולאהמהירהלבריחתםדאגובווילנההמחנותעל
לעומתיציאתם.אתמשההשהיהדברהיהודים,אלפייםבפינוי
לגרמניםיותרנוחיםהיוומקרבנהמשאורליהנסיגהתנאיזאת,

לכך,פרטהפינוי.לביצועואמצעיםזמןיותרהיהולרשותם
ה·ס.ס.מפקדישלעמדתםכגוןאישיים,גורמיםשגםיתכן

שנתקבלוההחלטותעלהשפיעובמקום,רמשטרת·הבטחון

ובשאוולי.בקוננההמצבלעומתבווילנה

סיכום

עברהבליטאהיהודיםכלפיהגרמניהממשלשלהמדיניות
על·הוכתבזובמדינירתהדומיננטיחקורשלנים.התפתחויות

במרס·שנקבעהכפיטוטאלית,השמדהשלהכלליתהמגמהידי

בתקופהבברלין.לשטחי·המזרחובמיניסטריוןה·ס.ס.דרת

שלהירעדיוניסוףביןבליטא,הגרמניהכיבוששלונה-~iהרא'
אומקצועמין,גיל,הבדלללאכלליתהשמדהבוצעה , 1941

יכולתעל·ידיהוכתבזובתקופהההשמדהקצבכושר·עבודה.

הליטאים,עוזריהםושלה"איינזצקומנדו"יחידותשלהביצוע
אלפיםעדשמגוקטנים,יהודייםריכוזיםהרצח.אתשביצעו

ברי·שתיים.אואחתב"אקציה"חוסלויהודים,שלאחדים
נתמשכהקובנה,ארוילנהכמויותר,גדוליםיהודייםכרזים

נוצלוההשמדהלתהליךבמקבילאחדים.חודשיםההשמדה
הגרמניהצבאלצוניבעיקר·כפיה,לעבודותיהודיםאלפי

הגדוליםהיהודייםבריכוזיםשונים.במפעליםוכבעלי-מקצוע

ששירתוובמוסדותבמפעליםוהעובדיםלהשמדה,דירוגנקבע
האחרוניםלהיותצריכיםהיוהגרמניהממשלאתאוהצבאאת

וניצולהטוטאליתהה•זz,מדהשלזהבתהליךלח·י:.:-מדה.בתור

הממשללגורמיהתחוורהיהודיים,כוחות·עבודהשלזמני
הצבא,שלהתחזוקהלגורמיובעיקרבליטא,המקומיהגרמני

אףמסויימיםובמפעליםלעבודה,היהודיםניצולשלהכדאיות
בעוב·להחליפםה·הניתןשלאיהודים,בבעלי·מקצו·~ההכרח

הופסקהאלה,גורמיםשללחצםבעקבותלא·יהודיים.זים
בליטאאחדיםבגיטאותוהיהודים , 1941ב·י:.:-להיהח·::מדה
בחיים.הו•זz,ארו



כללימדרו

הגרמניכשהממשלהמוניות,השמדותללאעברה 1942שנת
התגברותהיהודי.כוח·הענודהניצולאתבהתמדהמגביר

בביילו·הסמוכיםובאזוריםליטאבמזרחהפרטיזניםפעילות
המקומיהגרמניהממשלוהערכת , 1943שנתבתחילתרוסיה
לחיזוקגורםמהרירםאלהבאזוריםשנותרויהודיםכיבליטא
מחנות·ושלהקטניםהגיטאותשללחיסולםהניאוזו,פעילות
וילנה·הגניטסקומיסארשלשיפוטולשטחשצורפוהענודה,

לאהיהודי·הענודה nכושלחשיבותותושביהם.ולרצחאיזור,
בטרורשהגיבהמקומי,הגרמניהשלטוןמדיניותמוללועמדה
עלהיהודים,כלפייתירתובחומהרהאוכלוסהיכללכלפיורצח
פרטיזנית.לפעילותקשרשלחשדכל

הגיטאותשלגורלםאתחרצת 1943ביוני 21מ·הימלרפקדות
כלחיסולאתלמעשהחייבתזופקודהותושביהם.בליטא

למחנות·כושר·ענדוהנעליאנשיםוהעברתבליטא,דג,יטארת
הממשלריגה.לדימרכזיולמחנה·ריכוזבאסטוניהריכוז

התחש·תוךחלקית,רקזופקוהדביצענ"אוסטלאנד"הגרמני

41 

כליל,חוסלוילנהגיסומקומיים.ושיקוליםבאינטרסיםכרת
מתושביוחלקבליטא.הממשלבעיניהמרדניתתדמיתונשל
נפר·למחנות·ההשמדהנשלחוחלקוללטביה,לאסטוניהנשלח

והפיכתם"קסירקוט"תהליךעברוושאורליקוננהגיטאותלין.
נשארותושביהםרובאןוזקנים,ילדיםרצחלמחנות·ריכוז,

הצבאעל·ידיהאיזורשחרורערבלגרמנית,לפינוייםעדבמקום
 • 1944ביוליהסובייטי
הגנרל·נשטחשהיויהודיםאלף 235-225כ"מתון

נותרוהגרמנים,על·ידינכבשהכאשרליטא,קרמיסאריאט
אלפים, 3-2כ"רקהסובייטיהצבאעל·ידישחרורועםנאיזור
עודהיובגרמניהנמחנות·הריכוזביערות.פרטיזניםבחלקם

וילנהומיהודיושאורלי,קוננהמחברתממפרכיאלפיםכמה
מותםאתברונםמצאואלהגםאןאסטוניה,ממחנותשפונו

על·ידינרצחואונמחנרת·הריכוזששררוהאיומיםבתנאים
מדיניותהמחנות.נתוןארהפינוינדרכיהגרמניםשומריהם

במלואה.הוגשמהבליטאהסופי""הפתרון



גרפונקלל,

הליטאיםעםחשבוננו

א

סבלועלהרבההוסיפו ה:, 1;1ה:בשנות:זzראהגורמיםאחד

הטרגי,גורלואתוהחריפורטא,בלהיהודיהקיבוץשלומצוקתו
עלהל'טא;העםמבנ,•רביםמצדהבלתי·אנו·:.:יהיחסהיה

האומ·הה:;.:תל·ז.:לות ל,.·תופעת·לוואיזוחיתהכבותיו. tויחוגיו

ליטאשלתהי 1עצמ,:בתקופתוהיהודיםהליטאיםביחסיללה
שלהראשונהשנת·השלטוןבמרוצתובמ•וחד ) 1940-1919 (

צות.וע·המלבריתוסיפוחהבליטאהסובייט'ם

בסימןעמדוהעצמאיתליטאשלהרא:~וגותה·ז.:ניםארבע

במזיגההיהודיוהמיעוטאיל;•טההרובבין"אנטאגט"מעין ל,:;•

ביחסיםהב" iהדרת"עלהקץהקיץמהרחישאךהצעירה.
נוצררת· iדהמפלגהלטון iL 'בימיעוד .םיוהיהודא·ם'יט.,הבין

בזהחיסלווהממ·ז.:לההלרטאיהסייםיז.:בלבדזואלדמוקרטית,
האוטונומיהב·~טהליטאדיויה לo.ז·הי·:~גיהםאתזהאחר

 ·זט,:בגםבמצבםניכרתה 1 :· 1הלר,סתמןלה n ה.;;ואלאאומית,לה

אחרים.חים

שענןורינים,קציקבוצתעל·יריהרצעב 1926בדצמבר 1ב·ד

(ה"טויטיניגקים")ם"ומגרה"לאל t ·הקטנההיעהסעםבקיזt-רים
באופןלפחותשהיה,ר .:iו it'iהנבמקוםצבאית.הפיכהבסיים,

עלשנשעןרייטאוטורמשטרבאדמוקרטי·פרלמגטרי,פורמלי,

ליטא,שלהפוליטיםליבאקלרעהחדהתמורהחלההצבא.

הזמןבמשךפשיסטית.מדינהדרכיויותריותרלאמץשהתחילה

שיטתיתהליךהחלהיהודים.שלבמצבםקשותהדברפגע
בתע·הכלכליותמעמדותיהםהיהודיםול-tזגי•שלפוסקובלתי
שהגיעורעדת,רוחותחופשיים.ומקצועותמסחרמלאנה,שיה,

בליטא.בות:.זנו·החלו ,הלאומניתומפוליןד,נאציתמגרמנ'ה

הריבונית.ליטאשלשקיעתההחלהה'זt-לועזיםשנותבסוף

 :האדירותשכנותיהמשלויזt,ועלבונותמהלומותספגההיא
הלאו·לרג•זt,ותיהגמור iרבגיגצות.וע·המובריתגרמניהפולין,

גואה,tז•הןוליפעםומטיים lפו•ךיםקשרלק•ז:,,וךליטאנאלצהמיים,

ולוותר ,אליט ל.~;•רהיד,בעירוילנה,אתבערמהשכבשהעליה,

זמן·כעבורבחזרה.העיראתלקבלסמלי iולהולשכמאבקעל

קלייפדהחבלאתתיהנאצלגרמניהלהחזירליטאנאלצהמה
בתחילתפולין ל:.ז•תבוסתהעםשלה.היחידהנמלעם(ממל)

הפוליטית·::א·פתהכוליכבמר,-z:נתג·ה·~ניה,מלחמת·ה·~ולם

את·המועצותבריתמידי"קיבלה"היא :ליטאשלהגדולה

המדינות ית:.:·כמובריבונותה.'ות Lק'פגעו-!i 'יםבתנאאךוילנה,
ליטאגםנאלצה-היואסטונלטביה-האחרותד,בלטרות
 "צבאיים"בסיסיםותקייםתק·ם:בברית·המועצותלכך,להסכים

ברחביל·::וטטהחלוהצבא·האדום·ז~לוחייליםקציניםטחה. z-ב·
·::·בייםלחרוק·::נאלצותו·::ביה ל::·למורת·רוחם ,הארץ

החייםכלעללהאפילהחלהקומוניזם ל~·צילוולהח·~ות.
במזיגה.

הלאומיהרג·::על:.:·הונחתווהעלבדנותהיבהלויברת·~גברוככל
המדיניתשעצמאותהוככל ,שנכירעל·ידיהליטאיהעםשל

• .i, שלהלוהטתהשנאהכהריוהגברהכן ,לקיצההתקרבהליטא•ל
תלשלות iLבה'ידלהםחיתהשל~.למרותל;•הדד'ם,איםליטה

מרירותנצטברחימיםבאותםהעניינים. ל-tז·הזאתרגיתט,,

לושנעשההגדולהעוולעלטאייהלהעםיזt-לבלבוגדולה
להיפרעהיהאי·אפ:זzרדאזבנסיבות:.ז·כיווןאך , i·ז.:כניעל·ידי

יםמשאם<הליטאמצאום,ייתימאהיםמ :.:·אהמן
iע:התאינדיםיוהיחםימוךמ l כמרבן,היו,זהעגוםלתפקיד

היהודים.

החוזיםאתלהפעילברית-המועצותטהיהחל 1940ביוני
לביןבינהשגעשופעה", iLהה'אזורי"חלוקתעלהח:י:.איים
אחריוכןהשביחםול·העמלחמתפרוץערבהנאציתגרמניה

ולספחולכבושופ-מולוטוב), iטבנ'ר(חוזיפוליןשלסתהותב

לליטאחדרו 1940ביוני 1sב·הבלטיות.נותיהמדיזt-לו•זz,את

נברשחנוליחידותנוסף ,הצבא•האךןםשלים liגדומחנות

הארלטי·דרישתהלפיהסובייטיים.הצבאייםבבסיסיםודםןקנ

בהרכבעממית","ממשלהיטאלבקמה iהמוסקבהשלמטיבית

שיטת·לפיעממי""סייםונבחרברית-המועצות,לנזמ·זt-לתיורצ

שהוצעהויחידה,אחתמועמדיםריד.:ימתשלהסובייטיתהבחירות
הסרביי·השלטונותשלמיסודם "הליטאיהעבודהאיגוד"·ידי'ע;

 .בעדהלהצביעהיוםיחייביז.:כולםךהבחירות,עוביצירכצ~,טיים

כעלליטאעל"להכריזאח,דפהכמובןל·ט, nהזי"העמנה"סיים
העליוןהסרבייטאתולבקיזt,סוציאליסט•·תסובייט'תרפובליקה

חברהבתורהזאתהרפובליקהאתלקבלברית-המועצותל::-·
אחרילמלאכמובן, ,החליטהעליוןבייט iהסלברית-המועצות".

 • r1ברי 1 ?ליטאה fl (. 10 1940•סט 1גיןבא 3וב·ליטא ל:.;• "ה·ת,;;קב"

 • 16ה"'יסטית iהסרציאת··בייטוהסה iי,בליוהרפבתורותהמוז,צ

החייםכלשלכפרייהיטיזציהוביס ~;,:.:•מזוו·זתהליךהחל

התופעותכלעל ,והתרבותייםם;כ:ייהכלכחברתיים, iוהפוליטיים,

בלתי"ים ttאנ·יפ';;אז 1אליכליטי,ופטרור :בכךהכרוכות
אפסעדעצוריםאו~;גתמקצרזמןתוך.:ז·הר, 1בבתי·הס "םיר:..:·כ

פרטהעתונ•ם,כלוסגירתםיוארגונ•ת,ג Lהמפ;כלחיסולמקוים,

וקן·בפקידיםהארץהצפת ,פרו·קומוניסטייםאולקומוניסטיים,
הלאמת ,הרוס'תה:זzפה ל:.ד·ה·ז.:פעתההרחבתרוסיים,מיסארים

ועו.דועוד ק:.-·מה

עםהיהודיםאתזיהו:יטאים.ה, ל:.ד·רובםררב :.i 'מאליו,מובן

והפוליטיהנפיד;יהסבלבכלהיהודיםאתוהא·ד.:ימוניסטיםוהקוינ

ליטאל t 'וסיפוחההפוליטיתעצמאותםאבדן ם,;:•אותם·::פקד

 1sה··ז.:עד ,הגלויההאגטי·ד.:מיתהת·גומולהת.ות·הינו·גוצילבר

ה·ד.:לטרנותמצדוהפרעההתנגדותב·ד.:וםנתקלהלא 1940ביולי
ובתודעתםכליכםעמוקאך ,האופקמןאיבבםנ·גולמה ,יטאייםלה

עוורתגאה :.i ' ל:.ז·ו-צריםרג·::ותלרתוחהחלורב'םליטא•ם ל.::·
להזדמנותציפואךאלהויצריםרגשותהיהודים.כלפיולוהטת
אתדהזיומ·::נצ·פה.הינ ,:;·;;ג·רהנ'בהלכ ,ף:.:קב·::צףלהתפרץ

מאמרואת ,יג:.ד·כרךטא",··,יהדות"ב:פראה(רבדרכההכל
עמיקתא).לב·רארמאמא•גרא :גרפוגקלל. ל::·



הפולשיםהנאציםהקלגסיםאתכתשואותמקבלתאליסה)(מחוזהליטאיתהאוכלוסיה

הנאציםעל·ידיהפצצתהאחריכלהכותסימנההעיירה

החרבהכוסרימאנץשלהשוקככיכרמשסוסיםהלכן,הסוסעונדיליטאים,מרצחים
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הנאציםפלישחאחריבסאררריגחרביםרחובות

ליסאיםמרצחיםעל-ידיריסארסאס) '(שדקרבנהבמרכזבמוסךיהודיםח nרצי

ליסאיםמרצחיםעל-ידיריסארססוc)(שד'קרבנהבמרכזבמוךסיהוידםרציחת
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. . .- . · ,,{,q/.1/e /G~rj'I 

, ~,~7'1t .~11 זtlr '"נ f'' f)/'1, -i'~'I: _f'י /'ltf" (,/1/ i,ג . ·rוזrיז, _ · . 11' fי/AA .. ·: •~ן 1/11,;ןו, .~,,1/ .. 'דה,1( ~ 4/,ז ,sנ(ו!.ן fנ)G~r 1~/ן , . M;ן f:'t ,fl·,· ןוtr .;)'(/, 
, f1 h.tז. (& jיt r,n\, _ן,נ.1 1f!v}l11:נז J41 /!/ו . ,t1 .1,1ז ~,75_ וJ,?:,r/:i (-'J./1 

-~iiי. J"7ו .tO'J j/'1},,)_ ג- li"(lj~ J!}/ ,ןfJlr ,,h l,JוJ,tן)frllff{1ף ~/ו,ד 1A tז'( o/4) 
.f;A~. l.i'. ''~ורן! r-171 ;tjוf .!(1/ו'i ,)."'}· b Jfkנ, נו~ ,;/,,;,; f: d,1ן,ו{ ,ן~iJ,ן /-- ·  j/J/נ.)

1,e uגl כ'li ~3/', ו tגו111· ~Jf י 1 h'j.נlJII J,//11 ו(Jןi f/,3 f,1/, , 1/l'/,!iג .. ''.J. 'tf// 
- · :, . w , י I T} / /Aן ,,// 1/) ~ ,ו;,. ו ז}נ  [J f 3 'J,,t' < 'נ.1 ), 1./01

J•'l 1/ו rtןj·(~I ז~ י•ו· I}נ~ .jי י•,ו .1/ ., /ן (1/ /זd,lן ןי•י . 6J{o,;IIJ'/4  ,;,, ./ft1וf יו4~6,;,} .
ז·י 11 1 1)~ 6,/,/4 /'/r L1ז ,ןj,l//1/~/~ל . ffJ ·. ·L·' "'" JJ ,;//( /''1'i f,1,4נ יJ .'fוtiJ 

•t11,;} 4/ 1,וו ~' a זl )''Q, .,, וl.1'. ·ן'ן, ,u '- Hffד, ~ .- H,,,,, i Jq1,,1.Ki;J- JI' /4נ IJ ,,,; 'JI" 16 
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/' j G,נ J1 'J,, · ו,,,,, {I~ ,11, ן,(i){lt;Af . 11 j l /4;1r_ן 1~ןll.'tt . '" ··1•
0/1~. .J ו יי ~- 1 1 ""\ ~ , . -· / . --· . . , . tJ 1,ןtf !(' .''.:f >,, 

tו .,ג> 1 ןנi 41ו11 111 1י .,,, ·'/ } (J,1.,). ,י· ,!ןן" .. Alז ן 1/J  fA t~I C, ~j~k 114. ~,ן .
,,.h ' {J,lד "'1 ו~,G /וl 71,J.t jןו 6~1- j/N 11t1 ;.·,·; h: (j,' ,Zון/ו י.ו }IN 

1 
~~' ~ J ,r, 6,, · :וl~J ~ 3,L. ,e,}.,; /:,{ ('~Jf ו_'!r / '.י JX r;.4 ~ ' 1

1,,1 Jיi i} 
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1 . , f /. . JtJ•'י ,. , . 'f V ,ך}• f,:, ,i} 7 ;1!."' ,,, /,' ! ,, ;J · /'1,lו . , 
'ו-~ד . ,. 1 . 11 נ,1 111 t 3 : 111 ~1~i "l''l -גוplfJ 1f,b 3 'f.. . .- ¼. ') , ~6"J , "1 . ,/4e 4 ן.; 

(
-li- ''! ;,ן //,, -"7' .. ,ד:,1. - ·rA,- ו ' ,. . ~

ו1ו1 , . . i "י ~ · . ,,h . . נ י IJ /7 ו l ,,, /'1,~ ג/J (j •) l.t, ~ י)j/'1 'J 11,) 7 ,, ' /·f/'. נ, j/J'. . /) 
iןו /~/1,j 1•J ./iJ ft}rוj 1~•11 I Jו /:,Jl,fנ1ר/J / ~tנ)"' f/נf, f<וJ/4tנf' 

c(;lן{] t~ו{lJ (,, I 
I 

jי' j~ · ~J//J/ JזlJ ,-fi.''/ ז'j1 i 1 /, j'fJ ,G}iג ()(/rr/1 

l'J•/.ן'f1kיי .f11/ .:~,'נ~4ן)~i 1. J'lו Jflllווf .. ). l 1!1{1·.J, 'lי).·'tf ·{,.'f, .. ~יf/''14 וfו, JJ /Jנ ~ •j (11;,/,ןl, ~ .וו - - {.,,.) .(N fl!ן p .11, ., (,,{{_,,i, .-11,71·,JJJliJf) ,,~,J.וו{• ,• -' .,נ . ן,lו .-~··) j:ג.lו;'I. ·-. , J,., -. ו/'· G 1ןז,,,h}A. 
Jt~- ,~ li) ~ lגt }11י l/1 01t3 - fו f ., , !f 'r 

1" ,,f~ /,/}Af ו';:. r;1,ז /'i ,{/J/1/ ,ן ~•f1 J : ;,,1 • ;:.;...ז;fq 
yוגfזhו\ 1! 1 f, - ,ו (,,., lוl/1 tןי !'J•,J זייז,! Gגfנו.<JJJlN t! .. 1,'''~' 

o,~jןוו& iJ/11.ו ן}ו;½ן)· 1'J' '"' •ןי ·J f/.i1.t':i.J/,נl~ fi/ן fqז.6 ·.fflifד]. 
וJ!l וk,,t. :,~ ~ז; "'',,[, . -j(,, ו; /1' ~}~~fןJו .'fJי-.t _ /ttl ~-. ונlוןl," pJ ~/ 

,,J &. יז\  tP.'1 ·1,g, 1{ r'1,f ::; ;/(!,_ t;t ,16,~" ן,r. t,~י;,~~
lf.[ y. !' hq'P t>י~'iJt. ,1,1~ .. . i1,נ). .J .. 1,,j·-,,,'J~ ;'נ)I,}'¼ l~זfו!·  ~ .. נt~ .. ' י'"
"/ ({,;:1:י,1i),~ .~•/~!~ , ; 1.ע~!4111- .ו.,li P ו~ז~ז,.,  ,fl;,ו1'~1

Ji!!,l'!.o~./,,j//4:f:/~ .  _;f~i 11 (ר,hוJl~)I~: ~;_ 'll/Jf.:יןו.!1/
אלסלאחותוקאןגרשוןהליםאיתבדיבזייההחיילשלמכתבו



כללימדור

שלהברוטליתהגזילהכאבאתשכאבוהליטאים,בפי
שלשונותמצורותופיסיתנפשיתושסבלוהמדיניתעצמאותם

היהו·נגדהאשמותשתיהיופוליטי,וטרורכפוהיסובייטיזציה

גבוהאחוזהיווהיהודי,בני·הנוערובמיוחדיהודים,א) :זים

בתקופתוהנרדפתהבלתי·ליגליתהקומוניסטיתבמפלגהלמדי
יהודיםתפסוהסובייטיהשלטוןבימיב) ;ליטאשלעצמאותה

(הבו·ה·נ.ק.רו..דכוללהמסועף,הסובייטיבמנגנוןנכבדמקרם
הטרורמעשיכלעלשחלשלשמצה,הנודעהפוליטית)לשת

כאח.דויהודיםליטאיםהכל,עלאימיםמהלךוהיההפוליטי
הנוגעבכלהמטבע.שלהשנימהצדלהתעלםהיהאסוראולם

הקומוניסטיתלמפלגהיחסית,רבים,יהודיםשללהשתייכותם
באנטישמיותהחדהההחרפהכיבחשבון,להביאישבליטא,

בשנותובעיקרהעשריםשנותבסוףבליטאוהברוטליתהגסה

להתחזקותםביותרהמתסיסהגורםשחיתההיאהיאהשלושים
בקרבבעיקרההיודי,ברחובשמאלניים-קיצונייםהלכי·רוחשל

זאת,עםבליטא.עתידשוםלעיניוראהשלאהיהודי,הנוער
המפלגהכילכולם,ידועהשחיתהמהעובדה,להתעלםאי·אפשר

הצי·בחייםוהשפעתהמאדקטנהחיהתבליטאהקומוניסטית
כמעטחיתהבכלל 1940ביוני-15העדוהפוליטייםבוריים
לפניהמדינה,בכלולא·יהודים,יהודיםחבריה,מספראפסית.
ירזאסשלהערך 'ר( 700רקהיההארשון,הסובייטיהכיבוש

בכרך , 1941-1940הראשון"הסובייטי"הכיבושבראזייטיס,

~נציקלו·"לי~ט,ררי,-הליטאים","אנציקלופדיתשל 1sה·
לסיפוחהגרמהזאתקטנהמפלגהלא .) 357-356עמ'פדיא",

ולסובייטי·והחופשי"הטוב"מרצונהלברית-המועצותליטאשל

ברית·וברוטלית,חזקהבידעשתה,זאתחייה.כלשלזציה
טריטוריאליתלהתפשטותתרכניתההגשמתתוךעצמה,המועצות
הצבא·האדום.כדיוניבכוחהבלטי,החבלכלוכיבוש
לפיכיעו,דנאמרהליטאים"ב"אנציקלופדיתהנ"לבערך
סני~צ'קוס,א.בליטא,הקומוניסטיתהמפלגהמזכירשלהדו"ח

בפברואר 5ב·המפלגהשלהחמישיתהקומוניסטיתלוועידה
היהבליטא,שלטכברהסובייטישהמשטרבזמןכלומר, , 1941
 0.1שהיוו , 3oכ·oסוילנה,כוללבליטא,המפלגהחברימספר

-75כהיוהאמור,הערךמחברלפיליטא.מאוכלוסייתאחוז

א.שלמאמרועלבהסתמכוקובעהואזאתיהודים.אחוזים
 , 5עמ' , )"ס 1Sרכיוו 1S("לי~ט,ררי,הליטאים"ב"ארכיוןגארמום

הכיבושבזמן , 1942ב"בליטאפורסמוה"ארכיון"כרכיארבעת
שבראשווהבולשביזםהיהדותלחקרהמשרדעל·ידיהגרמני,'

לפילאורהוצאה"ארכיון"ליטאים-אנטישמיים.כמהעמדו
אתלהסיתחיתהומטרתוהנאציהשלטוןשלובחסותויזמתו

גרמו,שהיהודםיהגדולהנזקאתולהוכיחהיהודיםנגדהליטאים
מתועבותועלילותהשמצותמלאהואהליטאי.לעםכביכול,

שלהמובהקתהאנטישמיתמגמתובשלכולה.היהדותעל
הגבוההאחוזעלגארמוסשלשדבריולקבועמותרה"ארכיון"

49 

השופיעהה"ארכידו"לשמקצורתדד.צאהעלמסתמןבראזייטיסי· , 1
הערךעללהצביעכדאיזה,בהקשר , 1952ב"בארצות·הברית

י 1לי~ט,דרישקי 1ב'ז9כ'זשליטא"שלהקומוניסטית-גח"המפל
כינאמרבדהקטנה),הליטאית(האנציקלופדיה~נציקלדפדיה"

הקומוניסטיתדמ.פלגהשלהלאומיההרכבהיה 1941בינואר 1ב·

-יהודים , 25,1%-רוסים , 53.3%-ליטאים :כדלקמןבליטא
15,2°/c, , לשלאותנטיותהאחריות , 6,4%-אחריםלארמיםדבבי
הערך.מחברעלכמרבן,מוטלת,אלהנתונים

בתקופתאפילובליטא,הקומוניסטיתבמפלגההיהודיםשל
היפוטטיבאופןנניחאפילומוחלט.שקרהםהסובייטי,השלטון
קומו· 22soב·הואשהמדוברמסתברנכרן,הוא ) 75 (זהשאחוז

אלף-250כאזשמנתהיהודיתאוכלוסיהמתוךהיודיםניסטים
אחוז 99.1ר·קומוניסטיםהיוהימנהאחוז 0,9רקכלומר,איש,

סילוףלתיותיכולהאםאלה,מספריםלאורלא·קומוניסטים.
בהש·ליטאיהודיכלאתבסיטונותלהאשיםמאשריותרגדול

עלהאחריותאתעליהםלהטיללקומוניזם,באהדהאותייכרת
 ?שפטיםבהםולעשותמתוכםמבוטלאחוזשלמעשיואודעותיו

לנסיובםבדחיפותזקוקהיההחדשהקומוניסטיהמשטר

כן,ומשוםהיהודית,האינטליגנציהאנשישלוכשדונותיהם
במנגנוןכאשרהעצמאיתבליטאששררלמצבגמורבניגוד

השלטוןבשנתנתקבלואח,דהיודיאףכמעטהיהלאהממשלתי
הממ·במוסדותניכרבמספריהודיםהסובייטיםשלהראשון
הסובייטיבשלטוןכילציין,ישכןפיעלאףהשונים.שלחיים
הממ·עמדות·המפתחלמסירתברורהמגמההורגשהבליטא

רפא·אנטי·קרמוניסטיעברבעליאפילוליטאים,לידישלחיות
"יהודי"·אופיהחדשלמשטרלשררתשלאכדימובהק,שיסטי
הפרו·בממשלהששר·המשפטיםלציין,כדאידוגמהבתור

ביוני-15הלאחרמידממוסקבהפקודהלפישהוקמהסובייטית
שהוקמההקומיסריםבמועצתקומיסר·המשפטיםוכן , 1940

שקודםליטאיהיהלברית·המועצרת,סיפוחהלאחרבליטא
והואגלוי,אנטישמיוגםקיצוניופאשיסט"וואלדמאריסט"היה
ניכרבכללהחדשה.הממשלהובמנגנון:גצמרתיחידהיהלא

בהיודיםאמוןנותניםבליטאהחדשיםהשלטונותשאיןהיה,
ולאומיות.זעיר-בורגניותנטיותכבעליאליהםומתייחסים

היהודיםתפסושכאילורבים,ליטאיםשלהחוזרותטענותהים
בקנהעלולאהסובייטית,בליטאהגבוהותהמשרותכלאת
משרותברובןהיויהודיםשתפסוהמשרותהעובדות.עםאחד

הליטאים,בידידווקאהיוהגבוהותהמשרותרובשוליות.
קומיסאריםעמדוכולםמעלולא·קומוניסטים.קומוניסטים

ביניהםליטא,תושבירבבותהגלייתביצועעלהמנצחיםרוסים.
כמעטהיו·המועצות,בבריתנידחיםלמקומות 2יהודים,הרבה
יהודים.-לאכולם

אותםהליטאיםשלוזעמםמורת·רוחםאתעוררובעיקר
אךלמדי.רבהיהשמספרםב·נ.ק.וו..ד,שירתואשרהיהודים

והתנגדוהיהודימהעםתלושיםהיוהללוהיהודיםהעובדיםכל
והדתיות.הרוחניותהלאומיות,וכמיהותיושאיפותיולכלחריפות
כשלי·ראייתםאובליטא,היהודיהציבורעםאלהשלזיהויים

כמוהם.מאיןושרעותשטותאלאא'נםחיו,

ההל·חוקיעל·ידיקשותשנפגעוהראשוניםהיוליטאיהודי
הכלכליהמבנהבשלוזאתהמשק,מערכותכלושידודאמה

שהולאמו,התעשייתייםהמפעלים 986מתוןשלהם.המיוחד
המפעלים 1593ומתוךיהודית,בבעלות ) 57% .( 560כ"היו

כןיהודים.שלהיו ) 83% .( 1320מ"פחותלא-המסחריםי
 'ר(הפקדונותוהפקעתהבנקיםהלאמתעל·ידיהיהודיםנפגעו
ואתיודאיקה"ה"אנציקלופדיהשל 11בכרך"ליטא"הערךאת

"אנציקלופדיתשל 15בכרךהראשון"הסובייטי"הכיבושהערך
הלא·חלקות·האדמהבעליהאיכריםשלמצבםהליטאים"),

ד"רשלמאמרואתליטא""יהדותהספרשלהשניבכרךר• , 2

בליטוc.היהודילקירםהאחרונההשנה :גרינהויזש.



so ליטאיהדות

נפגעשלאכמעטהליטאי,העםשלררברורבשהידגדרלרת,
הספיקןלא 1941קיץשעדמאחרהחדשים,הסדריםעל·ידי

החקלאותשלהקולקטיביזציהאתלבצעהסובייטייםהשלטרנרת
והדתייםהרוחנייםהחברתיים,הציבוריים,החייםדפרסיבליטא.

הליטאים.שלאלהמאשרירתרהרבהנהרסוהיהודים,של
ביןהליטאים.מאשרפחדתלאהיהודיםסבלרהפוליטימהטיהור

השל·הספיקושארתםנאמנים",ה"בלתירמעלהאישאלף 30

ביןהמלחמהפורץערבמליטאלהגלדתהסובייטייםטרנרת
ביןגם 3יהרדים,-7000כלפחרתהידרבדית·המרעצרת,גרמניה

רצדלאזהכלאתמעטים.לאיהדויםהידהפוליטייםהעצורים
לקרמרניסט·לסלרחמסרגליםשהידמהרלדב,ין.לרארתהליטאים

אתי.ידהילקרמרניסטלסלרחאדפןבשרםוצרלא-ליטאי
רגשי·ושניכיהודי,רהןכקרמרניסטהןשבארהיחרדיהקרמרניסט

שלהם.הלפכמבצירופםהידראלהשנאה
שלהשנאהרגשיאתהעמיקאשרדבר,ערדנרסףאלהלכל

חיישלהטרגיותמבילדייאחדבררשהיהליהודיםהליטאים
רגילרירי,תרפערתירכלעלהסובייטי,המשטרבגדלה.היהודים
רשנאהמרירותהליטאיםבלבערודלידם,מיוםרהלכרשהחמירו

כאשרהמאושרת,לשעהעינייםבכלירןציפרהםכלפיר.עזה
עליהם.השנראממשטר·הכיברשהגאולהאת"מישהר"להםיביא

רקלהירתהיהיבדלזה"מישהר"דאז,הפוליטיתבקונסטלציה
הרשמייםהידידותייםהיחסיםשלמורתגםמההשלישי,הרייך
נתרבררברית·המרעצרת,הנאציתגרנמיר,ביןהרם,בימיםששורר

רהמכ·הבלתי-נמנעתההתנגשותתבראשנקורבהסימניםרהלכו
הענקים.שניביןרעת

טראגיתבבהירותמראשליטאיהרדיאזחזרזאתלעומת
ליטאתעברואםלפניהם,ייפתחאשרהסירטאתררעדהובחיל
הקרמרניסטיבמשטרחייהם ,אמנםהנאצים.לרייהסובייטיםמידי
כאחת,ונפשיתחומריתמצדקה,להםגרםרהראמארקשיםהיד

האנטי·גםארלםלליטאים.מאשרירתדראפילרפחדתלא
החיונישהאינטרסידע,היהודיםבקרבבירתוהקיצוניקרמרניסט

מחייביםשלדהפיסיהקירםרשאלתבליטאהיהודיהקיבוץשל
יםתהברצדהרכןמליטא.יסרלקררלאיסתלקולאשהסובייטים

הלי·שלתיטילפיההיצטנייריבאעמוקהטראגית
רעמהלידםמידםרהלכהנתרחבהזאתתהרםוהיהדוים.טאים
בגלדילזבדהחלדליטאיםליהודים.גנרלללאהשנאהגברה

הכל".עלמהיהודיםייפרועבוהיוםש"קררב

 1940בידניהצבא·האדרםעל·ידיליטאשלתפיסתהעם

להימלטליטאיםולארמנייםלארמייםפעיליםמספרהצליחן
כנראהבברלין,הקימוהם 1940בנרבמבר-11בלגרמניה.

הלי·האקטיביסטים"חזיתאתהנאציים,השלטרנרתבתמיכת
המפ·כלהשתתפןב"חזית" .) LAFתיכרת(בראשיסאיים"

בראשרלקרמרניסטים.לסרציאל·דמרקרטיםפרטהליטאירנר,לגרת
עצמאותה.בתקופתבליטאבעלי·שםשהידאנשיםעמדןה"חזית"

שלהאחרוןצירהשקירפה,ק.היהב"חזית"בירתוהחיההרוח

תאיבליטאהרקמרבמקבילהנאצית.בגרמניההעצמאיתליטא
ה"אקטיביסטים"החלד 1941באביבבמחתרת.שפעלרה"חזית"

"פרטיזנים".על-דייהםשכ,נרבליטא,מזריינרתקברצרתלארגן
ברית·המרעצרתאתנקורביתקרףהשלישי""הדיירכיציפרהם

מגמתםליטא.מהיודיוהליפרעהשלטוןאתלתפרסרהתכוננר

בכרוזיםהיטבהודגשהבליטאהיחרדיהישרבאתפיסיתלחסל
הליטאיים"האקטיביסטיםשלהתעמולהב"מרכזהיהשמקדרם
 •:היתרביןנאמר , 1941במארס 16מידםאח,דבכרוזבברלין.

המסעכשיתחילקרובה.ליטא ל,zז•שחרורהשעת ...
אחרת.בדרןאוברדיומידכןעללכםיודיעומהמערב,

בעדים,מקומיותמד'דותלפרוץחייבותרגעבאותו
לתפוסועליכםהמשועבדת,ליטאשלובכפריםבעיירות

המקומייםהקומוניסטיםאתמידלאסורישהשלטון.את

,קחלנסלבוגדיםבליטא.האחריםהבוגדיםכלואת
לפחרתחיסלוכיבוודאותיוכיחואם

להודיעעליכם ... ).גל.שלי,(ההדגשהאחדדיוהי

מהםאחדכללכן,נחרץ.שגורלםליהודים,עכשיוכבר
שלאכדימליטא,מהרנאיסתלקזאת,לעשותהיכול
אתחיפשוהגורליתבשעהמיותרים.בקרבנותצודןיהיה

לאיבו.ד"דברילךלבללידיכם,רכושם
הארכ·כלפיהליטאיםבקרבששררההאווירהחיתהכזאת
 1941ביוני-22השלהמוקדמותבשעותכאשרהיהודית,לוסיה

הנאציהצבאוטוריברית-המועצותעלהגרמניתההתקפההחלה
ליטא.שללשטחהפלשו

ב

רדיודרךפורסמה 1941ביוני-22השלהצהרייםבשעות
שכר·נמסדבהברית·המועצות,ממשלתמטעםהודעהקובנה

ברית·המועצרתאתתקפדהנאציתגרמניהשלהמזדייניםחותיה
שלמזורזפינויהחלהמדינות.שתיביןקייםמצב-מלחמהוכי
בנסיגההיההצבא·האדוםבליטא.הסובייטיהשלטוןמוסדותכל

מבוהלת.

בזוהאקטיביסטםי""חזיתשלחדשכרוזהופיעיוםבאותו
 5 :הלשון

ליטאים,ואחיותאחים

היהודים.עםהסופיהחשבוןשעתהגיעה

אלאהבולשביקי,מהשיעברדבלבדלאתשרחדדליטא
האקטיביסטיםחזיתהיהודים.שלרב·השניםמהעולגם

הלי·האדמהכלבשםחגיגיתבזהמצהירההליטאיים
 :טאית

הישנההמקלטזכותוסופיתכלילמבוטלתבזה . 1
הגדול.ריסארטאםבימיבליטאליהודיםשניתנה

בזהניתנתהכלל,מןיוצאללאליטא,יהודילכל . 2
ליטא.אדמתאתדיחויללאלעזובאזהרהפקודת

רכןבליטאבבגריהבמיוחדהצטיינואשדהיהודיםכל . 3
הלי·עמנובנינגדובמעשי·עוולובעינוייםברדיפות
אםלהם.המגיעהעונשאתויקבלולדיןיועמדוטאיים,

בסיביו.ובוליםאסירים :לויןדבשלוגאוגוואתזהבספו ,, . 3

ליי·ליס, t1דויה", 1ט,ר t1ליס t1זשודינס t1סינ t1"מהקובץאתר' . 4

חלקבליטא"),המוני("טבח 1965וילניוס,'מינטרס,' !tדיקל
 : 19מס'מסמן , 49עמ'ראשון,

שיתוף·בין :בשמיתשרהשלמאמרהלפי-לעבריתהתרגום
מתוןתדפיסלביטא,וג.רמניהכיבושלתולדותלמרי,פעולה
לוחמיבית ',אמאסףשניה,סדרהר"המרד','השואהלחקרדפים

 :(להלןוהמרדהשראהלמורשתקצנלסרןיצחקע"שהגיטארת
נשמיגר).

s . שלממארהלפי :לעבריתהרתגום . 50 1עמ , 30 1מסמסמןם,ש
בשמית.



 51כללימדור

ליטאשלותחייתההגורליתהחשבוןבשעתכייתברר
בסתר,לברוחמיוח,דבאופןהאשמיםיהודים,מנסים
כדיבאמצעים,לאחוזהיאישריםליטאיםשלחובתם

העונש.אתלבצעגםהצורןובשעתאלהיהודיםלעצור
הליטאיתהאומהמכוחותן iתיכהמחודשתליטאמדינת
יעזמהםמשיהואםובתבונה.ברגשבעבודה,עצמה,

כלשהו,מקלטזאתבכליימצאהחדשהבליטאכילקוות,
ללאשהואליהודים,פסק·דיננראתהיוםכבדלדעתן,עלי

הנייהתאלשדחמן iכיתשאטילב :שינוי
כלשתןקיוםואפשרויותאזרחזכויות
העברשגיאותאתנתקןבזהאח"דיוהליואפיל

לעתידאיתניםיסודותייכונוכןהיהודים.נבזותואת
הארי.עמנושלוליצירהמאושר
העםשלהחופשלמעןולנצחוןלמלחמהנתכונןכולנו

מדינתלמעןהליטאית,האומהשלטיהורהלמעןהליטאי,
(ההדגשותומאושר.בהירעתידלמעןעצמאית,ליטא
 .).גל.שלי,
סובייטי.שלטוןבקוננהעודהיהלאביוני,-23בלמחרת,

פראפולוניס,ל.קוננתברדיותכריזיוםאותושלתבוקרבשעות
השלטוןעלד,קץתקיץכיהאקטיביסטים","חזיתמראשי

"ממשלתהוקמתוכןעצמאותההוקמתשובכיבליטא,הסובייטי
נתמנהפראפולוניסל.שקירפת.ק.שלבראשותוזמנית"ליטאית
תממ·"ראשהממשלה.לידהאקטיביסטים""חזיתשלנציגה
בברלין,אזהיוסקיפיטיסר.החוץ""שרוכןשקירפהק.שלה"

קיומהבתקופתלליטא.לחזורלהםהרשולאהגרמניםאן
הפרופ'שר-ההשכלהת"ממשלה"בראשלמעשהעמדהקצר

הורכבהלאהזמנית""הממשלהכיאםרריצ'ירם. 1$אמבראזיי·
היהאי-אפשרגםדאזובנסיבותוקתי, nדמוקרטי-תבאופן

רובאתייצגהשהיאלומר,ניתןמשהורכבה,אחרתלהרכיבה
השונים.זרמיועלהליטאיהציבורשלרובו

במנשר,לאוכלוסיההזמנית""הממשלהפנתההקמתהלאחר
העמוקהותודתההגדולהד,ערצתהאתהיתר,ביןהביעה,בו

ליטאשחרורעלהנאציולצבאהיטלר,אדולףל"פיהרר",
הזמנית"ש"הממשלהבמנשר,נאמרכןהסובייטית.מהעריצות

בסיסיוצרזהודברהיטלרשלהעולמיתבשליחותומכירה
העצ·ליטאלביןהאדירהגרמניהביןהדדיפעולהלשיתוף
הסובייטי,השלטוןשנתליטא,עלשעבהרהקשהשהשנה jמאית

בעליהליטאים-הליטאילעםהנאמניםהםמיהוכיחה
נאמרועוד ;האינטליגנטיוהנוערהפועליםהחקלאיים,המשקים
הנציונאל·שליחותואתמקייםהאמיץהגרמנישהצבאבמנשר,

הלי·ל"פרטיזניםחיתה(הכוונהוגבורינובמזרחסוציאליסטית
בשביללמותזהצבאעםיחדאלהבימיםצועדים )"טאים"

המולדת.

השתמעלליטא,הנאמניםאתשמנהשבמנשר,ד,"הן"מתון
הליטאי.לעםנאמניםאינםשהיהודיםכלומר,ה"לא",ברור
האקטי·"חזיתשבכרוזיהבוטיםהדבריםוכןזה,דקלארמז

באותומכרונים.היושאליהםאלהעל-ידיהיטבהובנוביסטים",

הקולונלקובנהבדדיופעמיםכמההכריזביוני,-23היום,

הצבאילמפקדההזמנית""הממשלהעל-ידישמ,נהבוביאליס,י.
עליוריםהיהודיםכיכביכול,ונקבע,שהיותקובנה,העירשל

מאהיירושייהרגגרמניחיילכלעלהריהנכנס,הגרמניהצבא
יהודים.

המזויי·הכוחותשלמטההזמנית""הממשלההקימהמהרהעד
 .המדינהעניינילניהולחדשאדמיניסטרטיבימנגנוןוכןנים
ונושאימשטרהראשיערים,ראשימחוזות,ראשימינתההיא

בתי-המשפטשליושבי-ראשוכןאחרות,מינהליותמשרות

לבטלכדיוהוראות,פקודותשורתהוציאהגםהיאושופטים.
הסובייטי.השלטוןבשנתשבוצעההסובייטיזציהצורותכלאת

השראתהאתששאבההזמנית","הממשלהשלהפוליטיאופיה
למעלהברורהיההנציונאל-סוציאליזם,שלהגזעניתהמתכנית

ובעיקרממעשיה,גםאלאמדבריה-הצהרותיה,רקלאספק,מכל
"הממ·שללקריאתןשנענוהליטאים","הפרטיזניםממעשי
ככוחעצמםאתוהעמידוהאקטיביסטים""חזיתושלשלה"
רצונהאתלהביןקלהיהה"ממשלה".שללרשותהמזויין

מרדפעולות·לנהלא. :ה"ממשלה"שלהכפולה)(ומשימתה
בטרםעודמליטאהסובייטיםאתולגרשהסובייטיהשלטוןנגד

האופיאתבמעשיםלהמחישב. jלליטאהגרמניהצבאייכנס
 ,לגרמניםלהוכיחכדיהחדש,הליטאיהשלטוןשלהיודיפובי
מבחינתרקלאלנאציםנאמניםשותפיםהםשהליטאים

אלאעצות,ומה-בריתלויזםבקומולתםובוייע

אואי-דייעהמתוןהורים.יהפילכשנאתםמבחינתגם

ישפיעזהשכלעצמםאתהליטאיםהשלופוליטית,ראותמקוצר
ולהכירליטאשלעצמאותהלחידושלהסכיםהגרמניםעל

הזמנית".ב"ממשלה
רבבותנענוהממשלהולמנשרהאקטיביסטים""חזיתלקריאת

לנהלכדיהליטאים","הפרטיזניםלשורותוהתנדבו 7ליטאים
סטו·אלההיוברובםהסובייטיים.השלטונותנגדמזוייןמרד

פקידים,פועלים,איכרים,תיכוניים,בתי-ספרותלמידיוגטים
"ש~,לייחבריוכןלשעבר,הליטאיתוהבולשתהמשטרהאנשי

דמוי·צבא, ,פטריוטיארגון ,הקלעים")("אגודת " r1$נ~ירנג

 sהעצמאית,בליטא

בכתב·ליטא"שלהנאצי"הכיבושגראז'יונאסא.שלמאמרור' . 6
("שומרסארגאס""טז1וויבז1סבאמריקה,המופיעהליטאי,העת

 , 1966משנת 1/27מס'המולדת"),

אלף-100מלמעלהשלבמספראפילונרקביםלי•טאייםמקורות 7.

lגפרד(לפי-4000כהמרדבזמןנהרגואלהמקדרותלפיאיש.

פרטיזנים ) 2000רק-להלןעדרידוברעליוראשטיקיס,של

הליט·"הפרטיזניםכובדהעםבפימהם. soooכ-ונפצעוליטאים

הסרטים"עונדי"משטרת-עזר","אקטיביסטים",בשםגםאים"

שמםשרווליהם.עלשהידהלבניםהסרטיםבגלל-הלבנים"
 1דארב 1("טאוטיניהלאומית"העבודה"משמר :היההרשמי

 :נקראיםהםבספראחריםבמקומותוכןזהבמאמראםסאוגא").
להבדילמבתעלכפולות,במדכאותהליטאים","הפרטיזנים

 1942מסוףהחלשנלחמוהפרטיזנים-הסובייטייםלבידביביהם
ושבי·החזיתמאוחרימשעי-חבלהביצועעל-ידיהגרמניםנגד

"הפרטיזניםביןאיומהגיטאות.שנמלטויהודיםגםהידניחם
אמיתייםפרטיזניםלכיו-לעצמםקראושכן-הליטאים"

כלדם.ולא

לתוךהליטאיהצבאשולבלברית-המועצותליטאשלסיפוחהעם . 8
הקורפוס :בשםשכונתהיחידהבתורברית-המועצותשלצבאה

הצבא-זא,זום.שלהמבוהלתהנסיגהעםהטריטוריאלי.-29ה

ברית·לתוכנימליטאהזההקורפוסגםפונההמלחמה,בפרוץ

בתחומהונשאר~התחמקוומחייליומקציניורביםאבלהמועצות,

הליטאים""הפרטיזניםשלליחידותהצטרפורובםליטא.של
 ,) 6בהערת-שולייםשצוטטגראז'יונאסא.שלמאמרו 'ר(



S2 ליטא'חדרת

אחררתוארצותבארצרת·הבריתהליטאיםהמהגריםמנהיגי

שלהמזרייןהמרדמןשכתוצאהלהתפאר,וממשיכיםהתפארו,
ערדמליטאהסובייטיהשלטוןסולקהליטאים""הפרטיזנים

יכולשה"מדר"בחשבוןלקחתאםהגרמני.הצבאנכנסבטרם
ימיםושתוך 1941ביוני 23ב"רקלהתחילבכלל,אםהיה,

שישנראהדג.רמנים,בדייליטאשלשטחהכלהיהספרדים
ממדישלדא,מררמהאתררקטנהלאבמידהלהסתייגמקרם
הליטאים"ש"הפרטיזניםלהסיקאיןמאידך,ותוצאותיו.המרד
הפעולהגםאולימהם,רביםפעולתשכןמעשה,באפסשיבר

משתן·ליסאייםופובליציסטיםשמנהיגיםבשטחהיתההעיקרית,
הן-היהודיםשלאכזריתבהשמדההיינו,לטשטשר,לים

אנשיעםהזרקבשיתרף·פערלההוןעצמיתויוזמהבפעולה
ליטאיותפלוגותאורגנוזרלמטרההגרמנית.המבצע""עוצבת

חייהםעשרבמעסיםימיםתוךבוריי").("איפאסינגידרת mמי

וילנה)חבליהודי(לרבותליטאיחרד•מיליוןרבעשלורכושם
הליטאים""הפרטיזניםערכורביםבמקומרתהותר.ודמםהפקר
ואכזריות,התעללותמעשימל,רתביהודים,עקרברת·דםפרעות
שהגרמניםלפניערדהליטאיהעםשל"זעמו"אתעליהםושפכר
המקומרת.לאותםהגיעו

"הפרטיזניםערכולקרבנההגרמניהצבאשלכניסתולמחרת
אישקלימייטיס,הליטאיהעתדנאישלבהנהגתוהליטאים",

בסלאברדקה,יהדוים 800שלבזראטבחהאקטיביסטים","חזית
בתי·חיללוגםהםאחרים.במקומרתרגםקרבנה,העירפוכר
לכברתלכבאיםאיפשררולאיהודיםשלבתיםבאשהעלוכנסת,

הדליקות.את
 60כ"ברצחיתגםהיתההליטאים""הפרטיזניםשלדים

הליטאיתהחברהשלבמרסןסדיסטיים,עינוייםתוךיהודים,
ה"פרטיזנים"בקרבנהחטפוביוני 24מ,ד·החל"ליו5טרקרס".

יהודיםאלפיםכעשרתומעלה,ימיםשבערבמשךהליטאים,
בלת•·מכרתכדיתוךאחר·כך,שהובלווילדים),נשים(גברים,
עוברשםלשעבר.קרבנהמבצרשללפררט·השביעיפוסקות,
למרות.הגבריםכלבררוימיםכמהוכעבורקשרת
הליטאים""הפרטיזניםחטפוברקד,בשערתבאוגוסט,ב·ד

רהרבילרםיהדויםגברים-1200כהגרמנים,פקודתלפיבקרבנה,
גםובררו.ימיםכמהלאחרהוצאוכולםכמעטלבית·הסרהר.

יהודים,אלפיהליטאים""הפרטיזניםחטפווכשאורליבווילנה
נרצחו.רשםהשמהדלמקומרתעל·ידיהםשהובאו
הליטאים""הפרטיזניםשלהללומעשי·הדמיםכלאולם

אתומקפיאיםהשערותאתהמסמריםמעשיהם,לערמתמחווירים
רעיירר·ליטאערי ) 200 "כ(בשארחסרי·המגןהיהודיםנגדהדם,

הפעילבסיועםהגרמניםעל·ידיהיהודים,הושמדושםתיה,
אףכמעטמהםנשארולאכלילהליטאים","הפרטיזניםשל

העיירות).יהודיהשמדת :המדוראת 'ר(ופליטשריד
לשאיפותגמורהבשלילההגרמניםהתיחיסוהראשוןהיוםמן

אתהחריומהםהממלכתית.עצמאותםאתלהחיותהליטאים
נושאילשניפרטפעולה,עמהשיתפוולאהזמנית""הממשלה

הקר·קרבנהשלהצבאיהמפקד :מינתהשה"ממשלה"משררת
וזאת-פאלצי'אןסקאסקרבנהעירייתוראשברביאליס,לרגל

ל"פיהרר"ה"ממשלה"שלוהתחנפותההערצתהדברילמרות
ולנאצים.

ודרשוה"ממשלה"לפעולתשיכלוככלהפריעוהגרנמים
כאשרבליטא.וג.רמניהאזרחילשלטוןמיעיץלגרףלהיפךממנה

הגרמניםארתהחיסלוהזאת,הדרישהאתה"ממשלה"חברידחו
ליטאיים,גנרליים""יועציםתשעהומינו 1941באוגוסט sב·
קרביל·פ.מהם,שאחדהגםמרכזי-קולקטיבי,גרףבתורלאאך

יועץ·שלהתואראתקיבללשעבר,ליטאצבאגנרלירנאס,
מחלקהלמנהלכפוףההיליטאיירעץ·גנרליכלראשון.גנרלי

רג.נרל·עמדשבראשוהגרמני,האזרחיהשלטוןשלמסריימת
יכוללאהמחלקהמנהלשלהסכמתורכליונטלן,קומיסר
דבר.לעשרת

מורכבשהיהעובדים,מנגנוןעמדגנרלייועץ·כלשללרשותו
ליטאית.ומשטרה-פליליתבטחוןמשטרת·גםהיומליטאים.כולו

עמדמהםאחדשכל-הליטאיםהגנרלייםהיועציםמכלול
המנ·אנשיעםיחד-מיוחדתאדמיניסטרטיביתרשותבראש

רום 1("לי~טהעצמאי"הליטאי"השלטוןאתהיוושלהםגנון
שלטון·בידיכלי·שרתהיהשלמעשהכביכול,סאררירראלדא")

כלמילאהליטאיה"קרריזלינג"תפקידאתהגרמני.הכיבוש
ראשבהיותואשרקרבילירנאס,פ.הראשון,הגנרליהיועץהעת

ולהחזירנגדרהפיכהלעדרךניסהסמ~טרנהבימיהמטה-הצבאי
והרשםממשרתוהודחנכשל,אךררלדמאראס,אתלשלטון

במאסר.

"הממשלהחיסוללפניקצרזמןכלומד , 1941יוליבסוף
ר,ליט·"הפרטיזניםאתמנשקםלפרקהגרמניםהחלוהזמנית",

שהורכבוליטאיים,משטרתייםבטלירניםר.הרקמבמקומםאים",
ששידתוכאלה,בטלירנים 20היו 1942באוגוסטממתנדבים.

וטוראים.סמליםקצינים,-אישאלפיםמשמונתלמעלהבהם
הבטל·מפקדיהליטאים"."הפרטיזניםעםקודםנימנומהםרבים
עלהעליוןהפיקודאךלשעבד,הליטאיהצבאקציניהיויונים

הלי·"הפרטיזניםכמרגרמני.קצין·משטרהבדייהיההבטלירנים
היהוידםהשמדתבביצעורב,טלירניםאנשיגםהועסקוסאים"

בהר·הגיטארת,עלמשטרתיתכשמידהרכןשרנות,ב"אקצירת"
בפיקוחלגיטארת,והחזרתםלעברדרת·כפיההגיטארתיהודיבלת
מצרכי·מנחרץלגיטריכניסולבלהגיטארת,עצוריעלחמןר
בהםהתעללוביהודים,נגשרהםאלובפעולותגםוכדרמה.מזרן

שלדרכםשהושמדולאחררבה.באכזריותכלפיהםוהתנהגו
תנכוס·לבטלירנים"עבהדו"מספיקעדרחיתהולאליטאידר.יד

לפרליןלבילרדרסהי,מהםכמההגרמניםשלחוהליטאים,טדתיים
וג.רמניותל"איינזאץ·קרנמדרת"צורפוהםאחדים.ולמקומרת
 "ר"רiרצחוויחדשם,שפעלוה"איינזאץ·גדרפן")של(פלוגות

הצטיינוהבטלירניםאנשירפרטיזנים·סרבייטים.קומוניסטיםזים,

פקדייםשלסלדיתםאתאפילושעודדוכדיעדבאכזריותם
הגא.ביטס·קרמיסאדלמשל,הכבושים.באזוריםגבוהיםנאציים
האקציהאתבאתרוקאדל,(בילרדרסיה),סלרצקשלהגרמני

משטדת·המילראיםשל 11מס'בטלירןעל·דייזרבעירשברצעה
בפי· , 2 ) 12 (הליטאיתהמשטהרבטלירןצורףשאליוהגרמנית,

חזית n(מראשיאימפרליא.ררצ'ירםלשעברהליטאיהקציןשלקןןן
שביצעורמעשי·השרדאכזריותםעלהתלונןהאקטיביסטים"),

"אני :אלהבמליםסייםר mדיראתהליטאי.הבטלירןאנשי
בהחלטבעתדיפיטדרני :האחתבקשתיאחדילמלאמבקש

מתנגדשאיננובמכתבו,מדגישהואהזה".המשטרתימהבטלירן
המעוררתהאקציה,ביצועצררתעלמרחהאלאהיהודים,להשמדת
המקומית.הביילרדרסיתהארכלרסיהבקרבגרמנייםאנטי·רגשות

 ,קדדרסטןבקידרברגדא,דגםברצחעסקוליטאייםבטלירנים



כללימדור

מוצביםהיוהםולובלין.בראנוביץסטאלינו,פסקוב,מינסק,
בהשמדתוהשתתפוומאידאנקבטרבלינקהההשמדהבמחנות

 9וארשה,גיטו

פלוגת·על·ידישבוצעוההמוניותהרציחותממדיהיומה
(כוללבליטאשפעלה ) Aמעוצבת·המבצע(חלק 3מס'המבצע

מקרבנותכמהןלגבולותיהמחוץגםמסוייםובחלקוילנה)חבל
שלחלקםהיהמהןלא·יהודיםוכמהיהודיםהיואלורציחות

הליטאיים,הבטליוניםאנשיעםיחדהליטאים","הפרטיזנים
כלו·אלולשאלותהנוגעבכלמאלפיםנתוניםאלוןברציחות

הראשונותהשניםשתיבמשךשעדממישלהמפורטבדו"חלים
שטאנ·הס.ס.בליטא,הגישטאפובראשהגרמניהכיבוששל

 • 3מס'פלרגת·המבצעעלפקדגםוהוא ,יגרדארטנפיהרר

 4מה·התקופהאתמקיףוהוא 1941בדצמבר 1מה·הואהדו"ח

-25העדלהלז>,ר' ;זהתאריולפניעוד(וזמן·מה 1941ביולי

 137,346האמורהבתקופההושמדוהדו"חלפי 10.1941בנובמבר

שלבשטחהאיש 124,474מהםוילדים,נשיםגברים,-איש
המושמדיםמכללמינסק.ובחבלבלטביהאיש 12,872 " 1ליטא
אלף-30כבהם ,) ,c/98.5° (יהודים 135,271הדו"ח,לפיהיו,

ואחרים).פולנים(ליטאים,לא·יהודים ) 1.5% ( 2075 " 1ילדים,
הלי·הפרטיזנים"השמידויהודים 135,271שלהאמורמהמספר
פוגרומיםעריכתעל·ידייהודים 4000כ" :עצמםבטאים"

מס'שפלוגת-המבצעביפלעודבקרבנה,בעיקרואקזקוציות,
בפורטיהודים 2974 " 1בליטא,"תפקידה"אתלמלאניגשה 3

ופקודתוהוראתולפי , 1941ביולי 6-4בימיםבקרבנה,השביעי
היהודםי 4934לרבות-היהודים 128,297שאריגר.של

פראנקפורט· ,מינכןמברלין,הגרמניםעל·דיילקרבנהשהובאו
במפורששנאמרכפיהושמדו,-וברסלאווינה·מיין,ע"נ
-שיתוףב , 3המבצע·פלוגתאנשיעל·ידייגר,שלח"בדו

(ההדגשה "יםליטאהיםבזיטרפה "עםהלוע!ל
כלשהןסיבותהיוליגרכי ,לחשובסיבהאין .).ג.ל-שלי.

בכלהליטאים""הפרטיזניםשלהשתתפותםבמידתלהגזים
האלה.מעשי·הדמים

המו·רציחותבליטאבוצעויגרשלח"הדותקופתאחריגם
אלוברציחותשגםלהניח,יסודישיהדוים.רבבותשלביות
י.הערכתלפיהליטאיים.הבטליוניםלאנשיקטןלאחלקהיה

-15הבכרך ," 1944-1941הגרמני,"הכיבושבערךבראזייטיס,

כוללבליטא,הושמדו , 380עמ'הליטאים""אנציקלופדיתשל
הערכתולפייהודים. 170,000כ"-הכיבושבתקופתוילנה,
האנציקולפדיה,ארתהשל-35הבכרך"יהודים",הערךשל

יהדוים.מיליוןכרבעבליטאהושמדו
הליטאיים,הבטלירניםולאנשיהליטאים"ל"פרטיזניםרקלא
יהודיבהשדמתידחיתההליטאי"העצמיל"שלטוןגםאלא

המשימהשאתבהדגישושלו,בדו"חיגרמציידזאתליטא.
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שלמאמרהאתוכן , 317-314עמ' , 235 'מסמסמךבקובץר' . 9
מאסף). , 159(עמ'בשמית

מסמךהנ"ל,בקובץנמצא ,לליטאיתמגרמניתבתרגוםהדו"ח,כל . 10
להשמדתמתייחסלאשהד.ו"חלציידיש . 137-131עמ' , 115

המשפטשלהפרטיכליםמןשמסתברכפיליטא.בצפוןהיהודים

כמההריט,,בטילזיהגישטאפואנשינגדלם 1אהגרמניתבעיר

האמורבדו"חמופיעותינן.אבליטאהיהודיםהשמדתשלפעולות
יגר.של

הודותרקלהגשיםהיהאפשרמהיהדויםליטאאתלטהר
פלוגת·המבצעראששההיהאמאן,טורמפיררשהאובר·שלכך

להבטיחוידע ).ג.ל-יגר.(שלמטרתיאתהיטב"הביןהניידת,
-סומהושלהליטאים""הפרטיזניםשלשיתוף·הפעולהאת
כלומרהדרושים", ).ג.ל-שלי.(ההדגשהיםיחראזהתדו

בקובץיגרשלהדו"חאת 'ר(העצמיהליטאיהשלטוןמוסדות
זהבקובץ .) 138עמ' , 115 'מסמסמך ,"נז!סיזשוד"מאסינז!ס

האפלהתפקידעלאורהשופכיםשוניםמסמכיםמובאים
בהש·העצמי"הליטאי"השלטוןשלמסויימיםמוסדותשמילאו

בחדושמהם.כהמרקנביאהדגמה,לשםליטא.היודימדת
 ,מכתב·חוזרהליטאיתהמשטרהמחלקתשיגרה 1941אוגוסט

שיגוריוםהמחוזיים.מפקדי·המשטרהלכל , 3 'מסבהחלט,סודי
להסיקאפשראחריםממסמכיםאבלבו,צוייזלאהמכתב·החוזר

כתובהוא . 1941באוגוסט-15במאשריאוחרלאשוגרשהוא
להב·מקוםבווהושארבמכונת-כתיבה,מודפסבליטאית,כולו
נשלח._הואבולמפקד-המשטרהאשרהמחוז,שםאתבדיגיס

פוטוסטטיהעתקמופיע , 90מס'מיסמךהאמור,בקובץ 109בעמ'

אךשאקי,במחוזלמפקד·המשטרהשנשלחהמכתב·החוזרשל
המחוזייםמפקדי·המשטרהלכלנשלחכיספק,שוםאין

מיוםיממותשתי-לעצורפקודהניתנתבמכתב·החוזר .בליטא
במכתב·הכלולהבהערהשצויינובמקומות-לממועןהגיעו
וכןשנה-15משלמעלהבגילהיהודים-הזכריםכלאתהחוזר,

בפער·הצטיינוהבולשביקיהכיבושבזמןאשרהיהודיות,כלאת
 .בחוצפתןאוכזאת,בפעולהממשיכותאוהבולשביקית,לתן
ראשיותדרכי·תחבורהעל·ידלאסוףשיהעצוריםכלאת

המשטרהלמחלקתדחופיםבאמצעי·תחבורהכךעלולהודיע
נעצרושםהקמומרת,אתבדיוקלציידישבהודעההליטאית.

האמור.מהסוגהיהודיםרוכזוושם

באוגוסט 17ב"הפקודה.ניתנהמטרהלאיזולהביןקשהלא
למנהלשאקימחוזשלהמשטהרפקדיעל·ידינשלחה 1941

 , 92מסמךשם, '(רסודיתהודעההליטאיתהמשטרהמחלקת

האמורבמכתב·החוזרהכלולהשהפקדוהכד,על ) 110עמ'
בטליון·הבטחוןחיילילידינמסרונעצרושוההידויםבוצעה

 16.9.1941ב"לעיל).שהוזכרומהבטליוניםליטאי(בטליון

הודעהמחוזבאותוומפקד·המשטרהשאקימחוזמפקדשלחו
נאמרבההליטאית,המשטרהמחלקתלמנהלואישיתסודית

(ההד·םדיוהייקאשזוחמבדועןיאיוםשמאותו

 "הליטאים"הפרטיזניםסידרו""אותם ; ).ג.ל-שלי.גשה
- 1941בספטמבר 13ב" :העזרמשטרתעםיחדהמקומיים,

בעיראשי 650-בספטמבר 16וב"שאקי,בעיראיש 890

 .) 111עמ' , 93מס'מסמךשם, 'ר((קודירקא)ניישטוט·שאקי

הליטאיתהמשטרהמחלקתקיבלהדומותשהודעותספקאין
בהם.ומפקדי·המשטהרהמחוזותראשימכל

"השל·שראשלציידעודכדאיהמחריהד,התמונהלהשלמת
 ,קוביליונאספ.הראשון,הגנרליהיועץהעצמי",הליטאיטון
הבטליוןלאנשיחמיםדברי·ברכה 1941ספטמברבתחילתשלח

 ,לעילדובראימפרליארריצ'ירסמפקדורעלשעליו , 2מס'הליטאי
הצלחהלהםואיחלליטא,שללשטחהמחוץל"עבודה"צאתםעם

ידועהיהזו"עבודה"שלטיבההיהמהזו.ב"עבודתם"רבה
מסמךל"הנבקובץ 'ר( "העצמיהליטאיהשלטון"לראשהיטב
 .) 307עמ' , 233מס'
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ב

דמיםנחשולהמלחמה,פרוץעםליטא,יהודיאתהציףכאשר
ציבורייםעסקניםהיודים,כמהניסריתוארו,שלאבממדים

אנשי·עםלהתקשרהסובייטי,הכיבוששלפנימהזמניםעוד
וסמ·השפעתםאתלהפעילולבקשםליטאיםועסקניםציבור
האוכלוסיההשמדתשלמחול-השדיםאתלהפסיקכדיכרתם,

ההיודית.

צערםאתהביעוהיהודים,העסקניםפנושאלהיםהליטאים,

בכנותמיפחות,ומייותרמיהיהודים,אתשפקדהאסוןעל
שאיןהיהביניהםהמשותףאבלכנות,במעטאובכנות,לאומי

היואופייניותהיהודים.למעןדברולעשותלהתערבבידם
העסקניםמזקניוילישייס,יונאס :ליטאיםשנישלהתשובות
קובנהעירייתוראשה"עממיים"מפלגתמראשיהליטאיים,

הארכיהגמוןשלסגנובריזגיס,ףוינצנטאסשנים,הרבהבמשך
הקאתו·הכנסיהראשלמעשהשהיהסקווירצקאס,ר.הקאתולי

עצמו.הארכיהגמוןשלזקנתובגללבליטאלית
היהו·נגדהשתוללוהליטאים"ש"הפרטיזניםהימיםבאותם

ואמרויליישיסי.אתגולדברגי.העו"דפגשכחיות·טרף,זים
 ?הליטאים""הפרטיזניםתעלוליאתרואותעיניךאיןהאם :לו

העם,ראשיואתם,לטבח,מפשעחפיםהיודםימוציאיםהם
 :והוסיףויליישיסי.ענה-דבר"לעשותבידי"איןמחרישים.

 11ויפסיק.לוירעישקצת,משתובבשלנוהנוערןהצעקהמה

על·דייבגישטאפונמסרבוהיוםלמחרת , 1941ביולי 9ב"
הגיטו,גזירתעלבקוננההיהודיםנציגילחמשתגרמניגנרל
ול.גולדברגי.סניג,הרב-מהנציגיםשלושהבידיעלה

הארכהיגמוןסגןבריזגיס,ו.אצללראיוןלהתקבל-גרפונקל
שהציףנחשול-הדמיםעלבצערדיברהואגםבליטא.הקאתולי

נגיש·שהגנרללו,מסרוהמשלחתחברי 12קובנה.יהודיאת

מבודדבגיסוהעיריהודיכלכליאתעלהפקודהאתנימקטאפר
בצוותא.היהדויםעםלגורהליטאיתהארכלוסיהשלבסירובה
בעלליטאי,עסקןששוםבאמרוהדבראתהכחישבריזגיס

והוסיףכזאת,בדרישהלגישטאפולבואיכולהיהלאאחריות,
ברם,ובהסתה.בשקרלמטרותיהםתמדימשתמשיםשהנאצים

באפשרותויששמאבריזגיס,אתהמשלחתאנשישאלוכאשר
לדא·כיענההגרמני,השלטוןלפניהיהודיםלמעןלהשתדל

לסכןעלולזהדברשכןזאת,לעשותיכולאיננוהגדולבונו
רשאיאינוכזאתואחריותבליטא,הקאתוליתהכנסיהמצבאת

עצמו.עלליטול
העמדהאתשיקפההיהודיתלמשלחתברזיגיסו.שלתשובתו

שהחליטהבליטא,הקאתוליתהכנסיהשלה"ניטרלית·לריאלית"
זועמהדהנאצםי.שלהיהודיםהשמדתמדיניותכלפילנקוט
השלטוןמצדללחציםומחששאופורטוניסטייםמטעמיםנבעה

בצורהקולה,אתתריםשהכמוהרבמקרההכנסהינגדהגרמני

הננסיתשלהצמרתאנשיביןאךהיהודםי.למעןכלשהי,
שהלא·איכפתיותרמות,כהונותנושאיהיובליטאהקאתולית
רקלאנבעוההיודיםשלאסונםכלפישלהםוהאדישות
מתוךגםאלאהכנסהי,שלוהאינטרסיםנוחותשלמטעמים

קטעמתירללמודאפשרזאתמסויימת. "היגולואידיא "

חן.~רתחורבן",לעצטןב"פוןגולדברגי.שלבזכרונותיועיין • 11
 • 1948משנת , 7מס'

ברורות.ידיעותהיולאעדייןבערי·הזשההמאורעותעל . 12

בצורתהמצויהליטאי,הארכיהגמוןסקווירצקאס, .ישלמיומנו
 • 52עמ' , 32מס'מסמךזשודינ~ס","מ~סינ~סבקובץפקסימלהי

הבוטיםהדבריםאתביומנוסקווירצקאסרשם 1941ביוני 30ב"

 :לעברית)מליטאית(בתרגוםכדלהלן
-לעמיםהיהדויהברלשביםםיהרעללתשרמת·לב"ראוי
ברע·("מאבקי").קאמפף"מה"מייןרעיונותהםאלה

שלחדהראיהיהרבהאמת,מאדהרבהישאלהיונות
שלהםהאלוהרעיונותכלאםלומר,קשההמציאות.

אופן,בכלאךלעבוהד.חבריושלגםאועצמוהיטלר
ההיודים,שלארייכםרקלאהואשהיטלרמעידיםהם

 .).ג.ל-שלי.(ההדגשה ,,נכוחההחושבאדםאלא
בליטאהקאתוליתשהננסיתלציין,הראוימןזהבהקשר

אנשישלהדתייםצרכהיםלסיפוקמיוחדיםכמריםגםמינתה
הכלכיאםלגבולותיה,מחוץוגםבליטאהליטאייםהבטליונים

הבטלירנים.אנשישביצעוהנוראיםמעשי·הרצחעלידעו
הקא·הננסיתשלה"ניטרלית"עמדתהעלהאמורכללאור
דברריממשמדהימיםהיהודים,שואתכלפיבליטאתרלית

"אנציקלופדיתשל 35בכרך"יהודים"הערךמחברשלהמשונים
כאשרהגרמני,הכיבוששלהראשוניםבימיםכיהליטאים",

הבישוףפנהשרצה,מיכלעל·ידיהיהודיםהשמדתהחלה
למרס·סקווירצקאס,הארכיהגמוןשלהוראתולפישאףליס,ק.

יהודיםהשמדתעלאיסורלהשיגוהצליחשוניםגרמנייםדרת
שדהבתי·דיןלידיהועברההזאתוהסמכותכל·דיכפיןעל·ידי
העברתאתלהפסיקניסהבריזגיסי·ההגמוןוכי ;גרמניים
(סלאבודקה).בוויליאמפוללגיסוהיהודים
בוררת :הערךמחברשלבדבריוישיותרמהלקבועקשה

האמת.אתלסלףרצוןאו
בליטאהושמדולאיל,דולאאשהלאגבר,לאאח,דיהודיאף
בית·דיןגםוליכלשהו,גרמניבית·דיןשל"פסק·דין"לפי
ולאבית·משפטלפנילדיןמעולםהועמדלאובכללצבאי,שדה

רקהמוניתהשמדההושמדוכולםהאשמה.שוםנגדוהוגשה
שלהגרמניהסופי""הפתרוןביצועבמהלךיהודים,היובאשר
ההגמוןשלכביכוללהשתדלותושנוגעומההיהודים.בעיית

כלהלא-בגיטרההיודיםכליאתאתלהפסיקבריזגיסי·
באוזניעצמושלולדבריוגמורבביגודהםכךעלהדברים
היהודית.המשלחת

נקפהלאקיומהשלהשבועותששהשבמשךלומר,למותר
למעשי·קץלשיםארלמנועכדיאצבעהזמנית""הממשלה

ההיודית,האוכלוסיהבגדהליטאים""הפרטיזניםשלהדמים
ה"ממשלה"לרשותעדמוהללוהליטאים""הפרטיזניםוהרי

י.והקולונלה"ממשלה",אתשהקיהמהאקטיביסטים",ר"חזית
שלהצבאילמפקהדה"ממשהל"על·דיישמ,נהבוביאליס,

הליטאים"."הפרטיזניםעלפקדקובנה,
הצבאקציןגולדברג,י.העו"דביקרהטרופיםהימיםבאותם
עצמ·בתקופתהיהודים"החזית"לוחמיריו"רלשעברהליטאי
יונאסהזמנית",ב"ממשלההכספים""שראצלליטא,שלאותה

רגםלקציניםובבית·הספרבגימנסיהחברושהיהמאטוליוניס,
ניסהגרדלברגוי.אזרקקאתוליההימאטרליוניסשלו.טובדייד

אדוק,קאתוליאתה,יכול"אידשלו.הדתיהרגשעללפרוט
נשפןמפשעוחפיםבקייםשדםשעהבביתך,בשקטלשבת
מאטוליוניסרבה.התרגשותתוךגולדברגשאל- "!כמים

i' ,ההיודיםבשאלתמיוחדתבישיבהדנהכברשה"ממשלה"שיב
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ב"ממשלה"הקיצוניים :דעותשלרשלביטויבארזזובישיבה
ולכןהיהודיםמןולתמידאחתלהיפטרשישכךעלעמדו
עמדהנקטרטרםה"שרים"מןחלק ;האחרוןעדלהשמדיםיש

יכפרושההיודיםמלאבפהדרשוהםגםאךבנידון,ברדדה
בקרבישמאידך ;וזיעה"בדםהליטאיהעםכלפי"חטאיהםעל

ביניהם.מאטזליזניס,זהזא,שלישית,דעהבעליה"שרים"
מהאלו·לאדםניתנושהחיםיהיאהפרטיתזעתראזרק,כקאתולי

לחייםשנוגעמהממנו.אותםלשלולירכלהואזרקהים
היהודיםאתלכפותשירכלכוחאין ,היהודיםעםמשותפים

חמאמי·"אברכךומשרםלחרדהיהודיםלהםיחידהליטאים.על
דבריוהידאלהלגיטר.היהודיםהכנסתעלבתוקףעומדיםנים
 1sמאטזליזניס,ה"ממשלה"חברשל

זעתריותר,אזפחדתב"ממשלה",נתקבלהדברשלבסרפד
כמה , 1941באוגוסט 1ב·מאטזליזניס.האדוק""הקאתזלישל

תוךוייתכןהגרמנים,על·ידיה"ממשלה"חיסוללפניימים
תרופהולהקדיםתדמיתהאחהגרמניםבעינילשפרתקורה
פקודהלהוציאהזמנית""הממשלההחליהטחיסולה,למכת

 1היהזדים",•מצב"להסדרת

ליטאשלבשטחההנמצאיםההיודיםחזלקז ,הפקהדזלפי
זגםהקומוניסטייםהארגוניםחבריהידראשוןסרגסוגים.לשני
בולש·בפעולהעסקואלהארגוניםחברילהיותשמבליאלה,

חיתה(מהפלילילמשפטולהעמידלעצורישאלהאח ;ניקית
בולשביקית,בפעולהאדםהאשמתשלמשמערתהדאזבנסיבות

ליטא.יהודישארהידהשניהסוג .).ג.ל-לנחש.קהשלא
לענודרעלהיםלכךשירעדומיוחדיםבמקומרתלשכןישארחם
אח . Yהארתועליזצהובבדפיסחהחזהשלהשמאליצדדעל

המקדמיים,לתנאיםבהתאםיקבעו,היהודיםלשיכוןהמקומרת
מוסדרתאזהעריםראשיעםהתייעצותחזךהמחזזזח,ראשי

להחזיקמותרליהודיםהמקדמי.העצמיהשלטוןשלאחרים
דניידינכסיאחלגזר.נזעדזשבהםבמקומרתרקונידייבנכסי
מיוםשבועייםתזןלחסלעליהםאחרים,במקומרתלהםשיש

לשימושייימסרזהנכסיםיופקעו-כןיעשולאראםהפקודה,
דפוס,מכזברתבמקלטי·רדיז,להחזיקליהדויםאסורציבורי.

מכשירי·רפואה,חדריאחרים.ראמצעי·שכפזלמכרנרח·כחיבת
אשרותרופות,רפואייםמכשיריםפיזיותרפיה,מכשירירנטגן,

על·ידישתמרנהמיוחדתרעדהעל·ידיייבדקוהיהודים,בידי
יופקעו.הציבורלצונידרושיםשיימצאוואלהשר·הבריארח,

שלבשירותםשלהםבמשק·תביחלהשתמשליהודיםאסור
מהםאלהרכןהפקודה,הוראותעלשיעברויהדויםלא·יהרדים.

רשאי-הבטחרןאזהציבוריהסדרמבחינתכמסוכניםשיזכרו

עדשללתקופהעבזדרח·כפיה,למחנותלשלחםהמחוזראש
חרקיםלפייותרכבדעונשעליהםלהטילאיןאםאחת,שנה

אחרים.

"אוסט·שלהרייכסקרמיסארשלבאומרחזכןאחהיודעכל
"הוראותנתןבר , 1941ביולי 2ב·דבקרבנה,לרהזה,ה.לאבד"

זהבספר 'ר(הסופי"ל"פחררןעדביהודיםלנהרגאידסודיות"
ליטא),רתגנראל-ב~צירקאזסטלאנד :גאוי.שלמאמרואח

 rלבהמדוברתהפקודהביןמלאההכמעטבזהותיווכח
לתוזה.ה.שלהוראותיו

הממשלה","ראשממלא·מקרםחתומיםהאמורההפקודהעל
בפקוהדכיאםטיס. 1:1של1:זפי.ושר·הפניםאמבראזיארויצ'ירסי.

היהודים,בשבילחואטיגהקמחעלבמפורשמדוברלא
ברדד ,םידחוימםיריגמתימיקמקביעתעלאלא

המלאההזדהותהעללהצהירחיתההזמנית""הממשלהשכזונת
על·היהדויםעללכןקזזםעדרשנגזוזהברבריותהגזרותעם
כלשלילתבגיטאזח,כליאתםבעניןהגרמניהשלטוןידי

הגם-עפרעדכבזדםוהשפלתואזרחיםכבני·אדםזכויותיהם
כזאתסזלידריזחלהבעתעיקרכלזקוקיםהידלאשהגרמנים

"ממשלחם".אזהליטאיםמצד

בקובץפורסמוהזמנית""הממשלהשלרהפקזדרחהחרקיםכל
קרביל·פ.הראשי,הגנרליהיועץמשרדעל·ידישהוצאמיוחד

בערךהגרמנים.על·ידיה"ממשלה"חיסולאחריכבריזנאס,
הליטאים","אנציקלופדיתשל 15בכרךהגרמני,הכיבושעל
לבראמבלילאדרהוצאהאמורשהקובץמחברואזמר , 371עמ'

הגרמניםעל·דיישחוסלהה"ממשלה"חבריעםבדבריםקזזם
ארחןקיבלהלאשה"ממשלה"פקזדזחבזהזכנסזכךומשרם

יכיל,בכידה,קפהובכללןהצעות,שלבשלברקהידוהן
(ההדגשהיהודיםהלבישבחואטיגחמקהלע

חנטיזח 1האאחשוללהערךמחבראחר,לשון .).ג.ל-שלי.
אתהמוכיחותערבדזח,ישאךלעיל,שהובאההפקודהשל

מפעיליאחדשלהמאלפתבעבודתוהפקודה.שלהאזחנטיזח
יאסייטיס,.דד"רהליטאיים",הקאחרליםשלהמדעית"האקדמיה

 1בליטא",שוהקומוניסטיהנאציזנאל·סזציאליסטי"הגנוסיידבשם

שבאיםעלהמחברמתרעםהופיעה,היאבוהספרשל 386בעמ'
חלץבשלכיהליטאית,הזמנית""הממשלהכלפיבטענה

הקמחעלפקודההוציאההיאהגרמניים"שלטזנזת·הכיבזש
עצםאחמכחישלאיאסייטיסד"ר(ליהודים)",גיטאזת

 ,הזמנית""הממשלהעל·דייזזפקודההרצאתשלבדהועה
שבכ·מדינהאיזו"זכי :הרטוריתהשאלהבהצגתמסתפקאלא
הוציאהלאהשפעתו,תחתשחיתהאוהיטלר,על·ידיבשה

מןיוצאמהזזהדנמרקשרק"נראה :ומוסיף "?כזאתפקודה

-ללמודאפשריאסייטיסד"רשלאלהמדבריוהזה".הכלל
אכןהזמנית"'זt"הממשלה-לכךהתכווןשהואמבליאזלי

 .בליטאהיהודיםבשבילגיטאותהקמתעלפקודההוציאה
כליאתשלהרעיוןאתדחתהלאמעולםהזמנית""הממשלה
מכךלמדיםזאת-נגדרהתקוממהולאבגיטאוחהיהודים

 ,קרבנהיהודיבשבילגיטזהקמתעל 1941ביולי-10משהפקודה

חתומהחיתההזמנית","הממשלהשלקידמהבזמןעוד ,כלזמר
בזביאליס,הקולונלקובנה,שלהליטאיהצבאיהמפקדעל·ידי
לתפקדייהםמונוושניהם 1eפאלצ'י~וסקאס,קובנה,עירייתוראש

מחהכהסבשעשואחשעשרספקאידה"ממשלה".על·ידי
 ,שאוזליבעירזאתשעשרכפיה"ממשלה",שללאהמה

גםשמזבדאחריםנושאי·משרוחשני , 1941יוליחודשבאמצע

העיריה.וראשהמחוזראש-ה"ממשלה"על·ידיהם

חוברתחורבן",לעצטןב"פוןגולדברגי.שלבזכרוגותיועיין , 13
 , 1948משנת 7מדכ

 , 107-105עמ'זשודיגז1ס","מז.זסינז1סבקובץ 87מס'מסמך ,, . 14

שלהששיחהוועידהדיוניעלמהספרחלקהיאזועבודה , 15
 , 1969בשנתברומאהנ"להאקדמיה

 , 233עמ•זשודינז!ס","מז!סינז!סבקובץ 189מס'מסמןר' , 16
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י
שלהשמדתםדבראתשולליםלאליטאייםפובליציסטים

בטבחליטאיםשלהשתתפותםאתשולליםלאגםליטא,היודי
הערבדרתלארדבלתי·מרצלחיםמאמצים,עושיםהםאךזה,

הזאת.ההשתתפותמדמיאתאפסעדכמעטהלמעיטוהמציאות,
המכירהליטאיםמאנשי·הרוחאחדיאסייטיס,.דד"רלמשל,כ,ך
 ,) 384 1(עמבעבודתוכותבליטא,יהודישלהנוראהבטרגדיהגם

רהגישטאפרה·ס.ד. ,.ס.ס·הניסרלליטאכניסתםעםמידכי
מעשהיםבביצועיםאטילהתאףתשלהאמצעיםבכל

(עמ'מוסיףהואוערדת.יקלחרקבכךהצליחורכיהנפשעים
בליטאהסובייטיהשלטוןשלהראשונההשנהשבמשך ) 385

ומשרםבנירעלהליטאיהציבורשלהמוסריתההשפעהנחלשה
הליטאיםשלמה"חלאה"מישהוכילהכירשלאאי·אפשרכך
למעשי·שותףונעשהה·ס.ס.אנשישלהשפעתםתחתנפל

גררצקאס,אלגימנטסאחר,ליטאיפובליציסטשלהם.הפשע
שלהגרמניהכיבר.ס•בזמןהלאומי"המריבאנגליתבעבדותו
אנשיעל·ידיהיהודיםהשמדתדבראתבהזכירואומר,ליטא",

קריםמבש"רה·ס.א.,ה·ס.ס.הבטחרן,משטרתהגישטאפר,

על·דייהגרמניםשלההשדמהפעולותהוגברו IIיםמויימס
ואנשי· ).ג.ל-ליטאיים.(כלומרמקרמייםסאדיסטייםפושעים
החברה.שלאחריםחלאה
האיומההמציאותשלמוחלטסילוףהםהאלההדיבוריםכל
לכשלומרנכרןזהאיןאמנםאםההיסטורית.האמתושל

חטאזהיהיהכךליטא,יהודילהשמדתידםנתנרהליטאים
חמלאתרקאלהרגםיחידים,ליטאיםשרקלומר,האמתכלפי

פשעיםבביצעופעולהעמםושיתפוהנאציםעםהזהדוהחברח,

איןהאנושישבלקסיקוןפשעים-בליטאהחירדיהקיבוץנגד
 23מ"שבתקופההיא,האמתאותם.לתארכדיהרלמרתמילים
קורבכברהושמדוכאשרלערך,השנהסוףעד 1941בירכי

ובמדיהוילנה),חבלהידוי(כוללליטאיהודימכלל ,c/85°ל"
באב·יהודים,בדםדייהםאתהכתימומכן,לאחרגםמסריימת

אנשילרבות-רביםליטאיםרבלתי·אנרשית,פראיתזריות
כאבהאתולהרגישלהביןאמרדוקלהליטאית.האינטליגנצהי

העידנההנפש 1שיוגייטה,זאנההליטאיתחאשהשלהמוסרי
הבאיםבדברהיהנכוןביטריראתשמצאשאר·הררח,ובעלת

"ליט· :ליידשיבתרגוםממאמרה,קטעשהםעלברית),(בתרגום
והיודים(ליטאיםנאצי·אקרפאציע"דעובעתידיזארןוריבעו
על·לאורשהוצא"ליטע",בספרשהופיעהנאצי),הכיבושבזמן
לתרבות(החבהריידזליטררישעפרןהקרלטרר·געזעלשאפטדיי
 : 1951בשנתבניר·יררקליטא)היודישל

הלי·ביןהיחסיםקיבלוהשגחימלחמת·הערלם"בימי
לאשקודםחריפה,כהטרגיתצררהוהיהודיםטאים

עוובדתהיאהווילנאית.האוניברסיטהבספרייתעבדהזואשה , 17

רשמיתתעודהקיבלוגלדרבסקי,הגב'ספריה,באותהאחרת

וילנהבגיסולחפשעליהןהשוטלהמאשרתמדא.וניברסיטה

ולאליהדויםהאוניברסיטהעל·ידיכביכולשהואשלוספרים,
לוהיגפשלגיסותכופותלבאווא.מתלהלהןחיתהכךהוחזרו.

גםביקרהשימייטההאמיתית.המטרהחיתהוזאתיהודיםעם

אישיותהעלפרטים . 1970בשנתבפאריסנפטרההיאבארץ.

בספרולמצואאפשרוילנה,גיסויהדוילמןעופעלההנצאלת
 Their Brothers Keepers, Crown :פרידמןפיליפלש

Publishers inc. New"York אחיהם).(שומרי

מאדמרליטאית,בתורדידי,לגבילעצמנו.לתאריכולנו
ליהר·שנגרמוביותרהגדוליםהעינוייםשבשנותלקבוע,

אנושי·יחסבני·עמיכלגילולאהגרמנים,על·ידיזים
והגרועיםדרדרת,מזרדישכנהיםליהודים,אלמנטרי

הלשמדתדיםנתנואפילוהגדול,לכאביהליטאים,שביד
היהודים.

רצחהב,ריס)(איפאטינגאסהמיוחדת"הליטאית"הפלוגה

נבליםעלהנאצים.עםבחידמקומרת,שלבשררהיהודים
רקלאלעולםתרבץואחריםפיראגירסברביאליס,כמר

יחדיותהליטאים.שלגםאלאהיהודים,שלקללתם
שלפקודתואתקיימורקלאהליטאיתהמשטרהשל

השתוקקורביםשבמקומרתאלאיהודים,להרוגהיטלר
לגורםאריהודיםלרצוחה"מצררת"אתבמר·דייהםלקיים
נהגרררשערתאכזריותבאיזוראיתיבעצמיעינויים.להם

אפילולגיטר.היהודיםהעברתבעתליטאייםשוטרים
לשוטריםהיהלאלהשהדמיהודיםשלההובלהבשעת

-לגלותלאהאלמנטריהטאקטהשפליםהליטאיים
-בני·אדםאלפישלהאחרונותהטרגיותהשערתבאותן

באההייתיכאשר ...שלהםהבסטיאליתהרצחנותאת
היהר·וידידילמכריפעםלאאמרתיבגיטרהיהודיםאל

הארייםכלאתשונאתהייתיבמקומם,הייתישאילוזים,
שהםבתשובתםארתיהרגיעוהםהכלל.מןיוצאבלי

וידדיהים".שונאיהםביןמבדילים

הציבורשנציגילהוכיח,במסיםמסריימיםליטאייםחוגים
הגרמניהכיבוששלטונותשללדייעתםכביכולהביאוהליטאי

לרדיפותהליטאיהעםשלהשליליתועמדתוהתנגדותואת
לחדולאלהשלטונותעללהשפיעוהשתדלווהשמדםת.היהדוים

מזה.

הליטאיהצבאמפקדשלמאמרומאדמאלףזהבהקשר
הממשלה"יחסיבשםראשטיקיס,סטאסיסהגנרללשעבר,
(באנגלית)שהופיעהגרמניים",השלטונותעםליטאשלהזמנית
 , 8כרך , 11ליטי~נרס 11הליטאיברבעון 1962בשנתב 11בארח
 • 1-2 1מס

שלבדירעלהליטא,שלאחריםפוליטייםמנהיגיםעםיחד
בליטאהראשוןהסובייטיהשלטוןמידילהימלטראשטיקיסס.

לו"שרשקירפההממשלה"ל"ראשכמרשלאלגרמנהי.ולהגיע
משרם·מההרשובברלין,נמצאושכאמורסקיפיטיס,ר.החוץ"

ממאמרוחלקלליטא.לחזורלראשטיקיסהנאצייםהשלטונות
במאמרוהגרמנים.על·ידיליטאיחרדיהשמדתלעניזמוקדש

ליטאיהדוינהגרהארשוןהסובייטיהכיבושבעתכיקובע,הוא

לבול·בנרגע(רמההבולשביקים-הרוסיםעםיחדרכילמדי""רע
עלה ,).ג.ל- l'השלטוןבראששעמדושביקים·הליטאים,

ראש·אומרזאת,בכלמכאיבים.פצעיםהרבהלהשאירבידיהם
בהיודיםלהתנקםהליטאיהעםשלבזעתרהיהלאטיקיס,

הגרמנים.השמתשובהםהאמצעים,באותם(נגדם)ולהשתמש
הזנמית","הממשלהחברבחירתועדראצלו,ביקרודבריולפי
הצבאיהרבסניג,ש.הרבבקרבנה,ההידויהציבורנציגישני

תנאי·עללפניווהתארגנוגרלדברג,י.רהער"דלשעבר,בליטא
תשומת·אתהסבראשטיקיס,הוא,קרבנה.בגיסוהרעיםהחיים

מדואגיםהליותשישלכך,היהדויםהנציגיםשנישללבם
האל·המגרןבתבשלאלאבגיסו,הקשיםיםי nתנאי·הבשללא

שלרסטלירל Qלחילהביאהעלולותהנאצים,ישלאנושיות
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השלטונותלפניהשאלהאתלהעלותהבטיחהואההיודים.
זו,הבטחתואתקייםגםהואדבריולפיהגרמניים.הצבאיים

ראשיעםנפגשגולדברגוי.סניגש.הרבשלביקורםולמחרת
פוהל,והגנרלקס iרהגנרלבליטא,הגרמניהצבאיהשלטון
הליטאיהציבורשלו"דאגתו""מורת·רוחו"אתלפניהםוהביא

וחש·ליטאיהודירדיפתעלהזמנית""הממשלהשלגםוכן
הממוניםלידיעתלהביאלראשטיקיסהבטיחרוקסהגנרלמדתם.

ראשטיקיסאת"הרגיע"זאתעםאךפנייתו,דבראתעליו
ואיןבקרוביסתיים ).ג.ל-היהודים.השמדת :(כלומרש"זה"

הביןראשטיקיסכך.בשלעצמואת"לכרסם"סיבהלראשטיקיס
 ,היהודםיהשמדתבהפסקתלאמדוברכירוקס,שלמדבריו

אומרזאת,בכלמהיר.בקצבגמר,לידיעדבהבאתהאלא
לראשימפנייתושביעות·רצון""קצתלוחיתה ,דבריובסוףהוא
עשההוא"כיהיהודים,בעניךבליטאהגרמניהצבאילטון-l!הי

דאז".במצב·הענייניםלעשותהיהשניתןכלאת(בנדיון)

למעןהגרמניםלפניהשתדלותועלראשטיקיסשלסיפורו
ראשטיקיס,היהאמנםאםמא.דרציניתשאלהמעוררהיהודים

שלהמרגורלםבשלונרגשמודאגכהממאמרו,שנראהכפי

כאשרהגרמנים,עםזהנעבידלדברהלךמדוע-ליטאיהודי
חרסיעלהוהואלשואתהיהשהשתדלותומראשלוידועהיה
במלואו,לאאמת,-מבוקשואתלהשיגהיהיכולהלא ?בידו
ב"ממשלהשר·ההגנהבתורנתן,אילו-בחלקוזאתבכלאבל

 "יםאטילה-םיבזיטרפל"קטיגוריתהוראההזמנית",
הייתכןההיודים.נגדשלהםהשתוללות·הדמיםאתמידלהפסיק
שלאלהמעשיהםעלשמעולאידעלאראשטיקיס,שהוא,

הואשבמאמרואופייניזהאיןהאם ?"הפרטיזנים-הליטאים"
שעשוכפיהמעטהבשפת 1ול-אחתבמלהאפילומזכירלא
האיומיםמעשי·הדמיםאת-גורצקאסרא.יאסייטיס.דד"ר

האם ?חסרי·המגןהיהודיםנגדהליטאים""הפרטיזניםשל
האקטי·"חזיתשלכרוזיהתוכןאתידעלאראשטיקיס,הוא,

היהפאדפולונים,ל.מראשיה,ושאחד ,לעילשהובאוביססים",
ראשטיקיס,תפסלאהאם ?הזמנית""הממשלהלידנציגה

הלי·ל"פרטיזניםברוהרהוראהלשמשנועדואלהשכרוזים
 ?היהודיםאתולאבדלהרוגלהשמדי,טאים"

 'ר(גרלדברגי.שלמזכררנרתירקטעלצטטראויזהבהקשר
 :לעברית)(בתרגוםהיתרביןנאמרבהם ,) 11מס'העהר

ב"אל·הוא(המדוברהיהודיהרועדאתלארגן"כשהחלד
 , ).ג.ל- . 1941אוגוםסבתחילתהיהוזהסםסנראס",

מפקדראשטיקיס,הגנרלאלאתייחדסניגהרבפגה
לפר·שיירשאינולנראמרהואלשעבר.הליטאיהצבא

(ההדגשהיטרפןפיאבלפעוליוכלאםטיזנים.
 " ...לעשותינסה ).ג.ל-שלי.

שלפנייתםשנושאמסתבר,גרלדברגי.שלאלהמדבריו

"החיים"תנאילאהיהלראשטיקיסגרלדברגוי.סניגש.הרב
"הפרטיזניםשלהנואריםמעשיהםדווקאאלאבגיטו,םיהאיומ

אחתבמלהאפילומזכירראשטיקיסאיןאותםאבלהליטאים",
למדי.מובניםמטעמים

סיפורובאמיתותספקלהטילכרונהאיןאלהשוררתלכותב
הגרמניהצבאיהשלטוןראשיעםפגישתועלראשטיקיסשל

שפגישתולחשודיסודאיןהאםברם,היהודים.בעניךבליטא
היס·אליביוליצירתהבוחידייציאתלשםרקנערכה
שראשטיקיסספקאיןןלליטאיםובכלללעצמו-לעתידטורי

תוצאותשוםתביאלאהגרמניםעםזושפגשיתו ,מראשידע

חיוביות.

הליטאיהציבורנציגי"התערבות"שלמעניינתדוגמהוערד
בעבודתומוצאיםאנוהגרמנייםהשלטונותלפניהיהודיםלמען
 ,עבודתוהודפסהברהספר,של 386בעמ'יאסייטיס..דד"רשל
בשאלתהליטאיהעםשלהעקרוניתעמדתושאתאומר,הוא

לשעבר,ליטאמדינתנשיאגריניוס,ק.ד"רהביעוהיהודים
הממשלהחברישניאלאקסה,רפרופ'קררפ~רויצ•יוסמ.הכומר

לגנרל·קומיסארשהגישובתזכיר ,עצאמותהבתקופתהליטאית
 ,לכפרהוגהלגריניוס :כךעלוהוענשוונטלן,ליטא,שלהגרמני

לגרמניה.הרגלוהאחריםושני

אפילוהםבנדיוןיאסייטיסד"רשדברימוכחיהתזכירתוכן
מחאההמוויםהמפורטהתזכירשל o/99.9° .•אמתמחציפחות

שלהציזביליוקהיהציזיבמרגהמעשינגדחריפה
ונגדאדמתה,עלגרנמיםרפטריאנטים·יישובעל·ידיליטא

לגר·ומסירתןמאדמותיהםליטאייםאיכריםשלאכזרינישול
משתמעשאינובאופןנאמרבתזכירמגרמניה.שהובאומנים

על·ידיהנעשיםליטא,שלהגרמניזציהמעשישכלפנים,לשתי
היסודיתלשאיפתוגמורבניגוד"הםהגרמני,הכיבוששלטונות

בנוגערמהליטא".שלעצמאותהאתלשקםהליטאיהעםשל
המכילהארוך,בתזכירהוקדשוזהלנושאבליטא?ליהודים

הליטאי),הנוסח(לפימילים )!(הבמןשרקמילים,-2300כ

ה"אמצעםי"אתיפה""בעיןרואהלאהליטאישהעםהיינו,
התזכירכן,עליתרהכל.רזה-ליטאיהודיכלפיהננקטים
אדמתשלהקולוניזציהאתלהפסיק ) 1 :עתירותבשתימסתיים

הבדלבליהחקלאיים,המשקיםבעלילכללהחזיר ) 2 ;ליטא
ולגורלםלמצבםבאשרנושלו.שמהםהמשקיםאתלאומיותם,

עתירה.יםשבתזכיראיןליטא,יהודישל

עליושהחתומיםלהניחמאדקשההתזכיר,שלתרכנולאור
ה"אמ·עלפושרותמילםיכמהבגללהגרמניםעל·ידיהוענשו
ההגירןשררתבליטא.היהודיםכלפינקטושהגרמניםצעים"
בשללאהגרמניםעל·ידיהוענשוהתזכירשחותמימחייבת

האליהמהגרמנזיציהעלהבוטיםהדבריםבשלאלאמילים,אותן
מדינית,לעצמאותהליטאיהעםשאיפתעלוההצהרהליטאשל

הגרמנים·הכובשים.שלאוזניהםאתשצרמודברים
נובמברבחודשלגרמניםהרגששהתזכירבחשבוןלהביאאם
בליטאהיהודיתהאוכלרסיהשלרובהשרובאחריכלומר , 1942

שמכ·מסקנהלכלללהגיעשלאאי·אפשרה,דמישהרבכ
-לקרראזיוערךאקטואליותשרםחיתהלאיהודיתחינה

ידי"לצאתכדירקבתזכירשהוכללההיהודים,למעןההשתדלות
ההיודים"למעןב"השתדלרתרראשטיקיסגםשעשהכפיחרבה",

בליטא.הגרמניהצבאיהשלטוןראשילפני
תאיטילהתובתועההיהודיתהטרגדיהעלהגיבהאויד

שהופיעוהמועטיםהלגלייםהעתונים ?הגרמניהכיבושבזמן

על·ידיאליהםשנשלחחומרבעיקרפרסמוהליטאיתבשפהאז
ידיעותלליטאית.בתרגוםלפרסמוהיוחייביםושהםהגרמנים
הלגליתבעתונותלהופיעיכלוליטאי,היהשמקורםומאמרים

אנטי·נאצית.ברוחלאלפחות,או,נאצית,ברוחנכתבואםרק
מעשי·אתתגנהכילצפותהיהאפשרהזאתמהעתונותלא

עתונותגםאזחיתהאךהיהודים.כלפיהגרמניםשלהדמים

ככלדעהלהביעחפשיתשחיתהת,ילגל-יתלבליטאית
ברורהתשובהןהזאתהאפשרותאתהאיהניצלה !לבהעםאשר
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בכתב·שימייטה,אנההליטאיתשלבדבריהנמצאתזולשאלה
בישראל,ליטאיוצאיאיגודשלבארכיונושנמצאשלהדי

 :לעבריתבתרגום
שהז·והפולנית,הליטאיתהבלתי-לגלית,העתרנרת"בכל
כתובשיהיהאחדרמאמףאמצאתילאלידי,זמנה

הלי· ...והגנתוהיהודיהעםלמעןשרתת·דםובלבבלהט
ביחסשנעשהעוולכלעלובלהטביעילותהגיבוטאים

ניתנההנאציםבידיהיהודיםהשמדתעלואילולליטאים,

(ההדגשותד"בלבהמיעזהקיבירכזרבעתרנרת
 .).ג.ל-שלי.

למשטרשנהחצישבמלאתשימייטהמספרתכתב·ידבאותו
הנהכיהתלונה,וברעלוןהליטאיםהלאומניםהוציאוהנאצי

היהר·הארכלרסיהכלאתהגרמניםלידיהסגירוהליטאים,הם,
בליהליטאיותהעיירותנשארורעתההתנגדותכלללאזית

ארשבלאידיהיהישכרהמאףיבעלי·מלאכה
נחר·היושלאשרידיםאלאהליטאיםבידי

לאזאתתמררת .).ג.ל-שלי.(ההדגשהיםבמגרליםצ
 ...מאוהמהנאציםלהםנתנו

ביהר·כבדרתהאשמותהמטיחיםליטאיים,פובליציסטיםכמה

בתקופתהליטאיהעםכלפיבלתי-לויאליתהתנהגותעלזים
הלי·כילהוכיח,משתדליםבליטא,הראשוןהסובייטיהשלטון
בעתלהיודיםעזרהלהושיטכדיהכלאתזאתבכלעשרטאים
פרבלי·עםהנאצים.מידיולהצילםאותםשפקדהנוראהאסון

שלבעתרכםשפיוסםש~לנה,זאס 1יגםנמנהאלהציסטים
-22ר 21מ·("חדשות")"נאיי~נרס"באהר"בהליטאיםהמהגרים

בשפהכתרניםהמאמריםבנידון.מאמריםשני 1948באפריל

פרטקונקרטיות,עובדותעללהצביעבליכמעטסתמית,
כולה.נדריהוהשביחלגמרימסולפתמהןשאחתלשתיים,
פגישהנערכהליהודיםהעזהרפעולתאתלחזקמנת"על

העסקןרביןבירז'ישקהלאס 1מיקפררפ'בין ).ג.ל-(חשאית.
-אלה.שררות(כותבגרפרנקלל.הער"דהיהודי,הציבורי

תוצאותהיומהאךהעניינים,כלבפרוטרוטנדרנו ... ).ג.ל

שאלנה.כותב-יזרע"לאלמחבר-הפגישה
במשרדובקרבנה, 1943באביבהתקיימהשהפגשיההיאאמת

יזמתלפילאאןקאתרלית,כנסיהבכניןליטאי,נוטריוןשל
בימיםקרבנה.גיטרשלה"אלטסטנראט"ביזמתאלאהליטאים,

עסקניםשלהוועדיההחלטתבעקבותכישמוערתפשטוההם
בירז'ישקה,מ.פררפ'שלבראשותו , 1943באפריל sב·ליטאיים

יחידותהקמתחייבההגרמניםמצדואיומיםלחץתחתאשר
סמכויותיויורחבו-הבולשביזםנגדלמאבקליטאיותצבאיות

מסריי·סמכויותגםלוויוענקוהעצמאי"הליטאי"השלטוןשל
ל.ה"אלטסטנראט"חברעלאזהוטללגיטארת.בנרגעמרת

ערדבירז'ישקהמ.פררפ'עםידידותביחסישהיהגרפרנקל,

הענין,אתולבררבחשאיאתרלהיפגשהמלחמה,מלפני
להתקרבותהאגוהדשלהיר"רהיהכתיקכןשבשניםבירז'ישקה,

רמת·ליברליותהשקפותכבעלידועוהיהוהיודיםליטאיםבין
יהודישלהטרגדיהעלכניםדברי·צערבפגישההביעקדמות,
לעילהנזכרות.לשמועותכיהתבררהשיחהבמהלןאןליטא,

יסדו.ההילא

הסיבהוזאתלפגישהממשירתתוצאותשרםאיפראהיולא
במאמריולספרשאלנה,המאמרים,מחברידעלאמדעולכך
היאשאלנהמספרשעלהיהשביחהעובדההפגישה.תוצאותעל

שלהחוץ""שרלהיותהיהשצריךמיסקיפיטיס,ר.שהער"ד
מברליןלחזורלוהיושרלאהגרמניםאןהזמנית","הממשלה

לאפשר,מנתעלבחרץ·לארץגורמיםעםכביכולהתקשרלליטא,
-ןמשפחותיהםעם(יחדיהודיםעסקנים-20לראשון,כצעד

נתרנהשחיתהמליטא,כנראה,(הכוונה,מגרמניהלצאת ).ג.ל
כאילונמסרהזאת;שהצעהלחרץ·לארץ ).ג.ל-גרמני.לכיבוש

הציבורש"עסקניתשרנהממנונתקבלהרכיבגיטרגרפרנקללל.
ששררוהנסיבותאתהמכירכלאחרונים".מהגיטריצאוהיהודי
שלשמץלהיותיכוללאואףהיהלאכייביןזמןבאותו

יתרקיימת.חיתהבכללאםזאת,דמיוניתב"תכנית"ריאלירת
כזאת.הצעהמעודרקיבללאגרפרנקלל.כן,על

מאדרבים-הליטאיהציבוררובשליחסראיפראהיהכזה
האיומהלטרגדיה-הליטאיתהאינטליגנצהירכןהעםמפשוטי

ונטבחההגרדוםעלהשראהבשנותשהרעלתהליטא,יהדותשל

כולה.

בראשיתשערדליטאיםגםהיוזאת,להכחישואיןאמנם,
היהודיםכלפיהברברייםמהמעשיםנזדעזעוהגרמניהכיבוש

מתוןאןהגרמנים,ממעשימשנזדעזעופחותלאבני·עמםמצד

דברעשרולאהגדולבררכםשתקרהגרמניםתגרנותמפניפחד
קטן.קומץהיוגםול,להציל,היהשניתןמיאתלהצילכדי

למרותעוז,והתאזרומצפרכםלקולששמעוליטאיםגםהיואמת,
הנידוניםהיהודיםלעזרתלבראבכ,ןכרוכותשהיוהסכנות
מאמרואתזהבספר 'ר(קטןהיהאלהשלמספרםלכליה.

שסייעו).ליטאים :יליןמאירשל

יאסייטיס,.דד"רדבריהםמאדמוזריםהאמור,כללאור

פורסמה)ברהספרשל 386(עמ'לעילשצוטטהבעבודתואשר
העזרהעלבשתיקהעוברים"שהםעלהיהודיםאלבטענהבא

השראה).(בזמןלהם"הושיטושהליטאיםוהחומריתהמורלית
היהר·כלפיאנושייחסשגילוליטאיםההםבימיםהיוכאמור,

ביםכטיפההיו-נעליםהיושלאככל-מעשיהםאןזים,
כהליטאיםאשרורצחאכזריותהתעללות,שנאה,מעשישל

לד"רישזכותאיזוליהודים.עוללוהעם,שכברתמכלרבים,
כביכול,הטובה","כפרייהיהודיםאלבטענהלבואיאסייטיס

ןעמרמבנירביםשלמעשהיםאתמלאבפהמגנהלאהואאם
הגרמניםפניאתשקיבלהליטאי,והציבוררבזמןעברלא

מהשלטוןרגראלם""מושיעםאתבהםרואהובצהלהבשמחה
הגרמניהכיבוששלטוןשלמיחסומהרהתאכזבהסובייטי,
והתר·הכלכלייםהלאומיים,הפוליטיים,ולאינטרסיםלליטאים
שלהם.ברחיים

אתלשקםנטיחשרםהגרמניםהראולאהכיבושמתחילת
לביצועמידניגשוהםלהיפר, ;ליטאשלהמדיניתעצמאותה

גרמניםחקלאיםיישובעל·דייקולוניזציהשלנרחבתתכנית
רמש·מאדמותיהםרלא·ליטאיםליטאיםחקלאיםלנשלהרחלר
ה"ארסטלאנד",כלאתכמרליטא,אתלהפוךעל·מנתקיהם

מזרחה,הליטאיהעםאתולדחוקעצמםבשביללשטח·מחיה
בשטחיהליטאיםרגליאתהצורהםארראל.להריאפילואולי

אלף 75כ"ברוטליבאופןעצרווהכלכלה,התרבותהחינון,
לעברדרת·כפיה.לגרמניהאותםוהיגלוהעבודהבגילליטאים

הליטאים.האיכריםשלמהיבולגדרלחלקהפקיעוהגרמנים
בצבאשישולבליטאי""לגירןלהקיםמהליטאיםדרשרהם

באמועי·נקטרהדריזסהאחרלמלאהליטאיםומשסירבוהגרמני,
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אתסגורליטאיים,מוסדרתכלפיוהןמנהיגםיכלפיהןדינרי
הפגרתיכוניים,נתי·ספררכןהגבוהיםמרסדות·ההשכלהכל
הלימדוי.וצידוםוכרשםאתודשדרלקסרקטיניםבנייניהםאת

לניןהליטאיהצינורניןגדולהמתיחותיצרואלהמעשים
הגרמניתהתבוסהאחדי , 1943משנתבעיקרהכינרש,שלטרנרת

לתבוסתםהראשוניםהסימניםכנרשנראושעהנסטלינגדא,ד
 1sהמתקדנת,המלאה

הצינורשלהפוליטייםנהלכי·הררחתמררהחרללראלהכל
עללאחדשה,אוריינטציהאצלםלהסתמןהחלההליטאי.

המדינותעלאלאנרית·המרעצרת,עללאגםוכמרנןהגרמנים,
ובריטניה.ארצרת·הנרית-הדמוקרטיות

השלכותהאמורהלתמורההידפסיכולוגישבאופןלהבין,קל
לומד,אי·אפשרהיהודים.כלפיהליטאיםעמדתעלגםמסריימות

היהודיםשלמסוריםלידידיםלפתעהפכוהליטאיםכלכי
כיבעובדהלהכירשלאנכרןזהאיןמאידך,אךהנרדפים.
ביוניאירסכהביטוילהשמצאההיהודים,כלפיהלוהטתהשנאה

במדיהלפרגהחלהמכן,לאחרקצהרלאתקופהונמשך , 1941
כיאםוהגרמנים,הליטאיםניןהיחסיםהידדררותעםמסריימת

שרטדים·ליטאיםתפסו 1943נסתיראפילרכליל.נעלמהלא
לגיש·אותםוהסגירוליעודתנדרכםשהידיהודיםפרטיזנים

ליטאייםנחוגיםהורגשה 1944בשנתובעיקר 1943בשנתטאפר.
די·הצלה.להםרלהרשיטהיהודיםלעזרתלבואנכונותמסריימים

שנאמדכפישכן,צנוע,בהיקףדקלעשרתהיהאפשרזאתאמת,
בחיים,ערדהיוליטאיהרדימדנע·מיליוןקטןחלקרקלעיל,

מא.דמוגבלותהדבריםמטבעהיוההצלהאפשרויותוגם

שלמסרייםלמספראיפשרהשניתנה,במדיההליטאים,עזרת
כדיילדיהם,אתאצלםלהסתיראומהגיטו,לברוחיהודים
חיתהמהגיטובריחההנאצים.שלהרצחניותמידיהםלהצילם

מתחבולותבתחבולותדקלבצעההיהואפשרומסוכנתקשה
קשריםלהםשהידבלב,דספוריםאנשיםברחותחילה•~רנות.

זעם.יעבורעדלהחביאםהסכימואשרונכפר,נעירליטאיםעם
 , 1943שנתשלהשביחמהמחציתהחלובמיוחדמכן,לאחר

מעולםאבלמהגיטאות,לברוחבידםשעלההיהודיםמספרגדל
ליטאים,שהיולצייןישנרחבםי.לממדיםהבריחותהגיעולא
יהודיםבבתיהםהסתירואשרגדול,היהלאמספרםכיאם

על·אךלעצמם,סכנהתוךואפילוגרידא,הומנייםמטעמים
 ,ממנולהרוויחהיהשאפשרעסקהליטאיםבזאתארופי·דונ

מןיהודיםשלגדוללאמספרבסיכונםי.כדרךשהיההגם
רעים,לאבתנאיםאצלםוחיוליטאיםאצלהסתתרוהגיטארת
בתנאיםהמסתתריםחיולרובאבלעצמם,אתהצילורכךיחסית,
אלהיםוהתייחסוארתםנצילרמועטיםלאליטאיםניותר.קשים

נטענות"מציליהם"אלולבראפהלפצותיכלולאהםאךדע,
בבנייניםבחורףאפילולחידתהיואנוסיםרביםובדרישות.

 ;מועטמזוןוקיבלורנרפתרתנדיריםבמרתפים,מרסקים,לא
ארהגישטאפושכןנסכנת·נפשות,הדףללאבתרניםהיוהם

מקוםאתלגלותהיועשוייםהליטאיתהחשאיתהמשטרה

שכנים,על·ידילשלטונותהיהודיםהרסגדרתכופותמחבואם.
אוריבנשלהליטאים,מארחיהםשלקרוביםואפילומכרים

עצמםשה"מארחים"מקריםגםהיד .עצמםלניןשנינםסכסוך
 19לשלטרנרת,היהודיםאתהסגירו

נגד"אקציה"הגרמניםעל·דייברצעה 1943בנובמבר sנ·
כזאתשפורענותלחששיסודהיהשאורלי.בגיסווזקניםםיילד

חיתההילדיםלהצלתהיחידההדרךקרבנה.גיטראתגםתפקרד
לא·למשפחותולמסדםבלתי-לגליתבדרךהגיטומןלהוציאם
מכלקשההיההגיטרמןבהוצאתםהראשוןהצעדכבדיהרדירת.
הקשההבעהיאולםרבטחרנית.טכניתפסיכולוגית,הבחינות,
שיסכימומשפחותה"אדי"בדצלמצואחיתהבירתווהמסובכת

הטרא·שבימיםלחודרת,צריךיהודים.ילדיםדאזבתנאיםלקבל
הגיטוליהודיפניםשהסבירוליטאיםמספרנמצאוההםגייס
ילדיהם.אתלהצילבעזרהידלהםהושיטוסינרןותרן

שלזהנעבידפעולתםאתנסעללהעלותצדיךבעיקר
שלכרובותכאןהכריעותכופותאםגםהקאתוליים,החוגים
ישוכאןהנוצרית.הכנסיהכנפיתחתוהכנסתןבפשרת""הצלת

שעליובדיזגיס,בקרבנה,הקאתרליהארכיהגמוןסגןאתלהזכיר
שבביתבדירתואחזרתפעמיםקיבלאשדלעיל,כברדובר

קרבנהגיטושלה"אלטסטנדאט"מחבריאחדהקאתוליתהקרויה
ה"אלטסטנראט"חברהיהביקרוכלערבבחשאי.אצלרשביקר

"בתישלהגרמניהמנהלבחדדשהיהבטלפוןאתרמתקשרהזה
זמןאתעמורקרנע-זהשלהעדרובזמן-הגדולים"המלאכה
ה"אלטס·לחברגםמסרבריזגיסמראש.מוסכמתבשפההביקור
קאתולייםפעיליםוסתםכמריםעשדרתכמהשלרשימהטנדאט"
נמש·יהדויםידליםהסתרתבעניןלעזרהלבראמוכניםשיהיר
אנשיםאזהיואחדיםליטאיםיבחוגיםגם 20ליטאירת,פחות

היוזו.למטרהאחריםגםוהפעילוהגיטוילדיבהצלתשפעלו
ומבליבלב,דהומניותמסיבותזאתשעשרליטאיותמשפחות
לרובאךיהודי.ילדבהסתרתכרוכהשחיתהבסכנהלהתחשב
מטעמיםורקאךהיהודיםלילדיםחסותלתתהליטאיםחסכימר

רביםהיווחפצים.רבכסףהילדיםמהררילקחווהםחומריים,
ובאשדתתגלה,שיהדותםמחששנעריםלקבלשסירבו
המדיה,עליתריהודייהיהלאשקלסתר-פניהןדרשו-לנעדרת

לקבלהסכימואחדיםוכדומה.שחרדותתחיינהלאששערותהין
יתעניינולאילדיהם,עליוותרושחודיהםבתנאייהודיםילדים
וכדומה.במנזרלהכנסתםדתם,לחמדתיסכימובגודלם,ערד

והיובטוחיםאלהבמשפחותהילדיםחייהיולאעל·פי·ררב,
עלההאלההתנאיםכלבשלגדולים.נפשייםניסוריםכדרכים

מןילדיהםאתלהוציאהרדיםשלמצומצםמספרבידירק
בעיר.ולסדרםהגיטר

• 
מפברוארקובנה,הסובייטית),(ליטאלי~ט,ורזיז"נ"טזיזדיבו

האוניברסיטהפדופ'מירונאס,ר.שלמרגשמאמרהופיע , 1945

"אנציקלופדיתזקל 15בכרןהגרמני""הכיבושהערךאתו' , 18

 ," Qהליטאי

הצראתכהן,בדלשלבעיר)(יהרדירראלד"אידייד"אבספר . 19
 ,ניו·יורק ,"ציקא")עם(מאוחדלתרובתהעולמיהיהודיהקונגרס

משפחהשלהנוראיםוסבלותיהחוויותיהשלמרתקתיאוריש
רלהס·דג,יטומןלבורחשהצליחהלאחרבחייםשנשארהיהודית
תמורתכמובן,-ליטאיכריאאצלביערחדשים 9כ·חתר

גבוה.תשלום

ההגמוןעלטובהדעהתמידחיתהה"אלט-סטנראט"בחוגי . 20
ילדיהצלתלמעןשגילההאוהדהיחסלאורבעיקרבריזגיס,

כדמותארתרהמתאדיםמסמכיםנתגלרהזמןנמשךאךהגיטו,

מזה,גרועלאאםבמחלוקת,יש.נויה
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נכתבומ.אמרלעברית.בתרגוםפההניתןבווילנה,הליטאית
עמומבניאותםנגדהאשמותמלאוהואכמוהרמאיןבכאב·לב

 :ליטאיהררילהשמדתדיםאתשנתנוהחמברשל

נפשיייסוריך.בנתיבישראל,עםארתך,רואת"אני
בגורלךנזכרכשאניוחרפה,מכאבבקרבימתייפחת
זרועותנשותשלרשבמשךלשאתועליךשהיההאומלל,
כעלצידיעליךעורכיםהיובמדינתנוכאשרהנאצים,
 ...חירת·בר

בכבישחיףהולךגאה;בן·ישראלארתך,רואהאני
ארבעההקטן.בנךאתתובילובידידמרםרראשךרב, mה

חזקעצמךהרגשתאתהמאחור.לירוןרוביםכידוני
להיעלם.הרעשסוףהאמנתכימהכדיונים,

רצתאידנזכרכשהננירכה,ילהדעליך,מתאבלאני
ןחירםבנריירומתיאדוני, :ושאלתלתליין
מתרכךההיבעצמו~ל·השנאהשאפילולי,נדמה

 •זרתמימהילהדשלמשאלתה
תליינך.לןענה ...נירהלאובכללחירםלאלא,

נקי",ב"מצפרןיום,נאותרעררהרוצח.שיקר,לאוחרא
גרל·ניפץרקבך,יהרלאתרצרת·בית,מיי"ששיכור
עללבררארתךזרקבחייםובעודךבקת·הררבהבלתך
המתה.אמךשלליבה

אנושיתזמרתאשראדם,חלאתאתכם,גםרואהואני
ערדכשמדייכםהקרבנות,ברכושהתחלקתםאיבדתם.

טבעותמשי,גבריקרבנותיכם.מרצחהחםהדםנוטף

שמנהסעודהאיזו-מזהבבתי·סיגריםצמידים,זהב,

שבעה.ידועשאינולערבונכם,

שםהניתז"מהמרהונךתליין,לערוב;כברנוטהחירם
לפניורהבההמיוחל.היי"שעבודתךכשכרלךמחכת

זהנקבהר,שטרםייאוש,שלרחבחיוךעםגולגולת,
הפסיקלאזהב.שינימלאהמתשלפירכיזהב,שלחיוך
האלו.הזהבחתיכותאחאחדאחדלהוציאהזמןלך

הביתה.ולקחתוהמתשלראשלחתרןקליותר
שיניים,רופאהערבנאורתחייתהמנוהר,לאוררשם,

הנךומעולם.מאזהשיוהשיניים,רופאיבכלהאכזר

הלילהכלרחבה.בידלךשולםעבררתךעבורמרוצה.
השיניים.בתמורתבקלפיםלשחקיכולת

מער·אלינושהגיעהשדוהפ,מהלהנןהן !אנושיותהרי,
חסרגולםאזיהולאנמרלאנהגכךהןהחלום.למרת
האםאותר.ילהדבצירהי~םאשרארם,אלארגש,
מעינידמעההחסירהןלוהנשקהןר~םפינקהאותרגם

דמעותיו.יבשרהמרמההרי,ןהעולל

שינייםחסרקמטים,חרושלזקןדרמההנך !צדקהרי,
הןלו.לועגוהכלעליומררהאצבעכלאשרומרופט,

מתהלכיםהאדמהפניעלערדכלאיבדת,הגינותזיקכל
נקי.בדםרווקהלשעהלפנישערדבני·אדם,

נשפילאחרכיראשכם,עלוחרפהקללהאדם,חלאתהרי,
למחרתעצמכםקשטתםערדשלכםהגועלייםהחשק
לכנסיה.הלכתםחגובשמחתהבוקר

כלעליםדסמכואשראלו,עלגםמשולשתחרפההרי,
הרוצחים.אתרערדדרברם,שמחרהאלו,האיומיםהמעשים
בכדוריםלחסוךכדיאשר"ממציא",רוקחלך,החרפה
מהולחלבלהםלתתעצמךהצעתהעולליםעבור
ברעל.

האכזריותכלעלכיהחרפה,כתםרובץעליגםלדאבוני,
בכתהנפשילוהטת.פומביתבמחאהקוליהרמתילא

חורקכשאניומיואש,אוניםחסרשתקתיאךבקרבי,

 • nעוהברברייםלנאציםתהםושנאתבלביואוגרבשיני
נוריתיולאנהגתישלאעלחרפתיהיאגדולהריחם.
הצודק.הדברעבור

חלאתחרתככךכללדאברננר,לנר,היוהימםיבאותם
 21באמח",נעלםיאנשיםמעטכןרכלאדם

צררןראיגעצםמבעדמדברםימיררנאספרופישלדבריו
עלהים.להוסיף

ואמ.רממרתגוםברקצ.מרעל·ידינעשהלעבריתהתרגום . 21
'ז"יםע",בספרבארי.ונרשלבמאמרושהופיעלייידשמליאטית

לירטיושרנודעופרןורבן·געישכטע nדעוצו :בשםראשון,חלק

הליטאית·הפרדביבצהישלחורבנה(לתולדותווינז 1$פרידיישער
ליםררישעפןר"קולםרר·געזעלשאפםעל·ידיהוצאהספריהודית).

ליטא).יהדוישללתרבות(חברהידיויי
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1 
הגיטוסגירתעדהמלחמהמפרוץ

לסערת·הדמיםהראשוניםהסימנים

הצבאעל·ידישהותקפוהראשונותהנקודותביןחיתהקובנה

אחדותשערת , 1941ביוני 22ב·בוקר,לפנותכברהגרמני.
בריה"מ,נגדמלחמתיותבפערלרתהנאציתגרמניהשפתחהאחרי

פצצותהעירעלשהמטירוצבאייםמטוסיםקובנהמעלהופיעו
וכרת.

האורירירתההתקפותרנישנרהלכוהראשוןהמלחמהירםבמשך
הצהרייםבשערתבערןוכרת.לשריפותשגרמוהגרמניות,

מוסדות·פקידיקובנהאתעזברבחפזוןהעיר.פינויהתחיל
עודהיהלא 1941ביוני-23בהשרבים.הסובייטייםהשלטון
"ממשלהבעירהופיעיוםנאותרבקרבנה.סובייטישלטון

הנכנס.הגרמניהצבאאתחמהבברכהשקידמהזמנית"ליטאית
שלעצמאותהחידושעלברדיוחגיגיתפורסםזמןבאותו
מזרייניםשהיוהליטאיים","הפרטיזניםמטההוקםוגםליטא
ואשרהסובייטים,שלהראשוןהשלטוןבימיבסתרשנאגרבנשק

משטחההסובייטיהצבאלגירושלפעולחיתההמרצחותמטרתם
"הממ·להתבססתרכלשעליומזרייןברחלהקיםרכןליטאשל
הסובייטיהצבאבחייליזינבוהםהלאומית".הליטאיתשלה

מעשירביצרעפחדהטלתחיתהפעולתםעיקראןהנסרג,
ביוני-23השלבכקררהיהודית.בארכלרסיהופרעותאלימות
ובאווירבקרבנההיהודיתהארכלוסיהבקרבבהלההשתררה
הלא·יהרדית,האוכלרסיהשלהערייזהיחסדם.להריחהתחילו
והלןגבראנטישמי,לכןקודםערדהיההימנהניכרשחלק
ודמים.פרעותשראףאנטי·יהודי,אופירירתריותרוקיבל

נמלטים

הליטאיקצין·העירכאשריותר,ערדמסוכןנעשההמצב
פעמיםכמהברדיוהכריזביאליס, iב , 11ה"ממשלהעל·ידינה 1שמ

הצבאעליוריםהיהודיםכישנקבעשמאחרהיום,במשך
להרוגירצאר-שייהרגגרמניחיילכלעלהריהנכנס,הגרמני

פליטיםשלניכרמספרלעירהגיעוירםבאותויהודים.מאה
יוכלושבהבתקרה,לקרבנהברחוהםמערי·השדה.יהודים
הליטאים""הפרטיזניםעל·ידישבעוכרהפוערתמגלהלינצל

התחילובזמןברערי·השדה.אתגםהציפוראשווהגרמנים
הממשלבמשרדישעבדומאלהרביםביניהםיהודים,אלפי

ברגלעל·פי·ררביצארהםהעיר.אתבבהלהלנטושהסובייטי,
מהםחלקס.ס.ס.ר.שלשטחהבתוךחייהםאתלהצילוקירר
הגרמנייםהמטוסיםעל·ידיעליהםשהוטלומפצצותנספה

אחרישהצליחורביםמאידן,שרבים.במקומותרמחילרפי·האש

הררשרלא ,.ר.ס.ס.סעםהקודםלגנרללהגיעבראשיםמאמצים
אןלקרבנה,לחזורנאלצוהםארתר.לחצותהראשוניםביומיים
והצבאהליטאים""הפרטיזניםעל·ידיתפרסרתהיוכברחרוכים

"הפרטיזניםשללידיהםנפלוהחוזריםורבהמתקדם.הגרמני
השתוללשבהלקרבנה,חזרההגיעוקטןחלקרנהרגר.הליטאים"

ברוא.פרגררםהזמןנאותר

שלקברצת·החלרץלקרבנהנכנסהביוני 24ה"שלבעובר
וצהלה.בשמחההליטאיםעל·ידישנתקבלההגרמניים,הגייסות

הגרמנים.לשלטוןנתונהכולההעירכברחיתהבירכי 2sב·

אחריםובמקומותבסלאבודקההפרעות

"הפר·בקרבובעיקרהלאומניות,הליטאיותהשכבותבקרב
אתימררושהליטאיםככלכיהרעיון,רררחהליטאים",טיזנים
בעיניחןיותרישארכןדמם,אתוישפכוהיהודיםשלחייהם

הכרהמהגרמניםלהשיגכביכול,יצליחו,זרבדרןהגרמנים.

זהדברהליטאיים.משרדי·השלטוןוקירםליטאשלבעצמאותה

ממששקיבלההאנטי·יהודית,העריינת,האווירהאתהגביר

"פרטיזניםעוכרבירכי-26ל 2sה·שביןבלילהסטיכי.ארפי
העתר·שלבהנהגתוליטאיים,וגימנזיסטיםסטודנטיםליטאים",

(שםסלאברדקההקרבנאיבפוכרפוערתקלימייטיס,הליטאינאי
מאלףלמעלהניספראלהבפוערתהגיטו).מארחוירתרהוקם

אלאברובים,ירררקלאהליטאים""הפרטיזניםיהודים.
משפחותהתבצרושברבית,וגרזנים.בסכיניםגםהשתמשו

התעללוגםהפורעיםחיים.נשרפווכולםהוצתאחדות,יהודיות
אחרייוםלעצמם.קבריםלחפוראילצרםרציחתםלפני :ביהודים

הנרצחיםגופרתאתהוציאוכאשרבאכזריותההיודיםהרנוזה

בסלאבודקה.הישןבבית·הקבררתוקברוםמבתיהם
התנפלרירתהבאיםבלילותהיוהעירשלהאחריםבחלקיםגם
ההדר·ומספרהיהודים,עלהליטאים""הפרטיזניםשלדמים
התעללוהליטאיםהמרצחיםושרב, .-2000מלמעלההיהגים

בקרבנרתיהם.

 60כ"הליטאים""הפרטיזניםעל·ידיבאוהרביוני 27 "הנירם

גורלהמרןלעיניברריטארטר·פררספקט,"ליטרקיס"למרסןיהודים
שכולםעדבמרטות·ברזלהרנו :קשותשםעונוהםליטאים.של

מערביםכמהשלפיותיהםלתוךתחברהמרצחיםשזרדים.נפלו
הזרימורדדכםמכרביות,לשטיפתבהםמשתמשיםשהירצינרררת,

פעולתםעיקראךנחנקו.שהאומלליםעדחפירתלתרדמים
שלהמרבייםמאסריםביצועהיההליטאים""הפרטיזניםשל

חיתה,מטרתםבערב.ביוני, 24ב"התחילוהמאסריםיהודים.

אופילזההיהלמעשהאךיהודים,קומוניסטיםלצודכביכול,
חסרי·מגן.יהודיםעלפראימצררשל

השביעי"ב"פורטהמוניתהשמדה

ובבתיםברחרברתימים.-10כבמשכרההמונייםהמאסרים

הםוילדים.צעיריםזקנים,ונשים,גבריםהבחנהללאנאסרו
הלי·"הפרטיזניםמטהבית·הסרהר, :שרביםלמקומרתהרבלר

 6000ל"קורבועוד.הישועיבית·הספרתחנות·משטרה,טאים",

למתןהודרתלהשתחררהצליחקטןחלקרקנתפסו.יהודים
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שלהשביעי"פורט' iלנלקחוהשארכלבמקרה.סתםאושוחד
כולםלגברים.הנשיםביןהפרידושםלשעבר.הקובנאיהמבצר
עשרותנורויוםמדייתוארו.שלאמסמרי·שיערבתנאיםהוחזקו
 • 1941ביוליה·דעדהמצבההיכזהנאנסו.נשים 30כ"אנשםי.

גבריםאלפיםכשלרשתהשביעי"ב"פררטנותרויוםבאותו
ו"הפר·הגרמניתהגשיטאפראנשיעל·ידינרצחוכולם-הידוים

והילדיםהנשיםביולי. sל·ה·דשביןבלילההליטאים"טיזנים
אחדים.ימיםכעבורשוחררוומשםהתשיעי"ל"פורטהועברו

היהודיתהאוכלוסיההוחזקההללוההמונייםהמאסריםבימי
ללאהשודנמשןלמאסריםפרט ;איוםטרורשלבמצבבקרבנה
הוכוביצועןותוךעבודות·פרןמינילכלנלקחויהודיםהפסק.

ספרי·ונשרפוונקרעובתי·כנסתגםחוללוהפרעותבימיקשות.

שלהישירבפיקודוהליטאים""הפרטיזניםביצעוזהכלתוהר.
 .)ד..ס-(גישטאפוהגרמניהשלטון

 kליטיהדות

חגיטוגזיתר

עסיקני·הציבורמביואחדיםלגישטאפוהובאו 1941ביולי sב•

רבי·א.הרופאגרפונקל,ל.העו"דגרלדברג,י.הער"ד :היהודים
ה"איינזאץ·ראשלהםהודיעשםושמוקלד.סניגוהרבניםנרביץ,

הגישטאפרראששלבנוכחותושטא.לא.קר,ה·ס.ס.גנרלגרופה",
והליטאיםקומוניסטיםךם,היהודיםשכלמאחרכייגר,בליטא,
לעבורהיהודיםכלעללכןבצוותא,אתםלחיותיכוליםאינם
בחלקבשבילםשיסודרמיוחדלגיטר 1941באוגוסט 15ל"עד
לבצעכדי(ריליאמפול).סלאבודקה-קרבנההעירפרברשל
מיוח.דהעברה""ועדלהקיםעליהםההיקובנהיהודיפינויאת
שנאסרווהילדיםהנשיםכלאתלשחרריגרהבטיחזאתעם

וכיהשביעי",ב"פררטהוחזקוועדייןההמונייםבמאסרים

ישינו.לאאז,עדשהיוכפיקובנה,יהודינגדהפרעות
על·ידיחתומהמיוחדת,פקודהפורסהמ 1941ביולי 11ב·
הליטאיקובנה,העירוראשבוביאליס,הליטאי,העירקצין

D ,לגיטרלעבורקובנההעיריהודיכלנצטוובהא.לציא.יסקא.ס
בעיקרשלהם,הדלא·ניידיהרכושכלאתולחסלבסלאבודקה,

כמר·כןבסלאברדקה.לא·יהודיםשלבבתיםחילופיךשלדברן

ביולי 15ב"החזה.עלצהובדוד""מגןלענודיהודיכלחוייב
הותררשמיתכיאםלסלאבודקה.היהודיםהעברתהחלה 1941
אנשיהיוקרובותלעתיםהריהמטלטלים,כלאתלקחתלהם

הרכושטעונותהעגלות,עלמתנפליםהגרמניוהצבאהגישטאפו
כארות·נפשם.מהרכושלעצמםולוקחיםההיודי,

עצומיםבקשייםנתקלהקובנהיהודילכלבגיטודיורמציאת
יתות nמקר~-שוכןליקוייםהרבהגםחיודירות.חוסרבשל

הגרמנים.פקודתלפישחוקםההעברה""ועדעובדיבפעולת
דא,ז·הגרמניהמינהלבקרבנהלפעולהתחיל 1941ביולי 1ב•ד

ה"בריגדן·-קיצונינאציקומיסרבתורהועמדשבראשורחי,

שלמבולקובנהיהודיראשעלניתךומאזקומר,פירו"
אתולענותלהפחידלהשפיל,חיתההפקודותמטרתפקודות.

בסלא·לגיטוההעברהבתהליךשחיתההיהודית,הארכלוסיה

עלהצובזרד""מגןלשאתהיוחייביםההיודיםכלברדקה.
רקההצובהטלאיאתלענודנצטוו(קודםהגבעלרגםהחזה
להיראותבעיר,המדרכותעלללכתעליהםנאסרהחזה).על

ציבוריםיבורה nבאמצעי·תלהשתמשארקים, e.וציבורייםבגנים
משרתיםלהעסיקמכשירי·רדיו,להחזיקכרכרות),(מכוניות,

רכושם,אתלמכורחמורבאופןההידויםעלאנסרלא·יהודים.

שבהן ,מיוחדותשעותנקבעולהסתירו.אובמתנהאותולתת
עבירהכלעלמצרכי·מזון.לעצמםלקנותלשווקיםלבואיוכלו
הוצאוכאלו(פקודותמוות-הצפויהעונשהיההפקודותנגד
וכשאורלי).בווילנהגם

נקבעהאזרחיהגרמניהמימשלמטעםהגיטועלכממונה
הלי·מונהכעוזרומובהק.רוצחיורדאן,האובר·שטורמפירר

שעליומושחת,אישלשעבר,העיריהפקידקאמינסקאס,טאי
והיהודים.הגיטרעלהממונהביןהקשר""אישלהיותהוטל

דםשוב

הבטחתלפיביולי,ה·ךאחרילכאורהשכךאשרטרור·הדמים,
 1941באוגוסטב·דחודש.כעבורהתחדשיגר,הגישטאפרראש

הגישטאפר,פקודתלפיהליטאים","הפרטיזניםעל·דיינחטפו
בית·לחצרוהובאוהיודים,גברים-1200כומהבתיםמהרחובות

שוחררו.והשארבבית·הסרהרנכלאו-1000כהקובנאי.,;סוהר

בעלי·שהיומהעצורים,-100כערדשוחררואחדיםימיםכעבור
ונורו.מבית·הסוהרהוצאואיש, 9כ·ססהשאר,כלמקצוע.

לקנותלסלאבודקהמחוץשיצאויהודים, 26נאסרויוםבאותו
כולם.נורולמחרתהאכדםי.מאתמצרכי·מזוןאי·אלה
מבודדיםהיונוראה,טרור·מאורירתשסבלוקובנה,יהודי
רובמדצללא·גברלבשנאהנתקלוהםוחסרי·עזרה.לגמרי

גמורה.באדישות-יותרהטובובמקהרהליטאית,האוכלוסיה
ההמוןמןטובההליטאיתהאינטליגנציהחיתהלאזהבנדון

יוצאיםגםשהיוכמרבן,מהם.גרועהאףרביםובמקריםהפשוט,

ואחדיםהיהודיםלמכרידם,עזרובודדיםליטאים-מהכלל
קרובותלעיתיםבסכנםממוות,ידידיהםאתהצילואפילומהם
חייהם·הם.את

2 
ה"אקציות"תקופת

הגיטוסגירת

הדצדיםמכלהוקףהגיטרהגיטר.נסגר 1941באוגוסט 15ב"
מחייליםמורכבכבדמשמרחוצבמסביבדוקרני.חיילבגדר

בסך·ליטאיים".ו"פרטיזניםהשלישית""הפלוגהשלגרמנים
גרמנהי-מלחמתפרוץלפנייהודים. 29,760לגיטונכנסוהכל

הראשר·המלחמהבימיאךיהודים, 35סס, oכ·בקרבנההיורוסיה

יהודים.פליטיםאלפיכמהמערי·השדההגיעונםי
פקודותאתלבצעדג,יטר,שלהפנימייםהענייניםאתלנהלכדי

יהודיתמועצת·זקניםהוקמהכלפיו,באחריותולשאתהממשל
אלקסד"ראלקס.אלחנןד"רעמדשבראשה("אלטסטנראט"),*

הקהילהעסקנישלהאחרונההיהודיתבאסיפהזהלתפקידנבחר
שבראשההאסיפה,מהלך . 1941באוגוסטב·דבקוננהשהתקיימה

יהודילהעברתהרועדיו"רשההירולף,צ.הציבוריהעסקןישב
דכארןשלבסימןעמהדהאסיפהמא.דדרמטיהיהלגיטו,קובנה
שלל"משרה"אחדיםמועמדיםהוצעוכמוהר.מאיןנפשי

הוראתלפילבחור,היהשצריךהיהודים)(זקןה"אובר·יודה"

 Aeltestenrat der JUdischen Ghetto"Gemeindeבגרמנית *
Kauen העירשםאתהגרמניםהסבוגרמניזציה(לצרכי

 .) Kauenל· Kaunasמ·
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אישברם,ה"אלטסטנראט".יר"רלהיותעליוושההיהגרמנים,
המועמדיםכלהאסיפה.משתתפיכלאתסביבואיחדלאמהם

ממושכיםויכוחיםאחריהתפקי.דאתלקבלסירבושהוצעו
ורופאוציונילארמייהודיאלקס,א.ד"רשלמועמדותוהוצעה

משתתפיעל·ידיבהתלהבותמידנתקבלהההצעהמפורסם.
הואהמינוי.אתלקבלסירבאלקסד"רגםאןכולם,האסיפה

שאמרשמוקלד,הרבשלהמזעזעתפנייתואחרירקנענה
הנכבדאלקסשלד"רמצבנוונוראאידם"מה :האלהכדברים

אותנולייצגזקן·היהודיםשלהמחפירההמשרהאתמציעיםאנו
לפנישרקוהיקר,החביבאלקסד"רלן,דעאבלהגרמנים.לפני

תהיהבעינינוזקן·היהרדים.בבחינתתהיההנאציםהרוצחים

נפלהלכולנו.ביותרהטרגיתבשעהשנבחרשלנוהקהלראש
ומצווהזכותגם-בצדהאבלממנה,קשהשאיןחובהבחלקן
עלינו,הגןבראשנו,עמודממנה.להסתלקרשאיואינןגדולה
שלהגדולליוםשנזכהעדאתןכולנוואנואתנותהיהאתה

בבכי,ופרץדבריואתשמוקלדהרבסייםאלובמליםהגאולה",
בכי-תמרורים.עמובכרהנאספיםוכל

להע·הוועדעל·ידינבחרובאסיפהשהובערלדעותבהתאם
יו"ר(לסגןגרפונקלל.הער"דלגיטרהעירמןהיהודיםכרת

הרבלשעברהצבאיהרבגולדברג,י.והעו"דה"אלטסטנראט")
לחברי-קופלמןומיכאלרבינרביץאפריםהרופאסניג,א.ש.י

הגיטו,משטרתלרא·~גםנה iמקופלמןמיכאלה"אלטסטנראט",
האמורהוועדסייםבזאתדיחוי.ללאלהקימהניגשואשר
צורפוהזמןבמשךה"אלטסטנראט",באובמקומופעולתואת
יעקב·הרברוסטרבסקי,ל.וולף,(הנס)צביה"אלטסטנראט"אל

והיתהרשמיהיהלאאלהשלצירופםלוין,וצבישמוקלדמשה
בלב.דייעוץשלזכרתלהם

העירקומיסרמצאאיומה,צפיפותבגיטרששררה·למרות

באוגוסט 16ב"הגיטר.תחוםאתיותרעודלהקטיןלנחוץהגרמני
יררבורג(רחיאחדיםרחובותלפנותהיהודיםנאלצו 1941

לאחרקצרזמןרקוזאתהגיטו,מתחוםהוצאואשרואחרים),
עודנעשתהבגיסוהצפיפותשם.להשתכןרבבעמלשהצליחו

נסבלת.בלתייותר

אינטליגנטייםיהודים 500דורשים

שלבאמצעותוה"אלטסטנראט",קיבל 1941באוגוסט 14ב·
באר· 18ב"לספקהגרמנימה"קומיסריאט"פקודהקאמינסקאס,

cצעיריםיהודים, 500הגיטרשלהשערלידבבוקרגרט

ליטאיים.ארכיוניםלסידורואינטליגנטיים,
אתלארגןה"אלטסטנראט"הספיקטרםזמןשבאותומכיוון
גברים 300כ"חלקי,באופןרקהפקודהבוצעהשלו,המנגנון
רופאים,אלההיולפקודה.בהתאםהקבועבזמןהתייצבובלבד

ואחרים.ישיבותאברכיתלמידים,סטודנטים,מורים,עורכי·דין,
ה"אלטס·שלהדחופהלקריאתובהתנדבותהופיעומהםרבים

א!שי·גישטאפושלגדולמספרלקבלבאהאנשיםאתטנראט",
 300ב"הסתפקלאהואראוקה.הגישטאפואישובראשםמזדיינים

בגיסוהגישטאפואנשיחטפופקודתולפישהתייצבו.האנשים
שלמלאהבלתיהביצועעלכעונשהחסרים.מאתייםאת

יהודים. 534אלא , 500לאהוצאו-הפקודה
נלקחיםהאנשיםכיהסיפורים,שכלהסתברזמן·מהלאחר
יוםבאותועודגס.שקרהיוליטאיים,בארכיוניםלעבודה
(לאהרביעי""הפורטאלהגברים 534הובאומהגיטרשהוצאו

יותרמאוחרבמקום.ונורוקובנה)מפוכרי,אחדמפאנימוןרחוק

ההויפטשטורמפיררהגיטו,ענייניעלהממונהבציניותהכריז
פערלת·עונשהיההיהודיםה"אינטליגנטים" 534שעניןיורדאן,

התיזוכביכול,הם, :מעשי·חבלהביצעויהודיםשבחוריםעל
שקרזההיה"לייטרקים".שלשקי·סרכר 50וקילקלרמים

מוחלט.

חפציםומסירתחיפושי·בית

בגיטו.בחיפושי·ביתהגרמניםהתחילו 1941באוגוסט 19ב"
מהיהודיםלהחריםחיתהמטרתםכשבועיים.נמשכוהחיפושים

כלי·כסף,שטרי·כסף, :שברשותםיקרי·הערןהחפציםכלאת

יקרות,תמונותמצלמות,טובים,רהיטיםוזהב,כסףתכשיטי

ביצעוהפעולהאתוער.דכלי·מיטהנעליים,לבנים,בגדים,
הגיטר,עלזקיפיםשימשואשרהשלישית",מ"הפלרגהשוטרים
באכזריות.בוצעוחיפושי·הביתטררנבאום.הסרןעמדשבראשה

להיווכחכדיערומות,הפשיטוהנשיםאתחיכו,הגבריםאת
על·ידינבדקויהודיםשנשיםמקריםהיודבר.הסתירושלא

לשםמוסתרים.חפציםלמצואכדיגיניקולרגית,בדיקההחיילים
החיפושיםבעתרוצחיםהחייליםהיוהיהודיםעלאימההטלת
רביםחפציםבגיסוהוחרמוזובדרךיום.מדיאחדיםיהודים

הסתפקלאיררדאן,הגיטו,ענייניעלהממונהאךבעלי·ערך,

לבואה"אלטסטנראט"נציגיעלציווהבספטמבר 6ב"בזאת.
לוהיזרעככלכיביותר,גסהבלשוןלפניהםהכריזהואאליו.

דרשהואבעלי·ערך.וחפציםזהבהרבהבגיסוהיהודיםהסתירו
החפציםשכלאחדים,ימיםתוךולארגןלבצעמה"אלטסטנראט"

הקבועהתאריךשאחריאייםהואעצמם.היהודיםעל·ידייימסרו
 100להורגיוצאושיימצאחפץכלועלחיפושי·ביתשוביבוצעו

מרקים. 10רקלעצמהלהשאירמותרמשפחהלכלהיודים.
אשרהמבצע,אתלארגןאלאברירהנותרהלאל"אלטסטנראט"

בעלי·ערןוחפציםכסףהוחרמומא.דמרשימותהיותוצאותיו
שנלקחולהזכירכדאימרק.מיליון 50מ·פחותלאשלבסכום
כללגיסו.אתםהביאואחדיםשיהודיםפרות,כמהגםמהגיטו
חלב.ללאאיפואנשארוהיהודיםהיונקים

שבוטלהה"אקציה"

עלהממונהל"אלטסטנראט"מסר 1941בספטמבר 15ב·
הליטאי ,שלואיש·הקשרבאמצעות ,יררדאן ,הגיטרענייני

ירד·"תעודותבשם(ידועותלכנרתתעודות 5000קאמינסקאס,

רבניבעלי·המלאכהביןמידאותןלחלקפקודהתוךדאן"),
ל"אלטסטנראט"נודעלמחרתבגיטו.הנמצאיםמשפחותיהם

הגיטותושבימכלבחייםלהשאירהחליטוהגרמניםהדבר.פשר
שרנות,לעבודותלהםדרושיםשהיובעלי·מלאכה,איש, 5000רק
 1ל·דשנקבעהב"אקציה"להשמידאישאלף 24ה"שארואת

ה"אלטסטנראט"החליטקשותהתלבטויותאחריבספטמבר.
ביןגםאלאבעלי·המלאכה,ביןרקלאהתעודותאתלחלק

לכך.האחריותאתעצמועלולקבלאחרות,שכבות
והחריםל"אלטסטנראט"יורדאןהגיעבערבבספטמבר 16ב"
בבוקר,בספטמבר 17ב"היום,למחרתהקופה.כספיכלאת

ליטאים"ו"פרטיזניםגרמנייםחייליםהקטן"ל"גיטוהובאו
לבנות""תעודותבעליריק,במגרשההיודיםאתלאסוףוהחלו

במשאיותלהסיעהתחילוהאחרוניםאתהאחרים.מןהופרדו
הפעולהכלאתלהפסיקפקודהבאהלפתע ," 9ה"ל"פררט
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שככראלהגםהוחזרולבתיהם.וחזרושוחררוכולם(אקציה).
הגרמניהממשלזנחידועותבלתימסיבות ." 9ה"ל"פורטהובאו

מכן.לאחר"מתוקנת"בצורהאותהביצעאךהתכנית,כלאת

i ·הדרh ליטא

הפרובוקטיביתהיריה

הביטומפקדבייםבערך,בבוקרשבעבשעהבספטמבר, 26ב"

מגבוה.הוראהלפי-בחייוהתנקשות(גרמני)קוזלובסקי
ידיהנשמעהקוזלובסקי,נמצאשבההביטו,מפקדתבקירבת
לגיזז:·מידהדויעהואפקדותו).לפינעוו.זהזה(דברמאקדח
בשעהיום,באותובחייו.התנקשומהגיטויהודיםכיטאפו,

בקירבתאחדיםרחובותהגרמניםהקיפור·הצהריים, nאשלוש

משםוהוציאוהביטו,שלהראשיהשערלידהגיטו,מפקדת
ובו " 9ה"ל"פורטשהובאווטף),נשים(גברים,יהדוים-1200כ

מןהוצאוהםשגםהאמורים,הרחובותתושבישארנורו.ביום

נוצרייםתושביםאחדים.ימיםלבתיהםלחזורהורשולאהבתים,

שלהפתוחותלדירותהתפרצוזאת,ניצלוהביטולתחוםשמחוץ
לי.דהבאמכלושדדוהמגורשיםהיהודים

לגיטוחזר-בספטמבר 27בשבת,-ה"אקציה"למחרת
 1200מתוךעשר,כבןנערגדר·התיל,בעדתתואר,שלאבדרך

הפורטאלאותושהובילוסיפרהואלפורט.שהובלוהאנשים
עודעםהוכנסהואהיום,החשידכאשרערב,לפנותאמו.עם

נפגע,לאהואעליהם.לירותהתחילוומידארוךלבוריהודים
ביניהןרבות.גוויותנפלוועליוהאדהמעלבכוונהעצמוהפיל
אמוגםבאפם.חיתהעודיים n·nורונפצעושרקכאלהגםהיו

הבורמןלצאתבידועלהשהחשיך,כ·וןבחיים.עודחיתה
הגיעבדרכיםהלילהכלשתעהאחרינפשו.עלולהימלט

לגיטו.בחשאיונכנסלגדר·התילמתחתזחללסלאבודקה,

הקטן"ב"גיטוה"אקציה"

וקאמינסקאסיודראןהקטן"ב"גיטוהופעיובאוקטובר-2ב

מדבקות,למחלות·החוליםביתשלידברחבהזמן·מהועדמו
פקדוצאתםלפניאוגוסט.בחודשעודהקיםשה"אלטסטנראט"

 12בשבילםולשמורלהכיןולים nבית·השלמנהל·המשקעל

כישמועותבגיטונפוצובאוקטובר, 3שישי,ביוםמעדרים.

ד"רהקטן".ב"גיטז"אקציה"הגרמניםיערכובשבת,למחרת,
אתלבררהגרמניל"שטאדט·קומיסאריאט"מידניגשאלקס
אותוהרגיעהלזקאמינסקאס.אותוקיבליררדאןבמקרםהענין.
דרושיםשהםאמרלמעדריםבאשרלחששות.יסדושאין

החזית.בשביל

 1sooכ·הקטן"מ"הגיטרהגרמניםהוציאובאוקטובר, 4בשבת,
החוליםגםבתרכםלבנות","תעודותבידיהםהיושלאיהודים,
 1soכ·וכןהזקנים"מ"ביתהזקניםהכירורגי,רלים nמבית·ה
בהם.המטפלותואתשם,שהוקםמבית·הילדים,קטניםילדים

הגרמניםהעלויוםבאותווהושמדו. " 9ה"ל"פורטהובלוכולם
הוקםהואשגםמדבקות,למחלותההיודיבית-החוליםאתבאש

 60 " 1אחותרופא,ר eניסבלהבותה"אלטסטנראט".על·ידי

לעבורואולצוהקטן""הגיטרמןגורשוהיהודיםשארחולים.
הקטן"ל"גיטופסורותלשעותלחזורהושרוהםהגדול".ל"גיטר

מהתחוםהוצאהקטן""הביטושטחכלחפצים.כמהלהוציאכיד
גשר·מיושב.בלתיהמקוםנאשרזמן·מההגיסר.שלהכללי
הביטו,חלקישניאתוקשרפאנריורחובמעלשהוקםהעץ,
ונהרם.פורק

לכדרתרהכריחרםגברים 10בגיטוהגרמניםחספרבוקרנאותר
מדבקו.תלמחלותבית-החוליםשלדיברחבהעמוקבררבמעדרים

ואתוילדםי,זקניםחולים,כמההגרמניםדחפובדראותרלתוך
אתלכדרתשהוכרחומהיהודיםשמרנהביריות.המיתרכולם
בנס.ניצלוושנייםהם,גםנרצחוהברד

עבודות-כפיההתחלת

מה"שטאדטקרמי·ה"אלטסטנראט"קיבלבארקסובר 11ב·
מדיפועלים 500חירםממחרתלספקפקודההגרמניסריאט"

העיר(פרברבאלקסרסשהד·תערפהלבנייתלעבדורת·כפייהיום
פעולות·אחדיריגרורהפקודהשאי·קירםהתראהתוךקרבנה),
לאספקתהדרישותעלוהזמןבמשךהביטו.נגדחמורותתגובה
שהגיעועדשהד·התערפהשלהבניהעבודותבשבילפועלים
משמדרת.בשתיליום, 4500כ"שללמספר

הגדולהה"אקציה"
מאיש·פקודהה"אלטסטנראט"קיבלבאוקטובר 26ב"

 28ב"כיהגיטו,אוכלוסייתלכללהודיעוארקחהגישטאפר
מסרייםבמקרםלהתייצבכולםעלבבוקר, 6בשעהבארקטרבר,

-יצייתשלאמיהדמוקרטים"."מגרשבשםהיזרעבגיטר,
עםיחדקבוצרת·קברצרתלהסתדרהגיטרתושביעלימות.מות

העובדיםהמשטרה,עובדיו,ה"אלטסטנראט", :משפחותיהם
הלאה.רכןשרנות"בריגדרת·עיררנירת"עובדיבשדה·התערפה,

מסר·אינםכישיימצאואלהקבוצה.כלפניעליעבורוארקח
שלדבריואחר.למקרםמהגיטריועברוקשרתלעבודותגלים

דברי·למרותמזעזע.רושםה"אלטסטנראט"עלעשרוארקח
בפניעומדשהגיטרה"אלטסטנראט"חבריהרגישושלוההרגעה

התייעצותואחרינפשיים,ריסרריםקשרתהתלבטויותתוךאסון.
החלים ,זצ"לשפיראא..דהרבקרבנה,קהילתשלהזקןהרבעם

על·לעשרתשנדרשכפיההודעהאתלפרסםה"אלטססנראט"
וארקח.דיי

-הדמוקרטים"ב"מגרשכולםהתקהלוהקבועהבשעה
במכונות·צדדיומכלהוקףהמגרשנפש. 26,000מ"למעלה

היודילכלוארקחניגשגישטאפראנשיערדעםיחדידיה.
בידרישאםבכךלהתחשבומבליעיניו,ראותלפיבנפר.ד

לפנותעלייציורהלאר,ראםעבדוהכרטיסארלבנה""תעודה
עצמובגיסומזה.זהבני-משפחההופרדוכךשמאלה.ארימינה
הסלקצהיכלבבתהים.יהדויםהסתתרושמאחיפרשי·בי,תנערכו

למעלהבערב.שששעהדעבבוקרשמרנהמשעהנמשכה
שברלמקרםקברצרת·קברצרתיוםנאותרהוצאויהודים 9סס oמ·
שגררהיהודיםלדירותאותםהזבילרהקטן"."הגיטוקודםהיה
העברתהחהלבבוקרבאקטרבר 29ב"באוקטובר. 4ה"עדשם

ר"פרטיזניםגרמניםשלכבדמשמרתחתהללוהיהודים 9000
שםברצעהחירםכלבמשך(ברגל). " 9ה"ל"פורטליטאים"
בוררתלתרדנדחפוהםאיש. 100שלבקבוצותהיהדויםהשמדת
כרסומכןלאחרמידבמכרנרת·ירהי.זחוסלרמראששהוכנו
כלל,נפגעושלאארשנפצעו,רביםיהודיםבאדמה.הבררות

ה"אלטם·יר"רקיבליוםאותרשלבבוקרוחיים.בעודםנקברו
ולהוצאיהקטן"ל"גיטולהיכנסושיוןאלקס,ד"רטנראט",

הקטן"ל"גיםובהגיעוהיודים. 100עדרשימה,לפימשם,
במקוםהשתררהבשמותהיםהיהדויםאתלקרואובהתחילו

שיציללפניולהתחנןהחלושרביםמאחרנוראה,אנדרלמוסיה



קרבנתביטר

ליטאי'','פרטיזן;בידיקשהאזנפצעאלקסד"ראותם.גם
הגיטומשוטריאחדיםהצליחורבבעמלברובהו.קשותשהיבחר
חסר·הכהר.כשהואלגיטווהחזירוהולהצילו

מרגיעיםהגרמנים

והכריזיורדאןב"אלטסטנראט"•ע,הופאחדיםימיםכעבור

לחייםלחזורצריךבגיטוהכלמהגיטו.אנשיםערדיוצאושלא
למלאחייביםהגיטו·זz,תושביתנאי,חיתנהזאתעםנורמליים.
אמצעיםהגיטונגדיינקטואחרתהעבודה,חובתאתבדייקנות

שהוצאואלהשלהחפציםימים.כמהלפנישהיוכפיחריפים,

כירושהב"נדיבות"הגרמניםעל·ידיבמסדרבאוקטובר zsב·

ביןאותםלחלקהוטלה"אלטסטנראט"רעלהגיטרלקהילת
יררדאןהניחה"אלטסטנראט"בניןאתשעזבלפניהנצרכים.

שדה·עובדיביןלחלקםמרקים 10,000שלסכרםהשולחןעל
שאלתרעלעבודה.ליוםמרקחצישלחשבוןלפיהתעופה,

ימיםכמהלפנישהוצאוהיהודיםשלגורלםמהאלקסד"רשל
הופיעםיאחדימיםכעבוראחר.למקרםשהועברוענהמהגיטר,

יררדאן.שלהכרזתוברוחהודעהומסרראוקהב"אלטסטנראט"

3 
ה"שקט"תקופת

ה"אקציות"אחריבגיטו

השקטה","התקופהבגיטוהחלה 1941בנובמבר 1מה·

הונהגשה"שקט"מאליומרבן . 1943סתיועדשנמשכהכביכול,
יהודישלכוח·העברדהאתלנצלשיוכלוכדיהגרמנים,על·ידי
רוויהחיתהזאתתקופהגםברם,המלחמתי.למאמץהגיטר

שלרציחותבלייוםכמעטעברלאסוף.בליופחדיםיסררים
"עבירות".מיניכלעלבודדיםיהודםי

סכנת·מורתריחפהתמידמנשוא.קשיםהיובגיטוהחיים

בגיטר.ואחדאחדכלשלראשועל

חייהםאתומיררהגיטרתושביכלעלבמיוחדשהעיקהדבר

חובתמילויהיהמכן,לאחררגםהשקט",ב"תקרפתמכליותר
שדה·התערפהשלהבניהעבודתבעיקרהכפויה,העבודה

ק oלסכדיבעיר.העבודה"ב"בריגדרתהעבודהרכןבאלקסרט,
לעבודות·לגייסה"אלטסטנראט"נאלץהגרמניםדרישותאת

הנשיםאתגםאלאגבוה,גילעדהגבריםאתרקלאהכפיה
גבריםעלהעבודהחובתהוטלהתחילההנוער.אתואפילו

הדרישותלחץמחמתאך , 45-17כנרתונשיםשנים 55-16בני
ה"אלטסטנראט"נאלץליום,מיוםוגברושהלכוהגרמנים,של

שבסוףעדבגיטוהעבודהחייבימספראתהרףללאלהגדיל

רעל 65-15בניהגבריםכלעלהעבודהחובתחלההביטוימי
 3תחילהבמחזורים,עבדו(הנשים 16-()6בנותהנשיםכל

פעמים). 4אפילוראחר·כךכשברעפעמים

שהיה·התעופה,בשדההבניהבעבודותשררוקשיםתנאים

שדה·פרשתיהודיות.עברדות·כפיהשלביותרהגדולה"לקוח"
שלווההוריהגיסרחייכלעלטרגיחותםהטביעההתעופה
מאמרואתזהבספר(ראהלא·יתוארסבלשלמקררוחיתה
קובנה).בשדה-התעופההעבודה :קפלןי.של

למדי.קשיםהיוהעירוניות"ב"בריגדרתהעבוהדתנאיגם
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עבודות·חרבתמילויהגיטרלכלואישגרםהרבלסבלנוסף
 :וכרתעליהםשהעיקוחמורותבעירתעודלהםהיו ,הכפיה
וההנעלהההלבשההתאורה,ההסקה,הדיור,התזונה,בעירת

החייםתנאי :גרפרנקלל.שלמאמרואתזהבספר(ראה

מאמרואתזהבספר(ראההרפואיתהעזרהובעייתבגיטר)

בגיטר").הרפואי"הארגון :סגלד"רשל

חו"ליהודיהשמדת

אפילומנשוא.קשהבמתחהגיטוהוחזקקיומוזמןכלבמשך

שנגרםזעזועבלישברעעברלא"שקטה"הקרויהבתקופה
כמעטעברלא .צפריהגזירהעלשמועהארכל·זz-היגזירהעל·ידי

נודעכאשרהגיטרזועזע 1941נובמברבאמצעקרבנות.בלייום

ואמנם, .מחר"ליהודים 9ה"בפורטלהשמדהמובאיםלקרבנהכי
 30,000כ"בפורסהושמדודצמבראמצעעדבנובמבר 16מה"

ברסלאורינה,ברלין,מפראנקפררט·על·המיין,שהובאויהודים
בארצותלהתיישבאותםמסיעיםכילהם,נאמראחרים.ומקומרת
לקחוחפציהםכלאתרבים.חפציםאתםהביאוהםהבלטיות.
הללו.האנשיםאתשהשמדיוהגישטאפר,אנשילעצמם

הפרוות""אקציית

 ,אקציהבשל 1941בדצמבר 27ב"בגיטופרצהגדולהבהלה
הגיטויהדויאתלאלץחיתהמטרתההפרוות"."אקצייחהקרויה
אחריבידיהםשנותרוהאחרונות,המעטרת,הפרוותאתלמסור
אתהציגוהגרמניםשנה.ארחהבספטמברחפצי·הערךמסירת

כילחשושסביהרסיבהחיתהראשוןשבמבטכ,ךהאקציה
 .-9הלפורטאנשיםבהוצאתשרבאלא ,בפרוותאיברהעביד

הוצאהלעבוהד.לצאתמהגיטראישהורשהלאיוםנאותר
ב"מגרשפרוותיהםעםלהתקהלחייביםהיהודיםשכלפקודה,

 28ה"שלהאקצהיברצעהשברהמגרשאותר-הדמוקרטים"

בלב.דבפרוותשמדוברהוברריותרמאוחר . 1941באוקטובר

מהגיטונקרעוינוז'ינסקירובע

שלפקודההוצאהמעלות, 30שלבקרר , 1942בינואר 11ב·

תוך'ינסקי tוינררחובשלהרובעאתלפנותהגרמניהמימשל
כביכול,שבאר,יהודים 3000שםלהושיבכדישערת,שלרש

פגעההגזירהבקרבנה.·הרכבתבתחנתנמצאיםרכבומווינה

בלתיזההיהקצרכהזמןשחרךמאחרהגיטר.מתושבי 1sooב·

נאלצוהגיטר,שלהנותרבחלקשיכוןלכולםלמצואאפשרי
הגרדאבכפרדבחוץארוכותשעותלהשארהמפוניםמןרבים

לגיטר,אחרממקרםארמווינהיהודיםכללהגיעולאששרר.
ממרשך,זמןריקיםנותרוובבהלהרבבחפזוןשנעזבווהבתים

 sב·הגיטר.תושביברוהשתכנוהרובעהוחזרמאוחריותר
-והפעםהגיטו,משטחהרובעשרבהוצא 1942באוקטובר

סופית.

בגיטוהגדוליםבתי-המלאכההקמת

הגדוליםבתי·המלאכהבגיטרנפתחו 1942בינואר-12ב

חשובתפקדימילאואלהבחי·מלאכההגרמנים.למעןשעבדו
הגיעובהםהמחלקותמספרבחיגרת.מהרבההגיטרבחיימארד
 'ר(איש 4600ל"עדהעובדיםומספר-44לעדהזמןבמשך

הגדוליםבתי·המלאכה :סגלסוןמ.שלמאמוראתזהבספר
בגיטר).
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נ.ס.ק.ק.

"הפלוגההקרויההפלוגהבידינתונהחיתההגיטועלהשמירה
באמצערגילה.גרמניתמשטרתיתיחידההיוותההיאהשלישית".

("נאציונל·נ.ס.ק.ק.שלפלוגהלידיהשמירהנמסרה 1942ינואר
("שטורםה·ס.א.כמואשרקרפטפהרקורפוס"),סוציאליסטישר

פוליטיתחטיבהחיתה("שוץ·שטאפל"),וה·ס.ס.אפטיילונג")
כהעדהגיטו.מיפקדתשלמקומההוחלףמזהחוץמובהקת.

שלהזקיפיםלגבולותיו.מחוץאךלגיטו,סמוךנמצאההיא
לאהםעצמוהגיטרלתוךאבללגדר,מסביבעמדוהגיטרמשמר

להםהויהעצמםלביןבינםהיהודיםהיובגיסונכנסים.היו
על·דיילהפגעארבמעצרלהסתכןבלי ,מוחלטתנועהחופש
מושבההועברואילךזמןמאותוליטאי"·"פרטיזןארגרמני
החלוהזקיפיםכלעצמו.הגיטותחוםלתוךהגיטרמיפקדתשל

בפגשםחייבים,הגיטרשתושביגםהונהגהגיטר.בתרךלהתהלך

הכובע,בהסרת-הגברים :ולברכומהמדרכהלרדתבגרמני,
בחדשיםבעיקרנהגר,נ.ס.ק.ק.חייליראש.בהרכנת-נשים

לעיתיםובגסות.בחוצפההגיטר,לתוךכניסתםאחריהראשונים
גררוגםמהםואחדיםושבים,העובריםאתמכיםהיוקרובות

סיבה.כלללא

לריגההראשונהההוצאה

 sooכ·כורחםבעלקרבנהמגיסוהוצאו 1942בפברואר 6ב"

תחילההצליחולאשהגרמניםמאחרבריגה.לעבודהנפשות
תושביכלאתהקהילושרבהדרוש,האנשיםמספראתלקבל
רשםהגדולה","האקציהמקרםהדמוקרטםי",ל"מגרשהביטו

רבות.משפחותנקרעושרבהחסר.האנשיםמספראתבחרו

ריגה,לגיסוהובאוהםלגיטר.ערדחזרולאשהועברוהיהודים
מאמרואתזהבספר 'ר(ריגהיהודישארכלכגורלהיהוגורלם

רלאסטרניה).ללטביהההגלייה :קפלן ·'של

ספריםמיסרת

תושביכלאתשחייבהפקודה,הרצאה 1942בפברואר 1sב·
רוחניתמכהזרחיתהשברשותם.הספריםאתלמסורהגיטר
אתהספריםנתנוהאיומיםיים nבתנאי·ההביטו.לתושביקשה

קלה,לשעהלפחותהדעת,אתקצתלהסיחהיחידההאפשרות
ספרים ooo,100מ·למעלהבגיטר.החייםשלהמרהמהמציאות

שחיתההספריםאתרב.ערךבעליספריםבינהיםהוחרמו,
צררר·היהרדיםשללמכרןהגרמניםהעבירולהידות,שייכרתלהם

במסירותלנייר.הגרמניםעל·ידיעןבדהשאררדזנברג.הנודע
החביאוהנאצים,שלמידיהםספריםמספרהנוערבניהצילונפש
לרעהו.אישהספריםאתמשאיליםהיוובחשאיאותם

יהודים Z4השמדת

הגישטאפר,ראשל"אלטסטנראט"הודיע 1942במארס 11ב·
 24פקודתולפינורוכןלפנייוםכייגר,השטאנדרטנפירר

בלתיומסחרבגדיהםעלהצהובהטלאיאי·נשיאתבעררןיהודים
הוטלה"אלטסטנראט"עלגדול"."בקנה·מידהליטאיםעםחרקי

הגיטר.תושבישללדיעיתםהדבריםאתלהביא

הגיטותחוםאתמקטיניםסוב

שהגרמניםהשבועות, 6בתהתקופהנסתיימה 1942במאי 1ב·

פניריר).מרחוב(שמאלההגיטרשלגדולחלקלפינויקבעו

מצוקתהביטו.שלאחריםלחלקיםלעבורנאלצושםשגרראלה
המפונהבחלקתפסוהיהודיםמקרםאתיותר.ערדהחריפההדיור

ליטאים.

הריוןאיסור

יהודיותנשיםעלהאוסרתפקודה,הרצאה 1942במאיב·ד
מורת,לעונשצפריהחיתהזרפקודההמפרהלהריון.להכנס
השמיניהחודשעדנשיםהתינוק.עלוהןהאםעלהןשיחול

ורפאעלהוטלבגיטררלים nבבית·הבהפלה.חרייברלהריונן
המשיכוהאמורהאיסורלמרותההריונות.אתלהפסיקמיוחד

בסתר.ילדיםרילדרבהריונןבגיטרמעטרתלאנשים

ח"אלטסטנראט"חברימספרצמצום

אלטס· 11להגרמניהשטאדט·קרמיסרהודיע 1942באוגוסטב·ד
רקאושררחבריוכלמבידהרכבו.צמצוםעלבכתבטנראט"

וי.היר"ר,סגןבתרו-גרפרנקלל.יר"ר,בתוראלקסד"ר
במכתבנאמרלכךנרסףה"אלטסטנראט".חברבתורגרלדברג

ה"אלטסטנראט"כמזכירישמשבלובא.כיהשטאדט·קרמיסר,של

בתרו-בלוברא.ברנשטיין,י.מזכירבתורשימש(תחילה
השינוייםכלכמרבן,למזכיר),גלרבא.היהזמןלאחרעוזרר.
עםבדבריםכןלפנילבראבליהגרמניםעל·ידיבעשרהאלה

ה"אלטסטנראט".

ליטאיםשלשודמעשי

התפרצויותהלילהבשערתהיו 1942יולי-אוגוסטבתקופת
הגיטר.גבולשעלהיהודיםבדירותליטאיםשלשרדומעשי
עלשילמואבלהשודדים,מפנילהתגונןניסראחדיםיהודים

ה"אלטסטנראט"שלהפניותכלקשה.נפצעוארבחייהםכך
תוצאות.ללאהירזהבעניןהגרמנייםהשלטונותאל

ולימודתפילהאיסור

הגרמניהעירקומיסרעל·ידיהרצאה 1942באוגוסט 26ב"
במרבןהן-הגיטרשלהפנימייםבחייםקשרתשפגעהפקודה

אתלחסלהירחייביםזרפקודהלפיהחומרי.במרבןוהןהרוחני
בהוראהלעסוקגםנאסרהלימו.דומוסדרתבתי·התפילהכל

לעררךבסתרוהמשיכוהפקודהפיאתהימרוהביטויהודיבגיסו.

בהוראה.ולעסוקתפילות

בסף"ללא"משק

הגיטרתושביעלגםנאסרבאוגוסט 26מה"הפקודהלפי
הוחמר,הפיקוחכסף.להחזיקובכללמשהר,למכוראולקנות

-בעיקר ,לגיסודברלהביאירכלולאהביטושתושביכדי
 30,000(בערך 11אלטסטנראט 11הקופתהרחומהמזרן.מצרכי

לבצעארכסףלהחזיקנאסרה"אלטסטנראט"עלגםמארק).

צומצםה"אלטסטנראט"פעולותהיקףכלשהי.משקיתעיסקה
תושבישליים nתנאי·האתיותרערדהחמירהדברבהרבה.

היהלאה"אלטססנראט"מנשוא.קשיםהכיבלאושהיוהגיטר
היההואכספים.ברשותויהירשלאהדיןאתעליולקבליכול
-בלבדאחתלמטרהגםולוקטניםלאלסכרמי·כסףזקוק
הפעילכךמשרםהגרמנים.שלהפרסיותדרישותיהםאתלספק

מאזהיושלו·ההכנסהמקוררתשחררה"."קוחפה"אלטסטנראט"
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בית-מרקחתעל·ידיתרופותשלאי·ליגליתממכירהבעיקר
הרשמי.לבית-המרקחתבמקבילשהוקם"שחור",

לריגההגיטויהודישלהשניתההוצאה

אקציהבגיטוהגרמניםביצעובאוקטובר-22לעד-10מה
היהו·בריגה.לעבודהגברים 300מהגיטולהוציאכדינוספת,

מאמרואתזהבספר 'ר(קובנהלגיטועודחזרולאהללוזים
ולאסטוניה).ללטביהההגלייה :קפלןי,של

מקמעשה

קשהלזעזועשגרםמקרהבגיטואירע 1942בנובמבר-15ב

בחורניסהיוםבאותוגדול.אסוןהגיטועללהמיטהיהועלול
ממשמרזקיףהעירה.וללכתמהגיטולהתחמקמקבשםיהודי
לפימאקדח.לעברוירהמקלעצרו.ורצהבוהבחיןהגיטו

אלאהזקיף,אתלהרוגכוונהלוחיתהלאמכן,לאחרשהסביר
אתויחדהגיטו.למפקדתונלקחנעצרמקולברוח.להפחידו

הצליחואמנםמהגיטולצאתרצההואשגםיהודי,עודהיה

 Jשגדולמספרלגיטונכנסהמאורעלאחרשעהכחצילברוח.

ה"אלטס·חבריאוטומטיים.ברוביםמזוייניםהגישטאפו,אנשי

למיטתו)ומרותקחולהאזשהיהאלקס,לד"ר(מחוץטנראט"
הנשקעלאחראיםשהםלהםנאמרשםהגיטו.למפקדתנקראו
נאסרו.והם-מקשלבאקדחוהיהמדובר-בגיטוהנמצא

הגיש·אנשילגישטאפו.הובלוכולםבשלשלאות.נכבלמק
השני,היהודיאתולעצורלמצואהגיטוממשטרתתבעוטאפו
בגיטובבית·הכלאולהחזיקלעצורציוומזהחוץמק,עםשהיה

ה"אלטסטנראט"חבריעםיחדשהוכרזואחרים,יהודים 20
יוצאו-השניההיודיאתיתפסושלאובמקרהכבני·ערובה,

בגדנוספותברדיפותגםאיימוהגישטאפואנשילהורג.כולם
עלשריחפההסכנהסולקהגדוליםמאמציםאחריהגיטו.יהודי
היוםלמחרתלתפוס.הצליחולאמקשלחברואתהגיטו.יהודי

האחרים.היהודםי 20עםיחדה"אלטסטנראט"חברישוחררו
נאלצההתליהאתבגיטו.בפומבימקאתתלובנובמבר 18ב"

עלנשארהגופתוהגיטו.משטרתהגרמנים,פקודתלפילהכין,
על·ידינורוימיםכמהכעבורשעות. 24כמשדעמוד·התליה

מק.שלואחותואמוגםהגרמנים

הסטלינגראדיתה"אקציה"

מפלתעלרשמיתהודיעושבוהיום . 1943בפברואר-4ב
שהיויהודים, 44הגישטאפואנשיחטפובסטלינגרא,דהגרמנים

 ,-9הלפורטוהובילוםנעיר,ליטאיםעםקשריםכביכוללהם

 ,יוםבאותוכולםנורושם

וילנהממחוזיהודים 5000השמדת

העירשלהגרמנימהקומיסריאטהודיעו 1943מרץבתחילת
ופקדויהודים,-5000כיובאוקובנהלגיטוכיל"אלטסטנראט",

זאתעםהבאים.אתלקלוטהדרושיםהסידורםיכלאתלעשות
ה"אלטס·הגיטו.תחוםיורחבלאהדיורצפיפותשלמרותנאמר,

-5000ללאפשרכדיהדרושות,ההכנותכלאתעשהטנראט"

הגיעולאאלהיהודיםבגיטו.איכשהולהסתדרהחדשיםהיהודים
וילנה.במחוזשרביםבמחנרת·עברדההוחזקוהםקובנה.לגיטו

היהודים 5000ואתהללו,המחברתכלחוסלוכןלפניקצרזמן

שלהסכמתוגםלכןניתנהקובנה.לגיטולהביאצריכיםהיו
התערבההגשיטאפואןקובנה.העירשלהשטאדטקומיסר

הפרטיזניםעםקשריםבקיוםהללוהיהודיםאתוהאשימהבדבר
פונארלתחנת 1943במרץ-30בהובאוהיהודיםהסובייטיים.

ונורו.וילנהשליד

לגיטומז'ז'מיריהודיםהבאת

ממחנה·יהודים sooכ·בוושרכנולגיטוהובאומאיבראשית
לאחרמקרבנה,ק"מ 50במרחקקטנהעיירהבז'אז'מיר,עבודה
המשטהרעל·ידיבוצעהההעברהמחנה·העבודה.בהשחוסל

הגדיולזההיהקרבנה.גיטושלמשרד·העבודהואנשיהיהודית
עדשהריבגיטו,היהודיםבמספרהיחי,דרגםהראשון,הניכר

כלראיוהדיפורטצירת.ה"אקציות"עקבוהלךמספרםפחתאז
רבה.בחמימותלצהראחיהםפניאתקיבלוהוותיקיםהגיטו

למחצההרוסקולנועשלבניןבדחיפותהותאםשיכונםלצורכי
מיוח.דמטבחבשבילםונפתח

וארשהבגיטוהמרדעלהידיעה

מרדעלשנתקבלוהידיעותמןהגיטרנחרד 1943במאי

שנתקבלוהידיעותלפיוארשה.גיטושלהמוחלטוחיסולוהגבורה
 .לפוליןשהובאוליטאיים","פרטיזניםגםזהבחיסולהשתתפו

להימלטבגיטוהנוערשלרצונואתיותרעודהגבירהדבר

הסובייטיים.לפרטיזניםולהצטרף

סובייטייםמטוסיםעל·ידיהפצצות

בשמילהופיעהחלו 1943שנתשלוהקיץהאביבגתקרפת
העיר.שלשוניםחלקיםשהפציצוסובייטיים,מטוסיםקובנה

לטייסיםמאותתיםשהםהגיטו,יהודיעלהעלילההגישטאפו
לחייצפויהשחיתההסכנהסולקהרבבמאמץהסובייטיים.

הגיטו.תושבי

4 
החיסוללאסטוניה,ההוצאהאקציות,שוב

הגיטושלבמעמדוהשינוי

במעמדוגדולשיברילבצעהגרמניהמימשלהחליט 1943בקיץ
אתבהדרגהלבטללמחנה·ריכזז,להפכוהוחלטחגיטו.של

לקסרקטינים.הגיטואוכלוסייתאתולהכניסה"אלטסטנראט"
משפחותיהםעםהשוניםהפועליםאתלהוציא :היההדברפירוש
הגיטרעלהיהעבודתם.במקומותבקסרקטיניםוליישבםמהגיטו

ה·ס.ס.לרשותולהימסרהגרמני·האזרחיהמימשלמרשותלצאת

גקה

ה·ס.ס.אשיקרבנהלגיטרהגיע 1943ספטמברבתחילת
ההחלטה.אתלבצעבמטרהגקה,רילהלםאוברשטורמבנפירר

שעתדיים,איש, 3,500שלרשימהלהכיןחיתההראשונהפקודתו
 35באז'ז;ראליס,לעבודות·כבולמועבריםלהיותשהסביר,כפי

לקבלהגרמניםהסכימוזולקזרנציהשם.רלהשארמקרבנה,ק"מ
זקנםי.והזריםקטניםילדיםכוללוגדולות,שלמרתמשפחותגם

באוקטובר.-25בלדונמסרולכןבהתאםהוכנוהרשימות
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לאסטוניתחחוצאח
על·ידיהגיטרהוקףבכרקד, 5בשעה , 1943בארקטרבר 26ב"
רעליהןמשאירתהרבההגיעולגיטרס.ס.אנשישלגדולמספר
עברואשרשבירי-מלחמה-אוקראיניםרכןגישסאפראנשי
גקהברית·המערצרת.נגדולהילחםהגרמניםלצדלשרת

עליהםוציורההאנשים, 3,500רשימתאתהגיטרלמשטרתמסר
מהגיטר.והוסערהמשאיותעלהועלוהאנשיםאותם.לאסוף
איטיהראהאנשיםשאיסוףהגרמניםהכריזובצהרים 12בשעה

הבחנהללאיהודיםלחטוףלאוקראיניםפקודהנתנוולכןמדי,
בברוטליותהפקודהאתביצעוהאוקראיניםמד,גיטר.ולהוציאם

שעתעדנמשכההאקציההרבה.שדדוגםכךכדיותרןגדולה

 soo,2כ·ירםנאותרוהוצאונחטפובסך·הכלמאוחרת.ערב
איש.

עשהשםבאלקסרט.לשדה-התעופההביאוהאנשיםאת
בחיםלרפעילשהיהיחעורצח ,קיסלב.הגישסאפראיש
במשאירתהושיבוהוילדיםהזקניםאתסלקציה.וילנה,גיטר

לעבודהוראוייםהצעיריםאתלאושוויץ.להשמדהוהסיעו
לאס·הסיעוםלאז'ז$ראליסלשלחםובמקוםקורנותלתוךהכניסו
שםניספרהאנשיםרובאיומים.בתנאיםלעברדרת·כפיהטוניה

הגרמניםעל·ידיהושמדומהםחלקמפרכת.רעברדהרעבמקרר,
הצבאמפניהגרמניםשלהמבוהלתנסיגתםבזמן 1944בקיץ

ללטביהההגלייה :קפלןי.שלמאמרוזהבספר 'ר(האדום

 .רלאסטרניה)

בשאווליהילדיםאקצייתבגללהחרדת

ה"אקציה"עלידיעותקרבנהלגיטרהגיעו 1943בנובמברב·ד
בנרבמבר, sב·לכן,קררםיומייםשברצעהוקשישיםילדיםנגד

ויחדהקטנים,הילדיםבהרריאחזהגדולהחרדהשאורלי.בגיטר
להאמין,מקרםהיהלהסתירם.כיצדהדאגההתעוררהזאתעם

הילדיםהוצאתהחלההגרמנים.יפסחולאקובנהגיטרעלשגם
ומסרכן.קשהמבצעזההיהלא·יהודים.אצלוסידורםמהגיטר
בקשייםכרוכהחיתההגדר,דרךארהגיטר,שערדרךילדהעברת

לשקיםהילריםאתמכניסותהיוהאמהותובסכנות.עצומים
בשעתיבכולאשהילדיםכדילעבודה.בדרכןאותםרמרציארת

אמצעיבהזרקתלהרדימםצורךהיהעצמם,יסגירורלאמעשה
שיסכימוליטאיםלמצואהיכןהבעיה,חיתהמזאתקשההרדמה.
ליטאים,שללא·גדולמספררקנמצאהילדים.אתלביתםלקבל
הירבעיקרטהור.מוסרינימוקמתרדמצפרן,מטעמיזאתשעשר

הפכההגדולבחלקהאבלהקתוליים,מהחוגיםאנשיםאלה
רביםבמקרים :גרידאמסחריתלעיסקההיהודיםהילדיםקבלת
גם,קרהרע.היהלילדיםהיחסרגםההיודיםההרריםנוצלו

הרצאותלכיסויחפצים,ובעיקרכסףמראשקיבלושליטאים
לגיטרחזרההילריםנשלחוקצרזמןכעבוראךהילדים,החזקת

 :מזהגרועיםמקריםגםאירעוביותר.ירודבריאותבמצב
מקריםהיולגישטאפר.הרריהםעםיחדהוסגרוארנרצחוהילדים
רקהיהיכולכזהבמצבלנצררת.הועברושהילדיםברזדים,

הטבעייםהפסיכולוגייםהקשייםעללהתגברמההרריםקטןחלק
אתלגיטרהחזירואפילואחריםהרריםמהילדים.שבפרדיה
למרותלגיסו.מחוץשרביםלאנשיםקררםמסדרשארתםילדיהם,

מאותכמהשרנותבדרכיםלהציללא·מעטיםהרריםהצליחוהכל
ילדים.
שכריוהאשיה·ס,ס.לרשותסרפ'תהגיטרעברבנובמבר 1ב·

שלמיוחדמנגנוןבעזרתגקה.היההגיטרשלגורלוהופקד
תפקירוהגיטר.ענייניאתלרכזלאטלאטהחלגרמנייםפקדיים

ליום.מיוםוהלךצומצםה"אלטסטנראט"של

הקסירקוט

קסירקוטגקה,שלפקודתולפיהחל, 1943בנובמבר-30ב
ריכוז"."מחנההגיטוכברנקרארשמיבאופןהגיטו.תושבי

עובדיבתורבאלקסוט,למחנה·עבורההועברויהודים 1,000
הועברוהזמןבמשךלשאנץ.-גברים 9ר·ססשדה·התעופה,

מהגיטו.יהודיםעודהאלהלמקומרת
עובדיומשפחותיהם,בתי·המלאכהעובדירקנותרובגיטו

בריאות,(הזנה,משרדיםמיניבכלשעבדוה"אלטסטנראט"
ה·ס.ם.לפיקוחבתרניםשהיוומשפחותיהם,ואחרים),משק

טכניתשמבחינהשונות,מבריגדרת·עבודהפועליםנותרוכמו·כן

לקייםמאודםבכלהשתדלוהיהודיםבגיטר.הלחזיקםכדאיהיה
דאב·קשיםהיובקסרקטיניםתנאי·החייםרוחני.קשרביניהם

הוכוקרובותלעיתיםמהנשים.בנפרדגרוהגבריםזריים.
מיוחדיםבגדיםהלבישוםמאוחריותרבאכזריות.ההיודים

לעבודאולצוהםהגרמניים.במחנרת·הריכוזכמומפוספסים,
גרוע.היהוהמזוןקשהעבודה

הגיטושטחהוקטןשוב

על·ידילגזריםוקריעתוהגיטופיצולעםאחתובעונהבעת
-גקהשלהשניתהגזירהגםבוצעהה"קסירקוט"גזירת
סלא·זוהיתההעתיקה"."העירבשםידועשהיההשטחפינוי

שנים.מאותמזהיהודיםשלמרשכםמקוםהעתיקה,ברוקה
היודיתעיירהשלמיוחדצבירןהיההעתיקהלסלאבררקה

מחלקיחלקשחיתהבשעהאפילוממנהסרלאאשרטיפוסית,
היהודיםתושביועל·ידיסופיתפ,נההגיטרשלזהרובעהגיטר.

 • 1943בדצמבר-22ב

ומריתסיסה

הגיטריושביבקרבגדולהתסיסההחלה 1943סתיולפניערד
בשלושבגיטרהשתשמוכללבדרךהצלה.דרכילחפשהחלווהם

 ;הביטומןבריחה ) 2 ;סתרמקומותבניית ) 1 :"הצלה"דרכי
הסובייטיים.הפרטיזניםאלבריתה ) 3

כלשרןשנקראולמיניהםומחבואיםמקלטיםבנרגופרבגיטר
אנשילמדרהמרמנסיובם"מלינות".בשםהגיטאיהפולקלור

להשמהדאנשיםהרצאתשלמ"אקציה"להינצלשאפשרהגיטר
אסטוניהלריגה,כגרן-הגיטרמתחרםהרחקקשרתלעבודותאר

שלם,ירםאףארשערת,כמההיטבמסתתריםאם-רכיר"ב
מכלואירביםוכדרמה. mמרסרבחדרבריר,בעליית·גג,במרתף,
מספרכאלה.זמניםימחבואיםמראשלעצמםלהכיןהחלוהגיטר

"העירבשםהיזרעהגיטרבשטחבעיקרגדולהיהה"מלינרת"
תנאי·ויריעתזהברובעהבתיםצפיפותבשלהעתיקה".

לפנישניםהרבהשםגררהתושביםמרביתשכן-המקום
מאשרמקלטיםשםלכנרתיותרוברחקלהיה-הגיטרהקמת

בגיטר.אחריםבמקומרת

רדיקאליתהצלהדרךחיתהלכפראולעירהגיטרמןהבריחה
בשערתגדר·התילדרךהביטומןשברחואנשיםהיויותר.

העבררהבזמןברחואחריםשרנות.מתחבולותבתחבולותהלילה
בלב,דספוריםאנשיםזאתעשרתחילהאחר.במקוםארנעיר
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הסכימואשרבכפר,ארבעירליטאיםעםקשריםלהםשהיו
שעלההיהודיםמספרגדללימיםזעם.יעבורעדלהחביאם

זאתבריחההגיעהמעולםאבלהגיטר,מןזובדרךלברוחבידם
שהיוהעצומותמהסכנותחרץ-לכךהסיבהגדולים.לממדים
תחתהיושתמידרממקומות·העבודה,הגיטרמןבבריחהכרוכות

-ליטאיםשוטריםשלובחלקםהגרמניםשלמעולהשמירה
שיסכיםבכפר,אובעיר,ליטאילמצואהרבבקושינערצהחיתה

ברובםקטן.לאכסףתשלוםתמורתגםרלףיהודילהסתיר
לתנאי·חייםליטאיםאצלשהסתתרוהגיטריהודינקלעוהגדול
ביותר.קשים

נעשתההאסטונית","האקציהאחריובעיקרההם,בימים

לפרטיזניםלהצטרףעל·מנתהגיטומןהיציאהמאדפופולרית
כאשרזובדרךלהשתמשהחלומאורגנתבצורההסובייטיים.

הכרחאתלפניוושלחליטאלגבולותהצבא·האדוםהתקרב
הנלחמיםהפרטיזניםבסיסיקיוםעלהידיעהשלו.הפרטיזני
הלהיבהוהיא 1943קיץבסוףלגיטוהגיעהבנשקבגרמנים
-וארגוניוזרמיוכלעלהנועראתבעיקרבגיטו,רביםאנשים

והציונים.הקומוניסטים

בארגוןמאורגנתשחיתהקובנה,בגיטוהפרטיזניתלתנועה
היואבלבתחילה,בעיקרקשים,כשלרבותכמההיו ,מחתרתי

בדאוןא.צבישלמאמרםזהבספר 'ר(ניכרותהצלחותגםלה
 .קובנה)יהודישלוהפרטיזניםהמריתנעות :לויןודב

 " 9ה·מ"הפורטוהבריחהההשמדהעקבותהכחדת
מעשי·הזוועהעקבותאתלמחותהגרמניםהחלו 1943בסתיו

שבהםמהבורותהנרצחיםגופותאתלהוציאהחלוהםשלהם.
ביצועאתולשרפם.-9הבפורט-ולא·יהודיםיהודים-כורו

שבויי·סובייטיים,יהודםיעלהגרמניםכפוזאתאיומהעבודה
קובנהמגיטויהודיםשלמסוייםמספרעלוכמו·כןמלחהמ,

 .-9הבפורטקפדנימשמרתחתהוחזקוכולםלא·יהודים.וכמה

שלמסוייםמספריוםמדילשריפהולהכיןלהוציאאולצוהם
וקברן.שלבמצבכברשהיוגופות,

המועסקיםידעורבה,בסודיותהתנהלהזאתשעבודהמכיון
הםעדים.בחייםלהשאירלאכיד ,יושמדוסיומהעםכיבה
בידםעלהזהדבר . 9ה·מהפורטלהמלטשוניםבסירנותעשו
לגיסוהבריחהלמחרתהגיעומהםחלק , 1943בדצמבר 2sב·

לפרטיזניםוהצטרפומהגיטוזמןכעבוריצאוכולםכמעטקובנה.
התשיעי).הפורט :פייטלסוןא.שלמאמרואתזהבספר 'ר(

היהודיתהמשטרהאנשימעצר

והקשישיםהילדיםראקציית

האיומיםהימיםקובנהגיטולגביהיו 1944במרץ zsוה· 2ה·ד

בגיטוהיהודיתהמשטרהעלגקהפקדלכןקודםיוםביותר.
שלידהמגרשעלבבוקר, 7בשעההיום,למחרתלהתייצב
המיפקדה,בחוגיאמרוהפקודהסיבתמההשאלהעלהמיפקדה.

בשעההג"א.אימוניהיהודיתהמשטרהעםלבצערוציםכי
ציווהגקההמלא.בהרכבההיהודיתהמשטרההגיעההקבועה

למשרדיהמשטרה,תזמורתחברימהשוטרים,אחדיםלהכניס

ההיודיםהשוטריםשארכלהערב.עדסגוריםהיושםהמיפקדה,
המגרש.עלעומדיםנשארו

ואוטובוסים,מכוניותשלגדולמספרלגיטוהגיעוזמןגאותו

נמצאמייראושלאכדיסמיך,בצבעמרוחיםהיושחלונותיהם
וחייליםגישטאפואנשישלגדולמספריצאומהמכוניותבפנים.
למגרשהגיעוהםהגרמנים.שללצידםשפעלושבוייםרוסיים

עליהםופקדוההיודיםהשוטריםאתהקיפוהמשטרה,מיפקדת

התכווצותמעשהבשעתקיבלהשוטריםאחדלאוטובוסים.לעלות
שארבמקום.נורההואלזוז.מסוגלהיהולאברגלשרירים

בגיטוהסתובבהשעהבאותה . 9ה·לפורטהובאוהשוטרים
להשארהיהודיםכלשעלוהכריזהברמקול,מצויידתמכונית,
מבני·אדם.התרוקנוהגיטורחובותיירו.-אחרתבבתיהם,

שמצאומקוםבכללבית.מביתהלכווהרוסיםהגישטאפואנשי
לאוטו·והובילוםלקחום-וקשישים 13-12גילעדילדים
באכזריותנהגווהרוסיםהגישטאפואנשיברחוב.שעמדובוסים

ומקו·מרתפיםגג,עליות·פתחוברזלומוטות·בגרזניםרצחנית.
וניסושנלקחוהילדיםאחריהאמהותרצוכאשראחרים.מות

באכזריותאותןהיכרילדיהן,עםיחדלאוטובוסיםלעלות

האוטובוס,משהתמלאנרגזים.כלביםבהןושיסובקתות·הרובים
להטעינוכדיריק,חוזרקצרזמןוכעבורהעירלכיווןנוסעהיה
ובקששיים.בילדיםשוב

האסוריםהיהודיםהשוטריםעםהאוטובוסיםהגיעוכאשר

נורוהםאךולהימלט,לקפוץמהםאחדיםניסו ,-9הלפורט
לחקירההוצאראשוןצינוק.לתאיהכניסוהשוטריםאתבמקום.
יהודה-עוזריוהוצאוואחריולוין,משההמשטרה,מפקד

לצעי·שעזרואותם,האשימוגרינברג.יהושעוהמפקחזופוביץ
הסוביי·לפרטיזניםלהצטרףכדיהגיטו,אתלעזוביהודיםוים

הבונקריםנמצאיםהיכןלגלותמהםדרשומזהחוץטיים.
(ה"מלינות").בגיטושדניםבמקומותשנחפרוהמחבואומקומות

לוין,מ.המשטהר,מפקדאכזרית.ועונוהוכוחקירהכדיתוך
הגיטו,לענייניהגישטאפופקידב"פורט".יוםבאותועודנוהר
אםיירושהםהשוטרים,עלואייםלצינוקמצינוקהלךקיטל,

מתוך 7רקהבונקרים.נמצאיםשבהםהמקומותעליצביעולא

מקוםאתומסרובעינוייםעמדולאהאסוריםהשוטרים-130כ
ל"פורט"הוסעושהשוטריםלהוסיף,ישהאמתלמעןה"מלינות".

לאולכןוהקשישים,הילדיםאחריהציידבגיטושהחללפני
ילדיםיימצאולגישטאפושהסגירובבונקריםכילדעת,יכלו

שרוחםהשוטריםמהאקציה.להינצלכדישהסתתרווקשישים,
שבהםמקומותשלושהנתגלוובעזרתםלגיטוהובאונשברה
הסתתרוה"מלינות"ש:::אותןקהרוקשישים.ילדיםהסתתרו

ררסים mהגישםאפראנשיפרעוהיוםשעותכלילדיהם-הם.

בהםנמצאושלדעתםחשודים,למקומותהגיטו.באוכלוסיית
בחת·ו eניסרביםיהודיםרימוני·י.דזרקומסתתרים,יהדוים

האלו.פוצצויות
להחביאנואשיםמאמציםרבותאמהותעשוהאקציהבזמן
שלאקטנים,ילדיםלהשתיקכדיילדיהן.אתכלשהיבדרך
זריקותלדם.הזריקומחבואם,מקוםאתיסגירוולאיצעקו
אחת~םהזריקות.עקבמתואחדםישילדיםמקריםהיושונות.

לאהרוסיכר.עליוושמהבמיטההקטןילדהאתהחביאה
אךהמיטה,אלהאםרצהרבהבשמחהויצא.הילדאתמצא

אתמסרולאאופןשבשוםאמהות,ומת.חנוקילדהאתמצאה
במקום.נורוילדיהן,

אכזריות.ביתרהאקציהנמשכה , 1944במרץ zsב·למחרת,

וקשישים.ילדים-1,200כהימיםבשנימהגיטוהוצאובסך·הכל
ולהינצל.להסתתרהצליחווקשישיםילדיםשלמועטמספררק
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במרץ, 2ב·דהראשון,ביוםוהקשישיםהילדיםהוסעוכאמור,

הומתושם(פולין),לאושוויץהובאוכולםכינראההעיר.לכירון
אלוהקשישיםהילדיםאתהגרמניםהסיעובמרץ 2sב·בגזים.
ביום.בוהושדמושם ,-9ההפורט

נערכהואחרים)אלקסרט(שאנץ,מחנות-העבודהבכלגם
והקשישים.הילדיםנגדאקציה
משרותשתפסואלהאיש, 40כ"נורוהאסוריםהשוטריםמבין

היהודיתהמשטרהלגיסו.החזירוהשאראתיותר.אחראיות
הסדרנים"שירותיותרקטןבקנה·מידההוקםובמקומהפורקה

לרשותאלאה"אלטסטנראט",לרשותעמדולאהםאןהיהודים",
הגישטאפו.

ה"אלטסטנראט"חברימעצר

נגדרה"אקציה"המשטרהאנשימאסרלאחרימיםכשבוע

הממונהקיטל,ה"אלטסטנראט"למשדרבאווהזקניםהילדים
גקה,שלמעוזריואחדופילגראם,הגישטאפו,מטעםהביטועל

במשדרעבדאשררטנו,ש.נמצאהיכןלהםלהודיעותבעו

להוצאתהארגוןמפעיליוהיהה"אלטסטנראט"שלדיהעבודה
התשובהליערות.הפרטיזניםאלוהעברתםהביטומןאנשים

ול"אלטסטנראט"אחדיםימיםזהלעבודהבאלאשרטנוהיתה
רטנו,שללדירתוהלכוופילגראםקיטלעליו.ידיעותשרםאין
לפניאשי.שםמצאולאאבלמשפחתו,בניאתלאסורכדי
להםהצפויההסכנהעלהמשפחהבניהוזהרוהגרמניםבוא

מועד.בעודברחווכולם
כדילגיסוופילגראםקיטלשובבאובאפריל,-3בלמחרת,

ה"אלטסטנ·ביןהמקשרשהיהלזין,(צבי)חירשאתלאסור
באותופעילהיהוכןליער,אנשיםלהוצאתהארגוןלביןואט"
ה"אלטס·שלבעבודתופעילבאופןהשתתףגםהואארגון.

חזרווהםשעהבאותהבדירתולזיזהיהלאבמקרהטנראט".
מידידראותו,שמחפשיםללויןנודעכאשרריקות.בדייים

ה"אלטסטנראט"למשרדופילגראםקיטלבאושובלמחתרת.

ה"אלטסטנראט"במנגנוןלדיןשלתפקידובדברשחקרוואחרי
ה"אלטסטנראט"תשובתלידיהם.ולהסגירואותולאתרדרשו
ופילגראםקיטללדין.שלהימצאומקוםעלדייעהלושאיןחיתה

הגרמניםיעשוהפעםכידמברהים,ברורהיהאבלהסתלקו,

ה"אלטסטנראט".בחברישפטים
ובראשםה"אלטסטנראט"חבריכלנעצרו 1941באפריל 4ב"
מחלקתמעובדיאחדםיגםנאסרועמםיחדאלקס.ד"רהיו"ר
ה"אלטסטנראט",ומזכירתסוציאליתלעזרההמחלקההדיור,

כולם,שוחררולמחרת . 9ה"לפורטהוסעוכולםאלשטיין.ל.
י.גולדברג.וי.גרפרנקלל. :ה"אלטסטנראט"חברימשניחרץ

 8עדוהוחזקגרפונקלל.אןיומיים,כעבורשוחררגולדברג
בגיטרעוסקמילהםימסורכיתבעוהגרמניםבפורט.ימםי

"מחסןנמצאאיפהביערות,הפרטיזניםאלאנשיםבהברחת
אצורטמוןואיפהלזיןחירשמסתתרהיכןהגיטו,שלהנשק"

שוםלושאיןהשיבכאשר .ה"אלטסטנראט'שלה"מיליונים"
רקמפיוהוצאיוקשות.אותרעינואלה,דבריםעלדייעות
ל"אלטס·שנשארומרק 20,000שלהימצאםמקוםעלדייעה

ימיםכמהלאחראבלשוב,עינוהויומייםכעבורטנארט".
לגיסו.והחזירוהושחררוהו

הראשונםי,המשוחרריםתשעתאתהביטומןהחזירובוביום

על·נתמנהאלקסהד"רה"אלטסטנראט".אתהגרמניםחיסלו
ירכוז"מחנהשלא) n-(אובריהיהדוים"ל"זקןהגרמניםידי

סמכות.שוםלוחיתהלאלמעשהאך ,"ן~,אק

הגיטוחיסול
יויטבסק.עלית tהסוביייהמיתקפההחלה 1944ביוני-22ב

יגיעאולי :לנסקיו,ומסתיימים.הולכיםהגיטושימיהורגש
 .:הגיטו.תושביאתלפנותהגרמניםשיצליחולפניהאדוםהצבא

אירע.לאהנסאך
ממחנות·העבדוה.היהודיםלגיסוהוחזרו 1944ביוליב·ד

מהגיטוהיהודיםאתלהעבירהגרמניםהחלוביולי sב·

אתלמנועכדייסתתרורביםשיהודיםהבינו,הםלגרמניה.
ומקומות·המחבואה"מלינרת"עלציידהחלמהגיטר.הוצאתם
השונים.

מהידויגדולמספרהגרמניםקיבצוביולי, 8יום,באותו
כיהסבירו,הםטילזיט.בכיורןהניימן,בנהרהושיטרםהביטו

גםכביכול,יועברו,שאליהדנציג,לידלעבודהיובאוהגברים
הביטו.שלבתי·המלאכה

גדולמספרהגרמניםקיבצושרבביולי 11ו· 10 , 9בימים
להסעתם,קרונותחוסרבשלמהגיטר.לפנותםכדייהודיםשל

ותחתשוטף,בגשםהשמיים,כיפתתחתיומייםבמשךהחזיקרם

ונשלחובקרונותכולםהושבובבוקרביולי-12בכב.דמשמר
קבוצהמשמרתחתמהגיטוהוסעהבצהרים 12בשעהלגרמניה.

הגרמניםשדיהביטומתושביהאחרוניםיהודים,שלנוספת

אלפיכמהבגיסונותחעדוהגרמניםחשבוןלפיהשיגתם.
בקשיילעמודמסוגליםהיושלאוחלשים,חוליםביניהםהידוים,
ובבנייניםהביטושלבבית-החוליםאותםקיבצוהגרמניםהדרך.
הגר·הציתוהאחרונה,הקבוצהמהגיטושהוסעהאחריאחרים.

אתהחזיקושבהםהבנייניםכלואתבית-החוליםאתמנים

מספרנותרוזאתבכלבאש.ניספרוכולםוהחלשים,החולים
שבוצעהללו,היהודיםאחריחיפושהחלשהסתתרו.יהודים

בעזרתהגישטאפואנשישלמיוחדתקבוצהעל·ידיבאכזריות
כלכמעםונשרפו.פוצצוהחשודםיהמקומותכלכלבי·גישוש.

שלאאהלשנתפסו,ההידויםגורלנתגלו.מקומרת·המחברא
ומהנותריםבמקום,נורומהםחלק :שונההיהנחנקו,ולאנשרפו
הגרמניםלגרמניה.יוםכעבורשנשלחהחדשהקבוצההרכיבו

ילדים,עםמשפחהבמחבואגילוכאשר :שטניבאמצעינקטו
הילדים,אתישחררוכילהרריםואומריםהילדיםאתלוקחיםהיו
האומ·מסרולאהמקריםברובאחר.מחבואלהםיסגירואם

במקרםהילדיםאתהגרמניםריכזואזדבר.לגרמניםללים
נורו.וכולם-אחד

למצוא--100כ-יהודיםשלקטןמספרהצליחהכללמרות
הגר·עזבואחדיםימיםכעבורבחיים.ולהשארבגיסומסתור
וכלווחגיםראתלהציתחםפיקרזהלפניקרבנה.אתמנים

לשהםרונילפירביעד 1944ביולי sמה·כי ,לשערישנשרף.
בפס. soo,1מ·פחותלאניספרהביטויהדוי

קובנהמגיטוהפינויבשעתהגרמניםהוציואבסך·הכל
נפשו.ת-s,ooo,ד oooכ·אליוהמסופחיםומהמחנות

גיסושלהעשןותמררתהאשהדם,מגילתנסתייהמכך
קרבנה,,.



גרפונקלל.

יטןבגחייםהתנאי

לפניגררשברהגיטר,שלהצרלתחומונדחקויהודים 29,760
סיכומוהואזהמספרולא·יהודים).(יהודיםאישד,סס oכ·כן

 • 1941בספטמברה"אלטסטנראט"על·דיישנערךהז.:פק,דשל

הורגשההשליליתשהשפעתהאחת,עובדהגםאזהעלההמפקד
נררמאליהיהלאהגיטרתושבישלהרכבם :הזמןכלבגיטו

חיתה .נשים 148בגיטוהיוגבריםמאהכלעל-המיןמבחינת
לאחרגםידועהובמידההגיטו,הקמתשלפנימכךתוצאהזאת
חאקציהאחריברובם.גבריםהיהודיםהנרצחיםחיומכן,

התבררשני.מפקדנובמברבחודשה"אלטסטנראט"ערךהגדולה
 132אזהיוגברים 100כלעלאיש. 17,412רקשרדושבגיטר

יותריחסית,הגרמנים,השמדיוהאקצירתבתקופתשכןנשים,

מגברים.נשים

יחסית.לא·קטןהיההקמתו,בזמןלגיטושהוקצההשטח

בשלאךסלאברדקה,הפוכרשלהשטחכלעלדוברתחילה
זהשטחאזכברצומצםהליטאיתהעירייהשלהתערבותה

גםהגיטר.שעריסגירתלפניעודרברת mמספרממנווהוצאו
מחמי·למעלה-רביםוסמטאותרחובותברנשארוזאתלאחר
שעה.כשלושת·רבעיאוכחקצהאלמקצהבגיטוההליכהשים.
בווילנהחגיטארתלביןקרבנהגיטוביןבשטחגדולהבדלהיה

בהשוואהלא·מעטיםטיולמקומרתהיוקרבנהבגיטרוכשאורלי.
שטחאולםירקות.לגדיולשדרתגםרחיואחרים,למקומרת
חמיני·אףהדיור,צורכילערמתמאדקטןחיהבגיטרהדירות

בקירוב.נפשאלף 30בתאוכלוסהישלמליים,
בגודלםשוריםיבלתחלקיםמשנימורכבהגיטרהיהתחילה

הקטן","חגיטר-ולאחר ,הגדול""הגיטרבשםלאחדקראוולכן
פאנריר,רחובעל·דייהשנימןאחדהופרדוהחלקיםשני

הכבישמןקטעשהיהכירוןהגיטו,משטחהרציארהרשהגרמנים

גברהגשר·עץ 1הצפונית·מערבית,ליטאעםקרבנהאתהמקשר
לגיטרהגדולהגיטרביןמעברושימשפאנרירלרחובמעלהוקם
יומייםבדחיפות.אותרלבנותהיהודיםאתאילצוהגרמניםהקטן.
למדי.גדולשטחמתחומוהוצאשרבהגיטושעריסגירתלאחר
הוצאתוועםהגיטרתחומיבתוךמובלעתחציהיהזהשטח
באמצע-מאדמשונההגיטושלה"טרפוגראפי"מצברנעשה

מצפוןלא·יהרדישטחשלגדולטריזנתקעהגדול""הגיטו
האחר.קצהועדוכמעטחגיטושלהאחדמקצהו ,לדרום

קובנה.העירשלועזובנחשלפוכרתמידחיתהסלאברדקה

חיתהכךומשוםמרוצפיםהיולאוהסמטאותהרחובותרוב
בנימעץ,ברובםחיובגיטרהבנייניםמא.דקשהבהםההליכה
ממש-עקומיםוקירותיהםנושניםישנים ,רעועיםאחת,קומה

בתי·היוהגדול"ב"גיטואלמנטרית.נוחיותשוםבליביקתרת,
בניוחדשים,גדוליםבנייני·אבןשני :בלבדקטןבמספראבן

בתי·מספרוערדהגדולים","הבלוקיםשנקראוקומרת,ארבע

קרבנהעירייתהקטנים"."הבלוקיםבשםשכיניקטניםאבן

שיכוןלשםהמלחמהלפניעודהאלההבלוקיםאתבנתה
היההגדול"ב"גיטו .בחםלהשתמשהספיקהלאאבלפועלים,

הושלם.שטרם ,הגדולים""הבלוקיםמסוגגדול,שלישיביתעוד
הבנייןלגמרהדרושיםהחומריםכלכמעטהיוהבנייהבמקום

העירה,החומריםכלאתהעבירההעיריחאךקצר,זמןתוך
העבודהאתלסייםמוכניםשהיוהיהודים,שלהבקשותלמרות
וסניטא·היגיינייםמיתקניםשרםהגיטובשטחחיולאבעצמם.

"הבלוקיםלשניפרטרמפעל·מים,תיעולבית·מרחץ,כגוןדיים,

צריכיםהיוהעירייהתכניתשלפיהקטנים",ו"הבלוקיםהגדולים"
כלהעיר.מרכזשלחמיםולמפעללתיעולמחובריםלהיות

פ-רוזלפניעודהרחובלמרצפתמתחתהונחוהדרושיםהצינורות
 ,העבודהאתהשלימהלאשהעיריהבלבדזרלאאךהמלחמה.
אתהוציאהאלאשבועיים,ארשבועתוךלעשותההיהשאפשר

אתחגיטומתושבילשלולכדילמרצפת,שמתחתהצינורות
הגדול""הגיטובשטחהעבודה.אתבמו·ידיהםלסייםהאפשרות

מוסדבולשכןהיהשאפשראחדביתאףחיהולאכמעט
היוזאתלערמתוכיו"ב.בית·יתומיםבית·חרלים,כגוןציבורי,
שוכנוכךומשוםיותרחדישיםהקטן""הגיטרשבשטחהבתים

-בתי·חוליםשני :מוסדותכמההגיטושלקיומובראשיתשם
 ,ומדיבקותפנימיותלמחלותואחדחירורגיותלמחלותאחד

בשבילבעיקרבית·יתומים,גםזמןבאותושהיהבית·ילדים,
בית·זקנים.וכןאבדו,שהרריהםילדים

 ,למוותנידוניםבשבילגדולבית·סוהרמעידהיההגיטו
בכללירותהוראהקיבלוהזקיפיםדוקרני.תילגדרכולווהוקף

התילגדרעברימשנישנקבעהמרות","שטחלתוךשייכנסמי
זקיפיםהתהלכוהגדרלאורךעבר.בכלמטריםשלושהברוחב

בעיקרזמנם,אתמבליםשהיומזוינים,ליטאייםאוגרמניים
 .חגיטותושביעלופחדאימהומטיליםתכופותביריותבלילות,

עמדשערכללידאחדים.שעריםדרךחיתהלגיטרהכניסה
 ,הגרמניתהמשטהרשלהשלשייתהפלוגהמןחייליםשלמשמר

עלבקפדנותמשגיחהיההמשמרליטאים"."פרטיזאניםוכן
שהלכולאלהפרטהגיטר,לתחוםמחוץיצאלאיהודיששרםכך

ופרטליטאים,אוגרמניםבליוויכמובן ,כפייה·לעבודרתהעירה
המשמר 2הגיטו,בענייניהעירהללכתמיוחדושיוןשקיבלולאלח
לא·שרםאליו,יתקרבלאואףלגיטו,ייכנסשלאגםהשגיח
לכך.מיוחדושירןלושאיןיהודי

לידיהגיטושלהפנימייםהענייניםסידוראתמסרוהגרמנים
ציבורייםמעסקניםמורכבהיההגדולשברובוה"אלטסטכראט",

ה"אלטס·שללרשותוכן.מלפניעודהיהודילציבורידועים

עםמגבעותחבשואנשיהיהודית.משטרהעמדהטנראט"

באלות.מצויידיםוהיוהשרוולעללבןסרטענדוכחול,דוד·מגן
עלשהעיקהדברהנחהשמדה,מפניהמתמידלפחדפרט
 ,מכןלאחרוגםהשקט",ב"תקרפתמכליותרהגיטרתושבי

מאור.קטןהיההללושלמספרם , 2בליטאית,ז'מייטית ,ז'אמוט • 1
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ליטאיהדרת

ניצברלכךנוסףאד .הגרמניםבשבילהעברדהחרבתמילויהיה
התזונהבעייתמאר.דוקשרתרבותבעירתבפניהגיטרתושבי

להתקייםאפשרותכלחיתהלאבגיסו.ביותרהחמורותמןהיתה
שהריהגיטר,לתושביהגרמניםשבתנוהירם·ירמירתהמנותעל
 ,ליוםקלוריות-750כסיפקוהןממש.מנרת·רעבאלוהיו

אדם.שלהנורמלילקיומוהדרושמהמינימוםכשליש-דהיינו
ליוםגראם 100 (שחררמלחםמורכבותהמנותהיועל·פי·ררב

 100 (גריסיםלנפש),לשבועגרם 112.5 (חטיזקמחלנפש),

קפה,ארלתהתחליףלשבוע),גרם 125 (בשרלשבוע),גרם
קשהבעברדת·כפייהשהועסקואלהומלח.פרלריבה,מעט

לנפש,לירםשחררלחםגרם 100 :נוספתמנההגרמניםמןקיבלו
כןשומן.רמעטסרס,בשרלדרג ,לנפשלשבועבשרגרם 125
בקבי·ולאלזמןמזמןהגיטר,חושבילכלנותניםהגרמניםהיו

כלשהם.רירקרתזעומותבכמרירתתפוחי·אדמהסרס,בשרערת,
תפרחי·האדהמ jמארדגרועהמאיכרתהמזונותהיועל·פי·ררב

במיוחדהציקבגיסוהרעבתמי.דכמעטוקרביםהיווהירקות

כלבמשךה"אקצירת".בתקופתכלומר , 1941בנובמבר 1עד
האמר·הדלותהמנותאתאפילוהגרמניםנתנולאתקופהארחה
היהלאזמןנאותרבמנוח.כללהיולארגשוחמאהדרת.
האיומיםבתבאי·החייםלהתמצאהביטויהודיבידיסיפקעדיין
להםהירלאועדייןכלשהי,במידהאלהיםולהסתגלבגיטר
מצרכי·לקבלהיהאפשרשמהםבעיר,האנשיםעםקשרים

היודיאתםשהביאוהקטן,המזרןמלאיאזלמהרחישמזרן.
יסודיסבלרהגיטרתושבירובלגיסו.בצאתםהעירמןקרבנה
מאפיסת·כשמרחיהםיצארילדים,בעיקררבים,חמ,רים.רעב

עליושחלמוהיחדיהדברבפרחים.היורבםישלופניהםנוחרת
היהזהדבראךהעיר,מןי·אדמה nתפרמעטקבלתהיהבגיסו

הראשוניםבימיםבסכנת·נפשרת.ראפילרגדוליםבקשייםכדרך
שקיםבשאתםאחדיםיהודיםהשערלידנתפסוהגיטרלקירם
לעיניבמקרם,ברנורורם,שכמם.עלתפוחי·אדמהשלקטנים

-יררדאןעבר , 1941בספטמבר 22השנה,ראשנירםהכל.
יהודיםשניוראהשבעירהשרקליד-הגיטרעלהממונה
 ,אקדחואתמידהוציאיררדאןמליטאי.תפרחי·אדמהשקקרבים
ממקרםשחזורהיודיםאלההיונפש.רוצחםהיהודיםבשניירה

לבקשתשנעתרוגרמניים,שומריםבלוריתהגיטראלעבודתם
לקנותכדילשוקאחדיםלרגעיםלסורלהםהלרשותהשניים
משהר.

גינות·שרדעל·ידימחרידהבצררההובלטובגיסוהרעבממדי

העירהיבידישנזרעוגינותאלההיוהגיטר.שבתחוםהירק
הגיטר.הקמתלפניערד(נוצרים)הפרטייםבעליהןבידיאר

הרעב,אחוזיוילדים,מבוגריםהאנשים,מארתמראההיהמזעזע
-הגרמניםשלהחמןריםהאיסוריםכללמרות-המסתערים

לא·ומלפפוניםי·אדמה nתפרהאדמהמןעוקריםגינה,על
חברו.מידיאחדוצעקותקטטותתוךאותםוחוטפיםבשלים

יום.יוםשלמעהשזההיה
בתזונתלטובהשינרי·מהחל 1941בנובמבר-1האחרי

ביותרהחמורותהבעיותמןאחתזרחיתהאזגםאךהגיטר,

הגיטר.יהודימרביתלגבי
דרךהגיטרלתושביהגרמניםשנתבוהדלות,המנותאתאף

לגרועהכרחהויהבמלואןלחלקהיהאי·אפשרה"אלטסטנראט",
הגרמניםשלחשבונםלפי :מאדפשוטהמסיבהוזאתמהן,

 16,600-ה"אקצירת"תקופתאחריבגיסולהישארהירנfריכים

מספרהיהלמעשהשכן ,"בחשברבם"טערהםאךבלבד.איש
 sooב·ירתרגדרל "ה"אקצירתאחריבגיטרשנותרוהיהודםי

החששמחמתלגרמניםכךעללהודיעהיהאי·אפשרלערך.איש
ביתןלאכךמשרםדרכם.לפיהטעותאת"לתקן"יוצרשמא
רחיהאנשים 800ארתםבשבילמנרת·מזרןהגרמניםמןלקבל
 17,4ל·סoאיש 16,600בשבילשקיבלוהמזרןאתלחלקהכרח

כדישרבות,מתחבולותבתחבולותלהשתמשהיהצדיואיש.
ירגישולאהגיטרשיהודיוכדיהגרמניםלאוזניהדבריגיעשלא

והפעם-המנותאתהלקטיןהכרחהיהכךעלנרסףבדבר.
בשדה·לעובדיםפרסי·מזרןלתתכדי-למחצהגלריהבצררה

לעבודהבעצמםבאיםשהיושבהם,לדייקניםבעיקרהתעופה,
מעיןלהםהיההדברכפיה.שרםללאהקבועהובשעהיוםבכל

בשדה·התערפה.הקשהלעבודהבהישלחםשקופחולקיפוחפיצוי

לקנותהיהבערב,ימרתרלבלהביטו,לתושביהיחידהמוצא
 6רחפצים,בגדיםתמררתובעיקרכסף,תמררתהעירמתושבימזרן

רה"מסירה"החיפושיםלאחרמוגבלתבכמרתבידהיםשנותרו
לגיטרשמסביבהגדרלידנעשוהללרה"טראבסאקצרית"הכפויה.

באיםהיושםהעירוניות,הבריגדותשלהעבוהדבמקומרתאר
בכךמסכניםהירהגיטריהודיהיהודים.עםלסחררכדיליטאים

 ·לאעםכלשחרבמגעלבראעליהםהיהאסורשכןחייהם,אח
באסחרביםיהודיםוממכר.מקחבענייניובמיוחדיהדוים

הגדולובחלקםהעירוניות,בבריגדותהןהגדרלדיהןזהבעררן
אתבאכזריותתכופותניצלוהנוצריםהעירתושביניספר.

זה,במסחרהאי·ליגאלירתמשרםומגן,חסרתהחסריםהיהודים
שלישארמחציתהיהששרוייםמצרכי·מזרןלהםנותניםרחיו

אתרימרקררברתלעיתיםהיהודים.מןשקיבלוהחפציםמערך
חאמהבמקרםבאיכרתם.ובעיקרמצרכי·המזרןבמשקלהיהודים

מכרסהמא,דגרועממיןגבינהרבותפעמיםהיהודיםקיבלו

י·אדהמ, nתפרשלתערובתמצארבלחם ;חמאהשלדקהשכבה
וכדרמה.מים,-בחלב

והליט·הגרמנים-הזקיפיםשלהחמורההביקורתמחמת
העיהר,הגיטרשערדרךהחפציםאתלהוציאהיהקללא-אים
מצרכי·אתלגיטרלהכניסהיהיותרומסרכןקשהכאמוראך

הזקיפיםהירקרובותלעיתםיהחפצים.תמררתשקיבלוהמזרן

 4עצמםבשבילומחרימיםהשערלידהבדיקהבשעתמגלים

הנתפסיםההיודיםשלשמחתםחיתהגדולהמצרכי·המזרן.את
רכלימכרתבליכלומרטרב","בכימסתיםיהיהכשהעניין

אתמכיםהשומריםהירקרובותלעיתיםשכןשפיכות-דמים,
לידיארחםומסגיריםאוסריםולפעמיםבאכזריותה"מבריחים"
הגישטאפר.

מצרכי·להבריחכיצדשוברת,דרכיםנמצאוהזמןכמשן
למדיגדוליםלממדיםהגיעהההברחההגיטר.אלהעירמןמזרן

הםלעסק.~הדבראתשעשרנועזים,אנשיםהיוהומבריחים

תוךלמדיגדולותבכמרירתמצרכי·מזרןהעירמןמבריחיםהיו
על·ארבעצמםבגיטראותםרמכררהשמיהר,לאנשישוחדמתן
בגיסורבחשברגדוליםסכרמי·כסףהררריחרהםסוכנים.ידי

רמעשרים,מופקריםאנשיםאלההיובירתו.העשיריםלאנשים

ולנבים.בגדיםבעיקר . 3

ממצרכי·המזרןמצקתהגרמניםמסדר"רצון",בשעתלפעמים, . 4
ה"אלםססנראס".שלהסצויאלייםלמוסדרתהמוחרמים

הגרד),(סוחרי H"צוימהענדלער Qלהקראובגיסר , 5
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להרזותישאךגדולות.צררתהגיטרעללהביאעלוליםהיו
בעייתחומרתעללהקלבמעטלאעזרוהנועזיםשבמעשיהם

חייהםאתסיכנוקרובותלעיתים :לזברתםייאמרוערדהתזונה.
בדיילבסוףנפלורובם,לאאםמהם,רביםגבורה.מעשיועשר

שבתקופההחשאיות,המסעדותלבעליגםאירעכךהגישטאפו.

התפרנסוהמסעדותבעליקטן.לאבגיטומספרםהיהידועה

התחתרן,העולםואנשיהספסריםשלוהסביאההזלילהמתשוקת
אפליםבעסקיםרבהוןוצברוההםהטרופיםבימיםשהתעשרו
החשאיותהמסעדותאתהגישטאפוגילההזמןבמרוצתלמיניהם.
 • 9ה·בפורטברובםר sניסובעליהן

אךהרעב,מצוקתעללהקלכמובןהשתדלה"אלטסטנראט"
בשבילנוספיםמצרכי·מזוןהשיגהוא :מוגבלותהיואפשרויותיו

פירעלכשרות,-שרנותמדרכיםובדרכיםרבבקרשיהגיטר
וקייםפתחגםה"אלטסטנראט"הגרמנים.בעינילא·כשררתורב

עודדהואלעזרה.והזקוקיםביותרענייםבשבילמטבחי·עם
לווחיתהחשאיות,הןגםללחם,מאפיותבגיסולפתוחאנשים

אלטס· 11ההשתמש 1942משנתהחללא·ליגאלית.טחנת·קמחגם
 6ירקותבהםוזרעהגיטובתחוםוהשדותהגינותבכלטנראט"

כלעלחובהה"אלטסטנראט"הטיללכךנוסףהציבור.לצוני
ולזרועלביתםהסמוךפנויאדמהשטחכללעבדהגיטותושבי

ובחלקםהגרמניםמןבחלקםנתקבלוהדרושיםהזרעיםירקות.בו
טובותהיוהגיטושלזו"אגראריזאציה"תוצאותפרטית.בדרך
בנאמנות.רביצעוהלפקודהנענוהגיטראנשיכלשכןלדמי,

הגינות,עללשמוראיך :מאדוקשהחדשהבעיהצצהזאתעם
הבשלתםלפניהירקותאתמצוקהמתוךהגיטותושבייקטפולבל
תושביאתלמנועאיד ?עצמםעלגדולנזקבכךיביאוולא

ומגינותציבוריותמגינותירקותמלשחדהמורעביםהגיטר

בשםמיוחדנרעדארגוןבגיטרהוקםזאתלמטרה ?זרות

קטיףמפניהגינותעללשמור :כפולהיהותפקידו 7"אשל",
הןבנוערהן-לטפחרכןיוקרת,גניבתומפנייותרמוקדם

היהודיםבידירערבדרשנזרעולגינותראוייחס-במבוגרים
ביןהכלואהיחרדיהציבורכלולצוניהאשיייםלצרכיהםעצמם
ציונינרעדלארגוןמסוהרגםשימש"אשל"הגיטר.חרמות

מחתרתי.

שטאדט· 11למפורטתזכיראלטסטנראט" 11ההגיש 1942באביב
חיתההתוצאהבגיטר.התזונהשלהחריפההבעהיעלקרמיסאר"
לפתרהיכולהיהרה"אלטסטנראט"הגיטר,בתזונתשיפור·מה
מטבחי·עם.

אתכמובן,נתנו,הפרטושלהכללשלהאלההמאמציםכל
התזונהשאלתפתרוןלהקלתניכרתבמידהותומרפריים
תקופתלאחרשזמן·מהלומר,אףאפשרהגיטר.תושבישל

כמעטממששלרעבהרעביםמספרבגיסוירדה"אקציות"
-אנשיםשלידועהשכבהגםבגיטרחיתהומאידךלאפס,

קיימתחיתהלאהתזונהשבעיית-במספרהקטנהכיאם
ממש,רעבשלתופעותבגיטרפסקוגםאםאולםלגמרי.לגביהם

הגיטו.אוכלוסייתלרובשהציקסמרירעבשלתופעותפסקולא
מספקת.הבלתיכמ,תרבשלרגםהגרועהמזוןמןתוצאהזרחיתה

אוכליםהיויותר,אףרארליהגיטו,תושבימכללאחוז 80-70
בושהיוומימיקלושטפל,אחדתבשילרקת·ההצרים nבארר

הגי·הפולקלורבלשוןוכדרמה.פולגריסין,תפרחי·אדמה,מעט
ביטאזהבזריבבינרי"יושניק".•בשםזהתבשילנה 1כטואי

אכלשאותרהעניארללחמאהקלוקללמזוןיחסואתההמון
תושבשהכניסמזרןקמצוץכלהבכא.בעמקשבתרזמןכל

רסכנת·נפשרת.שפלותערני,סבל,רוויהיהלפיוהגיטו
הגיטר.שלקיומוזמןכלמאודהמרדהחיתההדיורבעייתאף
לשכןהיההכרח jחומרתהבכלנתעוררההיווסדובראשיתעוד

איש. 7,000קודםברשגרובשטחאישלשלושים-אלףקרוב
שיכוןכדיאופןבשוםהספיקלאגודלןובגיסודרתהדימספר

והכניסונוראהבצררהאותםשדחקואחריאפילוהעיר,יהודיכל
שנוצר,המצבמןאחרמוצאהיהלאדירה.בכלמשפחותכמה
עיקרכלהתאימושלאבנייניםלתוךאנשיםלהכניסאלא

בהםהיולאזאת.למטרהשימשולאומעולםשיכוןיצורכי
אלההיו-ביותרהאלמנטארייםתנאי·הנוחירתולאמטבחים

 9ב"רזרבאטים"בתי·ספר.ובנייניאולם-קולנועבתי·מדרש,

תקופתאחריאיש.,נ sooכ·הצטופפו-במספרם 16-אלה
בצורהבאתהגדולה","האקציהאחריובעיקרת"אקצירת"

נותרובלבדאיש 17,400-הדיורבמצוקת"הקלה"טראגית
הגיטרשלקיומושנותשלרשבמשךאך . 30,000מתוךבגיטו

ממנוקיצצופעםובכלפעמיםששתחומואתהגרמניםצמצמו

ה"אלטסטנראט"לפעמיםנאלץלכךנוסףגדולים.שטחים
מוסדותשלפעולםתהרחבתבגללמדירותיהםאנשיםלהוציא
מספרוצמצוםהגיטרבשטחקיצוץכלעםוכדרמה.הגיטו

חדשמקום-מגוריםלמצואהדחוףהצורךמחדשהתעוררהדירות

השטחהצטמצםהללוהסיבותבשלאיש.ואלפימאותבשביל
דברזההיהממ"ר.לשניעדכמעטבגיסואישלכלהממוצע

אנשים 6-5גריםהיוגדול,לאאח,דשבחדרבגיטרשכיח
כמעטשהריביח,דוילדיםנשיםגברים,-יותראפילוולפעמים

המשפחותהיורבותבדירותמשפחות.כמהגררדירהבכל
בהןפרצוכךומשוםהתרבותית,וברמתןבאופייןמזוזרשונות

רהיחלמדי,חריפותלפעמיםוקטטות,מריבותקרובותלעתים
הסכסוכים.אתליישבכדיהגיטר,משטרתשלבהתערבותהצורך

לדירה.מדירהומשפחותאנשיםלהעברתהסכסוכיםגומרלעתים
לתושבים.סבלשלנוסףלמקוראיפראהיההדיורענין

הגיעההדיורומצוקתמארדגדולהחיתהבגיטרהצפיפות

שלנשמתוליציאתבקרצר·רוח"ציפו"שאנשיםכך,כדיעד

התביעהבעליבדירה.מקומראתלתפוסכדילמותהנוטהאדם
בחיים.בעודולמקומוהזכותאתלעצמםלהבטיחהשתדלו
למרת.הנוטהשלקרובי·משפחהגםאלההיוקרובותלעתים
לנדודתושביונאלצוהגיטר,בשטחהרביםהקיצוציםבשל

-בגיטרישיבתםבימיהחליפוהאנשיםמרביתלמקום.ממקום
מגוריהם.מקוםאתיותראואחתפעם-כמובןלרצונם,בניגוד

ב"אלטס·עובדיםכמהנגדלא·מועטותתלונותהיוהדירובענין
משוא·פניםעלבגיסו,הדיורעלממרביםשהיוטנראט",

רקורופציה.

בגיטר.ההסקהבעייתחיתההדיורמבעייתחריפהות nלא·פ

אףלגיסו,חומרי·הסקהשרםבכללהגרמניםנתנולארבזמן
מעלות-30להקורהגיעכאשר , 1942-1941שנתשלבחורףלא

המלאיכלאתקצרזמןתרדכילוהגיטותושבילאפס.מתחת

ועו.דגזרעגבניות,מלפפונים,תפוחי·אדמה, . 6

לגינות".שומרים"ארגוןשלראשי·תיבזתה

חזירים.מאכלשלשםהוא"יזשניק" , 8

אלה.מקזמזת·שיכזןכזנוכן . 9
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כלאתכמעטרכןהעיר,מןאתםשהביאועצי·הסקהשלהקטן
היהלאכברזאתלאחרברשותם.היושערדהמעטיםהרהיטים

לאהדירות,חימוםכדילאהתנורים,אתברלהסיקדברלחם
להכנתלאואףבשדה-התעופהבעבודהשנרטבובגדיהםלייבוש
חיתהחרמרי·דלקלהשגתהיחידההדרןכלשחר.תבשיל
שכלכיווןבגיטו.ביתכלכמעטשהקיפוגדרות·חעץ,הריסת
אואותםלהרוסהעיריחאסרהלקניינה,נחשבובגיטרהבתים
להקפידפקודהקיבלוהגיטושומריהגדרות.לרבותמהם,חלקים

האיסור.מןהיוחזקיםוהעוניהמצוקהאךהאיסור,קיוםעל

קרשישלגניחתםאתלשמועההיאפשרהאפליםבלילות
ומאימהמקור-הרועדיםהגיטויהודיבידיהנהרסיםהגדרות,

חללהגדר""פורץנפלפעםולאבדםעלהזהדברגםופח.ד
הקרוב.הזקיףבידישבורחבכדורח"פשע"במקום

רבות,השתדילויותאחריהגרמנים,נתנו 1942בסתיורק

חגיטותושביקיבלוזאתגםאךמסויימת,בכמותעצי·הסקה
העמידוהגרמניםמועטה.לאעבודהאחריאלאהמוכן,מןלא

הנהרבזרםבדוברותשהובאוקורות·עץ,מספרחגיטולרשות

נוסרושםהחוף,עלוהונחוחמיםמןנסחבוהקורותויליה.

הקשוהעבודהכלחגיטר.לתושביוחולקולבולי·עץכמשור
שלבארגונויהודיםפועליםבידיגדולהבמסירותבוצעההזאת

בעצמםלהביאחיוצריכיםחגיטותושביברם,ה"אלטסטנראט".
קטנים,לגזריםאותםולחטובלנסרםהביתה,בולי·חעץאת

הקורותעלנוסףלכיריים.אולתנורלהכניסםיההישאפשרכדי
בכתבושיוןהגרמניםמןלקבלה"אלטסטנראט"בידיעלה

עצים.שלגדולהלאכמותהסמוכיםהכפריםמןלגיטולהביא
חרמר·חדלקשאלתאתלפתרויכלהלאכשלעצמהזאתכמות

שוחדבעזרתאבל ;המקצתמןבמקצתאפילו-הגיטובשביל
העבידאתלסדרח"אלטסטנראט"בידיעלהאחרותותחבולות

אתחרשיוןגביעלמצייניםהירלאהעציםהכנסתשבשעתכך,
בכמותעציםלגיטולהכניסאיפשרזההסדרהעצים.כמות
חשרירן.לפיהמותרתחכמותמןפי·עשרחגדולה

בחומר·הגדולהצורךבמידת·מחאיפראסופקאלחבדרכים
לתושביגרםוהדברנחלנהנפתרהלאהבעהיאבל ,להסקהדלק

ייסורים.סבל 10חגיטו
הפלתהלאתחילהבגיטו.חמורהחיתההתאורהבעייתגם

החשמל.בזרםבשימושוחגיטוהעירביןהעירוניתתחנת-החשמל
חגיטותושבימספרבתאורה.קשייםאזכברחיואף·על·פי·כן

הקמתלפניזהבשטחשגרוהאנשיםממספרכמהפיגדולחיה
הגיטותושביהיולחסקהבחומר-דלקמחסורבשלהגיטו.

אלאבלב,דתאוהרלצונילאהחשמלבזרםלפעמיםמשתמשים
החשמלצריכתרבהבמידהגדלהכךמשוםולהסקה.לבישולגם

לצריכההתאימולאנגיטרוהמתקניםהחשמלרשתבסלאבודקח.
הצליחבקרשייום.בכלכמעטקלקוליםאירעוולכןהגדולה

אתלתקןהעירוניתהתחנהאנשיעללהשפיעה"אלטסטנראט"
-יסודבלילאגםואולי-מצטדקיםהיוהםוהמתקנים.השרת

זהההילכן.הדרושיםהחומריםלחםאיןשבתנאי·חמלחמח
שעותשרוייםהיושלמיםשרוגעםיבגיטוורגילשכיחדבר
קלושבגיטוהחשמלאורחהילכךנוסףגמורה.בחשכהרבות

 1942בסוףבאהתלאותלמרבההגדולה.הצריכהבשלמאד

הונהגוואזהעיר,שללתחנת·החשמלדלקבהספקתקשהמשבר
שהנפגעמרבן,העיר.תושבילכלהחשמלבצריכתהגבלות
החרוף,בחודשיודווקארב,זמןונמשןהגיטר,היההראשון

 .בחרשךהגיטרכלחיהשרוי
והנעלה.להלבשהבקשרחיתהבגיטוהקשותהדאגותאחת
אחת,חליפהרקרביםבידינותרווה"מסיהר"החיפושיםאחרי

בארתרכברתמי.דלבשוואותםאח,דומעילאחדנעלייםזוג
אתהחרימוהגרמניםשכןומשרמשים,בליםאלחכלהיוזמן

הישיבהשברתבשלושביותר.הטוביםהנעלייםראתהבגדים
קשהאותם.לתקןהיהשקשהעדוהנעלייםהבגדיםבלובגיטו
אי·שכמעטמאחרחדשים,נעלייםארבגדיםלתפורההייותר

במיוחדחמורהחיתההבעיהעור.אואריגלהשיגהיהאפשר

ונרטבו,נתלכלכררקלאשבגדיהםשדה·חתעופה,עובדילגבי
ומחמתובחמרבטיטהעבודהמחמתלקרעיםנקרעוגםאלא

ובלתינופשתבדרךוחזרההעבודהלמקוםהגיטרמןההליכה
מרוצפת.

שלב"ירושה"להשתמשמאדקשההיהמוסריתמבחינה
נדיברת 11בהעמיהדיררדאןאשרהגדולה",האקציה 11חללי 9,000

הגיטר.לצוניח"אלטסטנראט"שללרשותוהטבטוניתלבו"
אחרים,ופריטיםנעלייםבבגדים,הגדולהמחסורנוכחברם,
והמעצוריםהקשייםכלעללהתגבראחרתדרךחיתהלא

בה.ולהשתמשהנוראההידרשהאתלקבלאלאהפסיכולוגיים,
 11החפציםמןהנזקקיםחגיטרתושביביןחילקה"אלטסטנראט"

שנמצאווהנעלייםהבגדיםאךה"אקצהי".חלליבדירותשנמצאו
כדיאותם,לתקןצורךרחיהגרועמסוגברובםחיובדירות

ה"אלטס·הקיםזאתלמטרהבהם.להשתמשיהיהשאפשר
ל"בתי·המלאכההזמןבמשךשצורפווסנדלריה,מתפרהטנראט"

 12הקטנים",

היהאי·אפשרכמעטהגיטותקופתשלהשביחבמחצית
הכבידזהודברלתיקונם,ארנעלייםלתפירת lSעוררתלקבל
להםהיהלאממשכילשדה·התערפה,האנשיםגיוסעלמאד
ששימשונעלי·עץ,ליצורהתחילואזלעבודה.ללכתבמה

ופצעוההליכהעלמאדהכבידוהןאבללנעלי·עור,תחליף

בשלובעיקרהגרוע,וטיבןהכבדמשקלןבשלהרגלייםאת
מברלי·עץבבתי·חמלאכהנעשונעלי·העץהסוליות.אי·גמשיות
מהלכיםהירהגיטומיהודיורביםהגרמנים,מןשנתקבלו
 14אלח,בנעליים

לאדוקרני.תילגדרצדדיומכלמוקףהגיטוהיהכאמור,

האפשרותאתהיהודיםמןליטולנתכרונושהגרמניםבלבדזו
דדובלגםרצואלאהלא·יהרדים,עםכלשהולמגע·ומשא

שכמםעלמביאיםהעירוניותפלרגות·העבודהאנשיהיולפעמים . 10
לעתיםאןהגיםו.אלהעבודהמןבשובםלהסקה,עציםקצת

הגיסר.עשרשעל·דיאנשי·השמירההעציםאתמהםבסלוקרובות

ב. 11רכיולבניםוכרים,כסתותומטבח,ביתכלי :כגון , 11

כ"בתי·שלאחגיסו,תושביאתשירתוהקטנים""בתי·המלאכה . 12
הגרמנים.בשבילשעבדוהגדולים",המלאכה

הגרמניםמןלקבלה"אלסססנראס"בידיעלהאחדותפעמים . 13

הגדולמבית-החרושת ,משאורלילנעלייםעורותלהביארשירנות

למסרהידוע).יהודי(תשעייןלפרנקלשיירשהיהעורות,לעיבוד

הםלאשוולי.שליחיםאחדותפעמיםה"אלסססנראס"שיגרזאת
קשריםלהדקכדיזובהזדמנותוהשתמשושאורלילגיסונכנסו

מאת ,ליטאימגיסויומןשאורלי",ב"פנקס(עייןזהגיסועם

תשי"ח.ירושליםרשם",י"ידביאליקמוסדירושלמי,אליעזר
 .] 231 , 221 , 55עמי

הסקה.לצורךגםבהסתרבבולי·העץהשתמשו , 14
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כלליידעוולאהעולםמכלמנותקיםשיהיוכדיכליל,אותם
ובארצותבעריםהיהודיםאחיהםשלגורלםומהמתרחשמת

לא-יהודיכלעלחמ,ראיסורהגרמניםתטילולכןאחרות.

הגרמניםנתנורשיונות-כניסתמיוח.דושיוןבלילגיטרלהיכנס
לשלוחהיהאסורהביטולתושבימא.דרחוקותלעתיםולן

קשרשוםהיהלאכמרבן,ליטא.גבולותבתוךאפילומכתבים

אחדים,טלפוניםהיוהגיטובמפקדתוהעיר.הגיטוביןטלפוני
לאתדברנעשההזמןבמשךהגרמנים.שללשימושםרקאבל
ה"שטאט-קומיסאריאט"הוצרכותכופותכיעצמם,לגרנזניםנוח

למש-ל"אלטסטנראט",הוראותבדחיפותלמסורוהגשיטאפו
תקינו i !כךומשוםהגדולים",ול"בתי-המלאכההיהודיתטרת

להתקשרהיהאפשראךאלה,במוסדותטלפוניםהגרמנים
הביטו,מפקדתדרךרקהעירוניתהמרכזיתעםהללובטלפונים

במפקדההמבוקש.העירוניהטלפוןמספרעלשואליםהיושם

שהתנהלולשיחות-מאזיניםהיוואמנם-להאזיןתמידיכלו
מתחבולותבתחבולותמצאו,זאתבכלהיהודיים.הטלפוניםדרך

הביטושמפקדתבליהעירעםבטלפוןלהתקשרדרכיםשונות,
סכנת-נפשותגדולה.בסכנהכרוךהיההדבר ;בכךתרגיש

מקלט-רדיו.החזיקאםשכןוכללרדיושהאזיןיהודיעלריחפה
ליהודיםהיהאסורכןריגול.שלמעשהבזאתראוהגרמנים

לגרמניםמאדקשהשהיהכמובןעיתונים.לקרואאולקנות
"הסתננו"הכללמרותבשלמותה.כזאתבידודתכניתלבצע
המצבעלבעיקרביותר,החשוביםהמאורעותעלהידיעותלגיטו

"בגנבה".כמובןגרמניים,עיתוניםגםבגיטונתקבלובחזית.

בגיטאותשהתרחשמהכלעלכיסהסמיוצעיףכמוזאת,עם
אתלתארקשהבפולין.בגיטאותשכןוכלבליטא,אחרים

אחרים.במקומותהיהודיםעללידיעותבגיטושהיההצימאון
ביולילגמרי.בלתי-צפויבאורחהצעיףהורםאחדיוםוהנה

אחת,שאשהסודיתידיעהה"אלטסטנראט"בחוגינתקבלה 1942

כדילגיטולהיכנסרוצהוהיאמרוארשהלקרבנהבאהפולנית,
הקרקעאתהכשירוגדולהבזהירותחשובות.ידיעותלמסור

הגרמניםלאדברשמץיידעולבלבהסתר,הביטואללהבאתה
עירו-פלוגת-עבודהראשאח,דיהודיהיהודי.הציבורלאואף

האשהאתלהביאהוראהקיבלעליו,לסמוךהיהזר zשאפובית,
שלהעבודהבמקרםלגיטו.ומשםבעירשלולפלוגת-העבודה

כ"יהר-לגיטווהביאותמגן-וריד-צהובבגדיהעלענדוהפלוגה
אדמובי:ץאיונהרשמהשלושיםכבתאשהזוחיתהדיה".

כדיעד"החלוץ"לתנועתבפוליןהתקרבההמלחמהלפניעוד
הנרדף.היהודיהעםשלמסורהולידידהלציוניתשחיתהכך,
להיצמדכדיעמהאתהעוזבתרותשלהטיפוסחיתהלאהיא
הלאומיותרעיוןכולהחדורהחיתה-להיפראחר.לעם

שלושיקומהשחרורהעלגדולהבהתלהבותדיברההפולנית,
עםלם iאהקאתולית.לדתנפשהבכלנאמנהגםרתיחהפולין

נפשיואינטרסישראללעםעמוקהזיקהלהד,יתהזאתכל
לחייםובמאבקובעתידווייסורים,רדיפותהמלאותבקורותיו,
בקיבוציורצויהרגילהאורחתחיתההמלחמהלפניערדחדשים.
נינוחשלהם.נאמנהוידידהבפולין"החלוץ"שלההכשרה

אתמכנהחיתהגםוכךשיקסע","חלוצישע"דיהלצהבלשון

והכירה"החלוץ"בעיותבכלהיטבהתמצאההיאעצמה.

וחברותיהחבריהעםדיברההיאמנהיגיו.כלאתבשמותיהם

רבות.עבריותמליםומתובלתלמדינאהאידישהיהודיים
שהתכוננוהובחורותהבחוריםאותםלכלואהבתהידידותה
בליבהחלט,טהורותהיוחדשיםחייםשםולחיותארצהלעלות
להשפיל.כדיבושישכלשהו,רחמנותרגששלתערובתשום

בתורבאההיאלגרמניה,פוליןביןהמלחמההחלהכאשר
מ"החלרץ"מכריתאתמידשםמצאתוכמובןלווילנהפליטה
ככלוהשתדלהפליטים,בתורלווילנההםגםשבאובפולין,

אדמוביץ'איונהחזרתזמן-מהלאחרלעזרתם.לבואיכולתה
במוסדמשרהשםוקיבלההגרמניםבידישחיתהלווארשה
גיטועםהדוקיםקשריםמידקשרההיאסוציאלי.לטיפול
בפוליןנוסעתחיתההיאבזאת.הסתפקהלאאבלוארשה,
בגיטאות.והסבלהחייםעלידיעותלאסוףכדילעיר,מעיר
בפעולתהכרוכותשהיוהסכנותבכלכללהתחשבו,לאהיא

כדוגמתה.שאיןובמסירות-נפשבנאמנותעבודתהאתועשתה

הואהגיטאותלכלואימוסריתעזהרלהושיטהכביררצונה
היאושאורלי.קרבנהוילנה,לגיטאותגם-1942בשהביאה

קובנהבגיטוציונייםעסקניםשלצרבחוגשלםיוםישבה

לוד:זבווארשה,היהודיםעינויימגילתכלאתלפניהםוגוללה
ועו.דוילנהגרודנה,ביאלסיטוק,למברג,קראקוב,לדבלין,
ובעסיסיות,ברבגוניותבהבלטה,הכלותיארהסיפרההאורחת

פסימיהיההלך·רוחהכיאףבלבד.יחידי-סגולהשמסוגליםכפי
אימתההאיומהוהמציאות-בגיטאותהיהודיםעתידגבילמאד

עידודדבריגםבסיפורהשילבה-פסימיותהאתאחרי·כן

עימתשישבוהציונייםלעסקניםגדוליוםזההיהונחמה.
החייםעללהמסרורגםוהמזעזעהארוךסיפורהאתושמעו

אתלהוהראובגיטוההוריאתלפניההציגוהםקובנה.בגיטו
בית-ה"אלטסטנראט",משרדאת-ביותרהחשוביםהמוסדות

גמורה.בסודיותכמובןהכלועו,דועודבית-היתומםיהחולים,

שאורלי.בגיטולבקרכדיהגיטואתעזבהלמחרת
בגיטואדמוביץ'איונהשובביקרהםיאחדשבוערתלאחר
דבריהאתוהשלימהשאורלימגיטורשמיהאתסיפרהקובנה,

בלבביותמבני-שיחהנפרדההיאפולין.יהודישלגורלםעל
חמים.ובדברי·ברכההרגילמגדריוצאת

בקשרעימהשבאואלד,כלאחרי-כןלהקראוכך-איונה

שנמנושומעיה,כלעלכביררושםעשתה-ביקוריהבשני
בראששעמדובגיטו,הציבורייםהעסקניםשלהחוגעםברובם
לשובמקווהשהיאאמרהאיונהב"אלטסטנראט".בעולונשאו

לבואיכלהלאוכנראהלפוליןיצאההיאקובנה.בגיטוולבקר
בווילנה,הביטושלחיסולואחרי , 1943בסתיולליטא.שנית

קאתוליתעלמההיאגםאיונה,שלחברתהקובנהבגיטוביקרה
דודזיץ.(יאדזיה)יאדוויגההיהשמהבשליחותה.שבאהפולנית,

מנהלתבתורהביטוליהודיהרבהועזרהבווילנהגרההיא
היואלהנשיםשתייהודים.פועליםעבדושבובית-מלאכת

המתרחשעלברורותידיעותקובנהבגיטוקיבלושמהןהיחידות

עזרההמלחמהואחריבחייםנשארהאדמוביץ'איונהבעולם.
בזמןבהפצצהנהרגהיאדוויגה 1Gבפולין,יהודיםלפליטים

מווילנה.הגרמניםשלנסיגתם
עללדעתהצימאוןבגיטוגבראיונהשלביקורהאחרי
הגרמנייםבעיתוניםשהופיעוהידיעותשכןבעולם,המתרחש

החלוצית,השיקצה , 15

הקיבוץ-הזמנתלפיבישראלאדמוביץ'איונהביקרה 1958באביב , 16

ידידים. 1ארגוניםעל·ידיבלבביותונתקבלההארצי
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ל wבלאטלאטולא·אובייקטיביות.ד·צדדיות nכמובן,היו,
מקלט·להעמידהנועזהרעיוןבגיטואחדיםעסקניםשלבמרחם
הסכנהמראשהיתהידועהוחשאי.נטרחבמקרםרידו

כמרבן,בה.להתחשבלאהחליטואךבדבר,הכרוכההגדולה
אנשיםלגיטר.ולהכניסובעירסקלטלרכושכללהיהאי·אפשר
שהצליחוחלקי-רדידבהסתרלהכניסהתחילומהימנים
היוכאשרהעיר.תושביאצלבמקומ.ות·העברהדלהשיג

שנמצאלרזיומומחההמכשיראתהרכיבהדרושים,החלקםיכל
ומוסווהמתאיםמקרםלמצואקשהבעיהגםהיתהבגיטו.

המכשירהועמדממושכיםרטריאשקלאאחריהמכשיר.בשביל
להאזיןהמסוכןהתפקיד jהגיטרשלבית-המרקחתבמרתף

 17ז"ל,סרבניצקיא.בית-המרקחת,מנהלעלהוטללשידורים

התחילהעולם,מכלגמורניתוקשלשנהלאחר •מעוזריוולאחד
ידיעותלקבלבגיטרעסקניםשלמארמצומצםחרגאיפרא

בסתיובערךזההיה ...משטוקהולםממוסקבה,מלונדון,ששודרו
שללרעתםבחזיתהמצבלהשתנותכברהחלכאשר , 1942

העיתונםימקוראיהדבראתמסתיריםהיוהללואבלהגרמנים,
העסקניםחוגלפנינצטיירהשנקלטרהידיעותלפיברברי·שקר.

לגמרישרנה-ובעולםבחזיתהמצבעלתמרנההגיטרשל
תגו·המפקדהשלהרשמיהבירלטיןמןשנצטיירההתמרנהמן

מןשאברותקורהעידודכמהלתארמליםאיןהראשית.מנית

שירותתגיטראתהדריושירתאחריוםהקלוטות.היריעות
הידיעהמרסרליני.שלמפלתועםבקשרזההיה :למדיחשוב

בבוקרששבשעההדריומןבגיטרנתקבלתהסנסאצירנית
ספוג·בשמחהיתפרץהגיטרשכלגדולהסכנהחיהתבקירוב.
חיתתעלולהזאתוהתפרצותלאזניר,הדבריגיעכאשרטאנית

אירעאשראתעררזכרוהכלגדולה.צרההביטועללהמיט
נתןה"אלטסטנראט" 18"סטלינגראר'/מעשהעםבקשרבגיטר
לציבורולהסבירהמשמרעללעמודלמשטרהדחופההוראת

היסודעראזשזועזעוהגרמנים,השמחה.רגשותאתלגלותלא

עלתגזולתמחרכםאתהביעוהבלתי·צפריה,הידיעהבגלל
קשהלאבגיטר.היסטורייוםבאותוששררווהשלוותהשקט
בשערתשכברלכך,גרםמתירעואילותגובתם,חיתהמהלשער
כיצדהגיטרלתושבימתאימותהוראותניתנוהמוקרמותהבוקר
 ...להתנהגעליהם

והגיטאותקובנהגיטרביןקשר·מהגםנרצדהזמןבמשך

פעמיםתקין.ולאמקריקשרזההיהאבלוכשאורלי,בווילנה
מריגה,וגםמשאורלימווילנה,יהודיםקובנהבגיטוביקרואחדות
שומריםבלורית-כמרבןוהזדמנויות,אמתלארתמיניבכלשבאו

בגיטארחמקרבנהאחדיםהיודיםגםביקרודרךבאותהגרמניים.

היהאחריםמגיטארתאורחיםשלביקורכלושאורלי.וילנה
ורשמים.רעותיריעות,האורחיםעםהחליפווחשוב.גדולמאורע
מעודדותהללוהפגישותהיובגיטוהחייםשלהקדורבמצב
כאח.רוהמארחיםהאורחיםאתקצת

מעריםיחדייםהיודיםגםקובנהלגיטובאיםהיולזמןמזמן
ביהודיםשנערכוהשחיטותמןנסבררךשניצלו 19ועיירות,

המחרידיםמסיפוריהם . 1941ובסתיובקיץבליטאהמחוזבערי
שלהאחרוניםהרגעיםעלהמזעזעיםהפרטיםלגיטונודעו
לגיטושבאוהאנשיםלהורג.כולםשהוצאוקהילותיהם,יהודי

כידיהםעלהאשרעראיכרים,אצלארביערות,כןלפניהסתתרו
נוראים.ועינוייםבזרדיםאחריקרבנהלגיטרלהגיע

להסתתרניסהכאשרהגיטו,חיסוללפניקצרזמןה Bניסהוא , 17
שלו.מנרליטאי,לגישטאפואוחוהסגירכנראהבעיר.

 ·•אה" :גרפוגקל .לשלבמאמרותסטלינגראדית""האקציהעיין • 18
_קובנה".בג•~וביותרהחשוביםרועים

מאריאמפול,שקודרויל,ווsנדזייגוהל,לאזדיי,ואסייד, :כגון • 19
ועו.דוידישוק



גרפונקלל,

וארגונההגיטואיתהקהילה

שלעזראסיריוהיולאהגיטרשלקיומוזמןכלבמשך
שבראשומאורגן,יהדויציבורהיווהםתרעים.יחידיםאנשים

שלמסרעפתורשתעובדיםשלמנגנוןעםה"אלטסטנראט",עמד
אבליהודית,קהילהזאתחיתהלמיניהם.ציבורייםמוסדרת
מאשרלגמרישרנהובמתכונתבצררהשפעלהבמינה,מיוחדת
במ•זz,ךהתגבשוואופיהשדפוסיההמסורתית,היהודיתהקהילה

בני·אזם,שלקהילהזאתחיתהבגולה.היהודיםחיישנותאלפי
כבהלאהכללמרותאךלמרות,נזיוניםבבחינתהיושכולם

לחיותרצונםהיהועזוגאולה,להצלההתקרהניצוץבלבותיהם
היה,המצבבכלהגזולהפרדוקסומאורגנים.קהילתייםחיים

מתוךכמרבןעצמם,הגרמניםבמעטלאלכךסייעושלמעשה

צררךהיהלגביהםגיסא,מחדשלהם.הזדונייםהאינטרסים
בלשונם,'"אלטסטנראט"-הגיטרשלנציגותמעיןשתתקיים

 ;הגיטרעלמטיליםשהיווהגזרותהחרבותביצועאתלארגןכזי
הענייניםבניהולאינטרסשרםלגרמניםהיהלאומאדיך,

להיודים,למעשהנתנוכךומשרםהגיטריהודישלהפנימיים
"אוטונומיה"מעין"גיטר",הקרויהגזולבית·הסרהרבתחום
ליצור,כזיזהבמצבלהשתמשיזעוהגיטריהודיפנימית.
ייעודושעיקרמכשירהגרמנים,שלהקניבליתלתכניתםבניגוד

מהם,ולמנועהגיטרכלראישללענייניהםלדאוגלמעשההיה
עליהםשניתכואלהעלנוספיםועינוייםיסרריםהאפשר,במידת
אנרכיהשללתהוםצלילהרגםהגרמנים,הצורריםעל·יזי

והפקרות.

רופף.בגיסוהציבוריהארגוןהיהעדייןה"אקצירת"בתקופת

עם , 1941בנובמבר 1ה·לאחררקהחלההשיטתיתהעבדוה
קשייםותרןצעדאחריצעדהשקט"."תקופתשלראשיתה

יהודיתעזהשלשלםבניןבגיטרוקרייםהוקםלא·ישרערר

האבדון.סףעלהעתכלשניצבהעזה-מאורגנת
משנימורכבתחיתה 2ה"אלטסטנראט"שלפעולתוכאמור,

 :חלקים
מגעוקירםהגרמניים,השלטונותשלההוראותבציועא.
והאפשרית.הדרושהבמידהעימם

מוסדרתבאמצעותהביטושלהפנימייםהענייניםניהולב.
שרנות.ומחלקות

"אלטס·שלפעולתותחומישניביןהגבולהיהלפעמים
ה"אלטס·פעולתשלהראשוןהחלקלמזי.מטושטשטנראט"
מבחינההיה,-הגרמנייםהשלטונותהוראותביצוע-טנראט"
חלוקתבעיקרחיתהמשמערתושכןביותר,הקשהמוסרית,

ה"אלטסטנ·הביטו.כלראיביןוהאכזריותהקשותהגזרותנטל

בשםהגיטרשלל"נציגרת"הגרמניםקדאראחדיםמקומרתבהרבה . 1

 :בשםהגיטולנציגותמשום·מהקראובקרבנהאבל"יודנדאט",
"אלטסטנדאט".

הזמן,בשמךבושחלווהשינ-וייםה"אלטסטנדאט"שלהרכבועל . 2
החשוביםהאירועים :גדפונקלל.שלמאמדואתזהבספרד'

קרבנה.בגיטרבירתו

לאבדשלאולהיזהרומתוחדקחבלעללהלךחייבהיהואט"
המבדילהקוגורליים.משגיםלשגותולאשררי·המשקלאת
אתםשיתרף·פעולהלביןאונסמתוךהגרמניםפקודותקירםבין

כוונהמתוךואפילומחושב,לאארזהירלאצעדלמזי.דקהיה
ה"אלטסטנראט"אתלסבךעלולהיהלגיסו,תועלתלהביאטובה
עלולהיהשהזכרבלבדזולאבפח.ולהפילורצונונגד

אלאמוסרית,מבחינהה"אלטסטנראט"שלריחואתלהבאשי
גזוליםוייסוריםעינוייםכולוהגיטוועלעליומביאגםהיה

ל"אלטסטנראט"הןברורהיהברם,מנת·חלקם.שהיומאלה
הגרמניםגזרתשתהיהככלכיהגיטו,יהודילכלוהןעצמו
ע-ל·יזילפועלשתוצאמוטבובהשפלה,נוראבסבלכרוכה

ועוז·עצמםהגרמניםעל·יזימאשרועובדיוה"אלטסטנראט"
ללטביהההגליותומעשההאוקראינים,אוהליטאיםריחם,

יוכיחו.אחרותגזרותרגם 3ולאסטוניה

ומסועף,ענףמנגנוןל"אלטסטנראט"היהתפקידיוביצועלשם
פקודן·על·יזיאותהוכיורןעבודתועלפיקחש"האלטסטנראט"

תירכיזמעמדהה"אלטסטנראט"שללימינווהוראותיו.תיו
עםהיחסיםבקיוםרבהבמידההשתתפההיתרשביןפעילה,
ה"שטאזט·מטעםהגיטרעלהממונהעםבעיקרהגיטו,שליטי

פיקחהגםהמזכירותמילד.•זהתפקידמילאכאשרקומיסר",
ה"אלטסטנראט"שלמחלקותיויתרבכלהמשדריהסדרעל

לזיוניו.הדרושהחומראתמכינהוחיתה
המשכהמסריימתבמידהרקחיתהבגיטרהיהודיתהקהילה

מצבהעקבשכןכתיקנן,בשניםבעירהיהודיתהקהילהשל

שלופעולתהתפקידיהממסגרתשחרגותפקידיםלההיוהמיוחד
רבצהבראשהשעמדהמוסדרעלעליהבגולה.יהודיתקהילה
-הגרמניםשהבינוהוכמר-ל"סזר"הגרמניםכלפיאחריות

לגמריומבוזזנפרזאבללמזי,קטןאמנםיזרע,שטחעל
אחזהיהכךמשרםהאריים.גרושבהםהעירחלקייתרמכל

שיש·מאורגןכוחולקייםלהקיםבמעלההראשוניםמתפקידיה
על·יזיבגיטוהרקמהזרלמטרהבגיסו.והמשמעתהסדרעלמרר

ת,זיוהירהשטמהגרמנים,הוראתלפיה"אלטסטנראט",

ראשיעוזריו,ושניהמשטרהראש :איש-200כשירתושבה

שרווליהםעלענדוהמשטרהאנשיכלושוטרים.סמליםורבעים,
שלהםהמספריםעםכרבעיםחבשוהגיטר,סמלעםלבן,סרט
בית·סוהרגםעמדהמשטרהלרשותבאלות.מצריזייםוהיו

פליליות.בעבירותלטיפולמיוחדתומחלקהלעברייניםמיוחד
שלוהמוסדותהמחלקותכלעםפעולהשיתפההמזעטרה

מחלקהלהלן). 'ר(העבדוהמשרזעםכיחודה"אלטסטנראט",

הגזר·ב"בתי·המלאכהלשמירההופקדההמשטרהשלמיוחדת

ללטביהההגלייה :קפלן .ישלמאמדואתזהבספרר• . 3

ולאסטוניה.

בכלנאציתמפלצת ,יורדאןהיההגיטועלהראשוןהממונה . 4

דקהגיטועלממוניםשהיווקפן,ויזמןבאואחריוהמובנים.

מילד.הממונההיהאחריהםקצר.זמן
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מסונפתהגיטרשלהתזמורתחיתהמסריימיםמטעמיםלים".
ערכהלהלן) 'ר(לסטטיסטיקההמחלקהעםבשיתוףלמשטרה.•

תושבילכלתערדות·זיהרימתןשלמבצע 1942בקיץטרה-L!המ'
תעודת·אתאתרלשאתחייבבגיטרתושבכלהיהומאזהגיטר

התושביםלרישוםמיוחדתלשכהגםחיתהבמשטרההזיהוי.
בסמכותהוכתובותיהם.הגיטרתושביכלשלמלאהרשימהרבידה

ניזרעאזרחיים"."נישואיןולרשוםלעררךגםההיהלשכהשל
מזהכתוצאהגברים,עלבשיםשלגדולעודףבגיטוהיה

בשים.מאשרגבריםיותרשרנותב"אקצירת"השמידושהגרמנים

מא,דקשההיהבעליהן,אתשאיבדובגיטר,הנשיםשלמצבן
היולאכידתיים,בנישואיןשרבלהינשאיכלולאהןאך

ורווקותרווקיםגםבגיטרהיוניס~פו.שבעליהןחותכותהוכחות
להנהיגצררךהיהלפיכךכזוגות.רשמיתלהופיעמערניביםשהיו
אזרחיים.רגיטיןנישואיובגיטו

הפרטיזנים"ל"תנרעתגדולהעזרההושיטההגיטומשטרת
מחיר·דמיםהמשטרiזכךעלשילמהדברשלבסופר eבגיטו,

והזקניםהילדיםשל 11אקציה 11היום , 1944במארס-21בנורא.
ראשאתשהשמידוהגרמניםעל·ידיהמשטרהכלנאסרהבגיטר,

גרינברג,וי.זופרביץי.עוזריו,שניאתלרין,מ.דאז,המשטרה

ששימשואלהוכלהמשטרהקציניכלובהםאישכארבעיםוערד
לגיטר,והוחזרושוחררוהשוטריםשאראחראיים.בתפקידיםבה
הגישטאפרעל·ידיהוקםובמקומהחוסלההגיטומשטרתאבל

לה.כפופיםהויועל·דייהמוגראנשיושכלהסדרנים","שירות
ולרשותהשא-איבכשלמיוחדתקבוצהגםחיתהבגיטר

הרגילהעבודתםעלנוסףשרפות.לכיבוימכשיריםאי·אלרעמדו
עלקשיםחוליםבהעברתגםהגיטושלכבאי·האשעסקו

אתלפעםמפעםתיקבררכןלבית·החרלים,מבתהיםאלונקות

הגיטר.שלהתילגדר
-תיבברלהקיםהצורךאתהעלההגיטרשלהגמורבידודו

במשפטיםהןלזרןהיהשבסמכותומשלו,מיוחדשפטמ
זה,בית·משפטתקנותלפיפליליים.במשפטיםוהןאזרחיים
החוקיםלפילפעולעליוהיהה"אלטסטנראט",על·ידישאושרר

 1sב·בליטאתוקףלהםשהיהוהפרוצדורליים>(המטריאליים
הסובייטים,על·ידיליטאשלהראשוןהכיבושיום , 1940ביוני
ד,יהרדיהמוסרועקרונותבגיטרהחייםשתנאיבמידהוזאת

החיים"תנאיבשלאחר.הסדרתבעולאהלאומיתוהמשמעת
בדירות,הגדולההצפיפותכגוןבגיטו,רהלא·נררמלייםהמיוחדים

מכירתשלהגרמניים)השלטונות(בעינילא·ליגלייםעסקים
מספרהיה-וכדרמהמצרכי·מזוןתמררתוחפציםבגדים

שלמועטלאמספרגםהיהקטן.לאהאזרחייםהסכסוכים
אוטו·בעלבמוסדגדולצררךהיהכךמשוםפליליים.מקרים
עורכי·דיוהיובית·המשפטשופטיומשפטית.מוסריתריטה

שלבית·המשפטרמתאתהלעלותהצליחוהםבעלי·מקצוע.
כדירבות,פעלזהבית·משפטלמדי.גבוההלדרגההגיטו

ציורמסרייםזמןלאחרהגיטו.תושביביןשלוםלהשליט
על·ידיהועבהרוסמכותובית·המשפטאתלחסלהגרמנים

ההידוית.למשטהרה"אלטסטנראט"
היההגיטותושביעלבמיוחדשהעיקהדברשנאמר,כפי

s . ,, בגיטו.מוסיקה :המאמראתזהבספר

תנועת :לויזודבבדאוןא.צבישלמאמרםאתזהבספרר• , 6
קובנה.יהוידשלוהפרסיזניםהמרי

העבודהובעיקרהגרמנים,בשבילעברדת·הכפיהחרבתמילוי
באלקסרט,שדה-התעופהבניית-כולםעלוהשנואההמפרכת

תלוישהגיטרלכולםברורהיהזאתעםקובנה.העירשלפרבר
ל"ארבייטס·איינזאץ".הגרמניםדרישתבמילויולמוותלחיים

כלתלויהשחיתהרמיידית,טוטליתהשמדהשלחרב·דמרקלס
רגע,בכלעליולנחרתחיתהעלולההגיטר,שלראשומעלהעת
העירוניות,לבריגדותרכןלשהד·התערפה,העובדיםגיוסאם
ה"אלטסטנראט"עלהיהכךמשרםכהלכה.מתנהלהיהלא

בכלביותרחשובהלמחלקהשהפךידהעב-רדשמלהקים
המדרייקתשבפעולתהמאחרה"אלטסטנראט",שלמנגנונו

משרד·העברדהשלתפקידוהגיטר.שלגורלוההיתלויוהמסודרת
לעברדרת·הכפיהעובדיםלגרמניםלסופק-ראשית :כפולהיה

שנטללהשתדל-ושביתהקבוע,ובמקרםובזמןהנדרשבמספר
שלחלוקהיחולקהגיטר,כלעלביותרשהעיקהקשה,העבודה

משפחהכלשלובמצהבבהרכבהבהתחשבתושביו,ביןצדק
משרד·פעולתשלוהמיוחדהקשהלאופיבהתאםומשפחה.
 :שרביםולתפקידיםלעבודותמחלקרת·מישנהברהיוהעבודה
העובדיםשלהגיוסמחלקת ;העבודהחייבישלהרישוםמחלקת
שדה·מחלקת ;העבודהמחרבתהתחמקותעלהעונשיןוהטלת

עבודתמנהלעםיחסיםטיפוחגםהיהשמתפקידההתעופה,
מחלקת ;העירוניותהבריגדותמחלקת ;שדה·התערפהשלהבגין

הרפואיתהמחלקה ;בגיטרלעבודותהמחלקה ;בעלי·המקצרע
מחמתמעבודהשחרורהמבקשיםשלבריאותםמצבלבדיקת

 ;בשדה·התעופהשעבדונצרכיםלעובדיםהסיועמחלקת ;מחלה
רה"בריגדרת"ה"קרלרנרת"הרצאתהיהשעיסוקההשער,מחלקת
היובמשרד·העברדהתנאי·העברדההגיטר.שערדרךלעבוהד

עליולחצראחדמצד :כפולהיהעליוהלחץשכןמא,דקשים

תוקף,בכלשדרשורהגישטאפר,הגרמניה"שטאדט·קרמיסאריאט"
רב,במספריהודיםפועליםהגיטר,נגדקשרתופרסיותובאיומי

הגיטריהודי-שניומצד ;בשדה·התערפהלעבודהבעיקר
אחדרכלהגדולה,המעמסהכובדתחתשנאנקוהאומללים,

משרד·יותר.קלהלעברדת·כפיההעברהובצדק,לעצמו,דרש
"בתי·הנהלתעםפעולהשיתףה"אלטסטנראט"שלידהעבודה
ייניעבלהכשלהרעםהגיטרשלהגדולים"המלאכה
הגר·שלהעירונימשרד·העברדהשלהגיטר

חרמן,אוברשטררמפיררהס"א,אישגרמני,היהשמנהלוים,במ
מבחיבתהירצא·דרפןהיחידחיההגרמניםהגיטרשליטיביןאשר
היההאמורההלשכהשלתפקידהלגיטר.הוטובהאנושייחסר

החב·דרישותאתה"אלטסטבראט"שלידלמשרד·העברדהלמסור
מזמיניםשהיורלא·גרמביים,גרמנייםבעיר,והמוסדרתרות

המלצתלפיחרמן,העמידהלשכהבראשיהודים.עובדים

עובדייתרגםרבינוביץ.י.הואמהגיטר,יהודיה"אלטסטבראט",
מהגיטו.דיהודיםהיוהלשכה

ה"אלטסטנראט"במנגנוןביותרהחשובותהמחלקותמןאחת
מנות·אתלקבלהיהתפקדיהה.בזותהקתחלמחיתה
ובכללהגיטר,לתושביולחלקןהגרמנייםהשלטונותמידיהמזון
שררהחיתההתזונהלמחלקתהגיטר.תזונתעניינילכללדאוג

-מצרכי·מזוןלחלוקתוחבריותמרכזימחסן :מוסדותשל
אטליזים ;מיוחדיםכרטיסיםלפי-רכיר"במרגרינהקמח,לחם,

שלכת·העבודה :רבינוביזא.י.שלמאמרואתזהבספר ,,.ד

קובנה.בגיסוהגרמנית
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גיסולבדרךהעיראתיוצאיםקובנהיהודי

בסלאבודקהבגיסולרחובנכנסותחפצי·ביתעמוסותעגלות
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פאנ~ריולרחובמעל"הקטן"הגיסועם"הגדול"הגיסואתהמקשרוהגשרלגיסומסביבגדר·התיל



בג•סרקר•קשצ'רקייצ'ררחוב

אל•רלהתקרבשלאשלט·אזהרהעםהג•טרשלגדר·הת•ל

אייררגלרס)(ככרקר•קשצ'קר"ז'רברח'שער·הג•םרל•ד



 "ה"אלסססגראסביתליד

(תרדי)גלררבאברהםער"ד ,גרפוגקללייבד"עו ,אלקסאלחנןר"ד ,גולדברגיעקבד"עו ,לויןצבי :מימין ."אלסססגראס"החברי

בגיסוהיהודיתוהמשטרההיהודיתהעבודהלשכת ',אלסססגראס'"הלפקידיסרסי·שרוול
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מהע'רהערבד'םבשרבהג'סרשערל'דבד'קה

א"ררגלרסבבכרהג'סרשלהראש'השערשל'דלב'ת-הסרהרהכנ'סה

בג'סרהראש'השערל'דד',ת 1ה'ההמשסרהשלבית-הסוהרבחצר



היהודיתהעבודהולשכתהגיסרמשסר·תמסעםהראשיהשערמשמר

ודביר 'ברחבית·הסרהרלידחלקיבמיסדרבגיסוהיהודיתהמשסרה

הגיסרשללרים nלבית·החולהנושאיםיהודיםשרסרים



הגיסושלהיהודיםמכבי·האש

י·אדמה nחפוזריעתלשםהוויליהנהרמורדותאתחורשיםיהודים

בגיסוהיהודיתהמשטרהנציגבהשגחתי·אדמה nתפואיסוף



ה"אלסססנראס"שלהסוציאליתהמחלקהמסעםהודעה

הגיסומרחובותכאחד"רוכלים"

כגיסו"מסחר"



 n.קרבנביטו

בלתי·ליגלית.טחנת·קמח ;בשר·סרסבעיקרבשר,לחלוקת
שהפעילוהמאפיות,עללפקחגםהיהזומחלקהשלתפקידה
המס·ועלבלתי·ליגליות,היוהןושאףפרטיים,אנשיםבגיטו
במחלקתלא·קטן.מספרןהיהמסויימתשבתקופההפרטיותעדות

בעירבעיקרמצרכי·מזון,להשגתמירחועובדהיההתזונה

מירח·וב"דרכיםמתאימות"ב"הזדמנויותהסמוכים,ובכפרים

ביזמתורבהבמידההושלמההתזונהמחלקתשלפעולתהדרת".
לעצמודואג-גדולסיכוןתוך-שהיהופרט,פרטכלשל

בגדיםתמורתבעירשהשיגמצרכי·מזוןמבריחוהיהולמשפחתו
שעסקוה"מקצועיים"המבריחיםבפעולותוכןשונים,וחפצים

ורווחים.מסחרלשםבדבר
-דרשמעלמוטלהיהרבהבאחריותהכרוךקשהתפקיד

בגיטו.ביותרחמורהחיתההשיכוןשבעייתמאחררות,דיה

בתחוםהקיצוציםבזמןבעיקרקשהחיתהמשרד·הדירותעבודת

עמדופעםובכלפעמים,ששהגיטועלירדהזאתגזירההגיטו.
גרושממילאהאנשים,אתיותרעודלצופףהדחוףהצורךלפני

ציבוריים,באולמותאגשיםשיכוןעלנוסףנוראה.בצפיפות
משרד·הדירותהגדילוכדומה,בתי·מלאכהבית-קולנוע,כגון

המשקמחלקתעל·ידיובתקנובשפצובגיטוהדיורשטחאת
לצוני·קודםשימשושלאובנייניםרעועותדירותלהלן) 'ר(

משרד·הדירותוכיו"ב.עליות·גגחנויות,מחסנים, :כגוןשיכון,

עלדג,יטותושביביןתכופותשפרצוסכסוכיםמיישבגםהיה
בדירות.השימושרקע

לוהיהכךומשוםלא·קטןמשקהיהה"אלטסטנראט"בידי
מספרבתוכהשריכזהמיוחדת,קשמתקלחמלקייםצורך
 ;כגוןשוניםושירותיםמוסדותמחלקות·מישנה,שללמדיגדול

 ;ללא·כספים")"המשקגזירת(עדוהפנקסנותהקופההגזברות,
"בתי·בשםידועיםשהיוותושביוהגיטולצוניבתי·מלאכה

לכביסתמכבסה ;חשמללעניינימחלקה ;הקטנים"המלאכה
לתיקוןמחלקה ;לביובמחלקה ;הגיטותושבישללבנים

מחלקת ;בגיטוורחובותדרכיםולסלילתוהמרצפותהמדרכות
עגלותסוסים, 20היושברשותההתחבורהמחלקת ;הגינות
המשקמחלקתשלפעולותיהבזכותוכדומה.למספואומחסן
ושופצותוקנו :למדיניכרתבמידה iבגיטתנאי·החייםשופרו
שיכוןלצוניהותאמושוניםובנייניםודירותבתיםהרבה

בשדה·עובדיםבעיקרניכר,במספראנשיםאחרים.ולצרכים

הוקלו ;נעלי·עץוכןמתוקניםונעלייםבגדיםקיבלוהתעופה,
ענייניוסודרושבגיטו,ובמדרכותברחובותהתנועהתנאי

התאורה.

מאופיושנבעוה"אלטסטנראט",פעולותעל,,ברכאןעד
הגרמניםדחסוהצרלתחומואשרהגיטו,שלוהטראגיהמיוחד

מהאוכלוסהיכלילאותםלבודדעל·מנתקובנהיהודיכלאת
לעבודות·ביותר,אכזריבאופןניצולם,עלולהקלהלא·יהודית

גם-הזמןובבואמהם,חלקשלהמיידיתולהשמדתםכפיה
קשורות,בחלקןשהיואלו,מפעולותחוץאולםהנותרים.של

ה"אלטסטנראט"ביצעמוניציפלית","יחדיהבהנהגתכביכול,
מסורתית,יהודיתקהילהשלסמכותהבמסגרתשהיופעולות,גם

פעולותעלגם-יתירההדגשהלהדגישישוזאת-כיאם
בגיטו.ששררההאיומההמציאותשלהכבדהצלהאפילאלו

הסוציאלית.והעזרההרפואההתרבות,בשטחהיואלופעולות

למרותת.ורבתהקתלחמבידינעשתהגדולתעבודה
דאגהעממיים,בתי·ספרוקיימהזומחלקהיסדההקשייםכל
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נושאיםעלושיחותהרצאותאירגנהספריה,שללקיומה
מסיבותערכהוכןוספרותיים,מדעייםפוליטיים,ציבוריים,
שחמטתחרויותאירגנהלפעםומפעםבגיטוספורטוחגיגות

הגיטו,שלהתזמורתאתהדריכההתרבותמחלקתוכדור·רגל.
תערוכות·וערכההמקצועיבית·הספרלידדרמטיחוגהקימה

אסתרהציירתשלתמונותובהןבגיטו,צייריםשלתמונות
המלחמה.פרוץלפנילקרבנהשנקלעהמארץ·ישראללוריא

שמירה(ארגון"אשל"בשםהסתדרות·נוערהקימההמחלקה
הופסקהבגיטו,ההוראהאתהגרמניםאסרוכאשרלגינות).
אתלחדשושיוןמהםלקבלהצליחואךהתרבות,עבודת

להכיןחיתההרשמיתשתכליתוהמקצועיבבית·הספרהלימודים
הפעולההגדולים"."בתי·המלאכהבשבילמאומניםבעלי·מלאכה
חייעלהמקצועי.בבית·הספרבעיקראזנתרכזההתרבותית

(בספרבמאמריהםבפרוטרוטמסופרקובנהבגיטוהתרבות

סגל·ס. ;קובנהבגיטותרבותחיי ;גרינהויזש.ד"רשלזה)
 :אולייסקיי. ;קובנהבגיטוהעברי·הספרביתילדי ;ורשבסקי

בגיטו.מוסיקה :ול.ש. Iקובנהבגיסוהמקצועיבית·הספר
לקהחמהבידיחיתהבגיטווהסאניטריתהרפואיתהפעולה

יחסיתהיטב,מצויידיםמוסדותשלרשתשהקימהת,יאופרה

-מקצועבעליאנשיםבהםועבדובגיטו,הקשיםהחייםלתנאי
להזכירישוכדומה.רחמניותאחיותמיילדות,חובשים,רופאים,
בית·השונות,מחלקותיועלהגדולבית-החוליםאתבמיוחד
טיפוס·בהרות),(בעיקרמידבקותלמחלותהבלתי·ליגליהחולים

לחולי·רוח,מוסדולידומוסוויםומושב·זקניםבית·יתומים
לפיקוחמיוחדשירותאירגנההרפואיתהמחלקהוהמרפאות.

לשםמידבקות.במחלותולמלחמהבגיטוהסאניטריהמצבעל
(דזינפקציה),לחיטוימוסדגדול,בית·מרחץהקימההיאכך

הרופאיםאגודתחיתההרפואיתהמחלקהלידוכדומה.מספרות
בשאלותמדעיותהרצאותבפעםכפעםשאירגנההגיטו,של

אפשרבגיטוהרפואיתהפעולהעל(פרטיםכלליות.רפואיות
הרפואיהארגון :סגלא.ד"רשלבמאמרוזהבספרלמצוא
 .קובנה)בגיטו

תרופות.הגיטולתושבישסיפקתחרקמ-תיבהיהבגיטו
ה"שטאדט·קומיסאר·מןליגליתבדרךמקצתןהושגוהתרופות

שונים.ממקורותבלתי·ליגליתבדרךוברובןהגרמני,יאט
ועו.דשתןדם,לבדיקותמעבדהחיתהבית-המרקחתליד
תמידאךחשוב,תפקידמילאהתילאיצוסההקלחמה
במידת·הקלההיאואפשרויותיה.משימותיהביןגדולפערהיה
הגיטו.מתושבינרחבותשכבותשלהכלכליתהמצוקהעלמה
יוםבכלאנשיםמאותקיבלוושםעממימטבחקיימהד,יא

בושהיוומימיקלושתבשיל-חם"יושניק"חינם·אין·כסף
הסוציאליתהמחלקהוכיו"ב.פולגריסין,תפוחי·אדמה,מעט

שיטתאתבגיטוהגרמניםשהנהיגועד-כסףלנצרכיםחילקה
כסתות,לבנים,נעליים,בגדים,וכן-כספים"ללא"המשק
הגיטוקיבלהללוהחפציםאתוכדומה.כלי·מטבחשמיכות,
הסוציאליתהמחלקהחילקהכמו·כןה"אקציות".אחריבירושה
הגרמנים.מןלפעמיםשקיבלהמוחרמיםמצרכי·מזוןלעניים
בית-היתומיםאתרבהבמידההמחלקהפירנסהזהממקור

לא·ליגליתמאפיהחיתההסוציאליתלמחלקהובית-הזקנים.
פעולותיה.למימוןהכנסהמקורבמידת·מהלהשימשהוהיא
מחנות·העבודהיהודיגםנהנוהמחלקהשמפעולותלצייןכדאי

מילאהחשובתפקידווילנה.קובנהביןהגרמניםעל·ידישהוקמו
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בגיטרשרביםאנשיםשהפעילהבכךגםהסוציאליתהמחלקה
 Bלעניים,ועזרהצדקהבעבודתלעסוק

ידיעותהיודרושותה"אלטסטנראט"מחלקותעבודתבשביל
וחלוקתםתושביומספר :כגרןהגיטר,עלמדרייקרתסטאטסיטירת

האנשיםמספרבגיטר,הטבעיתוהתמרתההילודהרגיל,מיןלפי

ב"בתי·המלאכההעירוניות,בבריגדותבשדה·התערפה,העסוקים

רכןאלוידיעותוכדרמה.ה"אלטסטנראט"במנגנוןהגדולים",
 • nרלמל"אלטסטנראט"סופקוהידיעותוניתוחמחקרעבודות
זרמחלקהסטית.אטיסטהלקהחמהעל·ידילקרתיר
ובשעתהגיטראוכלוסייתשלכללייםמיפקדיםפעמייםערכה
גםההיזרמחלקהשלמתפקיהדחלקיים.מיפקדיםגםהצורך
כאשרהגרמנים,בשבילמזרייפיםסטאטיסטייםבתרניםלהכין
להקטין.ארלהגזים-כלשהודברלהסרותצררךהיה

לידיעתםלפרסם,היוצריכיםומחלקותיוה"אלטסטנראט"
הכיןאלהכלאתוכרוזים.פניותהודעות,הגיטר,תושבישל

לד·שעמד "םיטיטרשיםירייצלהכאלמה-תיב ,,
דיאגרמותגםהכיןזהבית-מלאכהה"אלטסטנראט'.'שלשרתו

בית·עבדותרמרסדרתיר.ה"אלטסטנראט"פעולותאתשתיאור
גבוהה.ארמנרתיתברמההצטיינההמלאכה

ערךבעלימצרכיםהיורמחלקרתירח"אלטסטנראט"בידי
בגדיםתרופות,מצרכי·מזרן,כגרן:הגיטר,בשבילרבהוחשיבות

ה"אלטס·שלהמנגנוןעבודתעלולפקחלהשגיחצררךהיהוער.ד

ה"אלטס·הקיםזרלמטרהוהיעילות.ההגינותמבחינתטנראט"

בדיקותעררךההיזהמוסדת.ריקיבלדסימטבראט"
ה"אלטסטנראט"שלובמוסדרתבמחלקותרתקרפתירתחד·פעמירת

המוסדהיהבדיקותיוסמךעל ..תושביםשלבתלונותוטיפל
אישייםשינוייםלרבותושינויים,תיקוניםמציעלכיקרות
ח"אלטסטנראט".שלבמנגנון

עצמם,חבריולרבותח"אלטסטנראט",שלהמנגנוןעובדיכל
לעבודתםמרותקיםשחיוכירוןעבודתם.עלשכרשרםקיבלולא
מצרכי·ולהשיגהעירהללכתיכלושלאכמעטחירם,שערתכל

ב"אלטס·לעבודיכלוכךמשרםחפצים.ארכסףתמררתמזרן

ארבני·משפחהלהםשהיואנשיםרקרבמרסדרתירטבראט"

לעבודהיזרעיתרףןהיהזהלערמתהעירה.למענםשהלכומכרים
על-ידועהחסרתחיתהלעובדיו :ה"אלטסטנראט"במנגנון

דג,רמביםהגיטר.מןאנשםיהרצאתבעת-האמינוכךפנים,כל
חרבהידייצאווהעובדיםב"אלטסטנראט"בעבודההכיור

העבודהרבפלרגרתבשדה·דת,ערפהמעברדת·הכפיהרשרחררר

אחר·בתפקידיםששימשוה"אלטסטנראט"עובדיהעירוניות.
ליהנותהעובדיםיכלוובכללנוספות,מנרת·מזרןקיבלואיים

בשלוער.דהלבשהשיכון,תזונה,בעניינימזכרירת·יתרתכופות

ה"אלטס·במוסדרתלעבודבגיטראנשיםשאפרחללוהיתרונות
להסתגלאופןבשרםיכלושלאהאינטליגנציה,אנשיטנראט".

מסרגליםהיושלאכאלהארקששייםבגיטר,ח"חיים"לתנאי
עבדואםרקבגיטרלהתקייםהיויכוליםפיסית,עבודהלעבדו

ה"אלטסטנדאט'.'במוסדרת

ה"אלטסטנראט"שללקיומוכיהודר,הגיטרתושביכלכמעט
גדוהלעבודהעשרומוסדותיושהואעצומה,חשיבותחיתה
ה"אלטסטנראט"חברישלבחלקםשנפלושהתפקידהגיטר,למען
תושבימתחוזאתעםיחדאךעל·אנרשירת.כמעטתכונותדרש

ח"אלטם·במנגנוןמסריימיםעובדיםעלחריפתביקרותהגיטר
ומשדר·המשטרהעלרגםהעבודה,משרדעלבעיקרטנראט",
כמהשלאי·יעילרתםעללמדיוכרתתלונותהיוחדירות.
 ;גדוהלבמצוקהלשרוייםביורוקרטיאראדישיחסעלעובדים,

במקרם,שלאותקיפותקשיחרת·לב :יותרחמורותהאשמותרחיו
ואפילו )" EI"ריטאמיןבגיטרלזה(קראוופרוטקציהפניםמשוא

הכפויההעבודהחרבתבמילויתקלותמתןשחיתות,אי·ירשר,
ח"אלטם·אתאחרת.ארזרבצררההנאהטובתארשוחדתמררת
תופעותכביעודחזקהידבחרסובעיקרהאשימועצמוואט"

מסריימים,עובדיםכלפייתירהסובלנותשלוביחסאלושליליות
נרחביםחוגיםעלשנראיםרהירבעריצותהגיטרבתושבישנהגר
בגיטר.

ללאחסררת·יסרד.היווההאשמותשהתלונותלומראי·אפשד

עוררואשרעובדים,מספרה"אלטסטנדאט"במנגנוןהיוספק
הבלתי·התנהגותםעקבושנאתםהגיטרתושביהתמרמרותאת

אלקס,א.ד"רובראשםה"אלטסטנראט",חרגיוהגסה.•הגרנה

הצביעואךהזאת,המעציבההתופעהקירםדבראתהכחישולא
בתופעהלהלחםלהםאיפשרשלאהקשההאובייקטיביהמצבעל

סיברתבשלוזאתרוצים,שהיותקיפותבאותהארתהולבער
לכחרדהאפשרותל"אלטסטנראט"חיתהתמידלא :שרנות
שהפ·הרבהלחץבשלהמתאימים,האנשיםאתהמנגנוןבשביל

דרכיםולפעמיםדרכים,מיניבכלרביםאנשיםעליועילר
ה"אל·ממוסדרתבאחדהעבודהחיתהלגביהםשכןלא·כשררת,
שה"אלטסטבראט"אנשיםהיומרות.ארחייםשאלתטסטנראט"

קרוביםשהיואנשיםדרישתבגללבמנגנוןלהעסיקםנאלץ
עצמה.הגישטאפרשלהוראתהלפיאפילוולפעמםילגישטאפר,

כמעטשברמצביצורבגיטרהלא·נררמלייםהחייםתנאי
ה"אלטס·לעתיםהצליחהיותרלכלעוב.דלפטרהיהאי·אפשר
מעובדיכמהאחרת.למחלקההעובדאתלהעבירטנראט"
מאשרפחותלאה"אלטסטנראט"שללמררת·דרחרהיוהמנגנון

ולוותראותםלפטרהיהאי·אפשרזאתבכלהגיטר.תושבילכל
תכופותנזקקובגיטרהטראגייםשבתנאיםמאחרשירותם,על

רכלי"כפפות"בליהעבודהאתלעשרתהמסוגליםלאנשים
המפרכתלעבודהאנשיםגיוסבעתלמשליתירה,אדיבות

ממשההיהגיטרשלשגורלושדה·התערפה,בכניןוהשנואה

אחריהחליט,שה"אלטסטנראט"אירעאחתפעםבה.תלוי
אחרותלמשדרתולהעבירלמחאותהליענותממושכים,שיקולים

שהתנהגותםהמשטרה,ושלמשרד·העברדהשלעובדיםכמה
אתלבטלנאלץה"אלטסטנאדט"אולםהכל.זעםאתעוררה

לשתימשתמעתבלתיבצררההורו,שדג.רמניםלאחרהחלטתו
 10זן,החלטהלפועללהוציאלאפנים,

 • nה"מתהיווסכנות,רת mמאדכארבהבמינה,מיוחדתבעיה

s • נראט"לחידתיכלהלאוגםחיתהלאoלסיפוקמחלקהב"אלטט
מוסדרתכלפיהגרמניםמצדהמיוחדהעוייזהיחסבשלהדת,צרכי
ה"שטאדט·על·ידיהוצאה 1942באוגוסט 26ב"יהדויים.דתיים

יהדויופלחן.קיוםאשסרהרשמיתפקוהדהגרמניקומיסאר"
שהי.אצורהבכלגב•טודתי

וכןהאלהסטנראט".ה"אלטעובדיכלפיחריףביקורתייחס • 9
להםמצאו-בגיסושונותשליליותחברתיותתופעותהוקעת

והיושוניםאנשיםבידישחוברוהביטו"ב"שיריקועלביטוי
 .בגיסומושרים

ל"אלטססנראט"בגיסוהציבורלשליחסבנוגעלעילרא,מורכל . 10
 .גנורסיךלאקיטרוגלאבואיןולעובדיו
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עליוכופיםוהיולפעםמפעםל"אלטסטנראט"קמיםשהיווים"
בעיקרהואהמדוברלגישטאפו.קירבתםבתוקףרצונםאת

ל.שלמאמרואתזהבספר 'ר(ובליפצרבסרברוביץ·כספי
ותדמיתו).הגיטו :גרפונקל

שלבעבודתושהיוהלא·מועטיםוהפגמיםהליקוייםאףעל
שלוהאוטוריטהזאתבכלחיתהומוסדותיו,ה"אלטסטנראט"

לזכותורבהבמידהלזקוףישזהדברלמדי.גדולהבגיסו
תכונותיובגללאשראלקס,ד"רה"אלטסטנראט"יושב·ראששל

 .ולחיבהלהערצהבגיסוזכההבלתי·רגייותוהמוסריותהנפשיות
שלבחלקונפלהגדולה~רת :שגמורה,בוודאותלומראפשר
אלקסא.ד"רכמודגולהאישיותעמדהשבראשועלקובנהגיטו
אלקס).ד"ר :סגלד"רשלמאמרואתזהבספר 'ר(

היוה"אלטסטנראט"חבריביןשהיחסיםלצייןעודכדאי
ביניהם.שרהרוקולגיאליותסולידריותשלורוחידדיותייםתמיד

דיקטטורהגילויישרםוב"אלטסטנראט"קרבנהבגיסוהיולא
אחרים.בגיטאותשאירעכפיאשיית,



קפלןישראל

רפה·בשדה·התעהעבודה

ברח·אתבלעאשרהגדולהלוויתןהיהשדה·התערפה
הגרמניםהנאצים.שלטוןבימיקרבנהבגיטרהיהודיהעבודה
אלק·הרישעלהפרובינציאלישדה·התערפהאתלהפוךשאפר
לצרכימותאם ,וגדולמודרנילשדה·תעופהקובנה,פוכרסרט,

המזרחיתהחזיתאתשישרתכדיהחדשה,הצבאיתהטכניקה

מנגנוניהןאתהעסיקורבותגרמניותחבררת·קבלנירתשלהם.

בשדה·ובניהתכנוןהרחבה,בעבודות 1941סתיובראשיתכבר

גדולמספראלולחברותוהמציאהיהקובנהגיטרעלהתעופה.
אחתובעונהבעתשחורות.עבודותלביצועעובדות,דיייםשל

אחריםרביםלמפעליםגם 1 ::י.-עובדלהמציאהגיטרעלהוטל
כאלהביניהםלמחצה,וצבאיצבאיאופיבעליהעיר,בתוך

בעליהיואלהמפעליםאןומפרכת.קשהחיתהבהםשהעבודה
שליותרגדולמספרקלטלבדוושדה·התערפהמצומצם,היקף

במקומות·יח.דגםהמפעליםיתרבכלשהועסקומאלהפועלים
המפקחיםמספרגג,קורתתחתעמים tלעבדוהקטנםיהעבודה

ולקבלליטאיםעםלהפגשהזדמנויותהיוולעובדיםמועט,היה
הדברהיהכןלא ;שוניםחפציםתמררתמצרכי·מזוןמהם

ענקישטחעלמתרוצציםהיואנשיםאלפי :בשדה·התערפה
המשמראנשישלהבולשותלעיניהםנתוניםכיפת·השמים,תחת

שוברת.גרמניותרעדותוחבריהסוגיםמכלה.מנהלי·עברדהצבאי,

העסיקהמהןאחתרכלרבהיהבשדה·התערפההחברותמספר
השטחפניעלפזוריםשהיד ,יהודיםפועליםשלמסרייםמספר

העברדההתחלתעדאורכהשעהמתעניםהיוהיהודיםהענקי.

רמשונרת,שרנותובדיקותמיפקדיםבשלסיומה,עםיותרוערד
התעללרת.ומעשיעלבונותמלירת

אתלגייסים·סרףכקריעתקשההיההללוסיברת iרכלמחמת
במס·בשדה·התערפהלעבודהירם·יוםנתכעראשרהעובדים

תחילהאיש.-4500לכ-השיאובתקופתלאלפיםשהגיערפרים
-הלילהובמשמרתרוסיים,שבוייםהיוםבמשמרתשםעבדו

מהרחישהתמוטטוהרוסייםשהשבוייםמאחרמהגיטר.יהודים

הבלתי·ומהיחסהמפרכתמהעבודהמרעב,בהמוניהםוניספר

לספקהגיטריהודיעלהוטלהגרמנים,מצדכלפיהםאנושי
תקרפחחיתההיום.למשמרתגםשהד·התעופהלבנייתעובדים
הנדקר,של :משמרותלשלושפועליםק eלסהיההגיטרשעל
שלהקשיםובחורףבסתיובעיקרחלהזרתקופהוהלילה.היום
תקיפותהיושדה·התערפההנהלתתביעות . 1941-42שנות

ב"אקצירת"הגישטאפרמצדואיומיםאזהרותרת 1מלותמידביותר
שנדשר.הערבדיםשלהמלאהמספריסופקלאאםהגיטונגד

שלולברמרחואתהטרידהבשדה·התערפהעברדת·הכפיה

הרעביםהגיטר,לשדכניהיהשדה·התערפה ;בגיטריהודיכל
רהת·קודרטיבות,מפרכת,לעבוהדנרדףשםלמחצה,וערומים
לשדה·ללכתהואההכרחמןכיהזוכרה,השתלטהמאדיןעללרת.
העתדיה"אקציה"עלשמרעהכשפשטהולפעמים, ;התעופה

"בזברתלדשה·התערפה.יגייסרםכיהאנשיםהשתדלואףלברא,
-קיומם"אתלהמשיךלוגיסוליהידוםנותניםשדה-התעופה

היוובעורמתםבגיטו,ההמוניםבקרבהמקובלתהדעהחיתהזר

הנהלתעםתקיניםיחסיםלתרעלתם.כנפים,להעדשיםהגרמנים
רמוס·ח"אלססטנראט"לפעולותהבסיסאתהיודשדה·התערפה

דאגותהים.בראשעמדחערבדיםשלהדרושהמספרוגיוסדרתיר,

חלוקתותרבותית,ציבוריתפעולה-בגיטרשאירעמאורעכלעל
על-וכדרמהמסריימתלעבודהאנשיםקביעתלתושבים,מזרן
 .האפלצלהאתשדח·התעופהשלהרעה""הרוחהטילההכל

בשי·גםעקיריבדשאהיולשדה·התערפח,ההליכהה"לקיחה"
האיוםהפרקהיהשדה·התערפה,במשחקיהם.ילדיםשלחותיהם

נוסףקרבנה,בגיטרהיהרדיםשלוהעינוייםהסבלבפרשתבירתו

כלראישלראשיהםמעלתמידשריחף"אקצירת"מפניהפחדעל
עצמן.ה"אקציות"סיוטועלהגיטר

לילהבריגאדת

הגיסרעלעברהשברהיום , 1941בספטמבר 17רבעיי,ביום
שלה"מעשירת"ההכנותשלהנוראההחוויההראשונהבפעם

היהודיםבפיאח"כנקראזהיום ;("אקציה"לפעולההגרמנים
מטעםהודעהפורסמתיוםבאותו-לאקציה")התרגיל"יום

לבריגאדת·הרשמהעלה"אלטסטנראט"שלידמשרד·העבודה

חיתהגורלהימיםבאותםואמנם,בשדה·התערפה.גדולהעבודה

ה"תרגיל"כלשהי.בריגאדת·עברדהאללהספחהשאיפהבגיטו
מעיןלעצמולהשיגיהרדיכלמוכרחהצלחתולשםכיהוכיח,

ביותרהמאושרמועיל.עובדשהנהוהמאשרתתעודת-מגן,

ההריפט·מאשרבהיררדאן","תערדתבעלהיההחםבימים
בעל·יהודיהואהתערדהנושאכייררדאן,שטררמפירר

אןלנסיון".ה"אקציהאתכשלרםעברואלובתערדרתמקצוע.
ביןחולקוכברחיים")"תעודותבגיטו(שנקראואלותעודות

כלשתיחסרתשביקשוהגיטולתרשביאנשים.שלמצומצםמספר
זהדברכלשהי.לבריגאדהלהשתייראלאברירהנותרהלא
העיר,אלהגיטומןלצאתהיחידהההזדמנרתאתגםלהםנתן

ה. nבני·המשפבשבילמזרןקצתולרכושלא·יהרדיעםלהפגש
שלחודשמחודש,למעלהזהבגיטרכלואיםאזהיוהיהודים

מנת·המזון ;שוניםרמעשי·שרדהחרמותאכזריים,חיפרשי·בית

 .היהודיםבבתיהכבידכברוהרעבלנפש,גרם 90חיתהליום
להיותחיתהשאמורההחדשה,לבריגאדהלהירשםבאררבים

ערב,לפנות , 1941בספטמבר 19י, ,11שינירםערבדים. 1000בת

מחיל-האווירמזרייניםחייליםקבוצתהגיטרשערלפניהופיעה
לעבודתבאלקסוטלשדה·התערפההיהודיםאתשהרליכוהגרמני,

מחזההאנשיםלעינינתגלהלשדה·התעופהבהתקרבםלילה.
שבויי·מלחמהשלקבוצותבאולקראתםאימה.ומטילמזעזע

למחנה·חזרהוהובלוביוםבשדה·התערפהשעבדורוסיים,

רעהו,עלאחדנשענוהםוחבולים.פצועיםהיורובםהשבויים.

נשיארארבעגלרתשכרביםהיוגוססים,ארמתיםמהם,ורבים

שהנתדג,רס"ס,אנשימל,רתהיוהקברצרתחבריהם.זררערתעל
פנדים,אתיוםיוםמקביליםהיוכאלהמחזרתפראית.באכזריות



קרבנהניטר

כאשרוארמזהונוראותשדה·התערפה,אלבהגיעםהיהודיםשל
הרוסיים.השבוייםלצדבמשמררת·הירםלעבודהםגםהתחילו

הקרים,הסתירבלילותוהפתוח,הענקיבשטחעצמההעבודה

נושאיםאדמהמעביריםתעלותחופריםהיו ;מאדקשהחיתה

אתים.בעזר~בידיים,אובמכונותביםוןומערבביםשקי·מלם
חיתהואנשי·המשמרהגרמנייםמנהלי·העבודהמצדההשגחה
ולנוחנפשםאתלהשיבכדיומכרת.השפלותרמל,והחמורה
סרכאשר ;הלילהבאפלתלהשתמשהיהודיםניסרקמעה,

מרחוקנראהוכשאךהעבודה,אתמפסיקיםהיוהצדההשומר

ורצוציםעייפים ,"!ויבוא"יעלת :אזהרהקריאתנשמעתחיתה

הליכהשערתכמהלזהונוסףשערת, 12בתעבוזת·לילהלאחר
בבוקר. sב·שבתביוםלמחרת,הגיטואלשבווחזרה,לעבדוה

פחותשזה·התעופהאלבבריגאדהיצאואחה"צשבתבאותה

שדה·הנהלתשלרוגזהאתכנראה,עורר,זהדבראנשים.

 , 21.9.41 (ערבלפנותא'ביוםלמחרת,הופיעווכאשרהתעופה.

קטןאנשיםמספרהגיטושערלפניתש"ב),ראש·השנהערב
בעצמםלגייסמחיל·האררירהמשמראנשיהתחילויותר,ערד
(סמל)היאפרייטרשלבפיקדוולהם.הדרושיםהאנשיםאת

ובסמטאותברחובותהתפזרוהגיטר,לתוךהחייליםנחפזונוימאן
מכרתמל,רהחיתההפעולה ;מבתיהםאנשיםלהוציאוהתחילו
לתפילת·שהלךבית·שחיר,תחתמחזורעםאחזישישויריות.

אתקיפחאחריו ;ברחובמתנפלראש·השנה,לילשלמעריב
הגיטו.שלרלים nבבית·החולהבשבילאוכלשנשאצעיר,חייו

אחדות.עירוניותבריגאזרתאנשיהעבודהמןחזרושעהבאותה

 !רוץ :נהםפראיובלעגהגיטרשערלידאותםקידםנוימאן

 !לירותלחייליוהאישרמזלרוץ,התחילוכאשר .)!(ל,-או-סס

ויינומאירגברים,ושניהבריגאזה,עםשבאהאשה,נפלומיד
יהודיםשישהמיל"."בריגאזתעםשבאוקלוגמן,ובנימין
קלרגמן,ראש·השנה.חגבהתקדשערבבאותוחייהםאתקיפחו

גסיסה.קולותוהשמיעקשהנפצעמררארשה,עשריםבןפליט
הסמוךבגןבררמידלחפורציווהוהואנוימאןאתהרתיחהדבר

הסבלפרשתתמהלאבכךמפרפר.כשעוזנוהצעיראתולקבןר
זה.ראש·השנהבליללעבודהשיצאההמשמרתשלבחלקהשנפל

יהודים,קבוצתסרהמשמרת·הלילה,בסירםבבוקר,למחרת
הגשר(רחובוואלאנצ'יוסשברחובהדגיםלשוקמשמר,בלוויית
פתאוםצץהאדמהמתוךכמוירקות.קצתלקנותכדילפנים),

והתחילהגיטו,שלהגרמניהממונהיורדאן,ההויפטשטורמפירר
רסינה nלכלי·מחנות(רבינוביץ,אחדצעירביהודים.לירות

במקום.בונהרגלאיסווס)בשדרות
מיממהפחותתוךזובריגאזת·עברדהעםהללוהמאורעותכל
מיוחדתתשומת·לבלהקדישה"אלטסטנראט"אתאילצואחת,

הוקםדראש·השנה,א'יוםיום,באותועדרופה..לשזה·התע
(,,איינזאץ")העובדיםמיכסתבאספקתטיפוללשםמיוחדמנגנון

(קולוננ·רראשי·קבוצרתשיכטלייטרובתמנולשדה·התערפה,
כלואישלללבםגםחדרההמצבשלברצינותוההכרהפירו).
גדולהלחובהחשבבגרפו,בריאמבוגר,אדםכלעצמם.הגיטו
בשדה·לעברדת·לילהבשבועאחזרתפעמיםלפחותללכת

הרבנות,מטעםהודעותפורסמויום·הכיפרריםבערבהתעופה.

רכליום·הכיפורים,קדושתאתדוחהבשזה·התערפההעבודהכי

אספקתלעבודה.ללכתחייבנזרי,כלבלילחלשתורויהודי,
חריגות·ללאלפעולאיכשהוהחלהלשדה·התעופההעובדים

יתר,
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משמרות-עבודהשלוש

השוטריםלפתעפשטו ) 1.10.41 (בבוקרביום·הכיפורים

אלמדיללכתיש :בפיהםופקודהבגיטרהמנייניםבכלהיהודים
אחרתיורדאן,.שלדרישתוזוהייום.לעבודתגםשזה·התערפה

עברה ) 26.9 (שעברחששיביום ...בגיטרחדש"ששי"יוםייערך

הרחובותמןכתרגיל.לאהפעםהראשונה,ה"אקציה"הגיטרעל
אליהודיםמאלףלמעלההובלוהגיטרשלהראשיהשערשליד
פעלוחדש"ששי"יוםהמלים ...חזרלאאישהשביעי.הפורט

המספרהגיטושערלדינאסףקלהשעהותוךפעולתן,את
חיל·האורירשלמשמרתחתשנלקחואיש,אלף-הנדרש

בשדה·התערפה.לעברזת·ירם

בשדה·בעבודהחדשסדרהתחילואילךזהמירם·כיפררים
וארבעלעשריםעובדיםלספקחייבהגיטרהיהמאזהתעופה.

משמרת·בוקרגםהונהגומשמרת·הלילהמלבד :ביממהשערת
ארדויותר.יותרמפרכתנעשתהעצמההעבודהומשמרת·ירם.

ולהקפי,דבהשגחהלהחמירהאפשרותאתלגרמניםנתןהיום
אח.דרגעאפילוינוחולאמתמדתב"תנרעה"יימצאשהעובד
ביום·הכיפרריםכברבהרבה.שוניםהיובעברזת·הירםהמפקחים

בעליומנהלי·עברדהאומניםבשזה·התערפההיהודיםפגשו

יותר.גדוליםרשעיםגםמידהובאותהיותר,גבוההדרגה

משה,יצחק,"אברהם, :"שאלות"שלמטרניתךהיהודיםעל
אמשהייתם"האם ; "?שלךהקדושצרםביוםזללתכברהאם

שניע.השהרבבשעהשלכם,בבית·הכנסתחגיגיבמצב·ררח
עורך·דיןרוקח,אתה"האם ; "?העולםכלעללהשתלטאתכם

בפישכ,בהכמרהקטנה","העיןאחד,אומן ... "?חרשתןאר

ביןהסתובבבשדה·התערפה,לא·גברההדרגהבעלהיהודים,
חרארגםשמאלועלימיןעלהכה .ארוכהרברצרעת·עררהאנשים,

 " ... !לחםתאכלאפיו"בזעת :בפירפסוקו

אףרוחולשאוףלנוחניתןלא ;זעהבבחליטבלוהעובדים
בפנים.וסטירותממכרתכתוצאהדםשתתורביםאח.דלרגע

עודצמררביםשכןומרעב,מעייפותכושלותברגליםעמדו

רחש·ההתעללותהתפל,הלעגהכאיבולכלמעלאתמול.מיום
התעלותאחתמתוך Iבירם·הכיפרריםודווקאוהגרף,הנפשפלות

התעללותגםהאםעולם,של"דברנו :מזעזעתזעקהבקעה
 " ...ןגזר·הדיןרועאתיקרעולאכאלורשפיכת·זמים

מרנניםתירהמשמרואנשילסיומה,העבודההגיעהסוףסוף

נתגלהפתאוםאולם ;הגיטראלחזרההיהודיםאתלהוליד
שלאגזרוהגרמנים :החליפיןגזירת-וחראחדש,פגע

הבאההמשמרתאנשייופיעובטרםאחתמשמרתעובדילשחרר

כלעובדיאיפראהיוואילךיוםמאותושנדרש.המלאבמספר

לאהבאיםמספרראם ;הבאההמשמרתלאנשיערביםמשמרת
להשארהקודמתהמשמרתעובדיכלהוכרחובשלמותו,מלאהיה

שתיעבדושאנשיםפעםלאקרהמאזבעבודתם.ולהמשיך

להגדילשבאר"סדיורים",הונהגובנוסף,רצופות.משמרות
ארוכהשעהלעבודתהובלוהאנשיםוהעינויים.הסבלמנתאת

ביןוחלוקהמיוניםספירות,בזיקות,לעבורכזיהתחלתה,לפני
סירםעםהשונות.הקבלניותהחברותשל(מייסטרס)הא,מנים
הענקי,השטחקצוריבכלהנפוציםהיהודים,נאלצוהעבודה
נעשוושרבצבאיות,בשררותלהסתדראחד,במקרםלהתקבץ
העובדיםלכלחולקואלהכלאחרירקוספירות.בזיקות

טעויותנפלותמיד :שטןומעשהחרבתם.מילויעלהאשורים
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העינוייםופרשתמחדש,להסתדרפקודהניתנהואזבספירות,
מוותעדועייפיםרעביםורצוצים,שבורםיחלילה.חוזרתחיתה

ארוכהשעהשובעמדווברטיבות,בקורמפרכתעבודהלאחר

 ."!"ללכת :הפקודהאתלשמועשזכועדהכושלותרגליהםעל

המציאומשמרת·הלילהעובדיאתהמלוהוהמשמראנשי
היואלקסוטמהריבירידה :במינומיוחד"בדירו"לעצםמ

רוצר"רוצו, :ובצעקותרוביהםבקתותהיהודיםעלמתנפלים

הוכרחוקשהועבודהשינהללאלילהלאחר "!לי-א,-ססמהר,
מעלהגשראתדקותכמהתוךולעבורבמורדלרוץהאומללים

הניימן.

התחילואשרעדהגרמנים,אתשעשעכהזה"בידור"
אלהיהודיםאתלהביאשיצליחהראשוןמי :ביניהםלהתחרות

מסתדריםהיושם("ראטושע").העיריתבניןלדינקודת·הרכוז
נוסףזו,ריצההגיטר.אלישר"ב"צעדומובליםמחדשונספרים
הירועשרותכוחותיהםשאריתאתמצצההלילה,לתלאות
אחדיהודימתנפלהראשוניםבימיםכברבדרך.מתעלפים

וימיםהגרמנים,החייליםאתעודדואהלמקריםמהתקף-לב.

היהודים"."קרנבלבפיהםשנקראזה,ב"משחקם"המשיכורבים
שוכניבעיניהפךוהואליום,מיוםגבהרשדה-התעופהאימת
זאתבכלאךעצמותיהם,לשדאתהיונקתלמפלצתהגיטו

כיאמונה,מתוךבשדה-התעופהלעבודהיהודיםהמוניהתנדבו
לעבודהקומו"יהודים,הקריאהזר.בעבודהתלוייםחייהם

בלילותמתדפקיםשהיוהגיטו,שוטרימפי "!בשדה·התעופה
כקריאהבאזניתםנשמעתחיתתהבתים,חלונותעלהסתיו
ומער·עייפיםויהודים "!הבוארלעבודתקרמו"יהודים, :הדיועה

עלונושאיםמזג·ארוירבכלרציםכאריות","מתגבריםהיונים
אולי :בלבםותקווהשדה-התעופהשלהכבדהעולאתגבם

התקופהאתבשלוםלעבורזועבודת·פרךלחםתעמודאמנם
 ... !אוליהקשה,

קלושהערובה

בגיטו,מקובלתשחיתהבעדה,ספיקותהוטלומהרהעד
הגיטולקיוםערובתמשוםבהישבשדה·התעופההעבודהכי

שבועעברלאסכנה.בשעתבפרטהיחידשלולחייובכלל
המלאהבמיכסהלשדה·התעופה,ללכתהמוניםשהחלומהיום
סלא·שלרחובותבמספרה"אקצית"באהוהנהמופתי,ובסדר

המוניםכאשר.נאספואחה"צ, 3בשעה .) 26.9.41 (הישנהבודקת

הוקףבשדה·התעופה,למשמרת-הלילהללכתכדיהוכרז,במקום
-וילדיםנשיםזקנים,בעיקר-אנשיםומארחהגיטושלזהחלק

כרלם.תושדמושםהקרוב,התשיעיתפורטאלוהובלותוצאו
מטעםהממייןלפניילדיהןעםחסרות·שיעעמדררבותנשים

הלךהאהל,הידליםאבי"בעלי, :בפיהןותחנוניםהגישטאפו
עליהןתביטוהגרמנים " ...בשדה·התערפהלעבודהעכשיוזה

טינופת·ובלעדי"בלעדייך :תיתההממייןשלותשובתובלעג,
למחרת "!שמאלהלעבודתו,יותרלהתמסרבעלךיוכלהילדים
אתהמםחלקמצאולאמשדה-התעופה,היהודיםבשרבבבוקר,

בחיים.משפחותיהם

 11אקציה 11הבעת ) 4.10.41 (ימםי 9כעבורנשנהמעשהאותו

ומספרזאתבכלנמשכהלשדה·התעופהההליכההקטן.בגיטו
כדימבפ~ים.לחץכלבלימתמלאהיהמשמרתלכלהעובדים

המאשרתהפתקהה"שיכטצעטל",אתהיהודיהנציגמידילקבל
הפגעיr:נלכלמוכניםהיובמשמרת,העובדהשתתפותאת

משרד·חילקאוקטוברבאמצעשדה·התערפה.שלרהפררענרירת
לבנים,סרטי·בדשדה·התערפהשלהתמידייםלעובדיםהעבודה
היהודיםבעיניעלתההסרטיםחשיבותמיוחדת.כתרבתברשאי
ההיאחדכלשדה·התעופה.הנהלתעל·ידישהוחתמולאחר
שיםבלישלו,הקבועההמשמרתעלחלילהידלגשלאחר,ד
התמידוותשושיםזקניםגם ;הקשהרלמזג·האררירלרעבלב

היווישישיםקשרתבמחלותחוליםלעבודה.ללכתבמאמצים
צעי•נעירם(לרובמלאכים" nאמצעיהםבשאריתשוכרים

שםעלהאשרראתשיקבלובתנאיבמקומם,לעבודוים)
המרבהרכליקרות,כאבניםנשמרותהיוהפתקאותשדבריהם.

צרה.ביוםלותעמודנהכיבלבו,מתברךהיהלאספן
באוקטובר 2sב·הגדולה""האקציהיוםהנורא,חירםכשבא

כלהמגרש,אלבארשדה-התעופהשלעובדיםואלפי , 1941
מהםרביםהוצאו-בידרוהפתקאותזרועועלוהסרטאחד
שחזרואנשיםשלרבמספרהיההמ,צאיםביןהאקציה.עם

משמרותבשתיעבודהלאחרמשדה·התערפהבוקרבאותו
אי·אפשרה"אקציה"יוםבערבבגיטרהמבוכה(עקברצופות

עוכבומשמרת·היוםואנשילמשמרת-הלילה,אנשיםלגייסהיה
הרטוביםבבגדיהםלבושיםבהירתםערדלעברדת·הלילה).גם

המגרשאלנחפזוראש,ועדרגלמכףבמלטוה"מטרייחים"
אךהמיון.בשעתעלדים.להגןכדילבני·משפחרתיהם,להצטרף

עםיחדואלפים,מאות :עצמםלהםגםעמדהלאזכותם
ה"אקציה".עםהלכומשפחותיהם,
כלעםהמשיכולשדה·התערפההעובדיםלהספקתהדואגים

על·ידילחסדשנדרנושה"מארשרים",בשעהבמלאכתם.זה
הטוב"ב"צדצפופיםעמדועודהגישטאפר,אישה"ממייז"

אלאנשיםולהעבירלמייןמוסיףהואכיצדבעיניהםוראו
לפתקאותלבלשיםבלילשבט","הנדוניםשלהרע""הצד

עובדיםלגייסהתחילוכברעצמהשעהבאותה-המושטות
זרבשעהוגם ;הבאהלמשמרת·הלילהלחסד""הנדוניםמקרב

בשדה·התעופההעבודהרקכיהרמז,אתלהשמיעשכחולא
ומשתוממים,תוהיםהאנשיםעומדיםבעודהישועה.מקורהיא

עלקרזלרבסקי(ו~כמייסטר)הגרמניקצין·המשטרההתייצב

 :הקהלאלפנההיהודיםטובתאתדורששלובנימהשולחנו
הכל-לאאם ;ובסדרבדיוקשזה·התעופהאללכר"לכו,
 ." 1אבוד

לעברדת·הלילההפעםיצאהאנשהיבמספרמצומצמתמשמרת
בני·אתאיבדוההולכיםשלגדולחלקלשזה·התעופה,

כתליביןמקוםלהםלמצואיכלוולאב"אקציה"משפחותיהם
חיל·האווירחייליהמספר.גדללאלמחרתגםהריקים.בתיהם
הזעוםהמספרעלתמהונםאתהביעוהעובדים,אתלקבלשבאו
לקבליכוליםאתםההרמאחורי"שםהמשמרת.אנשישל

ברמזרהשער,ממשמריהודישוטרלהםענהמלאה",משמרת
שלוכאבםצערם ;ההשמדהמקום-התשיעיתהמצודהלצד

אובדהיהה"אלטסטנראט"גםנשוא.לבליהיוהגיטושוכני
הכדאי :מרירותתוךזהאתזהשאלוברחובאנשיםעצות.

זלשדה·התעופהללכתולהוסיףל"השתטות"
הגדולה,ה"אקציה"לאחרהרביעיהיוםבצהריםי,השבתביום
הגישטאפומטעםהגיטועלהממונהב"אלטסטנראט"הופיע

דיכא,;שלרוחהשתררהבגיטוכילושנודעוהצהיריודראן,
היהודיםיוכלווהלאהמהיום ;הרגילהמסלולמןסטווהחיים
ובקפידהבדיוקשימלאומפורשבתנאיאבלבגיטו,בשקטלחיות



 ff1ק,רבנהניטר

אותריישנהאחרת ,בשדה·התערפהובמיוחדהעבודהחרבתאת

שדה·התעופהבבנייתהעובדים ;אחדיםימיםלפנישהיהמעשה
חשבוןעלה"אלטסטנראט"לידימסרהואשכר·עבודה.יקבלו

מארקים. 10,000שלסכרםשכר·העברדה

שהודבקוגדולותבמודעותפורסמהיורדאןשל"הצהרתו"
יורדאן.שלבהבטחותיואמוןנתנומעטיםהגיטו.ברחובות

כאלבדבריוחיתנהשיררדאןל"תנאי"התייחסה"אלטסטנראט"
איפראגמרהואהגיטר.שלקידמולכלמאדעדחמףראיום

דרי·אחרהאפשרככללמלאכדיהאמצעים,בכללנקוטאומר
ה"אלטסטנראט",שלהמנגנוןכלשדה·התעופה.הנהלתשרת

מפק·מונוהמצב.חומרתעלעמדווהמשטרה,משרד·העבודה

קפדניבאופןלפקחמשרד·העבודהמטעםומבקריםחים
שלחדשותרשימותנערכוהעבודה.חרבתמילויעלביותר

הושמדושבהםשהמעוליםלאחרבגיטר,שנשארועובדים,
שדה·התעופה.שלמשטרהוקםבגיטוהגדולה.ב"אקציה"

שדה-התעופהשלהמשטר

לספקשיוכלכדישונים,באמצעיםנקטהיהודימשרד·העבוהד

מספרגםלשדה·התעופה.הדרושהעובדיםמספראתיוםבכל
גבריםעלחלההעבודהחובתזו.לעבודהצורפונשיםשלרב

למעשה *. 45עד 17בגיל-נשיםועלשנה, 55עד 16מגיל
מוסיפיםהיוילדים :העבודהבגילהיושלארביםלעבודהלכו
לשורותלהיכנסלזכותכדימפחיתים,היווזקניםגילםעל

בגילאישלכלכרטיסי·עבודההונהגוביקורתלצוניהעובדים.
על·שנוהלהכרטיסיה,קיימתחיתהובמשרד·העבודההעבודה,

הפיקוחהשתמטות.שלמקרהכללבדוקכדירבים,פקידיםידי
משטרתבידיהיהבשדה·התעופההעבודהחייביעלהישיר
מפקחיםקבוצות,מנהליראשי·משמרות,שלשלמהושורההגיטו

מעבודההמשתמטיםעלמשרד·העבודה.מטעםאחריםופקידים
אשרמאסר,היהביותרהרגילהעונששונים.עונשיםהוטלו
ולאחרפנימי,בית·משפטעל·ידיהראשונהבתקופהנקבעאורכו
עצורהיההעברייןמפקחי·העבודה.בדייהטיפולהיהמכן

בלוריתמובאהיהבבוקרהלילה,במשךהגיטושלבבית·הסוהר
מובלהיהומשםהגיטו,שעראלהיהודיתהמשטרהשלמשמר

השוטריםלידישובנמסרהעבודהמןבשובושדה·התעופה.אל
ימיתוםעדלבית·הסוהראותומחזיריםהיוואלהההיודים,

ה"פושעים",לפנילשאתנהגומסוייםזמןבמשךעונשו.
"אנחנו :באידישכתובת,עםגדולהכרזההשער,אלהמובלים
כשהחלוזמן,לאחרבשדה·התעופה".לעבודההלכנולאעריקים,
לליטאמחוץאוקובנהבסביבתלעבודהאנשיםלתבועהגרמנים
הראשוניםביןה"פושעים"היוועוד),אסטוניהריגה,(קיידאן,

שנס·אלההיוב"תור"ואחריהםהמרוחקים,למקומותשנשלחו
והמשטרה.הגיטומנהיגותעםאי·פעםתנסכו

היהלשדה·התעופה,ללכתהאנשיםאתשהניעהגורמים,אחד

לעובדיה.חילקהשדה·התעופההנהלתאשרהמזון,תוספת
תפלשהיהמרק,לעובדיםמחלקתההנהלההיתההראשוןבזמן

משדר·העבודהשלהמגייסיםאך"יושניק").לוקראו(היהודים
מחלקיםהיולזמןמזמןישתפר.שהמרקבהבטחהמעודדיםהיו

אישוכדומה.בשר·סוסריבה,סוכר,לחם, :יבשיםמצרכיםגם
כשנתגלההמנות.תחולקנהמשמרתובאיזויוםבאיזהידעלא

לרין.רפאלשלמאמוראתזהבס!;(וואחהנשיםגיוסטל •

שמועהמפיציםמשרד·העבודהשליחיהיוהאנשים,בגיוסקושי
הבדוקיםהאמצעיםאחדהיהזהדבר ;מנותיחלקושהפעם
הגרמניםהחלוזמןכעבורלעבודה.הרעביםההמוניםאתלמשוך
אותםמחלקהיהוהואלמשרד·העברהד,המצרכיםאתלמסדר

שלשלמהשיטהאזהנהיגמשרד·העבודהעיניו.ראותלפי
 ..העבודרמןהשתמטושלאאלת-למצטייניםמנות""תוספת
משדה·התעופה,בשובםלהם,מחלקיםהיומסוייםזמןבמשך
שוניםירקותתפוחי·אדמה,גםלחם.גרם 100גםואחרי·כןמרק
לעובדים.כ"פרמיות"ניתנועצי·הסקהוכן

למשוךכדישהיא,"תוספת"כלמשרד·העבודהניצלכמהעד
בראשית ,'אמימיבאחדאחת.עובדהתעידהאנשים,את

חופשיוםהיהשבמקרההחזק,הקורבחודשי , 1942שנת

צבעו·מודעותהבוקרבשעותהודבקושדה·התעופה,לעובדי

 12בשעהוחשובות.טובותלחדשותחכו"יהודים, :גדולותביות

הגיטו,עלהשתלטהרבהסקרנות "!מיוחדתהודעהתבוא
לקבלה"אלטסטנראט")(ביתה"קומיטט"אלרצוואנשים
אתנכוןאלידעולאה"אלטסטנראט"אנשיגםאבל ;דייעות
הודעה, 12בשעהפורסמהשעותשלצפיהלאחרהדבר.פשר

יתחילווהדייקנייםהתמידייםשדה·התערפהלעובדיכישבישרה
נהגהגדוהלה"אקציה"אחרילהסקה.עציםקצתבקרובלחלק

אישלכלרובלים 5לשלםידועזמןבמשךמשדר·העבודה
הרעבבתנאיאולםבשדה·התעופה,משמרתכלבעדואשה

משיכהכדיזהב"שכר"היהלאבגיטוששררוהרבוהיוקר
לעבודה.

-העובדיםשלהדרושהמספרל"הרכבת"הדרכיםאחת
הגר·עםיחדסופריםשהיוהיהודים,השוטריםהספירה.חיתה

הצורךבעתהתחכמוהשער,דרךלמשמרתהיוצאיםאתמנים

מכיוןהנדרש.למספרשיתאיםכךהיוצאיםמספרב"תיקון"
הנשים,ממספרבהרבהגדוללהיותצוידהיההגבריםשמספר
גברים.במקוםשהוכנסובנשיםהמשמרתאתלהשליםהתחכמו
להמוניהאפשרותפעםלאניתנההמספרים"תיקון"בעזרת
ההיודיםהשוטריםהיופעםלאהביתה.ולשובלהשתחרראנשים

בשדה·התעופה.לעבודת·משמרתויוצאיםבעצמםמתנדביםגם
הנדרשיםכשמיכסתבשבוע,א'בימיכיחודזאתעשוהם

משדר·על·ידינשלחואלהבימיםגדולה.חיתהלאלעבודה
עירוניות,מבריגאדותאנשיםגםלשדה·התעופהבודה 1הז

השבועובאמצע ;יותרוקליםיותרטוביםהיושתנאי·עבודתם
משרד·העבודה.פקדיימביןגםעבודהליוםלפעמיםמגייסיםהיו

שדה·שלהקבועיםלעובדיםלעתיםניתןאלהחילופיםעל·ידי
נפשי.סיפוקוגםהקשהמעבדותםמנוחהיוםהתעופה

אךמא.דעדוקשהאיומהחיתהבשדהה-תעופההעבודה

שלהתכופותאזהרותיהםאתלרגעאףשכחולאההיודים
במקום·עבודהתלויההגיטושלקיומוזכותשכלהגרמנים,

נחשבההמפרכת,העבודהעלהטבה,אוכלשהו,כתגמול ...זה

בימיםכברואמנם,לבריגאדה.העבהרהביטואנשיבעיני
ה"אלטסטנראט"הבטיחלשדה·התערפההגיוסשלהראשונים
לעבודהאחר,למקוםאחדכליועברקצרזמןלאחרכימפורשות,

מבריגאדותהעובדיםיישלחורלשדה·התעופהיותר,וקלהנוחה
יתקיימוהעובדיםוחילופיהשוויון,עקרוןיישמרוכך ;אחרות

נותןהיהצודק,היותומלבדכזה,סדרובקביעות.בתמירות
אולםכאח.דמוסריתומבחינההמריתמבחינהסיפוקלעובדים

כשלימותלבצעכידוע,ניתן,לאוהשוויוןהיושרעקרונותאת
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ומכאיבותעגומותתוצאותהיוזהלדברבגיטו.לאוכל·שכן

הגיטו.בחיי

עלקשייםנערמוה"אלטסטנראט"שלדימשדר-העבדוהבפני
צעיריםגבריםהמונילשדה·התעופה.עובדיםבגיוסקשיים
בגיטוהיהורבהגרמני,לכיבושהראשוניםבימיםכברנרצחו
מוטלאלונשיםעלהקטנים.והיתומיםהצעירותהאלמנותמספר
ההכרחמןאיפואוהיהולכלכלם,בילדיהןלטפלהעולהיה

להשיגנוחהיהשבהםלא·קשים,למקומות·עבודהאותןלשלוח
ומוגבליםנכיםותשושים,זקניםגםבגיטוהיולבני·ביתן.מזון

אללשלוחיכלולאבוודאיאלהואתבכושר·עבדוה,אחרים
מהגיוסלפטורלנכוןה"אלטסטנראט"ראהלימיםשדה·התעופה.
המח·לקבוצותשהשתייכווצעירותצעיריםגםלשדה·התעופח

למקו·שיצאולבריגדאותלהצטרףההימתפקידיהםאחדתרת.
נוסףועו.דכלי·נשקמשם"לסחוב"כדימסויימים,מות·עבודה

העבודהמןשהתחמקולא·עמטים,אנשיםבגיטונמצאואלהלכל

שונות.בתחבולותבשדה·התעופה
האנדרלמוסיההרף,בליהגיטועלשגיחתוהגרמניםגזירות
הגדולההמצוקההגליות, mהאקציותבימימשתררתחשיתה
אנשיםועלוצצושבהאווירהיצרואלחכל-הצרותושאר

בגיםועמדותגםשתפסוחברתית,משמעתסרי mפחותי·ערן

סדריועללשדה·התעופהבגיוסהעושיםעללא·מעטוהשפיעו
לגרמניםהתקרבואףאחדיםהרפתקניםבכלל.העבודהחלוקת

הממוניםועל"אלםסםנראם".העלללחוץהידברובעזרתם
ושארוהקנוניותהאלימותמכתמתפשטתהחלהבגיטומטעמו.

העובדיםו"שוריינו""התבצרו"שונותבדרכיםפרוטקציה.מיני

לשדה·התעופהבגיוסשנקבעוהיפיםוהעקרונותבבריגאדות,
בוליוםבכליון·עינייםמצפיםרביםהיולשואונמוגו.הלכו

אחר,למקוםויישלחומשהד-התעופהקצר,לזמןול,שיוחררו,

בקצתלהצטיידאפשרותגםוישיותרקהלהעבודהשםאשר
אלאצים·רציםהיוהעובדיםבני·המשפחה.בשבילמזון

ומש·העבודהחלוקתעלהממוניםבפנימתחנניםה"קומיטט",
הבטחותיהם,אתלהםמזכיריםמצפונם,אתלעוררתולים

האלההמאמיצםכלאן Iבהתחייבותםלעמדומהםודורשים
היהיכוללאזהנפשיבמצבתוצאות.ללאכלל,בדרךהיו,

עצםמהממוניםשלהגדוליםהקשייםעלדעתולתתהמסכן
בכללהמצומצםהמספראתבחשבוןולהביאהעבודה,בחלוקת

האישכ-אילושכחבצרות·נפשרבגיטר.ות·העבדוה mכשל

לנגדתלאות. mהפגעיםבכלהאשמיםהגרמנים,אתאפילו
מרירותאתשפךועליהםוממ.וניו,ה"קומיטט"רקעמדועיניו

ועוקצניותשנונותבאמרותמביעהיהויאשוואכזבתואתלבו.
פיהוקלהוציאקל"יותרמזלך",("לאבגיטומהלכותשהיו
בשי·וכןוכדומה),*טובה",מ'יעלה'לקבלמאשרמתמפי
"וערהשירשלזהקטעכגוןבמיוח,דשחוברווים

 :מטשיק" t:~~ער~דר
 ,בייןמעןמרזפלוגפלאץאויפן

 .ייןאלד ttדאיופאשרסייט
-גערעדסבער ttד~סאיזורען
ק~יטעט.אידגיסזייסאיוורען

גרמנימציינת'יעלה' .המלהחיתהרג,יטושלהפולקלורבלשון •
זהכינוילהדביקהחלו,הזמןבמרצותאןהעבודה.עלהמשגיח

במוסדרתהעובדיםפקידיםכגרןבגיסו,השררהלבעליגם

וכרוהמ.ראשי·כריגאדרת,במישרד·העברדה,ה"אלטטסנראט",

 :לעבריתובתרגום
שדה·התערפה,אלללכתחייבים

תרופה.כלאיןלזה

-הדבריםמאוריםבמהאולם
קשרים.הקומיטטעםלךכשאין

רותקוכאילובדשה·התעופהשהעובדיםמצב,נוצראטאט
למקומות·להכנסמזלםלהםששיחקאהלולעומתם,זה,למקום
נתנוולאאלהלמקומותעצמםאת"ריתקו"יותרנוחיםעבודה

תכופותנעשהזהדברשלהם.בבריגאדותלאחריםדריסת·רגל
שהיוהתקיפיםושארהממוניםשלהחשאיתובהסכמתםבידיעםת
"הקר·(אוהבריגאדותאנשילעצמם.תועלתזהמסדרמפיקים
קרותתחתברובםע,ובדיםהיוההמון)בפיהשמנות",מאבדות

"לעשותאפשרותגםלהםוחיתהאנושיים,יותרבתנאיםגג,
אנשיםהיומ"ט,בם"חלקלגיטו.ולהביאהמזוןשלחבילה"

רכךלצידם,שעמדוהתקיפיםוליתרל"יעלרת"מעניקי.םאלה
העובדההיהזמןובאותו ...הדדיתהנאהטובתשלמצבנרקם

ובשובו"שלו",העבודהבמקרםגופואתמפרךבשדה·התערפה
אנשיה"מאושירם",דלתותעלדופקהיהושבוררצוץמשם

תmrכי·אדמהקצתארפרוסת·לחםאצלםלקבלכדיהבירגאדות,
למעןברשותו,נשארשעודערךבעלאחרחפץארבגדתמורת

הקדושה""חובתואתולמלאהקרובההמשמרתאללמהריוכל
בקו·ההת·פועל"משרד·העברדה ...וקיומוהביטושמירתלשם

הוועדה ) 30.5.42(מיוםשלהבדו"חקבעה- 11הקלנגדות
לשםבעיקרה"אלטסטנראט"על·ידישבתמנתההסטטיסטית,

שדה·התעופה.בשבילגיוס-העובדיםסדריעלהשגחה
מעמדות,שלמשטרלמעיןהביטואתהביאשדה·התעופה

העלובובמראהוהירודבמצבובוהעובדאלוירודים.מיוחסים
שהתריע;כאלההיונחות·דרגה.יצורכאללהתייחסהתחילו

המוסריתהתקלהועלשבדברהסכנהעלהגיטומנהיגיבפני
העמידושוניםבתזכירים ;זהבמצב-ענייניםהכרוכההגדולה,

הצורךועלהגיטולתושביהנעשההמשוועהעוולעלאותם
בצורהוחלוקתההעבדוהסידורשהריובשינויים,בתיקונים

 .עצמםהיהדויםבדיילגמריכמעטנתוניםהיויותרצודקת
 ;כךעלדעתםאתלתתרצולאזהבסדיורהעושיםאולם
ומחבריהםהתזכירםי,אלמתייחסיםהיוגסהובציניותבלעג

שלמשטרחוצפתם.עללהםהראוי "לומג "לצפוייםהיו
השתלטו("ויטאמין")פרוטקציהשלושיטהושלמוניםשוחד
הסובליםיתרעימםויחדדשה·התעופה,עובדיהגיטו.בתוך

העזוולאהמצבשינוישלבאפשרותהלאמיןחדלווהנענים,
עללהתאונןגםחדלויאושוחדוריאובדי·עצות ;ראשלהרםי

מולוחסרי·אוניםחדלי·ישעעצםמראורבים :גורלםמר
בגיםר.הגדוליםוה"יעלרת"התקיפים
 :מעדמורועאתהנדכאתינההמרביאושו

ם, )tלאוןשויזאידבידקרום

ם, ttאעttרדרפרןד ttיזעם llשלעאיך

ורען,פארררtזספארניטמידפרגעט

זען,ניטמידאידנט ttקבריגאדעסאיד

-טעקציע)·רויטאמיז ttע(פר I!דעופעלםמידרוייל
 ...הין ttגיסאוןאהערניטאיז

מיטעט, ttקאיןארועקאידגיידאז

-בעטאידאוןרז ttרוארןווייזאיד
ביין.(ארעסס)קלע ttדאבאידמידהייסטמעןביז

 1צייןדיצווישןצונגזעםשרידאיןהאלט



 89קרבנהגיטר

 :לעבריתובתרגום
 ,שדה·התעופהבעולאנינושא
עגלה·ערופה.הואאני

תראוני,לאבבריגאדה

-תשאלוניאלולמהמהעל
ה, eהרויטאמין·ליחסרהן

והשה.הגדיהקרבן,הואאניוכך

בית·הווע,דאלפעמיאזאשים

-ברעדומזהירמתחנןאני,בוכה
הנזעצר.אלאוחישמוליכיםעד

 !בצרליאשיםכברלשפתירסן

פעולתםמעציבבאופןבלטההגיטושלהאיומהבאווירה
השראהלפניאשרומצפון,מוסרחסריטיפוסיםשלהנפסדת

שלהמעונההגוףעלהמתוקנת.בחברהמקומםכללנודעלא
ארסםאתשמסכוולעגה,כעשבי·ראשאלהטיפוסיםצמחוהעם
ואוייביזריםשונאיםעל·ידיממילאהמורעליםהגיטרלחיי
ה"אלטסטנראט",חבריאתפעםשאלוכאשרהאנושי.המין

טיפוסיםבידיגםהגיטרחיינמסרולמהבדעתם,המיושבים
"האם :נרקבובכאבבצערמהםאחדענהאלח,מפוקפקים

מעציבהעובדהאבל " 1עקומהרגלעלישרהנעללהגעילאפשר
אתבהרבהשעיצבההיאזרעקומה""נעלדווקאכיהיא,

שלהאפלהצלאתשהטילהוהיאבגיטר,החברה,שלתדמיתה
חלרקת·העבהרר.

ודםיזע

עדהיהודייםהמוסדרתשלבפיקוחםנמצאבגיטרתושבכל
שמחוץקבוצות·העברדהבשבילהגיטר.שערדרךצאתורגע

והמשטרההאנשים,אתומגייסבוחרמשרד·העבודהחיהלגיטו,
עובריםהיוכאןהגיטר.שערעדאותםמובילהחיתההיהודית
אותםמוליכיםשהיווליטאים,גרמניםשלמזריזמשמרלרשות

שלבפיקוחםועבדוהמלוויםבידינשמרושם ,העבודהלמקומות
חיתהממנהוחזרההקטנותהקבוצותשללעבודההדרןגרמנים.
אותםהיותמידכמעטנגישות.ובליבשלוםכללבדרןעוברת

היורחוקהבדרןאליהם.להסתגללמדרוהיהודיםהמלווים,
משפי·היוכמו·כן ;לנוחליהודיםלפעמיםמרשיםאנשי·המשמר

העובדיםיותר.ונוחהיבשהבדרןשירליכרםעלהים,עים
למשל,מהגיטר),רחוקיםקרבנה,(פוכרירבפאנימרןכשאנץ

שלוהנוחההצדדיתבדרןהליטאים""הפרטיזניםעל·דייהובלו
רובלחצי- 1941(נסתירמסרייםתיזtלרםובעדהניימן,חרף

תמררת ;לנוחפעמיםומרשיםבדרכםמאיטיםהיולגולגולת)
התגנבשיהודיבשעהעין,מעלימיםגםהיומיוחדתתוספת

מצרכי·מזרן.לקנותכדיליטאילביתבדרן
הגדולות,הקבוצותשללעבודההדרןחיתהלגמרישונה
הארוכה,הצפיהמלבדלשדה·התעופה.ההולכיםשלוניחרד
חיו ,ההרבמורדלריצהה"דירברז"פורמליים,וסידוריםבדיקות

המצעדדרכיהפסקה.ובליצבאיתבצורהבטוריםלצעודצריכים
בשדה·המצבהיהומררעלשנותן.ניתןולאקבועותהיו

רבים,בקילומטריםמתארןהמצעדהיהשםעצמו,התעופה

נאלצוארוכהשעהמסלרלי·הביטון.עלללכתהיהשאסורמפני
הסתירבימיטיט.שלגדולבשטחדרכםאתלעשותההיודים

אתשםהשאיראחדולאעמוק,בבוץשוקעותהרגלייםהיו
אחת,פעםיחף.כשהואבהליכהלהמשיךונאלץמגפיוארנעליו
משמרת·הברקר,לשדה·התעופההגיעהבוקר,לפנות 3בשעה

עזרגשםליל·סעחרהיהאלו.שררותכותבגםהשתתףשבה

 :נשיםשלמחרידותקריארת·עזרהלאזנינוהגיעולפתעניתן.
המררפשבשטחנשיםשלשלמהקבוצהשקעההלילהבאפלת

הקשוחלבםאתגםזעזעההנשיםיללתמשם.ץ'להיחויכלוולא
היה"צריך :בצעקהפרץמהםואחד ,הגרמניםאנשי·המשמרשל

מתעניםשבפקודתםאלההמנוולים,שלראשיהםאתלערוף
 ."!כזהנוראבנזזג·אוויראנשים

קשה.ונעשתהבשדה·התערפההעבודההלכההזמןבמרוצת

היומלטטעוניקרונותהמכונות.קצבאתלהדביקצריכים
ולשאתמידלפרקםצריכיםהיווהיהודים ,הפסקבלינזגיעים

אלולארץ ,ארוכהדרךלפעמיםהמלט,שקיאתגבםעל
 ,ערבלי·ביטרן.מלידחול,בחפירתקשהעבדויםיהיהודהמחסנים.

אחתאחרות.עבוזות·פרןמיניובכלמטילי·ברזלבנשיאת

ארוכותשערתתעלות.חפירתחיתהביותרהמפרכותהעבודות

הפ·ללאועובדיםרבוץטיטבתעלותרגליהםעלעומדיםהיו
מרופטותנעלייםנעוליםהיורביםוכמכושים.במעדריםסקה

ראה , 1941דצמברבחודשאח,דיוםקלים.בגדיםולבושים
עלהתלויהמדחוםכיהעבודה,תחילתלפניאלושורותכותב
התחילהרגעיםכמהלאחרחום. 3°הראהרדים tהמיאחדדלת

 90המדחוםהראההעבוהדס'וםועםקרהתיצפונרוחנו•ז.:,בת

בתעלההפסקהבליאיש 80עבדוהללוה·זzעותכלבמשךקור.

עדקרחמכוסותרגליהםהיוהתעלהמןבצאתםמים.מלאה
כלעל : 1942חורףבואעםהמצבה'היותרנוראהכרכים.

רמאותקפואים,שאבריהםאנשיםפוגשיםהיוושעלצעד
רבעלי·מרם.נכיםהפכואנשים
השתת·רגשישגילוגרמנים,ראנשי·משמרמפקחי·עבודההיו

ארפרוסת·לחםגםבחשאישהושיטוהיוהיהודים.במצבפות
אלהאןמילת·עידו.דגםמשמיעיםהיוולפעמיםמרק,קצת

שונאיגמורים,רשעיםהיורובם ;הכללמןיוצאיםמעטים,היו
חלקכמרהיופרגרלארעבה~להאכזרים.וסדיסטיםישראל
השפלות ,מכרתמלוותהיובעבודה"הוראותיהם" ;ממדיהם

מחג·שלבאיצטלהמתעטפיםשהיומפקחיםהיווהתעללויות.
"הטבעאתלשנותהתפקידאתעצנזםעלנטלורחםכים

צרי·היו"יהודיהם" :לספורטאים,:רתםולהפוךהיחרד'"
הקורבימיגםומעלהממתגיהםעירומיםכשהםלעבודכים
אתמידעינירואותהערום,בגוףברצועתיזורע"כשאני .העז

מתלוצץמהםאחדהיה- " ...לתפארתפורחה•זz,דה :יעמלפרי
היהודימשרד·העבודהפנהבגיטרשסיפרוכפיאכזרי.סדיזםתוך

מפק·עלשישפיעו ,בנקשרתשדה·התערפהמנהל'אלפעםלא
משרד·המכות.אתוניחרדההתעללותמע•ז~יאתלהפסיקחיהם

אולםזה,בכירוןמסריימותהבטחותכביכולקיבלהעבדדה
והמפקחיםלטובה,שינוייםשרםניכרולאעצמובשדה·התערפה

הפראיים.במעשהיםהמ•ז~יכו

במקומותוגםבשדה·התערפה,חיתהאלהממעשיםכתוצאה

נעשתהשבהםמקרמרת·עברדה,שלשלמהשורהבעיר,אחרים
האמצעםיבכלנוקטהיהאחדוכלנשוא,ללאליהודיםהעבודה
מנהלי·חעבודחאולםאלו.מקבוצותולהשתמטלהתחמקשבידו
יהודים.עובדיםשלמלאלמספרתביעותיהםעלויתרולאמצדם
מידמריציםהיובמלואו,עובדיםמספרהופיעשלאביום

ח"חבלנות"עלהשטאדט·קומיסארואלהגישטאפראלהודעה
מאד.מסוכנותהיוהגיטרבשבילהדברותוצאותהיהודים,מצד

הנקשרתשיגרדאתלהפסיקאיפואהחליטה"אלטסטנראט"
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אחריםבאמצעיםונקטהגרמנים,מנהלי·העברדהאלהמשפילות
מתמנהקבוצת·עבודהכלמתוךאחדהיהכאמור,המצב.לתיקון
מקום·אלאנשיועםהולךהיהוהוא(קולרננפירר),לראשה

לברורהחלוה"אלטסטנראט"אנשיעימם.שםונמצאהעברדד,
שידעובאופיים,והגמישיםהזריזיםאתראשי·הקבוצותמבין

הקנו·בראשללכתנבחרואלהמצב.לכללהסתגלבפקחותם

המשימההוטלהרעליהםהקשים,מקומות·העבודהאלצרת
ולד·והמפקחיםהמנהליםלבאתשרנותבדרכיםלרכך.

לטוביםקשיםמקומותלהפוךלהםעמדכשרונםאמונם.אתכרש

פעולתעליהם.הקופציםשרבוכ,ךכדיעדביותרונוחים
הגיטר.לתושבירבהברכההבאיהאלה"מרמחים"
הגיטרקירםימיכלנמשכהבשדה-התעופההיהודיםעבודת
לשדה·דרושהיההגדולה,הבניהעבודתסירםלאחרגםבקרבנה.
ברובםגוייסראלהרגםקבועים,עובדיםשלגדולמספרהתעופה

שהפךהגיטו,מתוךהוצאו 1943נובמברבסוףההיודים.מבין

שרכנוהםהיודים.מאותלמחנה·ריכוז,רשמיבאופןבינתיים

תושביםהרוסיים.השבוייםקודםברשחנובמחנה ,באלקסוט

הקבועיםלעובדיומאזהיוהשבויים""מחנהשלאלהחדשים
ביוליהגיטרשלהגמורחיסולועדעבדושם ;שדה-התעופהשל

מחנות·אלהביטו,יהודישארעםיחדנשלחו,רמשם , 1944
בגרמניה.("קאצטים")הריכוז

* 
למדוכאיםהיהודיםעובדיואתהפךבקרבנהשדה·התערפה

עלחרותשאות·המזרתונפש,גרףמעיניעפר,עדומושפלים

זהעבודה""מקרםהרסבלהה,ובלילותאימיםבימימצחם.
שלודמםלשדםאתומצץכרחםשאריתאתסחטבריאותם,את

שלזיעתםספוגהיהשדה·התערפהשלהענקיהשטחהיהודים.
דממם.רווייםרמסלרלי·הביטרןהגדוליםובנייניוהיהודים,

הדועכיםחייהםאתשליורההמבעיתהצלהיהשדה-התעופה
קרבנה.גיטרשלחיסוריםבנתיבהיהודיםשל
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בשדה·התעופההעבודהבעיות

בשדה·העבודהחיתהקובנהגיטושלמדםהעקובהבמסכת

סיפורזהו-ביותרהמכאיביםהפרקיםאחדבאלקסוטהתעופה

תחתובשלג,בגשם ;לשד·העצמותאתהמורטתעבודת·פרךעל
במל·ללחם,הרעביםקובנה,גיטויהודיעבדוהלוהטת,השמש
בספרניתןזהעגוםפרקשלממצהתיאורשלהם.הקיוםחמת
אניקובנה".בשדה·התעופה"העבודהקפלןי.שלבמאמרוזה
הענין.שלספציפייםהיבטיםכמהכאןלציידאנסהרק

לנצלהנאציםתיכננולאתחילהכימעידים,רביםסימנים

התכוננוהםהכבושים.באזוריםהיהודיםשלכוח·העבודהאת
השמדהכלומר,היהודים,בעייתשלהסופי""הפתרוןלקראת

הגישטאפוראששהיהמיהיהודית.האוכלוסיהכלשלטוטאלית
עללברליןשלובדו"חכותביגר,שטאנדארטנפיררבליטא,

אךליטא.יהודיכלאתלחסלהתכווןכישביצע,ה"אקזקוציות"
לכך.התנגדהצבא,ראשיבתנויכתהגרמני,האזרחיהשלטון

ניאותאזרקצבאיות.למטרותלכוח·עבודהזקוקיםהיואלה

נציאן. 15ובסווכשאורליבקרבנה,בווילנה,גיסאותלהקים

להםיהיווכיהרוסיםאתמהרהעדיביסוכיקיו,והגרמנים
יפתורזהודברלידיהם,שיפלובשטחיםוהותרדיכזחות·עבדוה

פעולות·המלחמהאךשונות.לעבודותכזח·האדםבעייתאת
הגר·הרגישוהראשוניםבחודשיםכבראחרת.כידוע,התפתחו,

בהמר·מתוהרוסייםשבויי·המלחמהבכוח·אדם.מחסורמנים
שכר ;הוחזקובהםהבלתי·אנושייםהתנאיםועקבמרעבניחם

לופיכךנמוך,היהליטאיםלפועליםהגרמניםששילמוהעבודה
הגר·שניסוחובת·העבודה :הכפראלמהעירמהםרביםברחו

הליטאיםשרובמאחרהצליחה,לאהליטאיםעללהטילמנים
היהודיםאתלנצלהגרמניםהחלדאי·לכךממנה.התחמקו

ככזח·עבודה.

צבאיותיחידותבכמהתחילההעבידוקובנהגיטויהודיאת
משמרתחתומעביריםבגיטוחוטפיםהיוהאנשיםאתבעיר.

בספטמבר-15בחלזהנעבידניכרשינוילמקומות·העבודה.חזק
שלפרנובאלקסוט,שדה·התעופהשללמינהל·הבניה . 1941

השל·ממוסדרתהמינהלתבעולכןבפועליםמחסורהיהקובנה,
כמהלספקבתביעההחלהדברעובדים.לדלספקהגרמניטון

שבויי·המלחמההועבדוזמןבאותולמשמרת·לילה.גבריםמאות
עםלהפגישםרצולאוהגרמניםהיוםבשעותהסובייטיים

היהודים.

קילומטרים,כשמונההיהזשדה·התעופההגיטוביןהמרחק
במשאיותלעבדוהבתחילההסיעוהיהודיםהעובדיםואת

המוקדמות.הבוקרבשעותהרחזיררם

בשדה·לעבודהשנדרשוהיהודיםמספרהגיעקצרזמןתוך
שלגדולכהמספרהסעתלאלף.עדבמשמרת·לילההתעופה
איפראהחלוהםמותרות.בבחינתהגרמניםבעיניחיתהעובדים

מערלה.שמירהתחתברגל,ושרבהלוךהקבוצהאתלהוליך
חוסרוהורגשבהמוניהםמתרהרוסייםששבויי·המלחמהמאחר

במקומם.נוספיםיהודיםלהביאהתביעהבאהעובדות, t:Jידיי

הגיעהגיטומןשנתבעויהודיםעובדיםשלהכלליהמספר
 : 5ooo. 1ל·

לגייסהיהקללאשכןהיהודי,הגיטולמינהלבאוקשיםימים
עבדות·פרךזרשחיתהערדמהעובדים,שלגדולכהמספר

לחם·גראםמאותוכמהמימימרק·כרובקערת :ירודהוהתזונה

בתקווה,זולעבודהשהתנדבויהודיםהיואף·על·פי·כןטיט.

רהגלייהחטיפהבפניעליהםיגןמשמרת·עבודהעלשהפתק
הגיטרחיסולשבשעתאחריבמיוחדגברהזותקוהרהגיטו.מן

לתעדוות·הודותרביםניצלו , 1941באוקטובר-4בהקטן,

העבודה.

הגדולה.ה"אקציה"בעתבאוקטובר, 28ב"באלאשליותהקץ
שניהלהואוהואוארקחהגישטאפואישפיקדה"אקציה"על
לראותסרחלאאףהואלמוות.ומילחייםמי-הסלקציהאת
נשלחובשדה·התעופהשעבדויהודיםאלפיתעודות·העבודה.את
שעהאותהשחזרוכאלהוביניהםלמוות,משפחותיהםעם

·הלילה.ממשמרת

שאלההגיטומנהיגיבלבהתעורהרהגדולהה"אקציה"אחרי
יהודיםעובדיםשלוהולךהגזלהמספראתלארגןכיצד :נוקבת
לברי·היהודיםמספרגםשגדלבשעהשדה·התעופהבשביל

ידרהגיטויהודישמספרבשעהזאתוכלבעיר.גאדות·העבודה
מחציתו.עזכמעט

משרז·בטענותהתחשבלאשדה-התעופהשלמינהל·הבניהי
מלואלספקותבעהגיטושלה"אלטסטנראט"שלידהעבודה
כדיהגזולה.ה"אקציה"לפנישהיהכפיאיש, 5000-המספר
הקלותינהיגתביעותיו,אתשיקטיןמינהל·הננייהעללהשפיע

-בשזה·התעופההעובדיםתזונתאתוישפרבעבודהמסויימות
אלההיובענין.שיטפלואנשים,שניה"אלטסטגראט"מינה
דיברנושנינואלה.שורותוכותבז"לגרינהאוזשמואלד"ר

כדישונים,ואמצעיםדרכיםלנסותעלינווהיהרהוטהגרמנית
החוזריםאיומיואתיבצעשלאמינהל·הבנייה,עללהשפיע
הואלשהד-התעופההנדרשהיהודיםממספריחסרשאםונשנים,

לגישטאפו.כךעליודיע

מינהל·הבנייה,שלהראשיהמפקחעםמגעליצורבידינועלה
בעבודותמחבלים"היהודיםומאיים.מזהירשהיההואגיילינג.
עזרולאפסק.-למלחמה"החיונייםבשדה-התעופה,הבנייה

היאשולחנועלשמנואשרטבעת·הילרמיםותחנונינו.נימוקינו
ואהלהואכיזיענואיומיו.אתקייםלאהוא ...שהשפיעה
 ,הגיטרמשוכנימקבליםשהיולמתנות,יוצאתנפשםלוהכפופים

מאסולאאלהגרמניםבגרמניה.למשפחותהיםלהעבירםכדי
 ...טכסטילדבריפוררת,שעונים,לקחוהם :דברבשום

קשים.מסיבוכיםהגיטרעללשמורביזינועלהכך

רקהגיטומןביציאהנרשםפועלים 5000שלהנדרשהמספר

ליענקלורקאךנתאפשררכאלהובותרתפררמאלי.באורח
מונהשהיהה"אלטסטנראס"מסעםהממלוחהממונה ,ובסקיורב
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לעשרתהצליחתמידהשער.זרןהיוצאיםהעובדיםמספראת
בשדה-התעופההיצואים.מספרשלקסמיםחשבוןלגרמנים

או 3000רקהגיעושנדרשו 5000שבמקרם ,מתבררהיה

רבים.ילדיםרכןנשיםבעיקרהיושבארואלהעובדים, 3500
איומיםמושמעיםחיוושרבבמינחל·הבנייח,קמחחיתהשעורריה

האיזררלקרמיסארמשלמיםהםכיטעןמינהל·הבנייההביטו.על
רמאותמתנהלתכאןואילויהודי,עובדכלעלליזםניגים 1$ ו:'! 75

במתנותהגרמניםאתלהרגיעצררןהיהושרב ...כזאתמארסה
חם ;רבי·זכרירתחברי·מפלגהרובםהיואלהגרמניםשרנות.

השתוללו,-חיים""לעשרתוהשתדלוהחזיתמןרחוקיםהיו
ממינהל·הבנייהאחדלאשמאל.רעלימיןעלונאפילשכרהשתר

כדילררפא·הגיטר,ל"פררטקציה"זקוקהיה·התעופהשדהשל
אתלאהובותיהם.הפלותיבצעוארממחלת·מיןשירפארהר

הפרטייםהאינטרסיםלמעןהגרמניםניצלוועמדותיהםמעמדם
איפראוהיוהשדו,דהיהודיהרכושמןנהנוהםעצמם.של

היהודים.שלזהעברדת·כפיהמקררבקירםמעוניינים
היהודים,"דאגו"לזאת-נסתיימהלאשדה·התערפההקמת
מכליהםיצאולאהגרמניםגםאןהעבודה.במהלןשחיבלו

לשבתבנוחעצמםחשוהםרבותמסיבותהעבודה.תסתייםלמען
לחזית.לצאתולאבעורף
סייעה"שדה-התעופה"שלהאומללהשהפרשהספק,אין

הקרבנאי.הביטוחיילהארכתבמקצת



גרב ·'ל.

העירוניותהבריגאדות

א

בגיטוכינובריגאדעס)(שט~טישעעירוניותבריגאדותבשם

למקדמותלעבודהשנשלחוונשיםגבריםשלקבוצותקובנה
 1באלקסוט.שדה-התעופהבבנייתהעבודהעלנוסףבעיר,שזנים

עובדיםלספקמהגיטרלתבועהגרמניםאתשאילצההסיבה
רבתי·מלאכה,בתי·חררשתבעיר,גרמניצבאיחידותבשביל

בכך,נערצהחיתהשזברת,גרמניותחברותבבעלותהידשבדרנם

שלניכרמספרהגרמניםגייסו 1942רבחררף 1941שנסתיר
ליטאיםלכך,נוסףובחזית.בגרמניהלעבודהליטאיםפועלים
חמורלמחסורגרםזהכללכפרים.עוברוהעיראתנטשורבים

בהפעלתםמעונייניםהידשהגרמניםבמפעליםערבזרתבידיים
עובדיםלספקמהגיטותבעוכךמשוםתפוקתם.ובהגברת
עבודתם.בעדשילמולאשליהודיםעודמה ,בעירלעבודה

מאותכמהרקובהןעירוניותבריגאדרת 15-10הידתחילה

מספראתמקציבהיההגרמניה"שטאדט·קרמיסאר"אנשים.

שלידמשרד·העבודהועלבעירהעבודהלמקוםהעובדים
העובדים.אתלספקהחרבהמוטלתהיתהה"אלטסטנראט"

בהרבהירדהה"אקצירת"תקופתשאחרילמרזתהזמן,במרוצת

העירוניותבבריגאדותהעובדיםמספרגדלהגיטו,אוכלוסיית

מספרגדלבמיוחדאיש. soooלכ-הגיעשמספרםזמןוהיה
שהקצבתאחרי , 1942שנתבתחילתהעירוניותהבריגאדות

לשכת·לידיה"שטאדט·קרמיסאר"מידיעברהמהגיטועובדים
הגרמנית"העבוהד"לשכתהרקמהובגיטוהעירוניתהעבודה

 2הרמן.ג.שטורמפיהררס.א.שלבראשותו

קרבנהכלכינדמה,היה 1943לסתיורעד 1942שנתבמשך
הנדקרבשערתיהודים.שלמקרמרת·עברזהמכרסיםרפרבריה

קבוצותהעירברחובותלראותהיהאפשרובערבהמוקדמות

לגיסו.וחזרהלעבודהמשמרתחתמובליםיהודים
כאלההידאחי.דהיהלאהעיררנירתהבריגאזרתשלגוזלן
מכמהרקמררכברתשהידוכאלואנשיםמאדתבהךשעבדו

קידמוזמןכלשפעלובריגאזרתהידמיחידים.ואפילוות,,עשר
היובריגאדותקצר.זמןרקשהתקיימווכאלוהגיטושל

היהלאבהןהעובדיםומספרבחדשות,ומתחלפותמתחסלות
קבוע.

 ,בנזלןלאכיאם ,כללבזרן ,הידבבריגאזרתתנאי·העבדרה
 • rלמקרמרומהגיטרהדרךבשזה·התערפה.מאשריותרקלים

לשדה-התעופה.מהדרןקצרהחיתהבעירהעבודה

מהסבלפטוריםבדרנםהידהעיררנירת""הבריגאדרתעובדי
בעתשדה·התערפהעובדישלמנת-חלקםשהידוההתעללות

(מייס·הא,מניםביןהעובדיםוחלוקתמיוניםספירות,בזיקות,

בשדה-התעופההעבודה :קפלןי.שלמאמרואתזהבספרר' .!

קרבנה.
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קרבנה.בגיטרהגרמנית

העובדיםהשוברת.הגרמניותהקבלניותהחברותשלטערס")
בכלהשמייםכיפתתחתולאבנייניםבתרךבחלקםעבדובעיר

גםהי.וקפדנית.פחותחיתההעובדיםעלההשגחהמזג·אוריר.
לעובדיםוהיחסתנאי·העבוזהשבהם ,בעירמקומרת·עברדה

בבניושעבדה ,".ס.ס"וואפןבבריגאזהמא.דקשיםהיו

מעמידיםס.ס.אנשיהיו ,לשעברהעבריתהריאליתהגימנסיה
מדגימיםאקדחיםבויריותהיהודיםשלראשיהםעלבקבוקים

כצלפים.כשדונותיהםאת

שלערב·בזה,היהעירוניתבבריגאדהבעבודההגדולהיתרון
חיתהבעיר.הליטאיםעםבמגעלבראררת TLיהאפחיתהבהזים
היהאפשרמהליטאיםשכןרנה, ,11רא•ממדרגהחשיבות;'כך

שערדאחר~ם,וחפציםלבניםבגדים,תמורתמצרכי·מזרןקבל!,;
הגרמנים.שלוההחרמותהחיפושיםכלאחריבגיטרבסתרנותרו
פעקאלע").א("מאכןחבילה""לעשרתלזהקראוהגיטרכלשרך
לגיטולהגניברבערןהיה 1942שנתשלבמיוחדהקרבחורף
להסתרתדרכיםלפעמיםנמצאוהבריגאדרתדרךלהסקה.עצים
חשובהיהליטאיםמכריםעםהמגעליטאים.אצלמהגיטרילדים
שעריסגירתלפנירכושאצלםשהפקידויהודיםלאותםמאד

הגיטר.

הבריגאדהמהגיטר.בריחהענייניהוסדרוהבריגאדרתבעזרת

וביןהגיסוביןקשרלקירםהיחידהאשנבהיתההעירונית
במנהל·העבדרה ,הגרמניבחיילתלויהיהזהנחרץ.העולם
מתנותמהיהודיםסוחטיםהיווהםהליטאי,ארהגרמני
האישית.לתועלתםהבריגאדהאנשיאתומנצלים

לעזובמצליחיםהיהודיםהידשבהםבעיר,מקרמרת·עברדההיו

לד.זקוקיםשהידליטאיעםלפגישההמקדםאתקצרלזמן
מא.זמסוכנתחיתהצהוב,מגן·דרדסימניבליכזר,יציאה

שילמדורביםהמשרטטיםהבודדיםליהודיםארבתהגישטאפר
כזה.קצרטיולבעדבחייהם

לעתיםבדיקה,הגיטובשערעובריםהיומהעבודההחוזרים

שלהליטאייםארהגרמנייםהשוטריםשערכומא,דקפדנית

הצליחושלאהחבילותאתפעםמידמחרימיםהיוואלההגיטו
מעיניהם.להסתיר

העובדיםהיהודיםשמספר ,בכךמעונייוהיהנזלוהגיטר
מקרים,בהרבההאפשר.ככלגדוליהיהבעירשרביםבמפעלים

כזיעירונית,בבריגאדהיעבודמבני·המשפחהשאחדהיהדי

רבות,לאכיאםתקופות,היוהמשפחה.כלכלתאתלהבטיח
אתאילצובעירשוניםממקרמות·עבודההגדולותשהדרישות

גידוללשדה-התעופה.היוצאיםמספראתלהפחיתהגרמנים
לאבמידהמשפרהיההעירוניותבבריגאזרתהעובדיםמספר

לא·מעטים,שעובדיםמאחרבגיטר,התזונהמצבאתמבוטלת
מצרכי·מזרן,מהעירלהבריחהצליחווסכנות,קשייםתוךאמנם
בגיטו.למכירהגםאלאמשפחותיהם,בנילצונירקלא

להכניסדרךמצואיםהיו ,בעירבמפעלי·מזוןשעבדוהיהודים
המפעלים.מתוצרתמשהולגיטר
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רקבעיר,במפעליםביהודים,הגרמניםהשתמשותחילה
משאות,נשיאתאדמה,חפירתכגון"שחררה"פיסיתלעבודה

לביןפשוטיםפועליםביןהבדילוולאוכדרמה,ניקויעבודות
בעובדיםהמחסורבשלנאלצו,הזמןבמשךבעלי·מקצוע.

להעסיקהתחילוואזהקואתלשנותבעלי·מקצוע,ליטאיםי
נגרים,חשמלאים,מסגרים,מכונאים,-יהודיםבעלי-מקצוע

בעלי-המקצעושלתנאי·העבודהוכדומה.מהנדסיםבנין,פועלי
השתדלהגיטרשלמשרד·העברדהיותר.קליםבמקצתהיו

מהאינטלי·עוזריםמספראמיתיבעל-מקצועלכללצרףתמיד
פתחהדבר,עללהקלכדימקצוע.חסריומאנשיםגנציה

נגרות,למסגרות,מזורזיםקורסים 1942באביבה"אלטסטנראט"
גרעיןשימשואלהקרוסיםובנין.ביטוןעבודותפחחות,נפחות,

 sבגיטן,מכןלאחרשנפתחהמקצועילבית·הספר

הבריגאדה""ראשעמדעירונית""בריגאדהכלבראש
העירו·הבריגאדותמחלקתעל·ידישמ,נה ,("קולונן·פירר")

ליחסיםלדאוגהיההעיקריתפקידומשרד-העבודה.שלנידת
בו ,ליטאיאוגרמני ,המפעלמנהללבידהעובדיםביןטובים
משרירות·היהודיםהעובדיםעל ,שניתןבמידה ,להגן Iעבדו
לזמן·מה"להיעלם"העובדיםעללהקל 1"אדוניהם"שללבם

ליטאיעםלהיגפשכדי ,בכךיבחיןשמישהומבלימהעבדוה,

"הבריגאדותאנשישלותנאי-העבדוהמצבםוכדרמה. ,בעיר

אומץ·זריזותם,בתבונתם,רבהבמידהתלוייםהיוהעירוניות"

להםשהיואלההבריגאדרת","ראשישלהאחריותורגשליבם
תנאיאתלשפרבידיהםעלההללו,והתכונותהכישורים

רעהבריגאדהולהפוךהעירונייםבמפעליםעבודות·הכפיה

אמת,יחסית","טובהארל"טובה"גםולפעמיםלפחות·רעה
בעיקרמעמדםאתשניצלוגםהיוהבריגאדות""ראשיבין

הבריגאדהלאנשיהוגןבאופןעזרודרכםאבללטרבתם·הם,
אפשרית.דרךבכל

שלידמשרד·העברדהעלוקבוערבלחץשהיהמאליו,מובן
אותםשיעבירבשדה·התערפה,העובדיםמצדה"אלטסטנראט"

הפיסימצבםעללהקלכדיבבריגאדה·עיררנית,לעבודה
לעבורהשתדלוורעותקשרתבריגאדרתעובדיגםוהחמרי.

הדרישותלכללהיענותהיהאפשריבלתי"טובה".לבריגאהד
"טובה"מבריגאהדעובדהחלפתכשלעצמן.צדוקותשהיוהללו,
מחפשיםהיוהנפגעיםעצומה.בהתנגדותנתקלתתמידחיתה

שהעניקומתנותתמררתשוח.דממתןגםנרתעוולאפרוטקציה
הגר·המנהליםעםקברניהלעתיםעושיםבריגאדרתע,ובידהיו

ירשולאשאלהעל·מנתעבדו,הם.בהמפעלים,שלמביים
ואזלהם,ורצוי""דרושעובדממפעלםלהוציאאופןבשום

שהפכוהבריגאדרתבהרכבשינוייםלהכניסהיהאי·אפשר
ומחוסנות".ל"סגוררת

כדיצעדים,בכמהנקטההעירוניות""הבריגאדותמחלקת
לזמןמזמןוקשים.רעיםבמקומותהעובדיםאתבמשהולפצות
"טובה"עירוניתלבריגאדהאחדליוםלהצטרףלעובדיםהתירה

ג~ניתנהכזאתרשותמזרן.חבילתעםמשםלחזורעל·מנת
ה"אלטסטנראט",מנגנוןולעובדיהגדוליםבתי-המלאכהלעובדי

הכלכלימצבןאתלשפריחיהדאפשרותזאתחיתהשלגביהם
מבני·המשפחהכמההיושבהןמשפחות,לגבימשפחותיהם.של

מהםחלקלסדרמשרד·העברדההשתדלבעבודות-כפיה,חייבים
משרד·הצליחלאהמאמציםלמרותיותר.נוחבמקרם-עבודה

הגיטראוכלוסייתביןחובת-העבודהמעמסתאתלחלקהעבודה
גםואולימאדקשהזההיההגיטובתנאיוצודק.שורהבאופן
אפשרי.בלתי

המקצועיבית-הספר :אדלייסקיי.שלמאמוראתזהבספרר' • 3
קרבנה.בגיטד

ב

העירוניות","הבריגאדותמאותןחלקעלפרטיםכמהלהלן

עבדות·הכפיה.פרשתבכלומיוחדחשובמקרםשתפסו
בעל·הרכושמרביתשלהמאורגןוהגזלהביטוסגירתאחרי
כמהנדרשולגיטר,בעברםעמהםהביאןקרבנהשיהדויהערך,
בגיטרדיועהשחיתהבבריגאדהלעבודונשיםגבריםעשרות
פיקוחותחתעמדהזובריגאדהבריגאדה"."יררד~ן :בשם

מה"שטאדט·קומיסאריאט"מפלצתאותהיורדאן,שלהישיר
ר,בריגאדהאנשיהגיטו.ענייניכלעלהראשוןהממונהשהיה
חלקהגרמניםריכזובואשרקרבנה,עירייתשלבבנייןעבדו

הגבוהההפקידותאנשיביןשחולקלפניהגזולהיחרדימהרכוש
תופרותחייטים,-הבריגאדהעובדיב"שטאדט·קומיסאריאט".

אתומיטהשולחןמלבנילטשטשפקודהקיבלוועוזריהם,
עסוקיםהיומומחיםחוטיםהקודמים.בעליהםשלהסימנים
היחד·שלוזהבכסףמכליהמונוגרמותשלאמנותיתבמחיקה

באמצעהגיעה,כאשרוקישוטים.לפרחיםהפכואותיות-זים
יהדוישלהקבוצהקרבנהשללתחנת-הרכבת , i941נובמבר
והםבמזרח,לעבודהמועבריםהםכילהםשנאמרגרמניה,
העבירולהשמדה,ל"פורט·התשיעי"ישרמתחנת-הרכבתהובלו

יפהארוזותהיוהמזוודותמזוודותיהם.אתהאמורהלבריגאדה
השםבתוספתבעלה,שלשמררשוםהיהמהןאחתכלרעל

הבריגאהדאנשיהנאצים.לחרקיבהתאם"שרה",אר"ישראל"
 :במזררדרתשנמצאוהתעודותעלבהתרגשותמספריםהיו

במלחמת·הגרמניבצבאקציניםארכחייליםתערדרת·השתתפרת
ותמונותמסמכיםהצטיינות,אותרתקבלתהראשונה,העולם

משפחתיות.

מרסןבבנייתאנשיםהועסקוהגיטרלקירםהראשונהבתקופה
ברי·על·ידיברצעהזרעבדוהגרמנית.פלוגת-משטרהעבור
ראש·שהיהמהגיטר,מילס.המהנדסשם(עלמילגאדת

היהוידם.בקרבפופולריתשהיתההבריגאדה),

שדה·אחריגודלולפישניהיהאשרנוסף,מקום-עבודה

הרסבאר·דיבסטגרוסה"דיבשםידועהיהבאלקסרט,התעופה
חיתהזריחדיההגדולה).הצבאית(יחידת·הבניהשטא.לה"
מספרבהם.בקירןובעבודותלצבאקסרקטיניםבתיקוןעסוקה

לקבוצותהתחלקווהםאיש sooל-הגיעשםשהועסקוהיהודים
ומשרטטיםמהנדסיםקבוצתעבהדהיחידהבמרכזשרנות.

בנאים,במקצעוםהועסקושוניםבמקרמרת·בבייהמהגיטו.

מהגיוט.וזגגיםצבעיםמסגרים,נגרים,טייחים,

 :קייסטרצ'יוברח'במנסרותעבדוהזרמהיחידהקבוצותשתי
ובפאבימרן.כשאבץאחתוערדבאלקסרטעבהדגדולהקבצוה

יהודיםוטכנאיםמהנדסיםבחלקםעבדובעיררושת nבבתי·ה
והגרמני~המפעלים,שללשעברהבעליםשהיויהודיםואפילו
אנשישלבריגאדותרכשררנרתיהם.ידיעותיהםאתשםניצלו
"סילבא",טקסטילבמפעלי"גומא",בבית-החרושתנמצאוהגיטו

קצר),(זמןלגפרוריםבבית-חרושת"לאפה",הפרוותבמפעל
בסארגבי,רפרמרנץ)גדויבסקישל(לשעברללבניםבמפעל
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יאנזבחברחובעבדו ,גיטזלסמוך Iזילייהנהרעלגשרלמעבר
לשעבר,זסזלזבייציקאזז'ינסקישלזטחנזת·הקמחבמנסרות

"ליזזלא",לחזטי·ברזלבבית·החרזשת"אזניברסל",במנסרה
לתיקוןבבתי-המלאכה ,(לשעבר)"אזרט"בית-הספרבבניין

עוז.ר(פילץ)לבדבמפעלמבזבזת,

התפלל(בוהישן""בית-הכנסתכגוןבעיר,מבתי·הכבסתכמה
בית-הכנסת ,)ל"זספקטוריצחק-אלחנןר'המפורסםהרבבזמנו

למח·הגרמניםהפכוואחרים,הויסמאן""בית-הכנסתה"חדש",
מתקניםהיומהגיטזיהודיםנגריםמיהודים.שנגזלורהיטיםסבי

אותם.ומרפדיםהרהיטיםאתשם

העבירוהגיטז,יהודיאצלשהחרימווהכסףהזהבחפציאת
בסבלותשםעבדווהיהודיםלחקלאותהבנקלמרתףהגרמנים

קבוצהעבדהסיימוברחובלגרמניה.האוצרותהעברתלפני
שםעסקוהיהודיםפזליציי"·"אורדנזנגסשלבבריגאדהגחלת

בגדים.ובתיקוניבתפירה

מכוניותשל(חניון ".פ.ק.ה""בעבדוגדולותבריגאדות
(משרד ".א.ב.ה"·בוהצבא)להזנת(משרד ".א.פ.ה""בצבאיות),

במשרדעבדוי·רדיו nמומשלושהשלבריגאדתהצבא).לביגוד
בחזית.המצבעלבגיזgןנדועומפיהםהמנוקה
יהודיתבריגאדהעבדההניימןנהרעללגשר·הרכבתקרוב

בתיקוןשעסקהבילפינגר",-"גריוהגרמניתהחברהאצל
בגיטומא.דקשיםהיוזאתבבריגאדהתנאי·העבודההגשר.

וצהוב).(ירוקגעלאוןגריז :זולחברהקראו

בשבילבריגאדהקשים,בתנאיםעבדה,ביימןהנהרעל
גרוטאותשלוסבלותבסידורהשועסקהשרה",מאיורה"שטאב
מתכת.

החמישי",ב"פורטהבריגאדהעבדהמאדקשיםבתנאים

לספק·נשקזהמקום-עבודההפךהזמןבמשךבשק.בסבלות

גונביםהיוזאתבריגאדהאנשיבגיטו.הפרטיזניםתבועתבשביל
לארגוןאותוומוסריםלגיטואותומבריחיםהפורט,ממחסןנשק

 4הפרטיזנים.

יבש,לניקוימכבסהחיתהדאוקנטו,ברח'העיר,במרכז
מורכבתחיתההבריגאדהבגיטז.היולוין,משפחתשבעליה,
במכבסהנשאריםהיוהםהזמןרובנשםי.וכמהגבריםמשלושה

במכבסהמועסקיםהיולשעברהמכבסהבעלישמירה.כלללא
שחיתההגרמניםוכלקומיסאריאט"ה"שטאדטאנשיכמומחים.

לצרכיהםהמכבסהמשירותינהניםהיוהגיטו,עלשליטהלהם
הבריגאדהדרךכסף.איוחינםכמובןמשפחותידם.,ולצוני

לפגי·יוצאקובנה,בגיטוהמחתרתראשילין,חייםהיההזאת

נתפס.גםהואולידההמחתרתבעניינישזתיז

ב"ביתשעבדה ,במינההמיוחדתהבריגאדחאתלהזכירכדאי
 ,בגיטוהספריםלהחרמתה"אקציה"אחריבקוננה.העם"

ממאהלמעלהמשאיותבעשרותטוימהגהוצאו , 1942בפברואר

גרמניםכמהל"אלטסטנראט"באוהימיםבאחדספרים.אלף
לפנהיםשיועמדוודרשו ,.ס.ס·השלהשחוריםבמדיםם,יצעיר

אנשיאלההידבזריה.עלעבריתשידעויהודיםכמהלבחינה
בראששעמד-רוזנברגהרייכסלייטרשלשטאב"ה"איינזאץ

הכבושיםהשטחיםעניינילניהולהמזרחלענייניהמיניסטריון
במזרח.

עלגםלהשתלטהיהה"איינזאץ·שטאב"שלמתפקידו
ל"אלטס·אזשבאוהגרמניםאחדהיהודים.שלאוצרות·הרוח

שלידיעותיהםאתבחןוהואודקדוקעבריתקצתידעטנראט"
לפניו.שהתייצבווספר,עטואנשילעבריתמוריםכעשרים
לבדיקתהבריגאדההורכבהזכךאנשיםארבעהבחרמתוכם

לגרמניה.ונשלחובארגזיםנארזויקרי·ערךהספריםהספרים.
בפטראשזן,לניירלבית·חרזשתכפסולתנשלחוהספריםיתר
מקרבנה.רחוקלא

"מאיס·לכשדבבית·החרושתהועסקומהגיטונשים-100כ
פופולריהיהזהעבודהמקוםעופות.שלנוצותבמריטתטאס"

הגיטו.נשיבין

העתוןשלומדפיסיםסדריםבתוועבדויהודיםמומחי·דפוס
כמהלגיטזמביאיםהידהםבקוננה.שהופיעהיחידהגרמני

עדהגרמניםבעיניחשובהחיתהעבדותםהעתזן.מןעותקים

הגיטזיהדוישלוהמשלוחיםהגיטוחיסולשבזמןכך,כדי
המשלוחעדבגיטזהאמוריםהמדפיסיםנשארולגרמניה,
האחרון.

הגישטאפובבניינישעבדהזזחיתהבגיטוידועהבריגאדה

מבעלי·מורכבתחיתהזאתבריגאדהליפצר.ב.עמדובראשה
ואחרים.סנדלרים,חייטים, :ביניהםבגיטו,הטוביםהמלאכה

היהליפצר sבעיר.הגישטאפזאנשילשירותעמדההבריגאדה
משרד·העבהדזבדרישותכללהתחשבולאבבריגאהדהשליט

בסתיוהגיטז,"קסירקזט"התחלתעםה"אלטסטנראט".אז

בית·והדקםה"אלטסטנראט"לבנייןאנשיההזעברז , 1943
לעמודהמשירשבראשוהגישטאפו,לשירותקטןמלאכה

בבית·מהפועליםכמההסתירוהילדיםאקצייתבזמןליפצר.

הגישטאפושלשהשםתקווהתוךילדיהםאתהזההמלאכה
הילדיםהוצאומשםגםאבליחפשזם,לאדשםעליהםיגן

נוראה.באכזריות

רובלהתחסלהחלולמחנה-הסגרהגיטזשלהפיכתועם

העירזביזת"."הבריגאדרת

מחתרת,לשתולדזתיה :ל~יןוזבבדאוןא.צבישלבספרם 'ר . 4
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אתזהבספר 'ר-בגיטוליפצרשמילאהעגוםהתפקידעל . 5

ותדמיתו.הגיטו :גרפוגקלל.שלמאמרו



יליןמאיר

בוחנות·העבודה-הגיטושלוחות

א

בשדה·התערםההכפויההעבודהבתנאיהרבהשרבילמרות

מכנהזאתבכללהםהיהמאידך,העירוניותרבבריגאדרתמח,ד
יזםמדיחוזריםהיוהיהודיםשהעובדים ,בכןשהתבטאמשותף

ולמשפחותיהם.לבתיהםלגיסו,העבודהבגמר
מחוץ ,ם· 1שרנבמקומרתלהקיםהגרמניםהחלו 1942בקיץ

לאהםהגיטר.מןלעובדיםמחנרת·עבודהממנו,ובמרחקלגיטר
חיתהלאמקרם·עברדתם.בקירבתגררגםאלאשם,עבדורק
במקריםמלבדלגיסו,העבודהאחרילחזוראפשרותשרםלהם

לגמרי.כמעטנרתקרהגיטרביניהםוהקשרהכלל,מןיוצאים
(בריגאדרת"אריסן·בריגאדעס"בשםאלהמחנותר·כינבגיטר

חרץ).

 :תקופותשתיביולהבחיןישאלהמחנרת·עברדהבתולדות
-רהשניהלערך, 1943נובמברעד 1942מקיץנמשכההראשונה

לאהראשונהבתקופה . 1944ביוליהגיטרחיסולרעדזהמזמן
משרםהגיטר.שלמעמדולשינויקשורההמחנותהקמתחיתה

המחנה,אלהגיטרמןלמגרדים,רכןלעבודהההעברהחיתתכך
מספרגםזמנית.רק , iJלמעשגםמסויימתובמידהלהלכה

 .גדוללאיחסיתההיומחנהמחנהבכלהעובדים
הגיטרשלמעמדוהשגיח.בתקופההמצבהיהלגמרישרנה

השלטוןשלמרשותוהעוברהוא :דראסטיבאופןאזהשנתה
שללרשותו-ה"שטאדט·קומיסאריאט"-האזרחיהגרמני
שלסובכןתר(קאצעט).למחנה·ריכתהפןהגיטרה·ס.ם.ארגון

רובכליל.בוטלההזמןובמשךבהרבהצומצמהה"אלטסטנראט"
הוצאומשפחותיהם,בניעםיחדהיהודים,העובדיםשלרובם

התהליךהתחלתזההיהבקסרקטינים.הוושבולתמידמהגיטו
 •בכללהגיטרחיסולשל

בנסיבותאיש,רצהלאהגיטדשבחייוהאימיםהתלאותכלעם
ולהישלחבגיטררמקרובירמשפחתומבנילהינתקההן,הטראגיות

במקומותלעבודהאנשיםשלמשלוחכלהרהלכןלד.זרלמקום

והןעצמםהנשלחיםהאנשיםבלבהןחרדהמעוררמרוחקים
העבודהשתנאייזרעהיהמזה,חוץכולו.הגיטרתושביבקרב

למחנות·הגיוסמאד.קשיםהידהאלההמקומרתבכלהוחיים
המש·על·יידעל·פי·ררבנרצע-הגיטרשלדחות-העבדוה

ה"אלטסטנראט",שלידרמשרד·העברדההיחידיתטרח

 1איבכוהבהמכה·ע:ייוכהוו

 11אלטסטנראט 11השלידמשרד·העבודהנדרש 1942בקץי

עצי·לכרותיהיהשתפקידהלבריגאדה,עובדים 6ס- sסק sלס
בסביבותהסקה,עציוכןהרכבתבשבילקדרותולהכיןיער

שלאמאליו,מרבןמקרבנה.קילומטרים-35כיאנרבה,העיירה

ערדמהעיר.כזהבמרחקהנמצאלמקרםנסיעהעלקופציםהיד

ארתהשלבפברוארמהגיטרהאנשיםהרצאתאתשנחרטרם
חזרו.לאמשםבריגה,לעבודהשנה

אשרהעירוניתהבריגאדהעבודתנסתיימהימיםבאותם

הנהרמעלהגשראתשתיקנהגרמנית,חברהעל·ידיהועסקה
ה"שףץ·פרליציי"אנשייחסאןקשה,אמנםהיתהזרעבודהביימן.

רע.לאיחסיתהיההבריגאדהעלשפיקחההאיבטרח)(משטרת
לקנותלהםהיושרומאידךהיהודיםהערבד•·םאתהיכרלאהם

ה"אלטסטנראט"שלמשרד·העברדהנציגיהעיר.מתושבימזדן
הועסקהאשרהבריגאדהרופאשהיהבלסברג,א.ד"ראלםנר

בסביבתהעצים""בריגאדתרופאלהיותרביקשרהוהגשר,בתיקון

ברי·אנשיעלהשפיעהרתיענרתרההצעהאתקיבלהואיאנרבה.
החדשה.בבריגאדהלעבודתהטובמרצוםנלעברוגאדת·הגשר

הבריגאדהאנשיאתא'ידםבכללהביאהבטיחוהגרנזנים
תהיההבריגאדהעלשהשמירהההבטחההשפיעהגםכןלגיסו.
"בריגאדת·הגשר".עלשפיקחתה"שןץ·פרליציי",אנשיבידי
החדשה.הבריגאדתלהרכבתבאמצעי·כפהיצררךאיפראהיהלא
שפעלקרבנה,גיטריהודישלהראשון·העבודהמחנההוקםרכך

העיר.גברלרתלרץ r1נז
ביותר.קשיםהיובמחנהרתנאי·החייםקלהחיתתלאהעבודה

דלפורמי·הגשמיםמחוררתבאווררההתגוררוהבריגאזהאנשי

ותקררהרוחשרקתתעציםקיררתשלהחרכיםמביןהגג.דרך

פנימה.חרדוהיה

יאנרבה.במחנהבדיםלערררנרת i 1יכהמגםהידאלהכללערמת
ה"שןץ•אנשימצדוהיחסדרקוני,תילמוקףהיהלאהמחנה

לעובדיםעוזריםהויאפילוהםטוב.יחסיתהיהפרליציי"
עםגמעשיצדדההיודיםאלמתלוויםוהידחבילה","לעשרת
טרחתםעלעסקרת·חליפין,עמםלעשרתכדיבסביבההאיכרים

שרמן·חזירביצים,מהיהודיםמקבליםהגרמניםכמרבןהידזר

א'ידםבכללהביאהבטחםתאתהגרמניםקיימותמידלארעוד.
חברי·אנשיהידכן,עדשיםהידכאשראךלגיטר,העובדים ת:)

מצרכי·מזרןשלהגרנהכמרתלגיטרבעגלותמכניסיםגאדה
אוכלוסייתשלהתזונהמצבלשיפורניכרתתרדמהבכךוחיתה
הגיטר.

שחוסלהעדלערןאחתשנהפעלההאמורההבריגאדה
לגיטר.הוחזרוואנשיה

נכפאלמיוןמהכה·העכוהר

ק eלסה"אלטסטנראט"שלידמשרד·העברדהנדרש 1942במאי
בפא·(טורף)במכררת·הכברללעבודהעובדים-100מלמעלה
דילגה.לכיורןמקרבנהקילומטרים 12שלבמרחקלימון,

העובדיםללא·נשרא.הידזהבמקרםוהחייםתנאי·העברדה

עוקצניים.וזבוביםבזומלאיבבוררתהיוםכלעבדוהיהודים סמךעלגעשהבמחגות·העבודההועבודהיים nגתאי·התיאור . 1

בחיים.ונשארובהםועבדושחיויהודיםמעובדיםשנתקבלמידע

ראובןבחוובםון,ליאוהמציאוםאלימוןמחבהעלהידיעותאת . 2א.ד"רעל·ידיהומצאוביאגובהמחבה·העבוהדעלהידיעות
בישראל.הנמצאיםירמובםקי,ושלמהרוביובארץ.הנמצאבלםברג
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הצפיפות,בשלגדולה,במצוקהקטניםבצריפיםהתגוררוהם
היהודיםלעובדיםהתייחסמנהל·העברדה .והקורהלכלוךהטחב,

לחולים.לאאפילובגיטו,לבקרלהםחידשהולארבהבאכזריות
הגרמנים.ממשרתיליטאיםשמדרהיהודיםהעובדיםעל

וירוהליטאיםהשומריםהתבסמובלילה, , 1942ביוני-29ב

נהרגויהודיםשלרשההיהודים.שכברשבהםהצריפיםעל
העבודה""לשכתעללממונההדברנודעכאשרנפצעו.ואחדים
כדימשאיותלפאלימרןשלחהואחרמן,ג.בגיטו,הגרמנית
כמהכעבוראך 3היהרדים,העובדיםכלאתלגיטרלהחזיר
כבול.לכרייתלפאלימרןישא 160שובהגרמניםהעבירוחדשים

החורף.עדהכבולבמכרותקשיםבתנאיםהועסקוהם
יהודיאתבפאלימון.מחנה·עבודההוקםשוב 1943באביב

רושת nבבית·הקשותבעבודותבעיקרעתההעסיקוקובנהגיטו

מסילת·בקרבעברדות·בניההועסקקטןמספרללבנים.המקומי

תחתונים.בגדיםבשטיפתעבדובמסילהנשיםכמההברזל.
גדרי·תיל,מוקףבבנין·לבנים,הוחזקולערך, 200היהודים,

אוקראינים,בידיחיתההשמירהללבנים.בית·החרושתבתחום
יהודינה nמנהל·מבתורבראשם.כשגרמניהגרמנים,משרתי

כעבורמבלגיה.פליטלניק, 15ז'אטמוריסהגיטרמןתחילהנשלח
ליאואתה"אלטסטנראט"שלידמשרד·העברדהמינהזמן·מה

בעלהיהרהוטה,גרמניתברידהואהמחנה.למנהלנחומסרן

הגרמנים,אלהנכונההגישהאתומצאלאסיריםביחסוטאקט

היהודים.מצבאתרבהבמידההקלזהדברהמחנה.ראשי
הסדרלקירם ,מסרןנחושלמקומוכממלאנשארלניק 15ט 15ז'

גררפינקל.היהודישוטר·הגיטוהגיטרמןנשלחבמחנההפנימי
עלמשפחרת·משפחרתלהסתדרליהודיםהיושרבבנין·המחנה

משלה,פינהמשפחהלכלחיתהכךהדר·קומתיות.האיצטבות
למחנה,כללימטבחהיהבשמיכה.ארבסדיןלהסתיריכלהאותה

תחליף-ובערבבבוקרמרק,צלחתת·צהריים nלאררהגישובו
האוקראינים,השומריםאתשיחדוהזמןבמשךם. nרמנת·ללקפה
הסמוכיםלכפריםלצאתליהודיםהפריעולאוהםביי"ש,בעיקר

מצרכי·מזרן.לרכושכדי
לשם,נוסעיםהיושברעמדיהגיטר.עםתמידימגעקריים
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קרבנה".בגיטוהגרמנית

פאלימון"על"הפואמה
(פראגמנטים)

הכבול,בררותאליצופיםבאלם
אגרשמעידנזסתיריםהם

-פאלימרןשלהזרועהסודות
היהודים.ייסורישלביםאחתטיפהרק

נ

רחוקים,הםואיןימים,היו

-יהודיםנסרהאויבמאימת
ביערות,בשדרת,דרכים,לאבדרכים

חסיי·המגן.בפליטיםנתקלתמקרםבכל

בדרכים,אדברסרט·לבן,עונדיפורעים,
שדורם,היכרם,במרות,איימו

הועברוקשיםחוליםוקבקבים.תרופותמצרכי·מזרן,להשיגכדי
חדרהיהפאלימוןשלבבנין·המחנההגיטו.שלרלים nלבית·ה
רפואית.עזרהלאסיריםהגישואלה ;ולאחותלרופאמיוחד
הגיטרמןררפא·נשיםבאילדים,ללדתהיהשאסורמאחר
בחדר·החולים.הפלותבחשאירעשה

המג·צעירים.בחורים 6-5המחנהמןנעלמו 1944באביב
שהצעיריםבהודעההעבידאתלטשטשהצליחההיהודיתהיגרת
בגיטו.המרכזיהמחנהאלוהועברוחלו

הילדים"אקציית"בפאלימוןגםבוצעהאחריםבמחנותכמר
היציאהלפניבברקך,השכם , 1944במארס 2ב·דרבה.באכזריות

הגישטאפו.שלקטנהומכוניתמכוסהמשאיתהגיעולעבודה,
למחנהוהנכים,הזקניםהילידם,אתשמעביריםהודיעוהגרמנים

ואחותהגולדברג,מרתאחת,אשתהחטיפה.התחילהמידאחר.
נורושתיהןילדיהן.אתלחטוףנתנוולאהרוצחיםעםנאבקו

הגישטאפראישה"אקציה",מפקדבידיהמחנהבחצרלמוות
ראוקה.

נשברתגברשפירא,ראובןפאלימון,במחנההיהודיהרופא
כמהעםמגעליצורניסהרב,מרץבעלאישהשלושים,
היהו·עםיחדלברוחאותםולהניעהמשמרמקבוצתאוקראינים

ליהודיםלהפריעלאלפחותאוהפרטיזאנים,אלליער,וים
לברוחואשתו,מלואחר,ויהודישפיראניסוכאשרלברוח.

במקרםוברהמחנהעל·ידביריותוהרגוםאותםתפסוהמחנה,מן
וייראו.האחריםהאסיריםישמעולמען-גופותיהםאתשרפו

המתרחשאתבחרוזיםותיארעטבהיחבאהחזיקשפירא ,,,,

פופרלאריתחיתהזויצירתושם.היהודיםסבלותואתבמחנה
נידברעלההמלחמהאחריבעל·פה.יוערהורביםהאסיריםבין

בחיים.שנשארוהיהודיםמפיהשורותאתלרשום

חטפוהמלחמהפרוץעםמידכילנונודעהראשוןהחלקמן

והביאוסלרוסיה mלברשניסריהודיםבדרכיםליטאיםרוצחים
רצחובסתיו,העונה,בתרםבפאלימון.במכרות·הכבוללעבודה

ואתבמכרותיום·עבודהמתארהשניהחלקביריות.כולםאת
האכזריותאתמתארהשלישיהחלקעובדיהן.שלהמרקיצם
 , 1942בקיץהמחנה,מיהדוישלושהליטאיםזקיפיםרצחובה

שלערךישפאלימון",על"פוז:;מהבחרוזים,שלתיאורמאחר
היצירהמןקטעיםכמהכאןמביאיםאנואונתטית,עדות

 :לעבריתחופשיובתרגוםביידישור,במק

פאלעמאן"וועגןפאעמע"די
(פר~גמענטן)

 ,דt:וגרובןרף· t:1טמידקוקןשטום

לייטןפרןפ~רבו:tרגןה~לטןזיי
-ן 15פ~לעמפוןסודותגרויליקעדי

 •ליידןיידישעדיפרןיםאיןפן t:~טראייד

ררייט,ניטנו:tדאיזזיצייט, ~איזגעורען

-געלו:tפדיידןזיינעןפיינדפרןגטע t:1געי
וועלדעראיןפעלדער,אויףרועגן,אוןשטעגןאויף

פן. t:1געטרפליטיםזע t:1שרצלדיס'מען

געהיט,עוגןודיהו:tטב~נדיטווייסבענדל·

גערויבט,געהרגעט,טויט,מיטגעדרו:tעט
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במחברת.בבתי·םרהר,כלאזם
ערבדעמבוקרהרעב,עלומי

הנשמה.צאתעדעינרםבעברדרת·כברל

 iוהקורהרטיבותרעמוהסתירהגיע

לכץר.דרכיםערשההגשם
 ;ושומםקודרהכבולשדת

ער.דפועלתאינההכבולמכרבת

הכבול,לחפירתהזמןכבדעבר
 iביהודיםצררךערדאין

הקרוב,ליערארחםמוליכים
לעצמם.קברלכדרתאותםמאלציםשם

יהרדים·עבדים,ועשריםמאה

האירם.קיצםאתמצואים

הקר,בקברביער,כאןשרכבים

הנצחית.בשינהשקרעים

קרותיר,שלגיר,עםהחרוףכברחלף
ביב,.האבראעםהעולםניערו

מתדרמתו,הטבעניערו

 ...בפרחיםכרסוהם,אףהקנדים,

ביעדרת·דע,החייםמפכים

נהרות.זורמיםשוחררו,מכבליהם
-בכבול,היהודיםיעבדומעטערד
 ...חירותדעייואיןלהם

 :-·••,.דכ
קץ,ללאייסוריםעבודה,ושרב

 iזהאחרבזההימיםחולפיםרכך

 iאזמניכזכרוהיודיםמכיםכבר

 ...מחדשמתחילכבדהשטניהמישחק

ג$רט. eפ~רשלאגערםארן bררמע bאין
נאכט,בייביזפריפרןפארשמאכט,הרנגערפרן

טריט.ביזייניקם Dגעשרערדעדטזtדף·~דבעטמים

קעלט,מיםארןנעץזייןמיטהארבםטדעוגעקרמען
עדר.דיבלאטיקמאכטועגןדעו

פעל,וםאדפיקעראםשטייסרםט eאוןפארנעפלט
מעד.ניםשדיןט eקלאטארף·מאשיןדי

ציים,דישריופאונייאיזטארףזעםגראבןצרם

האבן.ניםיידודישריודארףמען

זייטאאיןרראלדאיןאררעקזייפירטמען
גן$דבן.זיןקבראזייצררינגטארן

פאשדקtזלפםעידיוצרראנציקארןהונדערטארן
סוף.שדעקלעכןזעםגעפינעןדא
קאלטן,אקבר,אאיןרואל,דאיןליבןזיי

שלאף,אייביקןאיןפארזרנקען

קעלם,ארןשנייעדמיםרירנטערזזאיזפאוניי
געקרמען.ררידעראיזפרילינגדער
ורעלם,אררמיקעדישלאףפרןאדיףשטייטעס
בלרמען.שריופאדרעקןקבריםדי

 ,ר~לדאייביקןאיןלעבןג$דlכררידערם'שטרזtמם
פריי·שריופליםןזייטייבןדי
באל,וארבעטןורעלןטארףבייםיידוארן

זיי·פארפרייהייטקייןנאדביטא

אולאאןמייןארןארבעטאיןררידערארן
פאוניי.גייטטאגנאדטאגא

אמאל,רריאזריידיןדישרידשלאגטמען
ניי.ראםפרןאוזיןהייבטיל eשדי

 1מכברזהישניםרצצוים,עייפים,היהודיםלילה.

מואר.עדייוחדר·המשמררק

-שחקיםהבקיעהשיכוריםזימרת
 .הטמאיםלבהציתוהסביאה,הזלילה,

כאן,אנויושבים-האחדקרא-"חברה

הנדיח,במקרם

אחרשעשועפהלנראין

הידוים'.'הריגתמאשר

בנשק.הכלאוחזים !הבהרבכן,
ארטרמאטיים.ברוביםידרים

ל~נג,שירןשלזtפןייןדדיאןרנאכטס'איז

ליכטיק.איזרראכשטרבדעראיןבארארן

געזאנג,שברראדארטפרןזיןטראגטעם

דיכטיק.שדיןהאטגעררירקטבראנפןדעו

 ,דזtזtטזיצןמיו ,איינערזאגט"חברה,

שטעקן.פארררארפענעםא eזרמאאין

-ביטאאיזאוברזפארפאררריילרנגאנוערקיין
שמעקן'.'י:דיעלעןדיפרלררערגיט

האנט.דעואיןגעררערראם !געטאןארןגערעדט

קנאלן.זייביקםןאריטאמאטישעפרן
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 ;הצריפיםקירותאתכדוריםמבקיעים
ישנים.אנ~זtיםעלנופליםטיחגרשי

 ;מיז~נתםיהודיםקופציםאחרזי·בהלה
העצמות.מתפקעותורעדהבחיל

 :ראשונהצווחהמהדהדתובחרשך
בכדרר.נפגעכבראחד

זעקת·אימיםרעוד .יוריםושרב

 ...הלילבחרשךבוקעת
-הקרבנות,הםשנייםכבראכן,
 ...מאיתנואחדכלברטטלוחושב

 ,ופחדיםאימיםלילהלילה,כברחלף
 ;שכזאתברכ,תהשמשכברערלה

הצריף,מןהצלליםמגרשת
 :מחרידהתמרנהולעינינו

 ,הפועלגורעדםשלבשלולית
ערלים.אדיםהרטרשהמבטנו

המעיים,פורציםלפצעמבעד
 ...מזדקרותלטרשות,-והעיניים

דם,שלבקצףמכרסההפה

אותר.עוזבתכברהנשמה

 :נשמעותבקרשיאךהאחרונותמילותיו
 "!נקמתינקמרחברים,-"חברים

 ...ולייסוריםלסבל,כברהקץ
 ...העבדותממא.רתכברחופשיהוא

-מקרםנמצאהיערובביצות
ועשרים.למאהנוסףשלרשה,לערד

 1עלישםצופיםואשוחיםאלונים

אנושמעיןהםמסתירים

-פאלימרןשלהזוועהסודרתאת
 ...היהודיםייסורישלביםאחתרקטיפה

ר~נם,ב~ר~קישעדיקרילןדורןרייםןעם
פאלן.פנדע 15שלדיאריףטינקשטיקער

שלאף,פרןפאניקאיןיידודירינגען eשעס

בייגעו.דידורךדורךגייטשרידערא

אריף,בא.לדחילכםבעשוייערשטערפינצטערנישאין
איינעם.שרידפן 15געטרהאטקרילא

געשרייאך 15נארןשיסט.מעןררידערארן

נאכט.פינצטערערדעואיןאפחילכם
-צרויי,שרידקרבנותבן 15המיויא,
טראכט. 15דאיינעריעדערגווילמיט

שרעק,ארןשיודעראיומיטפאונייאיןבא.נסדי

מיל.דא.זריאיוףבייםזיזרןדי

אררעק,שאטנסדישרידבאראקפרןטרייבטזי

ביל.דשרידערלעךאזיןס•אנטפלעקט

איום,דאגייסיידא.כלרםפרןלרזשעא.אין
מא.רע.אזעצטברירצעריסענעםפרן

ארריס,געדערעםדיייינדפרןשפארןעס

שטא.רע.אןופא.רבלאזםע-אריגןדי

שרים,בלרטיקןאמיטמרילזייןזיוס'באדעקט
נשמה.דיאריסשרידאיםגייטעס

 :קריםקרים,זייהערםמעןלעצטע,דיררערטערזיינע
 "!בקמהנעמטמיופאר"חברים,

פארשפארטשרידערט 15הליידןארןמלאגןזין
 ...פרייז'ערארבעטשקלא.פישערדעופרן
ארטאזגעפרנעןהאבןרוא.לדזרמפיקןאין
זריי.נאד-צרראנציקארןהרבדערטדיביי

אן,מיןקרקןדארטיעגלעסארןאלכעס
לייטןפרןפארבארגןהאלטןזיי
-פאלעמאזפןרסדורתגרריליקעדי

ליידן.יידישעדיפרןיםאיןטראםןאיין

ברשנותרוהיהודים . 1944יוליבתחילתחוסלפאלימרןמחנה
הגיטר.תושבישארכגורלהיהוגורלםקרבנהלגיטרהועברו

 •בקייארזמההנ·הטבהרר
-50מכמורכבתבריגאדהקרבנהמגיטרבשלחה 1942בספטמבר

קילו· soכ·קיידאן,בסביבותסיררטישקיס,לכפרובשיםגברים
זיפזיףלהוציאברר,לחפורעליהםהוטלשםמקרבנה.מטרים

קרבנה,פוכרלאלקסרט,שנשלחוקרונותמשטחיעלולהטעינו
בשםזאתלבריגאדהקראוהגרמניםשם.שהוקםלשדה·התערפה

הזיפזיף").("ברר"קיזגררבה"

בקיידאןבמחנה·העבוהדוהעבודהתנאי·החייםעלהדייעות,את . 4

בארץ.הנמצאיםגרטנר,ויוסףבורשטייןחייםהמציאו

שתחילהגרמניים,מפקחיםהשגיחובמקרםהעבודהעל
ולאמכרת·רצחהיכרםבאכזריות,היהודיםלעובדיםהתייחסו

עלכברלדברשלאהעבודה,בשעתמנוחהכללהםהתירו

בסביבה.האיכריםעםמגעקירם

הגרמניםהמפקחים.אתל"רכד"היהודיםהצליחוהזמןבמשך
הםהשתפר.היהודיםהעובדיםאלויחסםשוחדלקבלהחלו

לקנותכדיהמסוכים,לכפריםבלכתםהיהודיםאלהתלווגם
האיכרים.אצלמצרכי·מזרן

קרמא·הגראףשללשעברארמונובחדרישרכבההבריגאדה
עלישברהיהדויםהעובדיםהסובייטים.על·ידישהולאםררבסקי,

רמזררני·קש.איצטברת·עץ

א'בימירחוקותלעיתיםרקהובילוה"קיזגררבה"עובדיאת
נץ,בשםאחדלראש·הבריגאדהנתמנההיהודיםמצדלגיטר.
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הגיטר,שלבבית·החרליםנספתה(אשתופישרד"ר-ולרופא
 .) 1941בספטמבר-4בחציתרהושהגרמנים

לשםהובאועצמה.בקיידאןמחנה·עברדההוקם 1943בקיץ
ילדיהם.עםביחדקובנה,מגיטויהודיםונשיםגברים 2soכ·

היהדויםדוקרני.תילמוקפיםבקםרקטיניםוכנר,שכולם

העבירוזמן·מהכעבורקיידאן.לידשדה·תעופהבבנייתהועסקו
תילמוקפיםשהיושדת·התעופחלידלצריפיםהמחנהאת

לחודהגבריםגדול,אחדבצריףגרוהיהודיםהעובדיםדוקרני.
לחר.דוהנשים

כמהולילה.יומםהמשמרעלבמחנהעמדומזדייניםחיילים
אנשיאתגםלכאןהעבירוהמחנההקמתאחריחודשים

 5-4לעבודהיוםיוםאותםמוליכיםהיומכאןה"קיזגרובה".
ברגל.ושובהלוךק"מ,

דה·התערפה tטבהקמתשעבדוקידיאןמחנהשלהיהודים
ובעבודת·בטון.ניקוזצינורותבהנחתאדמה,בחפירתהועסקו

באב·הצטיידניחרדרע.היהההיודיםלעובדיםהגרמניםיחס

במחנהתתהלךהמשמרמחייליאחדזאואר.המפקחזרירתו
אמנםהואאיומואתבמישהו".לירותמוכרחאני"היום :ראיים
התחילוהזמןבמשךאחת.נערהוחרגיחרהוא-פעםקיים

חדלוזהםהשתפריחסםמהיהודים,"מתנות"לקבלהגרמנים
באיםשהיוהליטאים,אצלמצרכי·מזוןלקנותליהודיםלהפריע
·התעופה.בשדהלעבוד

ונרתקכמעטהגיטולבידקיידאןבמחנההיהודיםבידהקשר
שנועדוחולים,לגיטומסיעיםהידרחוקותלעיתיםרקכליל.

להביאשנשלחועובדיםאוהגיטו,ש'יבבית-החוליםלאישפוז
תרופות.

נשיםקבוצתקיידאןממחנתהגרמניםהוציאוזמןכעבור

חקלאיותלעבודותוכןהגרמניהצבאיולים nבבית·הלעבודה
בחוהרנתמנתההחקלאות""בריגאדתלראשהמחנה.בקירבת
לשיפוררבותתרמוחבריגאדהעובדותלוי.רבקהמץר,בעלת

מא.דרעהשחיתהבמחנה,התזונה

לחמן.קרבנה,מגיסוגרמנייהדוינתמנהל"זקן"·המחנה
היהודים.העובדיםעםומחמירנוקשה ,קפדןהיהחרא

אתקיימווחייליוהגרמנילחיל-התעופהשיירהיההמחנה
עליז.והפיקוחהמשמר

חיתהקידיאןבמחנהמכןולאחרה"קיזגררבה"בבריגאדת
בגיטוהפרטיזניםארגוןחבריהידשיוזמיהמחתרתתנועתפעילה
נשקבהשגתעסקוהארגון,חבריההיודים,העובדיםקובנה.

 ;הקרונותאתהמידהעליתרמטעיניםחיו :חבהלובפעילות
לבעוריתחילושבדרךכדיהקרונות,בגלגליחולמכניסים
חיוהזיפזיףהוטעןשעליהםהקרונותמשטחיאת ;ציריהם

בעיקרהחוצה.נשפךהיהוהזיפזיףבדרךשנפתחוכך"סוגרים"

הפרטיזניםעםבקשרלבואהיהודיםהארגוןחבריהשתדלו
חייםנועזיםבסירנותעשר mבכיווןבסביבה.שהידהסובייטיםי

בידםעלההזמןבמשךסדינסקי.ואלתרגרטנריוסףבושרטייד,
הםליהודים.לעזורמוכניםשחיואיכריםכמהעםקשרליצור

הנשיםגםהשיגונשקקצתכלי·נשק.כמהלרכושגםהצליחו
עםמגעהלןוהיההגרמניםשלהצבאיבבית·החרליםשעבדו

הפצועים.הגרמנים

שברצעההילדים,שלח"אקציה"מןעמוקותזועזעהמחנה

נכנסהבעבודהחיוהעובדיםכלכאשר • 1944במארס 2ב·ד
בצריף.שהיוהילדים 30אתלהשמדהשהוציאהמשאיתלמחנה

מעוזריוהס.ס.,אנשיו~איאר,פילגראםעל·ידיבוצעהה"אקציה"
גקה.של

ממקום·אסירים 12שלקבוצהברחה 1944במאי 12ב·
אנשים,ארבעהבתאחתכלקבוצות,בשלושנסוהםהעבודה.

שההיהנשקבמעטאיכרים.אצלמפגשמקומותלהםשהיו
טראגיקטנה.פרטיזניםפלוגתהיהודיםהעובדיםהקימובידם
הלךהואסדיבסקי.אלתרהבריחה,מיוזמיאחדשלקיצוההי
חזר.ולאקש,בערימתשהסתירהרובהאתלקחתאיכראל
מסרלאחראאךאותו,עינוהםהגרמנים.על·ידינתפסהוא
סודות.שוםלהם

בשיםכהמגםניסרממקום·העבדוההקבוצהשברחהאחרי

תפסוהשומריםבידן.עלהלאהדבראךהמחנה,מןלברוח
וסוביהקרליןאטהבלושטיין,ובדיינהשיינההאחיות :אותן
החקלאות""בריגאדתבראששעמדהלוי,רבקהשלאמהלוי,

לידינמסרושנתפסוהנשיםהפרטיזנים.אללברוחוהצליחה
חגישטאפראישבמיוחדמקרבנההגיעלחקירתןחגישטאפו.

עלמפיהןדברשמץהוציאלאהואלשמצה.הידועקיטל,
כלבנוכחותביריותארבעתןאתורצחלברוח,נסיובןמטרת

האסירים.

עדזמן·מה,עודלהתקייםהוסיףבקיידאןמחבה·העבודה
בפגשושםבפוניבז.'למחבה·עבודההאסיריםכלאתשהעבירו

קובנהמגיטרמשלוחיםבשנישהועברוקובנהמגיטויהודיםעם
ללטביהההגלייה :קפלןי.שלמאמרואתזהבספר 'ר(לריגה

זה.מחנהאסירייתרכלכגורלהיהגורלםולאסטוניה).
למחנרת·ריכרזבדלםהועברולפרניבז'החזיתהתקרבהכאשר

בגרמניה.

 5כל~ישורראמחכה·העכורה

ה"אלטסטבראט"שלידבמשרד·העבודהנתקבלה 1943באביב
 soכ·בקושידאר,למחנה·עבודהעובדים 300כ·לספקדרישה

בתראשונהקבוצה(טורף).כבוללכרייתמקרבנה,קילומטר~ם
המחנהבכל • 1943במאי 1sב·מהגיטולשםנשלחהאנשים 16
הראשונההקבוצהשלתפקידהמגודר.לאאח,דצריףרקאזהיה
מאחרלכאן.להגיעעדוהעומדיםבשבילמקרםלהכיןהיה

המחנהבתחוםלנועהיהאפשרמגודר,היהלאהקייםשהצריף
לאנשלחמזוןשכןלמדי,טובהחיתההתזונהחופשי.באופן

כאמורשנרעדהמחנה,כלבשבילאלאאנשים, 16בשביל
איש. 3ל·סס

ולאשתריתמידהיהש~רקה,קצין·התשלרמיםהמחנה,מפקד
עלהטילהעבהדוניהולאתהמחנה.בענייניביותרהתעניין

אתאנשיהבשביללהפיקשידערט,,רהיהדויהקבוצה,ראש
מהמצב.התעולתמירב

קרבנהמגיטרהובאוואזנוסף,צריףבמחנההוקםהזמןבמשך

הובאו 1943ידניבאמצעצעירים.גבריםוכמהעשריםעדו

היהודים 800מתוךבאראלהיהודים.עובדים 260עודלמחנה
קרבנהלגיטרמאיבחודשלהעבירה"אלטסטבראט"בידישעלה

י.א.שלמאמרואתזהבספר 'ר(שחוסל.בז'זמירמהמחנה
קרבנה),בגיטרהגרמניתלשכת·העבדדה :רבינוביץ
החלדהרכבה,למלואבקרשידארהבריגאדהשהגיעהלאחר

מלמ,דמ.מאתנתקבלובמחנהוהעבודהיים nנתאי·העלהידיעות . 5
בארה"ב.המתגורר



 101קרבנהגיזכר

בסמלאזהוחלףשארקחמפקד·המחנההכבול.בכרייתאנשהי
חלפו.הטובים"ש"הימיםמההרעדחשוהמחנהואנשיפאנק,ך,

בשובםוגםבערב,שמונהעדבבוקרמשלושהתנהלההעבודה
מיניכלהורעה.התזונהלמנוחה.העובדיםזכולאמהעבודה
המוניתבריחהאזהחלהחייהם.אתמיררווהתעללויותבדיקות
במחנה.המצביותרהחמירכךובשללגיטו,חזרהמהמחנה
מןזקיפיםמפקד·המחנההזמיןיהודיםבריחת 11:למנו·על·מנת
לאאלהזקיפיםהגרמנים.לשירותשעברוהרוסייםהשבויים

העובדיםאתהיכרהםעליהם.שהוטלהשמירהבתפקידהסתפקו

שמאל.ועלימיןעלכמגלביהםנשים,והןגבריםהןהיהודים,

מהתופת.להינצלאידעצהטיכסאחדוכלהחמירבמחנההמצב
עבדולאבו ,'איוםבאוהנהימים.כשברעהדברך l!נמוכך

הרוסייםהזקיפיםהחלולערך,בערב 9בשעהבמחנה.היווהכל
הקבועההשעהכיאףלצריפים,היהודיםהעובדיםאתלהריץ
העובדיםהתעוררולערך 11בשעה . 10ב·חיתהלישרןללכת

אתמילאוופחדאימהפצועים.וזעקותיריותלקולהיהודים
מןבריצהלמחנההגיעוולשמעןכשעה,נמשכוהיריותליבם.
התירולאהבוקרעדומשטרה.ז'נדרמיםגרמניים,חייליםהעיר
העובדיםאתהוציאובבוקר 8בשעההצריפים.מןלצאתלאיש

ברח.לאמהםאישאםלקבועכדילמיפקדמהצריפיםהיהודים
פאנקיד,מפקד·המחנה,הרוגיםמוטליםהיוהמחנהבחצר

המחנה,מזקיפיאחדורוסירוסיסמללכבול,ההולנדיהמומחה
מהם 21רהתקוממוהזקיפיםכיהתבררהגרמנים.ממשרתי

ברחו.

המצבהשתנהומאזלמחנה,חדשמפקדנתמנהיוםבאותו
אתששנאלב,רןאישהיההחשדהמפקדלטובה.במחנה

במחנה.המשטראתבהרבההקלולכןהנאצים,ואתהצבא
מהמחנהשברחומהיהודיםשרביםכך,כדיעדהגיעוהדברים

הכבולכרייתהסתיימה 1943באוגוסטהטוב.מרצונםאליוחזרו
ביערות.עציםכריתתלעבודותעברוהיהודיםוהעובידם

שלמשאיתלמחנהנכנסה , 1944ינוארבאמצעאחד,יום
העבודהמןפלוגת·היערחזרהכאשרהבטחון).(משטרתח·ס..ד
הואההיודים.העובדיםשלמיפקדלערוךה·ס..דקציןציווה
רהרציאםבמשאיתהושיבם , 30מגיללמטהאנשים 12מתוכםבחר

דברעמםלקחתלחםחידשהלאהואל"עבודה".מהמחנה
האנשיםאתדבר.להםיחסרלאהחדששבמקרם·עבודתםבאמרו,

הגרמניםהסיעואחריםממחנות·עבודהנוספיםיהודיםמספררכן

מהבוררתלהוציאאותםאילצורשםהתשיעי",ל"פורטלקרבנה,
אותן,ולשרוףשונותב"אקצירת"שנרצחויהודיםשלגוויות
 'ר(מח"פורט"ברחההקודמיםשורפי·חגרויותשפלוגתמאחר

התשיעי).הפורט :פייטלסרןא.שלמאמרואתזהבספר
לאחרבקושידאר,המחנהמפקדאתהגרנזניםסילקובינתיים

למפקדמדי.טובהואהיהודיםהעובדיםאליחסוכישנוכחו
אבלביותר,רעאישהיהלאהלחגםאחר.סמלנתמנההמחנה
סמלמינהבמקומולחזית.נשלחהואמועטיםימיםכעבור
במת·להתענייןוהמעיטמובהקשתייןחיההואגםאחר.גרמני
שלנציגותמעיןלידיעברהבמחנהוח"שליטה"במחנה,רחש

העובדים.לטובתהמצבאתלנצלשהיטיבההיהודים,העובדים
נגד"אקציה"במחנההגרמנרםביצעו 1944במארס-21ב

להשמדהוהועברוהוריהםמידינקרעוילדים 22הילדים.
אזשעברהנוראהזעזועאתבמיליםלתאראי·אפשרבאושוויץ.

המחנה.כלערלהשכוליםההוריםעל

במחנה,היהודיםהעובדיםלכלהובררהילדיםאקצייתאחרי
הסובייטיםיהפרטיזניםעםבמגעבארהםספורים.ימיהםכי

כולםהעובדים,שחרורבדברהמחנה,בקירבתביערות,שהיו

מןיברחוכיהוחלטשבועיים,שנמשכוהכנותאחריחלקם.או
ישיארוהשארואילוצעירים, 80לפרטיזניםויצטרפוהמחנה
מדי.מבוגריםאנשיםלקבלרצולאהפרטיזניםשכןבמחנה,

שסרנם,כפיאיש 80לאהמחנהמןברחו 1944באפריל 11ב·

הבריחהביוםכברבמחנה.נשארוהאחריםכל . 44רקאלא
הצליחורובםאךהבורחים,אחרימרדףה·ס..דאנשיערכו

האוייבנגדבנשקונלחמוהסובייטייםלפרטיזניםלהצטרף
הנאצי.

למחנה·וצורפולקרבנההוסערבמחנהשנותרוהאנשרם 250
להלן). 'ר(באלקסרטהעבודה

 8ככוכטמהכה-העכוהר

ה"אלטסטנראט"שלידלמשרד-העבודההגיעה 1943בקיץ
בט, 1בהעיירהלידביערעציםלכריתתבריגאדהלהרכיבתביעה

מקרבנה.קילומטרים 2sכ·

לידשבמחנה·העברדהההרגשהסייעההבריגאדהלהרכבת
רקולאבסביבה,האיכריםעםמגעליצוריהיהאפשרנובט
מקרם-מקלטלמצואגםאלאמצרכי·מזון,אצלםלקנותכדי

בנובטהעבודההילדים.בשבילובעיקרהבריגאדהאנשיבשביל
שםיים nותנאי·הביאנרבה·העבודהשבמחנהלזרדומהחיתה

יותרקשההיהאךשביאנרבה,מאלהטוביםאףבמקצתהיו
כברהפך 1943בסתיושכןלגיטו,מצרכי·מזוןמשםלהביא

אשרחס.ס.אנשישלבשליטתםשהיהלמחנה·ריכוזהגיטו
לגיטר.מצרכיםהברחתעלהפיקוחאתמאדהחמירו
הנרצחיםגופותבשריפתשהועסקוהיהודיםבריחתאחרי

נמקו·היהודיםעלמצודהגישטאפואנשיערכוהתשיעי,בפורט
הבורחים.אתלתפוסעל·מנתנובט,סביבתובכללםשונים,מות
לקנותבתקווההאיכריםביןשוטטואשרהמחנה,מאנשיכמה

במשךבחייהם.ושילמוהגרמניםעל·ידינתפסומצרכי·מזון,
שלהגרעיןאתנובטשלהעצים""נריגאדתהיוותההזמן

לכרייתהגרמניםעל·ידישהוקםבקאזלו·רודהמחנה·העבודה
להלן). 'ר(כבול

ב

למחנה· 1943בסתיוהגיטרהפיכתל,רתהלעיל,שנאמרכפי
שוניםלמקומותהגיטראוכלוסייתבפיזורהס"ס,בשליטת ,ריכוז
תושבישלגדולמספרהעברת :כלומר"קסירקוט",שלבדרך
לידבקסרקטיניםקבעלישיבתמשפחותיהם,בניעםיחדהגיטו,

שני-וכשאנץ(שדה-התעופה)באלקסוט·העבודהמקומרת

קובנה.העירפרברי

לקסרקטי·האנשיםהעברתעוררהלאההשערות,לכלבניגוד
ובלייחסיבשקטבוצעהוהיאהמעובריםהתנגדותאתנים

 :לכןסיבותשתיהיוהפרעות.
אחריהגיטועלשהשתלטהוהיאשוהדכאוןרוח-האחת

בהראוהכל . 1943באוקטובר 26ב·ה"אסטונית"ה"אקציה"
סבוריםמאידךחדשים.לזעזועיםוציפוהשקטתקופתלסיוםאות

הד"רמאתנתקבלובמחנהוהעבודהתנאי-החייםעלהידיעות . 6

בארץ.הנמצאבלסברג,א.
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בטוחיםהיהודיםהיירושאנץבאלקסרטהעבודהשבמחברתהיד
שתנאי·הביברכיאםאחרים,למקומרתהעברהמפנילפחות
בגיטר.התנאיםמןבהרבהגרועיםהיירשםהחיים

שלפקרדרתשתיבשלבגיםרהשיכר,ןבעירתהחרפת-שנית
יזערשהיההשטחופינויהגדולים""הבלוקיםפיניו :גקה
הראשןו".ה"סקטורארהעתיקה""העירבשם

הגיטר,שלהנותרבשטחדיורלמצואמאדקזקהשהיהכיוון
לגורעליהםיהיהאםגםלמחנרת·העברהד,לצאת.רביםהעדיפו

בקסרקטין.

זםוט 1אבליהמהנ·עהוכהר
ה"קסירקוט".שלהראשוןר,שלבנעשה 1943בנובמבר-30ב
לאבאלקסוטולישיבת-קבעלעבודההוצאומהגיטואישאלף
בשדה·התערפה.ממקרם·עברדתםרחוק

הוכנסוהםמרות.אכזבותלאנשיםנגרמולמחנה,בראםעם
כשלרשאיצטברת·עץכשבילםהותקנושםגדול,לקסרקטין

ושרכנוהנשיםמןהופדרוהגברים :מידנקרעוהמשפחותקומרת.

הנערים-הופרדוהילדיםרגםהבגין,שלהראשונהבקומה
האמהותעם-יותרוהקטניםהאבות,עםנשארוהגדולים
 • 9השעהעדרקהותרלאלהאלהביןהמגעחשביה.בקומת

צריףהיההגמודרובשטחדוקרני,תילמוקףהיההקסרקטיז
והמכבסה.,,מטבחגםהיושםהגרמני.המשמרשל

יותרהצטיירוהואמא,דקפדניתחיתההמחנהעלהשמירה
נלקחוהאנשיםעמםשהביאוהחפציםהגיטר.מאשרכבית-כלא

לוהדרושאתרקקיבלאחדכלמיוח.דבמחסןוהושמומהם

נוספים.חפציםלהוציאהיהמותרבשבועייםפעםרקביותר.
היהודיםהיוהמזון,כרטיסעללחיותהיהשאי·אפשרמאחר

הליטאים.אצלבמצרכי·מזרןחפצהיםאתהלמירמעוניינים
קשה.מכהחיתההחפציםאלהגיהששלילת

והנשיםהגבריםרקלאעתהנשלחובשדה·התערפהלעבודה
בגיטרפטוריםשהידאלהגםאלאלעבודה,כשיריםשהיו

במחנהנשארוהיוםבשערתמחלה.ארגילמטעמימהעבוהד
נשיםכמהבפיקוח- 11-10גילעדוילדיםזקניםחולים,רק

במקצת.יותרבריאיםזקנים,וגברים

סתורינירםשדה·הiרעופהשלהפתוחבשהדעבודהיוםאחרי
מלט,ושקילבניםנשיאתוסחיבתו,נטרןבחישתוגשום,קר

המצוקהאיומה

 ;דקהבכללנראורבהמוות
שוחטים.מענים,הס.ס.

זהגרמנייםלכלביםלעשותמה
ןהצודקתלמטהרנעשהמה

בסכין'באבן'בגרזן'

 1לאוייבהתנגדוחברה,

השרשרת,קרעו

הגדר,הרסו

 1לקרבנצאהיםועדר

על·ידינמסורבאלן:,סרסבמחנה·העברהזהתנאיםעלידיעות.ן
 .בארץהנמצאיםג,ברזילרס.םרייסא.

לקסרקטין.בערבחוזריםהקורוספוגיהרטוביםהיהודיםהיו
חיתהשבגיטובעודלנוח,היהניתזלאאישאלףשלבהמולה

אוכללעצמוולהכיןבפינתוקצתלנוחהאפשרותאחדלכל
מןבמנת-מקרלהסתפקהיהצוידבמחנהאפשרויותיו.לפי

בעלרוצחממשמפקד·המחנההיהזהלכלנוסףהכללי.הדוד
האונטרשאר·הואהרימחנות·ריכוז,בכמהרכששאותוכסיון,

מיהה.קולהס.ס.שלפהירר
ה"חטא"עלממש.לגיהנוםהמחנהאתהפךמפקד-המחנה

שעותעלשעותהפנים.עלודווקאכמגלבמהכהיהביותרתקל
לבקרתרהכריחםבבוץ,לשכבומאלצםהיהודיםאתמריץההי
מאוחרות.שעות-לילהעדבתי-השימושאת

בבוקרהקימהעם-מיפקדיםבמחנהקיימוביוםפעמיים

מכתמפקד-המחנההיההמיפקדיםבעתלשינה.ההליהכולפני

רצח.מכותהאסיריםאת

בשעתאפילוכשרתיהם.אללהיכנסבמחנהלגבריםהיהאסור
ההיאסורבמסדרונותאוהמדרגותעלהמקריותהפגישות
מכהמיהההיהאלוכגרן"עבירות"עלמלים.כמהלהחליף
האכזריות.במלואבפרגרלו
בדרכועמולקחמישהוכימגלה,מפקד-המחנההיהכאשר
במצרכי·מזון,זאתלהמירכדיאחר,חפץארכתונתלעבודה

ב"פרשע".מנותיואתהפלאיגםאלאהחפץ,אתשהחריםרקלא
בשרבומצרכי-מזוןאצלושכמצארהאישאתפקדגורלאותו

עלהמצעיםסידוראתבודקהיהלזמןמזמןהעבודה.מן
השמיכהאושלומזרון·הקשאשרלאישהיהראויהאיצטברת,

 ...בהרצההמחנהשמפקדבצררהסודרולא
קשהאישברנשטיין,בשםגרמנייהודיהיהזקן·המחנת

חיתהבמחנההפנימילסדרלאסירים.רבותצרותשגרםוקפדן,
ברא·(משטהר),שיררת·הסדרשליהודיתקבוצהגםאחראית

נתונההיתהבמחנההרפואיתההשגחהטמשה.דודשלשרתו
פ.אחות mושפירא,זילברגא.גולדברג,א.הרופאיםבידי

ררבנצ'יק.

תנועת·בראשעדמופרייםרב.זידילסוןש.זילברג,א.ד"ר
בגיסו,הפרטיזניםארגוןעםקשרשקיימהבמחנה,המחתרת

ממחסן·נשק"סחיבת"זהבכללשונות,משימותלבצעועזרו
שםשחיברשיר,מעידבמחנהמצב·הררחעלבאלקסוט.הנשק
 :מלחמה"מחר"אםהרוסיהשירלחןלפיאותרשררואשר

נריט,שרעקלעכעאם'איז

טויט,דעושטענידקארנדזס'דראט

שעכטן.פייניקן,עסעסניקעםדי

חינם,דייטשישעדימיםאצינדמעןטרםזשעוראם

ןגעערכטןזעםציל,פארןטאןזשעוראם
מעסער,אמיםשטיין,אמיםהאק,אמים

 1פיינדעזםאנטקעגןזיושטעלטחברה,
קיים,ידפרנאנעדררייםם

צרים,זעםפרנאנדעררייסם

זהיינםבאןאריוםעםקרמםקאמףעזםצר

האסירים,מספרבאלקסרטבמחנה·העבודהגדלהזמןבמשך
עבדושקודםהגיטו,אנשישלהנוסףה"קסירקוט"בשלוזאת

"פאלק",העבודהבנקדוות-באלקסרטעירוניותבבריגאדות
המ;ורעדהגיעהאסיריו:;ומספרוערד.מעליותצריפים,בנייד

ומעלה,לאלפיtני
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החמנהמןחוליםעל·ידיההיודיםקיימוהגיםרעםהקשראת
אתלניתוחים.ארלאישפוזבגיסולבית·החרליםשהועברו
מןמביאיםהיוכןוחובש.המחנהרופאמלוויםהיוהחולים

המחנה.אנשיבשבילמצרכי·מזוןהגיםו
במארס 27ב"ברצהעכאשרהמחנהעלעברקשהזעזוע

בכנסרבעבוהדהיושהעובדיםשעההילדים.אקציית 1944
הקטניםהילדיםאתלהשמדההוציאוובהןמשאיותכמהלמחנה

שחזרוההוריםשלומצבםכאבםאתלתארקשההזקנים.ואת
שביתה,הכריזהמחנהילדיהם.אתמצאוולאהעבודהמן

לעבודה.יצאולאימיםושלרשהמזוןלקבלמיאנוהכלואים
אותםלהניעבכרחםהיהלאמפקד·המחנהשלצעדיםשום

לעבודה.לצאת
ומפקד·המחנההאסיריםכלשלשערםאתגזזו 1944ביוני

בראשיתבמחנרת·ריכוז.עצוריםשלפסיםבגדילהלבישםהחל
 6ב"ואמנם,המחנה,פינויעללדברהחלוכבריוליחודש

מןהוצאובריאי·גוףגבריםמאהזאת.לבצעניגשוביולי
שפונובספינותותבן.קשקטנותמספינותלפרוקונצטווהמחנה

לגרמניה.המחנהאסיריאתהבלטיוהיםהניימןעלהשיטו
דראכאר.בשטוםהרףלמחנרת·הריכרזבקררנרת·משאהעוברוהם

 8אשכבץהמבה·עההרוכ

הקימוהגיטרתושביל"קסירקרט"השנימחנה·העבודהאת
הרחקלאהקסרקטין,באיזררשאנץ,קרבנה,בפרוורהגרמנים
יהודיםהגרמניםהביאו 1943בספטמברכברפאנימרן.מגשר

היהודים.העובדיםבשבילצריפי·עץשיקימוכדיהגיטרמן
 sooכ·היודים.כאלףלמחנההועברו 1943בדצמבר-16ב

מאוחר.יותרקצתהועברונוספיםיהודים

ה"הרסבאו·בשבילשעבדוהיהודיםרוכזוזהבמחנה·עברדה
שדה·אחרישחיתה,הצבאית),(יחידת·הבניהדינסטשט~לה"

יהודי.כרח·עברדהשלביותרהגדולההמעסיקההתעופה,

שערב·הגרמנים,שלגדוליםמקרמות·עברדהשלרשהוד.עהיו

משדר :והםכשאנץ.במחנה·העברדהקסורקטרהיהודיםזיהם

הדלק.ונקודתהצבא,שלהביגודמשרדהצבא,שלההזנה

תיארזה,במחנהשנכלא ,היימ~ןאברהםהמתחילהמשורר

"שאנצערשידרסביבו.המתרחשאתסרקסטייםבחרוזים

במחנותרבותמושרהיהשאנץ)מחנה(שירלאגער·ליד"
אידדארף"רוtזסהפרפרלאריהשירבלחןקובנה,בגיסווגם
חופשיובתרגוםבמקורמהשירקטעיםנביא ...מער"בן )tה

לעבירת:

~לעס,בן )tהמיד ,ז~ךקייןמערד~רפןמיו
-דלותג~נצןזעםמיםגעבר~כםגעטtזפרן
היוזגעזינד,ג~נצעס )tדקינן,דtזסארןורייבלדtזס
שעה.מזלדיקער ~אין )tדאיוןאיזגעליבםעיד

נ~רע'ה~רםעיד-הייםנייעאונדזער

 !~רעזייםןדיווייטועןעס ,ארי

שענק,איןוויםומל ~בענק,אריףארןםישןאריף

פאס. ~אידהערינגויומישמ~ש, ~ענגשאפם,~ן

מחיה,ו$גtזר ,רריולאןוגרםאונחס'איז

 !נייע ~וערלם, ~קtזכםקעסל ~איןויו

ריים, eצעששםיבעלעךאיןצעזייט,ניםזיינעןמיד

צ~ם. ~אןוגר~סעסשם~םאונדזערפ~רגדייםס'איז

בריעדר,ש~נצעראיונtזר,געדאגהסנים

 1ריודערהימלעדור t\קלורעדןנtזדס'וועט

 ,יינט'רוערןלעבןדtזס ,פ~רבייורעםכמ~רעדי
 !םץוראיפןברכותמיםגוסס,~לעסמיםגעבענסשם

לנו,ישהכלכלרם,לנודרושלא
שלנו-העוניכלאתמהגיטרהבאנו

המשפחה,כלאתילדינו,אתהאשה,את
מצולחת.בשעה ,כ-אןהאהובהואף

הקשים,השינהאיצםבות-החדשביתנו

הרזים.היוניםלנוכואבים ,איו

מרזח,כבביתרעשלידנו,ספסליםשולחנות,
בחבית.מלוחיםדגיםכמרוצפיפות,מהרמה

אמיתית.הנאהלנר,נעיםלנר,סרב
חדש.עולםרותחבזדר,כמר

נפרידם,בבתיםפזוריםאנואין

תיל.וגדרסורגיםמרבניםעבורנו

על-ידיבמסרוכשאבץכמחבה-העבודהתנאיה-חייםעלידיעות . 8

בארה"ב.החיברקמן,פ.

משאנץ,אחינותדאגו,~לאך

שרב,השמיםיתבהרועדר

 ,יחדושוהחייםיתפזרו,העננים
ואושר.טובבכלברוכיםחיים

הגדלויםבתי·המלאכהשלהיהידוהמנהלשלבהשתדלותו
כמהכשאנץהמחנהאלהגרמניםהעבירוקרבנהשבגיסו
ריחפההחיסולשסכנתשבווילנה,"קייליס"מהמחנהמשפחות

עליו.

הואב~נצקה.ברונוס.ס.·לאגרפיררהיהמחנה·שאנץמפקד

הפנימיים.המחנהבחייהרבההתערבולא~היהודיםעםהחמירלא
דר·קרמתיותאיצטבותעםצריפי·עץ,בחמישהש.וכנוהיהודים

זאתבכללהםאופשרמהנשים,הובדלוהגבריםכיאףלשינה.

בצריףשהוחזקוהילדים,עםמגעולקייםמשפחהחיילנהל

ברקמן,עזריאלאתה"אלטסטנראט"מינהלזקן·המחנהנפדר.
מגעליצוראיךוידערדינאמיפעילבריגאדהראש·בתורשנודע

-השניעלקולע,בביטוימשפיעהיההאחדעלהגרמנים.עם
שאנץ.מחנהכלואיבשבילהקלותהשיגוכךבשוח.ד

ללאכמעטבמצרכי·מזרן,חפציהםאתהמירוהיהודים
ביותר.קשיםהיולאתנאי·העבודהגםהפרעות.

שוטריםשלושההיובמחנההפנימיהסדרעללשמירה
המחנהבמטבחאחת.אשהביניהםגושים,ראשי·וחמישהיהודים

קשריםקשרהיהודיזקן·המחנהיהודיות.נשיםכמהעבדו

אנטי·שהיההצבא,שלהתזונהמשרדמנהלעםגםטובים
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התזונהעלגםמומנהשהיהמאחר .השקפותיולפיהיטלריסט
בעיקרהיהודים.אףמזהבחברבקרבנה,הגרמנייםהחייליםשל

בהםהתעללושלאהעובדה,מןמרוציםהמחנהיהודיהיו
באלקסרט.במחנה·העברהדכמר
מרכזי.מחנה·ריכרזשנחשבהגיטר,עםמגעקייםנה·שאנץ nמ

הגיטר.שלרלים nבבית·האושפזוקשרתבמחלותשלקרעובדים
המחנה.למרפאתרפואותסיפקהגיטרשלבית-המרקחת

בה·שאבץ nבמגםברצעההאחריםברת·עברדה nרבמבגיטרכמר

בראשותו , 1944במארס 2ב·דוזקניםילדיםשל 11אקציה 11ה

היוהמבוגריםהגבריםכלכאשרקיטל.הראשיהתלייןשל
 .זקנים-20רילדים 70במשאירתמהמחנההוציאובעבודה,
באושוויץ.הגאזלחדריכנראה,רהסיערם,רכבתלקרונותהכניסרם
מולהיהודיבה nזקן·המאתהגרמניםהחזיקוה"אקציה"בשעת

הגישטאפראנשיהחזיקוהגרמנימפקד·המחנהואתהאקדחקנה

באותושיצאונוער,בניכעשריםרקניצלוהמרותמןבחדרו.

המבוגרים.עםלעבודהיום

גיטרחיסולעםאחתרבעונהבעתבוצעמחנה·שאנץח'סרל
לגרמניההיהודיםהעברתשלפניהעובדה,מעניינתקרבנה.
היהרדיה,אהובתועםיחדבז!נצקההגרמנימפקד-המחנהברח

האנדרלמוסיהאתהמחנה.במטבחשעבתרלשעבר,רקדנית
המחנה.מןוברחויהודיםכמתניצלוהשומריםביןשברצדה
לגר· 1944יוליבאמצעהעבירושאנץבמחנההכלואיםאת
חיוהםלדאכאר.הגבריםואתלשטרטהרףהנשיםאת-מניה
באורחביסמורובםביותר.איומיםאל-אנושייםבתנאיםשם

טראגי.

 •כקאזלר·הדררמכחה·הטכווה
שברעדמחנה·עברדהלהקיםהגרמניםהחליטו 1944באביב

-קאזלר·ררדהבסביבתיהודיםע.רבדיםבשבילאיש, 300לקלוט
כבול.לכריית-מקרבנהלערךקילומטר 30במרחקעיירה
במחנה·שעבדהיהודיםקבוצתשישמהזאתלבריגאדהכגערין
משרד·העברדהלעיל). 'ר(עבודתהאתושסיימהבנובטהעבודה
הזר,הקבוצהאנשיאתלשכנעהצליחה"אלטסטנראט"שליד
הטובמרצונהלהתייצבבלסברג,ד"רהקבוצהרופאאתלרבות

עובדיםשלפראיתחטיפהלמנועעל·מנתלקאזלר·ררדהלהעברה

עצמם.הגרמניםעל·ידיהמחנהבשביליהודים
מז'זמירלגיטרשהועברומאלהיהודיםמספרצורפוזהלגרעין

בגיטרוהזקניםהילדיםשלה"אקצהי"אחריזההיהלעיל). 'ר(
וההעברהקשהוכארןאזשררבגיסו . 1944מארסבסוףקרבנה

ביותר.טראגיתנראתהלאו·ררדה.לקאזללעבודה

ביער,שנמצאלמחנה·העבודה,ברכבתהוסערהיודים-300כ
גדול,לצריףהוכנסוהםהעיירה.מאחוריקילומטריםמספר
היוהאחרים,מחנרת·העברדהכבכלדוקרני.תילגדרמוקף
לחרדגבריםבשבילקומרת,שלרשבנותאיצטברת·שינהבצריף
רמשטר·החייםקפדניתחיתההמחנהעלהשמיהרלחוד.ונשים

קשהחיתההיערבמעמקיכבולשלהכריהיעבודתחמ~ר.היה
מאד.

היהודיםהעובדיםביןמגענוצרמועטיםימיםכעובר

מחבה·אנשיהמקום.בקירבתשנמצאוהסובייטייםםיוהפרטיזנ

לבסיסהמחנהמןהמרביתבריחהעלבמשא·רמתןפתחוהעבודה
הרבהלקלוטהסכימולאהפרטיזניםאךביער,הפרטיזנים

הגיעובינתייםבמשך.אתםהמשא·רמתןנשק.בליאנשים

צררךשישהחליטוהמחנהואסיריהגיטרמןמדאיגותידיעות
המצב.עלברורמידעלקבלכדילגיט.ר,מיהשולשגרדחוף
בלסברג.א.ד"רעצמועלקיבללכךהיוזמתאת

בגיטרלבית-החוליםלהעבירהיהרשאישהמחנהכיורן
שלרגלואתבלסברגד"רחבשקשה,במחלהשלקרעובדים
לוירשושהגרמניםודרשברגל,שברשקיבלבטענהאח,דאסיר
לרשותוהעמדיוהגרמניםבגיסו.לבית-החוליםאתרלנסוע
כשהגיעולקרבנה.היהודיםשניאתהובילהשומריםואחדמכונית
ספורים.כברשימירהתברר,לגיסו

 ,הבריגאדרת""ראשיאתבלסברגד"רכינסלמחנהבשרבו
בהתייעצותסודית.להתייעצותהכבול,כרייתעלשפיקחו

יהיהצריךלגיטר,בחזרההמחנהאסיריאתיובילושאםהוחלט,
הסרב·הפרטיזניםעםהרסכםלברוח.כדיזרבהזדמנותלהשתמש

חזרהבדרכםהיעראתהיהודיםהעובדיםיעברושכאשר ,ייטיים

ליהודיםאותישמשרזהיריותכמההפרטיזניםישמיעולגיטר,
ולברוח.להתפזר

הגיעמקרבנההמחנה.אתלפנותהתחילו 1944ביולי sב·
שמר·והודיעו,מזרןליהודיםחילקוהגרמניםמוגבר.כרח·שמירה

לברוחשינסהמיכיוהזהירוקרבנהלגיסוכולםאתבילים
בראשבטור.היהודיםאתהעמידוערבלפנותבמקרם.בריירה

עליהםהשמירהאתהגברים.-ואחריהןהנשים,היוהטור
ברוביםמצריידיםשבריי·מלחמה,לשעברורוסים,גרמניםקיימו

בדרן·יערהוליכוהיהודיםאתוכלבים.רימרני·ידאוטומטיים,
תעצים.ביןללכתבאלצוראבשי·השמירהצרה

ובשיםגבריםהערב.התקרבצעידה,שלרחצישעהאחרי

בדברושעליולמקרםהגיעוכאשרהתערבבו.בנפרדבטורשצעדו
אחדגםהמצופה.היריהבשמעההסובייטיםי.הפרטיזניםעם

ושבדברלברוחרצההואשאףשברי·מלחמה,רוסימהמשמר,

כאילוצעקה,השמיעבלסברגד"רלירות.התחילהיהודים,עם
לשכב.פקדוהמידנתןהגרמניהמפקד "!"פרטיזנים :מבוהלת

אז • mלברניסרוהיהדויםהאדמהעלהשתטחוהשמירהאנשי
נפלוהיודיםמעשרהויותרעליהםלירותהגרמניםהתחילו
היערלמעבהלהתרחקהבורחיםרובהספיקוזאתבכלחללים.
הצליחויהודים-130מיותרהשיגרם.לאהגרמניםוכדורי
נגדאתםיחדונלחמולפרטיזניםהצטרפוהםבחלקםלברוח.

הסתתרוארביערותשרטטומהבורחיםחלקהנסוגים.הגרמנים
הצבאיחידותלמקרםהגיען 1944יולישבסוףעד~•כרים,אצל

רמשםקרבנהלגיסוהובאולברוח,הצליחושלאאלההאחם.
-והילדיםהנשיםאתלגרמניה,בקרונות-משאאותםהובילו

הגבריםאותהמזרחית,שבפרדסיהשםןםהרף,חריכתמחנהאל
m (ב~רריה)ואבארבסביבותהריכוזמחברתאל-נערים. 
רקהנאצםי.ההשמדהמחברתשלהאירםהסבלאתנשארפה

לשחרור.וזכרבחייםנשארויחיידם

בישראלבמסורבקאזלרווהרבמחבה·העבוהדהתנאיםעלהידיערת . 9
זימן.וי.קרלבקב. ' Tאיבכלסבוב,א.ד"ועל·ידי
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לשבת·העברדה

-חשדוכוסדבגיסולפעלוהתחיל 1942כפברואר 19ב"
עם ,ארבייטסאמט")("דייטשערהגרמנית""לשכת·העבודה

הרמן.גוסטאבהס.א.·שטורמפיררשלבגיטוהופעתו

קראמר,העירוניהקומיסארשלבפיקוחואזהיהנתוןהגיטו
היהו·ענייניעלהממונהעל·ידינקבעובגיסוסדרי·החייםוכל
מסופריורדאןשלאכזריותועליודראן.הס.א.איש-זים

היההעירוניהקומיסריאטלאנשיהספר.שלאחריםבפרקים
דריסת·רגללהםשחיתההגרמניםמספראתלצמצםרבענין

בניהולאחריםגרמנייםמוסדותלשיתוףהתנגדווהםבגיסו
מלחמת·קדמהחרמןשללהופעתוכינודע,במאוחררקהגיטו.

גוסטאבהעירוני.והקומיסארהגנרל·קומיסריאטביןסמכויות
חיל·הכיבושעםיחדלליטאהגיעלחמישים,קרובבגילחרמן,

בחיהיקובנה.בעירהגרמניםשלבלשכת·העבודהועבדהגרמני

עבודת·שלערכהעלההברמניתקובנהשלהכלכילים
אחריירדתושביושמספרלמרותהגיטו,היהודים.שלהכפיה

הגרמניים,למוסדותוחשובנדרשלמצבר·כוחהפךהאקציות,
לתעשיהוכןהצבא,אתשליו,קבלניות,חברותלעשרות

בורחיםהיוהליטאיםהצבא.על·ידישהועסקההליטאית
משתלמת.הבלתיהעבדוהמןהתחמקוהאמצעיםובכלהמעיר
עבדות·בגרמניה.לעבדוונשלחגוייסמהליטאיםחלק

בשדה·הועסקווהיהודים *התרחבהמהגיטוהיהודיםשלהכפית
הגדוליםובבתי·המלאכההעירוניות"ב"בריגאדותהתעופה,

בגיטו.שהיו

מסונפת(שחיתהקובנהבעירהגרמניםשלללשכת·העבודה
למשלוחהנוגעבכלדעהכלחיתהלאבריגה)לגנרל·קומיסריאט

מעוניזהיההגנרל·קומיסריאטלמקומות·העבודה.הגיטויהודי
הקרמיסאראךהיהודים,עובדי·הכפיהעלשליטהלקבל

שבאואחרירקתירוצים.מיניבכללכךהתנגדהעירוני

שלרשימהלהכיןבגרמניהעליוניםממוסדרתדרישות
הקלסיפיקציהכללילפילרשותם,העומדיםהיהודים,הפועלים
מסוגלהיהלאויורדאןבגרמניה,·העבודהבלשכותהמקובלת

העבידאתלמסורקראמרהעירוניהקומיסארהסכיםזאת,לבצע
לחרמן.

עוררה , 1942בפברוארבגיטו,חרמןשלהראשונההופעתו
ד"רהגיטו.ובאוכלוסייתה"אלטסטנראט"בקרבקשיםחששות

בינוכמקשרה"אלטסטנראט"על·ידיאזמ,נהרבינרביץיא..

דו"ראלקסד"רחרמן,ביןהראשונותבשיחותחרמן.לביד
שלמדוייקרישוםלהעבירחרמןעלשהוטלהתברררבינוביץ'

כיהחשש,התעוררמידומקצוע.גילמין,לפיהגיטותושבי
הורגש,חרמןעםבפגישותחדשות.אקציותיבואומזהכתוצאה

בגוטןהגרכונות

בדשה·התעופההעבדוה :קפלן ·'שלזהבספרמאמריהםרהא *
בתי· :סגלסוןומשה Iהעירוניותהבריגאדות :גרב ,י.ל Iקובנה

 .קובנהבגיטוהגדוליםהמלאכה

נפגהששעימםהגרמניםהמושליםמיחסשונהלהיודיםיחסוכי
המשתמטיםהליטאיםאתגדיףחרמןאז.עדהגיטוהנהלת
ביקוריועליושעשרהקשההרושםעלרמזוגםמעבודה
ההירהאוכלרסיהשלהטוטאליחיסולהלאחרליטא,בעיירות

אנשי·משרדצוותחרמןלרשותהעמידה"אלטסטנראט"זית.
"לשכת·בגיסוהרקמהכךהגרמנית.בשפההשולטיםמהגיטו
קשרוהיהמצומצםהיהעובידהמספרהגרמנית".העבודה

 ,,,,ה"אלטסטנראט",שלידהעבודהמשרדרביןבינההדוק
הרישום,מפניהחששותאתלחרמןגילוררבינרביץאלקס
הראשונותביןשחיתההאינטליגנטים","אקצייתעללוסיפרו
הסכיםחרמןהרישום.ביצועבדחייתעזרתואתוביקשו ,בגיסו

בגיםו,רכןסכאילואחדשכלהחדשהמקצעורקיירשםכי

"פרדרקרטיביזציה"הניירעלהועברהמספרשבעורתובמשך
מאדתולעוזריהם,לבעלי·מלאכההפכורובםהגיטר.תושבישל

כתופרותנרשמונשיםוכדומה,בניןפועליכסבלים,נרשמו

אזשהיוהרופאיםמעשרותמהרשימות.נעלמויולדיםוזקנים
לשירותדרשויםשהיוכעשרה,רקהניירעלנשארו-בגיטו
פנימי.

רקולגישטאפוהעליוניםלמוס.ךדתחרמןמסרדברשלבסופו
רשימותולאמקצועית,השתייכותלפימהמספריםסיכומים
לנוער,המקצועילבית·הספרעזרתואתהושיטחרמןשמיות.
למבוגריםקצריםקורסיםבגיטו•זz,יהירהציעוגםבגיסו,שנוסד
הכבאות.מקצועותללימוד

סיבהחיתהחרמןשלהמיוחדליחסוכיהתבררזמן·מהאחרי
ויחסרגרמניהיודישלבכיתרכבת·חררגתחונכהאשתואישית.
מלבם.נשכחלאהחורגהאבשלהוחםהטוב

-העירוניות""הבריגאדותמספרגדלחרמןשלבזמנו
הקומיסארהגיטו.שעריאתבוקרכלעוברותהיומהןעשרות

ה"מסתובבים"הרביםהיהודיםעלמתלונןהיהקראמר,העירוני,
אתשקיבלמפעלכלכילומוכיחהיהחרמןאבל ,בעיר

אפשרותואיןלדיירחיונימפעלהואהעובדיםלהעסקתהרשיון
אחרים.עובדיםלרשותולהעמיד

לפועליםהוגןיחסהיההעירוניותהבריגאדרתבכללא
הגרמנימנהל·העבוהדהתייחסושבהםמקומות,והיוהיהודים

ובילפינגר","גריזכמו-הכפיתלעובדיבאכזריותהליטאיאו
במקומותמבקרהיהחרמןועו.דהחמישי""הפורטשוח","מאיור

אתלשנותמנהלי·עבודהעלמשפיעהתלונות,אתבודקאלה,
לשלוחשיפסיקמאייםולפעמיםהיהודיםלפועליםיחסם

יהודים.פועליםאליהם
קראולעיר.מחוץשעבדובריגאדרתקמו 1942/43בשנת

לגיסומחוץנשאריםהיוהעובדיםבריגאדעס"."אריסןלהן
ממשפחותיהם.להפרדפחדוהגיטוותושבימספרשבועות

הבקשותכלאףעלהדרוש.העובדיםמספראתלספקהיהקשה
לדאוגהבטיחאבלהדרישה,עללוותרחרמןהיהיכוללא

נשלחו 1942בקיץ 1שלו.לעובדיםמספקתותזונההוגןליחס



106 

ניהולקרבנה.בסביבותבפאלימרן,נכיללכרייתאיש-100כ
תנאי·כיהתברר,הליטאים.בדייהיןבמקרםוהשמירההעבודה
אנשי·השתכרואחדערבמא.דקשיםהיושםוהחייםהעבודה

היהודים.שרכבושבהםהצריפיםעלרירוהליטאיםהשמירה
ראשההביאלמחרתפצועים.גםוהיובהרגואנשיםשלרהש
הפצועיםואתבגיטרלקבורההגרויותאתהבריגאדהשלהיהודי

הדברמשנודעגדולה.היתהבגיטוההתרגשותלבית-החולים.
הפעולים.כלאתלגיסווהחזירלפאלימןרנסעלחרמן,
אפשרותקיימתהחוץ"ב"בריגאדותכיהתברר,הזמןכמשן

למקום·העבודה,הסמוכיםמהכפריםהליטאיםעםחליפיןלעסקי
"בריגאדותזרןלעבודה.מהגיטומתנדביםגםבמצאוואז

הפר·עםקשרליצורמנסיםבגיטרהמחתרתאנשיהיוהחוץ"
ביערות.טיזבים

הרמזשלבראשותוהגרמניתלשכת-העבודהפעולותמבין
ממחנה·עברדהיהדוים sooכ·שלהעברתםאתבמיוחדלצייןיש

זוחיתהקרבנה.לגיטומקרבנה)ק"מ so ·כ<ז'זמירבעיירה
כאלףעבדובז'זמירהגיטר.אוכלוסייתגדלהבההיחדיההפעם
כביש,בסלילתהועסקוהםלווילנה.סמוכותמעיירותיהודים
בהשגחתברצעההעבידהוילנה.גיטרשלרץ nידת· nכיונחשבו
-בקיצורטודט,(אורגאביזאציוזהרייכסוורשלהטכניתהיחידד,

.• O.T (. קבוצהשקבס. 1אוזברחובבקרבנה,נמצאאו.ט.משרד

לקרבנה,מז'זמיראו.ט.אנשיע"יהועברהיהודיםשלקטבה
שלבעירנוכחותםאר.ם.משרדשלהבגיןלידבמחסןגררהם

הבריגאחתאנשימעיביבעלמהלאמהגיםר,לאזרים,יהדוים
עםקשרנוצררחוב.נואתרלעבוהדמהגיםרמדבליםשהיו

הוצעבז'זמיר.המחנהעלהממוניםהגרמניםעםרגםאלהיהדוים
שה"~-ילטסטבראט"-בז'זמירהעבודותמבהל-הגרמנילקצין
בעלי·והםיספקבמחנה,ליהודיםעזרהירשיםקרבנהגיטושל
ויקצהמבית-המרקחת,ותרופותהגיטושלמבתי·המלאכהעץ

היואו.ט.אנשיהגיטו.שלבבית·החרליםחוליםלאשפוזמיטות
במחנההחייםתנאיאצלם.העובדיםמצבאתלשפרמעוניינים

המחנה.קירםעלפרטיםנמסרולחרמןסבירים.היוז'זמיר
המחנהוכיבגמרתהכבישסלילתכיבגיטר,נודע 1943אבביב
צפונה,היהודיםאתלהעביררצואו.ט.אנשיחיסולו.לפניעומד
דאזמהעברתםחששובמחנההיהודיםהרוסית.לחזיתקרוב
ז•זמירממחנהלהעבירםה"אלטסטנראט"על·ידילחרמןהוצע
וחוסרוהלכהגבהרמהגיטולפועליםהדרישהקרבנה.לגיטר
העיקריהנימוקהיההגרמניםדרישותכללסיפוקעובדותידיים
ושירןנתקבלבווילנהמהגישטאפרה«אלםסטנראט".של

לקרבנה.מז'זמיריהדוים 400להבעיר
 s,oooכ·בפרנארהגרמניםעל·ידיהושמדוכןלפניקצרזמן
לגיטרכביכולבקרונותשהוסעווילנה,סביבמגיטאותיהודים
ממעשה·יפחדוז•זמירמחנהאנשיכילחרמן,ד,רסברקרבנה.
במחנה.פרעותלהביאעלולתוההעברהחדשגרמנימידמה
יבצעומהגיטוהיהדויתהמשטרהאנשישרקהסכים,חרמן

בשבועהראשוןמימיאחדלכןנקבעההעברה.אתבנוכחותו
יצאובבוקרוהשכםלמשאיותדאגחרמן . 1943אמיחודששל

ואנשיהיודיםשוטריםלוין,משההיהודיתהמשטהרמפקד
מוכניםהיהודיםהיושם ,לז'זמיר ,מהגיםרמשרד·העבודה,

הרשירן.עלידעאו.ט.מאנשיהגרמניהמשמרגםלהעברתם.
גםיועברוהפועלםיעםיחדכיהרמן,עםסרנםלכןקודםעוד

כיראו,כאשרהופתעוהגרמניהמשמראנשימשפחרתידם~.

ליטאיחרות

להת·ניסוהםהמשאיות.עלבמהירותעוליםהמחנהאנשירוב
במשרדיהם,השיגרםלאאןעליהם,הממוניםעםטלפוניתקשר
לגיטומהמחבר,איש sooכ·איפרא,יצאו,כן .'אידםזההיהשכן

המעטיםהרשירן.לפיהותרהשיציאתם 400במקרם-קובנה
הגיעהכאשרוילנה.לגיטראחרי-כןהועברובמחנהשבשארו
ה"אלטס·חבריעל·ידיהשערלידנתקבלההיאלקרבנה,השיירה
ערדומנחרץיהודיםשלבראםאלקס.ר"רובראשםטנראט"

שלליציבותוסימןבזתלראותרצוורובםהגירט,תדשניאת
רב.זמןנמשכהלאזאתאשליההגיטר.

חרמן,לביןה"אלטסtננראט"ביןחיחסיםהתהדקוהזמןכמשן
מסורפעםמדיהיהחרמןאלקם. ,,,, ,היר"רלבידבינובעיקר

הגר·במוסדרתהגיטרשלהשניבצרהנעשהעלחשובמידע
הם.,תכניותירעלמנים

 •ס.ם.-רם·דרגס.ס.קציןבגיטוהופיע 1943בספטמבר
אנשינדלםעוזריו,קבוצתעםגקהוילהלםאוברשטורמבאנפירר

הכריזגקההגיטר.כלראיבלבפחדהטילההופעתםס.ס.
מחנות·הריכרזשלהעליונהלרשותמעתהעוברהגיםרכי

הקו·י vא.נקרבנה"."מחבה·ריכוזיהיההרשמיושמובגרמניה,

הגדוליםבתי·המלאכהוניהולמהגיטו,סןלקרהעירונימיסאר
דוגמתלפילהתנהלהיהצריךהגיטרס.ס.אנשילידעברבגין.ט

למשרדיבנייניםהוקצבוהגיטובתוךהגרמניים.מחנרת·הריכרז
בהם.התגוררוגקהשלמע~זריווכמההגרמנים,שלההנההל

"לשכתשלסופהחיהרזהלגיטרהכניסהנאסרהחרמןעל
 1בגיטו.הגרמניתהעבוהד"

עבודות·עניינילמנהלהתמנהאא,אר·אוברשארפיררס.ס.
"ארבייטס·נקראמשרדובמחברת·הריכוז.המקובללפיהכפיה,

-הקדוםהשםנשארהגיטראוכלוסייתבפיאבלאיינזאץ",
ברובםנשארוהקורםהמשרדעובדיארבייטסאמט"."רייטשער

התחילהחוסלו.העירוניות"מ"הבירגאררתביכרחלקבתפקידם.
 2למחנרת·עבררה.פיצולו-הגיטו"קסירקרט"תקופת

היה(מוצאומרץומלאצעיראישאאיאר,ארברשארפירר
זקבים mהילידםאקצייתבזמןבאכזריותך.הצטייד ,מווינה)
 ,מגדריוחדרגםהיהבר ,משרדובניןשלבעליית-הגגהסתתרו

במם·הרגישאא,ארמשפחותיהם,עםמשרדומעובדיכמה

ךא,קציה.למבצעיכולםאתוהסגירתתרים

אתאא,ארהעבירהס.ס.)מאנשי(אחדפילגרםעםיחד

קיידאן.במחנהוהזקניםהילדיםעלהאקציה

יהודישאויתשחרורעם , 1961בשנתכבזמניהמתחרמןגוססב . 1

וסביבותיה,בפינכןריכוזםועם 1945בקיץממחנות·הריכתליםא
במינכןליםאיהודי .כלובחוסרעלובבמצבבמינכןהרמןהופיע

הוםןמסואז"אורם«.שלבקורסיםזמניתאותווהעסיקולועזרו
 .במינכןהיהוידתההיסטוריתלוועדהחשובהעדות

החשוביםהאירועים :גוםונקלל.שלזהבספומאמריהםראה . 2
העבוהד.וגחנות-הביסושלוחות :יליןמ. Iבגיסוגירתו



לויורפאל

בגיטונשיםעבודות

חיתהקיומו,מראשיתבגיטו,ביותרהחמורותהבעיותאחת

לפתרוןכמעטהיחידההדרךלגדר.מעברמזוןלהשיגכיצד
ולהפגשהעיראלהגיטומןבקבוצת·עבודהלצאתחיתהזובעיה
ככר·לחם,שומן,קצתלהשיגהיהאפשראצלםליטאים.עםשם

חפצי·אונעלייםמלבוש,תמורתבאלה,וכיוצאתפוחי·אדמה

אליום·יוםבאיםהיוהגיטולקיוםהראשוןבזמןאחרים.בית

יהודיםותובעיםגרמניםואנשי·צבאליטאים""פרטיזניםשעריו
מהגיטו,לצאתאזנמנעיםהיוהגבריםשונות.קשותלעבודות

עודיהודים,גבריםאלפיו eנסשבוהשביעי","הפורטשכן

נשיםשער·הגיטואלבאולרובעליהם.אימתואתהפיל
בקבוצת·עבודה.העיראללצאתבאפשרותלזכותכדייהודיות,

לאואחיהןשבעליהןרצוןמתוך :טעמיםמשניזאתעשוהן

העבודהשבזמןתקוה,ומתוך ;הגיטומןביציאהחיהיםאתיסכנו

בשבילירקותקצתאום nפרוסת·ללהשיגהזדמנותתמצאנה
שער·לידשהופיעוה"מתנדבות",הנשיםמספרבני·המשפחה.

היולעבודה"אותי"קחובצעקותליום.מיוםגדלהגיטו,
היהו·אתלהוציאשבאוואנשי·המשמר,נשים,המונימתפרצות

ובבעיטות.באלותהנשיםצעקותעלמגיביםהיולעבוהד,דים
מינות,שבותהיוהעיראללצאתמזלןשיחקשלאנשים

הגיטו.אלומושפלותפצועות

לקבוצת·להתקבלשהצלחיוהנשיםשלמצבןגםהיהקללא
לעבודנאלצותהיוהיוםכלבמשך ;הגיטומןולצאתעבודה

העובדים.עלהממוניםמצדעלבונותולסבולקשהעבודהכל
תוכלבולרגע,נתונותהיוהעובדתהאשהשלמחשבותיהכל

לשםמצרכי·מזון.קצתלהשיגכדי ,העבוהדממקוםלהתחמק
חיתהמהןאחתשבכלשונותפעולותלבצעצריכהחיתהכך

ירגישושלאהמתאיםהרגעאתלמצוא :לחייהסכנהכרוכה
אתבחפזוןמעליהלהוריד ;העבודהממקוםנעלמתשהיא
ברחוב,ושביםהעובריםהנוצרים,ביןולהתערבהצהובהטלאי

ביניהם.המתהלכתביהודיהירגישושלאקפדניתזהירותתוך
חיתהמבוקשה,אתלהשיגיכלהבולמקוםסוףסוףכשהגיעה

למעילהמתחתאותהמסתירההחבילה,אתבחפזוןאורזת
נחפזתחיתהאלהכללאחרגופה.סביבבמגבתאותהוקושרת

ומחדשתהשומריםמעינימתחמקתשובעבודתה,למקוםלשוב
 jהערביםביןשעתהגיעהדבר.קרהלאכאילוהעבודהאת

באמצעוצועדות,בשורהארבע·ארבעמסתדרותהיוהנשים

הגיטו.אלחזרהבדרכןהיום,מתלאותורצוצותעייפותהרחוב,
המשמר,אנשיעל·ידינבדקתאחתכלחיתההגיטושערליד
הבדיקהאתשעברוהנשיםהגיטו.אלמשהו"מגניבה"אינהאם

"מאושרות"שבותהיוהיקר,מטענןאתלהצילוהצליחובשלום
להן.המחכיםבני·המשפחהאל

לעובדיםהתביעותונשנה.חוזרהמזעזעהמחזההיהיום·יום

האנשיםמספרורבהלךגםזהעםויחדוגברו,הלכויהודים
שהוכנסומצרכיםלקנותבידושהיהמישירותם.אתשהציעו

לעבודה.העיראלמלצאתנמנעהיהלגיטו,

גרמנייםשוטריםעל·ידיחיפושיםבגיטונערכובינתיים
טוביםורהיטיםמלבושיםלבן,כליכסף,זהב,חיפשוהם

בקר~עוררואלונסיבותיהודים.קרבנותגםנפלואורחאואגב
הלשתחררכדיהעיר,אללעבודהלצאתהרצוןאתהגיטותושבי

ומסכנת-מווועצביםמזעזועיולהמלטמהגיטושעותלכמה
התכופים.בחיפושיםהכרוכים

גרוןשדה-תעופהלהקיםהגרמניהצבאניגשזמןבאותו
זובעבודההעסיקובראשונהקובנה.שלפוכרבאלקסוט,

יהוד•אתגםלעבודהלצרףהחלומכןלאחררוסים.שבויים
חיתההעבודההלילה.במשמרתרקעובדיםהיושתחילההגיטו,
להשיגאפשרותשוםחיתהלאמשדה·התעופהומפרכת.*קשה

ישובהיהלא.וגםביותר,קפדניתחיתההשמירהכי"חבילה",
יהודיםעובדיםתבעוזמן·מהכעבורמקום.בקירבתליטאי
התביעהחיתהוכרגילהיום,למשמרתגםשדה-התעופהלבניית
לשדה-התעופהק eלסהיההגיטועלואיומים.אזהרותמלףוה

קופציםהיולאבימהמ.עובדיםמאותוחמשאלפיםארבעתעד
המיכסהאתלמלאהיההגיטועלאבלזו,לעבודהשיתנדבו
ההיודימשרד·העבודההחליטהמצבברצינותבהתחשביום·יום.

מיוחדותפלוגותוהוקמובשדה·התעופה,לעבודהנשיםגםלגייס
יותר.קלותלעבודותנשיםשל

 1מ·דלנשיםעבודת·חובהגילאתקבעה"אלטסטנראט"
משוחררותהיוחמשגילעדלילדיםאמהותשנה. 45עד

כלשלרשימותמשרד·העבודהערךזהלפימעבודת·החובה.
תעדוות,חסריהיוהגיטומתושבישרביםמכיוןחייבי·עבודה.

השמוהע,פשטהבגיטועצמם.האנשיםעדותלפיהגילנקבע
 ;הגרמניםעל·ידייושמדולעבודהמוכשריםשאינםאלהכי

ונרשמוגילןאתאיפואהעלימו 45מגילשלמעלהרבותנשים
שערות·אתבמטפחותכיסואושערותיהןארגצבעוהןכצעירות.

העבודותלמחלקתבאותהיוששיםמגילשלמעלהנשיםהשיבה.
לתקןעצמןעלקיבלווהןבעבודה,ארתךישבצוכיומתחננות

אחרות."קלות"עבודותולעשותרצפותלנקותוגרביים,לבנים
כדיגילן,אתמעלותהיו , 5מגיללמטההיושילדיהןאמהות,
כשלרםלעבורוהרצוןרצרן·החייםכחייבות·עבודה.בהןשיכירו

נגדאמצעיםלחפשהאנשיםאתהמריצוהקשההתקופהאת
תושבירובבעינינחשבולעבודוהזכותהעבודההמשחית.השטן
ביותר.הבדוקהלתרופהביותר,לפסימייםפרטהגיטו,
ממשרד·העבודה.כרטיסי·עבודהקיבלוחייבי·העבוהדכל
מספררקונשארבגיטוהאדםשםכמעטנעלםהזמןבמשך

הנשיםבשבילהנד,יגומשרד·העבודההוראותלפיהכרטיס.
יוםלנוחתוכלאשהשכלכדיימים,ה z:שלוובןשבוע·עבודה

מפרך.יום·עבודהאחריבביתאחד

קראואחדיום :מספריהןלפילעבודהנקראותהיוהנשים

בזשה·התעוסההעבודה :קפלןי.ל Wמאמרואתזהבספרר' *

קובנה.
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הזוגייםהמספריםלבעלותהשניונירםהפרטמספריבעלותלכל
 .)'"בר"טררנרס '"א"טררנרסהעבודהמסדרי(כלשרן

דאגותיובראשעמדלשדה·התערפההעובדיםמספרגיוס
במקרםכרח·האדםשלניכרחלקהיווהנשיםמשרד·העברדה.של
היוהנשיםאייראגרלה.ברחובהשערלידהיהמקרם·הריכרזזה.

היוהקבוצותמנהליקבוצה.בכלרמאהבשררהחמשמסתדרות
מראסיין).לויהגב'-בגיטרחיתהיחידהקבוצה(מנהלתגברים
בעבודהלעמודתרכלנהשלאהנשיםכלכמעטנוכחוהזמןבמשך

מקרם·העברדהאלברגלובהליכהבשדה·התערפההקשההגופנית
מנוסאיןכןרביןכןשביןהנחהמתוןהגיטר.אלוחזרה

ומנקשרתלמשרד·העברדהבאותהיועליהן,שנגזרמכלירן,
גילאתעברושכברמנירןהחייברת·בעבודה,מרשימותלמחקן

אתומגלותראשןמעלהמטפחותאתמסירותהיוכהוכחה . 45ה"
הישנים.הליטאייםהדרכוניםאתמביאותהיוארשעררת·השיבה

ילדיהן.שלהאמיתיגילםאתקודםשהעלוהאמהות,גםעשרכן
אלוכלאתמוציאהחיתהמשרד·העברדהשלהרישוםמחלקת

היוהנרשמותביןכרטיסי·העברדה.אתמהןולוקחתמהרשימות
מרב,ןאחרות.מסרבנותומחלותמחלרת·לבשחפת,חולותגם

 ;בעבודהלח.תמידיכולותשאינןלדעתמחרנוכחואלושגם
חברותהין.זרועותעלהעבודהמןמוחזרותהיוקרובותלעתםי
רשאיתשחיתהרופאים,רעדתהרקמהמשרד·חעברדהליד
רעדהמחלה.מסיבותמזהלמעלהארליוםהעבודהמןלשחרר

זכאימי :לחוליםרטינההעבודהדרגתאתגםקובעתחיתהזר
כשברעשלוהעבודהימימספרמהיותר,קלהעבודהלעבוד
יום,תשעיםעדאחדמיוםניתןהיהחופשהחופש.ימיומספר

שקיבלואלהנוסף.לזמןגםארכהניתנתחיתהולפעמים

ל"מירתסים"נחשבו-גדולהיהלאכמרבן,מספרם,-חופש
למעשה,ממנהוחופשייםלהלכהחייבי·עברדההיוהםבגיטר.
מטייליםהיוהםחופשתם.אתמחדשיםהיויום 90בכלשכן

החיים","תעודתכשכרטיס·העברדה,הגיטרברחובותלהנאתם
בכיסם.

מרשימתוהוצאוכרטיסי·העבזדהאתבשעתןשהחזירוהנשים

"מרר·עצמןרדארהחדשיםב"מירתסים"קנאוחייבי·העברדה,

רעדתעל·ידימעבודהלהשתחרריכולותהןגםהלא ;מרת"
היחרדי""הלבעללסמוךשאפשרבדעתןגמרוהןהרופאים.

רעדתאןרכזןמ.ה.נוספתארכהחופש,להןגםשיתןהרופא,של
רקמעבודהלשחרררשאיתחיתההיאבחומהר.נהגההרופאים

לשלוחנאלצתחיתהולפעמיםהגיטר,מתושבימסרייםאחוז
בינתייםבהם.וכיוצארגלייםפצועיממש,חוליםגםלעבודה

לקבלכדיהגיל,זיוףשלחדשהתנועההנשיםבקרבהתעוררה
הרופאים.רעדתשלתערדת·חרפשראחרי·כןכרטיס·עברדה

נאלץה"אלטסטנראט" ;המרביאופיאזקיבלהלעבודהההרשמה
שרצואלהשלהגיללקביעתרעדת·הערכהלמנותאיפרא

נציג :אנשיםמשלרשהמורכבתחיתהזררעדהלעבודה.להירשם
חברי·ממחלקתורופאמשדר·העברדה,נציגהיהודית,המשטהר

ניתנהולאסופיתחיתההורעדהעל·ידיהגילקביעתאות.
לערעור.

לשם-לנשיםחופששלנוסףסרגהיהחרפש·מחלהמלבד
משפחתןבנישכלנשיםקיבלוזהחופשמשק·הבית.הנהלת
כלבשבילמשק·הביתאתלנהלהוטלרעלהיןלעבודה,יצאו

זרזכרתניצלווניחרדמעטרת,לאהיוכאלונשםיהמשפחה.
התחילהזמןבמשךה"יעלה".אנשיהגיטר,חיסנישלנשיהם

ילדיםשללאמהותגםכרטיסי·עברדהלחלקמשרד·העברדה
לעבודה.מיציאהפטורותהיואלואבל , 5מגיללמטה

ממספריותררבהיהבגיטרהנשיםשמספרהעובדהלמרות

גברים,רקלאבשדה·התערפהלעבודהתמידחסריםהיוהגברים,
שבעהתעבודנהשהנשיםקבעו,המצבלתיקוןנשים.גםאלא

אולםכשכרעיים.נוסףעבודהיוםכלומרשכרעיים,בכלימים
הכניסמשרד·העברדההמצב.לשיבריהרבהתרםלאזהתיקוןגם

אחד,בחדרמשפחותשתיגרראם :הנשיםבחופששיבריאיפרא

במשק·גםלטפלוחייבתחופשמקבלתאחתאשהרקהיתה
לעבודה.להתפנותהשביחשתרכלכדיחשביה,המשפחהשלהבית
שעבדולאחררקבמשק·הביתלטיפולחופשנשיםקיבלומאז
-הנוסףחירם-הרביעיהעבודהוביוםהשבוע,ימישלרשתאת
שעבדוהנשיםגם·התעופה.לשדהללכתחייבותהןגםהיו

בשדה·נוסףעבודהביוםחייבותהיוהעירוניות"ב"בריגאדרת

התעופה.

תמידתסדרהתחבולותויתרהנוספיםהימיםכללמרותאולם
מספרלהשלמתהתחבולותאחתשדה·התערפה.בשבילעובדים

בשעתנעשההיהזהדברה"גזיהר".מלאכתחיתההעובדםי

היורבבריגאדרתבשדה·התערפההעובדיםלעבוהד.היציאה
 :שוניםשעריםדרךשעהבאותההגיטרמןבבוקריוצאים
בשערהבריגאדרתואנשיהגדולבשערשדה·התערפהעובדי
מתחכםהיהמדגולים,פ.משרד·העברדה,עובדהצר.הצדדי

ונשיםגבריםמספרעירונית""בריגאדהמכלזרבשעהלהפריד
בגיטרנקראהזרפעולהבשדה·התערפה.לעובדיםולצרפם

מביןהזריזיםהיוהשערשלהשניבעברבהירתם"גזירה".
הדבר,מרבןהבריגאדרת.אלחזרהומתגנביםנשמטיםה"גזררים"

תחבולהנגדמחוסניםהיוהרריטאמינים","אנשיהמוגנים,כי

ונטולותישעחסרותבודדות,נשיםניחרדחיושקרבנותיהז,ן

זריזותנשיםבגיטר.לזהשקראוכפי"ריטאמין",ארפרוטקציה
לשדה·בכירוןהעירברחובותהצועדותמהשוררתנעלמותהיו

יכלוברלמקרם,וממהרותהצהובהטלאיאתמסירותהתעופה,

שילמהמהןאחתולא"ארנבות",נקראואלו"חבילה".להשיג
הגישטאפר.בידיכשנפלהבחיהי

רתשרשי·כרחחלשיםדווקא"נגזרים"היוקרובותלעיתים
העבודהמןלחזוריכלולאמהםחלקשדה·התערפה.אלונשלחים
עללהגןכדיחיהים.אתקיפחומעטיםולאעצמםבנוחרת
והגברים,הנשיםהםמיהרופאיםרעדתקבעהוהחוליםהחלשים
עלבשדה·התערפה.ניחרדקשה,לעבודהמוכשריםשאינם
העירו·ב"בריגאדרתרקכשברעפעמיםשלרשלעבודהיההנשים
שדה·התערפה,אלנשלחותהיואלו"מידחסרת"גםאךבירת'.'
בעובדים.גדולמחסורכשהיה
משרד·העברהדקבעהדרושהעובדיםמספראתלהבטיחכדי

בשדה·התערפה,דרך·קבעהעובדותלנשיםמוגדלותמנרת·מזרן
גםאבלהעירוניות".ב"בריגאדרתהמועסקותשלחשבונןעל

חיתהלאלשדה·התערפחההליכה ;פרינשאלאזהאמצעי
-("מלאכםי")ממלאי·מקרםשולחיםהיואמצעיםבעליכדאית.
 20היה"מלאך"שלשכרו·התעופה.בשהדבמקומםלעבוד

"מלאך"שלתפקדישמילאהאשהליום.לחםוקילוגרםמרק
עלכשברעימים 4-3בשהד·חתערפהלעבודצריכהחיתה
ארהתששכרההאשהבשבילהשבועימיובשארעצמהחשבון

חיהתלאכזווממושכתמאומצתשעבודהמרבןבמקומח.לעבוד
אזנמצאווהלן.פחתח"מלאכים"ומספרהנשיםשלכוחןלפי
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ועדוהמרק 20את :פשוטהבדרןהעבידאתשסידרוכאלו

והלזהקבוצה,לראשאלאל"מלאן",לאנותניםהיו"משהו"
"עבדה'.' :הנותנתשלבכרטיס-העבודהזם .tרווהיה

ולהעמדיההנשיםבעבודתסדרלהכניסשאףזדר·העבודה .tמו
קלהבעבוהדבקביעותמועסקותהיורבותיושר.שלבסיסעל

בבנייניםוגםגג,קורת·תחתטובות,עירוניות"ב"בריגאדות

טובות,"חבילות"להשיגתמדיהצליחואלונשים ;מוסקים
שעבדוהיולערמתןבני·המשפחה.לחיירבההקלהשהביאו

חברתלמשלהקשות,ת 1בבריגאדאובשדה·התערפהממושךזמן
העובדותשלמצבןשיפורלשםואחרות.ובילפינגר""גריז

אתלזמןמזמןלהחליףמשרד·העבודההחליטהקשיםבמקומות
בשדה-התעופהלעובדותגםלאפשרוכןהעבודה,מקומות

מסוייםזמןלמשךהעברתןעל·ידיכוחולהחליףלהתאושש
יותר.קלים·עבודהלמקומות

בבריגאדותהעובדותבקרבתסיסהעוררההחדשהההוראה

ואלואלו ;בשדה·התעופההעובדותביןרבהושמחההטובות
בכלדרשוהראשונות ;משרד·העבודהפתחיעלצובאותהיו

אתלקייםתבעווהאחרונותעבודתן,במקומותלהשאירןתוקף
ה"מיוחסות"העובדותהבריגאדות.אלולשלחןהחדשהההוראה

לנשלןיתנושלא"הוויטמינים",מגיניהן,עלללחוץהתחילו
ממקומותיהן.

ו"כלו·שנשיהםה"יעלה",אנשיהצליחווראשונהבראש
 2מספר"מלאכים"גםהבריגאדרת.מןתנושלנהלאתיחם"

וחלקבבריגאדהשעבדזההיה 2מספר"מלאן"בהן.בשארו

מצדוה"יעלה"שלו.ל"יעלה"העניקמביאשהיהמהחבילות
היציאהבשעת"ייגזר"שלא"מלאכו"עלכנפיואתפורשהיה
שלאהעבודה,מןבשוברמחבילתו"יישרף"שלאהשער,מן

למחנה·אי·שםיישלחשלאשכןוכלהבריגאדה,מןיימחק
בעיקר-בלבדמועטותנשיםהוצאודברשלבסופועבודה.

ונשלחוהבריגאדותמן-מקצועוחסרות"ויטמין"נטולות
בבריגאדות,שבחפנוהמעטים,למקומותוגם ;לשדה-התעופה

בדשה·ממושכתמעבודהשנחלשועייפותנשיםדוקאנשלחולא
חיתההגיטושוכניאליהשהגיעוהמעציבההמסקנההתעופה.

גםילדלא-לשדה·התעופהמלכת"המשתמט :זואיפוא
הבאים".בימיםגםלעבודיוסיףהיוםעדשםשעבדומילהבא,

מעבר","תעודתלחתהבריגאדותמחלקתהתחילההזמןבמשך
עירוניתבריגאדהעםאחדליוםלצאתהזכותאתשהעניקה

גםהאפשרותאתלתתכדיהונהג,זהתיקוןהגיטו.שערדרך
עםבעירלהפגשאו"חבילה"להשיגבשדה·התעופהלעובדות

לדאוגמצןוההיהראש·הבריגאדהחשוב.עניזסדורלשםנוצרי
להפגשבידהולסייעזה,ביוםמעבודהתשוחררשהאשהלכן,
בתעודות·משתמשיםהיובראשונההדרושים.הנוצריםעם

להשתמשהתחילומכןלאחראןחבילות,להשגתבעיקרהמעבר,
יוריםבעזרתםלהצילכדימ:פרים,נוצריםעםפגישותלשםבהן
הכפר.ארהעיראלולהעבירםהגיטומן

היא ;הלא·נשואההבודדת,האשהשלגורלההיהומררע
הקשים,ות·העבודה.למקומקרובותיותרלעיתיםנשלחתהיתה
המןורבותלמחבה·עבודה,להשלחהסכנהתמידלהצפויהחיתה
הבודדותמהנשיםרבותהראשונות.ב"אקציות"קרבןנפלו
ונרשמותהבודדיםהגבריםשלחסותםאתאיפואמבקשותהיו

לעיתיםהפכואלהלמראית·עיזבשואיזכנשותיהם.רשמיבאופן
ממש.שללבשואיזקרובות

האשהעלעברוגוף,ויסודינפשעיבוייקשים,עלבונות
בצאתההעירוניות.בבריגאדותוהןבשדה-התעופההןהיהודית

הטלאיבליהעירברחובות"חפשיה"בלכתההגיםו,שערדרך
גופהעלהמוסתרתה"חבילה"עםהגיטואלבשובההצהוב,

ואימתמבג,דלהתלוייםחיהיהיותמיד-אחריםובמקרים
עיניה.לפניוהכליוןהמוות



סגלסוומשה

יטובגגדוליםהבתי·הבולאנה

למיניהןהעירוניות·העבודהופלוגות·התעופהלשדהמחוץ
ב"בתי·רביםיהודיםהגרמניםבשבילעבדו(ה"בריגאדות")

ה"אלטסטנראט".על·ידיבגיטושהוקמוהגדולים",המלאכה

כיפתותחתטיטבאדמת-בשדה-התעופהתנאי·העברדה

גרועים,ותזובו,בקורמתאימים,ובגדיםנעלייםבליהשמיים,

חולביםזקנים,ונשים,לאנשיםודאיכליוןמשוםבהםחיה
ברובתנאי·העבודחהיוטוביםבהרבהלאבגופם.וחלשים

לעבודות·לשלוחהיהאי·אפשרכךמשוםבעיר.פלוגות·העבודה
והנשיםהאב.שיםאתהעירוניותובפלוגותבשדה·התעופההכפית

פרודוקטיבי"בלתי"אלמנטבתורבגיטונשארווהםהאמורםי,
הגיעהוא ;גדולדיר,יהמספרםהגרמנים.שלמנקודת·הרא,ת

שמאסכנהוחיתהלגרמניםידועהיהזהדבראלפים.להרבה
היהר,יחידהומצאכ"מיותר",הזההאלמנטאת"לחסל"יחליטו
בגיטוביותרקשותלאעבודותאהלאנשיםבשביללמצוא
עליהםלחפותהאפשרותאתלמצוא-נכוןיותראועצמו,

מועסקים.כעלאיכשהו

בעלי·מלאכה,וכיחודבעלי·מקצוע,הזמיןח"אלטסטנראט"
בעלי·שלהגדולרובםכינתגלהבמצב.ודיוןהתייעצותלשם

המקצועאנשיאחוזוכיהעירוניות,בפלוגותעבדוהמקצוע

קטןהוא-והחלשיםהחוליםהזקנים,-הגיטומובטליבין
המוגבלות,הטכניותולאפשרויותזו,לעובדהלבבשיםמא.ד
עובדיםלהשתתף,,·כלושבביצועןמלאכות,שלתכניותעובדו
בעלר·שלבהדרכתםוזקנים,נשיםוכיחודמקצועייםבלתי

שפרי·לכך,גםתשומת·לבניתנההאפשר.ככלמעטיםמקצוע
שלהקשההחומריהמצבאתלשפרכדיגםבויההיהעבדוה
זהעםויחדל"שטאדט·קומיסאר",הוגשוהתכניותרג,יטו.

ר,קומיסריאט,פקידיעםמתאימות,מתנותבאמצעותהתקשרו,

אלהשפקדייםהשתדלוהתכניות.ביצועעללהשפיעבידםהשיה
האמצעיםבתי·המלאכה.בקיוםאישיבאופןמעונייניםיהיו

הוראה 11אלטסטנראט 11הקיבל 1941דצמברובראשיתהועילו
בתי·חמלאכה.אתלפתוח

ברחוב 107מס'הבגיןאתלהכשירעובדיםמאההועמדומדי
השתמשךמכןולאחררוסי,קסרקטיןפעםשהיה , 1קריקשצ•ןקייצ•י

 1942בינואר-12העדחקלאי·טכני.לבית·ספרהליטאיםבו

ובית-מלאכהמכנסחסנדלריה,מתפרה,בולשכןהמקוםחרכן

וכיחודשהגיטוהמחלקות,היואלהומברשות.כפפותלייצור
באקציהכברביותר.להםזקוקיםהיושדה·התערפחעובדי

שהיופועלים,-250מכינתגלה, ) 6.2.42 (לריגההראשונה

קטבים""בתי·מלאכהגםבגיטוהיודג,דרלים"ל"בתי·רמ,לאכהנוסף *

שלשוגיםצרכיםלספקכדיה"אלטסטגראט"על·ידישהקומו
גבדיםתיקוןלבניינים,דירותותיקוןשיופץכגוןהגיטר,תושבי

אחריםרכלי·ביתמפחתנוריםייצררנעלי-עץ,יציורונעליים,

בתי·המלאכח :גולדשמיסש.שלמאמרואתזהבספר 'ר(וכדו'

קרבנה).בגיטרהקטנים

משפחו·בניעםיחדהמגרשאלויצאובבתי-המלאכהמועסקים
הגבירזהמקרהאיש.הוצאלא-נפש-750כ-תיחם
כושר·אךבתי-המלאכה,שלהמושךהכוחאתרבהבמידה

מאמציםעשתהבתי·המלאכההנהלתמוגבל.עדייןהיהקליטתם
מקצועייםבלתיעובדיםשתעסקנהנוספות,מחלקותלפתוח
נשים.וניחרד

 :נשיםלעבודותהבאותהמחלקותנפתחוקצרזמןכעבור
צעצועיםלייצורכבשים,עורותשלמהפסולתצמרלקרצוף

נרצות.ולמריטתנצריםסלי·לקליעתסמרטוטים,למיוןמב,ד
תוךבתי·המלאכהעובדימספרהגיעאלהלמחלקותהודות

נשים. 500מהם , 650ל"חודשיםארבעה

ה"שטאדט·קרמיסאר"אתלשכנעניתןהקלה.הורגשהבגיטו
ופקידיוהואהגיטו.תושבייתרגםיועסקושבקרובהעירוני,

בית-מלאכהנפתחמבתי·המלאכה.מפיקיםשהםבתועלתשוכנעו
סורגות,סנדלרים,חייטים,-מרמחיםבעלי-מקצועשלמיוחד

שעבדווער,דארנקיםעושיפרוונים,מחוכים,ערשותמודיסטיות,

בזכותועוזריו.ה"שטאדט·קומיסאר"שלהפרטייםצרכיהםלמען
לטובתתכניותיהאתלפתחההנהלההצליחהזומיוחדתמחלקה
הגיטו.

 :היובתי-המלאכהביסודהעיקריותהמטרות
הגיטר.שלהארכלוסהימתוךהעובדםימספראתלהעלותא.
ולהקלשוניםסדיוריםבאמצעותמקוררת·פרנסהליצורב.
הגיטו.שלהקשההחומריהמצבעלבכך
העולםעםבקשרולבראהעירמןלצאתאפשרותליצורג.
לגיטו.מחוץ

רבותהזמנותלהשיגצורךההיהללוהמטרותהגשמתלשם
הזמנות,בקבלתשהצליחובמידהבהלגיטו.מחוץהאפשרככל

שמיכו,תלבנים,מלבושים,כגון-ולכביסהלתיקוניםכיחוד
כלי·רהיטים,רצענות,דבריגרביים,סוודרים,מגפיים,נעליים,
להגדילהאפשרותניתנהמידהבאותה-ועודצבאייםאכילה

מספרהעובדים.מספראתולהרבותהשונותהמחלקותמספראת
הערב·ומספר , 44ל"הזמןבמשךהגיעבבתי·המלאכההמחלקות

עובדיםשלביותרהגדולהמספרזההיה ; 46ל·ססעדזים
הגיטו.חיסולבעת

המוסדותשלהחיוביביחסםמעונייןהיההגיטורקלא
מעונייניםהיופחותלאבתי·המלאכה.כלפיהעליוניםהגרמניים

וערב·הגרמני(קומנדנט)הצבאיוהמושלהעירקומיסארבזה
חומריתטובת·הנאהרקלאלהםסיפקובתי-המלאכהזיהם.

מלצאתבינתייםלהשתמטאמתלהגםלהםשימשואלאאישית,
תכופיםהיו(והביקוריםעליונהועדהשלביקורכללפנילחזית.
אולשנסבתי·המלאכהגורלתלויהיההבחלטתהאשרלמדי),
בצירוףכךעלהודעההעירמקומיסארמקבליםהיולחס,ד
יצירתלשםהכללהכיןכלומר,הרצועה",את"להדק :הוראה
בתי·עבודתלפריבאשרהרבותהגוזמאותעלטוב.רושם

האורחיםראשיעלממטיריםהיוהיהודיםשהמנהליםהמלאכה,



 111קרבנהגיטר

הצבאיוהמרשלהקרמיסארהיוהרועדות,חבריהגרמניים,

וכהנה.כהנהמוסיפים

בשבילערךשרםלבתי·המלאכההיהלאמ•ז,Z,קיתמבחינה
המחלקותושלהעובדים 4600שלהעבודהפריון iהגרמנים
ולהביאהדיבוראתלייחדואריזהנעבידאפסי.היההדברת

ופקדייםעובדיםשלגדולמחנההדגמה.לשםעובדותאילו
ההנהלהשלמנהלי·פגקסים :הפנימיהמיגהליהמנגנוןאתהיורה
מטבח,אמבולנסים,עובדיטכניים,עובדיםהמחלקות,רשל

לתיקוניםמחלקההובלה,הסדנאות,משטרתאש,מכבימאפיה,

היואלהכלשלבמסורה-רעודמחלקותמנהליפנימיים,
איש.-1100מלמעלה"עסוקים"

הגרמניםשלהכימיקליםואתהסברןאתמנצלתחיתההמכבסה
היהסברןשלגדולחסכוןהגיטר.תושבישלהלבניםלכביסת
הצמר.שמיכותאתמכבסיםהיוכאשרהקיץ,בחודשילמכבסה
שזרמורילייההנהרבמיאותןשוטפיםהיובסברןכביסהבמקרם

הסדנאות.ליד

והצביעה,הפחחותבמחלקתהעבוהדחיתהביותראופיינית

עםמשרמשים.צבאייםכלי·אכילהוצובעיםמיישריםהיובה
ראשונה,כהזמנהלתיקון,נתקבלו 1942בראשיתהמחלקהפתיחת
שנתייםבמשךאלומיניום.שלוסיריםגביעי·שתיה 40כ·סס

הגדולבררכםכלים. 460בס"ההוחזרוהמחלקהקירםשלרחצי
ולתנועתהעירוניותבפלוגותהיהודיםלעובדיםהכליםהוחזרו

-הנקוותרעדותבשבילכדוגמהמונחיםהיווהיתרהפרטיזנים,
מחלקהעלרדרקאופריונה.העבודהטיבעלולהוכחהלעדןת

הגרמנית.ההנהלהגאוותחיתהזר
מקרר·פרנסההיווונשים,גברים 1200עבדושבהןהמתפרות,

ישנים.מדי·צבאתיקוןהיהעבודתןעיקרהגיטו.בשבילחשוב
ולהשתמשהבגדיםאתולגזורלפרוםהיהאפשרהעבודהלביצוע
מהםותופריםצובעיםהיוהאלההחלקיםאת :מהםבחלקים
הביאהרבהתרעלתהגיטר.אוכלוסייתלצוניאזרחייםבגדים

בישנותמוחלפותשהיוהטובות,הנעלייםאתהסנדלריה.גם
תושביביןמחלקיםהיולשימוש,ניתנותבלתינעלייםובחלקי
ק eלסכדימשתמשיםהיוהמחלקותיתרשלבתוצרתגםהגיטר.

הגיטר.צרכיאת

הקשההתפקידהיוואיזונםהגרמניםעםחשבונותעריכת

הגיטר,שלביותרהמומחיםהפנקסניםגרייסוכךלשםביותר.
המציאותלנתאיהחשבונותאתולתאםלאזןמצליחיםהיורחם

בתי·המלאכהשלשהפנקסןכךלידיהגיעוהדבריםשהם.כמרת
ורושםהגרמניםנרתני·העברדהאצלבעירחודשמדימבקרהיה

שבפנקסיהחשבונותעםשיזדהוכךהחשבונות,אתבספריהם

שכלמאליו,מרבןרצוי.בלתידבריתגלהלבלבתי·המלאכה,
באיזוןמסתייעיםהיוזהומלבדמשוחדים,היובדברהנרגעים

שבמשךייאמןלאממשתרמיותיהם.אתלהעליםכדיהחשבונות
הגרמניםהצליחולאבתי·המלאכה,פעלובהןרחצי,שנתיים

היובתי·המלאכהכשר.לאדברלגלותהעצוםהבזבוזאףעל
ועדעמדבראשם ;מאורגניםהיושעובדיובגיטרהיחידהמוסד

הדדיתסוציאליתבעזרהטיפלואשרדמוקרטיתבדרךשנבחר
אתבתי·המלאכה.הנהלתעםמלאשיתוף·פערלהתוךועבד

לאפייןאפשרהרועדרשלההנהלהשלהמשותפתהפעולה
הסחורותמחסניאתכוחםבכל"חולבים"היוהעובדים :בקצרה

לשמורהתאמצהמצידהוההנהלהבבתי·המלאכה,הגרמניםשל
ה"פרה".שלוקיומהחיהיעל

בדבריםהתבטאהמבתי·המלאכההגיטרשהפיקהרבההתועלת
 :הבאים

מושגישלפיונערים,חוליםזקנים,ונשים,אנשיםאלפי . 1
השדמה.בסכנתנמצאוומיותרים,תרעלתחסריהיוהגרמנים

פרודוקטיבי.לאלמנטאותםהפכובתי·המלאכה

סברן,לבנים,נעליים,מלבושים,לגיטרסיפקובתי·המלאכה . 2
בלתיבאופןשנאפהלחם,גםמסריימתובמידהעצים
מצות.גםשםאפרלפסחבתי·המלאכה.במאפייתליגלי

קשריםליצירתאפשרותלגיסוניתנהלבתי·המלאכהתודות . 3
למילויהעיראלתערדרת·מעברניתנוהחיצוני.העולםעם

כרלרוהגיטררביםיחידיםנהגררמזהשרביםתפקדיים

ציבוריים.בעניינים

בלתימבקרותשנהנובתי-המלאכה,שלאמצעי-ההובלה . 4
להוציארבותאפשרויותנתנוהגיטר,שערלידקפדנית·
להוציא-ביותרוהחשובומצרכי·מזון,חפציםולהכניס

העיר.אלהגיטרמןילדים

התרכזוהציוניות,הפעולותוניחרדהפוליטיות,הפעולותכל . 5
נוחהקרקעה Dמצארהפוליטיותהתנועותבבתי·המלאנה.

וההתייעצויותהישיבותגמורה.חשאיותשדרשהלפעולתן
התנועותמנהיגימשמרת·הלילה.בשעתברובןנערכותהיו

וקיבלובתי·המלאכהשלהשוגותבמחלקותרשומיםהיו

חופשייםהיוהםלמעשההדרושים.פנקסי·העברדהאת
המפלגתיים.לענייניהםלהתמסרויכלומעבודה

בסיועםוהתפתחהקמהקובנהבגיטרהפרטיזניםתנועת . 6

בצאתוקיבלפרטיזןכלכמעטבתי-המלאכה.שלהרב
זוגותשלרשהחליפה,עליון,מעיל :צבאיציודהגיטרמן

למזרן,תיקממחטות,חמרת,כפפותסוודר,מגפיים,לבנים,
קבר·רעו.דכלי·אכילהכדורים,נרתיקחגררתיעור,כרבע,

שכברהחבריםלצוניכפולותבמערכותצריידושרנותצדת

משררת·בעתעוסקותהיושוגרתמחלקותבמקום.היו

היתההתיקוניםמחלקת ;לפרטיזניםציודבהכנתלילה
בשבילם.נשקומתקנתמרכיבה

בבתי·המלאכה.מלאסיועמצארבגיסוהחרדיםהיהודיםכלד.
בבתי·המלאכהנתקבלוהישיבותבניכלוכמעטהרבניםכל

הרב·נמצאושםבשבילם.כשריםלמאכליםדאגוהמטבח
ספרי·התורחכלרכן,ליגאליים,הבלתירבית·הכנסתגרת

היהבבתי·המלאכההרשמיהמנוחהשיוםמנירןהמוצלים.
בניקויזהביוםעסוקההנקיוןקבוצתחיתהראשון,יום

מנוחהאיפראניתנהזרקבוצהלאנשיהחדרים.שליסודי
 ;השבת"שומרי"חטיבתבגיסונקראורחםהשבת,ביום

דתיים.יהודיםרקכמרבן,השתייכו,זולחטיבה

בירתוהמזעזעתהחוויהחיתהוזקניםילדיםשלהאקציה . 8
מאותבתי·המלאכהאלנמלטוהאקציהבתחילתבגיסו.

הועמדוהמבוגריםרחלרשי·גרף.זקניםילדים,רובםאנשים,

מאותהצלתחיתהביותרקשהאךשרלחנרת·עברדה,לדי
המלרכ·בלבניםבמחסנים,בעליות,אותםהסתירוהילדים.

לבתי·המלאכה,מתחתשנבגרבמרתפיםהמכבסה,שללכים
רמסיררת·נפשחמורהסכנהתוךאחרים.דומיםובמקומרת

בשעההילדים.אתוניחרדהזקניםאתלהצילהצליחו
למעלההאימיםימיבשניוהושדמוהגיטרמןשהוצאו

רקמבתי·המלאכהוהוצאונתגלווזקנים,ילדים-1200מ
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הילדיםמאותארבעעדמאותשלרשמתוךידליםשבי
שם.שהוסתרו

על·ידיילדיםבהצלתגםלבתי·המלאכההיהרבחלק • 9
וניחרדהילדים,שלהאקציהלפניערדהעיר.אלהעברתם
הליטאיםעםקשריםליצורבתי-המלאכההשתדלולאחריה,
עליהםולהשפיעבלבד)מועטיםהיו(וכאלהבעירההגונים
הקשיםבתנאיםבבתיהם.ןיסתיררםיהודיםילדיםשיקבלו

מספראמצעי·ההובלהבעזרתלהוציאהצליחוהגיטושל
בכפרים.וניחרדבעירשהוסתרוילידם,שלקטןלא

המקצועייםבתי·הספרבסגרוהילדיםשלהאקציהאחרי . 10
התלמידיםמאותשלרשאתקיבלובתי·המלאכהלנערים.

מקצועיים.כעובדיםוהעסיקרם

שלהביקוריםגםהתחילובבתי·המלאכההעבודההתחלתעם

יותרתכופיםבעשרהזמןשבמשךהגרמניות,ועדרת·הבקררת

הקרמיםריאטשלהגרמנייםהופקידיםרבזמןעברלאויותר.
היאהגבוהיםהמבקריםשלהאמיתיתכוונתםכיגילוהעירוני
גםלחצםאתהפעילוזהבכיוון ;לחיסולםתואנהלמצוא

הגיטר(איזררעצמםלהםדרושיםהגיטושבתיבטענה,הליטאים
חדלולאהקרמיסריאטפקידיליטאים).לכןקודםמיושבהיה

עבודתעלחיובייםדיבים·רחשבוברתעליהםלממוניםמלשלוח
שלהבאההחיצונילמראהדאגומצידםהיהודיםבתי·המלאכה.
רכיהביקורים,בעתכהלכהיפעלוכיוהשתדלובתי-המלאכה

אתהביאואלהאמצעיםהראוי.הגובהעליעמדוהמנגנןו
הגיטוחיסולעדבמשךבתי·המלאכהוקירםהרצויותהתוצאות

בתי·המלאכהבזכותכיחרא,הנמנעמןלא . 1944ביולי-12כ

מליטא.הגרמניםנסיגתעדקרבנהגיטוהתקיים
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הרנוהפועליםחלונות.שלמסגרותשתילידושעברומבית
המשטרהעל·דיינעצרהחלונותלעקירתוהאחראיבאכזריות
שוחררמדוקדקותחקירותלאחרלבית·הסוהר.והוכנסההיודית
היום.למחרת

ג

שנמצאולמחסנים,מעביריםהיוהגיטו,גניפריהירקות,את

החלוקהלמקומרתהירקותנשלחומיונםלאחרר~רניו.ברחוב
ה"אלטס·עונדיכגוןה"זכריות",שנעלימאליומרנןנגיטר.

נעתהנאת·יתרונהנומעמדםאתניצלווהמשטרה,טנראס"
לנקודותהגיטותושביכיתרנזקקולאהם ;הירקותחלוקת

נימותגופא.במחסןרחבהנדישלהםאתוקיבלודח,לןקה,
במיוןבמחסניםעוסקותהמעולותהקבועותהפועלותהיוהחורף
מהמרתףיצאופעםלאהחלוקה.למקומרתובשליחתםהירקות
ללוותשנועדוטעונותעגלותלירקות,ראשימחסןשהיההגדול,

יצאוזהשלכרירלציידכדאיליערות.בצאתםהפרטיזניםאת
הגיטו,מגניבמישריןגםירקותעמוסותעגלותקרובותלעיתים
תפקידייעודן.מקוםאתידעלאוהעונדותמהגנניםכשאיש

מהימנות.עונדותשתישלהנאמנותלדייהןנמסרזהסודי
ההואבמרתףהסתתרווהזקניםהילדיםשלה"אקציה"נעת
בניילדיםושנים-עשרושמונה,ששיםבתמהןאחתנשים,תשע

הדלתותהירקות.ערימותעלשכנריומייםשמונה.עדשלרש
ניסרחיפושיהםאגבחזקים.ובמנעוליםבמוטות-ברזלבערלותהיו

הצליחו.ולאדלתות-הברזלאתלשבוראחזרתפעמיםהגרמנים
השניבלילהשנאואלהשלשמחתםורנהאושרםהיהגדול

שלמים.והמנעוליםהדלתותאתומצארהנחבאיםאתלשחרר
כלשאחזםתהאימהרעלחוויותהיםעלסיפרווהילדיםהנשים
ואחתעשריםנמטילי·נרזל.הדלתותעלהגרמניםשהלמואימת

בזכותההיאה"אקציה"ימינשניאיפראניצלויהודיותבפשרת
הירקות.מחסן

העונדות.במשפחותחמורהפגיעהפגעהההיאה"אקציה"

עבודתן,למקומותילדיהןאתהשניביוםעמהןהניאומהןרנות

אחדותנשיםגם ;הגרמניםעל·ידינחטפומהםגדולחלקאך
נמקו·העונדותניותרנפגעוהענודה.מןהימיםבאותםהוצאו

החממהכמרבגיסו,נתי·המלאכהנקירנתשנמצאומות-הענודה
שם.להסתתרוניסרבתי-המלאכהלבניינינמלטוהעונדות ;והגן
יתירה.באכזריותהמרצחיםדיבהןפגעהזהבמקרםדרקאאולם

אושלושלענודהנאדה"אקציד,"לאחרהראשוניםבימים
ה"אקציה"נימינלקחמהעונדותחלקגן.בכלנשיםארבע
נגזלווהררים,ילדיםיקיריהן, :נפשידכאוןעקבבאולאוהיתר

אתאפףמכרסם-לביאוש ;המשפחהמחיקעריציםבזרוע
ופסקהלחייםהרצוןנתרופף ;והמיותמותהאבלותהמשפחות

בענודה.ההתעניינות

תקינה.ענודההדעתעללהעלותהיהאי·אפשרכאלהבתנאים
המפקחדבר.כמעטעשרלאהןגםלענודהשנאוהבודדות

הסיחהארשוניםונימיםהעובדות,לרוחהואגםהניןהגרמני
אחדיםימיםכעבוראולםנגנים.מהנעשהלגמריזעתרכביכול
והואהזה,המצבאתולסבוללוותרעודמוכןאיננוכיהודיע
ותחודשלתיקנההענודהתשובהיוםשממחרתתוקףבכלתנע

ה"אקציה".שלפנינימיםכמואינטנסיביתנצורה

אלמידייתלפניהיהניאההגרמנישלהנחרצתתביעתו
באוערבבאותורעודה"אלטסטנראט",שלידמשרד-הענודה

חדשות.רבותגםהקודמות,העובדותמלנדלענודה,להירשם
בענודההיוכנרולמחרתנגניםהענודהחלוקתמחדשסודרה

מספרגדלליוםמיוםהדרוש.מהמספראחוזשמוניםעדמשנעים

הרגיל.למסלולההענודהחזרהאחדיםימיםוכעבורהעונדות,

י
במצרכי·,ולמחסורבגיסוהקשההכלכלילמצבלבנשים

מתושביאחדשכללכך,שנודעההרבההחשיבותמרננתמזון,
כלכלתעלבמקצתלהקלכדימהירקותלהינותיוכלהגיטו

מגניבותהירקותעללשמוראיפואהיהההכרחמןהמשפחה.
בידיחיתההשמירההחלוקה.מקומ,·תאלהונאונטרםעוד

חמישיםהיהאחדכלשלושכרוכך,עלהממוניםהשוטרים
כאלהניחרדאחרים,שומריםגםנקבעומלבדםלחודש.מארק
בשמירתהשתתפובנוסף,אחרת.לענודהמוכשריםהיושלא

(ארגון"אשל"הציוניתהאגודהחברינני·נרער,גםהגנים
לאילנות).שמירה

ההנהלד"על·ידיהגיטונגביבוצעהומסורהרציניתענודה
עליוהמוטלאתלבצעהשתדלאחדכלוהעונדים.הגננים

הצוררים,למעןלאעונדהואשכאןהכרה,מתוךהרצויהביעילות
הגיטו.אוכלוסייתשללתועלתהאלא

השלושיםביום • 1943שנתשלהעונהסוףעדנמשךזהמצב
חלקה"קסירקוט"במהלךכשהעבירושנה,ז~רתהשלבנובמבר
מספרגםלשםהועברנאלקסרט,למחנה·ענרדההגיטומכלואי

שענדוקבועותצעירותפועלותניניהןנגנים,העונדותמניןרב

הגננותשלהאחרונההערבההגבבות.לקיוםהראשוןהיוםמאז
המנוסרתמהעונדותרנותמא.דקשהחיתה , 1944נשבתנגיטר,

נימיםנאות·בשיםנשלחוובמקומןלמחנות·ענרדהד,רענרר

הגיטואלאזהונאוכךעלנוסףבענודה.מנוסרתובלתי

נשלחוהםשרבים.מ"קאצטים"שהועברוגרמנים"קאפות"

נמצאגןבכלהגיטר.גניגםובכללםרבים,למקרמרת·ענרדה
יתירה.בהקפדהדברלכלוהתייחסחזקהנידשנהג"קאפו",

המשיכונובגיסו,היחדימקום-הענודהכנראה,היו,הגנים

נסתיימהבזההגיטר.חיסוללפניהאחרוניםנימיםגםלענוד
מאותמשנעלמעלהשהעסיקהקרבנהנגיטוהגננותפרשת
נרנענשלאקיומוימישבכלבגיסוהיחידמקום-הענודהאיש,
אחרים,"חטאים"עלאולענודהאיחורעלעונדתאועונד
אחרים.במקומרת·ענרדהנהוגשהיהכפי



מודר,קמשה

יטובגגננותה

א

שלידהתזונהלמחלקתמסונפתחיתהקובנהבגיטוהגננות
ממאתייםלמעלהשלשטחעמדלרשותהה"אלטסטנדאט".

בגיטו.שוניםמקומותבארבעהדונםוחמישים

בימיהיה,בקרבנההגיטובגניהעובדיםשלהכלליהמספר
הערב·מספרגברים.וכעשריםנשיםמאותכשלושהעונה,שיא
חלקרקאולםבערך,מאות,לשבעאמנםהגיעהרשומותרות
בשבוע.ימיםשלושהאושנייםעבדוורובןיום,בכלעבדמהן

שליד .משרד·העבודהעל·ידיהגיטובגנילעבודנשלחוהנשים
(גיל,שונותמסיבותאשרנשים,אלוהיוה"אלטסטנראט".

לעבודהאותןלשלוחהיהאי·אפשרוכדרמה)בריאותמצב
עירוניות.בבריגאדרתארבשדה·התערפה,

הגבריםאפריל.בחודשמתחילהחיתההגיטובגניהעבודה
כלי·בהכנתמארסבתחילתארפברוארבסוףמתחיליםהיו

להתחלתהדרושותהעבודותוביתרהקרקעבזיבולהעבודה,
לעונהמחוץגםעובדותשהיונשיםעשרהצטרפואליהםהערנה.
מתחילהחיתההעיקריתהעבודהקבועות.לפועלותונחשבו
והולךפרחתהעובדותמספרהיהאוגוסטבסוף jיוניבחודש

בלב.דהמעטותהקבועותהפועלותנשארוובספטמבר
העובדותנמצאוהעתכל :רביםיתרונותהיובגננותלעבודה

במקומותלעבודהנשלחולאוהןלבתיהן,קרובהגיטר,בגבולות
לפניהעבודהמןשוחררוהןמיוחדצורךבשעת ;מרוחקים

 ;עירוניתבבריגאדההנמנעמןשהיהדברהקבועה,השעה
יהודיםבידיהיווההנהלהעליהןשהפיקוחהיה,ביותרוהחשוב

העבודה.בזמןועונשיםמכותיספגושלאבטוחותהיווהעובדות
בימיביחודשונים,בקשייםכדרכהחיתהזועבודהגםאמנם

בניכושאלהבימיםגםחייבותחיוהעובדותמרובים.גשמים

הרטיבות jמיםרווייתקרקעעלישיבהתוךשוטיםעשבים
זאתבכלבבוץ.·שוקעותהיווהרגלייםלעצמותחודרתחיתה

עלהחשוביםיתרונותיהבשלהגננותעבודתאתהעדיפוהן
העירוניות.בבדיגאדותהעבודה

לעבודהביותרהנוחכמקוםנחשבה("ארדנז'ריה")החממה

נמצאההיאהגנים.שארכשטחב mנהיהלאשטחההגיטו.בגני
מחוץהגיטו,שלהגדוליםבתי·המלאכחמאחוריצדדי,במקום

היהבחממהבקומנדטררה.שעבדוהגרמניםשלראייתםלחוג
מחסהבומצאווהעובדותוספסלים,שולחןובוקטןבביןגם

ומעניינתנקיהקלה,חיתהעצמההעבודהגם ;זעףגשמיבעת
בעלותהיוורובןוחמש,שלושיםרקהיההעובדותמספריותר.

שרנות.המלצות

ב

בבוקרשבעבשעהמתחילהחיתההגיטובגניהענדוה
שהעחצישלבהפסקותאחר·דצ-,הריים,ארבעבשעתומסתיימת

בזמןהמשמעתלארוחת-הצהריים.שעהושללארוחת-הבוקר
האפשרבמידתהשתדלועצמםוהגנניםחמורה,היתהלאהענודה

אלה,טוריםכותבשלתפקידועבודתן.אתהעובדותעללהקל
הגיטרבגנייוםבכללעבורהיההגיטר,בגניהעבודהעלכמפקח

לביקורת.
חבריומשאריותרנוחאופינעללמזלנוהיההגרמניהמבקר
אולםהעובדות.כלפייתיהרבחומרהנהגלאוהואהגרמנים,
כנראהבעבודה.ודייקנותסדרמסירות,דרשמומחהכחקלאי

שלבמקרהשכןהגננות,בהצלחתאישיתמעונייןגםשהיה
מספרהשוואתעל·ידי ...לחזיתלהישלחעלולהיהחיסולה

באוכולןאםבודקהיהכרטיסי-העבודהמספרעםהעובדות

נשיםמסתובבותשבגניםכךעלמתרעםהיהניחרדלעבודה.
לגלותהיהאי·אפשרכמובן,לעבו.דמוכשרותשאינןזקנות,

לבואמסוגלותשאינןישישותנמצאותשברשימההסו,דאתלו
להשאירםיכולותשאינןקטניםלילדיםאמהותארלעבודה,

שנאלצהבתהבמקוםמופיעההיתהישישהשאםארבבית,
מסיבותארילדשלהפתאומיתמחלתונשלבביתלהשאר
אחרות.

משרד·הענרדההצליחלאהעונהשלמה iשבעיצמקדיםהיו

וזאתעובדות,שלמלאמספרלשלוחה"אלטסטנראט"שליד
כוחותשתבערבעיר,אחריםמקומרת·עברדהמצדלחץעקב

בענודהלהמשיךביכולתםשאיןאזטענוהגנביםנוספים.עבודה

והיהלוותררצהלאהגרמניהמבקרעובדות.ידייםחוסרבשל
העבודותכלאתולבצעהפועלותמספראתלהשליםבתוקףתרבע

מצבכשהשתרר :הפרכותתופעותגםאירעולפעמיםהדרושות.
אתלהמעיםמעונייניםהיוהגיטרוארשי ,בגיטומתיחותשל

עלהערלהבמספרעובדותשולחיםהיוהבלתי-מועסקים,מספר
היומהןורבותכולןאתלהעסיקיכלולאהגנביםהדרוש.

ולסדרלהתחכםהכרחיהיהאלד,במקדיםבטלות.מסתובבות
ה"הערמה".במעשהירגישלאשהגרמניכך,הענייניםאת

מטעםשאושרראלה,היוהגיטרבגנישעבדוהמעטיםהגברים
כושר·בשללעברדרת·חרץמתאימיםכבלתיהרופאיםרעדת
 :לבצעןיכלולאשהנשיםעבודותעלהיםהוטלולקרי.עבודה

מרתפיאלהירקותובהובלתבחרישהבזיבול,הועסקוהם
הגיטרמתושבישפרנהמהשטחמביאיםהיוהזבלאתהאחסבה.

ההר·מחלקתשלארדררת·הסרסיםנמצאושםלינקרבה),(רחוב
ושוטרגרמנימשמרמלירתהיוזבלהטעונותהעגלותבלה.
חפציםהגיטואלבהןלהעבירתצליחוזאתבכלאךיהדוי,
("מאלינ~ס")הבנוייםבמחבואיםהשאירושהמפוניםשונים,

מקלטי·רדיר,מסתיריםהיוהזבלתחתהמפונה.השטחשל
גםמעביריםהיואלהמלבדשונים.וחפצי·ערךשימררי·מזרן

מחבר·לבנייתבדם.שהשתמשווכדרמה,מסגרותחלונות,דלתות,
לצורךאלהחומריםהעברתהושרתהרשמיבאופןחדשים.אים

חומריםלהעברתגםולהרחבתה.בחממתלתיקוניםוניחרדהגבים,
אלו,בעגלותהשתמשוהגיטובתרךלמקרםממקרםוחפצים
בתפסופעםהגיטו.בגבולותחופשימעברזכרתלהןשחיתה
עקרולגיטובעגלהשבשובםפועלים,שניגרמנימשמרעל·ידי



גולדשמידטשרגא

בגוטןהקטנוסהלאכ 1ב,בתו·ה

היהקרבנהיהודיבשבילבגיטרשנקבעשטח·המגררים

פעמיםוכמהכמהשנןוהצטמצם,הלךאךמא,דקטןמלכתחילה
סגירתעםשלמים.ושנוברתרחובותזהמשטחהגרמניםהפקיעו
שטח·יהודילכלברהיה 1941באוגוסט-15בהגיטרתחום

גםרגילה),מיטהשל(שטחמרובעיםמטריםשניבןמגורים
שטח·המגררים.בחישוברהמסדררנרתהמטבחיםאתנכלולאם
לראשם.מעלגגאפילוהיהחסרולרביםברפתות,שהתגוללוהיו

לשמששיכלוגמורים,בלתיובתיםחורבותבגיטרשהיומאחר
להקיםה"אלטסטנראט"החליטשיתוקנו,לאחרמקרם·מגררים
האמורים,המבניםושיפוץבדקלצונימיוחדיםבתי·מלאנה

האיומהמצרקת·הדיררבשלולמוסדרת.לדיורלהכשירםעל·מנת

נדיחיטוי,ובמכרןציבוריבבית·מרחץדחוףצררךגםהיה

בתי·שלהדחופיםהתפקידיםהיואלהמגיפות.סכנתלמנוע
"בתי·המלאנהבשםבגיטרנקראואשרהאמוריםהמלאכה
לשםשהוקמוהגדולים",מ"בתי·המלאכהלהבדילםהקטנים",

הגרמנים.בשבילשרנותעבודותביצוע
מנהל-ברביםאפרים :עמדוהקטניםבתי·המלאכהבראש

-אלה,שררותנותבגרלדשמידט,שרגא ;אדמיניסטרטיבי
עבודותמנהל-ז"לאינדררסקיבוריםהמהנדס ;טכנימנהל

משהמהנדס :היווהמפקחיםהטכניהצרותחבריסניטריות.

ויצחקז"לבירגרפנחסז"ל,ריינסזכרמהנדסז"ל,סגלרבסקי
ז"ל.קפלן

 :מחלקותנמההיוהמלאכהבבתי

רבניםנמהנימנועובדיהשביןעץ,סנדלילייצורמחלקה . 1

המחלקהשלפרברסקי).והרבצרקרמן(הרבישיבהובחורי
הסנדליםבחודש.סנדליםזוגות-1000נסיפקההזאת

רביםקשייםהיורצועות.לסדורשנימלאכהלביתהועברו

עבודה.רכליגלםחומריבקבלת

צררתעםבמוסדרתשרנותועבודותדירותלתיקוןמחלקה . 2

שרברביםזגגים,טייחים,בנאים,טפסנים,נגרים,של

בחיטוי.שעסקוצבעיםובעיקר

קרקי·פנחסהיהעובדיהשביןופחחותלמסגרותמחלקה . 3

בישראל.עכשיוונמצאהתשיעימהפורטשנמלטנרבסקי,
בדאונם,מ.ד"רשלבנרהיהזרבמחלקההמתלמדיםבין

 ,בירגרוזאבבארצרת·הברית,ידועמנתחכיוםשהוא
בישראל.רהתעשיההמסחרמשרדלמננ"להמשנהשהיה

המהנדסעמדשבראשהסניטריתלאינסטלציהמחלקה . 4

ז"ל.אינדררסקי

בקרבנה.יזרעקבלןז"ל,קפלןיצחקעמדשבראשהמאפיה . 5

ביותרהקשיםבימיםבעבודתםהחלוהקטניםבתי-המלאכה

בתי·עובדירקרבנרת·דמים.גזירותללאיוםעברלאבגיטר.

היולאגםלראש.מעלועצבנייםמדוכאיםרעבים,היוהמלאכה

 ·יבתהופעלוהכלאףעללפעולתם.הדרושיםהחומריםבגיטר
עםהחלההעבודה .הגיטרבחייחשובמקרםותפסואלהמלאנה
צבע'ם,חים, eננגרים,ביניהםבעלי·מקצרע,עובדיםעשרים
 ,-150לעדוהגיעבהדרגהגדלהעובדיםמספרושרברבים.זגגים

היתההמקצועידיעתהמקצועות.בכלצעיריםמתלמדיםגםהיו
נותרוחלקםלמחנרת·הרינרז.שנקלעולאחררב,לעזרלצעירים

המקצועית.לידיעתםתודותבחיים
מגוריםשטחקיומםבתקופתהכשירוהקטניםבתי·המלאנה

מכרני·שני , ,L,1תאי·יבר'עםמכבסההתקינוממ"ר,-4000כשל

"בתי·בשבילהמחסניםאתהתקינוהםרבית·מרחץ.חיטוי
בית·בשבילבנייניםממ"ר),-2000(נהגדולים"המלאכה

עבודות·בתי·המלאכהביצעוזהמלבדאחרים.ומוסדרתהחולים

חשובהיההדירותחיטוילשםדירות.במאותקטנותבדק

הואילהפחחות.מלאכתחשובהחיתהכןאותן.לסיידבמיוחד
צריכההיתהמהןאחתרכלאחזרת,משפחותגררחדרובכל

שוניםמסוגיםתנורים 500חורףמדיבתי·המלאנההכינולבשל,
הארכיוןארגזיסודרוהיתרביו(ארובות).צינורותמ'-3000רכ

 .הבאיםליסודותמתחתוהוטמנובפחי·אבץה"אלטסטנראט"של
לישראל.והועברוארגזיםנמההוצאוהמלחמהאחרי

 .וההלשבהההנעלהבעייתחיתהבגיטרהחמורותהבעיותאחת
היולאנייחפים,לשדה·התערפהיוצאיםהיואנשיםהרבה
בשטחגםסנדלי·עץ.לייצראזהחלונעליים.להכנתעוררת

קשייםתוךחשובה.פעולהועשרבתי·המלאנההצליחוזה

בחודשוחודשרמזיהדרושיםהמשרדיםאתבגיטרהתקינורבים

סנדלי·עץ.זוגות-1000ככאמורמספקיםבתי·המלאכההיו
לתיקוןוסנדלריהמתפרהגםפעלוהקטניםבתי·המלאכהליד

בשדה·העובדיםבשבילבעיקרקרועים,ישניםונעלייםבגדים
אברהםמרהיהוהלבשהלהנעלהבית-המלאכהמנהלהתעופה.

עבדוהיתרביורתמים.ישראדםהיהשבמקצועולרריא,

,יבדלאלטמןא.,המורהז"לשגייזרא.הנודעהמורהכסנדלרים
גםהשלימובבית-המלאכהלריחן.משהרד"רארוכים,לחיים
הקטנים".ב"בתי·המלאכהשהרננוסנדלי·העץאת

עובדיקיבלולאה"אלטסטנראט"במוסדרתהעובדיםיתרככל
במשהולפצותנדיעבודתם.עבורתשלוםשרםבתי·המלאכה

מאפיהבתי·המלאנההתקינובמינימום,גםול,העובדים,את
בשביללאפרתבבתי·חמלאכתעובדכלחיהיכולשםמשלחם.

חמאפיהחיתהזהמלבדחאפיח.עודפיאתגםולקבללחםעצמו
 .העובדיםביומחלקתהעודפיםואתם·אחר·בשבילגםארפה
אתלתנורמכניסיםחיווהעובדיםהמאפיהשבתהבשבת

אפראלובמאפירת"שומן".בלישחיההגםשלחם,ה"חמין"
כרוכהשחיתהלסכנהלבשיםבליפסח,חגילשנימצרתגם

הדרושות.המכונותאתאפילוהשיגומצרתלאפייתבכך.
העובדיםכלשלוהמסירותהחבר,תיחסיאתבמיוחדלצייןיש

בגיטר.הגדולההמצוקהלהקלת



ונקל bגרל.

בגיטוופרנסותבלבלה

החומריתוהמצוקהביותרעלוביםחיובגיטרהכלכלייםהחיים
כלראישללרשותםשעמדו,דקירם,מקוררתנשוא.ללא,דיתח

חיהמאידךאךעליהם,לחיותמכדימערטי·משקלחיו,דגיטר,
בחרתםוטבועיםשרבים,דירהמקררותברעב.לגרועלאכדיבהם

מחרידה.טראגייתשלמיוחד
חגיטרמןשזרמוחפצי·ערךשלפוסקתבלתיתנועהחיתה

"סחר·חרץמעיןהיהלגיסוחגיטר.אלהחוץומןהחוץאל
אולגיטר,שחיובעלי·חערךהחפציםסך·,דכלכלומר,מארזן",
להתאזןאיכיזtחרחיהחייבהחוץ,מןואחרתזאתבצררהשקיבלם

זאתעםגנזבדהחוצה."לייצא"נאלץש,דיחחפצי·חערךעם
לביןהיהודיםביוגםחפצי·ערךשלסחר·מכרבגיטרחיה

לאכיאםידועה,במידהמז,דזהמתפרנסיםהיוחם ;עצמם
מעמדלהחזיקהנואשהמאמץהיההללולתופעותהרקעגדולה.

להתהלךולאמקררלקפואלאברעב,לגורעלאמחיר,בכל
כלעלחגיטרחייהכלכליותבתופעותכשתקפוכךריחף.עירום

וכיעורם.מוראותיהם

ודברי·החפציםהכספים,חיובגיטר,דראשימקרר·חמחיח

יהודי . 1941בקיץהעירמןלגיטרהיהודיםעמםשהביאוהערך
עשרותחרבהשלבשררימרוביםנכסיםלגיטרהביאוקרבנה

אחוז sדס- sכ·כיגוזמה,ללאלומר,אפשר ;מארקיםמיליוני
החיפושיםבעתהגרמניםבידיבגיטרנשדדוהאלחהנכסיםמכל

אם 1ה"מסירה",במבצעובעיקרהראשונים,בימיםערדשערכו

מכלמעטרקהגרמניםמידיילהצילהצליחוהגיטריהודיכי
מאדחשובמקרר·מחיחזהמעטזאתבכלחהיהזה,הרכוש

ומכרוהליטאיםעםבסחרםברהשתמשוהםהגיטר.תושבילרוב
מחמתמזרן.תמררתאחריםוחפציםכלי·ביתלבנים,בגדים,לחם

שלשוויורחלךעלההמלחמהעקבבליטאשנוצרהמשקיהמצב
כמעטנעלמושבעירהכלליחשוקמןוהעלוב.הנותרהרכוש
שלפירושו ;רכלי·ביתלבניםנעליים,בגדים,מיניכלכליל

שהוצעואלהמעיןחפציםלהשיגניתןשלאכמעט :דבר
הגר·מידישניצלהמעטהרכושההיכךמשרםבגיטר.לחליפין

הגיטר.שלקיומותקופתכלגזולערךבעלמנים

שמתוךהיורכושם.כלאתלגיטרעמםהביאולאקרבנהיהודי
מקצתהעירמןצאתםלפניהפקדיוהנולדוראייתזהירות
מנכריםאצל-בעלי·הערךהחפציםאתבעיקר-מרכושם
וגברהגזר·התילמאחוריכברהיוהרכוששבעלילאחרליטאים.
שרנות,מדרכיםבדרכיםהליטאיםעםהתקשרוהרעב,מצוקת
מהםודרשוובסכנות,גדוליםבקשייםכרוכותתמידשהיו

בכסףהתמורהאתולהעביראותרלמכוראררכושם,אתלהחזיר
לאשכןקשות,אוכזבוהמפקידיםמןרביםבמצרכי·מזרן.או

לבקשותיהםנענובעירשהושארהיהודיהרכוששומריכל
באמתלארתסירבורביםליטאיםבגיטר.היהודיםשלודרישותיהם

למסדר 1941בספטמבר 6/7מ"הביטולכלואיזג.רמביםקפדות , 1
שברשותם.ודברי·הערןכספםכלאת

בידיהם.המופקדהרכושמןמשהולהחזיר 2שרנותמאמתלארת

להסגירםואיימואליהםשפנוהיהודיםאתבגסותגירשואחרים
לגישטאפו,הרכושהפקדתעניועללהודיעארהמשטרהלידי

פקדרנרתמרביתהגרמני.האזרחי""המנהלפקודתעלבהסתמן

ה"אקציות"כלאחרישכןהליטאים,בידינשארההיהודים
נותרוולאהגיטומיהודירביםאחרלמקרםהועברואוהושמדו

ליטאיםגםהיומאידךאולםיורשיהם.ולאהרכושבעלילא
ובצדק.ביושרהרכושבעליעםונהגוהבטחתםאתשקיימורבים

למחיה.נוסףמקררבגיטריהודיםלמספרשימשזהדברכמרבן,
הזדמנויותניצלואשררכיםליטאיםגםשהיולצייו,ישכאן

אפילובגיטו,,דיהרדייםלמכריהםשוניםמצרכיםארכסףושלחו
להקלרtצוןמתוךרקזאתעשוהם-דברלהםחייביםהיולא
 3מצרקרתיהם,על

לכל·חשוביםהיוחינם·אין·כסףהגרמניםשחילקוהמצרכים
הגיטותושבימספקת.חיתהלאכמיתםכיאם-הגיטרכלת
בגיטובבתיםהשימושתמורתדמי·שכירותלעיריחשילמולא

קטנה.'לאבמידהבושהשתמשוהחשמלמחיראתלארגם
מנרת·הזמןאתתשלוםבליל"אלםססנראס"הגרמניםסיפקוכן

כיסודבריהם,לפיהתושבים.שלהרשמילמספרבהתאםהזלות
בקופתשנתקבלוהכספיםמןבדברהבררנותההרצאותאת

שלמעבוזת·הכפיהשנחנומחברותה"שטאזט·קומיסאריאט"
שללבית-המרקחתתרופותגםסיפקוהגרמניםהגיטו.יהודי

שעבדוהקטנים"ל"בתי·המלאכהוחומריםלהסקהעציםהגיטר,
קטנהרת·בכמלגיסוהגרמניםסיפקואלהכלאתהגיטו.לצרכי
תשלום.בליאותםשנתנוהגםהאמיתיים,לצרכיםביחסמאז

אלףלשלושיםגםקצר,לזמןרקכיאםחיתה,ידועהחשיבות

ל"אלטססנראט"אחדיםבשיעוריםהגרמניםשהעבירומארקים
שזה·לעובדילחלקםכזיהגיטר,לקירםהראשוניםבחודשים
התעופה.

נפשייםניסוריםבררךשהיהלגיסו,סראגימקור·הכנסה
שנערכההגדולה""האקציהמןה"ירושות"שתיהיוגדולים,

 11הואילר 11שהאסטונית","האקציתומןבאוקטובר, 29-28ב"

היולאכיאףהגיטר.~לתושבילהעניקלבם""בטובהגרמנים

החפציםאתכביכול,שהעבירו,בכךסירובםאתנימקותכופות , 2

פקודתעל,הסתמכואחריםהעירה.להחזירםפאשרותואיולכפר
הזדיע,ליהודיברכזשהמחזיקליטאיכלחייבשלפיההגרמנים,

ליהודים.להחזירוולאלגרמניםכןעל

שזערי·בית,משרתות,-העםמפשוטיליטאיםבעיקרזאתעשו . 3

יהדוים.אצלומ.לחמהלפנישעבדודמה,.וכדפועלים

הגרמנישהשלטוןאומרים,היוה"שטאדט·קזמיסאריאט"אנשי . 4

הגיטז,תצרוכתאתהחשמלולחברתשכר·דירהלעיריתמשלם
כן.עשיאמנםאםספקאן

בידיבדרכונפלהקטן""דג.יטרתושביהיהודיםשלרכושם , 5
הרבההגיס.ו.לשמתחומושהוצאאחריהעיר,תושביהליטאים,
ברובע 1941בספטמבר 26ב"ב"אקציה"שנפגעוהיהודיםמרכוש

שלהפרזבזקאסיביתהיריהלאחרשנערכההראשי'השערשעל·יד
לגיסו.סמוךשגררהליטאים,בידיהואגםנפלקזזלזבסקי,
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זאתבכללהןחיתהגדול,ערןבעלידבריםה"ירושות"בשתי
לאנשיםסיפקויז.t,הריהגיטו,שלבכלכלתוקטנהלאחשיבות
במצרכי-מזון.שהוחלפולמיניהםחפצים

-חרץ"מ"מסחרהתפרנסובגיסויהודיםשלמצומצםמספר
·ן 1רהוציאומצרירותצבעוניותמטפחות·ראיז.t,מאריגיםעיז.t,והם

בעיקרבעלי-מלאכה,מכירתן.לשםהעירהעקלקלותבדרכים
העיר,מןהזמנותבחשאילפעמיםקיבלווטכנאי·שיניים,שענים

מגרמנים.גםתכופות

"הרייךרכושהיהבגיסותו·ז.~,ביםלמספרמיוחדמקור·מחיה
"בתי·שלבמחסניםמאדגדולותבכמויותשנצטברהשלישי"
חומריםמלאיםתמידהיוהמחסניםבגיסו.הגדולים"המלאכה
בעיר.בשוקכלללהיז.t,יגםהיהשאי·אפשרער,ןבעליוחפצים
ללאמשםהוציאווהםלמחסניםבישהחיתהיהודיםלמספר

ומכריהם.משפחותיהםובשבילבשבילם-שיכלוכלנקיפות-לב
הגרמניםברם,גדולות.בסכנותוכרוןקללאדברזההיהכמובן,
כלשהוקשרלהםשהיהארהמחסנים,עלממוניםשהיועצמם

כןמשוםמאחרים.יותרהגדולברכושידםאתשלחואליהם,
שהממוניםכןמעשיהם,עקבותאתלטשטשהגרמניםהשתדלו
במחסניםהמלאילהיותצריךמהלעולםלדעתיוכלולאעליהם
ליהנותהגיטויהודיעלרבהבמידההקלזהדברלמעשה.ומהו

ומעניהם.מרצחיהםשלמרכושםבמידת-מה
בתושביהיהשמקורן ,משלוהכנסותהיול"אלטסטנראט"גם

יהודיםחרבהתרמוהגיטרלקירםהראשוניםבימיםהגיטו.
להתחילל"אלטסטנראט"לאפשרכדיניכרותכספיותתרומות

 1942באוגוסט 26מיוםכסף"ללאה"משקגזרתעדולותיו.·בפע

-יחסיתקטנותלא-קבועותהכנסותל"אלטסטנראט"היו
בליהגרמניםמןשקיבלותרופות,(המנות)מצרכי·מזרןממכירת
ושירותיםבחשמלהשימושתמורתומתשלומיםממסים jתשלום

שלהללוההכנסותכלהגיטו.תושבילמעןשנעשוועבודות
השתנההמצבהגרמנים.ובידיעתגלריותהיוה"אלטסטנראט"

מכןלאחרגםאן . 1942באוגוסט-26האחרישינויתכלית
לא·ליגאליות.הכנסותאי·אלול"אלטסטנראט"היו

חיההוא-למדיפשוטהיההגיטרשלההוצאותחשבון
רכישתבעיר,מצרכי-מזרןרכישת :סעיפיםמשלרשהרקמורכב

ואחרוןולמוסדותיו,לגיסודרושיםשהיואחריםודבריםחומרים
לגרמניםשרנותמצורותבצוררתשוחדמתן-חביבלאאחרון
כלדאגהבעירמצרכי·המזוןרכישתלעניךהגיטר.עלששלטו
ה"אלטס·בעיקרעסקהאחריםהענייניםבשניבעצמה.משפחה
היהצריךשהריגדולות,היושוחדלמתןההוצאותטנראט".
במתנות-הגדולועדהקטןמן-הגרמניםכלאתלשחד

שלאכמעטביהלומים.רכלהבכסיות-עורהחלשרנות,ממתנות
באמ· 6ה"ארררים",היהודיםמןמתנהלקבלשסירבגרמניהיה

הגרמניםיחסאתלשנותכמובןהיהאי·אפשרהמתנותצערת
הקלות,בכןהשיגואבלמרחיקה·לכת,ובצורהמעיקרולגיסו
לגיסו.מאדחשובהיהזהודבר ;למדיניכרותלעתים

על·ידירוככוה·נ.ס.ק.ק.שלהפראיםאנשי·המשמראפילו . 6
התרגלוכללבזרךה"אלטסטנראט".מןבהתמדהשקיבלומתנות

כלאתלהםמספקיםשהיהודיםלכ,ךהגיטרשלהשמירהאנשי

בא·אליוהזמיןהמשמרממפקדישאחזאירעאחתפעםהדרוש.

ספררתבדחיפותלולספקממנוותבעה"אלטסטנראט"של mכ

יכולהואאין-אמרכך-זאתבלעזישכןפררנוגראפית,

להירדם.

-גופרבגיסוגםצורותבכמהכלכליתפעילותחיתהכאמור,
התקיימוגדול,לאכיאםאנשים,מספרעצמם.לביןהיהודיםבין
בעלי·אלחהיו jהגיטולתושביבשכרשנתנושירותיםעל

חובשים,פרטיים,ורופאי·שינייםרופאיםכגוןשונים,מקצוע

המיוחדההררירעו.דספריםסנדלרים,חייטים,ומיילדות,אחיות
בעיר.שעבדואנשיםאי·אלחשלבפרנסתםהשתקףהגיטרשל

עסקותלעשותתיווך","דמיתמורתעצמם,עלקיבלוהללו
יכלושלאבגיסותושביםלמעןבמצרכי·מזוןחפציםחמרתשל

בגיסו.עבדותםארבריאותםמצבגילם,מחמתהעירהלהגיע

היהאי·אפשרשכןבגיסו,סכסוכיםתכופותנתגלעוזהבענין

החפציםתמורתח"מתרוכים"קיבלומצרכיםכמהבדיוקלדעת
העסקותשלאי·הליגאלירתבשלועו,דזאתלידיהם.שנמסרו

חגישטאפר.בידיארליטאיםבידיהחפציםרבותפעמוםנפלו
הגזימוארכאלה,כשלרבותמלבםהמתווכיםבדופעמיםברם,

חסרי·המגן.לקרחותיהםאתולנצללרמותכדיבכוונה,
ה"מלאכים".פרנסתבגיסוחיתהבמינהמיוחדתפרנסה

משפחתם,הרכבארבריאותםמצבגילם,שבשלנשים,רגםגברים
עצמם,עלקיבלומעבודות·הכפיה,חלקיתאולגמריפטוריםחיו

חובת-העבודהאתלמלאבמצרכי·מזון,ארבכסףתשלוםתמורת
שלאאנשיםב"מלאכים"השתמשואחרים.אנשיםבמקוםהקשה
בטחוןמטעמיאבלבעצמם,העבודהאתלעשותרצולאאויכלו
חרבת·קיוםלגביכשררתתהיינהשתעודותיהםמעוניניםהיו

העבודה.

אנשיםחיו-בגיסוקיימתחיתהביתית"תעשיח"גם

מבחינהמאדמפוקפקיםוממתקים,סוכריותכעכים,בגיסושייצרר

וכאשרבעיקר,ילדיםרוכלים,בידישווקהתוצרתםסניטארית.
 :בצעקותברחובותהילדיםהרעישוגרמניםבגיסוהיולא

"תעשהי",שלאחרסרג 7שמאקצעס",מאנדעלע,ן"בייגעלען,
פרטיותבמאפיותלחםאפייתבגיסוהיתחבזמנה,למדיחשובה

הלחםכמרתאתהגדילואלהפרטיותמאפיות sלא•ליגאליות,
קשרתתלונותהיופעםלאאןלברכה,היוזאתומבחינהבגיסו

טיבורעלהלקוחרת,טאתמנצליםשהםעלבעלי·המאפירתנגד
ביעילותלהלחםהיהאפשרתמידלאברם, . tחלחבשלהגרוע

רווחיםהאלההמאפיותבעליהרוויחותחילהאלה.בתופעות
כשלו·להםהיושבפעולתםאי·הליגאלירתעקבאןלמדי,יפים
נסגרוהזמןובמשךבהפסדםשכרםיצאשלבסוףעדגדוליםנוח

הללו.המאפיותכלכמעט
מצרכי·מזרןשרנותבדרכיםלגיסוהבריחונועזיםספסרים

מוכריםשלמנגנוןהיהאלהלספסריםלמדי.גדולותבכמויות
ומציעיםלביתמביתמהלכיםשהיוומרכרי·משנה,ראשיים
חיוהמחיריםכמובן,רעו.דשומןבשר,גבינה,חמאה,למכירה

היההמבריח-גדולסיכוןחיהזהבמסחרכילמדי,גבוהים
משרםהגיטו.שערלידשנתפסבמקרהגדוליםלהפסדיםצפוי
שלמאדמצומצםמספררקהמצרכיםאתלקנותיכלוכן

לספסריםמקום-פגישהשימשוהלא·ליגאליותהמסעדותאנשים.

ולחבריהם.
יחסישלמוחלטכמעטהעדרהיהבגיסואופייניתתופעה

ממתקי·מציצה.שקזי·מרק,כעכים,.ן

חמין·של·שבת.מהטנמתנוספתהכנסההיתהאלהלמאפירת . 8
רביםמאפירתבלעי , o/"30לשתוספתקיבלומזגןלחםאפוכאשר . 9

הגיטולתושבידברנתנוולאלעצמםהתוספתכלאתלקחו

לאפיה.קחמקיבלושמהם
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בתורעבדובגיטומאדמעטיםיהודיםשכןומעבי,דעובד

הדברפירושאיןאבל ;אחריםהיודיםאצלשכיריםמרעלים
קטנהשכבהברחיתהגדול.כלכליאי·שרריוןהיהלאשבגיטר

-זאתמבחינהודק-כלכליתמבחינה"עלית"שלודקה
העירו·הבריגאדרתמראשיחיוכאלהובמותרות.בשפעשחיתה

ומבריחי·הספסירםטובים,במקןמרת·עברדהעבדןאשרבירת,

חיולאשאמנםקטןלאבמספראנשיםהיוהגדולים.המזרן
היהאלהשלהכלכלימצבם ;ערניחיילאגםאךמותרות,חיי
במצוקהשחיומרודיםענייםגםבגיטוהיואךחיסית.דעלא

שהחב·לצייוכדאישדח·חתערםח.עובדיאלההיובעיקרגדולה.

בעירשהיוההבדליםשלהמשכםהיולאבגיטרהכלכלייםדלים
על·הםכרבעירוהאמידיםהעשיריםשהיומיכתיקנן.בשנים
הדלותמנרת·המזרןעלורקאדכמעטיר nרלעניםיבגיטרםי·ררב
חיולכןקודםאשרמעטיםלאאנשיםזאת,לעומתשקיבלו.

חיווהםבגיטרדווקאמצבםנשתפררבעוני,נדחקותבעיר

היההחידישלהכלכלימצברבמותרות.ואפילוה mחיי·ררבר

מידילהצילשהצליחהרכוש :גורמיםוכמהמכמהתוצאה
לתנאיםלהסתגלכדימתאימותאישיותתכונות jוג.רמנים
כוחותגםולפעמיםאומץ·ררח, jבגיטוהחייםשלהאיומים

לעשרתאידדייעה ;העירמןמצרכי·מזרןלהבירחכדיםיסיים,
לספסר,היכולת jבעירמקרמות·חעברדהמנהליעםעסקים
עררלצייוישוכדרמה.מסכנותלהיחלץהגרמנים,אתלרמות
עלולהעשיר-בגיטרכלכליתיציבותשרםחיתהלא :זבד
לאאםעני,ולהיעשותבן·לילת"הרנו"כלאתלאבדהיה
מזה.גרוע

האינטליגנציהבנישלמצבםחיתהבגיטרמיוחדתפרשה
ת"אלטס·שלבמנגנוןמקומרתלהםמצארמקצתםהיהודים.
למתימטיקהיזרעמותרחדש.·די nלמשלעברוומקצתםטנראט"
בבתי·לפעולבעשהרבנגר,-אחרמורהסנדלר,נעשה

חשמלאי.נעשהרעתרנאיסרםרת, iבנאלמדעררך·דיןהמלאכה,

לתנאיםלהסתגלארםןבשרםיכלושלאאנשי·ררחגםהיו
ביותר.טראגיהיהבגיטראלהשלמצבםהחדשים.



סגלאליהוד"ר

בגוטןפראו·הרהארגון

ביןהמלחמהפרוץעםשהחלהיהודים,בגדבמסע·ההשדמה

הרופאיםכלכמעטבוראהבאכזריותברצחולרוסיה,גרמניה
ואחרי·להסתתרשהצליחובודדיםרקבשארובעיירות.היהודים

הגיסאות.תוךאללהתגנבכן
בבתיהםששכבויהודים,פצועיםהרבהאזהיוקובנהבעיר

מבתיהםלצאתיכלולאיהודיםשרופאיםמשוםטיפול,ללא
היודיםאלהלכולאבוצריםרופאיםסיכון·בפש.תוךאלא

ליהודים.עזהרלבקשתבעבהלאוהצלב·האדום
הראשית,המרפאהרופאיכולנו,היינוהנאציםפלישתביום
החדרים,באחדלהיאסףפקודהביתנהפתאוםבעבודתנו.עסוקים

המפ·מטעםנתמנהכיוהכריז,אקדחשלףצעירליטאיורופא
רכירפאוילמפקדהליטאים"הפרטיזנים"שלהראשיתקדה

אסורמיוחדת,פקודהממנושיקבלולאלהפרטהיודים,לרופאים
פלר,א.ד"ר-מאתנושלושהחייבהואלמרפאה.להיכנס

יהודיםחוליםהעבודה.אתלבטושלא-ואותיזלצברגי.
"פרטיזנים"רקהיובמרפאההמבקריםלמרפאה.לבארחדלו

אחריהידום.בגרפעולותבשעתש"הצטייב'ו'מזרייביםליטאים
הגדולברצחהתפארמלודוויבובה,מורהמפק,דבדרגתמהם,

למאריאמפול.שמסביבבשטחביהודיםביצעהשכנופייתו
(פרוורלשאבץוקראוביליטאיםצעיריםשביבאואחדיום
חוףלאורךהלכנופצועה.נוצרתיאשהאלקרבנה)העיר

נמל·תעלתבקירבתטילמאנס,שלבית-החרושתבאיזורהניימן.
לפניכילי,נודעמלווישלמשיחתםצחנה.ריחעלההחורף,
קברםכוסהלאכנראהיהודים.וששיםמאהשםורר·בשברע

עבה.דיאדמהבשכבתהמשותף

ידועהיהשערדזה-רלים nבבתי·ששכבוהיהודיםהחולים

ובבתי·-הצלב·האדוםושלהאוניברסיטהשל"היהודי",בשם
לכך.אפשרותלהםחיתהאךאםמשם,ברחופרטיים,חולים

הירפהשלאבפחד·מוותשרוייםהיולמיטותיהםהמרותקים
ממיטותיהסחוליםהוציאוהכנופיותשאנשימקריםהיומהם.

הדכאוןהיהודים.הרופאיםעלגםאיימהסכנהאותהורצחדם.
המעולים,הרופאיםאחדאיפ,יצחקשד"רלכךגרםהכלליהנפשי
מאפריקהלליטאחזרהבולשביקיםבואשעםב"אזע",פעילעסקן

ההיודי.ביה"חכותליבתוךהתאבדהיגר,שאליההדרומית

בית-החוליםושריפתבראשיתובגיטוהרפואיהארגון

עלשמיהרשלהמושגעודקייםהיהלאאלהבתנאים
שירות·בתכנוןלגמרי.נפסקהיהודיתרפואיתועבודההבריאות

לגיטו.הגירושעלהפקדוהבראעםרקהוחלהיודירפואי
היהודיתהאוכלוסיהריכוזשעםהתקרה,לפעםהחלהבלבבות
אפשר-דוקרניבתילוגדרוסגורבשטחאמנם-אחדבמקום
היושלאכיוןמסודר.יותראופחותמשטר·חייםלהקיםיהיה
לפגיעותלחשושיסודוההיהמשטר,לטיבבנוגעאשליותשום

ארגון-הראשונותהמשימותאחתחיתהבבריאות,קשרת

בגיסו.יעילשירות-רפואי
הוא·המרפאהנפתחהיורבורג,ברחובסלאבודקה,במבואות

ברובהתור.לפיבהלעבודהתחילומהרופאיםורביםשובה
פרימיטיבייםבתנאיםבפצעיםטיפולעבודתזוחיתההמכריע
מכדויר-קשיםהיווהפצעיםגדולההיהפצועיםמספרביותר.
ומוטות·גרזניםמהלומותסכינים,דקירותורובים,אקדחים

שלאכמעטפנימיותבמחלותחוליםועו.דבזכוכיתחיתוךברזל,
אפשרית.בלתינעשתההיהודילבית-הקברותמתיםהוצאתבאו.
בחצרות.לקבורנאלצוממחלותהמתיםואתהרציחותחלליאת

 1941באוגוסט 1sב·הגיטושערישלהסופיתסגירתםעם
להיודיםבתחילהשניתןהשטחלתחומו.מחוץהמרפאהבשאהר
לגיטד-לשנייםנחלקזהואףביכרתבמידהלמעשההוקטן
נפתחהקטןהגיטרשלהבנייניםבאחדהגדול.ולגיטוהקטן

מנהלומיטות.כששיםברוהועמדומידבקותלמחלותבית-החולים
דודיובץינ.דר"ראיפחייםד"רוסגניובראובסמשהד"רהיה

לכנןהמקלטששימשבית·ספר,בביןבתוךאחיות.מספרואתם

כירורגי""בית-חוליםמעיןהפינותבאחתסודריהודים,מאות
בעיקרדחופים,ניתוחיםבוצעובסמדרוןאחדות.מיטותובו

קפלן·רבקהוד"רזכריךבנימיןד"רבועבדואיברים.קטיעת
אספטיקה,הואכירורגיתעבודהלכלהעיקריהתנאימולק,
התנאיהשגחחידקים.על·יריהפצעזיהוםמניעתכלומר

והחומרים,המכשיריםכלהרתחתעל·ידיבעיקרמתאפשרת
הסביבהטיהורעל·ידיהמנותח,שלבשרועםבמגעהבאים
ב"חדרשררה"אספטיקה"איזולתאראפשרבזה.וכיוצאמאבק,

שללרגליהםמתחתהמתאבךאבקהמלאובמסדרוןהניתוחים"
סטריליזטור,בליהחיטויטיבהיהומהשם,המתרוצציםהמוני
הצליחואף·על·פי·כןוכדומה.לבניםלהרתיחאפשרותבחוסר

בדברולבתי·החוליםלמרפאההדרושהציודאתהניתוחים.רוב
ממאה.למעלהמספרםהיהלגיטוהכניסהשבש·עתרופאים,

האוב·תרופות.וכןברשותושהיוהמכשיריםאתהביאאחדכל
מגבות,סדינים,מיטות, :חשובותתרומותתרמהכולהלוסיה

שלושהעודכפתחוספוריםימיםתוךוכדומה.כלי·בישול
וחלקמהעירשהובאוהיתומיםלילדיםבית·מחסה :מוסדות

בית·המט·(רחובקריקשצ'וקייצ'יוברחובהחדשים.מהיתומים

שוניםרופאיםעבדושבהכללית,מרפאהכפתחהבחיים)
ד"רשלבהבהלתוליולדותחדרגםשםוהיהבמקצועותיהם,

השתכנו-לשעברבתי·מלאכה-בביןבאותוכבדיסקי.ש.
זקניםעשחתכמהגםשלווהאפלותהנידחותהפינותבאחת

אנשיםהיוקודמותשבשניםכאלהביניהםמקלט,חסריוזקנות
הגיטאותבשניהמוסדותשבכלהשווההצדמאד.מכובדים

היווחםלחולים,אוכללהכיןאפיז.tרותבהםחיתהשלאזההיה
כאלה.והיובמידהמבכי·המשפחה,הדלהבאספקהתלויים

מצדהחדשותהנגישותאףועלבגיטושבמצבהקושיאףעל
הכלל,מןיוצאללאהבתים,בכלהמונייםחיפושים-הגרמנים
הזהבכלשדירתיותר,אופחותהטוביםהרהיטיםכלהחרמת
השמדהופעולותיהודים,רצחנלוויתזאתוכלהער,ךוחפצי

הרפו·הפעילותהלכהאלהכללמרות-יהודיםשלמאורגנות
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מסריימת.רהתארגנרתהתפתחותשלבדדןוההיגייניתאית
אפידמיולוגבדאונס,משהד"רהיההסניטריהשידותעלהממונה
(רעדה"אלטסטנדאט"שלראשהעובדהדב.בסיוןבעלמומחה,

אלחנןד"רקובנה,קהילתנכבדיבקשתלפינתמנה,הגיטו)זקני
מנהלבקרבנה,היהדויםהרופאיםביןהמעוליםאחדאלקס,

רבות,שניםבמשךהיהודיבית-החוליםשלהפנימיתהמחלקה
רפואיתלעברדההאפשרויותשכללכןערובהשימשההיאאף

במלואן.תנוצלנההגיטותושביבריאותעליעילהולשמירה
מכההגיטרעלהונחתה , 1941באוקטובר 4השבת,ביוםוהנה,

היסודעדוהחריבהלעתידביחסהאשליותאתי·יד nבמשניפצה
ולריפויהבריאותעללהגנהלא·אנרשבעמלשהוקםהבגיןאת

יוםבאותובגיטו.הכלואההאומללההאוכלוסיהשלהפצעים
"פרטי·וכנופיותגרמניםס.ס.אנשיפלוגותהקטן""הגיטוהוקף

וטף,נשיםזקנים,לרבות-מתושביו 1sooכ·ליטאים".זגים
כולם-םיבית·היתרמוילדיהכירורגי,באגףשנותחוהחולים
ל"פודטוהובאובקתות·דרביםמכותתוךהבתיםמןגורשו

בתולדותהמפורסםלשעבד,מבצד·קובנהשלה"פודט"- " 9ה"
בית·ענקי,בקבד·אחיםבאדמהוכרסונודררשם-ההשמדה

דוקרני,בתילבוקרמבעודנחסםמידבקותלמחלותהחולים
במכוגרת·ידיה,מזדייניםחייליםשלמשמדרתהוצבומסביב

והואבנזיןבית-החדליםעלנשפןמתושביוהגיטוומשנתרוקן
ביןבר.ששכבוהחוליםששיםכלעלכלהברתועלההוצת

ה"פורטנרצחירביןדירדרביץב."דרהתורןחררפאהיההנספים

הרופאיםאגודתיו"דלשעבדפיינברג,א.ד"רהרופאיםהיר " 9ה"
ואחותואלקס,אלחנןד"דשלאתיראלקס,אדיהד"דבקוננה,

כימכן,לאחרהודיעוהגרמניםבבית·החרלים.שעבדהחנה,
 ,זההיהחרלי·דבר.ברשיסרבומפניבית·החוליםאתשדפו

מוחלט.שקדכמובן,

גיטותחלואת

נשארו 1941באוקטובר 28ה"שלהגדולהה"אקציה"אחדי
באותו .) 16,600כ·-רשמי(באופןיהודים 17,4כ·ססבגיסו

שהיהההיודים,מגורישטחליטאים.כ·סoסןקודםגדרשטח

לזמן,מזמןיותרערדהצטמצםמקום,אפסעדכמעטודחוסצפוף

מרחובותהיהודים.אתמגרשיםהיוהגרמנייםהשלטונותשכן
הצפיפותאתומגביריםהשטחאתמצמצמיםהגיטר,גבולשעל
בממוצע.לנפש,מרובעיםמטריםכשנינותרושלדיורכן,כדיעד

אפילוסיפקתלאהקשההעבודהובתנאיגדועהחיתהההזנה
בתזונהחסדווחלבוניםויטאמינים ;הדרושותהקלוריותשליש

דווחואחדיםשבועותלאחדארוכות.תקופותבמשךלפעמים
עקבאלאכליות,מחלתבשללא-ברגלייםתפיחותמקדי
נוזליםלחדירתהגודם(היפופדרטאינמיה),בדםהחלבוניםדלדול
נתדפטוהבגדיםהרקמות.תוךאלצנרדרת·הדםדפנותדדן

מעבודת·בערבוהנשיםהאנשיםבשובכינקרעו,והנעליים
הלםהיהלאבוץמכוסותובנעלייםרטוביםבבגדיםהפרן
בטרםובבוקר, ;לייבשםבדיםסיפקהיהולאלהחליפםבמה
-לעבדוהשובולצאתלמיפקדלעמודחייביםהיושחר,
אברי·הגוףמכלכלשהו.מנוחהיוםללאבשבוע,ימיםשבעה

המצבהוטבזהבשטחביותר.האומללותהרגלייםהיוהרצוצים
שהד·לעובדילספקבגיטרבתי·המלאחככשהחלובמקצת
-משלהןחמודותמגרעותהידלאלהאןנעלי·עץ,התעופה

עבודת·הכפיהלפצעים.וגזומותהעזראתמשפשפותהיוהן

התחילוהגיטרתושבישעללכןגדמוהמחיהמקורותומיעוט
להפרעותהביאההגדועההתזונהחדשות.מחלותלהשתלט
המוגבריםהתסיסהתהליכיובשלהשלשולים,התרכזבעיכול,
קרובותלעתים-בפחמימותודקאןכמעטשניזונובמעיים,
התושביםדובסבלו-ורקדניםקפואיםמבולבוסיךבעיקר
כיחודהבחינות,מכלומציקותרגילותבלתיות·גאזיםשמהפד

לעינוייםמקורבזההיההצפזףהזיזובתנאיאסתטית.מבחינה
-הנשיםביחזד-התושביםסבלומעטלאכלילדת.קשים

חמריםנטזללדובהיההמזוןכלי·השתן.במערכתמהפרעות
לשתותהדברהכל ;חלבוניםסוכר,מלח,כגוןמים,מרתקי

השתמשוסזכדבמקוםהצמאזן.אתבמקצתקיטשלהכדי

כעוצרכוחואבל(דיוודטי),משתןאינוכשלעצמושהואבסכרין,
והמלחיםהוויטמיניםחזסדאפסי.לסוכר,בניגודהזא,נוזלים

השליטהוכושר(ספיגקטדים)הסגרשדירישללחולשתםגדם
אופתרת"הסתדרו"עזרהגבריםנפגם.ההפרשהעלהרצונית

זנתדבוקשההיהסבלןלעבודההירצאזתהגשיםזאילויותר
גידזיושלהצטננותעקבהשלפוחיתדלקתשלמקדיםביניהן
פחתוואבדי·השתןהמעייםמצדההפרעות .הנפגעבמקרםהעוד

שהעובדיםלכןהזזותהתזונהתנאימשנשתפדזהזמן,במרוצת

שבסביבתהנוצרייםהחדשניםעםבקשריםבאולגיטזמחוץ

מקום·העברדה.

נתרנורגילה.בלתיבמידהזקרקשההיה 1941/42חורף
הירבית·חרליםמחזסרקגה·הנשימה.דולקתההצטננותמקדי

מיוםאןרפואי,טיפולשםומקבליםבבתיהםנשאריםהחולים
לאקשזרהחיתההקמתובעייתבבית·חולים.הצורןגברליום
הפחדעלגםאלאהאיומה,החמריתהמצוקהעלבהתגבדזתדק

לימד 1941אוקטוברבסיוןבדבר.הכרוכותהסכנותמפני
לחוליםבית·קבררתלהפוךפתאוםלפתעעלולשבית·חזלים

למקרמרת·עבוחדללכתהצורךובשלכךמשוםיח.דגםולרופאים
רובהצטרפולמזרן,מקדרותהיושאלהכיוןלעיר,שמחוץ

גםשימשוהםמסריימיםבמקריםלפלרגזת·העבודה.הרופאים
שבועותלאחרפשוטים.כפועליםעבדוהמקדיםזבדובסניטרים,

בתי·המלאכהכבניןאשרהקטנהשהמרפאהנתבדר,מספר

הצרכיםאתלספקעודיכולהאינהקדיקשצ'וקייצ'ייבדחזב
הרפואיים.

שובמוקםהרפואיהשירות

רהיחכסדרןרחרזררתיוצאותהיושפלזגות·העבודהכיון
 ,ניותרהקרובבעתידאקצירתהישנןתמפנילחשוששאיןרושם

שקטשלמסויימתלתקופההגרמניםשהבטחתתקוהחיתהזכך
שיקרםעלאיפואהוחלט-לאמוןבמדית·מהראויהיחסי

בית·ספרשלמבניןדייריםהוצאוזהלצורךבית-החדלים.
למזסדהביתהפךמספרימיםזתרךקרמזת,שתיבעללשעבד,
שלבהנהלתופנימיתמחלקהחיתההעליונהבקרמהופראי.
זכריך.ב.ד"רשלבהגהלתזכירורגיתומחלקהבדמןמשהד"ר

קפלן·מולק.רבקהד"רהמנתחתחיתהזכריךד"רשלעוזרתו
מיטות,הזשגובית·החרלים.בשבילצידדלהשיגעלהרבבקושי

בשעתשהצליחגולדשטיין,ל.ד"ראח,דרופאלבנים.מכשירים,
מסרשלו,הרנםגניהצידואתלגיטולהעבירהעירמןהגירוש

וא mו mשהתקינחשמלאיםונמצאוהחדש,לבית·החזלםיאזתו
אתשחילקגדינבדג,זלמןד"דההיהדנטגנזלזגהיטב.תיפקד

מקצרעיrורלעבדרהסזעליtגקלוגתכראשהעיהרליציאהזמנו
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לרבות ,המרפאותכלרוכזוהתחתונהבקומה·החולים.בבית
במר·סגל.אליהוד"רשלהכלליתבהנהלתולשינייםמרפאה
כלכמעט-משמרותלפי-קבועותשעותעבדופאות

בבריגאדותלעבודההעירהיצאושלאה•זz.ינייםורופאיהרופאים

בחצרקטןבביתהילדים.מחלקתהיתההחדריםבאחדעירוניות.

השניובביתמידבקותלמחלותמחלקהבראונסמ.ד"רסידר

גםשםנפתחוהחולים.ביזz-בילמטבחגםזמןלאחרהותקן
לתיקונימתפרהדחופים,טכנייםלתיקוניםקטן·מלאכהבית

המכבסהעלנוסףבית-החולים,בשבילמיוחדתומכנסהלכגיס
כולה.הגיטואוכלוסייתאתששירתההגדולההציבורית

שכרעומהםרעב,קרבנותהחוליםרובהיוהפנימיתבמחלקה
במחלקהריאות.דלקתשלמקריםגםהיוברחוב.תחתם

מכותאומיריותעבודה,מתאונותפצועיםשכבוהכירורגית

חיתההמנתחיםשלעבודתםוליטאים.גרמניםשלבקתות·רובים
היהותמידהמרכןמןדברשרםהיהשלאנירןביותר,קשה

והרתחתהחדרלחימוםעציםמבסירתניתוחלהתחילצריך
לעתיםסטיריליזטור.חוסרבשלפשוטיםבסיריםהמכשירים

חוטי·שבמקרםאירעפעםולאהכרחייםחמריםחסרוקרובות

פשוטים.בחוטיםהכירורגיותלתפירותהשתמשוקטגוטאומשי
ומסו·קשיםגםביניהם-יפההניתוחיםרובעלואף·על·פי·כן

חדר·בא~תוהמעיים.הסתתמותשלרביםמקריםכגוןבכים,

אחרןד"רגםעבדפרימיטיבייםתנאיםובאותםניתוחים

שעשובכדיסקי,שלמהד"רגםיותרומאוחר(פרץ)פרציקוביץ
ביצעואלהרופאיםחגישטאפו.גזירתלפילנשיםניתוחים
 ,רצינייםגיניקולוגייםניתוחיםשלקטןלאמספרגםבהצלחה
(מיומרת)ברחםגידוליםכריתתהגילים,בכלהריוןהפסקת

שלפ·הקשה,בעבודתםהמנתחיםמהצלחתגדולחלקוכדומה.
לזכותלזקוףישביום,אחדיםניתוחיםכדיעדהגיעהעמים

רבקהליפשיץ,בלה :והמסורותהמעולותהכירורגיותהאחיות
ועבדוהקשייםכלעללהתגברשידעווולפרט,וררזהאפשטייז
מכוחותיהן.למעלה
להשחיתההסניטרית,העבודהאתארגןבראונסמ.ד"ר

והבג·הלבניםמיעוטהצפיפות,בשלבמעלהראשונהחשיבות
הפרימיטיביים,שבבתי·השימושוהליקוייםהסבוןחוסרזים,

תוךושנתמלאונידחיםבכפריםהנהוגההשיטהלפיבנוייםשהיו
עובדי·כפיהשלהמגעעקבובעיקרגדותיהם,עלקצרזמן

עבודתםתוךמידבקים,חוליםשלבגדיהםעםהגיטומןיהודים
להכנסתסכנהנשקפהובתחנת·הרכבת.בעירבבתי·החיטוי

אוכלוסייתו.בקרבולהתפשטותןהגיטותוךאלמידבקותמחלות
אחיותשלבניהולןיחידות·סיורבגיטואורגנוהסכנהלמניעת
וקפדניותחמורותתקנותהוצאווהחצרות.הבתיםכלאתשבדקו

לבגדיםתא·חיטויעםבית·מרחץוהותקןבתי·שימושלסידור
הגיעוהגיטוהתקלותחוסלוהמרובים,הקשייםאףעלוללבנים.
אירעו 1943ובאביב 1942בסתיולמדי.גבוהההיגיינהלדרגת

המזרחשבחזיתהגרמניבצבאהבהרות.טיפיסשלמקריםבגיסו
היהודיםמןכמהזו.נמחלהרביםחייליםתקופהנאותהלקר

הסכנההם.אףחלוגרמניםחייליםלבגדינבתי·החיטוישענדו
מהגיש·אלאעצמה,מהמחלהלאלגיטוצפויהחיתההעיקרית

אתלשרוףההזדמנותאתבשמחהבוודאימקדמתתהשהי ,טאפו
קןמהווהשהוא"חוקית"אמתלהמתוךתושביוכלעלהגיטו
מעינילהסתירהיהקשהשכןמסובך,היההמצבמגיפות.של

זאתמלנדמהעבדוה.יהודיםפועליםשלהעדרםאתהגרמנים

דו"חבקביעותלהגישמהגיטרהליטאיהרפואיהשירותתבע
חששהיההתחלואה.ועלהסניטריהמצבעלמפורטחודשי
"טיפוסבאבחנההליטאיהשירותמנהלינתקלושאללומבוסס

בישיבותההשדמה.לביצועהגרמניםאתמזרזיםהיוהבהרות",
שאי·אפשרהדעה,נשמעההגיטורופאישלהמצומצמתהוועדה

האמת".אתלגלותאומץ-לבשיההיו"צריךהדבראתלהסתיר
שמהותהכדיהכללעשותשישהמנוגדת,הדעהניצחהלאושרנו

אומץ·לבשיהיהו"צרידאישלשום ,s:תיורד·לאהמחלהשל
בחשאייהודי.לדםהצמאיםמהרוצחיםהאמת"אתלהסתיר
בתעודותלציידלאההוראההיהודיםהרופאיםלכלניתנה

"דלקת·אלאהבהרות","טיפוסהאבחנהאתמעבודההשחרור
הוארהניתנההגיטושלהסניטריתלמחלקהואילוקשה",ריאות
סכנתעללהתגברהצליחוזובדרןמתאים.חיטוילעשות

מבלינהםוטיפלוהאפשרבמידתבירדוהחלויםאחהמגיפה.
בסך·המחלה.שלהאמיתיטיבהעלידעוקרוביהםארשהם

מוות.מקרישלושהאושנייםומהםמקריםכארבעיםהיוהכל
מחלקת-על·ידינעשההרפואיתהעבדוהשלחשובחלק

משרד-הענדוהנ"אלםסטנראט".משרד-העבודהשלידהבריאות
שלקיומותלויהיהלמעשההגיטר.שלחוט-השדרהמעיןהיה

לשמורצורןהיהכןמשוםעובדים.יהודיםשלבקיומםהגיטו
לעבודות·הכפיההיוצאיםשפלוגותלכדלדאוג·האדם, nכועל

אצלוהרשוםהנדרשהאנשיםבמספרמלאותתמידתהיינה
פגום.בלתיכושר·עבודהבעלייהיוושהאנשיםהגרמנים,
להםלתתהחולים,אתהשורותמתוךלהוציאצורךהיהמאידך,
כוח.ולהחליףלנוחפשוטאולהתרפא,ואפשרותזמנישחרור
בפניעמדהואזשוקע,לעבודה"ה"דריכותמתחהיהלזמןמזמן

עבודההיתהזאתבהשתמטות.להילחםהמשימההרופאים

מתוךלאלעשותההיהבההעוסקיםועלקלהלארפואית
ציבוריים,חישוביםמתוןגםאלאבלב,דרפואייםשיקולים

מסויימיםאנשיםשלנחיצותםמבחינת-ואישייםמשפחתיים
היומיוחדתלזהירותעצמו.בגיסואומיוחדיםבמקומות·עבודה

מבליבאחרותלהחליפןהיהצריך-ההרותהנשיםזקוקות
אלהבמקרים-ברשימותשנעשובשינוייםירגייזz.ושהגרמנים

חמדי·שלמשימותיהבביצועעוזרתהרפואיתהוועדהחיתה
הגיטו.שלבמינההמיוחדתביות

הכפיהעובדימחלות

והתנאיםמא,דקשהעבודת·חכפיהחיתהפיסיתמבחינה

בעלי·חנוונים,-העובדיםבמיוח.דעליההכבידובוצעהשבהם
-לשעבררבניםעורכי·דין,רופאים,פנקסנים,מורים,מלאכה,

במחלותללקותהקדימוולכןגופניתלעבודהרגיליםהיולא
דלקותמאדרווחו :התנועהאברימערכתסבלהבעיקרשונות.

השתטחותשלהמקריםנתרנוהזמןובמרוצתהגפיים,גידי
שהיהבראשוןניחרד-בחורףמחורה.בדרגההרגלייםכפות

בידיםי,ברגליים,קפיאותשלרביםמקריםהיו-ביותרקר
נמקכדיעדהקפיאותהסתבכוהמקריםמןובחלקבלחיים,

ויטא·מחוסרשנבעומיוחדים,בקשייםנתקלהריפוי(נקרוזה).

בשלביותרים 11קןהפצעיםהיורביםבמקריםבמזון.מינים
וגרמובעצביםשפגעווליטאים,גרמניםמכדוריקודמותפציעות

לשבריםנטיחבולטתהחלהשלחם.ההזנהלסיביניכריםנזקים
רקמת·מחולשתכתוצאה(הרביות)מעייםולבקיעיבעצמות
ניתוח.לידיהגיעואחריםמקריםהחיבור.



 12ב

 ,שריר-הלבחולשתשלמקריםגםנחרבוהזמןבמשך
חופשת·יותר.קליםעבודהלענפילהעבהרזקוקיםהיווהאנשים

חודש.עלעלתהשלאלתקופת-זמןלאשרההימותרז.:חלה
אורגניםי.משינוייםכתוצאהבלברעשהופעתשלמקריםהיד

היוולאמעמדהחזיקופקטרריס)(אנגינהבתערקת·הלבהחולים
קטלנית.זרחיתה-התקפהאירעהאםאבלהתקפות,הלם

אבלניכרת,במידהנתרנולאחדשיםשחפת·ראירתחולי
בחייםשנותרוהמעטיםמהרה.עדברובםגוועוקודמיםחולים

ביותר.חרצויםעובדיםתיר

דלקת·של-מגיפהמעין-רביםמקריםהיו 1942בסתיו
-חריפותבהפרעות-מעיםימתחילההיתההמחלהמזיהום.כבד

צהבת,מופיעהחיתהשברעלאחרגבהר.חרםכאבים,שלשולים,

בכב.דחמ,ריםנזקיםהותירהלאזראבל
שכיחותהיומחלרת·עררניכיים. nדלקת·שלרביםמקריםהיו

(פרררנ·חטטתמקריהרבההיוהגיטר.לקירםהראשונהבתקופה
כקירןהשלטתעםאךמגדרת,כתוצאהשהתפתחוקרלרזה)
(אינט•עררית uתרךהבזרקההריפוישיטתאלה,מקריםנתמעטו

כמרבן,דהיתה,ביעילותההתבלטהדם·עצמרשלראקרטנית)
אךמועטים,(אריסיפלס)ורדתמקירהיוביותר.הזולהגם

הידיים.באצבעותבעיקרורדת","מעיןשלהמקריםהידרבים

מקריםהיובקיץבעקשנותם.והצטיינוזיהוםעל·ידינגרמוהם
עבוהד.בשעתחשופיםשהיובחלקי·גרףכרויות-שמששלרבים

(אשייאס)נשית :מרובותהיוהצלעותביןדלקרת·עצבים
קשה.חיתהצורתהאבלבודדים,במקריםאירעה

נרצחובעירשהיוההיודיםחרלי·הררחהיו.לאמחלרת·ררח
הסוף,לקראתרקאירעוהתאבדויותהנאצית.התקופהבראשית

רג,יטרשליטיאתמארהרגיזהעדרןהגיטר.חיסולביום
בגיטרהתמרתהחיתהלקיומוהראשונהבתקופההגרמניים.

-וילדיםצעיריםמתשישות,מתרזקניםגבהוה.כללבררך
למחלות.התנגדותכושרירידתבשל

ליטאיהדךת

בית-המרקחת

ונפתחוהגדולהה"אקציה"אחריהרפואיהשירותמשחודש
אתתפסהואבית·המרקחת.גםאורגןוהמרפאות,רלים nבתי·ה

רלים. n·בית·הבקירבתגדולדיביתשלחשביההקרמהכל
הזמן.במשךהתרחבהאבלמצומצמת,בתחילהחיתההעבודה

ה"אלטסטב·שלאמצעיתהבלתיברשותונמצאבית-המרקחת
לכךוהיו-אלקסאלחנןד"רשלוהיר"רשלבמיוחדואט",
להכיןהצורךבגללבעיקרפנימית,גיטואיתמדיניותשלטעמים
הקרמנ·לאשניוער,דבשמיםחריפים,משקאותבצורתדורונות
המחלקהעםהזרקמגעקרייםאךהגיטר,שלהגרמניתדנטרהר

תורנותהראשוניםבימיםהונהגהבחמריםחיסכוןלשםהרופאית.
בכמרירתומקצציםהמרשמיםכלאתבודקיםשהידרופאים,של

יחידים.בידימיותרותתרופותתצטברנהלבללחוליםהניתנות
רוקחיםלשניבית·המרקחתהנהלתנמסרהמספרשברעותלאחר

וסגנוסרבניצקיאייזיק-וכסירןמץרבעליצעירים,דמופלמים
בית-המרקחתאתוהפכוהעבודהאתשיפרוהםלוין.חירש

טוביםקשריםבקשרוהקרמנדבטרהרעםחשוב.ציבורילמוסדגם
אלהעירה,בטרחותוכמעטסדירותנסיעותארפשרורבכן

שימשהבית-המרקחתשלהעגלההממשלתיים.מחסני·התררפרת
גרדיא,רפואייםחמריםלייבוארקלאיעילבררה nאמצעי·ת

אסוריםדבריםלהכנסתלגיטר,מחוץאלדייעותלהעברתגםאלא

ה"אלטס·פקידיאררופאיםלרוב-לא·ררקחיםולהסעתמבחוץ
פגישהלשם-בית-המרקחתשלבתעודהמצרידייםטבארט",

לציבור.תרעלתהמםלהפיקתקרהמתוןליטאייםאישיםעם
וגדל.הלןבית-המרקחתשלהתרופותומלאישיפרהציוד
ליטאייםאזרחיםפנו(דיפטריה),אסכרהמגיפתבקרבנהכשפרצה

עסקיבעשרמסריימיםובמקריםעזרהבבקשתההיודיםאל

חמריםתמררתניתןהגיטרשלאנטי·דיפטרינסיוב-חליפין
דרושיםהשיו"מכשירים"ארמצרכי·מזרןתמררתאחרים,נחרצים

למחתרת.
אספקת-בית-המרקחתשמילאהחשוביםהתפקידיםבין

נשלחותהיויהודיםשלפלוגותלגיסו.שמחוץליהודיםתרופות
רילקרמיר,לקידיא,ן-אחריםלמקרמרת·עברדהלזמןמזמן

מהגיטרהוצאוהאחרונהבשנהממושכת.דילתקופה-פאלימרן
לשהד·-חדשיםלמחנרת·עברדהובשלחומתושביורבים

שלקבוצותעלבגיסונדוע 1942ב"וערד.לשאנץהתעופה,
-בתרניםהםבהםיםי nתנאי·הרעלביערותהשסתתרויהודים
שלהאחרוניםבחדשיםשיחים.מכרסיםבבררותברעב,בקור,
יציאהלשםצעיריםשלקבוצותמתארגנותהתחילושנהארתה

הגישאלהלכלבגרמנים.פרטיזניםלמלחמתליערות,מהגיטר
ובתרופות.בחמרי·חבשיהעזרתואתבית-המרקחת

כימית·בקטרירלרגית,מעבדהגםפעלהבית-המרקחתלדי
מצרידיתחיהתהמעבדהשמידט.י.ד"רהבקטרירלרגשלבהנהלתו

הרבהבדייקנותבהוברצעוהגיטובתנאיהאפשרויותמיטבלפי
חשובות.בדיקות

מרפאות

שהגיטרבששררתהעיקריתהחוליההיההרפואיהשירות
המרפאותרלים, nבית·ההיושלוהתורןעמודילהצלתו.טרח

רפואיתתחנה :שלוחותגםהיואבלרבית-המרקחת,המאוחדות
-לפוערנותמוכןהשתיהגיסר,שערעל·דיראשונהלעזהר

ומכיםקרובותלעתיםמשתולליםוהליטאיםהגרמניםהיושם
גםניתנהשםהמעבודה.החוזריםהיהודיםאתמכרת·רצח

שברחובהגדוליםלבתי·המלאכהמכאב·שיניים.לסרבליםעזרה
רפואיתתחבהחיתהיהודםי,מאותשהעסיקוקריקשצ'רקייצ'יר,

פעילותםבשדה·התערפה.קרייםסדיררפואישירותמשלהם.
במידהסייעההללוהמקומרתבכלהיהודיםהרופאיםשל

הפקי·פנושבהםמקריםלכמהתודותהתנאים,להטבתמסריימת
האיסוראףעלהרופאים,שללעזרתםבחשאיהגרמנייםזים

שללריכרן·המגרםאישיומגעהגישטאפר,מטעםהחמור

ערבדי·הכפיה.לגביהמשטר

בגיטויבת·הקברות

המזבלהבקירבתמסרייםשטחבגיסוהוקצהקבורתלצוני
תיחאסדרייליהי,המנהרבמרחק·מתבסלאברדקה,הציבורית

הקברשטחאתלהריםההיאסוררכןהקבריםעלמצבותהלקים
שטח .) 1942(בשנתשינויבאזהבנדוןהקרקע,לשטחמעל

מהםקברים,שלמרובותשורותבמהירותנתמלאביתה-קברות
רצחקרבנותטבעית,ממיתתנפטריםקבריים, nקנררת·אגם

אתשקירבוהאכזריים,יים nתנאי·המחמתמתיםאוישירים,

ד"רההיהרצחקרבנות(בידהגיסרמכלואירביםשלקיצם
לאהשרופאמפניברחובנירהי 1הרגגרמנישחיילגרברג,ז.

סברכלעל·ידהדרושה).במהירותהכובעאתבפניוהסיר
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שלמשפחחושםמספר.רעליוקםןקרשבאדמהתקרעהיה

שלקדשיא"ה"חברהבפנקסרשומיםהיומותרותאריךהנפסד

צנועות.מצנרתגםמכןלאחרהוקמואלורשימותולפיהגיםר
בעניינימועטההתעניינותגילושהגרמניםמשרםאופשרהדבר

שללהמתתםבעיקרהמכרובתחיתהופעולתםמתיםיהודים
חיםי.היודים

סוציאליתועזרהרפואות

מנהלהבחורסוציאלית.לעזהרמחלקההוקמה 1942באפריל
והמנהלעסקים,בניהולובקימכרבדאדםשוחט,ירמיהומרמונה

כמנהלבתפקידוגםשנשארסגל,אליהוד"רהיההכללי
ואחהמחלקות,שתיביןיותרהזרקקשרנוצרבכןהמרפאות.

לרכזהיהאפשרשרכיםבשטחיםשכמצארהחמרייםהאמצעים

בחשושי·כרחולתמיכהחוליםלמעןיותררבהבמדיהולנצל
מןמסרייםתקציבקיבלההסוציאליתהמחלקהומבריאים.

מפלוגות·מצרכי·מזרןנצררתאמצעיםוגייסהה"אלםסטנראט"
לנצרכים,תוספתלשםלחם,לאפייתקמחבעיקרהעבודה,

לתיקוניםרקזקוקותוהיובגיסושנמצאומאפיותניצולתוך
למחוסרי·חמרתארוחותשסיפקבית·תמחרינפתחמסריימים.

התבשילאבלדלות,אמנםהיוהארוחותרלתשרשי·כרח.בית
גםרחוקותרלעיתיםקטניותגריסים,בולבוסים,הכילהחם

תוספתהםאףקיבלוהמאושפזיםהחוליםקטנה.חתיכת·בשר
לחולי·נפשיועדורפררתאהצהלמשרםבכךהיהניחרדזאת.

שלגדולותכמרירתנמסרווהחפציםהבגדיםממחסןהשחפת.
כדיבגדיםקיבלוותשושיםמחלימים·החולים.לביתלבנים
להם,זקוקיםשהיומיוחדיםבמצרכי·מזרןלהחליפםשירכלו

בידגםמחורךהיההסוציאליהמשדרשמנים.ארסוכרכגרן
לקבללהםאיפשררביםובמקריםלבית·המרקחת,החולים
בגיסו.בנמצאהיושלאתרופות

המקצועיתחרמהעלשמירח

רבים,מאמציםדרשהגיטובתנאיהרפואיתהעזרהביצוע

ה"אלטס·שלידמשרד·הבריאותהתחילמוקדםבשלבכבראך
מבחינהגםהמדעית-מקצועיתהרמהעללשמירהלדאוגטנראט"
הוחלטרבהכלליתאסיפת·ררפאיםנקראה 1942במארסעיונית.

דירןלשםאסיפרת·ררפאיםקיוםרעלרפואייםספריםאיסוףעל
הגיטראית,המציאותמנקרדת·רארתכללירתרפואיותבבעירת

ניצולתוךהטיפולשיטותליערלהצערתבמחברת,תצפיותעל
וער.דהקיימים,בתנאיםהאפשרויות

הירצוורופאיםהמרפאותבאולםישיבותהתקיימולזמןמזמן
ד"ר :היוהמרציםוכלליים.מקצועייםרפואייםכרשאיםעלשם
נחרמרבסקי,י.ד"רלזרסרן, .,ד"רגרלדשטיין,ל.ד"ראלקס,צבי

פרציקרבץי.ד"רסגל,ד"ר
קבוצותשליציאתןהפרקעלכשעדמההאחרונה,בשנה

בגר·פרטיזניתמלחמהלשםהיערות,אלמאורגנותחמתרתיות
אפשרותשנתןלאחיותקורסבית·החרליםלידנפתחמנים,

ראשונה.בעזהרלהדרכה"חוקית"

בגיטורפואיות-פסיכולוגיותתצפיות

בחוויותרקלאהתבטאהגיטרכלראיאתשתקףהאירםהזעזוע
ממקרמרת·מגרריםמהניתוקהקשה,הגופניתמהטלטלהשנבער

מפניד·תמדי nרמפהרכושמארבדןמכלאות,בתוךוסגירהגרחים

האמרנה, :הנפשיסודותכלמהתמוטטותבעיקראםכיהמרות,
לעתדי.כמיהה mהעבראלהזיקההזולת,עםהקשריםהבטחרן,

ברשימשוונוהרר mשתומשרנהקשהנפשיהלםשלמצבהיה
עדייןכשבני·אדםהארשונים,בימיםכבראולם ;בערבוביה

נתגלוכאח,דואמובניםמסועריםהגורל,נוכחנדהמיםעמדו
בשטחכיחדוונשמה,גרףשלבסדרי·בראשיתעצומיםשינויים
מחלות ;בריאבגרףבריאהנפש :ידועדברהכרוניות.המחלות

אתמחלשייםובאבריוהגרףברקמותחולנייםשינוייםהגרף,
גופנית,מחלהכינתגהלהשראהבתקופתרהבה,האדם.רוח

עםמשליםאינוחחרעודכלאדם,עלשליטהלהאיןכביכול,
אחרות,במליםומבטלה.אותהשוללהואערדכלהמחלה,

המחלה,אתהמחוללבגררםדילאגופניתבמחלהלחלותכדי
הגורם,לתעלולילהסכיםמוכנהתהאשהנפשצררןישאלא

שתשליםבגרפה,המתהוויםובשינוייםבמחלהתכירשהאישיות
"אי :טוענתשהנפשזמןרכללשלטונו.ותנבעהמיחושעם

גדול.זרשלכוחהאין-במחלה"אפשי
בידהיוכתיקכןבשנים :לדקמןהעובדותתשמשנהלדוגמה
העיכול,הפרעותומעיים.קיבהחולישלגדולמספרהיהודים

צוררתרקלאומהןמא,דנפרצוצורותהי,כלעלדיספפסיה
כיביברורים,אורגניםימקריםהרבהגםאםכי"עצבניות",

אתאישרבקרני·רנטגןשהצילוםוהתריסריון,קיבה(אולקוס)
שלחדרי·ההמתנהאתממלאיםהיואלהחוליםהאבחנה.
בבית·מיטותתופסיםהיוהעיכול,למחלותהמומחיםהרופאים
בהרהוריםושקועיםבמחלתםעסוקיםתמדיכמובןוהיוהחולים,
אתשםפגשרופאכלכאלה.ואלפיםמאותנכנסולגיסועליה.
מחסור,שלהקשיםבתנאיםכילחשוב,היהאפשרחוליו.
שכלשעהובמשקה,במאכללהיזהראפשרותכלחוסררעב,

יחריפויקרה,מציאהבבחינתהיורקובבולבוסוכלפת·קיבר
 :ההיפדאתהראתההמציאותאולםיורע.החוליםומצבהמחלות
שלקשיםמקריםרכןכרוניים,ושלשולעצירותקיבה,מחלות

לעבהדו.והלכוהבריאוהחוליםבגיסו.לגמרינעלמוכמעטכיב,
המעניינתבתופעה,קרובותלעתיםנתקליםהיוכתיקנןבשנים

המחלה.אלהמציאותמןבריחהשלפסיכולוגית,מנקודת·מבט
מקופחיםעצמםוראונחיתותשלמרגששסבלוילדיםרקלא

סרבליםמקיאים,בלילה,המיטהאתמרטיביםיו i !אחהיםלעומת
ארעונשמפניפחדהיההאמיתישמקוררכאב·ראש,מהתקפות

מדפיקות·סבלואלהים,האבארהאםתשרמת·לבאתלרתקרצון
לקרייהמבוגרים,גםאלאהם,רקלא-נשימה,קוצרארלב

האמיתייםהקשייםמפניהפחדעללהתגבררחסרי·ארניםרצון
במחלה,מקלטמבקשיםשלא·מדעתהיושבמציאות,והמדומים
במוסרבהתנגשויותיהםמרצםלחוסרלחולשתם,הצדקהמוצאים
המדינה.וחרקיהציבורבמנהגיהמשפחה,בדרישותהמקובל,

תמדיהיהכשבאווירהמוות,ארבצעדכלכשעלבגיטאות,
אלהיהכשלאזכויותיהם,בחוסרהושרוכשהבלהמגלב,מררם

כשהקשיים ;ואהבהרחמיםלבקשממילעזרה,לפנדתמי
בחיםיהלישארשרצהמירכלהכלבשבילשדריםהיובמציאות

היהפירשוהכשהמחלהמאדוו,בכלחייועללהילחםההיאנוס
-ממררתגרועארכדור·מרותאדרעבגרהרואבטלהאבטלה,
 :חדשאמצעימעצמוהופיעאלהבתנאים-קשיםעינויים
הגחלההסכנהממקומרתבריחהרחמים,מעורריממצביםבריחה
מכלבריחהרערשי·הדרדי,המרפאותבתי·החולים,-ביותר
כושר·עבודה.חוסרומסמןחולשהשמגלהדבר
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אלהמחלהמןהבריחההמגרסה.כירוןנהפךזאתבמערבולת
התחילואינסטינקטיביובאופןויעילה,לטבעיתחיתההבריאות
הבריאותחופיאלחותריםהחלומנרג,זבזרםלשחותהחולים

כלומר,לעבודה,הזדמנותלמצואתקווהלהםחיתהבהםשרק
ולכןסכנהמקורחיתההחולניתהנפשיתהחוויהממוות.להצלה
נשמטהאתהויחדהנשמהשבעמקילקרן·זוויתמעצמהנדחקה
נכונותשלהמיוחדהנפשילמצבמתחתגםהנפשיתהקרקע
שללמצבעברההיאחדשה.עמדהנקטהות-האישילחלות.
הנפשיתההתנגדותשכרחרחחיתההתוצאהלבריאות.נכונות

הגופנית,ברקמההחבוייםכוחות·המגןאתגםגייסוהמוגברת

הגופניבמצברהשיפורגםבאכךומשרםהשונים,באברים

כלי·זידמעיןשימשהומחלהישכתיקנםבימיםהחולה.של
מחמתתשושי·כרחארמא,דעסוקםיאנשיםבמלחמת·הקירם.

שתאפשרקלהלמחלהלפעמיםהתגעגעוקשים,תנאי·עברדה

·הזעםבתקופתאךכוחות.לאסוףלנוח,ימים,כמהלשכבלהם
העניקההבריאותראילרלבעליו,למוםזהנשקהפךהאכזרית
מעמקיפרצהכךמשוםהחיים.להצלתמסויימיםסיכויים

בריחה-מדעתשלא-ודת,חילהלבריאותהשאיפההאישיות
למחלות,מנוגדיםפנימייםכוחותלבריאות.ממחלההמונית
בר·למצבהפכהוהבריאותבעמדותיהם,נשארושגוייסו,לאחר
קיימא.

התהליכיםכלעלהנפשיותלחוויותחיתהעצומההשפעהאיזו
הנשיםשלרובהעובדהמןללמודניתןזאתהפיסיולרגיים,

כניסתןעםהווסתאבהדהכלל,מןיוצאבליכמעטהמבוגרות,
לגיטר.

קדחת·סיבתשאתזימלווייסד"רהוכיחמאזקודמות,בשנים

להרחיקהרופאיםהשתדלו ,בזיהוםלראותישהקטלניתהיולדות
היהלאזאתבכלההדבקה.מקורותכלאתיולדתאשהמכל

קדחת·שלמקריםכתליובידראהשלאולים nבית·בעולם
תמותהשלמסרייםאחוזשלובסטטיסטיקהרשםולאהיולדות
לחסוםכדיהועילהלאביותרהמשוכללתהאספטיקהבעטיה.

אולםבעקבותיה.הבאוהמרותהממארתהמחלהבפניהדרךאת
לתארםתרבותילאדםשקשהבתנאיםרבותלידותהיובגיטו

בעונששאייםהגישטאפו,מטעםמ,ר nההאיסוראףעללעצמו.

להסתיריהודיותנשיםהעזוכאחת,רהנרלדהיולדתעלמרות
בדיריםעליות-גג,עלבמרתפים,במסתורים,וללדתהריונןאת

עללרגליים,מרמסשההירקוב,קשמצעיעלעזרברתוברפתות
קדחת·אירעהלאפעםואף-סחבותובלויימאובקיםשקים

היולדות.
של(אמפוטאצירת)קטיעותכגרןדחופים,ניתוחיםונעשויש
בהםהיהשלאבתנאיםביותר,חמורהבצורהפצועיםאברים

 ,ישניםבגדיםצוררותבקירבתאבק,מלאבמסדרון ;לחיטויזכר

ענניהרימוהליכתםשבדרךאנשיםת 1עשרשלמעברםבמקום
בקדימההתרפאוהופצעים ,העוררהמעיניתוחנרצע-אבק

ואחרימבריאהיההחולהצלקות.ובלימוגלהבליראשונית,
הנוחיותתנאיאףבהםשחסרוהרגילים,הגיטרחייאלשבשבוע

ניתוח.אחרילאדםהדרושיםהפרימיטיביים,
לעזובפקודההגישטאפרעל·ידיניתנה 1944ביולי-12ב
אשהציתוהגרמניםבמחבואים.הסתתרורביםהגיטו.את

רופאנשרף.רלים nבית·הגםמותם.אתמצאוואלפיםבבתים

לידבני·משפחתועםלהישארשהתנדבאלרט,ב.ד"רצעיר,
עמם.יחדכלהברתה eניס-החולים



גרינהויזש.

בגזטןחזו·תרבןת

יהודיים.חייםשלבמינהמיוחדתצורתהיווהקוננתגיסו
שלמתמידבתהליךחייםשלמבעיתהצורהזוחיתהנכון,

הבלתיבתנאיםגםבה,נוצרהזאתעםאן ,וכליהדעיכת
עצמית.להבעתאפשרות-מהאנושיים,

ובלתי·נואשמאבקכדיתוךבגיטונתגבשההיהודיתהחיית

היההואפעיל.להיותהיהיכוללאהמאבקהצורר.נגדפוסק
חברתייםחייםיצירתלשםהכחדה,נגדמופנהסביל,בעיקרו

למדי.מוגבלבהיקףגםול,ותרבותיים

לחיי·פחותומתאימיםיותרמפריעיםתנאיםלתארקשה

l'I מצבדורשתתרבותיתפעולהכלבגיטו.שהיואלהכמורבות
לא·מתחשלבאווירהחיובגיטוהאנשיםואילותואם,נפשי

ממושכת,גסיסהשלובמצבפסיכולוגיתוחרדהפחדשליתואר,

אמצעיםגםדורשתתרבותיתפעולהכלכאח.דונפשיתחברתית

במידת·תמכוות"אלטסטנראט"תגיטותושבימסויימים.חומריים
לעשותתבעהכלליהקו-הפוליטיגםהתרבות.בפעילייכולתם

הפער·בעולהנושאיםאמנם,התרבותיים.הכוחותלהצלתהכל

המעטותהיושזכויותיההקבוצה,עםנימנוהתרבותיותלות
בגיטוהיווהמכשולים,התנאיםכלחרףזאת,ובכל ;ביותר

גםאםוערן,משקלבעליהיויחסיתאשרחיי-תרבות,קובנה
סיבותלכןהיווילנה.בגיטוחיי·התרבותשללרמתםהגיעולא

חבורתבווילנהחיתהכתיקכןבשניםמסוימות.אובייקטיביות
-("יונג·ווילנע"מובהקיםכשרובותבעלייהדוים,משוררים

 ;עשירהתיאטרוניתפעילותבהחיתה ;הצעירה")"וילנה
שלאמהועו.ד ,)"~רודי"(יהודילמחקרמרכזשימשהגםוילנה
פעיליםיותרהרבהמרוכזיםהיווילנהבגיטוהאישי,גורלםהיה

לפנישנהכחציקובנה.בגיטומאשרתרבות,לפעולותוכוחות
בשללווילנה.מקרבנההסובייטיתליטאבירתהועברההמלחמה

הידועיםמהמשכיליםרביםעקרואחרותסיבותובשלכן

 ,שוניםענייניםבשלנאלצו,נקובנהשהתגוררואלהגםלווילנה.

באופןפרצהשהמלחמהמכיוןלווילנה.קרובותלעתיםלנסוע
וביניהםמקרבנה,שוניםאנשיםבווילנהונשארונתקעופתאומי

אלפיברחולמלחמההראשוןביום :ועודתרבות.פעיליגם
הצליחומעטיםרקאןוילנה.אתעברהדרכםלבריה"מ.יהדוים
חלקבדר,ןנספהחלקהסובייטית.לרוסיההגבולאתלפרוץ
פעיליהרבההיוהאחרוניםבידבווילנה.נשארוחלקלקרבנהשב

תרבות.

קרבנהגיטרשלבחיי·התרבותביותרהמכובדיםהאישיםאחד

וספרותן,שמיותלשפותהקובנאיתבאוניברסיטההמרצההיה
שפיראד"רקובנה.שלהראשיהרבשלבנושפירא,ח.נ.ד"ר

היההואבליטא.העבריתלשפהביותרהגדולהמומחההיה
נטיחעםוהפילוסופיה,הספרותבתולדותרבהבקיאותבעל

הטוביםהספריםאחדשלמחברוחיההואעמוקות.לסינתז~ת

לרשוםהחלשפיראד"רהעברית.הספרותתולדותעלביותר
שאפשרמדי),מתוחהזמןהיה(לכתיבהלחיבוררשימותבגיטו
וקיומו".תיחוויהעםכליוןשל"הפילוסופיהלולקרואהיה

פרץ.י.ל.עלספרבגיטושפיראר"דכתבמזהחוץ

הדרכהחיתהשפיראד"רשלביותרהמזעזעתהיצירה
עלהמחשבהעםלהשליםאותםללמדכיצד :לילדיםחינוכית
והנכונותהשקטההבנה,אתהילדיםאצללפתחכיצד ,המוות
 .חייםהםבהןהסכנותאתולהכירהחייםלמעןהכללעשות
שלידהתרבותמחלקתמנהלשפיראד"רהיההעתכל

הגרמניםציווכאשר , 1942בשנתיותר,מאוחר .ה"אלטסטנראט"
 ,בגיסוהתרבותמוסדרתוכלבתי·הכנסתבתי·הספר,אתלסגור
ר vאהמקצועי,בית·תספרשלשניכמנהלשפיראד"רנתמנה

התרבותית.הפעולהכלגםנוהלהכתליובין
ועצרולגיטוגישטאפואנשיבאובלילה, , 1943בדצמבר-2ב
אותםהעבירוהרבנית.ואמובנואשתו,אתשפירא,ד"ראת

נודעואחדיםימיםכעבורהשמידום.ושםלפורט-התשיעי
הרבממשפחתשאחדהסתברהמקרה.שלהמחרידותהנסיבות

וביקשדב,ינלאומיהצלב·האדוםאלפנהבאמריקהשפירא

בדרךמצבם.ומההםחייםאם-ומשפחתוהרבעלידיעות
להצלתםאומצבםלהקלתדברהצלב·האדוםעשהלאכלל
ידועותבלתימסיבות .הנאציםעולתחתשהתענוהיהודיםשל
כדרכו.שלאשפיראברבלנהרגלנחוץהצלב·האדוםמצא
עלבשאלהבברליןגרמנילמוסדפנההצלב·האדוםכינראה
בציבורחשובאיששהואהדגשהאגבשפירא,הרבאודות

משפחתכלשלדינהאתלחרוץכדיהיהדיוזהדברהיהודי.
בחיים).אזהיהלאכבר(הרבהרב

אבאגםהיהקובנהגיטושלבחיי·התרבותבולטתאישיות
כאיש·שניםעשרותבמשךהכירוהוקובנהיהודיכלבלושו.
הספדיהאתנקובנהניהלהואופעיל.מסורציוניועסקןציבור

ספריםלקבליכולתבספרייתוביותר.הגדולההפרטיתהיהודית
בשנים·משיגיםהיוודרכוזרות,ובשפותבאידישבעברית,

והמתקדמת.תליגלית·למחצההספרותאתהצאר,בימי ,עברו

פנקסאתלנהלהגיטו,קורותאתלרשוםהיהבגיטותפקידו
בלושועמדזקנתולמרותהיהודית.ליטאחורבןשלהזכרונות

הגיטושאריתעםיחדוהלןהאקציותמכלניצלהגיטר,בסבלות
נספה.ושםלאושוויץלפתעהוסעאחדיוםלדאכאו.
(הרצקה)מיכלהיהבגיסוהספרותבשטחהדמויותאחת

המועדוןפרםאתשקיבלמווארשה,ידועיהודיסופרבוושטיך,

בשנתמזרניה",גדות"עלשלוהרומןעל"פן"תיהודי·פולני
יותרמאוחרנקלעוממנהלקרבנה,המלחמההביאתו 1939

אןלםטסיםסיקה,במחלקהרשמיתמשרהתפסכאןלגיסו.

פואימהחיברהואהרבה.כתבהואבכתיבה.עסקלמעשה
סלאבודקה""מגילתבשםקובנהיהדותכליוןעלרבת·רושם

לזמןמזמןהגיטו.מחיישרנותכתבגםהואלאיבוד).(הלכה

ספרו·בהתכנסויותשונותוברכילותהפואימהמןקטעיםהקריא
רושםעשוהפואימהשלמסויימיםחלקיםאינטימיות.תיות

עצום.

מילותהגיטואי,הפולקלוראתבוושטיךקיבץמזהחוץ
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תקופתכלמעמדהחזיקהואוכדומה.בדיחות,קללות,כנף,
כתביו.אתאתווהביאלדאכאו,גםהגיעהגיטר,שלקיומו

מצריפיבאחדהפולקלור.קטעיבאיסוףהמשירבמחנה·הריכרז
להשגיחמאמץנעשהבדאכארזה.בנושאהרצהאנשאהמחנה
קרבנהשבגיטראלחנן,יצחקר'שלנינורבינרביץ,יצחקעליו.
ב"שרייב·עבדרבדאכאוהגרמנית,לשכת·העבודהמנהלהיה

ייצאלאשלמיםחודשיםשבמשךסידר(מזכירות),שטובה"
עלהרעיוןאתבמחנההגהבררשטיןלעבודה.בורשטין
רנ,ותרים.אנשי-התרבותכלאתשיקיףרוחני,סודימיסוד

ונפטרנפוחכולונעשההואמרעב.בהקיץחזהחלם,הוא
השחרור.לפניקצרזמן

ר"רהיההפוליטי-סוציולוגיבשטחבגיטרמעניינתאישיות
פוליטיים·חבוריםומחברמקצועיעתונאילסונרק, iורודרלף

למרבביאליסטוק,נולדסוער.עברבעלהיההואכלכליים.
עבדרוסיים,אלופיםבשבילצבאייםבנושאיםכתבבקרבנה,
אישיותרחיהשירים,מאמרים,ספרים,כתבהפולני,במטכ"ל
צבאי·פרליטי.למידעלרמכזהיהבגיטוועשירה.ססגונית

ה"אלטסטנ·שלידהסטטיסטיקהמחלקתשלמנהלההיההוא
הקומוניסטיתהקבוצהמפעיליאחרבגיטרהיהמזהחץרואט".

השחרוראחריה"שמאליים".-בגיטושנקראוכפיאר
"לאנסבערגערהעתרןשלוהמארגןהמייסדהיהדאכאר,ממחנה
 8מתהואלנדסברג).שלהיהודי(העתרןצייטרנג"יריישע

 • 56בגילהשחרוראחריחרשים

באוגוסטהגיטו,הקמתאחרימשלו.מערכת·חנרןחיתהלגיטו

נ.ח.ד"רשליוזמתםלפיה"אלטסטנראט",-החליט , 1941
לפתוחלשעבר,והיהודייםהעברייםהמרדיםושארשפירא

לפניעררשחיתההעתיקה,בסלאברדקהאחד :בתי·ספרשב~•

שבההחרשה,בסלאבודקהוהשנייהודי,רובעהמלחמה
שבהםבבנייניםהשתמשוליטאים.רקהמלחמהלפניהתגוררו

תרכנירתשהיותרכנירת·לימורים,המלחמה.לפניבתי·ספרהיו

הוא·הכיתותשלגםובחלקםהעברייםהעממייםנתי·הספר
והותאמוהרכנוהעבריים,התיכונייםבתי·הספרשלשרנות

שפת·בגיטר.שררואשרוהקשיםהפרימיטיבייםלתנאםי
המר·כלשכמעטמאחרעברית,חיתהבבתי·הספרהלימוד

העובדהבשלרכןהעבריים,התיכונייםהספרמבתיהיווים
אלקסד"רהיושב·ראשוכיחוד-ב"אלטסטנראט"שהרוב
ותיקים,ציונייםעסקניםהיושפירארד"ר-גרפונקלל.וסגנו
לעובדתגםנודעהגדולתהשפעההעברית.השפהחסידי

אתהציוניותהקבוצותהיווהגיטולקירםהראשונהשבשנה

לציין,ישבגיטר.בפומבישהתארגןהיחי,דהציבוריהכרח
הכלליתהאווירהחיתההגיטרשללקיומוהראשונהשבשנה

קבוצותשתיהיוהטרום-מלחמתיתלקרבנהרגשית-לארמית.
והפול·הקומוניסטים :(אידישיסטים)אידיששפתחסדיישל

מנהיגירובבליטא.קייםהיהשלאכמעטת"ברנד"קיסטים.
חיתהלאלכןהמלחמה.לפניעודמליטאהיגררהפולקיסטים

הקרמר·התארגנוזמןפרקבאותופרלקיסטים.קבוצתבגיטו
הרוסי.הצבאעםיחדנמלטושלהםהמנהיגותחברישכןניסטים,

תרבות.בענייניהתערבולאלשעברהמתבוללותהקבוצות
תרבותי.מאבקבגיטוקייםההילאאלומסיבות

לעוררראשית, :תפקידיםהרבההיובגיטרלבתי·הספר
לאומיתתשובהלהםרלתתהלאומיתההכרהאתבילדים

החינוןאתלטפח-שנית ;והסבלהרדיפותלמשמעות

 :שלישית :להםלהקנותמסוגליםהיולאשהרריהםהמוסרי,
אתלובהקנותםהיל,דשלהשכלייםהכשרונותאתלפתח

הנתונים,לתנאיםלהסתגללושיאפשרוהנפשיים,האמצעים
ולהיותהחיצוניותהנסיבותאתלהביןהסכנות,אתלמנוע

לספק-ורביעית :הצורןבשעתמהןלהתחמקמסוגלים
להימנעלהםבעזרםהמורים,שלגדוללחלקמקרם·עבודה

ומוכשרים.מתאימיםהיולאשלההקשה,הגופניתמהעבודה
והןהילדיםבשבילהןחשובאמצעיהיהבגיטובית-הספר

רלהת·להתגוננותמוסד :הכלהינגדבמאבקהמרדיםבשביל
רקלאבבתי·הספרהלימודיםהיוזר,מנקרדת·מבטנגזרת.
תועלתבהםחיתהאלאגרידא,והילדיםההרריםשלעניינם
אישגםאםלימרד·חרבה,נקבעלפיכןבכללו.לגיטררבה
המורים,אן :בכוחלבית·הספרהילדיםאתסחבולאבדקלא

באיםהיובבית·תספר,מבקריםשאינםילדיםעללהםמשנודע

ללמו.דילדיהםאתלשלוחולבקשםלהזכירםההוריםאל
 :הילדיםשלבריאותםבמצבלטפלנקבעוררפאי·ילדיםשני

רד"רקאמברסופיהר"רע"זב"אוהפעילההיזרעההעסקנית

תקופתלאחרמידלפעולהחלובתי·הספרארלייסקי.שרה
ילדים.ד ooכ·נרשמו . 1 ) 1941כספטמבר-אוקטוברה"אקצירת"

ילדיםהיומבתיהם,הילדיםאתלשלוחשפחדוהוריםהיו
חייביםשהיוילדים,גםוהיוהשגחה"),("מחוסריהרריםללא

בגיטר.לסחררארלעבדוהללכתבבית,לתשארארלעבדו
העבריתהשפהמלימודימורכבתחיתהתכנית-הלימודים

מתמטיקה,כללית,והיסטוריהישראלעםתולדותותתנ"ן,
אךספרי·לימר,דאי·אלהנאספואמנםרגיארגרפיה.טבע

ספריםהספיקולאכיספרים,ללאלמדודברשללאמיתו
הילדים.לכל

מחמתוזאת,בתי·הספר,אתלקייםגדוליםקשייםהיו

לחימום,וחמרי·הסקהריהוטחוסרמתאימים,בנייניםחוסר
המוריםאתלשחררהיהקשהכמו·כןספרים.חוסר-וכאמור
 :קפלןי·שלמאמרוזהבספר(ראההכפויה.העבדוה.מחרבת

רמררירם.).בתי-הספר

רקלפעולהספיקוהםרב.לאזמןהתקיימובתי·הספר
סגירתעלהגרמניהמימשלצירות 1942קיץבסוףאחת.שנת
בגיטר.התרבותמוסדרתשאררכלבתי·המדרשבתי·הספר,כל

כבית·הגרמניםבפניהוצגאשרמקצועי,בית·ספררקנשאר

ביותרחשובתרבותילמוסדהפןהואלצעירים.מלאכה

המקצועיבית·הספר :אולייסקיי.שלמאמרואתזהבספר 'ר(
בגיטר).

בגיטרהלימודיםפסקולאבתי·הספרסגירתאחריגם

בבתיםללמודשהמשיכולקבוצות,חילקוהילדיםאתלגמרי.
המנגנוניםביןפיזרוהמוריםאתאחידה.תרכניתלפיפרטיים

התזונה,במשרדארבעהבמשטרה,שניים :שוניםמשרדיםשל
נביהולונשארהמוריםארגוןהלאה.וכןבבתי·מלאכהארבעה

נערכותהיוגמרובחיגרתבתי-הספרחגיגותשפירא.ד"רשל
לכלחגיגת·גמרנערכה 1943באביביח.דהתלמידיםלכל

ועררספורטובאימונימחזהבהצגתמקהלה,בהופעתהילדים
הנוכחים.עלרברושםהשאירזהכל-

ושיוןמדג.רמניםה"אלטסטנראט"ביקשלאמובניםמטעמים . 1
דיןעלשאיכולתוכמיטבעשהגםוהאובתי·הספרלפתיחת

מם. 1קיעל
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שבהםחררה",ו"תלמודקסבה""ישיבהגםהיובגיסו
נוערקבוצתפעילהחיתהכןהישן.הנוסחלפיתורהלמדו
למטרותיהמיוחדביתלהשהיהבחורים","תפארתדתי

התקייםיפה.ומסודרמקושטהיההביתהישנה.בסלאבודקה
אתהבחוריםהפגינובובחורים","תפארתשלחגיגיסיוםגם

דרשות.דר·ז.:,וקשישיםורבניםובפלפול,בפשטבקיאותם

תרבותיחוגהיהלנוער.תרבותקבוצותגםפעלובגיטו
פעלהכןשפירא.ויצחקשפיראד"רשלבניהולםבעברית,

מלמד),אבהרםפרנקל·שפיר,(שלמהציונית"מחתרת"ברית
המקצועי.בית·הספרשללרובלילדים,תרבותקבוצותוהיו

במכונת·שהודפסכתב·עתבגיטוהוציאפרנקלשלמה
אחדספרגםליד.מידעברוהימנואחדיםועותקיםכתיבה
זכרונותספרזההיהחיסולו.לפניקצרזמןבגיסוהודפס

-200כשהכילעותקים,בשלושהשפירא,ד"רשלבעברית

כהן.אריהעל·ידיוערוכיםכרוכיםבמכונת-כתיבה,עמודים

אלקס,ד"ראצל-שני ,העורךאצלנשאראחדעותק

הבאים.לדורותהוחבאהשלישיוהעותק
דרמטיחוגתזמורת,מקהלת-ילדים, :פעלוהאמנותבשטח

על·אורגנה·הילדיםמקהלתאמנותיות.תערוכותלזמןומזמן
לשעברמנצחוגובר'דבהיהומנצחההמקצעויבית-הספרידי

בחגיגותמופיעההיתההמקהלההכורלי.בית-הכנסתשל
הרושםיהודיים.ושירי·עםארץ·ישראלשיריושרהבתי·הספר

כילדים.בוכיםהיוומבוגריםעצום,היהבהופעותיהשעשתה

מההורישוניםנושאיםשעיבדואחדיםצייריםבגיטוהיו

לציורבבית-המלאכההתרכזוךם,בגיטו.והאיוםהעגום

מווינה,ידוע·שםגרפיקאיעל·ידישנוהלהגיטו,שלושרטוט
שלפלקטיםלהכיןהיהבית-המלאכהשלתפקידוגדיאל.פ.

לציבורוהודעותהגרמנייםמהשלטונותשנתקבלופקודות
עלהודעותכוללומוסדותיו,ה"אלטסטנראט"מטעםהגיטר
ההיגדיאלרעו.דעבודרת·הכפיהחרבתמילוישוברת,גזרות

המיוחדאופיואתפלקטלכללתתוידעמובהקגרפיקאי
הואהמדובראםלהכיר,היהאפשרמרחוקכברתוכנו.לפי

הפלקטיםשלהתרבותיתהצורהרגילה.ארמעציבהבהודעה
הגרמניםעלואפילוהגיטרתושביעלעצרםדרשםעושהחיתה
לגיטר.באיםשהיו

חיתהבגיטרהצייריםביןביותרהגדולהכשררןבעלת
לפניקצרזמןמארץ·ישראללליטאשהגיעהלרריא,אסתר
תמונותבסתרבציירהחיהיאתסיכנההיאהמלחמה.פרוץ

האיומיםוסבלותיהםהגיטרמוראותאתהמשקפותשונות,
כלראיו.של

למחנה-ריכוזלוריאאסתרהועברההגיטושלחיסולועם
פורסמומחנה-הריכוזמתקופתשלהרישומיםכמהבגרמניה.

אחריזמן·מהבשעבו.דיהודיות :בחוברת 194Sב·ברומא

"דביר",בהוצאתהופעיי 1958בשנתארצה.חזרההשחרור

חיה","עדותבשםאלבוםושם","ידבסיועתל·אביב,

קובנה.מגיטולוריאאסתרשלציורים 30המכיל
יעקבאתלצייוישבגיטושפעלוהאחריםהצייריםמבין

ואתררזנקרנץ,ג.מישררסקי,נינהשלזינגר,יוסףליפשץי,
גררשיין.שרההפסלת
תמונותיהםהוצגובאחתתערוכות,שתיגםנערכובגיטו

שלתמונותיה-ובשניתבגיטו,שהיושוניםצייריםשל

לרריא.אסתר

יותר.מוגבליםבחוגיםהתרכזהבגיטוהספרותיתהפעילות
אינטימי,בחוגספרותיות,פגישותהתקיימוקרובותלעתים
בוושטיומיכלהחדישות.היצירותאתקוראיםהיושבהן

ומהנובילותסלאבודקה"מ"מגילתקטעיםאחודתפעמיםקרא

ומאירסלאבדרקה",גיטומ"קונטרסחלקיםקראבלושושלו.
אתהקריאצרפתראובןהגיטו.חייעלמסיפוריו-ילין

שירים,-שמרקוביץיצחקסיפור,-היימןאליעזרשיריו,
מפעילותוכתבות-יליןוחיםיפראימה,-ן;לסרנרקרודולף

ועליהםוילנהמגיטראחדיםשיריםהגיעופעםהמחתרתית.

שקראומתחילים,צעיריםסופריםבאראחדלערבהתווכחו.
מיצירותיהם.

לאאכלחאןבגיטר,הוקמולאטהוריםמדעייםמוסדרת
עסקואחדיםאישיםרקהמלחמה.לפניגםבקרבנהחיו

חקרופרציקרביץא.וד"רסגלא.ד"ר :מדעיתבעבודה
את-לזרסרןו.פררפ'הגיטר,שלהרפואיותהבעיותאת

השוררתכותבבגיטר.חיםישלהפסיכו·פתולוגיותהתוצאות

לאומי.יהודיריכוזשלכבסירןהגיטועלכתבהאלה
בחלקןביטוייואתמצארהספרותיות·מדעירתהתביעות

אתלהזכירראוימא.דמוגבליםלחוגיםבהרצאותהגדול
רהג·ומוסר"חוק-גרפונקללייב :הבאותההרצאות

-בליאצקיןש.פרופי ;חגיטו"שלהפנימייםבחייםשמתם
"מחלות-נחרמובסקיי.ד"ר ;בגיטו"ההפלות"בעיית
והפסיכיקהנשים"מחלות-פרציקוביץד"ר ;בגיטו"מיוחדות

רפואיים"פרגמנטים-סגלא.ד"ר ;בגיטו"הנשיםשל
פץר",ל. •י"-שפיראב.ח.ד"ר ;ובגמרא"בתנ"ן

שלבית·חספר"עבודותהחדישה",העבריתשל"הפילולוגיה
ילדישלהנפשית"התדמית-שפיראיצחק ;הגיטו"ילדי

מיכל ;בגמרא"הטבע"מדעי-אשריא.הרב ;הגיטו"

"הפולקלורידייש",נספרותנשים"דמויות-בוושטיו
תוצאותעלהגרמנית"העתרנרת-ורלסונוקרודולף ;הגיטואי"
ראובן ;הסובייטית"רוסיהשלהאסטרטגי"המדעהמלחמה",

השורותכותב ;הגיטו"שלכנףואמרות"שירים-צרפת
אחריהיהודיות"הבעיותנגיטו",המוסר"שינויי-האלה

שקטים.בזמניםרקולאהרבה,קראונגיטוועו.דהמלחמה"
קוראיםהאקציות,בשעתבבונקרים,אנשיםלראותהיהאפשר

שליום"ארבעיםגכוןספרעברלידמידספרים.יוםכל
עמםהניאולגיטו,בהיכנסםוופל.פרנץמאתדאג"מוסא

גרמניתפקודהיצאה 1942בתחילתספרים.הרבההיהודים
עברהלארזןמפהרוזננרג'.'ל"מטההספריםכלאתלמסור

בעיקרנחוצים,בלתיישנים,ספריםלמסור"הצעה"אז
ערן,נעליספריםלמסורלאאךוגרמנית,בליטאיתספרים
האנשיםכיבטוחיםהיושלאמכיווןואידיש.בעבריתבעיקר
ואתהאיסוףבאולמותשהסתובבוקבוצותאורגנוכך,ינהגו

להסתרה.והעבירוםמשםלקחוהטוביםהספרים
והרכינובחרוובאדיישבעבריתערךבעלימהספרים

מהימניםאנשיםקיבלווממנהנ"מלינה"שהוסתרהספריה,
חולקוהאיסוףמאולמותשהוצאוטוביםספריםאלפיספרים.

ממחשבותדעתםלהסיחכדיקראוהאנשיםבודדים.אישיםבין
ולהתעלותהפחדאתלהבריחהרעב,אתלהשכיחרעות,
רגשמתוןעקרונית,עקשנותמתוןקארואנושית.לדרגה

ומרי.התנגדותשל
רחוב,בכלהגיטו.אנשיבקרבלשרורהוסי~כההיצירהרוח
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ה'יוהשיריםבדיחות.כנף,אמרותשירים,צצוחצר,בכל
סובייטיותעל·פי·רובהיוהמנגינותברשלנות,כתוביםאמנם

קולע.היההשיריםתוכןאבלמסרטי·קולנוע,לקוחותאו
מגרות.והבדיחותעוקצניות,היוהאמרות

לינא"נגןצרפתר.שלשירואתלזמרנהגובגיטו
כלבפיבעולם.לשלוםהגעגועיםביטוילידיבאובוטאנגו",
שירוזכהמיוחדתלהצלחהציפקין.א.שחיברהשיריםהושרו

הקשיםתנאי·העבודהאתהעלהאשרמשטשיק", 1$זר 1$אער"דעו
אתלאבדלאבקריאהמסתייםהשירבאלקסןט.בשדה·התעופה

 nגעט~•טיןען"בייםאקסלץןדא,שלשיריוגםלשחרור.התקרה

לשירגםהיומהלכיךלארזן.מפהעברובריגאדעס"ו·"יידישע

מפילליטאשהתגלגלחיים",מייןזעןל 1$מאייור 1$נוויל"איד
מפולין.יהודיםפליטים
עלולמילותיהם,הללולשיריםרבהחיבההגוהביטויושבי
הכאובההנשמהכלליים.רגשותביטאואשרהרבה,פשטותם

ישברקונצרטיםבעתמא.דרגישהחיתההגיטריושבישל

בבית·הספררקדושילדיםובשעהדומעות,בעינייםהאנשים
ואפילוברכיםהנוכחיםהיובזימרה,מליריםריקרדי·חסידים,

מתעלפים.
זאתוביטאההכללכאבאתכאבהבגיטוהיהודיתהחברה
אףעלבהסתר,לרובשניהלה,התרבותייםובחייםביצירותהי

הכל.
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ל''זצשפירא .ד.אקובנהשלהראשירבהשלהלוויתן

הגיסוצמצוםבעתרובעפינוי

 )"קסירקרס"(למחנות·עברדההגיסויהודיאתמעבירים



קפלוישראל

ובנוריהםבגיטוהספרבתי

החינוךלמפעלהקץגםבאליטאיהדותשלחורבנהעם
לכיבושזונים zהראובימיםכברזו.בארץהמפוארהיהודי

אנשיכלעםיחדהיהודיםהמוריםבערי·השדהניספרהגרמני

בגורלונשאווכשאורליבקרבנהנשארומעטיםמוריםהקהילות.
העריםבשתיהדועכת.היהודיתהאוכלוסיהכלעםיחדהאכזרי

בתי·ספרלהקיםניסו-הגיטאותבשני :דיוקליתר-הללו
וקשיםרביםבמאמציםכרוכהחיתהזומשימהלילדים.

ובמסירות·נפש.

כלליים,בקוויםגםול,למסור,בסיוןמשוםיהיהאלהבדפים
הטראגי.קיצםועלבקרבנהההוראהאנשישלמאבקםעל

הראשוניםהקרבנות

ליטא,מיהודיהמוניםניסו 22.6.41ב·המלחמהפרוץעם
נפלוכידוע,רוסיה.רחביאלמזרחה,להמלטמורים,גםובתוכם

הגרמנים.ומידיהליטאיםה"פרטיזנים"מידיבריחתםבדרךרבים
ויינברג,שמעוןוז;נדז'יגולההעיירהלידאזנורהשסיפרו,כפי

לליטאיתומתודיקהדקדוקספרומחברעברייםבבתי·ספרמורה

בידינפלושבדרכי·הבריחהסיפרו,כןהיהודיים.לבתי·הספר
התיכונייםבבתי·הספרלציורמורהבקר,זליגםהרוצחים
ואברהם"שחר",המקראהשלוהמאיירידועציירשהיהבקרבנה,

בסלאבודקה.התלמוד·תורהמנהלהידשוביץ,
קובנה,מבצרישלה·דבפורטהיהודיםשלהגדולבטבח
גס, 1אדאברהם :קובנהמורימתוךניספר , 1941יוליבראשית

שרגא· ;פעילוציונימשכילידוע,וחזןלזימרהותיקמודה
טרכטנבדג,שלמה ;"יבנה"בגימנסיהמורההלפרין,פייבל
ד·כך nואלשעבד,בורילקובישקהעבריתהגימנסיהמנהל

אידישאיים,בבתי·ספרותיקומנחלמורהפינז;ר,נחמן ;בטאלז
האי·התנועהשלהתווךמעמודילחשבון,לימודספרימחבר

העבריתהגימנסיהמנהלפינצ'וק,שלום ;בקרבנהדישאית
בקרבנה,העבריתבגימנסיהלטבעמררהלשעבר,בורילקומיר

המוריםאגודת"המורה",מראשילטבע,לימודספרימחבר
ותיקמורהפר,מקין,(אלתר)אחרוןד"ר ;בליטאהעבריים

ביה"סמנהלקפלן,אברהם ;הריאליתבגימנסיהלהיסטוריה
בסלא·עבריבבי"סמורהראחר·כךלשעבר,בזאראסאיהעברי
קפלירשניק,שלמה ;העובדתארץ·ישראלבתנועתפעילברדקה,
 , eקליפנחס ;ספורטבאירגוניפעיללהתעמלות,ותיקמורה
"יבנה",מפעיליהיתומים","ביתשעל·ידביה"סומנהלמררה

הדתי.לחינוךהאגודה
שפירא,רם nק·נ nיצגםניספהלמלחמההראשוניםבימים

ושיריםסיפוריםשפיוסםבקרבנה,העברייםהמוריםמראשוני

ה"פרטיזנים"על·ידיהוצאההמונייםהמאסריםבשעתבעברית.
במדרגותברדתופיגרהלקויהראייתוובגללמדירתו,הליטאים

בואותורצחהליטאיםאחדהבית.מאותוהאסיריםשארעם
המדרגות.עיבמקום,

בסימטאותהבודדיםהמוריםהתהלכוסרי·ישע nורצוצים
 ) 1941באוגוסט 15 (הגיטולסגירתהראשוןביוםכבראןהביטו.

לילדים.·ספרביתפתיחתעלמודעותמוריםקבוצתפירסמה

קריש·ברחובהגיטו,במרכזשולחןלידהתיישבומהםכמה
בעבודתםלהמשיךהמוכניםמוריםלרשום , 91יר 1צ'יוקייצ

החינוכית.

אלטמן(זליג·ירנהמוריםשלמשלחתפנתהבאוגוסט 1ב·ד
בית·ספרפתיחתבדברה"אלטסטנראט"אלאלה)שורותוכותב
הגיטושלהיהודיתההנהלהכיחיתה,התשובהאןבגיסו.

קודםלדאוגאיפראוישלמדיותמיריםדחופיםבענייניםעסוקה
לאהמוריםהוזהרושיחהבאותתהאוכלוסיה.קיוםלבעיותכל

שכןוכלממיפקדיםבגיסולהימנעיששכןתלמדיים,לרשום
 ...ילדיםממיפקד

בגיטולהיזהריששאכןהוכיחבאוגוסט, 1sה·המחרת,יום

ומשכיליםמוריםשלממיפקדגםאםכיילדים,ממיפקדרקלא
בתפלוגת·עבודההגרמניםדרישתלפייצאהיוםבאותובכלל.

באותוהושמדוהםעו.דשבולאואלהמשכילים,יהודים 534
של"האקציהבשםבגיסוכינהזהמקרהבפררט·הרביעי.יום

מורהוטריז,אליעזרהמוריםגםניספרזהביוםהאינטליגנטים".
ספרממחבריהעברית,הגימנסיהשלהמכינותומנהלותיק

בגימנסיהומזכירמורהקוץ,ושמעוןעברי","אלפוןהלימוד
העברית.

ועבודתבגיטר,חדשפחדעוררהעברייםהאינטליגנטיםגורל
זמנית.שותקההמוריםשלהיוזמתהקבוצה

בית·הילדיםלידבית·ספר

ביניהםהשגחה,כלוללאהוריםללאילדיםהרבההיובגיסו
אלהבעיקרגלמודים,ילדיםמספרנרצחו.ו.:זהוריהםיתומים

המלחמה,לפניהעירשלובבתי·ילדיםבבתי·יתומיםשנמצאו

הוקםשםפאנז;ריר.ברחובלשעברעבריבית·ספרבכניןקובצו
פליטאפשטיין,לואיסשלבהנהלתםהגיטו,שלבית·הילדים

מנחלווילנצ'וק,וגדליהגולאךורזהד"רהגב'ממל,מחבל
שוניםגיליםבניהיוהילדיםבקרבנה.בית·הילדיםשלהוותיק
ובעליבשכלםלקוייםחולים,גםביניהםהיושונה.חינוךובעלי
ואףבגיטומתפזריםנעלמים,שהיומהם . rחולניוונטיות

היהעלולזהדברברחובות.ומשוטטיםהעיראלמתגנבים
כולו.הגיטועלשואהלהמיט
הצורךהורגשדחופה.לשאלההפךבבית-הילדיםהחינוךענין
 .אלהשררותכובתהוזמןזולפעולה .זהבמוסדבי"סלהקים

מחנכותשתישותפובעבודהבית·הספר.נפתחבאוגוסט-25ב

שעבדוקוקלה,ומריםרישקיןצביהמבית-היתומים,לשעבר

ומנהלמורהאלטמן,זליג·יונהרכןבית·הילדים,בתוךוהתגוררו
מא.דקשיםהיווהחינוןההוראהתנאיבתי·ספר.שלותיק

חיתהולאצרהיההמקום ;רעביםהיוהמורים,רכןהתלמידים,
וכלי·מחברותספרים,חסרו ;הילדיםאתללמדמתאימהפינת

חיפושיםהימיםבאותםביצעוהגרמניםלזאת,ונוסף ;כתיבה

היהודים.שלרוחםאתיותרעודודיכאוהגיטו,בבתיאכזריים
סדירה.צררהלובשתבבית-הספרהעבודההחלההכלאףעל
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אתחילקוכיתרת,קבעוזמנית,תכנית·לימרדיםעוכרהמרדים
הלי·לערלזירתויותרבכנסרהילדיםגםרהמקצרערת.השערת
מוסדשלצררהומקבלהולךשבית·הספרהיהנראהמרדים.
חינוכי.

גםהיההגיטר,יהודישלרהתיכנרניםהחישוביםככלאזלם
שניה""מהדורההתחילהספטמברבראשיתמוטעה.זהחשבון

המתיחותרוצח.זדרבייםהתעללותמעשימלריזםהחיפושים,של
הרחלטביה"ס.עברדתפסקהלאזאתובכללירם,מירםגברה
יפה.זרדהררתיקהמזרהאת-ברסףפדגוגיכרחלהזמיןאפילר

כדייפה,אלבזוכראלהשוררתכרחביצאכשאךערב,לפגרת
יפהשגםהידיעהלרבמסרהרהבהבבית·הספר,לעברדהלהזמינו

יזם.אותרשלהנרצחיםביןהיה

רעלושברערת 6שבמשכרהאקצירת,גלגברספטמברבאמצע
בית·הילדים.עלגםהקץבאובמהלכןיהרדים,אלפישלבחייהם
ל"גיבררבית·הילדיםהיהבספטמבר, 1ב·דלכן,קזזםזמז·מה
בגיטר,הצפוניהורבעברקדלפגרתהזקףיזםבארתרהיזם".
ןעןז·הגרמניםבית·הילדים.גםשכןברהקטן,,,-"הגיטרשנקרא
מבית·הילדיםרכןהבתיםמןהיהודיםאתהרציארהליטאיםריהם

בערדהקתולית.הכנסיהשלהסמרכהבכיכרכולםאתוכינסו
הגרמניםשמרלגורלם,וחרדיםבכיכרעומדיםהאנשיםאלפי
הםבמספר.-30כבית·הילדים,שלהקטניםהידליםעלעינם

היתהעימםיחדהפררט·התשיעי.אלרהרבלרמשאיתעלהועלו

במחלקה,תורניתשימשהלילהשבארחויפה,אסתרהאחרת
חפירותשלשרררת·שרררתוארהפרוטבתרךהקטן.ידלהראיתה
להושיבהאחרתעלפקדוהליטאיםסיד.חבירתולאורכןעמרקרת

אתלהעלותנצטררתהקלהשעהכעברוהעשב.עלהילדיםאת
שרחרררבכיכרגםלגיטר.הרחזרררכרלםהמשאיתעלהילדים
אנשיבפימכןלאחרכינהזהאירועלבתהים.רשברהאנשים
הבסירן"."אקצייתבשםהגיטר

בית·הילדיםשלבית·הספרהמשירהבאיםובימיםלמחרת
בפערלתר.

האקציהיזםהואתש"ב),בתשרי(י"גבארקטרבר-4הבשבת,

הילדיםכלהרצאר-ממששלאקציהדדפ.עם-הקטןבגיטר
הורבע,מןיהדרים 4כ·ססעםיחדהרבלרךם,מבית·הילדים.

אלחלשים,כרחרת·עברדהבתרדהגרמניםעל·ידיש"מריינר"

המחנכותשתינתלררהילדיםאלחזור.לאמשםהפררט·התשיעי,
בבית·הילדיםאמנםהתגררררהןקרקלה.זמריםרישקיןצביה

רמרכשררתכצעירותוהמצדד.הכיתורבשעתשםרנמצאר

ולהישארהטוב"ל"צדלעברואפשרותלהןהית,דלעברדת·כפיה
אתלנטושלעצמןהישורלאלתפקידןבנאמנותןאךבגיטו,

האחרונה.בדרכםעהמםיחדרהלכר-הילדים

בגיטר.הראשוןבית·הספרגםחוסלבית·הילדיםחיסולעם

יהושע·ר'גםביתר,בביעםיחדנלקח,זהיזםשלבאקציה
"יגדילבחדריםמלמדשהיהרמקרבל,תלמיד·חכםבורק,אייזיק
לירבררץי.חסדיישלכחוזררנרדעבקרבנהתרדה"

 1941סתיושלבאקציותהמורים
שארככלבמרדים.קשהפגער 1941בסחירבגיטרהאקצירת
"מיינו"לאשהגרמניםהמרדיםארחםבמיוחדנפגעוהקרבנות,

בתשרי 'ה(בספטמבר 26ה"שלבאקציהלעברדה.ככשריםאותם
מובהק,כם nרתלמיד·מררהאניקשט,יצחקר' :נלקחותש"ב)

ליטאי:דדרת

בעבריתלמרפתסגנוןבעלבקרבנה.העברייםהמרדיםמראשלבי
קרבנהחבלשלהכתבשימששניםבמשךחרבבי·צירן.ומפעילי
 j"יבנה"ברשתמררהגיטלביץ·הלפרין,שרה jהעבריתבעתרנרת

ירסף jהעבריתהריאליתבגימנסיהותיקמררהלייקין,ליפמן
מחברהעברית,בגימנסיהרררמיתלמתימטיקהיזרעמררהלזיתן,

סידר~ר,שלמהר' jהררמיתהשפהללימודבעבריתספרי·לימרד
מררהבק·קטן,שרה jעממייםבבתי·ספרלדתמררהחכם,תלמיד

ממייסדישמראלבץי,יצחק ,, jהעבריתהגימנסיהכמכינרת
ישראל","צעיריהדתיתהמפלגהמראשיבליטא,"יבנה"ומנהלי
כתב·עררךרסרפר,מעמיקדעותהרגה"יבנה",גימנסיהמנהל

מררההקודם,שלאשתרשרררץ·שמראלביץ,אלה j"הנאמן"העת
בליטאיעקב""כנרתמנהיגתעסקנית,"יבבה",בבתי·ספר

בטארנן.רעררכת

מסרטןמתבספטמבר 26ה"שלהאקציהלפניקצרזמן

לשעבר,"יבנה"גימנסיהמנהלומחנ,ךורפאזלצברג,יראל ,,,,ה
שונאי·יזמראשרהשחיטהאיסורנגדבליטאיתספרמחבר

ישראל.
תש"ג)בחשררן 'ז( 1941בארקטרבר 28ב"הגדרלהבאקצהי

העבריבבית·הספרמררהאלטשרלר,אברהם :המרדיםנלקחו
וכרתשניםשימשהאשרגננת,אניקשט,צפררה jבאלקסרט

ותיקהמררהאיידלס·גרלנפרל,שרה jבבית·הילדיםכמחנכת
הררתיקיםמהמרדיםדרמבליאנסקי,יעקב jאידישאיבבית·ספר
רמתרדיקהלימרדספרימחברהעברית,הריאליתבגימנסיה
מררהררלפה,סרנהי jשרביםפיליטרביםבעתרנרתפיוסםלעברית.

בגימנסיהמררהטררצקי,י.א. jאידישאיבי"סומנהלתותיקה
ותיקהמררהיפה,אסתר·צ~רנה jישראל""אגרדתועסקן"יבנה"
בגימנסהימררהיפה,יים nלרי·;ד"ראידישאיבית·ספרומנהלת
רבעב·באידישספרי·לימרדמחברבקרבנה,העבריתהריאלית

לדתמררהתלמיד·חכם,לרפיאנסקי,שרגא·פייבלר' jריח
העברית,בגימנסיהרתיקמררהלדיסקי, nב ;עממייםבבתי·ספר

לרין,שמואלד"ר ;עבריותחבירבדקדוקלימודספריחמבר
הקרוסיםרמבהלשלרם·עליכםע"שהאידישאיתהגימנסיהמנהל

מחברבליטא,האידישאיתהתנועהממנהיגילמררי·אידיש,
מינץ,פנחסר' ;רפסיכרלרגייםיברכיים nכברשאיםרביםמאמרים
שלעסקןתרדה","יגדילשלבחדריםרמלמדחכםתלמיד
מנהלמגס,ם mאב ;בליטאהחסידיםומגדוליהחרדיתהיהדות
העב·בעתרנרתכתבגםשימשעבריים,בבתי·ספרותיקרמזרה

רמרהמדופלמת,פילרלרגיתנרביחרביץ·נבי~ז'סקי,רעיה ;רית
סטרלץי,רם nחיים·נ ,, ;עליכםשלרםע"שהאידישאיתבגימ'

היהש"חדרר"בקרבנה,המלמדיםמחשובימופלג,חכםתלמיד
"חברתשלוהרבידרשןהמלחמה,פורץעדבעירמפרדסם

בגימנסיהואנגליתלגרמניתותיקהמררהפישל,רנה t:~ jמקרא"
בגימ·וכרתשניםהזהרצ'כאנרבסקי,ישראל jהעבריתהריאלית

מנהלתריינס,מינא ;בקרבנהראח"כביררבררגהעבריתנסיה

האידישאיתהתנועהמפעילותאידישאי,עממיבבית·ספרומרדה
ררזנטל,חרה ;בעיריההפועליםנציגתזמן·מהשימשהבליטא,

ותיקהמררהשיפמנרבץי,חנה jאידשיאיגן·ילדיםומנהלתגננת
בקרבנה.ר·כך nראברדררילישרקאידישאיבבית·ספר
כלכמעטהגדולה.האקציהאחריהגיטרהיהושרמסמידתם

מנהיגיםניספרהקשישים.דרוכלכמעטנעלםנעדר.שניאדם
טרםבקרבנההגיטרפרשתאךמרדים.שלגדולומספררוחניים
בחתמה.
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בגיטוובתי·ספרמשרד·תרבות

החייםהחלוהאקצירת,גלשרךעם , 1941נובמברבראשית

הוקםה"אלססטנראט"לידלמסלולם.סיפין·סיפיןחוזריםבגיסו
מזכירתשפירא.מן nחיים·נד"רשלבראשותומשדר·תרנרת,

ומשוררת,מדופלמתפילוסופיתהררביץ·סניג,חנההיתההמשרד
"יבנה".לבנותבבית·הספרמררה

נהירתוזה.במשרדשלישיעובדשימשאלהשררותכותב

היומיתהכרוניקהאתלנהלעליוהוטלמדופלםהיסטוריון

צריכהמרבניםמטעמיםהגיטר.שלהארכיוןאתולארגןבגיטר
הופיעלאהרשמיבתקןסודי.באופןלהתנהלזרעבודהחיתה
 1אחר.כתפקידנרשםאלאזה,תפקיד

לפתוחההימשרד·התרברתשלהראשונותממשימותיואחת

ה"אלטסטנראט".גםבהחלטהסכיםזהלדברבגיטר.בית·ספר
רצורביםלאאולםמורים.לבקשהתחילשפיראח.נ.ד"ר

כאינטלי·הגרמניםאצלידועיםולהיותבהוראה,עתהלעבוד
מעבודת·המוריםשוחררולאערדהתמנותועםלזה,נוסףגנטים.
רקמתקיימותהיוהראשונותהפדגוגיותההתייעצויותהכפיה.

הסגרירבימיבשדה·התערפה.מהעבודההמוריםשחזרולאחר
מוכתמיםכשהםהערב,בשערתלישיבותמופיעיםהיונסתיר
קצרזמןתוךורעבים.מיוזעיםעייפים,וכולםובבוץ,במלט
 •ביתאתבהקדםלפתוחוהוחלטזמניתתכנית·לימרדיםנקבעה
התוארמלבדמתאים.מנהללמצואהיהבמיוחדקשההספר.
אימה,להטילכדינושהיה-בגיטרבית·ספרמנהל-עצמו

והתפקידיםהגדוליםהמאמציםהריהאקציות,אחרימידוניחרד

רביםמנעו-המנהלשכםעלנופליםשהיוחסרי·התקדים
הכללהתחילהיהצריךנכלל,זו.משרהעליהםמלקבל
אחזהחלחלהזמן.אותושלהאיומיםהגיטובתנאי-מחדש

חדשי·האימיםלאחרהילדים,עםהפגישהלקראתבמורים
עליהם.שעברו
שפיראהד"רהחליטאלה,שוררתכותבשלהצעתולפי
מנהלהיהאלטמןאלטמן.זליג·ירנהאתניה"סלמנהללמנות
אדמיניסט·בענודהמוכשרגדולים,עברייםנבתי·ספרותיק

ברובונימוסים.מרץובעלנרחבותידיעותבעלואדםרטיבית
הקמתלעבודתעצמווהטיללהצעה,הסכיםובהחלטיותעוז

נית·הספר.

שהיהקטן,בבניךבית·הספרנפתח 1941דצמברבראשית

בחודשיםרמיגולה.ברחובליטאי,עממינית·ספרמקודם
רבעמלנפשות.עשרותזהבבניךהצטופפולגיטוהראשונים

מספרהיהרבלאליעודו.והתאמתוהביתבסידורהושקע
שמועות,רווחובגיטוהראשונים.בימיםשהופיעוהתלמידים

בתי·ספרהגרמניםהקיפובפוליןאחרותובעריםנלודז'כי
אךהמורים.עםיחדהתלמידיםאתלהורגוהוציאויהודיים

דג,יטר,אירועיעלמ'lפרטתכרוניקהרשימות,ניהלתיזמןבארחו . 1
(עדבשדה·התערפההעבודהעלמונוגרפיהשלמחברותזבן

על·יזי ,ליטאיכומראלהעירה,הועברזהחומר . ) 1941סוף

הכומר.לזירתבשכנותשעבדלשעבר,קבלןיוזלביץ,יצחק

אבאר'עלהעבודההוטלה ) 6.2,42 (לריגהשהוגליתילאחר

האת·היהודיתהחברהיו"רלשעבר.ומשכיל,תלמיז·חכםבלושו,

א.הגיטו.חיסולעדזובעבודההמשירהואבליטא.נוגרפית

המשרד·לתרבות.עובדיכשארכמוהולהשתחרר,זכהלאבלרשר

היוםעזהובררלאהכרוניקהורשימותכולווא.רכיוןגורל

קמלן), ,י(

היוההרריםשהריבבית·הספר,התלמדייםמספרגדלבהדרגה
ולטיפול.להשגחהזקוקיםהיווהילדיםלעברדרת·הכפהייוצאים
חגיגת·חנוכהבבית·הספרנערכהבדצמבר, 21 ,'אביום

התלמידושרר.דיקלמרוהילדיםדברים,נשארהמוריםצנועה.
נחמו"נחמו,הפרקאתהפטרהשלבניגוןקרארינשטייזלוי

גרפרנקלל.ה"אלטסטנראט",חבריגםבמסיבהנכחועמי".
שלםריעשההואבמרומיםשלרם"ערשה :וסייםעבריתנאם

 ...ישראל"כלועלעלינו
ימיםבאותםהתלמדיים.מספרלעלותהוסיףחנוכהאחרי
הילדיםלמדרנרבית·ספר,ערדהישיבהמבנייניבאחדנפתח

בית·שלמנהלוהישנה.סלאבודקהשלברחובותשהתגוררו
"יננה",לבנותבבית·ספרלשעברמורהקידש,צביהיהזהספר
חיתהההוראהשפתלארמית.ברוחהתנהלובתי·הספרשני

זרות.שפותלימדולאנכב.דמקוםניתןלעבריתאבלאידיש,
דרשוההוריםרבות.שעותהוקדשועבריתולהיסטוריהלתנ"ך
לאללימודי·קודש.השיעוריםמספראתלהגדיללפעםמפעם
והמרכזיהראשוןבית·הספרבגיסו.מצנ·הרוחלכךגרםבמעט

משנר.לפניקצרזמןלאחרהועמדרמיגולה,ברח'הגיטו,של
שעותתוךלפנותפקודהלפתעיצאה 1942-בינואר 2sנ·

הגרמניםשלנימוקםנית·הספר.נקירנתשלםרובעמספר
להםלהכיןוישמגרמניהיהודיםשלטרנספורטשמגיעהיה,

ללאנשארוהיודיםוהמונימאו,דקריוםהיהיוםאותומקום.

אחרבחיפושלמקוםממקרםהתרוצצוהאנשיםלראשם.גג
היהלאולמחרתבית·הספר"נכבש"ואזבה,להשתכןפינה
ללימודים.מקום

המפונה.לרובעלחזורהמגורשיםהורשומספרימיםלאחר
אללמעשההוגלוהגיטו,אללבואשעמדומגרמניההיהודים

עודתפוסנשארנית·הספרבניןאךנורו.ושםהפורט-התשיעי

אחרבניןלחפשהחלואלטמןוהמנהלשפיראד"ררב,זמן
דמוקרטוברח'מתאיםביתשנמצאעדוהנהבית·הספר.בשביל

חדרהלילה,בחצותבינואר, 29חמישי,ביום :אסוןאירע

הגרמנים,השוטריםאחדשלמרובהוכדוראלטמןשללדירתו
-בלילותבמשמרתםשיעמוםמתוךיוריםהיושכדרכם

לבית·הספראביהם.אבדילדיוושנילאשתואלטמן.אתוהרג
והמסור.האמייץמנהלואבד

המצרייניםמהמוריםזופרביץ,שלמהנתמנהחדשמנהלנתור
ברחובבבניךבית-הספרשובנפתחפברוארבמחציתבקרבנה.

שלממפקדתוגזירהיצאהקצרזמןכעבוראולםדמוקרט,.

החלושובספריהם.כלאתלמסורהיהודיםשעו\רוזנברג,
המברכתגםגברהואיומות.שונותמשמועותשמוערתרווחות

שלהעבודהבמהלךההפרעותונתונווההורים,המוריםבקרב
אףועלחומרתה,בכלהגזירהבוצעהלאלמעשה,בית·הספר.

בנית·הלימודיםנמשכוליום,מיוםונערמושהלכוהקשיים
 , 1942ובקיץבאביבגםהספר

ונתרכךהגיטו,עלחדשותגזירותהוצאו 1942אוגוסטבסוף
הוריםהפקר.נשארובגיטוהילדיםבתי·הספר.אתלסגורפקודה

קשישיםבעיקרפרטיים,מוריםלילדהיםמצאובעלי·אמצעים
ברחובותהתרוצצוהילדיםשארמעבודת·הכפיה.הפטורים

המכר·הילידםבשבילנמצאלבעיהחלקיפתרוןהשגחה.ללא
המקצעוילבית-הספר-בצירופםהנראים·מנדגריםארגרים

בית·הםפר :אלרייםקיי.שלמאמרוזהבספר 'ר("אורם"
ומקצועותיהדותלימודיוגםמלאכהלמדוהםהמקצועי).
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 .חגיwנושלחיסולועדכלליים,
את"חדרים",ברנפתחוהביטולקיוםהראשוניםבימיםכבר

ח"מזרחי"ומראשיחכםתלמידנרביחרביץ,משהר'יזםפתיחתם
ומלמדםהצרהבדירתוהילדיםאתמקבץהיההואבליטא.
 ,לירןדודר'פעלחדריםלייסודרחביותרבקנה·מידחתרדה.

היהזרדר'בקרבנה.והמכרכריםהוותיקיםמעסקני·חציברר

גבאיהיהשניםובמשךחכם,ותלמידפיקחכאדםיזרע

בימיימים.האריכולאאלהמאמציםאךבתלמרדתררח.
יחדאלה,מצרייניםעסקניםשניגםהוצאוהגדולההאקציח

אףעלאולםנרצחו.רשםהפררט·התשיעיאלאחרים,אלפיםעם
שהתנהלו"חדרים",ושרבשרבבפעםכפעםצצוהתלאותכל

לשעבר.בני·ישיבהשלבעזרתם
פרסיאי,אידיש·ספרביתגםבגיטרפעלקצרהתקופחבמשך

שמראלרב·ר,רנהיהגננתבהנהלתגן·ילדיםולידולמחצה,
ופאניהרוזנטלשמואלמוריםבתרדעבדוזה.בבית·ספררזנטל,ר

גב'אןאידישאיים,מבתי·ספרידועיםמוריםשניהםצרפת,

ניהל 1942/3בשניםקצר.זמןכעבורבגיסונפטרהצרפת
האנטי·המחתרתיהארגןועל·ידישהוקםבי"סרוזנטלש.

והצעירותאזרחרביץהמרדהגםלימדוזהבבי"ספשיסטי.

שר.ולאהברנבלטמאביה
ד"רשלהירצחועםהתרבותיתהפעילותהוכתהקשהמכה

 ,בפררט·התשיעינרצחחרא 1943דצמברבראשיתשפירא.ח.נ.
לגיטורבנו.אשתוקובנה,שלהמנוחרבהאלמנתאמו,עםיחד
דגולאיש·מערמחלקת·התרברת,שלהנמרץהמנהלאבד

 •רוחניומנהיג

קרבנותקרבנות~

בבחינתהיואחרת,תרבותיתפעולהככל ,בגיטרבתי·הספר

השמדתבביצועשלבלגרמניםשימשוהגיטארתירצא·דרפן.
עינוייםלהשפלה,מקרם-ביותרהטובובמקרה;דיהרדים,

תופעהכלל,בדרךחיו,בגיטארתתרבותמוסדרתרעברדת·פרך.
בלתיאבלמשמחת,תופעהזרחיתהכשלעצמהאמנם,ו:רזרה.
ממש,חירםשל-הזמןשלהמציאותעםקשרכלוללאטבעית

במשטר·חדמיםשעה.בערדואפילומחר,הצפויעםפחותוערד
בירוןהכל ..תרבותניצנישרםלהתפתחיכלולאשהשתולל
לאבזרן.להשמדה,
בהיקפה.מצומצמתחיתהלאקרבנהבגיטוהתרבותיתחפעולח

אולםבבתי·הספר.השוקעוללא·שעררומרץמאמצי·על·אנוש

והתלמידיםחמוריםאתנחשול·הדמיםשטףדברשלבסיכומו
ראיזאוכלוסהי,ופינויאקציחבכלהיומיומית,בהשמהדנאח.ד
היהרבאלחבכל-הילדים",שלה"אקציהאתלהזכירצררך
וחמורים.התלמידיםבקרבהקורבנרתמספר
אלפיםניספרשבהן , 1941נסתירהאקציותלאחרקצרזמן

מרדים,שלרבמספרלרבותהיהודית,הארכלוסיהמתוןרבים

היוביניהםלריגה.אישמאותלחמשקרובשלהחגלייחבאה
 :·ההסגרבמחנותמרתםאתמצארמהםושלרשהמוריםכמה
בית·מיוזמי"יבנה",בגימנסיהלמתימטיקהמררהניימרק,פנחס

בגימ·לטבעמררהחמילבסקי,יששכר ;וממוריובגיטרהספר
בגימנסיהמררהנסלשטרריס,אוגר ;העבריתחריאליתנסהי

העברית.

אלפיהביטומתןועקרה ) 26.10.43 (לאסטוניההאקציח
אברחם·בררן :חמוריםובתוכםבמחנותניספרשרובםיהדוים,

פיוסםהרבנים,אגודתמזכיר"יבנה",בבי"סמורחגרטליב,

רכןגננתררשבסקי,אנה ;אב"גבחתימתפיליטרנים,לעתים

רינשטיין,שמערן ;בקרבנהמקהלת·אנגלממייסדותידועה,זמרת
בגימנסיותמררהצייטל"צ'רטרק,מרים ;בית-היתומיםמנהל

משה i"יבנה"בגימנסיהמררהנוואס·לרין,חיה ;העבריות
בבית·מררהברח,ראובן ;עבריבבית·ספרמררהבעלה,לרין,

מדרכי ;עברייםבבתי·ספרמורחסנדק,עמנואל ;עבריספר

ספרי·מחברהעברית,הריאליתבגימנסיהותיקמורהססיצקי,
למתימטיקהמררהררזנבלט,יששכר ;לחשבוןעברייםלימוד

בגימנסהיותיקמררהשרחטמן,יהודה ;העבריתבגימנסיה

בליטא.וחציוניתהעבריתהתנועהומפעיליהעבריתחריאלית
קלרגחבמחנהונשרפונודרוהשארמרעבבמחברתמתררובם

מאסטוניה.הגרמניםנסיגתעם , 1944בספטמבר

מאותהגרמניםעל·ידינרצחוקרבנהניטרחיסולבעת
הרי·בגימנסיהגננתארונם,שרה :המוריםובתוכםיהודים,

אידישאייםבבתי·םפרמרדים ,בוללוישראליצחק;האחיםאלית
זיםקיבד·ברלל,וייזל ;היהודיתחסרצי,~ליסטיתבתבועהופעילים

מררההיימאן,אליעזר ;אידישאייםתיכרנ,·יםבבתי·ספרמררה
ביותרוהמוכשריםהצעיריםמהסופריםעבריות,בגימנסיות

למתימטיקחמרהרצ•רטרק,משה jובאדיישבעבריתבליטא,
מבהללשעבר,עברימררהילין,אליעזר ;עבריותבגימנסיות

חייםשלאבירוריסן),פרן(ליבח~בערר,מדע""חובביספריית
למלאכת·מררהמושקט,גב' jבגיטרהפרטיזניםמפקדילין,

בגימ·ותיקמררהקפיט,שמואל ;בגיטר"אררט"בבי"סאמבות
 jרמתימטיקהלחשבוןבעבריתספרי·לימרדמחברהעברית,נסיה

תלמדירוזן,שרגאר' ;העבריתבגימנסיהמורחקיזל,שלמה
עברימררהשסוקל,חירש ;תורת"ב"תלמרדלדתמררהחכם,

 ;בגיסומררהגםשימשבקרבנה.האחרונותובשניםבפרדזלבח,
עממייםבבתי·םפרמורהאשתו,שימחרבםקי·שטוקל,רבקה

בית·רם,פרומנהלתמררהפייבלזרן·שלפרברסקי,פייגת ;עבריים
כלרמה ;ב"אררט"למכניקהמדרידפלמן,איסר jבפנימרןהעברי

ומפעילהיממייסדיהקובנה,מוריביןוהוותיקההזקנהרבינוביץ,
רבהאלחנן,יצחקר'שלנכדתוהאדיישאית,התנועהשל

אלעצמההשליכההביטוחיסולבימיקובנה.שלהמפורסם
עמוקה.באר

שמראלרב·רונהיהגננתנרצחההביטוחיסוללפניקצרזמן
שיטתלפיהפדגוגייםהקורסיםשלוהמנהלתהמייסדתרוזנטל,

לצאתשניסתהבעתחגישטאפרעל·ידינתפסההיאדח·קררל.
חגיטר.ילדיבשבילמקרמרח·מחבראלחפשכדימחגיטר,בגבינה
ב"אררט",מדריכהאשתיין·ברקמן,מחגיטרברחהימיםבאותם

יררבררג.לדיבמחבואהנרצחההיאאך

חיסולאחרישהועברוהנשיםבקרבחרביםהקרבנותבין

אפשטיין,צילה :המודרתגם,היושטרטחרף,למחנח·הריכרזהביטו
ליבה ;"ינבח"לנבוחהתיכוןבבחי"סלציורומורהציירת

פרידה ;אידישאייםבבתי·ספרותיקתמררהטטרסקי·ואלט,
 ;"אררט"רבבי"סהעבריתחריאליתבגימנסיהמררהפלר·לצמן,

שרה ;"תרבות"בבית·ספרמורתשלומרביץ·מיכליס,מרים
הררבץי·חנה ;עברייםבבתי·ספרמורחמרגרשילסקי·מרגלית,

במחלקת·התרברחוהזמכירהעבריבבית·ספרמורהסביב,

בית·ספרמנהלתותיקה,מררהפראקר·פרנ~ר,פסיה ;בגיסו

 jספרי·לימרדמחברתחאידישאית,בתבועהמהפעילותאדיישאי,
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פעילההעברית,הריאליתבגימנסהיותיקהמרהרשפירא,פרהדי
מררהג~יל~ס·שררץר,אסתר ;הצירנית·רביזירנסיםיתבתנועה

"יבנה'.'בגימנסהי

דכאו,מחברתאלברובםהגבריםנשלחוהגיטרחיסולעם
למחברתמהםחלקהועבר 1945בינוארלנדסברג.לדי

טרזיינשטאדט.

במחברתניספר , 1945מאיבראשיתהשחרורדע 1944מיולי
 :המוריםגם

מזכיר"יבנה",לבנותבית-הספרמנהלאיציקרבץי,זרד
בטרזיינ·נפטרציבורי,ועסקןבליטאהרבניםאגודתשלראשי

מנהלבראמסרן,מיכאל ;ב"אררט"מדריךאפלברים, ;שטאדט
העב·בגימנסיהמררהראחרי·כןבררירבאלןהעבריתהגימנסיה

ישראל ;בתלמרד·תרהרותיקמררהברקמן,צבי ;בקרבנהרית
בבתי·ספרמררהגפנרביץ,חברך ;ב"יבנה"מררהגיטלזרן,
בגימ·רכןעברייםבבתי·ספרותיקמררהגליק,חיים ;עבריים

עבריים,בבתי·ספרלזמהרותיקמררהגרבו,דב ;"יבנה"נסיה
 ;בקרבנההכררליבבית·הכנסתהמקהלהשלוהמנצחמלחין
 ;עברייםבתי·ספרומנהלותיקמררהסופר,דימנטמן,ישראל
בית-הספרמנהלבבית·היתרמים,ותיקמררהזרפרביץ,•ז.tלמה

מנהלטיץי,אלהיו ;בטרזיינשטאדטלשחרורסמרךנפטרבגיסו,
בבתי·לציורמרהרליפשץי,יעקב ;"יבנה"לבנותהגימנסיה

פלדשטיין,צמחד"ר ;בליטאהיהודיםהאמניםמחשוביספר,
 ;בליטאהציוניםוממנהיגיהעבריתהריאליתהגימנסיהמנהל
העב·הגימנסיהשלהמנהלסגןביזלרג,קיסין,אברהםד"ר
המרכזירשב·ראשלטבע,לימדזספרימחברבקרבנה,רית
הפדגוגיכתב·העתשלוהעורךבליטאהעברייםהמוריםשל

בגימנסיותמררהלשעברויזיין,יוסף ;החינוך""במשעולי
שרב,מאיר ;בליטא"תרבות"מרכזשלהמנהלעבריות,

בגיסוהציבורייםבחייםפעיל"מזרחי",עסקןביאנרבה,מררה
בקרבנה,העבריתבגימנסהיותיקמררהשגיזיר,אלתר jקרבנה

עסקן·תרברת.

ליטאמיהודיאלפיםניזרע,הצליחו,המלחמהפרוץעם
ניסםרהמלחמהנשברתאולםהרוסי.לגנרלמעבראללהימלט

ראשימדרידנרמברג,אלתר :המוריםגםובמצוקהברעבשם
 ;"יבנה"בבי"סמרהרשבסלברן·נתנרבץי,בילה ;ב"אררט"ותיק

"יבנה".בבי"סמררהרן, iשבסלבנימין
בערלשנשארהמוריםלכלכרןו rנר·זהמאמרנאיהא
בשאוה.ניסופואשרבליטאהיהידוהחינון



סגל·ורשבסקיסוביה

בגיטוהעבריבית·הספרילדי

ז"לנחמהבתנילנשמת

בתי·ספרשניה"אלטסטנראtכ"פתח 1941נובמברבחודש
-והשניהעתיקה,בסלאבודקהאחד :הגיטוילדילחינוך

החדשה.בסלאבודקה
היוהילדיםמא.דקשיםהיובבית-הספרתנאי-העבדוה

המאורעותעקבודמוכאיםד·תמיד nבפשרוייםעצבניים,

והםללחםרעביםרובםהיוהראשוןבחורףבגיטו.הנוראים
בבית·הספרגםסניטריים.בלתייים nומתנאי·מקורסבלו
יושביםהיווהמוריםהילדיםחמרי·הסקה.מחוסרעזקורשרר

מעטיםהיוספרי·הלימודוכפפות.מעיליםעטופיבכיתות
בגיטו,בל·יימצאבבחינתהיועפרון,עט,מחברות, ;מאד

העיר.מןהנחוץכלאתלקבלהשתדלה"אלטסטנראtכ"אבל
שנגרםבעבודה,פדגוגיקושיגםהיההטכנייםהקשייםמלבד
 , 194 4-ס 1הלימודיםשנתבמשךהשפות.בלבולעל·ידי

בתי·כלנסגרוהסובייטית,רוסיהשלטוןתחתחיתהכשליטא
ששפות·הלימודבבתי·ספראזביקרוהילדיםהעבריים.הספר
בית·הספרפתיחתועםוליטאית,רוסיתאדייש,היובהם

כלאתללמודהילדיםאתלהכשירנאלצומחדשהעברי
הטכנייםהקשייםכלעלהתגברוהמוריםבעברית.המקצועות
בהןכיתות,עשרנפתחובעבודתם.והצליחווהפדגוגיםי

לגילמעלהילדיםחמש·עשרה.עדששמגילילדיםלמדו
בית·עודנפתחזמןבאותועבודת·כפהי.לעבודחויבוזה

הביטו.שלאחרבחלקאחדספר
בזהרקלאה.יתההביטולילדיבית·הספרשלחשיבותו

אלאאחרים,ובמקצועותהעבריתבשפהידיעותלהםשהיקנה
בבית·הספרהילרית.הרגשתאתלהםשהחזירבזהכיחוד
הורהים,דאגותאתהגיטו,צרותאתבמידת·מההילדיםשכחו
טובה.חיתהבבית·הספרהמשמעתועליזים.שמחיםוהיו

אתהרגישוכאילוהנמוכות,הכיתותבניבכללםהילדים,
והתנהגוהשעה,רצינותואתעליהםהמוטלתהגדולההאחריות

התלמידים :הדדיתלעזהרהרצוןגםהתעוררבילדיםמצרייך.
חשובשההיומההשעורים,בהכנתלחלשיםעזרוהטובים

אתחילקוהשבעיםהילדים-בגיטוהראשוןבחורףיותר,
הרעבים.הילדיםעםלחמם

ולאאולםלאהיולאחגיגת·ילדים.נערכההחנוכהבחג
השוזמנוים mהארלחלקים.החגיגהאתחילקוולכןבמה,

הקטנות,ההצגותאתוראולמחלקהממחלקההלכולחגיגה
הילדים.שלוהדקלומם-השיריםהריקודים,המשחקים,את

אזהגיע(הקורמאדקרחורףיום , 1942בינואר 2ב·ז

מסוייםברובעשחיוההיודים,עלפתאוםנגזרמעלות), 28עד
שלמבתי·הספראחדגםהיהברהחדשה,סלאבודקהשל

לרחובותולעבורדירותהיםאתשעותארבעתוךלעזובהגיטר,
בית·מקרם.אפסעדממילאמלאותשהיודירותאלאחרים,
הפוריםחגחארימלימודיהם.בטלווהתלמיידםנסגרהספר
בגיסו,רובעבאותולהתיישבלהיודיםהגרמניםהיושרשרב

במשנה-מרץ.החלולימרדים mבית·הספרנפתחושוב
חוגיםומקימיםעתוני·קירמוציאיםהיוהמבוגריםהתלמידים

היחנוךמחלקתראששפירא,חיים-נחמןד"רשונים.מחוגים
חבר·בפנילפעםמפעםמרצההיהה"אלטסטנראט",שליד

במה.עםבאולםהפעםחגיגה,נערכהשובבקיץהמורים.
ריקדויםמשחקים,הצגות,דקלומים,מקהלה,שירתהיובתכנית

ההתעוררותואורחים.הוריםשלגדולקהלהשתתףו"עירי·סולר.

מילאועליזיםילדיםשללבביוצחוקושמחהגיל jרבהחיתה
התפתחוהגיטו,חיישלהאיומיםהתנאיםלמרותהאולם.את

(מלבדמרובהעבודהעמוסותשהיוהאמהות,יפה.הילדים
לעבודת·פרךהעירהללכתהיוחייבותשונותעבודות·בית
מנו·משעותמקדישותהיולשדה·התעופה),אולבתי·חרושת

ולבושיםרחוציםהיווהילדיםבבניהן,לטיפולהמעטותחתן
המקושטיםהילדיםהיוהחגיגותבשעתנקיים.ובגדיםלבנים
אחריותוהרגשתעצמאותשלרגשחיים.לפרחיםדומים
ההרגשהבקרבםגבהר :הילדיםבלבהתפתחוההוריםכלפי
לעזורהרצוןוהתעוררהמבוגריםעםהגורלשותפותשל

עשרבנותילדותבגיטו.הקשהבמלחמת·:דקיוםולהשתתף
ששברלהוריהן,חמהארוחהוiפוינותבביתמבשלותהיו
קשהעבודהשליוםאחריהביתה,מאוחרתבשעת·ערברק

באחותארבאחמטפלותהחדר,אתמסדרותהיו ;ומייגעת
בגיטרביתכלעל·ידכעמטבגינה.עובדותוגםהצעירה
למראהאותךאפפהנעימהוהרגשהגינת·ירקות,חיתה

לעיתיםהגינות.אתומשקיםהמנכשיםהעודרים,הילדים
שההוריםצמרכי·המזוןבמכירתעוסקיםהילדיםהיוקרובות

הוגנת.בצוהרמילאוזהתפקידוגםהעיר,מןמביאיםהיו
לעסוקמוכרחיםהיושהילדיםהצדדיות,העבודותכללמרות

ומשחקיולמשחקים.השעוריםלהכנתזמןדימצאוהםבהן,
לאיחעיחיקויים-לגיטראופיינייםהםגםהיוהילדים
בביאחדיםילדיםלמשל,הנה,המבוגרים.בחיייום·יום

שוטרמרחוקרואהמהםאחד ;בחצרמשחקיםשלוש·ארבע

הבה'י'לדים, :בפחדומכרזיחבריואלממהרוהואיהודי,
ילדות- l1C'לעבודה".גבריםמחפשיםבמהרה,נסתתר

והבהא:יפהות.תפקידממלאותמהןהגדולות ;בחצרמשחקות
לקיוםהראשונים(בשבועותלעבודהנשיםלקחתשוטרנכנס

ידלהמעבודה).משוחררותקטניםלילדיםאמהותהיוהגיטו
הילדותשלרשעלמצביעההשוטר,אלממהרתקטבהאחת

אלשלי,האהמותכולן-השלוש"אלו :ומכריזההגדולות
בזמןמשחקיםהילדיםהיובית·הספרבחצרבהן".תבע

העבודהאחריהחוזריםיהודיםקבוצותומציגיםההפסקות

השערעל·דיחבילותיהםאתבודקיםוהגרמניםהגיטראל
ילדיםקבוצתוהנהבעיר.שקברמצרכי·המזוןאתומחרימים

גרמני,שוטרמציגהילדיםאחדבדשה·התערפה."עובדים"
ומגדףומחרףרטי·גרמי,גשמ;כההאו ;העבדוהעלהמשגיח
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לאאםנרפים,אתם,נרפיםארורים,"הידרים :העובדיםאת

עדכאןתשאררהערב,דעהקבועההעבדרהאתתסיימו

לבנהומספחתלבןסינרולבושהאחת,ילדההנההלילה".
ילהדעל-ייד m1ונלהיאחרםניה~אחרתהיא-ראישהעל

אחתכלאלניגשותשתיהןמיידלת.תספדיהממלאהשניה,
אתלהפסיקחייבותשהןארחןומזהירותשסביבוהמילדות
יהדויהכלשעלהגרמניםמסעםפקדוהיצהאכיההדירן,

היוהקסניםהילדיםההדירן.אתולהפסיקלהינתחהרה
עלאןבחיהים.המתרחשכלאתרדיערהמבוגריםבידתמדי
בית·כתליביןובחיהיםבמשחקיהםהילדיםמצארהכלאף

ופגעיו,הגיסרת iמתלאבהםשאיןחופש,חיישלתחליףהספר
נפשי.סיפוקבהומצארבעבודתםברכהראווהמרדים

גזרוהקיץבסוףקצר.זמןרקארכהשמחתנואולם
בית·רקלפתוחהיושרהםבתי·הספר.סגירתעלהגרמנים

למלאכך"ספר
החינוןלשאלתפתרוןנמצאבתי·הספרסגירתאחריגם
כנרתקסבות,קבוצותסדיורעל·ידי 12גילדעהילדיםשל

כחדר·לימרדפרטיים.בבתיםלרזמיםשהיוילדים, l 8-ס
עללעבדוה.שהלכהשלמהמשפחהגרהברחדר,שימש
לוח,במקרםלינולאוםחתיכתבמסמריםקובעיםהיוהארון
הלימודיםאחריהילדים.לבגדיקולבתוליםהיוחדלתרעל
רחיוה, eהסעלהכסארתואתהשולחןאתמעמדייםהיו

גדול.באולםלזמןמזמןנערכתשחיתהלהצגה,מתכוננים
וקבוצההולכתקבוצהשערת.כשתילודמתחיתהקבוצהכל

שואןורעשיקימדלאשהילידםמאדהליזהרההיצוידבאה.

הספר","ביתאתבעזבםרכןבחרוב,

זאתחיתהידועובמרבןבחשאי,נעשתהזרחינוכיתעבודה

ריחפהרבהוסכנהללמדהיהשאסרומנירןמחתרת,פעולת
ברשאיםהיוהתלמידיםכאח.דוהתלמדייםהמזריםארשעל
בקירבתגרמניםנראולפעמיםלמעיליהם.מתחתספריהםאת

לבורחמהמריםהיווהילדיםבהלהקמהחיתהואזמקרם,

הלימדריםילדים. 80-50שלידמומזריםהיוהחצרות.זרן
מזמןהקשים.הגיסרבחייהילדיםשלהיחידההנחמההיו

שלהגדולבאזלםומוצלחותיפות:.:גיגרת·ילדםינערכולזמן
לחגיגותופסנתר.גדולהבמהברשחיתההיהודית,המשטהר

חיברולתכניותהחומראתואזחרים.הרריםמאותבאיםהיו
עצמם.המזריםדלוב

החגיגהחיתהזהנירם . 1944כמארם 26עדהמצבנמשןכן

ו.ויםתלבושות,עםיפהפוריםחגיגת-בגיסוה·אחררנה
בעליילדיםשלבהשתתפותםומחולות,שיריםופרחים,
מילדהים.נחתשרורהרריםרמאותומחדרה,מגילנרצצותעיניים
עדהרכיםהילדיםנגזלוברוהאיום,הנוראהיזםבאלמחרת

הגרמניםוהושמדו.האומללותאמותיהםמזרועות 13-12גיל
חיפשרעליזת.עלעלזלבית,מביתכחירת·טררפרתאצר·רצר
~ת-הרכים rהקרבנר~אתוהוציאורבדירי·עץבמרתפים

כלראישלעתידםותקורתחייהםששרןמחמדינו,ילדינו
הרגז-לרוצחיםלהתנגדהאםשניסתהבמקרההגיטר.
כלביםבהמשסיםשהיוארבמקרם,חידילדהואתארתה

ידלה.אתממנהחוטפיםהיוהבהלהוברגעגדולים

עמוק,היההפצעהגיטר.עלידרוכבדואבלק 1עמיגון

כדימליםהיולא ;מנשואגדולוהצערבלבכיוסםהכאב
האמהותשלוהיאושהדאגהנטלאתבמקצתאפילולהקל

להןשותפיםשהיוהמזריםעםבשיחותהיןזרקהשכולות,
מתרגת·לבן.קצתשופכותהיולידלים,באהבה

אתגםלהעלותעלינוהיקריםילדינואתובהזכירנו
שנר·מיטבאתהקדישואשרהעברייםהמוריםשלזכרם

בליטא.הצעירהעבריהדורלחינוןוכשרונםכרחםאתתיחם,
סרפדיםמצריינים,פדגוגיםרבים,תלמדיי·חכמיםהיוביניהם
הםגםהושמדורובםהמקצועות.בכלספרי·לימרדומחברי

כולםזכריהיבמחנרת·הריכרז.מתרארהצוררהצרבידי
 !לנצחבררן



אולייסקייעקב

בגיטדקצדעי 1הכבית·הספר

שלכהמשךקרבנה,בגיטרמקצועיבית·ספרהקמתרעיון
יבוארבראשיתנולדבקרבנה,"אררט"המקצועיבית·הספר

כאשרהאקצירת","תקופתאחריכחודשייםכלומר , 1942
ה"אלטםטנראט"יר"ראלזרבהצעהבאהאלההשוררתכותב
אלקם.א.ד"רהביטו,של

אחר·שהתבררכפי-ה"אקצירת"פסקו 1941מנובמבר

שלתקופההחלההביטוכלראיובשביל-זמניתרקכן,
קרבנהלידולהקיםהחלוהגרמניהצבאשלטונותעברדרת·כפיה.

בתי·גםרבים.לכרחרת·עברדהזקוקיםוהיוענקישדה·תערפה

הליטאיםשכן·עבודה,בכוחממחסורסבלובקרבנההחרושת
היועבודות-הכיפתתנאיבמשכורת-ערב.שםלעבדורצדלא

שםבשדה·התערפח.העבודהתנאי-ובמיוחדמא,דקשים

עז,ובקררפתוחבשדהביממהשערת 12במשמרותעבדו

כלשהו.שכרללאזהוכל
לגיטו.הנאציםשלביחסםשינרי·מההורגש 1941בסוף
היהודיםשרידיאתלנצלרוציםשהנאציםהסימניםבתרנו
וקרר,רעבבתנאימפרכות,עבודותלביצועקרבנהבגיטו

הפםקת·נדפשמעיןאיפואהחלהלאט.לגורעלהםלתתרבן
פתיחתעלגםפקדה"שטאדט·קרמיםאר"ה"אקצירת".בזרעוות

כדירכןהצבא,מטעםהזמנותביצועלשםבגיטרבתי·מלאכה
ומשפחותיהםהאזרחיהגרמניהשלטוןשלהגבוהםישהפקידים

ערדעיניהםשנגדבגיטר,היהודיםשרידיבלבמשירותם.יהינו
שאוליהתקרחגברה , 1941באוקטובר 28מה"הגדולהטבחעמד

מדיהתפרשההפםקת·נרפשנלבחיםי.ישאררוהםנםיתרחש

 :בעיניהםהיוכאלהאותרתהאכזרי.המשטרלהקלתכאות
היודים.לפועליםהגדולההדרישהא.
בגיטר,בתי·מלאכהלהקמתבתכניתהנאציםהתענינרתב.

בעיר.בריגאדרת·העברדחוהרחבת

בגיטר.מסוימםימצרכי·מזרןחלוקתשלהתחלהג.
שנקלטרהשונותהידיעותבמקצתמרגיעותנשמעוכמר·כן

הדאגהבעיר.במקרמרת·העברדהוהליטאיםהגרמניםמפי
הגזירהחיתהימיםבאותםהלבבותאתשמילאהביותרהחמורה
בשחד·חתעופח.לעבודותפועלים s,oooכ·יוםמדילהעמדי

חיולאהגיטרוליהודיהפסקה,ללאאזנמשןמקפיאקרר
בתיבכלכזה.חורפילמזג·ארירמתאימיםרבגדי·חורףנעליים
שמסביבנםר·עץרכלהגדרותכלמצרקת·רעב.שררההגיטר
הקפואות.העצמותאתבמקצתלחמםכדיבאשמכברזההועלו

בגילבני-נעור-600כקרבנהבגיטוהיוהימיםבאותם

אזנשלחו 12בניובערותנעריםגםרבנות.בנים , 14-11

כ"מלאכים"שםלעבודהלכוהםבשדה·התערפה.לעבודה
תשלםו.תמורתזרים,אנשיםבמקרםאוחולה,אםאראבבמקרם

קטניםילדיםאזרואיםהיוהמשפחה.לקיוםהילדעזרבזה
ושרידיובסריםקרשםישבריבחפשםהגיטר,בחצרותמתגודדים

החדרוניםלחימוםחמרי·הםקההביתהלהביאדכיגדרות,
ולטפללפקחהערלגםלפעמיםהוטלבני-הנרעדעלהעלובים.

לעבדוה.שהלכוההרריםבמקרםהפעוטיםובאחיותיהםבאחיהם
מעבודהסחוטיםורצוצים,שבוריםהיוקרבנהגיטריהודי

עמקיעדומושפליםמדוכאיםהיוהםומקור.מרעבקשה,
ה"אלטםטנארט"ולאההרריםשלאטבעי,איפראזההיההנשמה.

הילדיםגורלעלכלשהןמחשבותלהעלותבכרחםאזהיהלא
ועתידם.

בגיטרהנרעדבשבילמקצועי·ספרביתשלהקמתוועידן
 :הבאיםמהנימוקיםהאלההשורותכותבבלבהתעורר

לידיבני·חנועראתמביאהבשדה·התערפהעברדת·הכפיהא.
ורוחנית,גופניתמבחינהגמורההתנררנרת

ל"בתי·המלאכהבני·הנרעראתלקבליאפשרמקצועלימודב.
בעירהמועסקותול"בריגאדרת"הגיטושלהגדולים"
בשדה·התערפה.ההרסניתמעברדת·הפרןולהוציאם

שללאוויהרהנועריוכנסמקצועלימודשלבהסוואהג.
כךעל·דייויינצלתרבותיתוהתפתחותפדגוגיפיקוח

גמורה.מוסריתמשחיתות

זקוקיםהיוהגיטרשלהגדולים"ש"בתי·המלאכהמאחרד.
מסיעינימוקבזההיההרירב,במספרלכרחרת·עברדח

בית·םוכרלפתוחשירשוהכיבוששלטונותאללפנייה
בגיטר.מקצועי

הויושרה"אלטםטנראט"שללפנייתונענוהשלטונותואכן,
מסגרות, :מחלקותארבערבומקצועיבית·םפרבגיטולפתוח
לנערות.ותפירהלנעריםונגררתפחחות

 :מניעותבכמהנתקלוהתכניתלביצועמשניגשו
חיתהלאבדירותוהחמסורהדיורבתנאיהרבהדוחקבשל

בהי"ם.בשבילכלשהומבנהלמצואאפשרותכל
הדרושים.ובחומריםבכלי·מלאכהחמורמחסורהיה

לפתור,קלהיהוהמדריכיםהמוריםחברבעייתאתמאיד,ן
מבי"םומוריםמהנדסיםמדריכים,מספרבגיטונשארושכן

נתגלגלו 1942ינוארבסוףרקלשעבר.הקרבנאי"אררט"
באותו :לבית·הספרמתאיםבניןלהשיגשניתן ,כןהדברים
הגיטומשטחחלקפינויעלה"גישטפאר"פקדהחודש
אלהשיהדויםאלאמווינה,מגורשיםיהודים 3,000בשביל

להקמתמקרםהפנויבשטחנתפנהכןקרבנה.לגיטרהגיעולא
בהתלהבותקיבלולשעבר"אררט"עובדיהמקצועי.בית·הספר

הקרבנאי."אורט"בי"סשלכהמשךביה"ס,הקמתרעיוןאת
בעלי·מלאכה,ושל"אורט"מדריכישלהמסוריםבמאמציהם

בגיטוכלי·מלאכהקצתלאסוףבידםעלהבעיר,קודםשעבדו
בעירממקומות·עברדהסחיבהשלבדרן-ובעיקרעצמו,

שערזרןשהעבירוהעציםבחבילותארבבגדיהםוהברחה
לחםבסיכוןכמובן,כרוכים,היוכאלה"מבצעים"הגיטר.

וחומריםכלי·מלאהכשלההברחהבביצועולמשפחותיהם.
המשפחה,בשבילמזוןלהבריחהאפשרותעללוותרנאלצוהם
מצדים.גדולקרבןהיהזהואף

 • gחמכv.יולי;כלאתלסלקשהצליחועדחדשים 3עברו
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נפתחותחילהבגיסו.המקצועיבית·הספרנפתח 1942במארס

הנגריה.גםפסחואחריותפיהר,פחחותלמסגרות,המחלקות
הנוערשלוסדנתולכיתרקצרהתקופהתוךהפךבהי"ס
רסיחקר.שרולמדו,בו,עבדורבנותבניםקובנה.בגיסוהיהודי

-ה"אלטסטנואהבוהר.העריצרחוהביטותושבישכלמוסדקם
ר eושוששופץ , cבבלוקשלםבניןביה"סבשבילתעמידואט"

מסגרות,-ביה"סשלהמחלקותארבעהחדש.לתפקידו
בחגיגיותנפתחו-לנערותותפירהלבנים,בגודתפחחות,

נתקבלושוניםלמקצועותמ"אררט"מעוליםוכוחות·חוראהרבה

סדובסקיומנדלרבינרביץיעקבהמהנדסיםבחםלעבודה,
"אורט"מביה"סכולםאפלברים,ויצחקפלמןאיסרוהמדריכים

ד"ררטנו,שמעוןהמהנדסתורועיונייםלימודיםלשעבר.
 .ארלייסקי .ירחאגררנרםשכנרבסקי .להמהנדסרבינרביץ' .א.י

בקרבנה."אורם"ביה"סבוגרותשימשולכנרתמדריכותבתור
לימודיםגםוהתנהלוספריההרקמההמקצועיביה"סליד

ויכוחיםנערכונוערבחרגיבסתר.נעשהזהכלהרמאניססיים.
הקודרת,המציאותוכלליות.יהודיותשונות,בעיותעלושיחרת

לנוערלרגע.כאןנשכחההגיטו,עלשהעיקהההשמדהבצל
בתנאיםהיום,משערתחלקלפחותלבלות,ת iאפשרניתנה

אנושיים.

לאורךשהשתרעוגנים,נכללוקוננתשלהביטובגבולות

המקצועילבית·הספרהמלחמהלפנישייכיםרחיוריליההנהר
בגיסוהמקצועי·הספרביתהנהלתנוצרים.לילדיםולמעון
ותיאר·מעיז~יתלחקלאותקורסיםוארגנהההזדמנותאתניצלה
בית·הספרגדלקצרזמןתוךונערות.נערים 40בשבילוטיח

ניהולעםבבדבד . 1soל·הגיעתלמידיוומספרהמקצועי
אורגןלנזבוגרים.מקצועיתלהכשרהפעילותגםחיתהכיה"ס
לעבודהגיטומתושביעשרותלכמהשאיפשרלבנאיםקרוס

לאינסטלאטוריםראשוןיוםשלקורסיםאורגנוגםכךבכנין.
רמכרנאי·רכב.

ענייניעלחדשממונהלתפקידונכנס 1942באוגוסט-26ב
פקודהה"שטאדט·קרמיסאר"הוציאבימיוק~פן.רשמוהגיטר

בתי·הספראיפוא,נסגרו,בגיטר.כלשהיהוראהעלשאסרה

המקצועי.בית·הספרלרבותבגיסו,שהוקמו
ההוריםאתבהיר.ביוםכרעםהנוערעלבאההפקודה

לפלוגות·שובהכניסוהנועראתילדיהם.לגורלחדרהאחזה
המשיכוהחוגיםאךנסגרו,והסדנאותהגיטושלהעבודה
לבית·מסביבהתארגןאףהנוערשלוגרעיןבמחתרתלפעול

הסגור.המקצועיהספר

רב.זמןק~פןשלשלטונותקופתנמשכהלאנסבדרך
אצללקבלה"אלטסטנראט"השתדלקובנהאתעוזנואחרי

בית·הספראתמחדשלפתוחהיתרמילד,החדש,הממונה

שבית·הספרהיוה"אלטסטנראט"שלנימוקיוהמקצועי.
לעבודשיוכלוטובים,בעלי·מקצועלאמןמאפשרהמקצועי

שמספרן·העירוניות,ובבריגאדותהגיטרשלבבתי·המלאכה
ובנובמברההיתרניתןרביםמאמציםאחריהזמן.במשךגדל

פעולתו.אתהמקצועיבית-הספרחידש 1942
ביה"ס.שלרגילהבלתיהתפתחותחלה 1943שנתבמרוצת

הכללייםשבתי·הספרמכיורן ,-350להגיעהתלמידיםמספר
אתהמקצועיבית·הספרהנהלתהרחיבהסגוירם,נשארו

יז~לחבר·המוריםבתוך . 10בגילילדיםגםוקיבלהפעולותיה
הקודמיםבתי·הספרמוריבהסתרנכללוהמקצועי·הספרבית

 .איפראניתנה,המקצועיבית·הספרשלהמסורהתחת .שנסגרו
כללי.חינוךהצעיריםלילדיםלהקנותאפשרות
מיוחדחתכנית-לימודיםהונהגה 13גילעדהילדיםבשביל

 .טבעאידיש,עברית,חשבון,למדוהםביום.שעותארבעבת
ביה"ס,שלבסדנאותמקצועית·דה 1עבגםזהומלבדהיסטוריה,

שלאפשרותניתנהלבניםרעבדוות·י.דתפירהלמדוהילדות
יותרהמבוגריםהתלמידיםופחחות.נגררתמסגרות,ביןבחירת
לימודיםשלשעות 3-2מלבדביום,שערת 5עד 4עבדו

עבדההחקלאותקבוצתרפיסיקה.טכנולוגיהשרטוט, :עיוניים
עיונייםשערריםגםקיבלהזהומלבדבית"סשלידבגנים

בהי"סשלפדגוגימנהלבתורלעברדת·אדמה.הקשורים
ה'בקוננה,"אררט"בית"סשללשעברהפדגוגנתמנה

מרעב).ר tבדאכ,(מתסטרלצקי

שלישי""סדרהמקצועיבבית·הספרהתקיים 1943בפסח
מיוחדתהגדהאזחוברההציוני.הנוערקבוצותעל·ידישאורגן

הקריאוההגדהאתפוליטיות.והצהרותהיסטוריותתמונותובה

גורלועלנאומיםנישאולחלקחלקביןוביחידות.בציבור
בארץ·ישראל.ומתגשםההולךהחזוןועלהיהודיהעםשל

בית·לצוניבניןעודהעמידשה"אלטסטנראט"אף·על·פי
והנערותהנעריםלכלמקוםדיבוהיהלאהמקצועי,הספר
ליום.מיוםגדלומספרםתלמידיוביןלהימנותשרצוחגיטושל

רביןהתפתחותו,לשיאהמקצועיבית·הספרהגיע 1943בקיץ
שרוייםהיובוהטראגיהמצבשנשכחכמעטביה"סכתלי

הגיטו.יהודי

מפוחחהמקצועיבבית·הספרשביקרהנוערהיהכללבדרך

פרירגיל,בלתיבאופןבנסיון·חייםעשיררוחנית,מבחינה
המכשולים.כלאףעללהתקדםורצוןכשרובותבעלהאימה,חיי

שלוובאהבת·החייםמרצובשטףבאופטימיותו,נסחפולפעמים
נוערעםבמגעשבאווהמדריכיםהמוריםבפרטהמבוגרים,אף

למרותוהנעוריםהילדותשלהקסוםלעולמהכאילוונקלעוזה,
עליהם.שריחפההכליהסכנת

לאמנות,המחלקההמקצועיבבית·הספרנפתחה 1943בקיץ
הבנותנבחרוזרלמחלקהמושקט.חגב'חאמנ·תשלבהנהלתה
חולדות ,ציורותיאורטית,מעשיתלמדו,והןביותרהמוכשרות
(רקמהעבודרת·ידשלמעשיוביצועהצבעיםתורתהאמנות,

 14בניהמוכשריםהנעריםבשבילסמינרגםנפתחרעוד).

ההומא·בשטחישפיראח.נ.הדוצנטוחרצהחורהשבו , 16עד

שהשתתפואלההיואמוריםהתכניתלפיוהמדע.ניסטיקה
סגירתאחריבביה"ס.השוניםהחוגיםמדריכילהיותזהבסמינר
המקצועיבית·הספרלהנהלתשפיראד"רנכנסהכלליביה"ס

התלמידים.בקרבהתרבותיתלפעולהוממרצומזמנווהקדיש
בהשתתפותושיחרתהרצאותאורגנוהמקצועיבבית·הספר

טיקטין.רחייםשפיראיצחקמלמ,ראברהם-הנוערבאי·כרח
קובנה.גיטושלהמחתרתבאי·כוחהיואלהנציגיםשלושה

בתמקהלההוקמה :הכיווניםבכלהתרחבהבביח"סהפעילות
והמנצחלזמרההמורהשלבהנחלתותלמידים,-100מלמעלה

מוצגיםלאיסוףגםניגשוזמןבאותובדאכאו).(מתגרבוב.
אתלהצגההכיןלוויהוולףתערוכה.בשבילהמחלקותמכל

בוצעוחדשיםכמהאחרי"המקובלים".פרץי.ל.שליצירתו

ביה"ס.כתליביןהתקיימההחגיגיתוההצגההתכניות
המסגריה,שלמוצגיםהוצגוביח"סשלהחיצונייםבחדרים
עבודותחקלאית,תוצרתגםהוצגווהמתפרה.הנגריה,הפחחית,
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לפהמפהמלאהיההאולםודיאגרמות.ציודיםאמנותיות,
התערוכהפתיחתתכניתמהגיטו.יהודיםוסתםהודיםתלמידים,

נגינהפרקיכמההאלה,השורותכותבשלפתיחהדברי :כללה
שלבלטריקוד"הללויה"),עודו",("עודוהמקהלהשלושידה

(וינשל)אקמןפולהגב'שלבהנהלתהמוכשרותתלמדיות
בעתו aניס(שניהםצעיריםכנריםשנישלוהופעות-יחדי

ד"רנאםהערבשלוהשניהראשוןהחלקביןהביטו).חיסול
של"המקובלים"להצגתחיתהגדולההצלחהשפירא.ח.נ.
המסיבהאתגרינהויז.הד"רנלהבנאום·סיוםנשאשאחריהפרץ,

וכןהביטו,תושביבשבילפעמיםכמהוערכוחזרוהחגיגית
שבועות.כמהנתקיימההתערוכהשדה-התעופה.עובדיבשביל

לעצםבנוגעמדאיגותידיעותלהגיעהחלו 1943בסתיו
ס.ס.וקציניהגישטאפושלגבוהיםפקדייםהגיטו.שלקיומו
ידי·הסתננומסויימיםממקורותבגיסו.תכופיםביקוריםערכו

קשיםימים 1vסימניםהיוה·ס.ס.לדשותיעבורשהגיטוערת
גקה,חדש,מפקדהגיע 1943בספטמבר-8בובאים.מתקרבים

גקה,פיקוםד.תחתהגיטראתקיבלואולהס.ס.אנשיבלורית

ליהודים.באכזריותונודעשבוממחנה·דיכוזבארוצח,פניבעל
ושתו·למחנה·דיכוזיהיפךשהגיטול"אלטסטנדאט",הודיעהוא

עלרמזזהמלבדאחדים.מחנות·עבודהביןיחולקושביו
חדשיהבאים.בחדשיםלפועללהוציאןשברצונואחדות,גזירות

חידשהגקהבגיטו.חדדהימיהיו 1943ספטמבד·אוקטובר

העבודהבפעולתו.להמשיךהמקצועילבית-הספרבינתיים
שבאעדוגדל,הלךהתלמדייםומספרנפסקולאוהלימדוים

 2,700באכזריותהביטומןהוציאוכאשד , 1943באוקטובר 26ה·

למחנות·העבירוהמבוגריםאתוטף.נשיםגברים,-יהדוים
וחלקםאיומםי,תנאי·קיוםשררושברם,באסטוניה,עבוהד
הלשמדהנלקחווהזקניםהקטניםהילדיםשם.ניספההגדול

תלמידים. soכ·בית-הספראיבדזאתב"אקציה"באושוויץ.
לעבודהשובללכתהביטותושבינאלצוה"אקציה"למחרת

אחדיהחל,המקצועיבית-הספדהיום·יומית.למחיהיולדאוג
בלבובמועקהבעינייםבדמעותבפעולתו.תדהמה,ימיכמה

שלהריקיםהמקומותעלבית-הספרוילדיהמודיםהסתכלו

בצוותא.עימםישבובלבדקצרזמןשלפניחבריהם,
מרכזילמחנה-ריכוזרשמיתהביטוהפךבנובמבר-1ב

המאורעותלאחרגםנקראהואהביטויהודיבפי(קאצעט).

 • 1944ביוליחיסולועד"גיטו",האיומים
הועברושחלקםהגיטו,תושביפיצולשלהתקופההתחילה

בגיטוהתושביםמספרלקרבנה.מסביבעבודהבמחנותלחיות
אךוהלך,פחתהמקצועיבית-הספדתלמידימספרגםובהם

מצדעל·אנושייםלמאמציםתודותנמשכווהלימודיםהעבודה
והמדריכים.המורים

ממחנות·העבודהשלמותמשפחותלהוציאהצליחולפעמים
בבית-הספרשלמדוילדיהםבזכותוזאתלגיטו,ולהחזירם
מעיןמצאובולביה"ס,ביתד·שאתהתקשרוהילדיםהמקצועי.

האיומה.מהמציאותרגעיומרגועמפלט
 , 1944בארשיתוניחרד , 1943שנתשלהאחרונםיבחדשים

בגיטוההודיםהמקצועי.בבית-הספרהתלמידיםמספרפחתשרב
בעירנוצרימכרולמצואלחפש-אחדלרעיוןכולםנתפשו

עלהידיעהמהגיטו.היודיילדלרשותולקבלשיסכיםבכפראו
הראתה 1943בנובמבר sב·שאורליבגיטוהילדים""אקציית
הנעריםסיכוייכייצויין,קובנה.בגיסולילדיםצפוימהברורות

הלי·שכןהילדות,מסיכוייפחותיםהיונוצריםאצללהתחבא
מבוגרים.יהודיםנעריםלרשותםלקחתפחדוטאים
חמק·בית-הספרוכיחודהגיטו,הזדעזע 1943בדצמבר-2ב

הראשיהרבבןשפירא,חיים-נחמןשד"רהידיעהלשמעצדעי,

קובנה),בגיטו(שנפטרשפיראאברהם·דובער ,,קובנהשל

הרבנית,אמועםיחדה"גישטאפו"על·ידיהביטומןהוצא

-הטראגיגורלםעלנודעימיםכמהכעבורובנו.אשתועם
השלושיםביוםערךהמקצועיבית-הספר . 9ה·בפורטנרצחוהם

ותלמידיםמוריםהדגול.המחנךשללזכרוערב·אבללהירצחם
לפתעשנעקרההמזהירה,האישיותאתשבורי-לבהספידו
מתוכם.

תכופיםביקוריםגקהערךהראשוניםשירותוחדשיבמשך

התלמידיםבקרבחרדהעוררביקורכלהמקצועי.בבית-הספר
עלהמקצועיבית-הספראתלשכןהצעותהושמעווהוריהם.
ששםהנחהמתוךהביטו,שלגדולים"ב"בתי·המלאכהמחלקותיו

בבתי·הצפיפותבשלאבלהתלמידים,שלהבטחוןרגשיגבר
הדבר.בוצעלאהמלאכה

תלמידים. 440המקצועיבית-הספרמנה 1944בפברואר
כמוכרטיסי-עבודהחולקולתלמידים . 10-9מגילילדיםנתקבלו

מתוךזהוכל , 12כבנינרשמוהצעיריםוהתלמידיםלפועלים
עללחצוההוריםלילדים."חיסון"מעיןישמששהדבראשליה
ולשםהצעירים,בניהםאתלקבלהמקצועי.בית-הספרהנהלת
ארו·ומכנסיםגבוהותנעלייםגבוהים,כובעיםהלבישוםהסוואה

הנהלתאלפונותהיוהאמהותגילם.דמותאתלהעלותכדיכים,
 1לבית-הספרילדיאתקבלונא,"ראו :בתחנוניםבית-הספר

 ...עבודה"כרטיסלותנוילדי,אתהצילוגדול,כברהואהלא
- 1944במארס 28-27שלהנוראים""הימיםהגיעווהנה

קרבנה.בגיסוקשישים mהילדיםאקצייתבוצעהבהם
מהןנפש,-1200כה"גישטאפו"אספהימיםשניבאוחם

שהועברולאןהועברולקרונות·משא,שהוטלוילדים,ד ooכ-
ונרצחו.

להסתיררביםהוריםהצליחועודל"אקציה"הראשוןביום
במשךלהקיםשהספיקו("מלינות"),במחבואיםילדיהםאח

הגרמניםאךגג.ובעליות·במרתפיםוכןהקודמים,החדשים

שהיולרשימותבהשוואההילדיםבמספרב"גרעון"הבחינו
-28ההחמרת,ביוםגםה"אקציה"עלחזרוכךומשוםבידיהם

ומצויידיםכלבי·גישושבלוריתבאוהםיוםבאותובמארס.
עודאספולביתמביתבחיפושיםומוטות·פריצה.בחמרי·נפץ

וקשישים.ילדים 300
הובררימים 5כעבורהמקצועיבית-הספרשובמשנפתח

שנשארוהילדיםתלמידים. 54מביה"סנעקרושב"אקציה"
אבלהגישטאפו,אנשיעל·ידיתחילהנחטפוהםשגםסיפרו
המקצועיבית-הספרשלכרטיסי·העבודהאתשהציגואחרי
רביםשבמקריםהדייעה,הצעיר.מראיהםאףעלמהםהרפו
שהצליחוהוריםהניעהמכליה,ילדיםכרטיס-העבודההציל

המקצועיבית-הספרהנהלתעלללחוץילדיהםאתלהחבאי
עלקיבלומצידםההוריםצעירים.יותרעודילדיםלקבל
גרמניאוחםשישאלשבשעהילדיהםאתולתרגללחנךעצמם

שנר" 13 :תמידיענוגילםעל
אחלהוציאההרריםמאמציגברוהילדים""אקצייתאחרי
העיהר.הגיטרמתוךהניצוליםהילדיםשארית
יוכללשביה"סהלחץגברהמקצועיבית·הס~כרהנהלתמצד
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שעבדןההררים,גםהגיסר.שלהגדולים""בתי·המלאכהבמסגרת
לתוךיוכנסהמקצועישבית·הספרדרשובבתי·המלאכה,בררכם

אלהים.בקירבת·מקרםיימצאושהילדיםכדיבתי·המלאהכ,
המקצועירבית·הספרלדרשיהנענתהבתי·המלאכההנהלת
בשבילצריפים 2הוקצוביה"סלתלמידילבתי·המלאכה.הועבר

התלמדייםהתפירה.למחלקתהוכנסוהנערותוהנגרתי.המסגריה
העיונייםהלימודיםמשמרות.בשתיביוםשעות 4עבדוהצעירים
שלשונותמחלקותביןחולקורביםילדיםלגמרי.הופסקו

שערדרךיהודיםהמוניכשעברוובערב,בבוקרבתי·המלאכה.
בית·הספרתלמידיאתביניהםלראותההיאפשרבתי·המלאכה,

מבוגרים.פועליםכמופנים,חמירישצעדוהמקצועי,
במסגרתבפעולתוהמקצועיבית·הספרהחל 1944באפריל

גיסוהיהכבר 1944וביוליהגיסושלהגדולים""בתי·המלאכה
אחוזיםהתלמידיםהיוהספוריםהחדשיםבמשךמחוסל.קובנה
לסיירוה·ס.ס.הגישטאפואנשיהידברשבועכלמוות.אימת

שמל·בשעההתלמדיים.מחלקותעלפסחוולאבבתי·המלאכה
התלמידהיההתלמידיםלמחלקותמתקרביםהיואלהאכי·חבלה

אפילוהילדים,היוהאותולשמעמותנהאותמשמיעהתורן
ולדפוקבמשחזותיהםבחזקהלשפשףמתחיליםתשע,בני

עצמםהחזיקווהםרצינייםתמדיהיוהילדיםפניבפטישהים.
היובתי·המלאכה,אתהתלייניםבעזובממרשטרים.חייליםכמו

איזהאולייסקי,מר"רבכן, :בשאהלתמדיאליפוניםהתלמדיים
שיאירוהאםזמרוצםיהיוםהיוהאםןעלהיםזהעשהרושם
 ."דשלנרבתי·המלאכהאת

הקטניםהתלמידיםאתלהחביאנאלצנוקרובותלעיתים
ילדיםבגיסונשארושערדהמרצחיםמעיןלהעליםכדיביותר,
לאבתי·המלאכהלהנהלתהורהבעצמוגקהכאלה.קטנים
שחששכנראההשונות.הרעודותבפניהקטניםהילדיםאתלהציג

שלמה""מלאכהעשהשלאבטענותיבוארעליוהממוניםכי
הילדים"."אקצייתבשעת
בסביבההמחנותוכלקרבנהגיסוחיסולהחל 1944ביולי 6ב"
תלמדייממאותהמקצועי.בית·הספרעלגםהקץהקץיואז

בית·לעשרים.קרוברקבחייםנותרוהמקצועיבית·הספר
הגיטרנוערשלקיומולמעןומאבקוהגיטרשלהמקצועיהספר

שלהאימיםבפרשתביותרהמזעזעיםהפרקיםכאחדיצריינר
החיוניותשלכסמלהישמשוגםהםזהעםליטא.יהדותחורבן

שלחינוכולמעןהיהודיהעםשלנפשרמסירותושלהיהודית
הצעיר.הדור

דכדוךשלבימיםהמונים,רצחשלוהנוראיםהאפליםבימים
הדגים-החייםלמעןנואשומאבקתחתית"שאול"עדהרוח
ביותרהנעליםבגילויהימסיררת·הנפשמידתאתקרבנהגיטר

האומה.קידםהמשכיותלמעןהמאבק-הילדיםלהצלתבמאבקו
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בגזטןכורסזקה

בגיטר,הדיועיםמהמרסיקאםיהרפמקלר,מ.פנה 1942ביולי

יהודים.בגביםשלתזמורתבגיטרלהקיםבהצעהי"אלטסטבראט"
ובחוגיםב"אלטסטבראט"סועריםויכוחיםעוררהההצעה
מצדדיבפיהןבעלי·משקלנימוקיםהיובגיסו.הציבוריים

דיברהתזמורתהקמתנזכרתמתנגדיו.בפיוהןהנועזהרעיון

ולהסיחאותםלעודדהגיטר,כלראישלרוחםעללשמורהצורך
מצבםגםהברגות.המחשבותמןדעםתאתמוסיקהבאמצעות

דחיפהשימשבגיטומקצועיםיבגביםעשרותכמהשלהקשה

בחייםבכבדחלקאלהלנגביםהיההמלחמהלפניהדגר.לביצוע
בקבי·ניגבוכתיקכןשכשניםמהםהיוהעיר.שלהמוסיקליים

ותקבעליהיוהנגניםכלהליטאית.האופרהשלבתזמורתערת
כמעטבעיר.הנגניםטוביבתורידועיםהיוורובםמקצועי

חרא·בחודשיםאןשלהם,נלי·הנגינהאתלגיטוהביאוכולם

הדבריגיעשמאבלב,דאימוןלשםאפילולנגן,פחדושונים
דבראינטליגנציה","בניבהםיראווהללוהגרמניםלאוזני
לעסוקהנגניםכלהשתדלוזאתמסיבהרבה.סכנהבושחיתה
במשטרתלשירותשנתקבלוהמםחיואחרות.בעבודותבגיטו
הנגניםקמעאהתאוששוהשקט""תקופתהחלהכאשרהגיטר.

נתבררכושרם.עללשמורכדיבנגינה,בסתרלהתאמןוהתחילו
להקמתכלי·נגינה,מעטלארגםמצוין,אנושיחומרבגיסושיש

לשמה.ראותיתזמורת
מצדהתזמורתהקמתלרעיוןנמרצתהתנגדותחיתהמאידך

בהקמתכירבה,במרירותשטענובגיטר,אנשי·ציבורמספר

ואסורהקדושים,זכרחילולמשוםיההיבגיסווקיומהתזמורת
יציאוכישאיימוגםהיוקברותיהם.עלקונצרטיםלערוך

זהעלבכוח.אפילולנגינהויפריעוהקונצרטיםנגדבהפגנה
לתתאפשרשבמוסיקהבגיטו,קונצרטיםעריכתמחייביהשיבר
וכאבאבל"שללרגשגםאלאשמחה,שללרגשרקלאביטוי
המתנגדיםגםסוףסוףשוכנעוקשותהתלבטויותאחרינפשי.

השלילית.עמדתםאתנטשוואט·אט
אתלהקםיב"אלטסטנראט"הוחלטבעניונרקבדיוןאחרי

קשייםעללהתגברהיהצריךזהדברלבצעדכיהתזמורת.
שלקנקנםעלרבהבזהירותלתהותצריךחיהכלקודםרבים.

כזאת.יהדוית""חוצפהכלפיעמדתםתהאמהולדעתהגרמנים
ה"שטאדט·עםזהירמגעואחריה"שקט"בתקופתזההיה

מצדיםשאיןהתבררהגישטאפו,עםרכןהגרמני,קרמיסריאט"

בגיטו.תזמורתלהקמתהתגנדות
המפור·הישיבהבניןרקבחשבוןבאלקונצרטיםאולםבתור

כלביםלפגרימקוםלגרמניםשימשאשרבסלאבודקח,סמת
להתקיןסיעיוהקטנים"ר"בתי·המלאכההגיטומשטרתשנהרגו.

הגםקטנה"."פילהרמ;ביהצורתקיבללאטולאטחאולםאח
התזמורתבחשבהבמשטרה,שירתולאהתזמורתחברישרוב

המשטהר.שללתזמורתהביטושלהאדמיניסטרצהימבחיבת
רושםהשאירוהוא 1942באוגוסטנערךהראשוןהקונצרט

סיוט·הדמיםשהחללאחרשנהזההיהשומעיו.כלעלעצרם

 ,התזמורתשלהראשוניםהצליליםנשמעואךליטא.יהודישל
-בבכיכולםפרצוומידהלב,אתהקורעםינדרי""כלצלילי

 .וצנחההתעלפהאחתאשההמאזינים.גםרככוהנגביםבכו
שהלכהיהדוילרופאנשוהאבצרויה,גרמניהדדקאזרחיתה
בעיר.להישאריכדלהחיתהכיאםלגיסו,אחריו

תרבות•לגורםוחיתהיפההתזמורתהתפתחההזמןבמשך
זמרםי sר·בגבםי 35בההשתתפוהביטו.בחייחשובואמנותי

כנר·ראשרזהרפמקלר.מ.המגרסההומנצחהכברשלבניצוחו
חיצי·שלהמוסיקליהעיבודסט,פל.א.הכברהיההתזמורתשל
היצירותושלהידי,רפ.הרפמקלרעל·ידיבעשההעבריותרות

בקביעותבערכוהקונצרטיםברוידא.ס.על·ידי-באידית

שרבות.בהזדמנויותקונצרטיםנערכולכךנוסףכשברע.פעמיים

לצייןישבמיוחדמאזינים.שלרבקהלמשכוהקונצרטיםכל
שללזכרם ) 1943 (תש"גתמוז 1ב·כשבערךהקונצרטאת

הגיטרשלה"קסירקוט"גזירתביצועאחריביאליק.ו·ח.נ.הרצל
נערכוכןבמחנות·העברהד.גםקונצרטיםהתזמורתערכה

תכנית-הקונצרטיםובחנוכה.בפוריםלילדים,מיוחדיםקונצרטים

בעיקרכללההיאתינית.ממרסיקהרקתמידמורכבתחיתה
תלוי,גובר,אלמן,אנגל,אחרון, :הידויםמלחיניםשליצירות

ז'יטרמירסקי,צייטלין,צימבליסט,שליט,גררזרבסקי,לבנדרבסקי,
משלקלאסירתיצירותנוגברכמר·כןמבדלסרן.מאידנו,גבסיך,
מא.דגבוההמרסיקליתברמההיההביצועהמלחינםי.גדולי
אתלאכיאםהביטו,תושביאתמעביריםהיוהמרסיקהצלילי
עינוייהםאתקצרלזמןמהםמשכיחיםאחר,לעולםכולם,

נפשיים.רת mכלהםומוסיפיםוסבלותיהם

לפעמיםבאיםהיוהגיטו,מיפקדתמאנשיבעיקרגרמנים,גם

הגיטר,שלהאחרוןהמפקדבימיהתזמורת.שללקונצרטים
כשבילסגוריםקונצרטיםכמהפקודתו,לפילעררך,באלצוגקה,
ה·ס.ס.אנשי

תכופותאבללמדי,טובהיהלתזמורתהגטירכלואייחס
ה"יעלות",בעיקרנהניםהקונצרטיםמןכיטענות,גםהושמעו

בגיסו.וה"גבירים"התקיפיםכלומר
המנצחעל·ידישאורגנהתזמורת·מנדוליבות,גםפעלהבגיסו

זותזמורתגםהגדולים"."בתי·המלאכהמעובדיבררשטייןא.

הגיטרבחיירישוהמכיאםרצינית,מוסיקליתבעבודהעסקה
זמן·מהפעלהכןהארשונה.התזמורתשלמזהבהרבהקטןהיה

המקצועי.מבית·הספרילדיםהשתתפובהמקהלת·ילדים,בגיסו
בתןהמוכשריםלילדיםגובר.דבניהלהווקליתהעבודהאת

שעררי·ירקדו.ל,הםנתבהאנצל·קירגרג'בישעררי·בגיבה.םםופל
אשרהתזמורת,מחבריאלהניספר.התזמורתוזמרינגבירוב

דאכאו,שעל·ידלמחברת·הריכרזהביטושרידיעםנתגלגלו
בשבייקונצרטיםערכהלזמןשמזמןתזמורתשםגםהקימו

החשרוראחריהמחברת.עצוריובשבילהמחנותמיפקדתאנשי
קונצרטיםוקיימהגרמניהשלהאמריקאיבאיזורהתזמורתפעלה
הפליטה.שאריתיהודיבשביל
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וטןבגדתחוו·ה

בגאוניההיהודיבעולםמפורסמתשחיתהקובנה,קהילת
הטרגיים,בימיםגםרוחנית,מבחינהחת,ללאנשארהוישיבותיה,

ההשמדה.סףעלבעמדה

מעשישלגלעבר 1941יונישלהאחרוניםהימיםבעשרת
היוהללובימיםבליטא.היהודיהקיבוץראשעלושרדרצח

בשעתהראשונים.הקרבנותביןהישיבותותלמידיהתורהגדולי
ביוני, 26 ,'הליוםאורקובנה,יהודיעלהראשונותהפרעות

וראשארסובסקי,זלמןר'המקומי,הרגבסלאגרדקהו eניס

הרבהגםר eניסלילהאותרהורביץ.שרגא·פייבלהרבהישיבה
ישיבה.בחורי

האקםיביס-על·ידישבוצעוהראשוניםההמונייםבמעצרים

 ,וסומןאלחנןרביהמפורסם,הגאןוהעצוריםביןהיוםים
הובאאחריםעצוריםאלפיעםיחדבגרנרגיץ.הישיבהראש
ונרצחו.באכזריותערבושםהשביעי","הפורטאלהגאון

למקררליםאיהדוישלהעמוקהקשרהתגלההללובימים
ולהיותהפורעיםלידיליפלוהסכנהכשנשקפהגםהיהדות.
יהידונמנעולאמורת,היהשפירושולפורם,מועברים

רבש"עלפנישיחםאתשםלשפוךלבית-המדרש,לבואקרבנה

ברחובהחדשבית-המדרשהקדושה.בתורהנחמהולמצוא
בשנים,עשרותמשןהדתייםקובנהליהודימרכזשהיהבירשטן,

בעיר.לשבתםהאחרוןהיוםעדכזהנשאר

גםנמשכושעל·ידררב"שטיבלן"בבית-המדרשהמניינים
ותפיליןבטליתמבית-המדרשלהילקחסכנהחיתהכשצפויה

תפילתאחריבוקר,מדיפעם.לאשקרהכפיהתפילה,בשעת
דודר'הרבעםבציבורמשניותפרקהקהללמדשחרית,

ורז'בלובסקי
כלואיםקובנהיהודיכלכברהיו 1941באוגוסט 1sב·החל
הגיטואתהגרמניםהקימולהכעיסכמובסלאבודקה.בגיטו
 60משןהגרלהפניעלהיהדותאורנגהממנואשרבמקום

רצההיהודי.העולםלכלרוחנייםמנהיגיםיצאוומשםשנה
חיסולםבדרןהאחרונהתחנתםתשמששסלאבודקההגורל
ליטאיהודיביןהקשרנפסקלאסלאבודקהובאותההפיסי,
האחרון.רגעםעדוהתורה

בתי·מדרש.הרבההיווהמוסר,התורהמרכזבסלאבודקה,

הגיטו,הקמתעםמהם,רביםהפכובדירותהמחסורבשל
עודההיודיםגרובוהגיטו,שלאחדברובעמגוריםלמעונות

נשארוהראשון")."הרובענקראהוא(בגיטרהמלחמהלפני

 1דווארברח'המת""הלוויתבית·הכנסתתפילהלצוניאיפוא
הי,'בשבתהישיבות.ברח'משה""אוהלבישיבתאחתוקרמה
מפורסםבעל·מוסרגרודזנסקי,אברהםר'הרבאצלמנידעורכים
בסלא·כנסת·ישראלישיבתשלהרוחניומנהלההיהודיבעולם
והמרהדהמחנךגרודזנסקיהרבנשארהאחרוןיומרעדברדקה.

דברי·מוסרמשמיעהיהלישיבה,בדרכושבת,מדיהגדול.
שלקיומוימיכללחיים.זרןלבני-הישיבהוהוהרעמוקים
התורה.בניעלאברהםר'שלהגדולההשפעתוהורגהשהגיטר

בבתי·המלאכהאברהםר'נמצא , 1944ביוליהגיטו,פינויבשעת
השוטריםגילוביולי) 11 ,'ג(יוםלפינויהרביעיביוםהגיטו.של

ר'אתהגיטו,לחיסולבמיוחדשהובאוהגרמנים,הצבאיים

הואאכזרי.באופןבופגעאחדגרמניבבית-המלאכה.אבהרם
בגיטו,לבית-החוליםהעבירוהומידקשים.יסוריםמתוןהתעלף

 12 ,'ד(יוםלמחרתפסקו.לאכאביואבלזריקות,קיבלשם

ולים nבבית·האשהגרמניםשלחותש"ד)תמוזכ"אביולי,
הקדושיםכלעםיחדבלהבות.עלהחוליוכלעלוהמוסד

אברהם.ר'שלהגדולהנשמתוגםהשמימהעלתהוהטהורים
כל ;עצומהחיתהבגיטרגרודזנסקיאברהםר'שלהשפעתו

בערללשאתוחייבלישיבהשיירעצמוראהמתלמידיואחד
הגיטו,שלהראשוניםבימיםתלמידיה.עלמטילהשהישיבה

מתאמציםאנשיםהיוטוטאלית,חובת-עבודההונהגהבטרםעוד
הצפיפותהרעב.אתלשכןמצרכי·מזוןלהביאכדיהעירהלצאת

זהגידפונדחקו,אנשים ;מאדגדולהחיתההגיטושעריליד
אתושיככוהגמראלידבני·הישיבהישבוזמןאותוזה.את

בהתמדההצטיינובני·הישיבהופלפול.בחידושי-תורהרעבונם

לגיטר,הראשוןמהיוםגילו,בלימודםתרדה.בלימודעילאית
אתלהמיתהנאציםשלהאכזריתלמזימתםרוחניתהתנגדות

היהודית.והנשמההגוף

שדה-התעופהלבגיןכוחרת·עבודהק eלסהגיטונאלץכאשר
בני·השייבהעלהיההעירוניות",ל"בריגאדותרכןבקרבנה
עלאותםליורההקדושיםהספריםרוחאבלמהגמרא,להיפרד

צאתלפנישמע,כרויותהיושאזנירמיכלושעל.צעדכל
התורהקולאתיעקב,קולאתובשובן,לעבודהה"בריגאדות"

מעטיםלאפנוי.רגעבכלגמראהלומדיםבני·הישיבה,של
עימםאותולוקחיםספר,מסתיריםשהיובני-הישיבותהיו

נידחתפינהבאיזונחבאיםהיושעת·כושרובכללעבודה,
החורףבימיבתרהד.מתעמקיםוהיותשורם,לאשעין-השומרים

האירבטרםערדלעבודהיוצאותה"בריגאדות"היוהקצרים
כדיהראשונה,בהפסקהמשתמשיםהיובני·הישיבההיום.

ולהתפלל.תפיליןלהניח
בית-הכנסתהעבודה.לאחרבערב,היההתורהלימודעיקר

העבודהמןשרבםעםתורה.שלאכסניההפןהמת""הלווית
משערהראשונהדרםכחיתהויגעים,חלושיםקפואים,רעבים,
 ;בחבורהלמדרכאןהמת"."הלוויתבית-הכנסתאלהגיטו

סבלם,כלאתשהשכיחהתלמודיםעלהסתערובהתלהבות
לימודבשעתמשתגיתחיתההבעת-פניהםומצוקתם.יסרריהם

האבדוןסףעלנמצאיםאלהשאנשיםהיהניכרלא . mהתר

לושנזדמןיהודיכלשלבזכררנויישארתש"גקיץוהחשמ.ן
בני·הישיבהבערב.-9ל 5השעותביןבית-הכנסתלידלעבור

בישיבה-רבתיהיווכאילומסכת·בכוררתבחבורהאזלדמו

כתיקנם.בימים

לילהאותותש"י.שבוערתשלהראשוןהלילההיהרב·ררשם
הטובים.בימיםכמרהתורהבקריאתלבלותבני·הישיבההחליטו
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מןיוצאיםוהתמדהלימודמתוךבביה"כעליהםעברהלילה
ליל·הקשה.מהעבודהורצוץעייףשהואשכחאחדכלהכלל.

פקחהזועצמיתהקרבההגיטו.בכלחזקחדמצאזהשבועות

עשויוכוחיהודיתלגבורהביטויממשבפועלשראורבים,עיני
מאמרדצקמהעדבחושראואנשיםישראל.שלחתללא

יישברשלאיהודיעלהשומרתחומהתורה",זו-"rזומח :חז"ל
הזמן.פגעיעל·ידי
עםלהשליםיכלושלאיהודיםגםהיובני·הישיבהבין
הפסק.ללאולמדוהסתתרוהםהיום.כלמשךתורהביטול

בני·וחיפושים,ביקורתבשעתדג,יטו,משטרתגילתהפעםלא

ראובןגמרא.שלבסוגיהשקועיםאובתפילין,עומדיםישיבה
משלושהלמעלההסתתרמפולין,פליטבן·ישיבה,דנציגר,
לימודולילה.יוםשםולמדחרבהבעליית·גגבחורףחדשים
חורףכלהסתתראורלינסקילייבלמהקור.עליוהגןהתוהר
שלממשרד·העבודחמרגליתפ.מסכת·זבחים.ולדמתש"ד
מעבודות·המשתמטיםכלאתלגלותהיהשמתפקדיוהגיטו,
כאווירחיים,שאלתשזוביזעוושתק,כךעלידעהכפיה,

הבחור.בשביללנשימה
אלהמממל.המשולש""הח,טזכהמיוחדתלתשובת-לב

יפה,חיים·יצחק ;זימןרחמיאל :נלבביםבחוריםשלושההיו

אליהור'שלבבזשפירא,ומשה ;יפהיצחק·מרדכיר'שלבנו
לחברואדםביןוהןלמקוםאדםביןהןהתנהגותםשפירא.

שעור,לאיןחיולזולתשגילוונאמנותםמסירותםלמופת.חיתה
ניצלהמשולש""החוטובנפש.בלבלתורהקשוריםחםוהיו
העילויובמוסר.בתורהלהתקדםאפשרותוכלהזדמנותכל

אתםלנהלנוהגההיפוגרמנסקי,אברהם·מרדכיר'מטאווריג,
פקלנישקי,דודהבחורבגיטוזכהרבלכבודבמוסר.שיחות
בלימודתמידהיומחשבותיושכלהכלל,מןיוצאמתמיד

התורה.

דורות.משךבליטאשחושלהישיבה,רוחבגיטופעלוכך

בבית·היהמשנתםאתהפסיקושלאבני·הישיבותמלבד
הרבוביניהםבני·תורה,שלגמרא""דףהמת""הלוויתהכנסת

דר'גיברלטראלתרר'פרמוט,זלמןר'אוז'ינסקי,בנימין ,,

היהשקארוטא,משהר'סלאבודקה,שלרבהגורביץ,אהרן
יעקב""עיןמלמדהיהמעריבלפניבביה"כ.שעוריםשנימגדי

הרבההי ·מנחה,תפילתלאחרבשבת,גמרא.דףמעריבולאחר
בעיותאתומסבירדיומאמענייניבביה"כדורששקארוטא

השבוע.סדרתלפיהיום

אלקסוט,שלורבהאוז'ינסקיובנימיןשקארוטאמשההרבנים
בבית·חגיטו.חיסולבעתב'בבלוקבמחבואניספרפרלמן,הרב

בן·הישיבחבהנהלתחדרקייםהיההמת""הלוויתהכנסת
לקייםמאודובכלהשתדלגרודזנסקיאבהרםר'מקלישל.אברהם

ומחלקםסוכריותקונחהיהמכיסוהילדים.אתוללמדהחדראת
הברכות.אתאותםמלמדהיהשםלחדר,שיבואוכדיהילדיםבין

חברת 1943סוףעדהתקיימהחגיטושלהראשון"ב"רובע
חירשהרבשלבביתונמצאההחברהבחורים"."תפארת

הרבהיההחברהשלהראשוןרבהלינקובח.ברח'לופיאנסקי
ומאז ) 28.10.41 (הגדולה"ב"אקציהחלורגשהוצאבנדט,משה
מאדוקר'מאדוק.שמואלהרבהחבהרבראשעמדחיסולהועד
שבתמדישם.ללמדהחברהלמעוןמהעבוהדישרהולךההי

הרבאומאדוקהרבהשבועבפרשתשםדורשיםהיובשבתו

אשרי,אפרים

בחורים"תפארתחברתיסדואשריהרבעםיחדסגלשמעון

"תפארתלעבודתעזרורבותמדריכם.היהאשריוהרבהצעיר"
אבאלוב.האחיםבחורים"
לתפילהאולםבחורים""תפארתחברתהתקינה 1943בקיץ
חגיגיתהתקיימהתשי"גבאבבט"וקוקליו.ברחובולימדו

הופיעובחגיגההתורה.לכבודהפגנהשהפכהחנוכת·חבית,
בולר'בנאום.המסיבהאתפתחמאדוקשמואלר'חגיטו."פני"

עטוףכשהואהמזוזהאתקבעהחברה,שלהכבודיו"רפרידמן,

ה"אלטסטנראט"ומזכיראשרי,אפריםר'גםדבריםנשאוטלית.
המדברדורנגמרזהשביוםהזכירשקארוטאר'גולוב.אברהם

ישמשזהיוםגםלארץ·ישראל.לעליהלהתכונןהחלווהיהודים
נשאוכןוהסבל.מחצרותלגאולהחדשיםלחייםלמיפנה,סימן

לילהשעתעדבגיטו.אנשי·ציבוראחרים,אנשיםדברים
למש·רברוחניעונגשגרמהחנוכת·חביתנמשכהמאוחרת

וקירבהבגיטוותקוהחייםמקורשימשהזוחגיגהתתפים.

לתורה.רבים
"מזרחי"הסתדרותמטעםפעלהגיטושלהראשון"ב"רובע

שלהחברותאתמלמדיםהיושבתכליעקב"."ביתמוסדגם
דודר'היההרבבתנ"ך,ופרקשולחן·ערוךקצור"בית·יעקב"

 .) 1944בחורףבגיטו(נפטרלדין

דתית.פעולההתנחלההגיטושלוהשלישיהשניברובעגם

שםהיולאכךומשוםיהודים,לכןקודםהתגוררולאזהבאיזור
מביין"מניינים",שםנפתחוי·הגיטהקמתעםאךבתי·מדרש.

אביגפנוביץ,משח·מיכלהחייטאצל 7,ויטניוברח'חיהגדול
התקייםזהמנייןגפנוביץ.מרדכיבווילנה,הסובייטיהקטיגור

היולמעריבמנחהביןרג,יטו.שלהאחרוןועדהראשוןמיומו

ורז'בלובסקי.הרבשלבהבהלתוחדרשםחיהביוםשם.לומדים

שלמנייןזההיהזוסמן.פייבלהרבהחסידאצלההישנימניין
שםלומדיםהיושבתקבלתלפנישישיביוםבגיטו.חב"דאנשי

חסידות.ואומריםסעדוותשלושעורכיםהיובשבתתניא.
שפר.חייםעל·דיישסודר , 31מארגיוברח'גםהיהמביין

משאבץ,הרבשמוקלד,שמואל·יעקבר'הרבנוהגהיהזהבמנייד

אצלב'בבלוקהיהנוסףמנייןמנחה.אחריבשבתלדרוש
הרבבשבתותדורשהיהזהבמנייןגוטמן.גרשוןהרבמשפחת

שטיינפל.דתנחום

היותש"ב),(אדרשפיראהרבקובנה,שלרבהפטירתאחרי
דףשםמגידהיהאינטריליגטורומרבביתומנייןעורכים

הגיטו.תושביכלהשתתפושפיראהרבשלבהלוויתוגמרא.
הרבשלמותומיוח.דושיוןלכךנתנההגיטושלהקומנדטורה

השתתףולאחולהשהיההעובדהאףעלבגיטו.יהודיכלזעזע
יעדכאשריותרבטוחעצמואתאחדכלחש ,הציבורבחיי
בגיטו.אתונמצאקובנהשלשהרב

הגדיוזהבבית·מדרש .'בבבלוקמנייןנערך 1943בקיץ

שםלמדורוזן.ופייבלזרמשהר'אלו,שורותמחברגמראדף
באוקטובר 26 (לאסטוניהחאקציחאחריראש·חשנה.מסכות

להתקיים.חדלוהמניידהגדוליםהבלוקיםהופקעו ) 1943
 . cבבלוקלהתישיבהיתרניתןהראשון""הרובעפינויעם
בחורים""תפארתחברתגםלבית·מדרש.חדרהתקינושם

היהובערביםיוםכלהתפללובומשלה,בית·מדרששםקיימה
גמרא.דףמגידמאדוקהרב

סעדותבבית·מדרשהבחורים""תפארתחברתערכהבפורים

הגיטרשלולים nבבית·המנייןהתקייםהבוראיםבימיםפורים.
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קריקשצ•ן•ברח'מממלשפיראיהדרה·אלהירהרבאצלומניין
בני·הישיבה.רקכמעסהתפללוזהבמנייןקייצ'יר.

אצלמנייןשבתכלהתקייםהראשון""הרובעפינוילאחר
בתי·המלאכההפכור tכא· . 92יו'קריקשצ','קייצברח'כהןהגב'

לעבהדו,שםנתקבלוובני·שייבהחשובלמקום·עבדרהבגיסו
כלכמובנימיןבן·הי·ז,t,יבהשלביזמתומנייןשםגםקריים

כלבתי·המלאכה.הנהלתחברפרידמן,דב·ברשלובעזרתו
מתפלליםהיוההצריםבשעתעם.ברובשםמתפלליםהיובוקר
פתחובבתי·המלאכהשעבדובני·הישיבהבהשפעתמנחה.שם

אלהשררותמחברעל·דיישםאורגןזמןלאחר :כשרמסבחשם
היהבערבל·ן 5השערתביןבני·הישיבה.בשבילגמראדף

בחריפותשםלמדרהדף.אתמגידארז'ינסקיבנימיןהרב
ביןתחרותשםחיתהבגיסו,מפרשיםהיוולאהואילובפלפול.
בפרדיםרירמא.ביצהמסכתעלעברושםת. 1בקיא mהחריפןת

עברוהפוריםביצהמסכתעלסירםהדףחבריעשותש"ד
מרומם.במצב·ררח

מפעםעורכיםהיובתי·המלאכההנהלתעםיחדבני·הישיבה

וחגיגתתש"דשמחת·תורהחגיגתחגיגיות.מסיבותלפעם
הרוחותאתועודדוהאמרנהאתחיזקושנהבאותהשברעות

בגיסו.

ובאווירבגיסו,רבהמתיחותחיתהתש"דת·תררה nבשמ

אתדיכאהמחרליוםהדאגהה"קסירקרט".גזירתכברריחפה
בית·המדרשיהודיאבלנחמה,דברילמצואההיקשההלבבות.

אברהםר'אצלת·תררה nשמבחגיגתהרוחות.אתעוזרר

אתשהזכירהבצרהרבני·הישיבהשלהקפותהיוגררדזנסקי,
בישיבה.הטוביםהימים

בפועלהיואנשיםהשבת.שמירתעניוהיהבגיסומיוחדפרק

עובדיםהיוחלשיםאנשיםהשבת.למעןעצמםמקריביםממש
שירכלוכדירקמהם,משנדרשיותררבזמןכוחותיהםבשארית

לחילולחשששמתוךכאלה,היושבת.מנוחתלעצמםלהבטיח

ימישבעתבכלשעבדולאלההמיוחדתהתוספתעלויתרושבת
כאלההיונשוא.ללאהיהשהרעבבימיםהיהרזההשבוע,
מלא,עבודהיוםהיהלאבשבתקלדת.בבריגאדרתבגיסושעבדו

היוזאתובכללגיסו,חוזריםהיהודיםהיוכברבצהרים-12וב
זהיוםותמורתבשבתמלעבודנמנעיםאלהמבריגאדותרבים
בבריגאדהקשהעבודהאובשדה-התעופה,ראשוןביוםעבדו

באהבה.זאתכלעליהםמקבליםהיוהאנשיםרבילפינגר"."גריז
בבתי·החול.בימיצערםאתלהםהמתיקהשבתשמירתעונג

חופשייםלהיותהשבתלשומרירשותניתנהבגיסוהמלאכה
היובתי·מלאכה.בניקויארבחצרעבדוראשוןוביוםבשבת,

מקצר·בענפי·עבודהגגתחתעבדוהשבועימותשכלכאלהגם

להבטיחכדירקבחצר,שחורהעבודהעשרראשוןוביוםעיים

לטהר"הבא :חז"לדבריקויימרכאןהשבת.מנוחתאתלעצמם

אותר".מסייעין

מאכילתוהזהיריםולמסורת,לתורההנאמניםקובנה,יהודי

בנסיבותכשרמטבחלקייםאופןבשרםיכלולאטריפות,
בעקשנותאשריחידי·סגרלהנמצאואךהגיטר.שלהאכזריות

בני·ישיברתרבנםי,אלההיוכשרוח.עלשמרוהכללמןיוצאת
אסורים.במאכליםעצמםלטמארצוולאיכלושלאויהודים

כפול.סבלםהיההגיטרשלשבנתאיםמאליומובן
ב"ררבעמצותאפובת'ז~"גמצות.לקבל · mאכלדאגלפסח

למסורכידבתורעמדואנשיםמאותלינקרבה.ברח'הראשון",
חייבמהצ,לקבלשרהצמיכלמצרת.ולקבלשלהםהקמחאת
פחות 15%ב"היהשקיבלהמצותמשקלקמח.להביאההי

אלהלמעןלק"גמרק 15להוסיףעליוהיהעורדהקמח,ממשקל
אשריטין" nמערת·"רעדהוקםמצרת.לעצמםק eלסיכלושלא

שמוקלד.שמראל·יעקבהרבעמדבראשו

הוצאהראשון""הרובעקשה.המצותעניוהיהתש"דבשנת

תנוריםהיולארכןהיולאמצהלאפייתמכונותמהגיטר,
אמנםאפרבבתי·המלאכההמאפיותמצרת.לאפייתפנויים
שוררתמחברבבתי·המלאכה.העובדיםבשבילרקאךמצות,
מאפיית·ארגןמקלזsצק,מלמ,דיעקבבן·הישיבהעםיחדאלה,
בימיםפרדימן.דב·ברהרבהלהםעזרהבלוקים.באחדמצרת

ק"ג. 300ואפרמצרתלאפרתהתחילואדרשלהאחרונים
אזביצעוה·ס.ס.התערב.השטןאבלגדולה,חיתההדרישה

 ...הילדיםנגדה"אקציה"את
בני·תררהקומץמצרת.לאפרתהמשיכולאה"אקציה"אחרי
בסכנהכרוכהחיתההעבודהלעצמם.מצותקצתואפרהתאספו
ס.ס.שלמשמרותבגיסונמצאוזמןנאותרשכןכפולה,

יהודימממל.שפיראאליהור'גילהמיוחדתמסירות·נפש
מצה·רקארכלוהיהמצורתתרי"גבכלבגיסוגםנזהרזה

המגיטר,חסידיםכמהוערדהואהכינו,הקצירבימיערדשמורה.

מצה·גרם 250ב"הסתפקאליהור'לחר.דארתהוטחנוחיטה
אליהור'שלשבביתולציין,שיכאןהפסח.ימיבכלשמורה
השנה.כלרעבובגיסו

הטילההיתרשביןפקוהד,הגרמניםהוציאו 1942באוגוסט

אתלסגורהיוחייביםבגיטר.תפילותעריכתעלמוחלטאיסור
התאוששוזאתגזירהאחריקצרזמןאךבגיסו,בתי·התפילהכל

בתי·התפילהאתפתחוושרבבגיסורשרמרי·הדתשרמרי·המצררת

וגמראמשניותולרמזיםבציבורשםמתפלליםוהיוהסגורים
מקרהכאןלהזכירראויבכך.הכרוכהבסכנהלהתחשבבלי

נתארגנרשלפניהכבשנה ) 1942 (שנהבאותהשאירע.אופייני
בבית·היהמהםאחדהנוראים.בימיםלהתפללכדי"מניינים"

תפילת·המרסףבאמצעביום-הכיפוריםוהנה,iדגיטר.שלהחולים
בארהגרמניה"שטאדט·קרמיסריאט"פקידיששנישמרעהפשטה

העקבותכלטושטשובן·רגערלים. nבית·הבכיורןוהולכיםלגיסו
שנימיוח.דבחדרהוחבאווהמתפלליםהגדולה""העבירהשל

חשודדברשוםמצארלאאךולים, nלבית·הבאואמנםהגרמנים

עדנמשכהרתפילת·המוס,ףלמקומרהכלהוחזרמידוהסתלקו.

סופה.

רבגארהברמהנשאריהודיםקרבנך"בגיסוהדתחייהיוכאלה
אפשרהגיטרלקירםהאחרוןהרגעעדוהיהדות.התורהעולאת

שהתורהמארץיהודיליטאי","יהדוישלפירושומהלהביןההי
כלכבר.תעמוקהיוומשרשרותכפורחתבהעלווהיהדות



גרפונקלל.

ןתדבויתוהגיטן

רוחנילמתחנתוניםהגיטריהודיהיורצופותשניםשלוש
העםשלבמרטירולוגיהתקדימיםלהםשאיןנפשיים,ולזעזועים

אחרים.עמיםשלוהעינוייםחיסוריםבתולדותשכןרכלהיהודי
מנת·היולתארהשאיןומוסריתפיסיתומצוקהכליהסכנת
כאלהאיומיםבתנאיםנפגעאילורגע.ובכליוםבכלחלקם

היההפלאפלא.שרםבזההיהלא-הפסיכישרוי·משקלם
כלראישלרובםורובשררי·המשקלנפגעלאהכלשלמרות
האדם.·צלםאתאיבדוולאהנוראבמבחןעמדוהגיטרומערני

היולאשכמעטההיבגיטוביותרהאופיינייםהדבריםאחד
בגיטרהיור"הגירנית"נפשיתמבחינהת.ייידבאתהבר

לעינוייםשימת·קץשלזאתאיומהצררהשהצדיקוסיברת,די
הפור·ימישבכללציין,וראויהאל·רהעל·אנרשיים.ולייסורים

ביןהמלחמהפרוץמידםובפרנויה,בעירשהשתוללהענות

להתקייםהביטוהתחילשברהיוםרעדהנאציתוגרמנהיבריה"מ
שלקיומוימיבכלרכן ,) 15.8.41-22.6.41 (למעשההלכת

התקופהבכל-בלב,דהאחרוניםהימיםאתלהוציאהביטו,
רקרבגיטר.בעיריהודיםשלהתאבדויות 3-2דקהידהזאת

שהביטובבידודנודעכאשרהגיטר,לקירםהאחרוןבשבוע

שנותרווההיודיםחיסוללפניעומדיםשלורמחנרת·העברהד
שםשיוצאוחמידיםחששותונתעוררולגרמנהי,יועבדוכחיםי
התאבדויותלאבגיטר.התאבדויותכמההיואזדק-לטבח

תיימוטטותהמקדיגםאלאבגיטר,נדירותהיובלבד
קטןביותר.הנוראיםבימיםאפילורטידרפי·דעת,יםכצע

הזעזועיםמחמתמדעתםיצאואשרהאנשיםמספרהיהמאד

עדרך·היההאלההמעטיםמןאחדעליהם.שעבדוהנפשיים
באתי·למשפטים,פרופסורבליאצקיןש.המפורסם,היהוידהדין

מאדחשובהעמדההמלחמהלפגישתפסבקרבנד"ברסיטת
הביטויהודישלשעצביהםספק,איןוהיהודי.הליטאיבציבור
הגיעולאכןפיעלאףטבעי.דברכמובן,זה,והיהנפגעו

שלהתפשטותארבגיטד,המוניתהיסטריהכדיעדהדברים

אחרידקנבדאסטניים.ומחשבהרהלך·ררחטפלותאמונות
בגיטדהילכו ) 1941באוקטובר-29ן 28 (הגדולה""האקציה

שלוחזיונותחלומותעלדמיונייםסיפוריםמסויימיםבחוגים

וצדיקיםרבניםשלרוחותעל·ידיכביכול,ש"נתבשרד",אנשים
הביטויהודיוהצלתהתלאות""קץעלהאמתמעולםמפורסמים

שבוערתכמההתקיימוהאלההתופעותכלאךהקרוב.בזמן
לגמדי.נעלמומכןולאחדבלבד

כלואיראשעלהפוגהללאשידרדהמחרידו,תהמהלומות
רבה.במידהרגשותיהםנתקהרהזמןשבמשךלכךגדמוהגיטר,
הכאבגודללביןוהמהלומההאסוןעוצםביןהטבעיהיחס

אפילוזהויהיה-בגיטרטבעימרותנפגם.אדנעלם-הנפשי
אותהכללבדדךגדםלא-מאדואהובקרובאדםשלמותר
בזמניםיהודיותבמשפחותהדברשגדםואבלצעדשלמידה

פסיכולוגימומנטפעלזהשבמקדהיתכןגםיתכןכתיקנם.

עודדבזה,הכרוךכלעלבגיטר,אדםשלטבעימרדתאחר.

"הנור·החייםמתקופתמסריימרתאסוציאציותדג,יטרכלראיאצל

מכלגתובתם.עלהשפיעזהודברהביטולפנישלדם,מליים"
ידםכעכוררגילים"ל"חייםהאבליםחזרועל·פי·רדבמקרם,

בן·משפחהאבדןעלהנפשיתהתגובהחיתהשרנהיומיים.או
ניכרכ"אקציה"בני·משפחהשניספרבשעהגםאךב"אקציה".

התגובהאיןאשרחיסורים,לגודלאמוציונליגנרלשקייםהיה
כוח·בגיטרהתפתחהזמןבמשךאותר.לעבודיכולההנפשית

הזעזועיםלכללא·מרבן,גםולכאורהרגיל,לאהסתגלות
בימיילדהיםכלאתששיכלוהרריםאפילוהנפשיים.וחיסורים

-מעטיםלאהיווכאלה-ה"שקט"בתקופתארה"אקצירת"
רבניםתקינים,בתנאיםמאשריותרמהרהסיוטמןהתאוששו

-שנתאלמנרבעלאראשהארמהרריהם,שנתייתמורבנות
זמן·כעכורשרבלהזכירלאהשתדלוכללבדרךשכן.כללא

זכרםבפניבחייםשנשארואלההתביישוכאילוהאבדה,אתמה

אבלאכזרי,גילויזההשיהמאדיתכןשנרצחו.יקיריהםשל
הפצועותהנפשותעלכפהאשריצר·החיים.שלבלתי·נמנע,

מןתעלמרת mהיסח·הדעתשלוהשכחה,שכחהשלגדולהמנה
עלהין.שעברוהזרועות

אתנטשהלאהכלאףועלהכלשלמרותבמיוחדלצייןיש
יזכוערדרכיתבואשגאולתםהלוהטתהיקתההגיטדכלראי
אותםליוותהזאתתקוההצורר.שלוסופרמפלתואתלדאות

צדדיומכלהמוקףגיא·ההדיגהשלהבכאכעמקשבתםזמןכל
בשיריגםבולטביטוילהמ~אה mהתקדוקרני.תילגדר

העגוםבפולקלורחשובחלקוהיובדוהושרושחוברוהגיטר
 :דג,יטדמשיריכהממתוךקטעיםרהבהשלו.

חדלוהבכימןואחים"אמהות
וההולם,השותתבלבפצעחרף
ויחלוןוקיואמצוחזקן

 1רשלם",נקםיוםנקם,ידםיברא

יגיעועדראחים,נזכה"עוד

ואור.דנצחרןאביבתרד

נריע,ובקולאזיקרמהנזקוף
 2דדדר",ושלשפחןשלחדששיד

ואמץחזק"אך

הנצחי,היהודי

,ךתוקתתאב,דאלבטחרנך

עבדות,נצחלא
 3מצדקרתיך",גםהןנצחלא

 :לעבירתתרגוםהתשיעי"·"הפורט :אקסלרודא.שלמשירו . 1
טן·פי.י·

 :לעבריתתרגוםיהודיות"."בריגאדות :אקסלררדא.שלמשירו . 2
טן·פי.י.

תלמי.א. :לעבריתתרגום"התקרה". :ציפקיןא.שלמשירו • 3



מקגחלהעליובגיסו,ליה nעמוד·ה

מקשלקברו

לאססוניההאקציהבעחה"אלסססגראס"ליד
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ראשיהוחיסולהחשיעי "ל"פורסהולבחהלפגי ,בגיסוהיהודיחהמשסרהשלהאחרוןהמסדר
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אב"צחברישלההבטחהנוסחבג'טו(אב"צ)ברית·צ'רןארגוןשלנוערקבוצת

(מפקדיליןחיים ,לאןמרהגלפרן,דימה :מימין .בגיטוהלוחם"האנסי·פאשיסטי"הארגוןועד

שסיין·גררדרןפסחשומן,משה ,הפרטיזנית)והתנועההארגון

רסנוחיים·,,,מררדקובסקי,שמואל ,לוייענקל ,זופרביץיהודה ,גרינברגאיקה :מימיןבגיסו.הפרטיזניתוהתנעוההמחתרתמפעילי
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קובנהבגיסוהציוניתהמחחרחמפעיליטיקטין,חייםשלהאחרוןמכחכו

גברמניהקאופרינגבמחנה·הריכוזגםלהופיעשהמשיךצ,"אבבסאון ,"ניצוז"שלהרוcשוןמהעמודקטע



המצודהשלחיצונימראה .התשיעי "פורם"ה

שיםיהחמבשנותיהודיםשלהראשוןקוריהב .התשיעי "ה"פורםבחצר

התשיעי "פררם"בההמונייםהקבריםעלזמניתמצבה



גארניק)אנסלדיהיהודישברי·המלחמהשל(צירררהתשיעיב"פררס"הגררירתשויפת

1 

מה"פררס")הבריחהלפניגארניקאנסלדישל(צירררלגרמניםמשלושת""אצבע

התשיעי "ל"פררסשהובאהמררינה,יהודיהשלדרכונה
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מהעירהנאציםנסיגתאחרי:רגיסרכרחובותחיסולוכעתכלהכרחקרבנהגיסו

חיסולואחריהגיסרהריסות

הגיסרחיסלוכעתשניספרהקרבנותעצמותאחמעכיריםגרמניםשכריי·מלחמה



 145קרבנהגיםר

כולנו,פהשווים"ידענו,

ב mרגאבםכלבי
רבחוקחראשהואדגלנו
חידיו".•נשירההבה

בגיטרהורגשהלא"אקצהי"כלאחריקצריםמזמניםחרז
שרתהכללבדרך-להיפר ;יאושארדיכאוןאדישות,שלרוח
רצוןהיהלכולםכמעטח.וימיס Dואשלרוחהגיסרעל

וליהנותלחיות-נורמליתלאבצורהאפילולפעמים-כביר
אפילותמי,דכמעטהגיטו.נחבאיהיהשאפשרככלהחייםמן
לעניינינחרנהוהכללהפרטשלדעםתחיתההאבדון,סףעל

לייפותהשאיפה-וראשיתלדבר,היוצרורתוכמהכמההחיים.
הלבוש :בגיטרהחייםשלהחיצוניהצדאתשביתן,ככלולשפר,
 ;גברות)לבגדי"אופנה"גםלפעמיםחיתה(בגיסוהעלוב
הבתיםשעל·ידהגינותמראה ;והצפופותהמלאותהדירות

-רוחהלפעובהתעניינותהיתהכמו·כןוכיו"ב.והביקתות,
בגיטוהיהכןבגיטו.תתנווןולאתשותקשלאושאיפהתיב

עלהגרמניםשגזרולפנילספרי·קריאד"למדיגדולביקוש
לקרואהיהאפשרהגיטו,היודיבדיישהיוהספריםכלמסירת
ובכלקריאה,עלמוחלטאיסורחלמכןלאחרבגלוי.ספרים
ב"תקופתבעיקרהתרבותיים,החייםדופקלקרוא.חדלולאזאת

לדבריםגםגדולצמאוןהיהבגיטוניכרת.במידהפעםהשקט",
ומדעיים,ספרותייםחברתיים,נושאיםעלההרצאותשבעל·פה.

בחוגיםהתעניינותועוררוניכרבמספרשומעיםאליהןמשכר
התעניינותחיתהוכןלספרות,פעילחוגגםקייםהיהרבים.

וכדומה,בשחמטבתחרויות(כדור·רגל),ספורטיביותבתחרויות

שותקהלאאסתטיותלחוויותהשאיפהגםלפרקים.שנערכו
בגיט,.~פסקהולא

מאור·תדייחבגיטוהיולאכמעטה"אקצירח"בתקופת
עםאךלארגנם.היהאי·אפשדגםדאזהתנאיםולפיגנים,
נתחדשהרוחות,במקצתשנרגעולאחרה"אקציות",תקופחתום

הזבדהיהאזגםברם,הדתי.ההוריהאפשרית,במידהבגיטו,

בעליראידיאליסטיםיחידי·סגולהורקוסכנות,בקשייםכרוך
מסירוח·נפשחרךעליהםלהתגבריכלולוהטתדחיתאמונה

 eמחמי.ןוסיכוןעצמיתהקרבהוחוןגדולה

הגיטושלהסיוטמאלפת.תופעהלהדגישראויזהבהקשר
פסיכולוגיתמבחינהיכלוחוללשהואהעמוקהנפשיוהזעזוע
דברבבחינתשהםדבריםשנילהצדיק,גםואולילהסביר,

היושקודםאנשיםמצדולאמונהלדתעורףפניית :והיפוכו
והזדקקותולאמונהלדתהתקרבותארונפש,בלבלהןקשורים

אךמהן.רחוקיםהיושקודםאנשיםמצדיוםיוםבחיילהן

נשאר-דחיקודםשהיהמיזה.ולאזהלאקרהלאבגיטו
נאמןבגיסוגםנשאר-דחיהיהשלאומיבגיסו,גםדחי

הכלל.מןיוצאיםהיולאכמעטזהמכלללאי·דחירחר.
ידידעוהמחבלדבריזקוקיםהיוהמעוניםהגיטרחושבי

החומותמאחורישבחםימישבכלוכירוןלנשימה,כאווירממש

עללדייעותפרט-החוץמןאלהדבריםאליהםהגיעולא

רוייטס.י. :לעבריתחוגרםאלרמני.מחברלששמירו , 4

התרבותיםיהחיים :גרינהריזש.דיירשלמאמרואתזהבססווי , 5

וקבנה.בגיםר

בגיסויי·הדת n :סרסרןאלחנןהרבוסלמאמרוחאזהבססרו' , 6

קרונב"

ה"נחמו,אחלעצמםלומרהשתדלו-הגרמניםשלמפלותיהם
עוכרכלשהו,חגלרגלניחרדנאוחה,הזדמנותבכלעמי".נחמו
כיבדו,עםחוב ,מסלמיניהםאנשיםשלקבוצותבגיסו
החלהדברנרגשים.עידודדבירהשמעיוובהןכמובן,עלוב
"האקציהאחריבלבדחודשיםכמההראשון,החנוכהבחגכבר

בחייםשנותרואלהשלבנפשםהנוראיםהפצעיםהגדולה".
יפיכאילוזא,תובכל-שוחחהיהדומםהגלידולאעדיין

במינה.מיוחדתבדרךהחנוכהימיאחלחוגהחלועליון,צו
אחר"ל"בסרמזבווראובוכה nבס·עלולספרלדברפסקולא

בעיניהםקלהלשעהה mזארדשלקרןבקרוב.שיתרחש
 7בפסחבפורים,גםהדברהיהוכךהגיטו.כלואישלהעצובות

רקלאהגיטר.שלקיומותקופחבכלכמעט-אחריםובחגים
כללילדים.ובעיקרלמבוגריםחגיגותגםאלאנערכו,מסיבות
ניכרתתרומהוחרמהדג,יטובחייחשובלמאורעחיתהחגיגה
הנפש.ולחישולהרוחלהרמת

א..דהרבשלהלוויחוהגיטולחושביחיתהמיוחדתחוויה

בעלרבובעצמומפורסמתרבניתלמשפחהנצרז"ל,שפירא
לונתמזלקובנה.קהילתשלהאחרוןורבההיהודיבעולםשם
שבח,ביוםנפטרהואטבעי.מורחבגיטולמוחשפיראלרב
כאשרראשון,ביוםלמחרת,למנוחותוהובאחש"ג,באדרכ"א

גדולהיהלאלגיטושמחוץלעבודוח·הכפיההיוצאיםמספר
המבוגריםהחושביםכלכמעטבבתיהם.נשארו Dהחושב'ורוב
בגיטושהתענההמנוח,לרבהאחרוןהכבודאחלחלוקבאו
הפכהההלוויה ..האומלל,קהילתושרידיכלעםשביםכהמ

המש·בעזרתהסתדרואנשיםכרבבתאילמת.והפגנהלתהלוכה
בראשאבלחרישי,בעצבוצעדובשורוח·שורוחהיהודיתטרח

היהודיביח·הקברוחעדהנפטרהרבשלהעלובהמדירתומורם,
אךודברים,אומרבלירבח·רושם,הפגנהזאתחיתהבגיטו.

בני·אדם.בלשוןלומרהיהמשאפשריותרוזעקהאמרההיא
בליבותיהםשיקדהלחקרהנאמןביטוינתבהאחרממיןהפגנה

הרצלשללזכרםשבערךבערב·זכרוןזההיההגיטו.כלואישל
הנאציםשלתבוסתםכאשרחש"ג,בתמוזבכ'ביאליק .נ. nו·

שבקרובהתקרהוהלכהגברהליוםומיוםבאופקנראתהכבר
העולםנתבשרמכןלאחרימים(כמההמיוחלתהגאולהתבוא
לפהמפהמלאהיהאולם·הקונצרטיםמוסרליני).שלמפלחועל

נצטרפפוהאולם,לחוךלהיכנסיכלושלארב,במספרואנשים
הערבבתכניתהפתוחה.הדלתדרךבולמתרחשוהקשיבובחצר

מוסי·יצירותרקהושמעונאומים.מובנים,מטעמיםנישאו,לא

ישבהקהלוארץ·ישראלירח.לאומיותומנגינותיהרדיויחקאליוח
גבולכלועברהלשיאההגיעההתלהבותואךונסער,מרוחק
עמדוהכל"התקרה".אחהתזמורתניגנהכאשרהערב,בסוף
ובהזולהברחבהתררממוח·רוח"התקרה"אחושרררגליהםעל

למאותבשירתםהצטרפובחצרשעמדוהאנשיםמארחרבה.
התזמורתצליליעםנחמזגהזאתשירהשבאולם.האנשים
שנוחרהאבדון,סףעלהעומדיםאנשיםשלזעקה-להמגון

ולשחרור.לנסהתקרה-בלבדאחדדברלהם
 ,חקינהציבוריתפעולהשוםאפשריתחיתהלאהגיטובתנאי

םיירוביצםייחשלתופעותבגיסוהיוזאתלמרותאך

 1943ב"בםסחשנערךהלשיישהסדראתבמיוחדצלייןשי 7.

 .השרתמיוחדת,הגדהנתחרבהזהל"סדר" .המקצועי·הסםרבבית
דיןמא",גייגי Pל"אמה
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כלשהיומפלגתיתציבוריתפעולהכמובן,מפלגתית.ופעולה
הגיעהאילושהריגמורה,חשאיותתוךרקאפשריתחיתה

הנוגעיםכלאתמידמחסליםהיוכך,עלידיעההגרמניםלאוזני
אחרים.גםאלאאותםרקלאואוליבדבר,

"מרכזנתארגןבגיטוקובנהיהודיסגירתלפניימיםכמה

גרעינוהציוניות.המפלגותמבאי·כוחהורכבאשרציוני",
ו·.ןגולובא.גולדשטיין,ש.כחן,ב.היוהמרכזשלהראשון

חגיטו,שלהאחרוןיומועדכמעטקייםחיהה"מרכז"לוין.
ל.אלקס,א.ד"ר :אלהנוספיםחבריםבוהיוהזמןובמשך

סגל,א.ד"רברק,צ.סרבביצקי,א.שפירא,ח.ב.ד"רגרפובקל,
כחן. • nו·

אשרהחמ,ריםחילוקי·חדעותכלבעלמוהאיומיםהגיטובחיי
בגיטוכתיקבן.בשביםבליטאהציונייםהחייםאתמאדהעכירו

עםציובים·סוציאליסטייםגמורהחרמוניהתוךפעולהשיתפו
אמנםהציוני""המרכזרביזיוניסטים.עםרגםצירבים·כלליים

 :המיליםוזzלראשי·התיבות-"מצוק"בשםבגיטוכףבה
זהשםאולםקובנה,(סלאבודקח)ויליאמפולהציונימרכז
חטראגיחותמהאתשהטביעההנוראההמצוקהאתגםסימל
עמדה"מצוק"שלדאגותיובראשבגיטו.חציוניתהפעולהעל

-בגיטותלאותיועללהתגברלולעזורפעיל,ציונילכלהדאגה
ועו,דבעירמזוןרכישתעבודת·הכפיח,הדיור,בענייניכגון

במידתלולעזורובעיקרלייאוש,ייתפסשלאאותולעודד
בגיטויהודילכלשארבהההשמדהמסבבתלהתחמקהיכולת

עללהשפיעגםמחובתוראה"מצוק"שעה.ובכלעתבכל

ל"מצוק"ח"אלטסטבראט".שלופעולותיואופיוהציבורי,הכיוון
בתקופתהכלליתהמחתרתיתהתבועהעלהשפעהגםחיתה
נציגיביערות.למחבות·הפרטיזביםהגיטומןהפרטיזניםיציאת

פעיליםחיוסרבביצקי,ואייזיקלוין(חירש)צבי"מצוק",
המת·כלעלל"מצוק"מדווחיםוחיוהכלליבארגון·המחתרת

לביןה"אלטסטבראט"ביןמקשריםשימשוגםחםבארגון.רחש
תכבה.לבלבגיטוחציוניתהגחלתעלגםשמר"מצוק"הארגון.
י"אבתמוז,ו·כ"א 'כ(ציוניערךבעליהתאריכיםבכלכמעט
מיוחדותישיבות"מצוק"ערךועוד)חכרזת·בלפוריוםבאדר,
בתולדותהתאריכיםחשיבותלציוןצבועותמסיבותואירגן

ועדיםםג·מתבמידתבגיטופעיליםחיול"מצוק"נוסףהציונות.

מפלגתיים.ציוניים
המסגרתבגי.טו.למדיפעילהיההזרמיםמכלהציוניהבוער
- ".צ.ב.א"חחיתתהציוניתבוערשלהראשונההארגונית

ציוני,לבוערכלליתמסגרתזאתחיתתלהלכתבבי·ציון.ארגון
תציובים·חכלליים.שללהשפעתםנתונהחיתתלמעשהאך

תצעיר".ו"מכבי"גודרוביה"חבריגםהצטרפוזהלארגון
בבתי·תספרכיחודלמדי,רבתחיתהבגיטוא.ב.צ.שלפעילותו
וחגי·עצרותאירגןא.ב.צ.החשאיים.השעוריםתלמידיובקרב

ספרהיותקיםשהוסתרוהעברייםהספריםאתריכזגרת,

העבריהמחתרתיהעיתוןאתלאורלהוציאתמשיךהואחשאית.
ותןבגיטותן-הסובייטיהשלטוןבימישנוסד-"הניצוץ"

שבגר·(לבדסברג)קאופריבגבמחבה·חריכוזהגיטו,חיסולאחרי
בקיבוץבתרכזההחלוציותתבועות·הבוערשלפעילותןמניח.

הזמןבמשךה"קולקטיב".בשםידועשחיה , 7מילדוסשברחוב
"ארץ·ישארלחברילכללמפגשמרכזת"קולקטיב"בעשה

תבועות·שלהפרטיזניםקבוצותהורכבו 7במילדוסהעובדת".
ציבוריתעבודהגםנעשתהשםל"יער".ליציאההחלוציותהבוער

בגיטו.חבריושלוגורלםגםדאגה"קולקטיב"מחתרתית.
בחורים")("תפארתהדתיהבוערובעיקרהדתיים,החוגיםגם

חבריהםלגורלודאגוציבורית-תרבותיתפעולהבגיטואירגנו

ואוהדיהם.

(ארגון"אשל"בשםארגון·בוערבגיטוהוקם 1942במאי
עללשמור :כפולהיהזהארגוןשלתפקידולאילנות).שמירה
רכןהירקות,גבינתומפנימוקדםקטיףמפניבגיטוהגינות

שבזרעןלגינותראוייחם-במבוגריםהוןבנעורהן-לטפח
כללולצוביהאישייםלצרכיהםעצמםהיהודיםבידיועובדו
לארגון·מסווהגםשימש"אשל"בגיטו.הכלואהיהודיהציבור

מחתרתי.ציוניבוער

יליןח.עמדוובראשוקומוניסטיארגןוגםקייםהיהבגיטו
הפרטיזנים.תבועתבתחוםבעיקרהיופעולותיוהלפרין. ,..,

לצייןכדאיבעיר.קומוניסטיארגוןעםקשריםהיוזהלארגון
עםלמדיהדוקמגעעלשמרבגיטוהקומוניסטיהארגוןשגם
לברית·אהדהשרחשומעובדיו,כמהועםה"אלטסטבראט"חוגי

המועצות.

שקרי·בלב·ים,טובעתאניחשלבמצבהעתכלהיההגיטו

איןולכןאחרותלאניותמגיעותאיבןלהצלההבואשותארתיח
חגורות·חצלחהאומללהבאביהבהישלעזרתה.חשהאביהשום

הנוסעים.למקצתאלאמספיקותאיבןאשרמצומצם,במספר
לחוטמחםאחדכלאךבמצולות·ים,המוותלביןביבםנפסע
לתפוסבידיויעלהאםבחיים,להישארהקלושהסיכויאחר
זאתמעיןהצלהכמובן,המועטות.מחגורות·החצלהאחתבכוח
"מאושר".ופחותחזקפחותאחר,נוסעשלחייוחשבוןעלהיא

צלם·חאלוחים.אתתמידכמעטבבי·אדםמאבדיםזהבמצב
וחוקיהציווייםכלהחינוך,כלהאנושיים,והתכונותהרגשותכל

קיימים.ואינםשעתבאותהבטליםאלחכל-והנימוסיןהמוסר
ואיבנומתחשבאיבנואשרהעירום,יצר·חחייםבאבמקומם

הזולת.שלהקיוםזכותאתמכבד
-תמידכמעטבגיטוחיומצומצםבמספר"חגורות-הצלה"

תמידיותסכנותשלבזמניםוחןל"אקצית"סבבהבשעתהן
ל"חגורות·חיושובותמצורותצורותל"אקצית"."אקציח"שבין

-אחרתופעם 8יורדאן","תעודתזאתחיתהפעם :אלההצלה"
הגדולים",ב"בתי·המלאכחאו"טובח",בפלוגת·עבודחמקום

מתו·דירהזאתחיתהידועבזמןה"אלטסטבראט".במנגנוןאו
אונוספת,מבת·מזון-אחרובזמןבהרבה,אובמעטקבת,

לעשותכדיבעיר,ליטאיעםלהתקשראולהיפגשאפשרותמתן
בימים ;ילדהאוילדאצלולהסתיראו"חליפין",עסקיאתו

בשעתבהלהסתתרכדיב"מליבה",מקוםקבלת-אחרים
הספיקושלאאלח,"חגורות·הצלה"קיוםבאלה.וכיוצאצרח,

ביןוגםלחלשיםחזקיםביןבואשלמאבקבגיטוגרםלכולם,
ותצואותיוגילוייוכלעלמר,מאבק-עצמםלביןחזקים

הטרגיים.

שביצועת,וומליםבוידבשלבמצבהיוהגיטותושבי
ללאיבואבואאשרמראש,קבועבלתיליוםנדחהגזר·דיבם

כזהבמצברבזמןהנתוניםאנשיםנס.יתרחשלאאםספק,
לגמריאחרתבאספקלריהרסומהערכיואתהחייםאתרואים

דג,רמנייםהלשטונות,פקודתלפי . 5,000היההללוהתעדוךת,מספר 8.

בעלי·מלאכהביןאותןלחלקהיהצריך 1941בספטמבר 1sמה·

פרודוקטיביים"."אנשיםביןכלומדבגיטו,



 147קרבנהביוכר

להרגשיומבלימשיםבליתקינים.בתנאיםבני·אדםמאשר
והוללות,זברתשלהחולניתלפסיכיקהתכופותנתפסיםהםבכך
עודנהלנסהתקרהאםרקנמות".מחרכירשתה"אכולשל

עדייןנעלותומוסריותרוחניותתכונותאםאובהם,מפעמת

איןל·זz-אול·תחתית.לגמרייידרדרולאאזרקבהם,דעכולא
בגיסוהמוסרשלתמייוסמהדיריעלאיפואלהתפלא

מעטלאהיו 9לחברן,אדם·~ביןהתקיניםהיחסים tשיבר'רעל
משרא·פניםקורופציה,ראי·הגינות,ברוטליתאנוכיותגילויי

ה"אלסם·מנגנוןמאנשיאי·אלהמצדתפקידבמילויראי·ירשר
ואפילובאמון,ומעילהדמורליזציהמרמה,מעשי-טנראס"
יהודיתמשפחהשלרצחמעשהגםאירעוגזלה.גנבהמעשי
הרצוןהיהגדוליהודים.על·ידישבוצעשו,דלמטרתשלמה

קשיםמחוברתהזולתחשבוןעללהשתמטהפרסשלוהפיתוי
הצעדלמרבהוכדומה).העבודה(חובתכולםעלוהעיקושרבצו

התופעותאתלעקודשרנות,מסיבותסיבותבשלמא,דקשההיה
אתיותרערדהעמיקזהוזבדמוסדינירוןשלהמעציבות

לתוכה.גלשוהגיטומתושבישכמההתהום

היהבגיסוהמוסדירידתשלהבולטיםהגילוייםמןאחד
נעי·חוגים,בכמהשפשתהפחה,שמה-חיירדותפיתה

'יעלרת'"~לע :המימרהאפילונפוצההעליונות".ב"שכברתקר
"יעלה"לכלכלומד,כלות),ישה"יעלרת"(לכלכלות"ה~בן
בספרר'-'יעלה'המלהשלומשמערתהמקודה(עלאהובהיש
קרבנה).דה·התערפה tב'העבודה :ן ,;1קפי.שלמאמרואתזה

והמשפחתיהמיניהמוסרלידידתאובייקטיביותסיברתגםהיו
וזאתנשים,שלניכרעודףברהיההגיטרהקמתמאזבגיסו.

גבריםורקאךמשמידיםהגרמניםהיוהקמתושלפנימשרם
היוהןשהתאלמנו.הנשיםשלמצבןהיהמאדקשהיהודים.
ללאוחלשות,גלמודותכשהןאכזריתבמלחמת·קיוםנתונות
רבותשנשיםטבעידבראיפואזההיהמגן.וללאלהןדואג

אתלרכושלפחותאוולהינשאלשרבמאודןבכלהשתדלו
שיהיהכדיגבר,שלהמתמידה,ארהחולפתאהדתו,ארידידותו

הירם·ירמיים.בקשייםולסיועסכנהבשעתלמרשיעלהן

קטןבחדרגררתכופותכאשדבדירות,הנוראההצפיפות

כדיבההיהלאיח,דונשיםגבריםזר,לידזומשפחותכמה
כךעלנוסףהמידות.טוהרואתקשרי·המשפחהאתלחזק
המלחמהפרוץשביוםבני·זרג,הרבהשלגורלםיזרעהיהלא
היולאארבקוננה,היולאברית·המרעצרתלביןגרמניהבין

שעלהאוניספראלהבני·זרגאםידועהיהלאבכלל.בליטא
שובאלהשבני·זוגהתקרהלברית·המרעצות.להימלטבידיהם
ויותר.יותרקלושההזמןבמשךנעשתהמשפחותיהםעםיתאחדו

גלמודים,גבריםוכןגלמודות,שנשיםלכןגדםזהדברגם

הקפידושלאארבגיסו,חדשקן·משפחתילהקיםלעצמםהתיור
מעטלאבגיסוהיוהמידות.טוהרבענייניאיסוריםעלביותר

שהיהוקידושין,חופהבלינישואיןכלומרפיקטיביים,נישואין
רשמיתיוכרכזהשזוגכדיהגרמנים.בעינירקתוקףלהם

לכך,הדרושההתעודהאתהמשטרהמןויקבלואשהבעלבתור

נישואיןהיוקרובותשלעתיםאזרחיים"''נישואיןבגיסוהנהיגו
להפקרות.גרםזהדברגםפיקטיביים.

כלואירובכימסקנה,לדיישיגיעמייטעהחמורהטעותאך
ביווןושקעוהמוסדייםהערכיםכלאתעצמם ל.~:·מפרקוהגיטר

הנכון.הואמזהההיפךושחיתות.הפקרותנירון,שלהמצולה
-וילדיםמבוגריםונשים,גברים-הגיטרכלראימרבית
אתדיבכביאשנהנוראה,השראהבמבחןיפהעמדו

האנו·הלאומיים,לחובותיהםנאמניםוהיווסבלותיהםייסוריהם

היאבגיסוהחייםשלהאיומההמציאותוהמשפחתיים.שיים
לאברובוהגיטואבלקטן,לאבמספרעשבי·ברברשהצמיחה

"עשה"שלהמוסריותהמצרותעלעברולאאיכזבולאנכשל
לא·אנרכיותשלתופעותתכופותבוהיואםתעשה".ו"לא

לאהריהחלש,שלבעיקרהזולת,מזכריותוהתעלמותמרוסנת
שלמרנינרת·לבתופעותהירם·ירמייםבחייםהיומהןפחות

 10צדקהמעשיהדדית,עזרהכנה,נאמנותטהור,אלטרואיזם

באורח·קטניםלאהבדליםספקבליהיומסירות·נפש.רגם
בהשקפותיהם,קטניםלאהבדליםוכןהגיטרתושבישלחייהם

לחטיבהכולםאתקשרוהנוראהוהמצוקההמשותףהגורלאן
בהם.לפערםחדלהלאהיהודיתתודדיליוהסודוחאחת

שלאכמעט :מאדאופייניתתופעהלהעלותכדאיזהבהקשר
נוחים""תנאיםברשהיולמרותומלשינים,בוגדיםבגיסוהיו

בשעתאשראנשים,כמהשלמעשיהםזה.נגעשללהתפשטותו

כדיבהםאיןהנאצי,לשטןנפשםאתמכדרוהתמוטטותחולשה
אלהמצדלגיסוונאמנותלויאליותשלהכלליתבתופעהלפגוע
בר.כלואיםשהיו

הגיטרשלזמרתואתשאיפיינרביותרהחשוביםהדבריםאחד
נרגשיהם·מרצחיהם,נגדכלראיושלוההתמרדותהמריגילוייהיו

השקט","תקופתתרםעםבעיקרשרנות,מצרורתבצוררתשתכפר,

תנועה-פרטיזניתתקומתעםהגילוייםהגיעולשיאם . 1943בסתיו
עםוהעבדתם,מהגיטואנשיםהרצאתחיתהשמשימתהמחתרתית,

בסביבתביערותהסובייטייםלמחנות-הפרטיזניםבידיהם,נשק
 11וילנה,

הגיטל,מתושבירביםהלהיבל"יער"ההליכהשלהרעיון
הקומוניסטים-וארגוניוזרמיוכלעלהנועראתבעיקר

הגיטרמןלהיחלץהיחידההדרךאתבזהשדאווהציונים,
ביודעיןפעלה,לכךנוסףהגרמניים.הרוצחיםמידיולהימלט

המדכאהמצבמןלהשתחררהשאיפהגםביודעין,שלאאר
הגודלעםההשלמהושלבגיסושבישיבההכפויה rהפסיבירןשל

הכמיההאשבערהרביםצעיריםבלבותהבלתי·נמנע.הסראגי

ההיודי.העםדםנקמתאתהנאציתבגרמניהכלשהיבדדןלנקרם
בגללבעיקר,אררק,הפרטיזניתלתנועתשהצטרפוגםהיו

הפדר·סרבייטית.ארהקומוניסטיתהשקפתם

כלשלהפעילהותמיכתםלאהדתםזכתההפרטיזניתהתנועה

היומא,דחמורותבצורותגםולפעמיםמוסרית,יריהדגילויי . 9

בההאיומההמציאותרקעעלצמחוהםהגיסארת.בכלכמעט

ישעיהשלבספררכךעלר'השראה.בזמןהיהודיםבתרניםהיר

 • 1972ניר·יררק, ,) Judenrat ("ידרנראט" :טרונק

מןנדברצדקה,לעניינישהתמסרואנשיםקטןלאמספרהיה . 10

עניים.למעןמאחריםרמצרכי·מזרןכספיםואספרשלהםהמעט

אחת,עלמהקה_למעשי·צדובמסירותהבמרצההצטיינהניחרד

עםחפסרהכאשרהגרמניםהכרהפעםלשאומשכילה,אדוקה

 :להקראובביוכרשרר.מריםהיהשמהבנדבה.שקיבלהכסף
הגיטר.חיסולבעתנספתההיאבת·טרבים.שרה

תנועת :לרידודבבדאוןא.צבישלמאמרםאתזהבספרר' . 11

השביח.·הערלם nבמלחמקרבנהיהדוישלוהפרטיזניםהמרי
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הכספייםמאמצעיהםתרמזרבים .רמרסדרתיזהגיטזתושבי

תנרעת·הבריחההפרטיזנית.למחתרתניכרותתרומותהעלובים

הגיטולכלואינתנוהלוחמיםלפרטיזניםהוהצטרפותמהגיטו
הגזול.וכוחהקסמהסודהיהובזאתרבמוסריסיפוק

* 
בזיסופרלאאםמלא,יהיהלאהגיטושלתדמיתותיאור

קירבתםבתוקףאשריהודים,כמהשלהמזיקהפעולתםעלגם

מתוןרצונםאתמוסדותיוועלהגיטועללכפותניסולגרמנים
אישיים.ואינטרסיםחולניתאמביציהשלנימוקים
זאתחיתהסרבררביץ·כספי.י.היהבהםוהראשוןהראש

המלחמהלפניעוזכאח.זשאט·נפשומעוררתגרוטסקיתדמות

יזעחרארבלתי·מררסן.סועראופיבעלאישבתוריזועהיה
בבית·ספ,·בהוראהשניםכמהעסקזגםלמזייפהעברית

ולפניפעילציוניגםהיהזמן·מהליטא.מעריבאחתעברי
לאחרת.·ב 1שוממנהלאחרתאחתציוניתממפלגהעברהמלחמה

התנה·עקבוהתנגשויות.שערוריותבשלגורשהמפלגותמכל
עברהואההוראה.עבודתאתלהפסיקנאלץגםהפרועהגדתו

תעוזהזיוףבשליהודיים.עתזניםשלכתבשימשושםלקרבנה
אולםמאסר,חודשילארבעהוניזוןפליליבית·זיןבפניהועמד
ששלטההמפלגהמןלאומנייםליטאייםלעסקניםקירבתןבזכות

בתקופתהמזינה.נשיאעל·יזיסרברזביץחזנןבליטאזמןאותו
וישבהנ.ק.זז..זעל·יזינאסרבליטאהראשוןהסובייטיהמשטר
מבית·השתחררהגרמניםבואעםהמלחמה.פרוץעזבכלא
בזרןנתמנה,ומידהפוליטיים,האסיריםכלעםיחדהסוהר

הגיטזכשתוקםיהדותו.למרזתבגישטאפז,לעובדמרבבת,לא
משפחתוכלעםלהישאראחז)יהודיורפא(ולערדלוהתיור
בכלכמעטלשםלבראנהג.הגיטרשלקיומומראשיתבעיר.

ה"אל·שלבענייניהםגזולהבשחצנותמתערבהיההואירם.

התקינה.לעבודתםוהפריעהיהודיתוהמשטרהטסטנראט"
תכו·הגיטר.בחייולריקבוןלהפקרותלבלבול,גרםסרבררביץ

סואניםומשתאותמסיבותממקורביוכמהעםבגיטרערןפרת

עלמלאסורנרתעלאגםאחתפעםהרעב.הציבורלעיני
בגיטר,שנגתלהושכדרתבית·הרללותלבערת"אלטסטנראט"

אורכיםנאר1ביםלשאתנהגהואזמנו.אתשםבילהרתכרפרת
אתולשבתרממיפקזת·תמשטרהמה"אלטסטנראט"דרושרחהי
מתובליםשהיוהמבולבלים,לדבריוולהקשיבאורכותשעות

האנשיםאתרדףהואהתרברבות.ודברישקריםבאיומים,

אנשיבין"מתוון"היהאףזברי·חנף.לולומרשסירבו
הגישטאפרבציפורנישנפלוהיהודים,משפחותלביןהגישטאפר

למסרוהתפקידאתעצמועלמקבלרחיהשרנות,"עבירות"בשל
אחזרתפעמיםויהלומים.זהבבכסף,כופר·נפששלולאדונים

ה"אלטס·אתשהעמידוואי·אחריותפזיזותשלמעשיםעשה
מבית·שחרורולאחרשנהגזולה.בסכנהעובדיוואתטנראט"

בעירבזירתוגזולמשתהסרברוביץערןהסובייטיהסוהר

ובהםהגישטאפו,אנשילעבודה","חבריואתלמשתהותזמין
דברשלבסופוליטא.הידויהשמדתעלשניצחואלהאת

סרברז·אתהגישטאפוהעביר 1942בקיץאדוניו.גםבומאסו

כלעםשםהשמיזוהוימיםכמהולאחרלווילנהמקרבנהביץ
משפחתו.בני

בעלי·בריגאזתראשליפצר,ב.היהבגיטואחרטיפוס
עבדלאהואהגישטאפו.בשבילשעבדוהיהודיםהמלאכה

לספקכיצדשיזעכיוןאךסרברוביץ·כספי,כמובגישטאפו
משפחותיהםובניהגישטאפואנשישלהפרטיותדרישותיהםאת

לווחיתהאיש·אמונםנעשה-בעיניהםחןלמצואואיד
הגישטאפו.שלהצמרתאנשיאצללרבותאצלם,זריסת·רגל

הגיש·אנשיעללפעמיםלהשפיעהאפשרותאתלונתןזהדבר
עבירהבשלשנתפסיהודישלבגורלודברכאשרבעיקרטאפר,

הריםזהדברחייהם.אתלהצילהצליחגםולפעמיםכלשהי,
בזאת,הסתפקלאהואאבלהגיטר,תושביבעיניקרנואת

רוזןשלותכונותלא·מררסנרתאמביציותבעלהיהשהרי
כלללאפשוט,אישהיהליפצרשליט·הגיטר.להיותוהתאורה
הגישטאפומפקדיאתלשכנעהשכילאבלותרבות,iישכלה
ובגיוסמשרז·תעבוזהבענייניבעיקרבגיטו,"סדר"יעשהשהוא

שזה·התעופה,בשבילעבוזת·כפיהעובדישלהדרושהמספר
שלשירותובזמןעוזבגישטאפרלעלותהחלליפצרשלכוכבו

בידיהלהחוסלכאשררקולשיאוהגיעאןסרברוביץ·כספי,
אתהגישטאפומינהסרברוביץחיסולאחריבווילנה.הגישטאפו

שלידמשרז·העבוזהועלהיהודיתהמשטרהעללמפקחליפצר
ה"אל·כלעלמפקחליפצראזנעשהלמעשהה"אלטסטנראט".

כלאחרלמלאחיתהחובהבגיטו.גזול.ותקיףטסטנראט"

על·פי·רובהיוהוראותיולגיטו.נזקגרמואםגםהוראותיו,
בגיטו,הראשוןמעשהווקטן·מוח.צר·אופקאיששלקאפריזות

ה"אלטס·במנגנוןזראסטיקיצוץהיהלגזולה,שעלהלאחר
בשדההעבודהבשבילחדשיםקאזריםליצורבמטרתטנראט",
בית·וחוסלובתי·הספרפעולתאזצומצמהזומסיבההתעופה.
ליפצרגםכןכסרברוביץ·כספיבגיטו.אחריםומוסדותהמשפט

לאשלדעתואלתלכלונוטרנוקםדתיתהכבודאחרירדף

שתכופותתימת,איפואאיןלו.נכנעוולאמלאכבוזלוחלקו
שהיות"אלטסטנראט",חברילביןבינוקשיםסכסוכיםפרצו

לישיבתצליחורבבקושיורקגזולות,צרותלהביאעלולים
ברם,אלקס.א.ד"רה"אלטסטנראט"יר"רשלבעזרתואותם

עזר-רצוןבשעתבעיקר-שלעיתםימכןלהתעלםאין
שונות.מצרותתגיטראתלחלץל"אלטסטנראט"ליפצר
 , 1944ביוליהגיטו,חיסולבעתעגום.היהליפצרשלסופו

הגרמניםלגרמניה.ירציאותושלאכזיב"מלינה",להתחבאניסה
עלהולבסוףמחבואומקרםאתלגלותמיוחדיםמאמציםעשר
רבה.באכזריותרצחוהוהםאותו.לתפוסביזם

עוזבפעםכפעםבגיטוצצוהנזכריםה"תקיפים"שנימלבז
קירבתםאתשניצלואנשיםאלההיויותר.קטנים"תקיפים",

יחי,דלגרמניהאישיתקירבתםאתאפילוארגרמני,למוסד
לטובתםוהגיטוה"אלססטנראט"עלרצונםאתלכפרתכזי

ה"תקי·שבכלהשוותהצדומכריהם.משפחותיהםבניולטובת
וריקבון.אנרכיתמעטלאהגיטובחיישהכניסוהיהפים"

האיומההמציאותפריהםגםהיווכליפצרכסרברוביץ·כספי
בגיטז.ה"חיים"של



סגלאליהוד"ר

"ל Tאלקסאלחנןד"ך

בקאלררארהינולדאלקסושרהישראל·מאיר 'רבןאלחנןד"ר
שהיהאבירבביתמסורתיחינוךקיבל , 1879בינואר-10ב

הילדלמדמפיובהוראה.ועסקבתלמודבקיחכם,תלמדי
בגילהיהדות.שלהרוחלערכיהאהבהאתירשוממנותוהר
תורהללמודהמשיךשםלקרבנה.ועברהאבביתאתעזבצעיר

בהןעמדאכסטרן.בתורהבגרותלבחינותהתכונןזהעםויחד
בשנתקניגסברג.מכללתשלהרפואיתלפקולטהונכנסבהצלחה,

מדעי·אופיבעלתדיסרטאציהכתבלימודיו,חוקאתגמר 1903
נבחןבלוסת·התריס),שלוהתיפקודהמבנה(בשטחמחקרי

שימשובאוניברסיטההלימודיםלרפואה.דוקטורתוארוקיבל
בענפי·רפואהומעמיקהמקפתרפואיתלהשתלמותיסודלו

בכרירו·השתלםואחרי·כןלשחפת,בבית·חוליםעבד-שונים
רפואיתבפרקטיקהלעסוקושיוןוקיבלנבחןבדורפאטלוגיה.

מינסק.פלךבברזינו,רופאהיה 1914עד 1907משנתברוסיה.
 1912בשנתהסביבה.מכלאליונהרווחוליםלתהילהיצאשמו

יהודיתלמשפחהבתאלבין,מריםהגברתאתלאשהנשא
ליוותהוהיאשבקניגסברג,ביותרמהמכובדותאינטליגנטית

המעשרביחייודרךבכלומסירות,נאמנותבאהבה,אותו

הגיטר.בתקופתוהצערהסבלונשברתכתיקנןבשניםוהאושר
במלחמת·השתתף ,הרוסילצבאכרופאגויס 1914בשנת
שובהמלחמהתוםעםלאותות-הצטיינות.וזכההראשונההעולם
החביבהרפואיבמקצועעמוקההשתלמותתקופתלגביוהחלה
ועבדלחו"ליצאמשםבסובאלק,בביה"חעבדזמן·מהעליו.

במחלותהתמחהוכןשבפרופסוריםהמעוליםאצלבכירורגיה
רגםפרטירופאבתורועבדבקרבנההשתקע 1920ב"פנימיות.

למנהלנתמנה 1923ב"המרכזי.הצבאיבביה"חכאודרינטור
זוומחלקהנקובנהההיודיביה"חשלהפנימיתהמחלקה
להלכהרצינימדעירפואימוסדוהפכההנהלתותחתהתפתחה
אתבהשיכללולשיפוהר,להרחבתהרבותפעלהואולמעשה.
צעירים,יהודיםרופאיםשלדורוחינךוהטיפולהאיבחרןשיטות

עסקזמןנאותרגבוהה.מקצועיתלדרגההגיעושבהדרכתו
יהודיםחולים-מהכלליוצאתבהצלחהפרטיתבפרקטיקהגם
חדר·אתתמידמילאוליטארחביומכלמקרבנהיהודיםולא

ושלהמוני·העםשלרופאםהיההוא ;שלוהענקיההמתנה
הממ·ז~להשרישליח,דגםהעליונותהסוציאליותהשכבות

הקונסוליותשלוהסובייטית,הגרמניתהציוריותשלהליטאית,
והשווייצרית.הבלגית

-הרףבליעבדולילותימיםרגיל.בלתישקדןהיהמטבעו
משעותהמקצועית.בספרותבעיוןערביםמעשית,ברפואהימים

ניכרחלקבקביעותמקדישהיהשלוהזעומותת·הלילה nמנר
העולם.ובספרויותוהעתיקההחדשההעבריתבספרותלקריאה

המעולותהיצירותאתדיעוחכמה,תורהוגדושמלאהיה
נשתמרוהאלההדבריםכלארשון.ממקורעמוקהידיעהביותר

הרוחניתדמותולעיצובאבני·בניןלוושימשוהחזקבזכרונר
תכונותושלחריףשכלשלמוצלחמיזוגבהשהיההר;בגונית,

עמוקהואהבהמוסריתשלימותמשוח,דבלתייושר-נאצלות

ולציון.ישראללעם
לבחינותשהתכונןבימיםערדבקוננההצטרףהציונילמחנה
האגודהביסודהשתתףבקניגסברגסטדונטבהיותוהבגרות.

במידה·אירופה. mמזיוצאיהיהדויםהצעיריםשלהאקדמית
רוחשררהזושבאגהרולהשפעתו,הודותזההיהמרובה
בליטאההיהמקובל,במובןעסקן·ציבורילהיותמבליציונית.
"החלוץ"לענייניהתמסריתיהרבאהבההציונית.בתנועהפעיל

הגרנותבתרומות-כסף-אמצעיתבלתיעזהרלווהושיט

בקיבוצי·-הצורךובשעתבבית,אצלורפואיובטיפול
התרחקהשמיע,לאנאומיםנמנע,פומביותמ.הופעותההכשרה.

האישיתלגישההודות-ואף·על·פי·כןפרסומת,מכל
והוקרהאהדהלורכש-שלווהישרההישירהוההשפעה

והלא·יהודי.ההיודיהציבורשלביותררחביםחוגיםמצד
קשריואתניצל- 1940/41-הסובייטיהכיבושבתקופת

ויזות·למתןמוסקבההסכמתקבלתלשםהרוסיתהצירותעם
שהפליגומהםיהודים,מהגריםלמאותרוסיהדרךמעבר

ברכבתשעברומהםלארץ·ישראל,ועלואודיסהמנמלבאניות
לארצות·הגיעויפן,ארהודרפרס,ודרךרוסיהרחביאת

אחרות.לארצותאוהברית
והתחלתלליטאהשלישיהרייךשלגייסותירפלישתעם
המרכזיתלאישיותשנעשהאלקסד"רזההיהההשמדהנחשול

עלפקדההגישטאפרקובנה.שלהיהודיתהארכלרסיהכלשל
המפרר·(סלאבודקהלוויליאמפולה-לגיסוהיהודיםכלגירוש
שהיומישלמורחבתבאסיפהישראל).תרבותבתולדותסמת

ושחת·בעיר,נשארושעדייןהחוגים,מכלעסקנים·ציבוריים
עצמועללקבלאלקסלד"רהוצעמא,דדרמאטיתברוחנהלה
אזחיההואבגיטר.ה"אלטסטנראט"יו"רשלהתפקידאת

הנאציםפלישתשלפניהאחרוניםבשבועותותשרש-כוח.חולה
התפקידטיבלמדילוהיהברורלערש·דוי.מרותקהיה
אבלקרבן·ציבור,להיותשעליוידעהוא"אובריודה".של

הנטלאתעליווקיבלהעמוקהלאומימצפרנולצונשמע
-והרדיפותהעינוייםוהצרות,הגזירותכלניתכוומאזהגורלי,

 .שלוראשועלכלקודם
לכלעור·קרמתר.ישבכלאלקסר"דנתגלהזובתקופה

חוץ,כלפיגםאבלונערץ,אהובלמנהיגהיההגיטותושבי
מיוחדת.עמדהלולרכושהצליחהנוקשים,הרוצחיםכלפי
האלההרוצחיםשביןהיאעובדהאךכזה,דברלתארקשה
-גבותהפיקודיתדרגתבעלימהם-מעטיםלאהיו

"רום·אתקטלרגעכאילושכחואלקסד"רשלשבנוכחותו
הרוחנית.עדיפותואתבתת·הכרתםוחשושלהםהנאציהיחס"

סמיומשהומפנירלזמן·מהבמידת·מהנרתעיםהיוהם
השחצניתקומתםאתהנמיךשכאילואלקס,ד"רשלבאישיותו

הצרחני.קולםואת
חולה,העלובבחדרובגיסושכבאלקסוד"רמקרההיה
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מקרםשדה·התערפה,עלהממונההגרמניהקציןרגאילינג,

ונכנסהגיטראל"ירד"הגיטר,יהודירובשלעברדת·הכפיה
ד"רלואמרהשיחהכדיתוךעסקית.לשיחהאלקס ,,,,אל

דבררןובעלהואעתיק·ירמיןעםשעם·ישראללגאילינגאלקס
מיטיביר.אתרגםאנשי·רעתראתבזכררגרלשמורויודעארוך
נאהחיצוניותלושחיתההחולה,אלקס ,,,,שלזמרתו

כאילוהחטוביםהחרררים,הרציניים,פניותוריכבר,דואומרת
החדוריםוהנמרצים,הקצריםהדבריםתוכןכבדה,בה~רהמאבן

ספרותיתבגרמניתשנאמרואישית,ואצילותלארמיגאון

זהשנאציעדגאילינגעלהשפיעכהזהכל-מלוטשת
בידראחזהיודי,עד·ראייהגםנמצאשבחדרשכחנתבלבל,

לומרומבלי-ונשקההתכופףולפתעלחצהאלקס, ,,,,של

משרנה,רטיבותבאיזוומבריקותמעורפלותכשעיניומלה,

החדר.מןיצא

בלתיכמעטזרועהשלשניםהיוהגיטרקירםשנותשלרש
שרםלוהיוולאלאמיתרהמצבאתהכיראלקסד"רפוסקת.
וחבריםידידיםשלמצומצםבחוגהטראגי.לסוףחסיבאשליות
בגילרי·לבכךעלזעתראתמביעהיהולאחריותלרעיון
מרכי·לבבותלחזקלעוד,דמשתדלהיהזהלחוגמחוץמלא.
היההשמדה)(פעולות"אקצירת"בשעתתקורת.ולעורריאוש

וללאביותרהגדולההסכנהבמקומרתעדתובראשמדוע
להציל.שניתןאתלהצילמנסההיהעצמולכטחוןדאגה

ומדרבןהראשוןמתאוששהיההנאציתהאכזריותסערתבשרך

לחיי·האפשרויותניצוללשםמיידיתלפעולהערזריר·חבראת

האסונותנוכחלעמודידעהואהפליטה.שאריתבשבילשעה
גםאךאחרונה,גורלמכתלקבלומוכןאמיץהמתרחשים

משרדישלהענייניםהנהלתאתולכרוןעצהלטכסידע
ללאמשרא·פגים,ללאכולה,הארכלרסיהלמעןהשוניםהגיטר

ה"אלטסטגראט"מפעולותבכמההיובאשמתולאעירו·ת·דין.
שגםהואהדבריםמטבעלו.הרצויההישרהמהדרךסטירת

שרציםנטפליםזיווגיםבמיםנטרפתספיגהשללקרקעיתה
ונעלהנישאהמצביםבכלנשארהקברניט,הוא,וטפילים.

חש.דלכלמעל
יותראותרלדעתשהיטיבהוודאי,האבדוןחשכתבתרך

שבשאיפהלגרבהלהתרומםהואידעבגיטר,אחראדםמכל
מחתרתיציונימרכזשלנשיא·כברדגםהיהאלקסד"רלאור.
הבדלללאהתנועהותיקיאתשאיחד("מצוק")בגיטו

לשערת·הכרעה.פעולותויזםמפלגות
מעוזריואחדיםעםיחדוהובאנאסרתש"דפסחבערב

הנאציםביצעושםהמפורסם,המוותמקרם ',' 9ה"ל"פורט

השמדתשלהגדולה""האקציהגםבתרכןה"אקצירת",את
חמישה • 1941באוקטובר 28ב"יהודים,אלפיםמתשעתיותר
נגדה"אקציה"אתהנאציםשםקיימולמאסרקררםימים

זרועותמבידשנגזלוילדיםמאותושלהיהודיתהמשטרה
סיכוייםברורה.חיתההמאסרשלמשמעותרונרצחו.הרריהם

הכבירהמוסריהכרחיישכחלאולעולם-למ,תרקהיו

שעלאלקס,מד"רהפורט,במרתףבליל-האימיםאז,ששפע
השראהבדבריוחבריועוזריוליברתאתחישלהמורת·סף

-אזעברהסיוטגצח·ישראל.רעלש"היזz-ם iדיקעלעילאית
לגיטו.הוחזרווהאסירים-אלקס ,,,,שלבזכותואולי

-12ביותר.קשיםיסרריםאלקסד"רבשבילהכיןהגורל

נקברויהודיםואלפיונשרף,פוצץהגיטר,חוסל 1944ביולי
הרגלובראשם,אלקסרד"ראלפיםכמההריסותיו.תחתחיים

שםקארפריגג.שלידלעבודת·כפיהמחנה·הריכרזאללדאכאר,

"ביתהנאציםבפישנקראהצריףלד.רפאאלקסד"רמרנה
נאלץואציל-הרוח,המדעאישהוותיק,הרופאהוא,חולים".

חיים,בפגרים-ריקותבידייםרפואיתמבחינה-לטפל
בעררםכרסמושנחילי·כיניםובצואתם,ברעבונםשגוועו

צחנתהמעליםבפצעיהםשרצהשרימהלעצמותיהם,שנדבק
במלואשלוהפסימיתהפרוגנוזהשמתאמתתראההואוקברן.
עמדולאחדשיםמשלרשהויותר-עמובחורבןראהאימתה,

כוחותיו.לו

הטהורהנפשועלתה ) 17.10.44 (תש"התשרי 1לביום
השמימה.



פיילססוןא.

התשועו•·הפורט

"פורט"·המוות

מבצריםשלשרשרתבחרךטבעתהיההתשיעי""הפורס
ממשלחאשרהמצודה,אחיחדויצרוקובנההעיראחשהקיפו

כהתבצרותשעברההמאהשל soה·בשנותהקימהרוסיה
בצפרן·מערבהנמצאהתשיעי""הפורטגרמניה.נגדצבאית

מאחוריהעירממרכזקילומטרכשבעהשלבמרחקקובנה,של
לצפון·המובילהכבשישלהשמאליבצדיוסלאבודקה,הפרנו
קובנה.במצודתהראשילמבצרנחשבהואליטא.מערב

צבאהתקיףהראשונה,מלחמת-העולםבעת , 1915באוגוסט
הגנראלהמצודה,מפקדלכבשה.כדיקובנהמצודתאחגרמנהי
המצודה.אחכבשווהגרמניםהעירמןברחגריגררייב,הרוסי

מבית·חלקהתשיעי""הפורטההיהעצמאיתליטאבימי
הכיבושבימיהגיעתהילתולשמצחאךקובנה,שלהסוהר

כמקום·נקבעה"פורט"חשביה.מלחמת-העולםבעתהגרמני,
ממערבשהובאוהיודיםלאלפיוכןקובנהלהיודיהשמדה
שבויי·רכןורוסים,ליטאיםגםשםהומתולפעםמפעםאירופה.
האיומיםמאתרי-ההשמדהלאחדהפךהואסובייטיים.מלחמה
חוכניח·הזדוןאחלבצעכדיהקימםהשלישישהרייךביותר,

ההיודים".לבעייתהסופי"הפתרוןשל
שבוייםחמש·מארחהגרמניםהביאו 1941יוניבסוףכבר

לחומתבסמוךלחפורנצטווהםהתשיעי".ל"פורטסובייטיים
מצפרן·ה"פורט"אחוהמקיפהמטרשישהשגובהההביטון,

אורכו,מטרמאהמהםאחדשכלבורותארבעה·עשרמערב,
מששעבדוהשבוייםעומקו.מטרושלושהרוחבומטרשני

בבוקר :ביוםפעמייםלהםנחנולאכולבערב.שבעעדבבוקר
השבוייםחפוחי·אדמה.מקליפותמרקובהצרייםלחם,עםתה
חודשמדיהשומרים.שלומכוח-הרצחעבודת-פרךמרעב,מחו

הנופלים.מספראחלמלאכדיחדשים,שבויים 200-150הובאו
עדהתשיעי""הפורטאחעברושבוייםמאלףפחותלא

הגרמניםבחרובחייםששרדומאלההבורות.חפירתלהשלמת
ביריות.חיסלוהשארכלואחאיש,כמאתייםביותר,בחזקים
חיסלושהומתו,יהודיםבגוויותשמולאוהבורותכיסוילאחר

רקבחיים.אזעדשנותרוהשבוייםמאתייםכלאחכמעטגם
יותרמאוחרבחיים.שדרו-יהודיםכולם-מהםשלרשה
יהודים.כולםשבויים,עשרותכמהערדל"פורט"הביאו

רצח-המוניהתשיעי"ב"פררטהחלהבוררתשהרכנולאחר

ב·דבעירשברצעהה"אקציה"קרבנותחוסלושם 2היהודים.של
ה"אקציות"קרבנותהגיטר,נעילתלפנישבוע , 1941באוגוסט

צבאי"."מבצרומובנוהרוסיתבשפהמקורר"פורס"השם . 1

כאתרי·לגרמניםשימשובמצודת-קובנהאחרים"פורטים"גם . 2

"הפרטיזניםעל·ידישנכלאויהודיםאלפיכמהליהדוים.השמדה
 534 ;השביעי"ב"פורטנורוהמלחמהבתחילתהליטאים"

כמקרם·אךהרבי"יע.ב"פררסהושמדוההיודים""האינטליגנטים

התישעי","הפורסשימשקרבנהליהדויראשיהסדמה

 zsרה·הקטן)(הגיטרבאוקטובר-4הבספטמבר,-26השל
הגדולה").("האקציהבאוקטובר

התשיעי"ב"פררטהושדמוהגדולה""האקציהאחריכחודש
פראנק·וינה,מברלין,לעבודהכאילוברכבתשהובאוהיהודים

הושמדויורתמאוחראחרים.ומקומרתברסלארפררט·ע"נ-מיין,
הדיועה , 1943בפברואר-4מהה"אקצהי"קרבנותבמקום

השניהיוםקרבנותשםהושמדורכןסטלינגראד",כ"אקציית
 • 1944במרץ zsמ·הילדים"ל"אקציית

ישגרויות,אלפיםלכשלרשתמקרםהיהבורשבכלמאחר
מצארהתשיעי"ב"פורטשנחפרוהבררותשבארבעה-עשרלהניח

היוהמכריערובםקרבנות.אלףושנייםכארבעיםמרחםאת
(שבוייםלא·יהודיםשלקטןמספרגםההיאךיהודים,

ואחרים).קומוניסטיםליטאים,סובייטיים,
לזמןמכניסים,היוהתשיעי"ל"פררטשהביאוהיהודיםאח
בקבוצותמובליםהיומשםהמבצר.שלולחצרלמבניםקצר,
תחתבשררהארבעהערוכיםוטף,נשיםאנשים,איש,מאהשל
הליטאיים.רהבטלירניםהליטאיתמיז~טרת·העזרשלמר ,iZמ'
העציםלידבדרך,לבורות.עדמטר-200כעברהקבוצהכל

ובתחתוניהםהעליוניםהבגדיםאחלהורידנאלצוהגבוהים,
נאלצולאמגרמניהההיודיםרקלבוררת.עדהלאההובלו

התעללוהמלווים sבבגדיחם.לבורותהובלורחםלהתפשט
בברר.לשכבנאלצהקבוצהכלבאכזריות.והיכרםבקרבנות
מים.מלאיםעודשחיובבוררת,הרכנסרהראשונותהקבוצות

ממכרנרת·יריה.אשעליהניתכההקבוצהשהושכבהלאחרמיד
חלילה.וחוזרהקודמתהקבוצהעללשכבנאלצההבאההקבוצה

אנשים,מאותעלכדרר·מרות.לקבלה"מזל"היהלכולםלא
חדשים.נפגעיםהוערמונפצעו,שרק

ובלתיגדולהאחתיללההדהדהאליהםובדרךהבררותליד
אתנושאותכשהןהלרוגים,מעללבררותזחלואמהותפוסקת.

יותרהגדוליםילדהיןאתומרכילותבזררעותהחןפעוטותיהן
חיתההאדמהלמרחן.וחיכוהנוריםגוויותעלשכברהןבידיהן.

דםשיכוריהיווגרמנים,ליטאיםהרוצחים, !ודמעותדםרוויית
אךבאדמה,אוחםמכסיםחיוחבורותיז~התמלאולאחרורצח.

מארחארתההניעוהאדמה.שקטהלאמכןלאחררבזמן

חיים.שנקברוהפצועים

יהודיםכמהה"פררט"בחצרפנווהרצח,השחיטהבמהלך
למורתוללכתעצמיבכבודלנהרגלהםוקראולקהל-המובלים

מורם.בראש

היוועלהיןמשאיותל"פורט"מגיעותהיוהשמדהכלאחרי
בילר· nהעירה.ארחםומוציאיםהנרצחיםבגדיאתמעמיסים

אחריםוממקומרתמגרמניהלהשדמהשהובאוהיהודיםשלתיחם
"תגענהשהחבילותלקרבנותנאמרבחחנח·הרכבח.נשארו

בבורות.מאוחריותראותםמצארכך . 3
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 ,לעצמםהגישטאפואנשילקחוזהכלאתמאוחר".יותרלידהים
ולאהובותיהם.לנשותיהם

רצח-ההמוניםעקבותחיסול

לידכבירבצחוןברית-המועצותנחלה 1943יבוארבסוף
הסובייטיהצבא .-6ההגרמני·הגייסאתבהשמידהסטלינגרד,

ושחררגדולבקנה·מידההגרמניםהכובשיםעלבמיתקפההחל
אתואילץברוסהי,אחריםומקומותמאוקראינהגדוליםחלקים
שכבשו.מהשטחיםויותריותרלסגתהשלישיהדיירצבא

גםפע~ליםהיוהסובייטיםשלאפופת·התהילהבהתקדמות
הרגשה,חיתההנאצים.שלבגבםשפעלוהסובייטייםהפרטיזנים

"החזיתאתיפתחוואנגליהואמריקההיוםרחוקלאשהנה
מנהיגיממערב.רגםממזרחתותקףוגרמניהבצרפת,השביח"

מפלתהיוםשמתקרבויותריותרהלרגישהתחילו;זנאצים
כלעלהדיןאתלתתיהיהושעליהםגרמניהשלהמוחצת

חפיםאנשיםמיליונינגדשביצעוורצח·הזוועהפשעי·המלחמה
כךלשםרציחותיהם.עקבותאתלמחותהחליטוהםמפשע.
השתייכואשר ,("זונדרקומנדום")מיוחדותקבצוותהקימו

אתלהוציאהיהתפקיהד ." 1005"מבצעשנקראהליחידה
ההשמדה"ב"אתרינקברובהםהבורותמתוךהקרבנותגוויות

בקרבנה,התשיעי"ב"פורטגםוביניהםבאירופהשוביםבמקומות

העבודהלניהול ,'"ב 1005עבודה"אתרהגרמניםעל·ידישנקרא
ואדיף.רודולףהאוברשטורמפיררנקבעהתשיעי"ב"פורט

לפנותלליטאיםהגישטאפוהורתה 1943בספטמבר 20ב·

האסיריםברשותם.זמןאותועדשהיההתשיעי","הפורטאת

לבית·הועברוהליטאים,ברשותתאריךאותועדשהיוהליטאים
סובייטיים,שבויי·מלחמה 28רקותרו·בב"פורט"בקרבנה.הכלא
בזמנושהשתתפוהשבוייםשלושתגםביניהםיהודים,כולם

 4היהודים,להשמדתעדי·ראייהושהיוהבורותבכריית

הביאול"פורט"הגישטאפו.לרשותעברהתשיעי""הפורט
שלשלאות,רחב,בדגלילידלק,חביותמשאבות,אתים, 100

דחפור.וכןבראשם,ואנקוליםארוכיםמוטות

בערימותאותםולערוםעציםלנסרפקודהקיבלוהשבויים
עםהבורות 14נמצאובולמקוםמסביבמוטותלתקועוכן

שגבהוטורים,בשניבדפרשוהמוטותעלהנרצחים.גוויות
הנעשה.אתלראותיוכללאאחדשאףכדימטר,שלושההיה

שהזהירו,כתובותעםשלטיםנקבעומה"פורט"במרחק·מה
אתראה.כלללאיירהל"פורט"המתקרבשכל

עבדו,שםבעירשנחטפומהגיטו,יהודים 16הובאול"פורט"
יהודיות.נשיםשלושוכן

-25בנוספים.שבוייםחמישהל"פורט"הובאואוקטוברבסוף

עללהכריזהעזואשרשבוייםשבעהנורו 1943בנובמבר

שבויי·מלחמה. 26ב"פורט"נותרוכךחולים.אוכחלשיםעצמם
מהגיטופרטיזנים 12ל"פורט"הובאו 1943בנובמבר 1sב·

הפרטיזניתהחמתרתשתנועתמהגבריםחלקאלההיושנתפסו.
לכיווןעובדים,כקבוצתמוסוויםבאוקטובר, zsב·שלחהבגיטו
"משימתכללפרטיזנים.בסיסשםלהקיםכדיאוגוסטבה,יערות

חייםנפלווחלקםבהרגומהמשתתפיםחלקנכשלה.אוגוסטבה"

שבוערתמספרובמשךקובנהבכלאהחזיקוםאשר ,הגרמניםבדיי

באכזריות.והיכרםעינום

וביניהםנוספיםאסיריםשבעההובאו 1943בנובמבר 2ב·ד

(מאיר 15בןהיודינער 1שבתפסו,קובנהמגיסופרטיזניםשני

וכןינוכהמסביבותקורגאנוב)(האחיםרוסיםשלושהשר),

פולניה.אשה
לאתריועודבנובמבר 2מה·דהחלהפורט""אנשימספר
 :היההרכבםנשתנה.לאהבריחה

 26יהודיםשבויי·מלחמה

 14קובנהמגיטופרטיזנים

 17הצעירהבערעםיחדקובנהמגיסוגברים

 3קובנהמגיסובשים

 3ינוכהמסביבותרוסים

 1פולניהאשה

 64סך·הכל

קבוצותשמלושהיוהפורט""אסירימביןהיהודים 60
גמיסופרטיזנים ) 2 ;סובייטייםמלחמהשבויי ) 1 :נפרדות

היולאהקבוצותמכלהאנשיםאחרים.כלואי·גיטו ) 3 ;קובנה
השכלתם,חינוכם,מזגם,באופיים,מזהזהנבדלוהםאחת.מקשה
רופאים,שלושהביניהםהיוועדו.גילםמקצועם,עולמם,השקפת
בעלי·רב,צייר,תיאטרון,שחקןטכנאים,מהנדסים,רוקח,
היהמוגדר.מקצועבליאואחרמקצעובעליואנשיםמלאכה
"משיקההכינויבעלמאודיסה,התחתון"''העולםאישגםביניהם

במשךהתחבאהואהצעיר.הנערביניהםהיהכןברודיאגה".

ליטאיםעל·דיינתפסהואאוזן.לוקפאהשםביערות,שנתיים
ל"פררט".הובא 1943בנובמבר 2וב·דלגישטאפושהסגירוהו

היער"."אישלוקראוה"פורט"אנשי
המגפייםאתח•לצוהכיסים,אתרוקנול"פורט"המובאיםלכל

ארוןבמבנההוחזקוכולם("קלומפס").בבעלי·עץוהנעילום
גדולשער·ברזלדרךחיתהאליושהכביסהקומות,שתיבן

בכלשבעה-תאים 14היובמבנהמבעול.עלסגורשההי
 • nהתבקומהתאיםארבעהרקתפסוה"פורט"אסיריקומה.
אשי, 20מהםאחדבכלו·,ד 6 , 3מס'בתאיםהגברים :תונה

בקומההנוספיםהתאיםשלושת . 5מס'בתאהנשיםוארבע
 .ריקיםהיוהעליו~בהבקומההתאיםשבעתכלוכןהתחתונה

סריגי·ברזל.עשויהיהלמסדרוןהתאיםביןשהפרידהקיר
התאים.בתוךנעשהמהלראותתמידההיאפשרמהמסדרון

העליונה.לקומההתחתונהמהקומההובילוברזל-מדרגות
גרמנים, 35שלכבדמשמרהופקדה"פורט"אסירי 64על

קבוצותלשתינחלקוהםומכונות·יריה.אוטומטיבנשקמזדיינים
מקצינימורכבתחיתההאחתובלילה.ביוםמתחלפותשהיו

של(שוץ·פרליציי)ההגנה""משטרתמקציניוהשביחגישטאפו
משמר.מפקדעמדמשמרקבוצתכלבראשריבה.

וארוכים,רחביםדרגשי·עץשלקומותשתיהיותאבכל
שמיכותשתיקיבלאסירכלקש.שלדקהבשכבהשרופדו

לשהזרועהטי-פרכלעלה"פררט",אסיריהיהודים,ו-למדמהם , 4
ב"פורט".היהודיםרצח

לחברינעדו-דיםקאנםואבא·וילנצ'וקאהרן-שניהםמפי . 5

ב"פורם",מקודםכברשנמצאוהיהדוים,,הפרטיזניםתנועת

ליערחבריחאתברצ.לחהשולחתבגיסוהפרטיזניםשתנועת

:;וןונקרם-םורילנהק"ם 30רכ·םקובנהק"מ 130-ררדניקי

םובייזכייק.פרטיזניםל Wבםיז;כנמצא
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מגברת,בה.להתכסותוהשביחלמשכבוכמצעהאחת :דקרת
ניתנו.לאסברן·רחחצ,ארכרים

בשר·רקבשלבסבלבלתיריחעדמובתאםיהמבנהבכל
ספוגהיההכל-ובגדיהםהאנשיםהדרגשים,הקירות,אדם.
מזמןיחסית.רעות,היולאשקיבלומבות·המזוןהאיום.ברחי

להם~לכילהםנאמרגםלעישון.סיגריותגםקיבלולזמן
ב"פורטעבדותםאת·זzיסיימואחריוכילחיהים,לחשוש

אחר.למקוםדומהלעבודהיועברוהתשיעי"
מבנהעל·ידילשנייםנחלקהקומותשתיבןהארוןהמבנה

יותרוהשבחיקטנההאחת :חצרותשתייצרזהאחת.קומהבן

המטבח,הנפחייה,בית·המשמר,נמצאוהקטנהבחצרגדולה.
מספרה. mהנגריהרכןבית·המרחץ

"מהרבצעקההתאיםדלתותאתפותחהמשמרהיהבבוקר
הלוכיםהיוה"פורט"אסיריחשרן.עדוהיהנחרץ .,לקרם

בגופיותיהםומתנגניםמתרחציםהיואחרי·כןלבית·השימדש.
היוראשון,אורעםמכן,לאחרלמיניהם.טפיליםמלאותשהיו

הגרמניםקראיכן-הקרב"דה L! "'ל"עבהדו".אותםמובילים
לברוחיוכלושלאלהבטיחכדיהבורות. 14במצאונולמקום

רגליהםעלבאזיקיםלעבודהה"פורט"אסיריאתמוביליםהיו
שניים·אותםכבלותחילהעבודתם.זמןכלנשאריםהיורכן

כלמכן,לאחרכבלו,ולכןל"עברדה"הפריעזהדברשניים.
להליכהמאדהפריעההרגליםעלהקצהרהשרשרתבנפר.דאחד
היוההליכהבעתאיומים.לכאביםגררםהיהרחבצעדרכל

עצבניתמידהיההמשמרהבוצית.בקרקעטובעותנעלי·העץ
וללכת.למהרבאנשיםודחק
האיומהבעבדוהישירותעסוקיםהיוהאסירים 64כללא
ניסרוהרוסיםשלרשתושויפתן.מהבררותהגרויותהרצאתשל
נשיםשתי ;ה"פורט"שלהקטנה"ב"חצרעציםהימיםכל

חושהמייzמר.שלבזה-ושתייםהאסירים,שלבמטבחעבח
שונים,כבעלי·מקצועעצמםלהציעה"פררט"לאסירילחשבריא

כךבשלה"פורט".מבניבתוךשרנותעבדוותלבצעהיכולים
יזzניים :בפניםאלאהקרב",ב"שדהלאמהאסיריםחלקעבד
שיני·אתמנקההיהבמקצועו,רוקחאח,ד ;בנגריהעבדו

אחד ;מהבררותשהוצאוהגרויותעללפעמיםשנמצאוהזהב
-אחד ;באזיקים)האסיריםאתכרבלההי(הואבנפחייהעבד
-אחד ;ה"פררט"שלהרכבמכונאיהיה-זהמאמרכותב
בבתי·-שלרשה ;במתפרהעבדאחד ;המשמראנשישלספר

צריךאליהםבקירן.פועלהיהואחדבמטבחאחד ;המלאכה
פודרלסקיאלכסנדרה"פורט",אסיריקבוצתראשאתלהוסףי

יותרלאאן-שנייםלנינגראד).יליד(שבוי·מלחמה,

הד L! '"לללכתולאבחדריםלהשיאררשאיםהיו-משניים
מ.מהרופאושירןוקיבלובטובחשושלאבמקרההקרב",

וארבעהרוסיםשלרשתעםיחדאסיר).הוא(גםפורםנוי
עובדה . 11עברדה 11ליוצאיםהיושלאאיש, 22אלהחיוהנשים

בנייניבתוךבעברדרת·פניםעסוקיםהיואסיריםשמספרזו,

אתהוכיחהגדולה,יותרתנועהאפשרותלהםוחיתהה"פורם"
האסירים.כלבשבילביותרכחשובהיותר,מאוחרעצהמ
ל"שדהיוםכלמיצאיםשהיוהכבולים,ה"פררט"אסירי 42

העבודהשיטתלפיהכלאחדות,לקבוצותחולקוהקרב",
ה"סבלים"ה"מחפשים",ה"מרשכים",ה"חרפרםי", :הגרמנית

האש".ר"מכבי

שכבתאתמהבררותמסירהדחפורהיהה"עברדה"~תחילת

אדםיערליםהיודהחפורעבדברהממקוםהבוצית.האדמה

הסרחוןאותררקוב,בשר·אדםשלנוראסרחרןומפיציםסמיכים
שהסירלאחרח"פררט".אסיריאתהחזיקושבובכנין,שעמד

באתיםמגיעיםה"חרפרים"היוהעליונההשכבהאתהדחפור
ארוכיםמוטותתוקעיםה"מרשכים"היואזהנרצחים.לגוויותעד
פקודתלפיצריכים,היואחרת,ולא(כ,ןב"בובות"רוי·ברזלעם

מהבררותארתךמוציאיםהנרצחים),לגוויותלקרואהגרמנים,
לרובמישהו.להכירהיהאי·אפשרהבור.פתחעלוזורקים

רקשבזמנולראות,ההיאפשרפתוחים.פיותעםהיוחם

חיובבוררת.נחנקורכימהיריותנפגעולאבכללאונפצעו
לבושיםכשהםשנרצחואלהחיולהכירן.היהשאפשרגוויותגם

נקברובהשהקרקעמאחריפה,נשתמרוגוויותיהםבבגדיהם.

יותר.גבוההשנמצאהאדמת·חרסיתחיתה

בודקיםח"מחפשים"חיוהאדמהפניעלשהושלכוהגוויותאת
תותבותשיני·זהב,עגילים,טבעות, :ערןבעלדברכלומורידים

לתוךלזרוקצריכיםה"מחפשים"היואלהכלאתוכדומה.
חגישטאפו.קציןעל·ידיבקפדנותונשמרהלידםשעמדהתיבה
הרקובות·בגרויותלהחזיקהיהועליהםלאסיריםהיולאכפפות
בידיהם.למחצה
על"בובות"שתימניחיםה"סבלים"היוהחיפושיםאחרי
לשרפן.מדורהמכיניםהיושםלמגרש,אותןוברשאיםאלונקה
סביבו,שנחפהרעמוקהלאבתעלהמוקףשהיהזה,במגרש

מ.(ד"רהאש"מכבי"מפקדשלבפיקודוהאש""מכביהיו
הרפואי)בשירותרב·סרןלשעברשבוי·מלחמה,נימינרב,

ח"ברבות"על"ברברת".שלשכבהרעליהשכבת·עציםמסדרים
הלאה.רכן"ברבות"שרב.רעליהנוספתשכבת·עציםשמיםהיו

ה"ברברת"מספראתבפנקסרושםחיההאש"מכבי"מפקד

בצינורמתיזיםהיוה"בובות"עםהעציםערימתעלשנשרפו.
הלילה.כלבוערתחיתההמדורהאותה.ומציתיםדלקחומר

 , 1943ודצמברנובמבראוקטובר,חודשישלהחושןבלילות

התשיעי""הפורטשלהסביבהכלאתמאירהלהבת·אשחיתה
בגיטר.ששרדוההידויםשלבלבותהיםפחד·מרותומטילה
משטחי·ברזלעלהעצמותשרידיאתכותשיםחיולמחרת

כבישים.בסלילתחומרלהדקכדיברשמשתמשיםבמכבש·יד
המגרש.כלעלמפזריםהיוהאפראת

ומזרייך.כבדמשמרתחתהזמןכלעבדוח"פורט"אסירי
ומכונת·זקיףועליומגדל·עץחיההמגודרלשטחמשמאל

ח"עברדח"אחריגישטאפר.קציניעמדוושעלצעדכלעלידיה.
האזיקים.אתמרגליהםומסיריםלכניןהאסיריםאתמחזיריםהיו
ניתנובערב) 7(בשעההתאיםוסגירתהארוחהלקבלתעד

מתאלעבורהאסיריםיכלובהןחופשיות,שעותשתילאסירים
לאסרן.חבריהםאתמקרובולהכירלתא
ואפילוגרמניים,צבאקצינירכן'זtמפקד·המשמרלציידיש

"עבודת"אתלבקרכדיהתשיעי"ל"פורטבאיםשהיוגנראלים,
נרצחובבררות ובנ..ז·.:·ההרוגיםכילשכנעםניסוהאסירים,

החליטוהגרמנייםהיזtלטרנרתרכיהסובייטי,ה·~לטרןעל·ידי
הזורמיםהמיםאת"מרעילותשהןמאחרהגרויותאתלשרוף
 ...בעיר"

ה"פורט"מןהבריחה

מעצםה"פררט"אסירישלהפיסיהסבלאתלתאראי·אפשר
• t שהגן·והמגעילההאיוהמרמ"עבודתם"המרות"ב"פררטהרתם
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הררחני.סבלםהיהירתרגדרלאןבה.לעסוקאילצוםנמים
עלהלאאותם.יחסלו"עבודתם"סיוםשעםלכולם,ברורהיה
שישמשמישהולהשאירלעצמםירשושהגרמניםמישהודעתעל

-המחרידהפשעעקבותאתלטשטשלנסיובםחיהעדות
אסיריאתוילדים.נשיםגברים, :מפשעחפיםאנשיםאלפירצח

שהוכרחוהגוויות,אלפישביןהידיעהבמיוחדעינתהה"פורט"
בנים :בני-משפחותיהםגםנמצאוולשרפן,מהבורותלהעלותן

גםאותםרדפהומכרים.קרוביםואחיות,אחיםהורים,רבנות,

הם,עוזריםובעל-כורחםלרצונםבניגודשהנההמחשבה,
ואוליהאיומיםפשעיהםעקבותאתלטשטשלנאציםהיהודםי,

להם.המגיעמהעונשגרמניה,שלתבוסתהלאחרלהיחלץ,גם
 mתקרכלאיבדוהםיאוש.נתקפוה"פורט"אסירימבידרבים
גםנמצאוזאתבכלחסר·חמרצא.ממצבםאי·פעםלהינצל
כדיפערלת·גבורהלתכנןהחליטואשראנשים,מספרביניהם
מביצועהלהירתעולאמח"פררט",לברוחהאסיריםלכללאפשר
שלקטנהקבוצהשרקברור,היהדמיונית.שנראתהלמרות
ההכנותכלאתולעשותהפעולהאתלתכנןצריכהאסירים

לרגעעדבסודי·סודותלהשימרהיהצריךהדברלביצועה.
שבויי·המלחהמ,במיוחדהאסירים,כללאהבירחה.שלהאחרון

משותפת.שפהא,למצוהיהאפשרכולםעםולאמהימניםהיו
האסירים,כלבריחתאתלאפשרצריכהשהתכניתברור,גםחיה
שיהיהכדיראשית, :סיבותשתיבשלוזאתהמכלל,יוצאללא

 ;הגרמניםעוללוהמלספרשיוכלוניצוליםשליותרגדולמספר
מחסליםהיולהימלטיצליחמהאסיריםחלקשרקבמקרהושנית,

כדיקשותאותםמעניםהיוהחיסולולפניהשאראתמיד
עלמקלשההידברהברחיה,בוצעהאידמפהיםלהוציא

הנמלטים.אחריהרדיפה,אתלארגןהגרמנים
שעותשתיה"פורט"לאסיריהיולעילנזכרשכברכפי
ארוחת·הערבאתקבלםעדמה"עבדוה",שובםלאחרמנוחה

האנשים.ביןלפגישותנוצלזהזמןהחדרים.עילת.וב
ביןהתייעצות 3מס'בתאהתקיימה 1943בנובמבר 21ב·

עלנסבההה·תעייצותו·.ד 6התאיםנציגירבידהתאנציגי

הנציגיםביצועה.דורכיה"פורט"מןלבריחהתכניתעיבור
- 3מס'מתא :תאמכלשניים eחברים,ששהבןועדהקימו

וי.פרירמןט.- 6מס'מתא ;פייטלסוןרא.זימלבץימ.
 :סובייטייםשבידי-מלחמהשני- 7מ'םמתא Iרלםנציקי

למחבר.זכורלאהשנישלושמואמנואליביץ,מארקההיהאחר
האסיריםשלתשומת-לבםאתלמשוךלאכדיזה.מאמר

מי(יצחקי),גלבטרונקמיכאלהפרטיזןעלהוטלהלתייעצות
 , 1940/41בשניםבקרבנההממלכתיהתיאטרוןשחקןבזמנושחהי

ובסי·בשיריםה"אסירים"אתולשעשעהגדוללמסדרוןלצאת
עלאידלסוןשמעוןהפרטיזןהוצבכמר·כןשונים.פורים

מניצוליאחד-קרקינרבסקיפ.שלגירסתולפי :המערכתהערת . 6

פזרולם·אלכסנדרגםבודעובכללו-באץרהנצמאה"פרר'ט'
וטוביהדיסקאבטאבארכן(שברי·מלחמה)שאחובר.קי,

העובדה,מןנובעיםהגירסארתהבדליכי ,להניחישפילובניק.
כפי-מכןלאחרשהוקםברועדחבריםהיוהראשוניםששני

חבויהירופלירבניקזיסקאנםואילוזהבעמדולהלןשמובא

גמפלב.רילנצ'וק,א.עםיחדב"פרוט",ה"קומסומלר"קבוצת
לאוגרןלסייעהיתד,בידהיה,זאתקבוצהתפקידפיילםסרן.רא.

האסיויס,בקובהמוואלאתולהעלותהבדיחה

התקייהמבו , 3מס'לתאהמובילהמסדרון,בקצההמשמר
ההתייעצות.

פייטלסוןא.הציעזימלביץ,מ.עםמוקדמתהדיברותתוך
התאיםאתלנעולבבואםמנשקםהמשמראנשיאתלפרק
נתקבלה,לאזותכניתאןה"פורט".מןלברוחואזבערב,

מה"פורט".לצאתודרכהמנהרהלכרותהרועדהחליטובמקומה
חדר,נמצאבקומת·הקרקעאשרהארוןהמסדרוןבקצה

חיתהזהממחסןבלויים.גרמנייםלמדי·צבאמחסןששימש
עמוקה.לאבאר·מיםנמצאהבומקוםשני,פינתילחדרכניסה
לצאתהבאר,העמקתעל·דיילבגיןמתחתלחפורחיתההכוונה
ל"שדההמובילההדרךאתבחצרלעבורהמנהרה,דרךבלילה
ה'ופורט".מןלברוחומשםוהשיחיםהעציםביןלרדתהקרב",
המנהרה.אתלחפורהתנדבאדילסוןשמעוןהפרטיזן

עבודה", 11ל 1ה"פורט'אסיריבצאתבנובמבר, 22היום,למחרת
לאכןבשלחולים.הםכיפייטלסוןרא.אדילסוןש.הודיעו
נמצאהשבולחדר,נכנסוחםבבגין.והושארולעבודהנשלחו
לחפיהר.א.תמצארבית·השימוששלדילמדרגותמתחתהבאר.

חיומהימניםפרטיזניםלחפור.והתחילבבארירדאידלסרןש.
הקרב".ב'ושדהאותהומפזריםבכיסהיםהאדמהאתמוציאים

שלתשומת·לבםאתלעוררעלולשהדברהדאגה,צצהחיש
מקום·אדמתשלמזושונהחיתההאדמהשכןהגרמנים,
חיתה , 1מסותאלדיהמבנה,במסדרון :מוצאנמצאהעבודה.

שבור.היההבארשעלמהמכסהאחדקרשעמוקה.באר·מים

הבאר.לתוךהאדמהאתלשפוךאיפואהתחילו
השלישיוביוםהמתוכננתהמנהרהאתאידלסרןחפריומיים

אפשרי.בלתינעשההחפירהוהמשךגדולותאבניםלשכבתהגיע
ניתנולאדרהכוהברחיההמנההרחפירתשתכניתהסתבר
 2sב·שנורושבויי·המלחמח,שבעתביןלכן,נוסףלביצוע.

מהועוד.חבריםשניחיוהירודה,בריאותםבשל 1943בנובמבר
הווע.דהתפוררמכךכתוצאה

הנסיונותיותר.עודנעכרה"פורט"אסירישלמצב·רוחם
לאאחרת,דרך·בריחחלתכנןכדיהתאים,ביןמגעליצירת
הנושא,עלמלדברנמנעוהסובייטייםשבריי·המלחמההצליחו.
היוה'ופררטוואסיריכלבריחה.שלבסיוןכלבכללושללו

הוחלטהתקווה.ניצוץכבהלאזאתובכלושבורים.עצבניים
בנובמבר, 21ח·שלבהתייעצותשהועלתההתכניתאתלבצע
בערבואו·שיבבשעהמנשקםהמשמראנשיאתלפרקהיינו
האחרונותההכנותאפילונעשובדצמבר sב·החדרים.אתלנעול

תפרחי·אדמהבמשאירתלו'פורט"הובאויוםבאותוזר.לפעולה
כדיאחתמשאיתל"קלקל"הצליחוהאסיריםלמטבח·האסירים.

לשבויי·הבריחהתוכניתנודעההאחרוןברגעלבריחה.לנצלה
התבררואזהפרטיזנים,עםמגעהקימובאי·כרחםהמלחמה.
בת·ביצוע.אינההמשמראנשישלנשקםאתלפרוקשהתכנית

(פרטיזן),פייטלסוןא. :אנשיםשלושהובוחדשועדהוקם
(שבריי·שאחובורומןפודרלסקיאלכסנדרה"בריגאדיר"

ומלאתמאדמסובכתלשישית,תכניתהתגבשהמלחמה).
עלתהדמיונית,כההיותהאףעלזו,תכניתדוקאאןסכנות,

בהצלחה.וברצעהיפה
נמצאובוהשמאלי),(מהצדהמבנהשלקרמת-הקרקעבקצח

רמ·מדרגות·ברזל.היוהבריחה),תרשים(ראהתאי·האסירים

הובילהימניחלקואשרגשרון,על·ידילשנייםחולקואלווגרת
השמאליחלקו .),אכו'טונל,,להלן(יצרייךתת·קרקעילמעבר
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שלהעליונההקרמתלמסדרוןהכניסהאלהובילהגשרוןשל
סגר·חיהתא'ל"סרנל"הדלתהריקים.התאיםכמצארברהמבנה,

פרדרלסקי,אלכסנדרה"בריגאדיר"רגיל.במנערל·תלרירה
הדלתאתפתחולמנעול,מפתחהניגרזה,מאמרמבחרעםיחד

 .'אל"סרנל"ובכנסר
נמצאובירכתיו ,'א"סרבל"אתהאירהחלשהנררת·ח:זzמל

אתהצדיהסילקוהםבלויים.גרמנייםדמי·צבאמלאיםשקים
דלת·נמצאהברמקרםה"טרנל",לקצהדרךלהםופלסוהשקים
מתחתיחפרואםכימצאר,הםהיציאה.עלסגרהאשרברזל

תכננואליואשרמקרםלאותולהגיעיהיהאפשרלדלת·הברזל
הבאר.דרךחפירהעל·דיילהגיע

יצרייך(להלןשניתת-קרקעילמעברהרכילא'ה"טרנל"
אחריחופשי.היהב'ה"טרנל"זרןהמעבר ,)'ב"טובל"ב•ז~ם

ולהיכנסריקמגרשבריצהלעבורההיצריךממכרהיציאה
חיתהג'מ"סרבל"היציאה .)'ג("סרגל"נוסףתת-קרקעילמעבר
המעבראתלנקותדרךלמצואההיצריךבעצים.סתומה

עלהיוצאיםיימצאוג'מס'מה"טרנל"היציאהלאחרמהעצים.
יעדמוואזתעלהולעבורממגרלרדתיהיהצריךמרגבה.תל

אתהקיפהואשרמטרשישהשגבההחרמת·הביטרן,לרגלי
לגבולותמחוץיימצאוהחרמהאתשיעברולאחרה"פררט".
ה"פררס".

החדש,הרועדעל·ידיהמורכבתהתכניתשאושרהלאחר
מסרפרדרלסקיאלכסנדרה"בריגאדיר"להגשימה.ניגשו
והלהפייטלסרן,א.המאמר,למחברהמנערל·התלרימפתחאת

נקישה,אחרבנקישהוהתחיל,ומפסלתפטישמהנפחיתהביא
מ.דלת·הברזל.למפתןמתחתאשרהביטרןאתלפורר

 , 8מס'בתאהחלוןלדיהמשמרעלעדמ(יצחקי)גלבטררנק

להשקיףהיהאפשרממנוהמבנה,שלהעליונהבקרמהאשר
מה"טרנל"לצאתפייטלסרןלא.סימןולתתהגדולההחצרעל

א.שהספיקלאחרהמשמר.מאנשימישהושיתקרבבמקרה

עלהמרובעיםס"מ 20שלמשטחהביטרןאתלהוציאפייטלסרן
המבנה,שלהתחתרנהבקרמהפתחהואערשהשמאהספקבלבו
אתמדימרשךשהיהדברבתי·השימרש,נמצאיםברמקרם

והגיעוהדבראתבדקוהרועדחבריהגרמנים.שלתשומת-לבם
לחפורהרעיוןמבוססים.הםפייטלסרןשלשספקותיולמסקנה
דמיונירעיוןעלהובמקומרהפרקמןירדלדלת·הברזלמתחת
שאדםכךעצמה,בדלת·הברזלפתחלקדוח :מהקודםיותר
חורים. 350בדלתלקדוחצריךהיהכךלשםדרנו.לעבוריוכל

וכשלרשהבמקדחת·ידפייטלסוןא.קדחימיםשלושהבמשך
מוכנאיבתורבחצרעבדהואבנפחיה.שמצאשבוריםמקדחים

עבודתו.אתמפסיקהיהקרובותולעתיםה"פררט"שלהרכב
הגרמנים,בלבחדשותיעלהלאהעבודהמןשהעדרונדי

לפרטיזןבדלת·הברזלהקדיוחעבודותאתלמסרוהוחלט
למדבעצמואשר ,למסגרבן ,קרקינרבסקי(פנחס)"פיניה"
נקובנה."אררט"שלהמקצועיבבית·הספרמסגרות

ליידוים mהמקעםה mהמקאתאיפרא,מסר,פייטלסןרא.

קרקינרבסקיהתחיל 1943בדצמבר sרב·קרקינרבסקיפ.של

השערתבשתיעבדותואתביצעהראשוניםבימיםבעבדותו.

לנעילתרעדמ"עברדתם"שרבםאחרילאסיריםשהיוהפנויות
אינושעות-עבודהבשתישההספקהתבררמהרחשיהחדרים.

"עבודתם"אתלסייםעלוליםשהאסיריםהחששהרעלהמספיק.
בדלת·הפתחאתלקדוחבידםסיפקיההיבטרםהקרב":;"שדה

נוסף,אסיריצורףקרקינרבסקיאלניאיפראהוחלטהברזל.
למטהרשלם,זיוםיקדחושנהיםרניהעיר","איש-שרמאיר

ובמקהר"חולים"תמדיהיירושרשקרקינרבסקי"נקבע"זר

מחלתולמרותייצאהואהאסירים,מןמישהויחלהשבאמת
קשהחיתתעבודת-הקדיוחאחרת.ברירתכלחיתהלאלעבודה.

בערביתריוהמקדחיםמילימטר 6היהדלת·הברזלערבימא.ד
נשברו.והמקדחיםרבזמןעברלאבלב.דמילימטר 3של

חרטיאתהתקינוישנים.ממזווגיםקפיצי-פלדהמצארבנפחיה
הפרעת.ללאנשמנווהקדיוחיםלמקדחיםהקפיצים

באזנידברםימפקד·המשמרניזtא 1943בדצמבר-13ב

הגנראלרנירעדה,ביקרתשב"פורט"להםסיפרהואהאסירים.
אסירימעבודתשביערת·רצרנראתהביעהורעהדבראששעמד

לעשותאפשראחתמדורהשבמקוםהעיראבלה"פורט",
חברי"ברברת". 600ביממהלשרוףאפשר 300ובמקרםשתיים,
כךלשםניואמררהרעיוןעלמידקפצוהאסיריםשלהורעד

ורקאןנמצאיםכאלהושעציםיבשים,עציםבעודצררןיש

להעלותכמובן,ההי,יכוללאמפקד·המשמר '.גב"טרנל"
ג'ה"טרנל"אתלפנותנדיתחבולתכאןמוצעתניבדעתו,

מפקד·המשמרציווההיוםלמחרתלמעבר.ולהכינוד,עציםמן
מ"סרנל"עציםהקרב",ל"שדהבלכתםעמם,לקחתהאסיריםעל
המעציםג'ה"טונל"התרוקנותהחלהכךלשאת.שירכלוככלג'

להצלחתה.נוסףצעדהתקדמהרתכנית·הבריחה

מדיזקוקים,יהיות"פררט"שאסירימראש,חזהגםהורעד

הדבריםאתלרכושנדיכספייםלאמצעיםבריחתם,לאחר
חפצי·לגרמניםלמסורשלאנצטווהאסיריםביותר.הנחרצים

הפר·אצלם.להשאירםאלאהנרצחים,גופרתעלשימצאוזהב
איסוףעלהופקדואידלסרןושמערןזימלביץמשהטיזנים

להרגישהחלוהגרמניםהסתרתם.ועל 3מס'בתאחפצי·זהב
אתתזהיררמפקד·המשמרהגישטאפרלקופתלזרוםחדלשהזהב

הורההורעדייתלה.-זהבמהםמיאצליימצאשאםהאסירים
למסורולהמשיךמפקד-המשמרלאיומילבלשיםלאלאסירים

גםנעלםלאאיסופם.עלשהופקדולשנייםחפצי·הזהבאת
ביטוןקירמעללעבורייאלצוהבריחהבעתניהרועדמעיני

 6שלבאורךסולםבנגרהיהרכןזולמטרהמטר. 6שגרבה·ר

צבאיותחותלותגםהוננוחלקים.מ·ז~לושהשהורכבמטרים,
לתאהגניבוהסולםחלקיאתיח.דהסולםחלקיאתלקשורנדי
נוסףסולםגםהרנןלדרגשי·השינה.מתחתוהסתירום 3מס'

יתפרק.שסרלם·העץבמקרהצבאיותמחותלות
נעילתלאחרבלילה,רקתיתכןמת"פררט"שבריחהמאחר

לפתוחאידהבעיתהתעוררהבערב,שבעבשעתהחדרים,
החדרים.מנעולילפתיחתמפתחהכינובנפחיההחדרים.את

הואשנןאח,דבמפתחרקצורךשישהסתבר,המזללמרבה

רקאפשריתחיתההמנעולפתיחתאולםהמנעולים.לכלהתאים
סררגי·הברזלביןמעברלהתקיןצררךהיהמהמסדרון.מבחוץ,

ההברגהאתהורידוכךלשםלמסדרון.התאיםביןשהפרידו

לצאתהאסיריםלאחדאיפשררזה 3מס'בתאאחדמסורג
הדלתות.אתלפתוחרמ·ז~םלמסדרון

נכה·זההיהקרקינובסקיפ.שלגירסתולפי :המערכתהערת.ך

עלמוסכם)(בסימןלהתריערקהיהשמתפקידומלחמה,

גירסתולפיהקידוח.למקוםגרמנישלבלתי·צפויההתקרבות

בדלת·ה:נרזל.החוריםכלאתצעמוהואקדחקרקינובסקישל
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פעמייםהאסיריםנתקפולבריחהההכנותכלשנעשובעת

שאסיריהגרמניהמשמרגילהשהנהבחשבם ,באימת·מוות

משהר.מכיניםה"פררט"

 ,היוםבצהריכאשרבדצמבר 16ב"זההיההראשונהבפעם

רהחזיחהקרב"ב"שדההעבודהאתלפתעהפסיקו , 12בשעה

קרקי·אתלהבהילהספיקובקרשירקלחדריהם.האסיריםאת
אותרדלת·הברזל.בקידוחעסקושם ,'אמ"טרנל"ושרנרבסקי

לעבודההובלולמחרתאדלעבודתם,האסיריםהוחזרואליום
להיכנספייטלסוןא.בדייעלהיוםבאותודבר.אירעלאכאילו

ורה.שחשמלהפרירמןט.החייטלוהראהרשםלבתי·המלאכה
רכןשתים·עשרהבןילדשלמכנסי·גרלףקצרה,שמלה ,ארוכה

בעברית.מכתבגםההיהמכנסייםבכיסיארוכים.מכנסי·גבר

שלהאחרוןרבהשלמשפחתובניבגדיאלהשהיונתברר
שפירא,ח.נ.הרב,בןהרב,אלמנת :שפיראהרב-קרבנה

ועסקן·קרבנהשלבאוניברסיטהלסמיטולוגיהדרצנטשהיה
הבגדיםכליחידר.ובנראשתובגיטר,ביותרהחשובהתרבות

הקרב"מ"שדהיוםבאותושחזרוהאסיריםברץ.ספוגיהיו

נראהערדליים.וזרגשליזילת·רםהדמורהלידמצארכיסיפרו
רצתהלאל"פררט",שפיראמשפחתאתשהביאההגישטאפר,כי

שלהמנוחרבהמשפחתרצחבעתנוכחיםיהיושהאסירים
 sלחדרהים,רהחזיררםעבודתםאתהפסיקוולכןקובנה

אחדשירםבשעהה"פררט"אסירינבהלוחשביהבפעם
הקציניםרכלבית·המשמרשלהגדולההדלתלפתענפתחה

קדחובראשרלמבנהפנוהמיוחדתהפלוגהשלהגבוהים
בשרםהקציניםהבחינולאנסבדרן .'אב"טרנל"בדלת·הברזל

מהמבנה.מדיוחזרודבר

ה"פררט".מןהבריחהלביצועמוכןהכלהיהבדצמבר 21ב·
עבדומהאסיריםשחלקלעובדההודרתרקלביצועניתןהדבר

חםבנפחיה.במיוחדה"פררט",בתרןאלאהקרב",ב"שדהלא
לכלי·גישהלהםחיתה-והעיקרקלות,ביתרלנועיכלו

ולחמרים.שוניםעבודה
 21ב·הוציאופייטלסון,א.עםיחדשאחוב,שברי·חמלחמה

החוראתבצד.רהנחירהרבדלתשנקדחלוח·הברזלאת 9בדצמבר

הברחיה.תבוצעיוםשבאותוחשבוהםבשקים.סתמובדלת

אתשגילחבשעהכילרוע,דמסרפילובניקטוביההפרטיזן
ל"פורט"יביאושבקרובהגרמני,לוסיפרמאנשי·המשמראחר

איפראהוחלטשנתפסו.היודיםפרטיזניםשלנוספתקבוצה
להםגםלתתעל·מנתאחדיםלימיםהבריחהאתלדחות

החור :הרבהלהמתיןניתןלאמח"פררט".לברוחאפשרות
לפיכיחששחיהשלג.ידרובינתייםפתוחנשארבדלת·הברזל

אחריהםלרדוףקליהיהמשאירים,האסיריםשהיוהעקבות,
בדצמבר, 2sה·שלבלילהלברוחסופיתהוחלטלתפשם.וגם

זהביוםמא.דמוצחלתחיתהזהיוםבחירתהמול.דבחגהיינו
מתנההגשיטאפוהעניקהגםיוםבאותוהאסירים.עבדולא

הקיבה.את"לנקות"כדיחריפים,משקאותליטר 6-לאסירים

שלמאמרוראהשפיראמשוכחתכלשלרציחתהבסיבותעל . 8

בגיסו.תרבותחיי :זהבספרגריבהויזש.ד"ר

לוח·הוצאקרקינובסקיפ.שלגירסתדלפי :המערכתהערת . 9
נדחתהשהבריחהמאחרברם,בדצמבר. 25ב·רקמהלדתהברזל

שהואייתכןבצדמבר,-25העדיום)אחרי(יוםבדצמבר 21מה·

 :·הברזל nלוזסלהסופיתלהוצאתו~תכוון

הגישטאפראנשיאמררהמולד",חגוהיוםיפהעובדים"אתם
כדיהמשקאות.אתלשתותהאנשיםעלאסרהורעדלאסירים.
 .שתוייםלהיותלאסיריםהיהאסורתצליחשהבריחה

מצב·הררחלבריחה.מוכניםשיהירנמסרה"פורט"אסירילכל
ה"פורט"מןבצאתםכיהרrזלטויכוחלאחררמומם.היה

לפישוניםלמקומותוילכואחדות,לקבוצותאהסיריםיחלוקו
לחפשואנדז'יגרלה,לעירותללכתבחרהאחתקבוצהבחירתם.

צריכהחיתהשניחקבוצהאליהם.והלצטרףפרטזיניםשם

תנועתלרשותוהלתייצבלשםלחדורהגיטו,לכיווןללכת
מכריםלליטאיםתנפהשלישיתקבוצהבמקום.הפרטזינים

לבתיהם.ילכוקןרגאנוב,האחיםהרוסים,ושלושתבקרבנה,
דלתותאתלנעולהמשמרכרגיל,בא,בערבבדצמבר 2sב·

במסדרוןהאסיריםשערכומהקונצרטהופתעוהםהחדרים.

זהשקונצרטהמשמר,בפניהכריזרהאסיריםלבגין.בכניסה
שמעוןהפרטיזןמסרבינתייםשלהם.המולדחגלכבדוהרא

שבוי·על·ידישנעשוציוריםשניפייטלסוןלא.אידלסון
לגר·מופניתשמולשת""אצבע-האחד :גרניקא.המלחמה

ציוריםשניהקרב".ב"דשהמהעבודהתמונה-והשנימני,

שהצליחהבקבוצהחיהאשרפייטלסון,א.על·דיינמסרואלה
בגיטד.הרפטיזניםתנדעתראשילין,לחייםלגיטו,לחורר

השומריםצעדילקולהאסיריםהקשיברהחדריםנעילתלאחר
הפרטיזןהוציאהשעהמחציתשלציפייהבתוםהמתרחקים.

המעבראתהרחיב , 3מס'תאסורגימביןהקרשאתאידלסוןש.
לפתרחכדילמסדרוןויצאקרדם,אותםשרופףהסריגים,בין

אתקודםשיפתחלו,נאמר .החדריםדלתותאתשהוכןבמפתח
דלתאתלבסוףורקמה, nשבויי·המלחיובד,דמס'בתאהדלת
נמצאובוואשרא'ל"טרנל"ביותרהקרובשההי , 3מס'התא

שכלמח, nלשבריי·המללהבטיחכדינעשההדברהפרטיזנים.
ררן. nהאשיצאעדיחכהרשהראשרןיחדיברחרה"פררט"אסירי

האסיריםיצאוהשומריםשלתשומת·לבםאתלעוררשלאכדי
אתאתםלקחרהםהשביח.אחריהאחתקבוצרת,קבוצרת
ה"טונלים"דרךויצארהתלוי,הסולםעםחיד ,שהכינוהסולם

 .'גל"טרנל"עדפנוישטחלעברוצריכיםהירמשם ,'ב·רא'
יבחינרשלאכדימהמשמר.זקיףכרגילעמדמשםהרחקלא

אחריםשבדייםשנירעמרגרניקשברי·המלחמהחיפובירצאםי
שלרשעבורקברערתבהפסקותסדינים.במסןהעובריםעל

ל"טרנל"ונכנסוהפנדיהשטחאתהשבחי,אחריאחתהקבוצות,
צריךההיאשרעצים,שלשוררתכמהעדונמצאוברמקום ,'ג

ממגרוירדותלעלעלו ,'גה"טרנל"אתעברוחםלסלקם.
שהקיפההביטוןלחומתעדלתעלהוהגיעולמטחמטרכשלושים

הסולםחלקיאתקשרושםמטר. 6היהושגובההה"פררט"את
הכביש.מןהרחקלאעומדיםונמצאוהחומהאתעברובחותלות,

 ,לקברצרתהתפצלוהםהחומה,שלהשנימצדיהכולםהירכאשר
חיההלילהלדרכה.פנתהמהןאחתרכלמראש,שנקבעכפי

דומיית-מרות.שרהרומסביבמאדבהיר

המשמראנשיאתשתקפחוהבהלההתמהוןאתלתארקל
אתלהעירכדיבדצמבר, 26ראשון,ביוםלמיבנהכשנכנסו
אתצמאוןהנהכמקולב,ראררחת·ברקר,לימפקדהאסירים
מאסיריעיןהשומרםיהסירולאהימיםכלריקים.החדרים
חיהעדרתולשמשלהינצלירכללאשאישוהשגיחוה"פורט"
ברחולאפם,מתחתממשנה, mהנאצים,פשעיעקבותלטשטוש

ר vהגיבבוקרראשרזביוםערדכישמוערתהיוחיים.עדים 64
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חיסלו,גםוכנראהאסרו,רכיגבהויםקציני·גישםאפרררם" Dל"
הושביליםהדרכיםבכלמידרףאורגןמדיהמשמר.אנשיכלאת

איש 37לתפדסהגרמניםהצלחידהלבלדאבוןהבורחים.אחרי
מתוךבידהי.הרמתוכולםשברחו.ררם" Dה"אנשי 64מחרך

אשרהקבוצהאנשישלמזלםשחיקשנתפלגרהקבוצותשלרש
D רובםרמם., 19איש. 25אהלהיולגיםד.נדD ,חברירםיזנים

שנדי·המלחמהרכןשנכשל,אדגדסםדהב"מ"מנצעהקבוצה
זהיתה zזגדר·תילדרךלחדורהצליחונסלגיצקי·דאסילנוקיש~זרל

D הגרמניםעל·דיינתמסד 25ה"מתוךששיהאחד.במקדםרדצה
תנועתעל·דיינתקבלוהבורחיםהגיטד.שלוהשערהגדרליד

משטרת·הגיטרלהסתרתם.דאגדופעיליהבגיםד,המחתרת

הראשוןהדברלנלמטים.סייעוה"אלטסטנראט"זכךהיהודית
בריחרדוייםשהיודתחןזןניהם,נגדהיםאתלשרוףהיהשעשר

היהויכלומרותקדיtורגשאשררקוב,בשר·אםדשלהאירם
קיבלוהתרחצד,שםלבית-הרמחץ,מידאוםתוו.בילדלהסגיר.ם

מזוןלהםסופקוברמקרםלמקלט,הווכנסוחשדיםנגדים
ברשותשחיתהלדירה,בחלקםהועברומואחריותרושחהי.

בריחתשעונדתהאמצעיםכלבנקטןההיודית.משטדת·הגיטר
בגיסומהנמלטיםחלקהידתועובדתהתשיעי"דרט D"האסירי

ישוחחושמאחששהיההגיטו.תושבילגניסודבגדריישארו

לאזנייגיעוהדבררעה,כרונהללאזה,בנשואהאנשים
מאד.קשהבמצב·בריארתהוימהנמלטיםשניםיהגישטאפו.

בדלת·הברזל.הממושךהקידוחעקבקיבל,קרקיבדבסקיפ.
ען·נשהקדיוחנזמןשכןמא,דתפחהאשרבנר,ךחזקיםאבים·כ

בידיועלהרדפאיתעזרהלוהרגשההניטון.לעברבכיו
הרב-שגיבמלטשלגורלוההיטראגילרפאו.הרופאים

לנתחוצררןדהיהקאפורגליומפרלין).(פליטשוסטרמןג.

רבים.יסרריםותךזנפטרבניותחעמדלאהוארלים. nנבית·ה
עםיחדררט", Dה"במלםייצאונערב, , 1944בינואר 6ב"

הראשיהשעראתבגיסו,הפרטיזניםמתנועתאחדיםחברים

בכיסיהםחברייםשהיובאקדחים,מזרייניםהיוכולםהגיסר.של
משרדבזות·עבהדר. pהיוילד Kכר Kיזהםלבגדיהם.מתחתאר

היהודיתמשטרת·הגיטררכןה"אלססםנראט"לשדיהעבהדו
ושמשמר·ולחקהחהדתהיהשהיציאהכדייכולםתכימטבעשר

משהרישל"עברדה"זןשביציאהירגשילאהגרמניהגיטר
אתמשאית.להםהמתינההגיטדשערמאחרוירגיל.בלתי

בגיסו,הםרטיזניםראשאירגןליערהמגיטרהברחיהמיבצע
הגיעוהםהנסעיה.בעתותם Kשליוהרגםוהאו •יליןחיים

פעילשהיהלבםים·הפרםיזניםרהזםרפדרדרניקיליערבשלםו
נשלחושר Kפרטיזנים,שלהחמישיתהקבוצההיוהםשם.

הקודמות.הקבוצותארבעאנשיעםנפגשובבסיסמהגיטר.

עםלהילחםהזדעכרתלקבל-חלומםאתלהגשיםבדיםעלה
אמד,צרששפכו.היהדויהםדעלבאנציםולנקוםבידבשק
לראותזכוהפרטיזניםאלשהגיעוה"רDרט"נמלטיכלשלא

אבאמאנייסקין,אהרןאדילסרן,שמעוןהצוררים.בתבוסת

השונא.עםבמלחהמנפלופלירבניק,וטוביהדיסקאבט
מברית·עלוהייפורטיינמלטימניןשארבהעלצייןכדאי

וילבצ'רק,א.(ציחקי),גלבטרונק.מ :זהםלשיראלהמדעצרת
 10קרקיבובסקי.ו·פ.המאמר),(מחברפייטלסדןא.

רא,(•צחקי)גלבטררנק ,,קרקינובסקי, , Dלאיפשרההמערכת , 10

מהראשוןרקפייטלסרן.א.שלזהמאמורעללעברווילנצ•דק

נוסףחברלישראלעלהלאחרונהלמאמר.הערותנתקבלו

זייץ.מנדל-המדרסמנמלטי

הבאבעמודואח-התשיעיתפורטמןהבריחהתרשיםאת
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לויודב •בראוןא.צבי

קובנה tהןן tשלוהפרטיזניםהמרותנועת

השגיח#העולםבמלחמת

פתח-דבר

 11-במלחמןמ·~רתיהםהנאציםבידישהושמדוהיהודיםמסרפ

בכלמאשריותרבאחוזים,בליטא,גדולהיההשביח,העולם
יהודימאהמכלמתש·ג,יםלמעלהמארצות-הכיבוש.אחרתארץ

לאקרבנההעירהרוצחים.מידיהטראגימרתםאתמצאוליטא
מלחמת-האימיםבפרוץהכלל.מןיוצאבבחינתזהבמוגזחיתה

בקרבנה,נמצאו 1941ביוני 22ב·וברית·המרעצרתגרמניהביו

נותרולאומהםיהודים 4,ס oooכ·מפרלין,הפליטיםעםיחד
שגםמכאןבלב.דאיש ooo,3כ·אלאהמלחמהאחדיבחיים
אחוז 90ועוזריוהנאציהצוררעל·ידינרצחוקובנהמיהודי
נרצחואלהיהדויםשלהמכריערובם :וערדזאתלערך.

לליטא.הגרמניהצבאשללפלישתויםנושראהיםשדחב
קרבנהיהודימספרפחת 1941באוגוסט 1sוה·ביוני-22הבין

אלף-30מכיותרלאנכנסואזשהוקםרלגיטראלפים, 10ב·

ספטמברבחדשיםההמונייםההשמדה"מ"מבצעיכתוצאהאיש.

 •-11,000כעלהגיטריהודימספרהועמדשנה,ארתהואוקטובר

אלפים sכ-אלאעדת·קרבנהערדמנתהלאהגיטוחיסולבזמן

הגירושבזמןאםמרתםאתמצאוממחציתםשלמעלהנפש,
חיוקרבנהשיהודינמצא,שם.נות·ההסגר nבמראםלגרמניה

 "ינפל "שלבמצבהנאציםשלשלטונםתקופתכלבמשך
עשוהםמה :השאלהאירפאנשאלתההשמדה. "ירחא "ו

ואחיותיהם,אחיהםדםאתהעמיםרוצחימידילנקרםכדי
לפחו,תהם,עשרמה ?ואבותיהםבניהםואמהותיהם,נשותיהם

עשרמהןהשמדהשלוהנמהרהמרהגורלמןלהינצלכדי
משהרנעשהואם ?ממשבפועלהצוררפיאתלהמרותכדי

דרכיםובאילוהעושים,היומילו,מחוצהארבגיסוזהבכיורן
זפעולתםאתעשר

הואשנושאםשלהלן,הפרקיםלהשיבבאיםאלושאלותעל
עלוביערות,בגיסוקרבנהיהודישלוההתנגדותהמריתנועת

פעולתה.ודרכיהתפתחותהשלביעלופעיליה,מאדגניה
הזאתהתנועהשלתולדותיהעללספרבאיםשאנועדואולם

והתגנדות,רמיגילוייעלבקיצור,גםלו,להצביע,עלינוחרבה

למצואנתקשהלאכאלהגילוייםאלו.מליםשלהרחבבמובנן
טחשבכלוקודםבגיסו,החייםמשטחישטחבכלכמעט

לי.כלכה
לאמצעי·בגיטרהעם-שכברתשלוהבואשהקשההמאבקעצם

מחבריוהוסיפומאז , 1955בשנתנכתבזהחבורשלראשוןנוסח *

המקיףמחקרםאתוסיכמו,אחזרתשניםבמשךבנושאלחקור

קובנהיהוירשלם mהלאהתון :חונותתזטלתולדותיה :כספרם

 422 , 1962ירושלים,ושם","יד(הוצאתבשחיהכםלחתמ·עהולם

המתפרסםהנוסחכאנגלית).ותמציתמפותנספחים, +עמודים

שלהערותיהםסמן~עלהמחקרמימצאילאורותוקןבכדקכאן

מכרית·כגרלאזהשעלוקוננהכגיסוהמחתרתמפעיליאחדים

גידם,שסייעואלהולכללהםטובהמכיריםהמחבריםהמועצות.

המחקר.בביצועשרבים,כזמנים

הרבהמדי.שליסודותמעטלאברהיוהמינימאלייםהקיום
במאורגןהגיטר,יהודיהקריבו-וברכושבנפש-קרבנות

אתהליטאיתהאוכלוסיהמןלרכושכדיאישית,וביזמה
עיסקהבכלראוהגרמניםלהחיאת·הנפש.הדרושהמינימום
"הפרתגרמני,ארוליטאייהודישביוולא-מסחרית,מסחרית

בעבשיםה"עבריינים"אתלהענישונהגוביותרחמורהחרק"
כמויותלגיטרלהכניסהיהודיםהצליחוכןפיעלאףדרקוניים.

תרשבי·הגיטראתהעבידוהגרמניםמצרכי-מזרן.שלניכרות
אתמהםלהוציאכדיאכזרייםאמצעיםונקטרעברדת·פרן

רתשבי·דג.יטרמצארבכל·זאתרפרירן·עברדה.מרץשלהמכסימרם

המשמרחייליאת"לרכך"דרכיםהשוניםהעבודהבמקומרת

לאשםעבודתםופריוןרהליטאייםהגרמנייםרמנהלי·העבודה
ב"מאמץחבלהבכךראוהגרמנייםהשלטונותביותר.גבוההיה

המעורביםהגרמניםאתהענישופעםולאהדייר"שלהמלחמתי
ברבר.

דה,תנגדרתגילוייהיוהמוניים,פחותכיאםיותר,בולטים
הכלכידוע,עשר,הנאציםתרבותי.-כיובחיהבשטח

מבחינהגםאלאפיסיתמבחינהרקלאהיהודיםאתלהכחידכדי
ברטבועשהיהדברכלוהשמידוהרסוהםנית. nתרנותית·רר

לשמורכדיבהשהיהפעולהכללמנועוהשתדלוהיהדות,חרתם

סגירתעםזה.קרלפיפעלוקרבנהבגיטרגםהיהדות.ערכיעל
אנשינגדמבצע·השמדהאורגן , 1941באוגוסט 1sנ·הגיטר,

 :משכיליםיהודים 534הגיטרמןהוצאובמרמההאינטליגנציה.
לעבודהכביכול-וערדעררכי·דיורופאים,סופרים,מורים,

בפרדט·הרניעיביוםנרנורוכולםנעיר.ומוזיאוניםבספריות

כלנגדהגרמניםאירגנרמיוחדהשמדה""מבצעקוננה.שליד

 1942אמוגוסטהחלבגיטר.היהודיםבידישנשתמרוספריםה

-אחרתתרבותיתפעילותכלרכןסדירולימודנרעדחינוךהיו
האיסור.תכליתנגיטראסורים-משטרת·הגיטולתזמררוגפרט

עלשמרובחיררף·נפשאלה.לאיסוריםצייתולאהגיטריהודי
באפשרותנאחזרמוסדות·הגיטרהרוחניים.וחייהםתרבותםגחלי

ודאגוהמקצועי,בית·הספרהחינוך,בשטחהיחידההליגאלית

במדע~םידיעותלהםירכשוהגיטרמילדיחלקשלמיצערלכך
נעשוהספרים""מבצעבזמןהיהדות.ובמקצועותכלליים
ספריםיותרהאפשרככלמהשמדהלהצילמאורגניםמאמצים
ר·מכן nרלאבמקרמרת·סתראוחסנוהספריםהיהדות.מתחום

קיימו,רתנרערת·הנרערהמפלגותועירן.לימודלצרכישימשו
חרגי·שהקיפולימודייםקורסיםהגיטר,תקופתכלנמשךכמעט
המבוגרתהארכלוסיהבקרבתורה.ניטולומנעררחביםנוער

ערני·ספרות,עריכתתוךואמנותתרבותערכיהמפלגותטיפחו

תזמורת·ערכהמסרייםזמןפרקבמשךושיחרת.הרצאותחגיגות,

גילוייםרנה.חיתהוההיענותהרחבלקהלקונצרטיםהמשטרה

חוגים :דתהבתחוםהיוהתנגדותשלנוספיםמופלאים

בציבורתפילהבעריכתמצרות,בקירםנפשםחירפונרחבים
וגמרא.תורהובלימוד
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הגיטויהודישלההתנגדותרצוןלומצאמובהקביטוי
הפוליטיתהמחתרתת.ינויער-תיטילופהתוליעפב

הגרמניםפלישתאחרימידבעצם,קמה,בקרבנההיהודיםשל
שבמחנות·הגיטרשרידישלהשחרוריוםעדופעלהלליטא
ומפלגותארגרני·נרערשלמסרעפתרשתהקיפההיאההסגר.

-ובתוכםהרביזיוניסטים,רעדהקיצוניהשמאלמןפוליטיות
באורחהאזינוהפוליטייםהארגוניםוחברות.חבריםמאות
בגיטר,הפנימיהמצבעלדיוניםברציפותקיימולרדיו,שיטתי
החלטותעללהשפיעהשתדלוובחזיתות,הבינלאומיתבזירה

מרסדרת·הגיטרשלהסוציאליהאופיעלונאבקוה"אלטסטנראט"
הןהחבריםביןהדדיתעזרהשלשיטהגיבשורכןהרשמיים,

"מבצעי·ההשמדה"בזמןחירום,בשערתוהן"כתיקנם"בימים

הגרמניים.

בהןלראותשניתןקרבנהגיטרבחייהתופעותבקיצור,אלו,
שנזכורהפעולותהגרמני.הצרורכלפיוהתנגדותמריגילויי
ללא·ועמידהצלילרת·דעתערז·ררח,מעטלאממבצעיהןדרשו
עלאףבנפש.קרבנותלא·מעטהיהודיתלעדהגרמווהןחת,

פעולותביןמיתרדית,מבחינהלמיצערלהבחין,ראויכןפי

פעיל,מרילביןהסבילנגדיתתהמשרםבהןשיש
להבחנהבהתאםבי.דבנשקבצוררמלחמהלמעשהשהואמרי

קרבנהבגיטרהפעילהמרישלבתולדותיוחיבררבריעסוקזו
 :פוליטייםוגרפיםאנשיםסרגישנישלקררזתהיםבןריס,ררפר
קשנתפשרממששבפועלהגיטרתושבימביןאלה )א(

ויהירהגרמנים,נגדלמלחמהלצאת,התכוונוארויצאו,ידב

 ;יהיואשרוצורותיההלחימהמקרם
שמתוןבגיטווהאישיםהארגוניםהתנועות,מביןאלה )ב(

זיונםהכשרתם,לארגונם,ידםנתנושלםובלבמלאההכרה
שבתנאילמקרם,להגיע.בידםוסייעוהלוחמים,שלואימונם

באויב.למלחמת·הנקםביותרמתאיםנראהקרבנהגיטר

יטוגב

המריתנועתשלתולדותיהמסכתמתחלקתעניניתמבחינה
תולדותיהפרשת :פרשיותלשתיקרבנהיהודישלוהפרטיזנים

ת.ורעיבתולדותיהופרשתגופאיטיגב
התפתחותשלבישישהלהבחיןניתןגופאבגיטרבתולדותיה

 :עיקריים
שלב ;לערן 1942ינואררעדהגיטרמראשית :שאורךשלב

מזוינתהתנגדותבכירוןהראשוניםהגישושיםעל·ידימאופייןזה
הצבאיהאימוןוראשיתנשקאגירתמצומצמים,בחוגיםהנעשית

 ,"!למצדההגיטראת"נהפוךהיאזהבשלבהסיסמה ;גביטר

הראשוניםהצעדיםכשלרךאחרי ; 1942שנתכל :נשישלב
רבת·היקף,פוליטיתהתארגנותגופא,בגיטרההתנגדותלקראת

לגיטר.מחוץמחתרתעםבמגעלבראראשוניםבסירנות

 ;שנהארתהאוגוסטרעד 1943מראשית :שלישישלב
הקמתבסטלינגרא,דהנצחרןבעקבותהגיטרבמחתרתהתעוררות

בגיטר.אזוריות"פלוגרת·קרב"אירגרןרלהגתרבבות,להצלהרעד
מאורגנתיציאה ; 1943נובמברעדמאוגוסט :רביעישלב

ארגרסטרבה""מבצעבמסגרתהגיטרמןלרחמיםשלראשונה
הטראגירת.ותוצאותיה

הפר·"התקופה ; 1944מאיעד 1943מנובמבר :חמשיישלב
יציאה ,רודביקיליערותיליןחייםשלמסער ;בגיטרסיזאנית"
למרפת,מזרייניםלרחמיםקבוצותשמרנהשלהגיטרמןמוצלחת

הביטומןלרחמיםקבוצתביןהררילייהשפתעלהקרבילין,מרת
הגישטאפר.אנשילבין

להרצאתבראשיםמאמצים ; 1944יוליעדממאי :ששיישלב
התבועהפעילישלבריחהבסירנותהגיטר,מןהלוחמיםשאר
השחרור.עדשבמשכרהגיטר,חיסולאחרי

הראשוניםהצעדיםא.

בדיבנשקהתגוננותלשםלהתארגןהראשוניםהנסירברת
החילותשלכניסתםאחרימידקרבנהיהודיבקרבכאמור,נעשו,

אלהצעדיםנעשובידינוהמצריותהעדריותלפילעיר.הנאציים
תלויותבלתיאחזרת,קבוצותעל·דיילפחותאחתובערנהבעת

בני·עקיבאמפעילימלמ,דאברהםמספראחתקבוצהעלבזר.זר
מספרשברעות , 1941ספטמברמימיבאחדזההיה :בגיטר

בראמסרן,מ.לשעברהמרדהשלבדירתוהגיטר.סגירתאחרי
עסקני·ציבררנתכנסרבכיר,קצין·משטרהבגיטראזששימש

העדהשלעתדיהרעלהגיטרמצבעללהתייעצותאחדים
יהושעמשטרת·הגיטרקצין :בהתייעצותהשתתפוהיהודית.

ברית·אוגרן-אב"צ(מאנשימלמדואברהםגרינברג(איקה)

לריןמשה-מפקדהמכןולאחר-קצין-המשטרהצירן),
שלמההצעיר),(השומרבריניק iסק iרירחמיאל(הרביזיוניסטים),

צירנים·סרציאליסטים),-(צ"סכהןבדל("החלוץ"),גרלדשטיין
שפיראתיים·נחמןד"ררכןפאדיסרןפרץקצין-המשטרה

היוהנאספיםקרבנה).ריליאמפרלה,ציונימרכז-(מצר"ק
בשיאנמצאיםהגרמנים :המצבהערכתלגביתמימי·דעים

יהודיאליחסםמנצחרנם.שיכוריםוהםהצבאית,הצלחתם
במוקדםהיד,רדית,העדהכלאתלחסלבכוונתםכימעידקרבנה

הכלואיםליהודיםמתייחסתהליטאיתהארכלרסיה ;במאוחראר
פעולהתשתף-הגיטרחיסולשלובמקרהגלריה,באיבהבגיטר

פניםכלעל ;מנגדשתעמודארבמבצע·ההשמדה,הגרמניםעם

הערייןהיחסנוכח ;כלשהיממשיתלעזהרממנהלצפותאין
הגיטרמןלהיחלץסיכויכלגםאיןהליטאיתהארכלרסיהשל

לעשרתמההשאלהאיפראנשאלתלו.מחוצהמקרםולמצוא
כקיצוניםשנתגלורגרינברג,בראמסרןפאדיסרן,אלה.בתנאים
 ,הנתרןבמצבהיחיהדהברירה :טענרהחבורה,בתרךבירתו
לגשתישמצדה"."מלחמת-אלאאינההיחידה,הכבודברירת

אתלארגןהדרכים,ובכלהאמצעיםבכלנשקלרכישתמיד
ולהכינםצבאיתהכשרהלהםלהקנותבתאי·קרב,בני·הנרער

הגיטר.אתלחסליחליטושהגרמניםלמקרהמזוינתלהתקוממות
תוצאותהנאספים.רובדעתעלנתקבלהלאהקיצוניתהתכנית
ובינתייםממנהתצמחנהלא-הםטענו-כלשהןממשירת
חיתה,מסקנתםחיסולו.אתולהחישהגיטראתלסכןהיאעלולה

מידיית.פעולהבדברכלשהילהחלטהעדייןכשרההשעהאיןכי
כשרהלשעהונמתיןהעניינים,יתפתחוכיצדונראה"נחכה
עלהבלגה, :ההואבזמןאיפראחיתההמהססיםסיסמתיותר".

הבלגה.-הכלאף
עצמם.דעתעללביצועהלגשתהחליטוהתכניתיוזמיאולם
טרםהמארגניםברם,אקדחים.שלרשהנרכשוראשוןכצעד

גיחתההגיטררעלהראשוניםתאי-הלוחמיםאתלהקיםהספיקו
בגיטרהדכאוןהגדולה"."האקציה :איומהמהלומהבמפתיע

גרינברג,יהושעאךמא.דגדולהיההגדולה""האקצהיאחרי
תאי·אתלהקיםבררחרעוזמצאאיקה,בשםבגיטריזרעשהיה

("אוגרןאב"צמחוגיהיוהתאיםחבריהראשונים.האימון



ג 61קרבנהגיםר

במחתרתשקמהצרינית·כלליתתנרעת·עונרצרין"),רבית

 • 1940/41הסובייטיהמשסרבתוקפת

שלרשעלנודעבגיסוהקומוניסטייםהחוגיםפעילימפי
שלוהחורףהסתירבחודשיופעלושהוקמומחתרתיות,קבוצות

אליהומנוסה,קומוניסטיעסקןעל·ידיאורגנהמהןאחת . 1941
רדילבסקי,חנהלאן,(מערע)מריםזרלקבוצההצסרפרשמ,אלוב.

גרלד·רמאיר·לייבשמראלרבחיהשאטד,פסחמרקרבץי,הינדה

אנסי·נאצייםפעיליםעםלהתק•~רהצליחההקבוצהשמדיס.
ברכישתעסקהכןהסברה.פעולותשלשררהולבצעליטאים

נלכדהקצרזמןכעבוראןליערות.לברוחוהתכוננהנשק
פעיליםשלאחרתקבוצההגישטאפר.על·דייוחוסלההקבוצה

חייםעל·דייהרקמההסובייטיהמשטרואוהדיקומוניסטיים
המחתרתראשיעםר·מכן nלאשנמנהפרליסי,ועסקןסופרילין,

ארריאש,רבקהגלפרן,דמיטריגםהשתייכוזרלקבוצהבגיסו.
מאיר ,לפינקשאולב, 1י,כניקאיציק ,סנוירלאהמייזל'ארליה

ליטאיםעםקשריםקשרהבהסברה,עסקההקבוצהועדר.ילין
נתלכדהשלישיתקבוצהליערות.בריחהרתיכננחאנטי·נאציים

באשלחייט,דרכה , sראמשהאליההצטרפושדמן.משהסביב

מזרשרנהההילאפעולתהאופירעו.דברררכרביץאלטהקרפקר,
אנשיההשתמשוזרבתקופהכברכיעליהנמסרהאחרות.של

המלחמהמהלןעלאינפורמציהאיסוףלשםבמקלט·רדיר
חגיטר.יהודיבקרבוהפצתה

מהלםמהריחסיבאופןהתאוששואלוקומוניסטיותקבוצות
שנת·סוףלקראתהסתיר.בחודשיהגיטראתשפקדוהאקצירת

 1941בדצמבר 31בלילוממשלזרזרלהתקרבהחלוהלוח

כ"ארגרןהגיטרבמחתרתשנודעמאוחדמחתרתיארגוןהקימו

פעילמאבקכמטרהלוהציבהארגוןהלוחם'.'האנטי·פאשיסטי
בגיסוהןתיעשינהפעולותיוכיוהחליטהכיבוששלטונותנגד
אנטי·ליטאיםעםרשיתרף·פערלהמגעתוךלו,מחוצהוהן

בלה nחרמרי·גידסבהסברה,הארגוןעסק 1942במשךנאציים.

בקרבנההגרמניהצבאבמיתקניחבלהבפעולותרכןקל,ונשק

ביותרחשובותכפערלרת·הכנהאלהנגתלובדיעבדובסביבתה.
 • 1943בשנתהנועזיםהמחתרתלמבצעי

אוגוסטובה"ו"מבצעהמפנהב.

 • 1942ב"בגיטרהלוחמתהתנועהמצבחיהמהאיפראראינו

עםנפשי"תמותשלהנואשתהתכניתנגנזהאחדמצד
נפסקוראשית, :שתייםכנראההיולכןהסיבות ;פלישתים"

 jיחסישקטהשתררובגיסוהגרמניםשלמבצעי·ההשמדה

יהיראםכיבטענם,היהודיםאתהרגיעוהגרמנייםהשלטונות

יארנהלאהמלחמתי",ל"מאמץתרומתםאתויתרמו"לויאליים"
למצואכנראההתקשרהתכניתיוזמישנית,רע.כלערדלהם

הצבאי.האימוןלתאירביםמועמדיםהחדשיםבתנאים
שללגיבושההקומוניסטייםהחוגיםשלתקרותיהםנתבדרכן

הראשוניםנסירנרת·המחתרתכל·ארצית.ליטאיתתנועת-מרי

לאכשלעצםמ,הקלושיםבקרבנה,הליסאייםהקומוניסטיםשל
באכזריותודוכאוהארכלרסיהשלרחבותכשכברתהדעוררו
לחת·פתחעדייןנראהלאבגיסוגםהגרמנים.על·ידירהב

להמשךבמקבילתנופה.בעלתנתרעת·התגנדרתשלארגנרתה
מזמןחבלהופעולותנשקאגירתהחשאיים,בתאיםההתארגנות

לפעילותהגיטרפעילישלמרצםעיקרזרבתקופההופנהלזמן,
ובעיקרהשונים,הפוליטייםהארגוניםשררותהפרליסית·רעירני.ת

ל"מארר·עזור-הפרו•~והבירוריםהתלכדו,ארברבי·הנרער,
הקודר.ון acהדכמןרלהcaתרששהמציאותאתנכוחהלראותגנים"

למתרחשיותררגשייםאותםעשתהאףהפוליטיתההכרה
הוא·הסימניםכברנצסייררוכאןוהרחוקה.הקרובהבסביבה

התחילוהחזיתותמןהמלחמה.במהלןהגדולהמפנהשלשרבים
בידודםגברהגרמנים,שסופגיםקשרתמכרתעלדייעותלהגיע

חלההליטאיתהארכלרסיהבקרבואילוהבינלאומיתבזירהגם
בחודשיהגרמניםשלשכררן·הנצחונרתאחריחתפכחרת·מח

אשליהזרחיתהכילדעת,נוכחוהליטאיםהראשונים.המלחמה
למעשהרכימדינית,עצמאותלאצרםיעניקושהגרמניםלקורת

מנצליםהם :אחרכיבוששטחלכלכמרלליטאהםמתייחסים
גםהשתנהזרהתפכחותבעקבותדא,פשר.גנרלקצהעדארתה
הידר,דים,אלהליטאיםשליחסםמסריימיםבחוגיםלאטלאס

הביטו,תושביעםחיסי·מסחראחרלהיטותביתרחתבסאוהדבר
בשינויכמרבן,לראות,איוהגונים.רווחיםלליטאיםזימנושאגב

הכלואיםהיהוידםכלפיידודיתאורחימםרגיששלהתערורותזה
ואולםמרדכי.מאהבתמאשרהמןמשנאתיותרבאהואבגיטר.

להתררפפרת·מהסימןבזהוארהם,מצדםשהיהודים,הואטבעי

אתוחיזקשהגבירדברהגיטר,אתהשקיפההבידודטבעתשל
לאטהאמורגן.היחרידבציבורשחלההלכליתבאווירההתומרה

ההכרה,בגיסוהפוליטייםהארגוניםבקרבלהתגבשהחלהלאט
המת·גרידא,רעירנית·חסברתיתבפעילותערדלהסתפקאיןכי

הגיעהרכי jהואבמסגרתוהארגוניםמןאחדכלעל·דייבצעת
 rהציברריר,אתשתחלץומאוחדתממשיתלפעולההשעה

נאותהתגרנהותשמשהסתוםהמבוימןבגיטרהמאורגנת

אתשאכלוונירון,השתכחרת·מדעתיי·שעה, nשללמצב·הררח
סטליגנרא,דבחזיתהמזהיריםהנצחרנרתפה.בכלהעםשכברת

אחרןנהדחיהפשימשולגיסו,עדזלג,יעבוששלאששימ.עם
זה.בכיורןומכרעת

נציגיביןממרשןמשא·רמתןבעקבותמפנה.חל 1943באביב
"הארגוןנציגילביןמזח,חציונייםרארגרני·הנרערהמפלגות

מזה,הקומוניסטייםהחוגיםשלמיסודםהלוחם"חאנטי·פאשיסטי
במחתרתהמחברתשניביןפעולהשיתוףבדברחסכםנחתם

אייזיקחציונית,;מחתרתמסעםוה.סכםעלחתמוהגיטר.
חיים·האנטי·פאשיסטי""הארגוןומטעםלדין,וצביסרבניצקי

מאתםגרףהוקםההסכםביצועלשםגלרפן.דרימרטירטנוזרד
 :אחרתגיוסהלפי jפעולה"לשיתוף"מועצה :אחתגיוסה(לפי
שהוגדרהרעדהולצדו"הרועד"),-להלן jלתיאום""רעד

ההסכםמטרת"המטה").אחרתגיוסה(לפיכ"צבאית·טכנית"
בכלולשימוש,התנאיםלהכשרתומותאמתשיטתיתפועלההיה.ת

תושבישלהאפשרככלגדולמספרלהצלתהאפשריותחדרנים
כיחיתהההנחההגיטר.חיסולשלבמקהרהמשמדה,הגיטר

במוקדםתברא,בראגרמניהשלומפלתהנחרץהמלחמהגורל
מייסדיחשבוכן-הדעתעלמתקבלשלאאלאבמאוחר,אר

ברגעאפילוהגיטראתמלחסליירתעושהגרמנים-"הרועד"
לדרכיטעםישזהבמצבדווקאאןנסיגתם.לפניהאחרון
אצלמקרם·מקלטמציאת :כגרןים,יקל nויםינמזהצלה

מקומרת·הקתמליערות,בריחהלה,מחוצהארבעירליטאים
תקופתשבראשיתתחבולותבאלהוכיוצאעצמובגיסוסתר

איפרא,היה,הורעדמתפקדיותקורה.שחרחסרינוארהגיטר

חיהואולםהאמור.בכירוןהצלהאפשרותשלשמץכללנצל
משרםאיןאלההצלחבדרכיכיהורע,דלאנשיאזכברברור
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תמאורגן.מציבורוניכרלחלקאפילוארכרלרלגיטרפתרון
כמהמהגיטרלהימלטארלהסתתרירכלוביותרהטובבמקרה
התקרבותשלבמקרההנותריםיעשומהאולםאיש.עשרות
זהבעניוהורעדאנשישלההתלבטויות ?הגיטרוחיסולהחזית

לבסוףנרקבים.דיוניםעוררהשהובאההצעהכלקשרת.היו
הצלהאינההורעדשלמטרתוכיהכללית,הדעהנתגבשה
בתנאיםכיאםלתחיה,קמהבית.תגיבהגםאלאבלב,ד
וחבריוגרינברגשהיושעהתכניתצררה,ובשיברילגמריחדשים

הרועדהחליטכבדיםהיסוסיםאחריהגיטר.בראשיתהגרה
תיבניגתההתנכהליתרתחמויגראבגיטרלהקים

כלכילרוע,דברורהיהסיפי.לסיחילשקרהמל
שראהלהביאעלולהלגרמניםשתסתנןזאתפעולהעלדייעה
פעולותכלכיהוחלט,כןעלכולה.iוגיטראוכלוסייתעלמיידית
נציגימכסימאלית.ובזהירותמוחלטתבסודיותייעשוהארגון
פרטיםלפרסםרשאיםהיולאברועדשישברהפוליטייםהגרפים

שהפעולהפיעלאףארגונהים,בתחוםאפילוהארגוןהקמתעל

ליגליתבלתיהיאאףהיתהרבארגרני·הנרערבמפלגותהרגילה

העיקרוןמאומה.עליהיודעיםהגרמניםשאיןחיתהוההרגשה

ארעל·מפלגתיהיהלהתגוננותהארגוןשלמבנהרביסודשהונח
יכלואחדתאוחבריתאים·תאים,נבנההארגוןבין·מפלגתי.

כלבלתי·מאררגנים.ואףשרביםפוליטייםמארגוניםלהיות
זמניתלתכנית·הגנהבהתאםאזררי·המגררים,לפיחולקוהתאםי

לרוע,דמחוץאנשיםשלרשהעםבשיתוףהרועדעל·ידישעובדה

יהושע :התאיםשלהצבאייםהאימוניםמרכזיבתורשמרנו
להת·iזiארגרןאמםנ,זרדפביץ.יהודהאפדיסזן,פרץגרינברג,

אללגייסשישתחילהוהוחלטבלתי·מפלגתיהיהגונבות
נשקלשאתהמסוגליםבגיטר,בני·הנרערכלאת .שררותיו

העיקריהמקררכי ,נתבררמהרהדעאך ;כרתבקרולהשתתף
תנועות·הןתאי·האימרןבשביללמועמדיםביותרוהבטוח

הציוניות·הצירנירת·חלרצירת,התנועות :המאורגנותהנרעד
אלהתנועותמאנשיהקומוניסטי.והנוערבית"רהכלליות,
אגירת :מעשיתבפעולהוהרחלהראשוניםהתאיםגםהורכבו
 .צבאיואימוןראשונהלעזרהרפואיציודחרמרי·נפץ,נשק,

רעיון . 1943שנתשלהאביבבחודשיבעשרפערלרת·ההכנה
המאורגןהנוערבקרבלאטלאטשביתהלרקנהההגתוננות

בינתייםולנקמה.יזומהלפעולההסמוייםהכיסופיםאתועורר
שלגיבושותהליךאתשהגבירומאורעותכמתבגיטראירעו
מהותילשיבריבעקיפיןגרמוזאתעםויחדלהתגוננותהארגון

פעולתו.ובדרכיהיסודיתבתכניתו

בחרגיהלך·הררחרתעלחותמואתשהטביעראשוןמאורע
ה,ביאהפרלניהשלהסודיביקורההיההמריתנועת

קשריםהמלחמהלפניערדקשרהזאתאשהץ.בידמיא
לחסידהוהפכהבררארשההצעיר""השומרקןעםהדוקים

שמרההמלחמהפרץואחריהקיבוצית.התנועהשלנלהבת
"הארגוןהקמתרעםהשומרי,הנוערעםקשריהעלאיונה
רבזמןלשירותו.עצמההעמידהבררארשההיהודי"הלוחם
בררארשה,הלוחמיםהיהודייםהארגוניםביןקשרתשימשה
מגיטרהגיעהקרבנהאלוערד.וילנהביאליסטרק,קראקרב,

בקרבנההגיטרליהודילהעבירהתפקידעליההוטלוילנה.
מהולהיוודעבפרלין,בגיטארתהלוחמיםהארגוניםעלדייעות
נודעמפיההפרטיזנים.תנועתולמעןהתגוננותלמעןכאןנעשה

רמת·נשקרכשובררארשההלוחמיםשהארגוניםהגיטרלפעילי

דרךעלחראאףעלהוילנהשגיטררכןמזוין,למרדכרבנים
עלעמדהבגיטרהמחתרתנציגיעםבפגישותיההפעיל.המרי
ביקרהכןהפרטיזנים.לשוררתהנועראתלגייסהדחוףהצורך

שאורלי.בגיטראיונה
הגיטארתידר.דישלמבצע·ההשמדההיהאחרמסוגמאורע
המזע·הפרטים . 1943פבראור-אפרילבחודשיוילנהמסביבת

שזמן·מהמשרםקרבנהבגיטרנודעוזההמרבירצחעלזעים

להכניסתכניתקיימתכיל"אלטסטנראט",נאמרלכןקודם
סררנציאז,(ארשמיאן,האלההגיטארתמןהיהודים s,oooכ·

לקבלתהכנרתכברבעשרבקרבנה.הגיטראלוערד)מיכאילישרק
ה"טרנם·כיל"אלטםטנראט"נאמרהמעודבבראאןהמגורשים,

היהודיםכינודעלאחר·מכןאחרים.למקומרתחרפנופרוטים"
בכירוןשנסעררכברת·משאעלאמנםהוטענוגיטארתמאותם
הורדוהיהודיםהקרונות,נעצרומווילנהרחוקלאאךקרבנה,

שימשזהמאורעפרנאר.במקרם·ההשמדהוגוררבכוח,מרם,

היאקרבנהבגיטרשה"יציברת"לכךעדרתהגיטרלתושבי
להכחידזממםאתזנחולאהגרמניםרכיבלב,דלמראית·עיו

לשלטונם.הנתוניםהיהודיםכלאת
בגיטרנפרצו , 1943האביבבחודשיכלומרבער,ךזמןבאותו

שינוייםלחוללמתכונניםהגרמנייםלטרנרת,השכישמוערת
מרשותבקרוביעבורהגיטרכינאמרהגיטר.שלבמעמדו

למחנה·יהיפךשחראדברשלופירושולס.ס.האזרחיהממשל
ומריגה,מווילנהידיעותהגיעוכןבכך.הבררןכלעלממשהסגר

על·ידיהגיטארתשללחיסולםהגרמניםכברניגשושםכי
נזרקההגיטרלחללקטנים.מחנרת·הסגרשללשררהפיצולם

שפירושה(קסירקרט),"קזרניררנג"-הרת·סכנרתחדשה,מלה
נפדריםבקסרקטיניםראיכסרנהשבגיסואתרכלרסיהחלוקת

המצבמחנה·הסגר.שלקטלניאררח·חייםבהםששוררוסגורים,
שמרעותרכןהחזיתותמןהמעדודותהידיעותגופא,בגיטרהחדש

אתהתסיסואלהכל-וילנהביערותפרטיזניםריכוזיעל
לאנשינתבררלר.כפרפרתשהיוהתנועותואת"הרועד"חרגי

החזיתהתקרבותשלכמקרתהגיטרלהגנתהתכניתכיהרודע
לאהסימניםכללפישהרי ;ממשבהאיןשרבהגרמניםונסיגת
ידיעלאפעםואףד·פעמי, nבמבצעקרבנהגיטרחיסוליבוצע
לאר.אר"להגתונן"השעההגיעהכבראםלהחליטהורעד

נשק·בייחודנשק,שלמסריימרתכמרירתכברנרכשובינתיים
ךהיפרטיזניהצבאידא,ימרןותאי-רחררמי·נפץ.אקדחים-קל

לעובדהנהפךהלוחםהארגוןמאורגן.נרעדויותריותרהקיפו

נאותרהורע.דשלוהחלטותיודיוניועלהשפיעגםזהודבר
הקוומניסטייםלרnגיםמקרר·בהשיהררלסרנזק,ד"רהציעזמן

המי·ממקררותידעיות"קיבלנו :דחשהפעולהתכניתבגיטר,
רפטיזניתתנוהעקיימתליטאיביערותכי-הואטען-מנים
באחדלהקיםאשפרותישגביטרהלוחמתלתנועהאףחזקה.
הגיטרמןלהוציאלרנשיאפשררפטיזניבסיסאהליערותמגריש
 ,נשקלשאתהמסוגלהנוערמיטבאתקצרהתקופהבמשך
בגרמנים".הלוחםהגדולהמחנהשללחלקולהפכו

העמדותב"רעד".סועריםויכוחיםעוררההחדשההתכנית

גםהתכניתתומכיעםנמנוהקומוניסטיםמלבדמחולקות.היו
ורסקן·ירחמיאלהשומרי,הקןראשיהצעיר"."השומראנשי

לליןכדרביםמאמציםהשקיעוואוזרק,ראליזימןליארבריניק,
חיתהבאתיהההסברתית·רעירניתוהפעולהבתנועה,השוררת

וראשיהמסורתיתמתכונתלפיאורגנההיאביותר.אינטנסיבית



קרבנהגיטו

 ..קז'לקבל.ב,ימהותייםבענייניםהחלטותמלקבלבמבעו
אחריובפולין.בארץ·ישראלהתבועהממרכזימפורשותהוראות

התבועהעמדתעלברורותידיעותהבי"האדמוביץשאיונה
והשומריםהשומריתבהבהלהההיסוסיםפסקואלה,בעניינים

הדברמיידית.פרטיזניתלפעולההרעיוןאתבהתלהבותקיבלו
 1943הקיץחודשיובמשךלקומוניסטיםלהתקרבותםהביא

במשךהשיתוףאתם.הדוקבשיתוףליערותליציאההתכוננו
להלן.עליושיסופרארגוסטובה","מבצעכשלרןעד

היאאףהיתהודררר·החלוץ·הצעירצ"סאנשישלעמדתם
מטעםשישבסרבניצקי,אייזיקשה.,התדהתכניתכלפיחיובית

האישימשקלואתהטילבר,החיההרוחוהיהב"ועד"צ"ס
התפקידאתעצמועלנטלרגםנעבידחיוביתהחלטהלמען
כולה.המשימהלמימוןכספייםאמצעיםגיוסשלהקשה

חברישלהמכריעהרובאב"צ.בחרגיהיוהכבדיםההיסוסים

הגיטו,עללהגןבאהשלאמתכנית,בכללהסתייגזאתתבועה
קטנהקבוצהרוקהלוחמים,הנוחרתאתממנולהוציאאלא

ליציאה.בהכברתחלקמכןלאחרולקחההתכניתעלידיהסמכה
לראותשאיןהנחהמחרךהתכניתאתלבסוףקיבלהרועד

החליטהואההצלה.מדרכיתאחאלאלגיטר,כלליפתרוןבה
הגיטו,אתלסכןבליתצליחליערותשהיציאהכדיהכללעשרת

סידרוא) :הנותרותההצלהדרכישתיעללשקודזהעםויחד
התנו·אנשיבשבילוכיחודהגיטר,אנשיבשבילמקרמות·מקלט

 ;קרבנהבסביבותליטאייםאירכיםאצלהפוליטיות,ערת
פעלהורעדהגיטר.לבתימi!רחתתi!ר-קרקעייםבונקריםחפירתב)

 1943שבתכלבמשךכאח,דהאלההדרכיםכשלרשבעקביות

הגיטר.חיסולעד , 1944ומחצית
 :היוהמאורגנתהמחתרתלפנישעמדוהדחופיםהתפקידים

ולקבועליטא,ניעורתהפרטיזניםעםמגעמחירבכללהקים ) 1
 ;הגיטולרחמיבשבילפרטיזניבסיסלהקמתהמתאיםהמקוםאת

ולרכושהלוחם,הארגוןשבושרתהנשקמלאיאתלהשלים ) 2
האימוןאתמחדשלארגן ) 3 ;ליערותליציאההדורשאחרציוד

להבטיח ) 4 ;יותרומזורזיעיללעשרתוהלוחמים,שלהצבאי
בכללותה,היציאהולמשימתללוחמיםסובלני,ולפחותאוה,דיחס
ומש·("ארבייטסאמט")משרד·העברדהה"אלטסטבראט",מצד

המגמההצלחתתלויהחיתהשבוהראשוןהתפקידטרת·הגיטו.
נפל,-לגיטומחוץלרחמי·החרפשעםמגעחיפוש-כולה

הקומוניסטיים.החוגיםשלבחלקםבעיקרמרבבים,מטעמים
מחתרתאחריםובמקומרתבקוננהקיימתכיטענו,הללו

הגיטר.ללוחמילעזרוהמוכנהליטאית,קומוניסטית
הקומוניסטיתהמחתרתאנשיעשר 1943הקיץחודשיבמשך

שלמקרמהלגילוימדם,ועקרביםבמרצים,מאמציםבגיטר
זמןנאותרנפרצועליהששמועותניעורת,הפרטיזניתהתנועה

סייריםשלקבוצותשלושכאח.דוהליטאיםהיהודיםבקרב
ישראלובראשהאחת,קבוצהזר.למשימההגיטרמןבשלחו

במחתרתהפעיליםומראשונימקצועולפימסגרמילשטיין,
משהדרידוב,יאשהיפה,בצלאל :גםאליה(השתייכוהגיטו

בדרכהנתקלהלמזרח-ליטא,יצאהטייטל),ומיכאלסלארריאבסקי
סייריםקבוצתניספר.חבריהרכלליטאית,משסרהביחידת
(בדרום·יאזנהליערותעדהגיעהוילנצ'רק,אהרןובראשהשביה,

לגיטרחזרהפרטיזניםעקבותשםלגלותהצליחהמשלאליטא).
(מרדכייאנרבהליערותיצאההשלישיתהקבוצהבשלום.

קבוצהשלגורלהברררדאבקה).וזלמןשטרןמרדכיליפקוביץ,
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בהיתקלותר eביסחבריה :הראשונההקבוצהשלכמרהיהזר
הליטאית.המשטרהעם

בודדים,פרטיזניםעםקשרלקשרובסיוןעלפרטיםלברידועים
שעבד("שמראליק"),מררדקובסקישמואלתקופהבאותהשעשה

שבסביבתניעורתגרמני,משמרבפיקוחבבריגדת·העברדה,אז

("בררלאקים")רוסיתחיתההסביבהבכפריהארכלרסיהי~נרבה.
אנשישלרובםבאהדה.היהודיםהעובדיםאלוהתייחסה
רכלי·בגדיםשלולחליפיןלסחר·מכרזהמצבניצלוהבריגדה

הצטיידמכןשלאחרמררדקובסקי,שמואללמצרכי·מזרן.מיטה
קרבנה,גיטרלרחמיבידביותרוהנועזיםהזריזיםהלוחמיםכאחד

יותר.·בה 1החשובהלפעולהכאןנוחיםהתנאיםכימצא
באלמנהי\ובחרכביכול,ה"מסחרית",לפעילותוכאובייקט

הכפר,בקצהרעועהבביקתהשהתגוררהדרסי,ממוצאעביה

לפגושסינריישכאןכיתחושה,בוקיננהעברת.ליערבסמוך
הפר·אתהסביבהאיכריכינו(כךהיער"מ"אנשיבמישהו

 :מזויתירההטעותו.לאחושיוואמנם,הסובייטיים).טיזנים
להיפגש-האלמנהשלבתיווכה-שניאותוהפרטיזניםשני
באחדלרהציעוואף•נ.,מרהתיידדואמרן,ברבתנובביקתה,אתר

הפיתוילמורתאליהם.ולהצטרףעבודתוממקוםלברוחהימים
עצמואתראההואההצעה.אתמורדקרבסקישמואלדחההגדול
שהצטרףהצעיר","החלוץ-ולתנועתוהגיטרליהודיקשרו
עליוהוטלהלאגםאםלגיטו.כניסתולפניזמן·מהאליה

מנירןשליחות.מעיןבהראההואהזאת,הפעולהבמפורש
בשבילבסיסלהקמתתנאיםאיןיאברבהביערותכילר,שנתברר

ליציאהבהכנותעצמוושיתףהגיטראלחזרהלוחמים,חבריו

המאורגנת.

גרומיםעםהמחתרתבקשרישמזרנוככלמכריע,שינוי
מצדהירזמהבאההפעםהחרא.הקיץבשלהיחללגיטו,שמחוץ

כבראהמסבירזהודברהסובייטית,הפרטיזניתהתנועהשליחי
הצדדים,משניראמצעי·זהיררתגישושיםאחריההצלחה.את

מכדרלביןותיקליטאיקומוניסטבידמגעאחדיוםבוצר
האנטי·ב"ארגרךפעילהיהשעתהלוי,עיקבהיהודי

יהדויהמצנחניתמכתבליהודימסרהליטאיבגיסו.פאשיסםי"
תוכןעל·פיבווילנה.בחשאיזמןבאותוששהתהממוסקבה,

גסיההיאהכותבתכיבגיסו'המחתרתאנשיהביברהמכתב

מלפניבליטאהקומוניסטיתהמחתרתשלידועהעסקניתגלזר,
שליחלשלוחנתבקשבגיטוהקומוניסטיהארגוןהמלחמה.
המח·שמהלפי("אלבינה",גלזרגסיהעםלפגישהלווילנה,
כמהממבצעהדורשתזהמסוגמשימהכיברורהיהתרתי).

בלתי·רגילארמץ·לב ;בהןמחרבןאדםכלשאלסגולותוכמה
בשטחהתמצאותמהירה,החלטהכושרוגמישות,בזהירותמלירה

עלנטלהמשימהאתבזה.וכיוצארבהתמדהברחבלתי·מ,כר,
בכלמחרבןהיהאכןכיבדיעבדונתבררילין,חייםעצמו

הצעירהאברךאתהמלחמה,לפני 1שהכירמיהללו.הסגולות
בקרבנה,סופרי·אידיששלהצעירההמשמרתאישהמצניע-לכת,

בתנאיםכזאתבמידהלהשתנותעשויהואכידעתועלהעלהלא
זרלאהמשוער.מןלמעלההמשימהאתמילאהואהחדשים.

עמה,יחדחדר,אףחראממוסקבה.הצנחניתעםשנפגשבלבד

הפר·הבריגאדהבסיסיממרקמיםהיושבהםרדרביקי,ליערות

כשבועייםאלהבבסיסיםשההיליןהליטאית.הסובייטיתםיזנית
מזורז.פרטיזניאימוןשםוקיבל

המחתרתשלהמתאםהורעדאתיליןהעמידלגיטרשרבואחרי
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בנךהסובייטית.הפרטיזניתiזנרנועהעםהמגעיםעובדתעל

המוחשיהסימןבתולדותיה.חדשלשלבהביטומחתרתנכנסה
הקומו·שהציעוהאוגוסטובה","תכניתחיתהזוחדשהלתקופה

להםישכיחיתהטענתםכולה.הלוחמתלמחתרתבגיטוניסטים
גדולפרטיזניבסיסשלהקמתואפשרותעלמהימנותידיעות
מקוםאוגוסטובה,העיירהשבסביבותהענקיהיערותבגוש

ליטא,שלגבולותיהןהשביחמלחמת·העולםלפניבושנפגשו
ביערותכיידיעותכנראהנתקבלוהמזרחית.ופרוסיהפולין
מדריכישלצ·גרןפה") p ס"(מיוחדתקבוצהבקרובתוצנחאלה

בידיהםויסייעוהגיטרלוחמיאתידריכואשרוהםפרטיזנים,
לאוגוס·מקרבנההדרךרחוקהאמנםפרטיזנים.בסיסילהקים
המשימהלמימושהיחיהדהאפשרותוזו~ין,ברירהאךטובה,
ליערות.היציאהשל

אוגוסטובה"."תכניתעלדיוסמךהוועד
הלו·נבחרולמבצע.קדחתניותהכנותהחלובפלוגות-הקרב

שלמיוחדותמפוח.הוכנוביותר.והפעיליםהמוכשריםחמים
קיבלוליציאההמועמדיםואוגוסטובה.קובנהשביןהאזורים

עלראשונה.עזרהוחומרימתאיםלבושמוגבר,צבאיאימון
גלעיןחייםמחבריה,אחדמספרהקבוצותאחתשליציאתה
 :(בכטל)

התאיםתנועתי.נזפתחלפימתאי·לוחמים,הורכבה"הקבוצה
בעגלותלגיטו.עציםשהובילובעגלותבנפר,דהביטואתעזבו

rז.ז,זזפ--זנעסvמ-ק--ז;-mבזדז~ריiו·נ·זכק·דבi·שר-ד.{=!.~ ד-ב-~-•ב·זיזג·"ש..:! 

רעהו.אתאישהכרנושםרקלבדנו.ונשארנואותנוהורידושם

מפקד(היהצודיקובאליעזר :וביניהםאיש 18היובקבוצה
אהווןגלעין,חיים(גלבטרונק),יצחקימיכאלהקבוצה),

שתיים.אובחורהוכןפרנקל,מורדקובסקי,שמואלוילנצ'וק,
במיוחדשהוכןפגיוןאחדרלכלרימונים, 5אקדחים, 3לנרהיו

שאינוראינואךהדרך,במפתגםמצויידהיהצודיקובבגיטו.

שמואלללכת.אידויכוחיםהתחילומהרהעדבה.מתמצא
הפיקודבמצב.מידהתמצארכדרכובמפההציץמורדקובסקי

התקדמנוכךהנכונים.השביליםאתמצאגםוהאולידיועבר
עדמהמטה,שקיבלנוהמפורשותההוראותלפיהיום,לאור

כזהשמקוםידענומאריאמפול.לידלמסילת-הברזלשהגענו

לבחוןיצאוווילנצ'וקמורדקובסקיהפתעות.לנולזמןעלול
כישיערנוחזרו.לאוהםבוש,עדלהםחכינוהמסילה.את

לא ;הימצאהמקוםאתמצאוולאהדרךמןנטוה"סיירים"
אובדי·והיינוהסייריםאצלנשארההמפהלעשות.מהידענו
לגיטו.מידלשובהחליטהקבוצהמאנשיגדולחלקעצות.
דרומה.בדרכנולהמשיךהחלטנואני,גםביניהםחברים,חמישה
לאאנוגםאךמהם.ונפרדנרנשקםאתהחוזריםמןלקחנו

דנ,כונההדרךאחריחיפושיםתוךהדרך.אתלמצואהצלחנו

 ,להמשיךטעםאיןכיהחלטנושניים.ונשארנוזהאחזהאיבדנו
ניסינולגיסו.בחזרהפעמינוושמנובאדמהנשקנואחהטמנו

ממאדי·רחוקלאשעבדהמהגיטו,היודיתל"בריגדה"להצטרף
לגישטאפו.אוחנוומסרבנוהבחיןהגרמניהמשמראךאמפול,

הגיש·על·ידישנתפסואוגוסטובה"מ"יואציהראשוניםהיינו
משימתנועלשהעדידברשוםאצלנומצאושלאומכיוןטאפו,
והאמינו-מצרכי·מזוןלקנותלכפריצאנוכילטעוןיכולנו

 " ...לגיטוהחזירונולמחרתלנו.
המארגנים.אתהרתיעלאהארשוניםהיוצאיםשלכשלרבם

אוליומייםאחתהתכנית.לפיהתנהלההביטומןהיצאיה

משלה.בדרךאחתכלנוספת,קבוהצדג,יטראתעזבהשלושה
 :בוזמריםמספרתאחרתקבוצהשליציאתהעל

להחליטכדישלנוהתנועתיבקולקטיבהתדיינותמים"לילה
 :מחברינושנייםובהאיש 12מנתהקבוצתנוהיוצאים.ומימי

הדרך.אתוהסבירואותנואימנושבועבמשךואני.זימןליאו

לה(קראוהקבוצההמפגש.מקומרתנקבעוישנותמפוחלפי
להגיעעליהןוהוטלחברים 3בנותלכיתותחולקה"אוטריאד")

שעראתשונות.בדרכיםאוגוסטובה)(לפניהמפגשלמקום

הוויליהעלהגשריםאתלעבודה.היוצאיםעםעברנוהביטו
הכפרייםדרום·מערבה.התקדמנובשלום.עברנוהניימןועל

והלשוןהיהודיהמראהמחמתאםמלא,אמוןבנרנתנולא
האיבריהלבושמחמתואםחברי,שנישלהנלעגתהליטאית

היוםבמחציתלנפשנו.עזבונראך-במקצתה"מגושם"שלנו
התעלותשולל.אותנוהוליכוהמפותכילנונתבררהראשונה
היוהמסומנותהחורשותובמקוםכלל,בנמצאהיולאשבמפה
לאותההגענואף·על·פי·כןישוב.נקודותכברזהקיימות

ליאושלקבוצתועםהמפגשמקום-גדוליערשלפנימסילה
בגדההמפהבדרכנו.המשכנובלית-ברירההגיעו.לאהםזימן.

(בהתאםקובנה-מאריאמפוללכבישדרךלנופילסנוכליל.בנו
מקלטמצ~נועקםותינו.עלהשמטרהעלתהוכאןלהוראות)

אלינוהגיעומגפייםושעטותשריקותשיחים.מוקףבבורביער,

וצוידהערבהגיע :שבארכלעומתחזרוהםאךעבר.מכל
להשתעל.והחלחלהמאתנואחדהלאה.לעש\תחונל.>י.~ליזב .ז;י~

שבימיםלי,נודעאיכריםמפיהמצב.עללהתחקותכדייצאתי
חיתהלאנתפסו.יהודיםוצעיריםמצודיםכאןנערכוהאחרונים

רעלוהמפותהדרךעלשבון nדין·וולמסורלחזוראלאברירה
הלכנולהתקדם.מאשרמסוכןפחותלאהיהלחזורהמצב.
איכריםובעגלותברגלמטר. 50שלברווחיםאח,דאחדבכביש,
 " ...לגיטרהסתננובריגדות·עברדהרעםהעירההגענו

 soכ·אוגוסטרבה""מבצעבמסגרתהביטואתיצאובסך·הכל
השתתפובמבצעארגוני·נוער.חברירובםובנות,בניםחברים,

הצעיר","השומרהאנטי-פאשיםטי,הארגון :הבאיםהארגונים

גורדרניה,חלוצי),ציוני(נוערנצ"ח"החלוץ·הצעיר·דרור",
נתפסוהקבוצותשלרובןבית"ר.ברית·ציון),(ארגוןאב"צ

הגיש·לידיונמסרווגרמנייםליטאייםשוטריםעל·ידיבדרך
לשמשהיהשעלולאקדח,מצארהלוחמיםאחדאצלטאפו.
מאורגנת.בפעולהעניךלהםישכיעדותהגישטאפולאנשי

מוצאם,עלהאמתאתלהםשיספררהעצוריםמןדרשוהם
הוציאולאאךקשים,עינוייםאותםעינומסעם.ומטרתארגונם

אידכיטענו,הלוחמיםבגיטו.תנועת·המריעלדברמפיהם
הביטומןהתחמקוהםרכיקשרכלהשונותהקבוצותבין

ולהכניסםמצרכי·מזרןהסביבהבכפרילקנותכדיכספסרים,
הגישטאפושלבכלאכיסיפרו,בחייםשנשארוהמעטיםלגיסו.
האחרון,הרגעעדברוחוששלטזימן,ליאובמיוחדהצטיין
בינהים.חברייםליחסיםודאגהחבריםשאראתוניחםעודד

כללייםענייניםעלשיחהלארגןזימןידעביותרהקשוחבשעות
הגשמתעלארץ·ישראל,עלנרגשיםבדבריםהחבריםאתולנחם

הקרבהגרמנהימפלתועלוהסוציאליסטיהצ~~ניהאיידאל
והולכת.
תחתמעמדהחזיקשלאחשדהיההעצוריםמןאחדלגבי

היציאהנסיבותעלמשדו.וגילההקשיםוהעינוייםהמנוחלחץ
שאגב,אקדח,אצלומצאוגרבו.משההצעירזההיההגיטו.מן
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דורשומנרת·תחהינהררהחקירותבעתכמננסיו.מוסתרההי

 •גוברשמסרכלאחת,גיוסהלפי . mהאקאתלונתןמישיספר
ציחקשםעדמהגיסרשעראתקבוצתושחצתהשבזמןההי,

נקבאחרתגיוסהלפיבגיסו.לשנת·העבהדרמראיי:.ירבינרביץ,
אנשיהאקדח.אתכביכוללושנתןמישלמשפחתובשםגרבו

מביןהזהשם·המשפחהבעליכלאתלמחרתאסרוהגישסאפר
בריחהרעלנ•זzקעלמאדמהדיעולאהללואךהגיסר,תושבי

התייאשוהגשיטאפראנשישוחררו.מספרימיםונעבורמאורגנת

העצוריםהצעיריםמןכלשהןדייעותלהוציאהתקרהרמן
הועברווהשארמדיהרמתומהםחלקלהורג.להוצאיםרהחליסר

שויפתשלבמלאנת·התרפתשםוהועסקולפררס·התשיעי
הללו . 1941ב·הגדוליםבמבצעי·הסבחשנסבחרהיהדויםגרויות

הפורס,מןהמפורסמתהבריחהאתלארגןכדיוע,הצליחו,
תנרעת·המריבתולדותהמזהיריםממעשי·הגברהראחדהנחשבת

והגעיולגיסוחזרההסתננוהבורחיםמןכמהקובנה.••בגיסו
יצחקימיכאל ,פייםלסרןאלתר :רדוניקיליערותלאחר·מנן

קארקינרבסקי,פנחספרדימן,טוביהרילנצ'רק,אהרן(גלבסררנק),
דיסקאנט,אאבליפרבניק,טוביהמאנייסקןי,אהרןגרבו,משה

גיטלין.שיראלגמפל,בולאלדיסרן,שמוען
מרדרקרבסקישמואלארגרסםרבה","מבצעמאנשיבלבדשניים
ביערמצארגםהםפצם. nלמחרז·בשלוםהגיעואנדלין,ונחמיה

ההשערהושלפיהגיטרללוחמיבסיסלשמששנרעדהמקוםאת
לתמהרנםממוסקבה.צ·גררפה" pה"סברלהימצאחיתהצריכה

ביערימיםנמהשרטטוהשנייםלפרטיזנים.זכרשםמצארלא
לחלוםיכוליםהםאיןעצמםבנוחרתניהבינו,הםהגדול.
טרםפרטיזןשרגלבאיזררפרטיזניבסיסהקמתעלאפילו
עצםלגיטר.חזרהפעמיהםאתשמרבלית·ברירהבר.דרכה

מקרבנההעצוםהמרחקאתכשלרםלעבורשהצליחוהעובדה
מעשה·בביחנתהימיםבארחםחיתהשווב,הלוךלארגרסטובה

פרטיזנייםלמבצעיםברעדוהשנייםניוהעדיהרגילבלתיגבורה
לתנרעת·המריהניאהשהצלחתםהמיידיתהתועלתגדולים.
שללאפשרותבאשרהאשליותכלילשנתפזררחיתה,בגיסו
בארגרסטרבה.בסיס-פרטיזניםהקמת

שנתפסוה"ירצאים"רובשלהטארגיסופםרנןזאת,עובדה
ספקהוטלוהורע.דהלוחמיםבשררותקשהלדנארןגרמובדר,ך

הליטאיתהמחתרתעםהקומוניסטיםשלקשרהיםכממשרת
פרטיזניםריכוזיעלובאגדותכשמרעותהאמרנהופחתהבעיר

מןהיציאהאתלהפסיקהחליטהורעדליטא.ביערותגדולים
עםומהימןממשיקשרעלהונחהתתקבלשלאעדהגיסר
כלשהי.פרטיזניםמפקדת

התפתחותחיתהארגרסטרבה""מבצעכשלרןשלאחרתתוצאה
"ארץ·ישראלשלהמחנהבקרבחשובהפרליטית·חברתית

"החלץר·הצעיר·דררר",מפוצל.זהמחנההיהכהעדהעובדת".
בנפרד.אחדכלאךצ"ס,עםקשוריםאמנםהיורנצ"חגררדרניה
"השומרסדרבסקי.מנחםההיהרועדלביןבינהיםהמקשר
הקרמר·עםהדוקיםקשריםאזדעקייםזאת,לערמתהצעיר",
אתלגמרילנתקמגמההסתמנהצ"סהנהלתבקרבניססים.
אךלנפשם.אותםולעזובהצעיר""השומראנשיעםהחיסים

התנגדוסדרבסקי,ומנחםמשקרץפסחוכתרכםהחברים,מןנמה

שללמחנההשומריםאתלקרבמאמצםיועשרבתוקףלכך
אנשיזה.לשינוינשהרהשעהחיתהעתההעובדת". י''א"

הקרמרניססים,מנהיגישלמפזיזותםמאוכזביםהיוהשרה"צ
ולבסוףרחלנוהתרופפוהתנועותשתיביןההדוקיםוהיחסים

התנועותשאראלאזהתקרבהשרה"צהחבילה"."בתפדוה
שלמשותףארגוןבגיסוהוקם 1943ובאוקטוברהחלוציות
"גרדררנהי"הצעיר","השומר"החלרץ·הצעיר·דררר",התנועות
הארשוןהקיבוץהארגוןעל·דיינוסדאחתרבעונהבעתרנצ"ח.

פלרגרת·הקרבאנשיכנלוםרובםהיוהקיבוץחבריבגיטר.
לפר·ולהצטרףליערותלצאתהנושר,שעתבבראשהתכוננו,

נהפךלהלן,עלהישיסופרהפרטיזנית",ב"תקרפהטיזנים.
המרכזיםלאחד 7,מידלרסברחובהיהבגיסושביתרהקיבוץ,
לחימהלחייוהכשרתםהלוחמיםהנוחרתלחישולהחשובים
ירח·מילאוהקיבץובהקמתעיקריתפקדיהפרטיזנים.בשוררת

ורומן.ובולואוזרקאליסדרבסקי,מנחםררסקרבריניק,מיאל

בגיטוהפרטיזנית""התקופהג.

טרםהגיטרתושביוחדרה.דיכאוןשעתזרחיתהבגיסו

לאסטוניההגירוששלהקשההמהלומהמןלהתאוששהספיקו
ובחלקו,והמשטרה,ה"אלטסטנראט"על·דייבחלקושבוצע

משרתיררלאסרב,ואנשיאוקראיניםעל·דייפרועה,באכזריות
בחרבושטמןה"קסירקרט"תהליךהתחילזמןאותרהס.ס.*
ניגשונובמברבראשיתההיודית.העדהלשאריתחמורותסנגרת
 1,500בשבילשדה·התערפה,לדיואשדןמחנה·עברדהלהקמת

רגםקרבנה)(פוכרכשאנץהוקםזהמסוגשנימחנהיהדוים.

למחנותהגיטרשלפיצולויהדוים. soo,1ר·נך nאהועברולשם
בקרבלעובדה.היהכליל,לחסלםהיהניתןרגעשבכלקטנים,
דייעותיוםיוםהגיעואחדמצדהחדרה.גברההגיטרתושבי

(שחרורהמזרחבחזיתותבנרת·הבריתשלחדשיםנצחרנרתעל
שלהסופיתומפלתהבאיטליה)(הנחיתהרהדררםאוקראינה)

שרבהונףשני,מצדבאופק.נצטייהרנברהנאציתגרמניה

-הצוואר"עלוהמאכלתהאףעל"הגאולההכורת.שלגרזנו
באמצעי·נאחזרהאנשיםמר.לעגמתוךהגיסרהידויאומריםהיו

אצללהיחבאוניסרהגיטראתשעזבוהיוהאחרונים.ההצלה
לפחותמקרם·מקלסלמצואהשתדלוואחריםליטאים,מכרים

מתחתתת-קרקעייםבונקריםלבנייתניגשורביםלידליהם.
הורעדלקרבנה.החזיתהתקרבעםשםלהיחבאכדילבתיהם,

מדמיםקיבלהה"מאלינרת"ובנייתלאנשיםרבהעזרההגיש
נרחבים.

מפקדתניהדייעה,המחתרתלהנהגתהגיעהאלהבתנאים
את mלפתהחליטהרדוניקיביערותהפרטיזניתהבריגדה
להעשתההדייעהקרבנה.מגיסולרחמיםבפנישםבסיסיה

להלן.ראהביער,מכןלאחרגוברמשהשלהטראגיגורלועל •

 , 151עם'ייסלסון, Dא.שלמאמרועיין ••

ל"אלטס·הזרההואבערמה.נהגגקההגיטומפקד :העורךהערת ..

שנקראלמקוםשיערברדאיש, 3,500שלרשימהלהנידטנראט"

בקביעות.ויעבחיגורושםמקרבנה,ק"מ 30במרחק ,אז•,ר,צ•י

ניתנהלמחרתלגקה.הרשימהנמסרה 1943באוקטובר-25ב

האנשיםאתלגייספקודהולמשסרת·הגיטזל"אלטסטנראט"

הגרמנים,בעיניחןמצאלאהגיוסשקצבמאחראךשברשימה,

הדבראתעששרורלאסובולאנשילאוקראיניםהאנשיםגיוסנמסר

הרואייםכלבשלחוגקהשללהבטחותיובביגדוגדולה.באכזריות

-והילדיםוהזקניםלאסטוניה,אלאלאז'ן$רן$צ'י,לאלעבדוה
 .באושוויץלהשמדה
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בני·נעררשלהזרםגברכגתובהבמחתרת.כנפייםחיש-מהר
התחזקההתאיםבתרךבמחתרת.התבועותשלשררותיהןאל

השררותכלרחמים,אחזה·קרבקדחתהחברתית,הפעילות
הגיטר.אתרחישמלההחוצהפרצההאופטימיתרהאררירההתלכדו

העוזמלאתשירתםבערביםהיזהרההעלובותבסימטאות
.ןמילדרסברחובהקיבוץאנשישלוהאמרנה
חרא·הלוחמיםקבוצתליציאהמרכבהחיתהנובמברבסוף
אנשיאולקין.אליהירירבראשםהלוחמיםמטוביאנשים 9 :שרנה

חבריבנשק.בשימושהיטבומאומניםמזדייניםהיוהקבוצה

הלי·חבריהםבאמצעותלהתקשר,לכןקודםהצליחוהארגון
רהתכרבברקרבנהבסביבותשצנחוסובייטייםצנחניםעםטאים,

מים mהלתשעתחמקוהערביםבאחדרדרביקי.ליערותלצאת
שלהליכהואחרילצנחניםקרבנהלידהצטרפוהגיטר,מן

הקרבבאיהגדודשלהפרטיזנילבסיסכשלרםהגיעומספרימים
ררדביקי.שביערותלברנשים)(מורתארק,פאבטאם""םמא.רט

לרחמים,כמההראשונותהקבוצותמתוךמדיבחרהגחךמחיט

לרפיא:בסקיבררךאנלדין,ובחמהימורדקובסקישרמאלרביביהם
פרטיזנייםמררי·דרךילשמשהתפקדיעילהםהווטלאוחרים,
היער.אלקזבבהמגיטרלצאתהיושעתדיותהנוספותלקבוצות
ארגוזעלמפורטותרהררארתמתאיםאיומןקיבלוהבחורים
הרפטיזניתההליכהכלליעלוכןהצאב"ית•הכשרתןהקבזצרת,

שהקבצוותחיתההמטהשלהעיקירתדירשתוהאיוב.בשטח
למורי·נאמר-"אקדחיםלשרמ.ראויבשקליערעמהןיביאו
לברדרושיםפרטיזנית.במ·לחמהרiמתערלתבהםאין-הדרך
רבהותחמושתמקלעים,ראף(תת-מקלעים)ארטימ.טייםרובים

 " ...אלהלכלי·נשק
הטאקטיקהלמדרילגיטרחזרובריהם, mמררדקרבםקיאנדלין,

נעבידההוראותאתבגיטרהמחתרתלראשיומסרוהרפטיזנית,
שלהפעולהבדרכימכריעמפנהחוללהדברוהציוד.הנשק

ההואבזמןכברהיולוחמיםעשרות .והרועדהלוחמתהתנועה
להםמספקיםכיצדאךליערות.לצאתנפשית,מבחיבהמרכבים,

תימצאואם ?הפרטיזניהמטהשדורשכפילשמר","ראויבשק

 ?בעירלהחזיקוארלגיטרלהכניסוהאםבשק,לרכושהאפשרות

ברובים,מזדייניםבהירתםהלוחמיםיצליחוכידצ-כךאוכך
העירקובנהאתולעבורהמגיטוהלתחמקומקלעים,תת-מקלעים

לאורןגרמנייםושוטריםחייליםהשורץמחרז·קרבבהכלואת

ילדים",כ"משחקכהעדשבעשרההנבותכלבראוהאלההבעיות
והקשייםהסכנותמפניברתעולאהוועדשאנשיהיאעובדהאך

המרץעיקרלפעולה.וניגשובהם,בררנהחיתהזרשמשימה
גםהרבהבעשהזהבשטחק.שבהתישכרנעבידרוכז

חלקמודעבעדר"החידר"האבטי·פאשיסטיהארגוןלכן.קודם
על·שהועסקוההיודיותהעבוהד""בריגדותלויאתןמאנשיו

מקוםובכלבשקלתיקוןבסדנאותבמחסבי·בשק,הגרמניםדיי
הגיטר,אלולהעבירובשקבמשיכהלקבותסיכויהיהבואחר,
"שטאבס·באטאל·ה"רראפבמייסטריי",החמישי","הפורט :כגרן
נקובנה,הצבאיבית-החוליםכשאבץ,התותחניםחיליון",

המקומרתבכלועו.דהאבטי·ארריריתההגנהשלמחסן·הנשק
תחמושתאקדחים,חלקי"מחרימים"הארגוןאנשיהיוהאלו

מןלהביאהצליחשמושקרבץיהמסגראחרים.וכלי·נשק
מברברת·שתיהרכיבשמהםחלקים,הגיטואלה"רואפבמייסטריי"

חת·אברמסרןוביטלרובינסוןרשהשרוארץ,ליבההבבותיריח.
מבריחותוהיוכפולה,תחתיתעםלמרק,מיוחדיםכדיםלהןיקנן

'ניטא h'יהדו

לגיטורבהכבסתרנשקברכישתותחמושת.אקדחיםהשערדרך
שרלירכהלדמן,שולמיתלוי,יעקבשפרליבג,אן'זהצטיינו
הלוחמיםעל·דייאורגןגדוליםבמדמיםבשק""מבצעואחרים.
פלוגהעבדהאלהבבתי·מלאכהב"וואפבמייסטריי"· 1944בינואר

כיראוהםהארגון.חבריכמהרביביהםיהודיםמסגריםשל

מיוחדת.שמירהללארובים 11דרך·קבעעומדיםבחדר·המשמר
בנייניכלסביבאחדשומררקמסתובבבלילהכילהםנודעכן

ציירוחדר·המשמר,שללדלתמפתחהתאימוהבחוריםהמפעל.
הלילותבאחדלמטה.זאתומסרוהמקוםשלמזריקתמפה
מיקלי·אצייקהלוחמיםשלרשתהגיטומןחמקו ) 1944אר·(יבר

הלםחיכתהלגיטומחוץלוי.ועיקבמושקוביץמבדלשאנסקי,
אותםהסעיההמכוניתהמהט.לע·ידיזהלצורךשנשכרהמרבית

בתי·משערמטרייםעשרותכמהועצרהלמקרם·הפערלה

זתחברהדלתא·תתפח·רהיחצו,אלהסתבנוהבחוריםהמלאהכ.
כעמטשביתהחצראתבחצותםהרובים. 11כלאתשקלתזז

בסחבםהתעלהאלקפצוממשהאחרוןברגעהזקיף.עלעלו
לעעלובהם,להשגיחבליהגרמנימשעבראתם.המלקרחאת

בעיר.סררילמקרםהנשקאתוהבאיוהמכונית
נציגיבכסף.קביהחיתהבשקלרכישתהעיקריתהדרךברם,

הגיטו,עלששמרוהליטאייםמשוטרי·העזרנשקקבוהמחתרת
מגרמנים.וגםפשוטיםמאזרחים

היושנרכש.קשבהלשןוסחיהאבעייתחיתהחמורה
באחדהלסתירולגיטר,הנשקכלאתלהכניס :אפשרויותשתי

וכלהמטהשללרשותועשמדוהתת·קרקעייםהבונקרים
להלספק-ילציא,המוכנהתההי'lלחמיםישקמצתאימת
 ;הגיטומןשובלהוציאהלהולעזורהדרושהכמרת·הנשקאת
הצורך.בעתמשםולקחתולגיטרמחוץהנשקאתלאחסןאו

היהכולולגיטושהסיכוןבכ,ןחשוביתרוןהיהחשביהלדרך
כילטעון,היהאפשרתקלהאובגידהשלבמקרה :מינימלי

ואמנםקשר.כלאידהגיטרלבידברשטיפלווהאנשיםהנשקבין
אי·אף·על·פי·כןזו.ישהטלפיהמקרים,רב·ברהמהט,נהג

כמהלכךוהיוהראשונה,הדרךמןלגמרילהמנעהיהאפשר
 :סיבות

תבועת·על·ידינרכשובשקשלמסריימרתכמרירתראשית,
אזחיתהההנחההגיטר.מןיצאיהעלשהוחלטלפניערדהמרי

 ,שניתהתגוננות.לשםעצמו,בגיטרבנשקתשתמששהתבועה
שלגדולותכמויותברלאחסןמקוםבעירלמצואהיהקללא

שלגדולחלקשלשיית,ומקלעים.רוביםכמו"כבד",נשק
במקומרת·שסופר,כפי"נקנה",הקל,הנשקניחרדהנשק,
כללהםחיתהלאואלהשם,שעבדולרחמיםעל·ידיעבודה

אתלהביא-הכללמןיוצאיםלמקריםפרט-אפשרות
אחעמהםלקחתרקיכלוהם ;בעירלמקרמרת·סתר"שללם"

מקריםבהרבהרביעית,לגיטו.הביתה,בחזרםהנשק,חלקי
יסודיתיקוןטעוןרחיהלמדיעלובבמצבשברכשהנשקהיה

(על·דייהגיטרבםדנארתבעשראלהתיקונים ;יותרארפחות
אחדיםכלי·נשקולבסוף,וערד).בריקמדרכירבנו,סדירופייבל

בשימושלאימוניםלצאתהשתכוננהקבוצהלכלדרושיםהיו
להפעילדיעהשלוחםהכרחיואףרצויההיהבחינותמכלבהם.
שיקבלוברגעברהמקלעארתת·המקלעהרובה,אתתקלהללא
לי.ד

שלביכרחלקלגיטולהכניסהכרחשהיהאיפראמסתבר
עסקשבעצמוברמן,ירחמיאלשלעזרתולפישנרכש.הנשק
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רקיסהעםהשערשומריעל·דייפעםנתפסואףנשק,ברכשית
נסך·הכלשונםיבזמניםלגיסוהוכנסולהסקה,עצםישקבתוך

רימוני-די, 20רימוני·ניצה, 42קלים,מקלעים 3רונים, 22
בסך·הכלתחמושת.ארגזיושני"פארנלום"מטיפוסאקדחים 15
אוטו·כלי·נשק 10רונים,-30כהמחתרתארגונילרשותהיו

תחמושת.שלניכרתוכמוז:1אקדחיםעשרות(מקלעים),מאטיים
הקבוצותשלננשקאימונןבעייתחיתהיחסיתיותרקלה

באימוןשעסקוהחבריםזהלתפקידהתגייסולצאת.שהתעתדו
משסרת·שלסגן·המפקד :הקדומתבתקופהתאי-ההתגוננות

שאולגריננרג,יהושעקצין·המשטרהזופונץי,היהדוהגיטו,

השיערויםועוד.אססרנאק eמיאכלפסריקנסקי,משהפינקל,
מוסתרתנדירהאוהתת·קרקעייםהבונקריםנאחדהתקיימו

ובהתלהבות.בשקדיהה"מקצוע"אתלמדווהלוחמיםהיטב,
רוסי,אקדח·נאגאןכגוןשונים,נכלי·נשקלהשתמשלמדוהם

ומקלע.רימוןוגרמני,רוסירונהפארנלום,

הגיטו.מןהלוחמיםהוצאתחיתהוהרת·סכנותמסובכת

החימושנגללהןכאמור,בחשבון,נאהלאנרגלהיציאה
היהקוננהשאיזורהעובהדמחמתוהןהלוחמיםשלה"כנד"
הגרמנית.החלאהושארג'נדרמריהצבא,יחדיותמלאזמןבאותו
הלוחמיםאתלהסיע :ויחדיהאחתאפשרותאיפאוה-נשאר

עדקובנה,למחוזמעבראלבמכוניות-משאקבוצותקבוצות

לעשותניתןשמםהרפטיזנים,לאיזורסמוכחלנקודההגיעם
לושישמיסדירה.כפלוגת-פרטיזניםנרגל,הדרךשאריתאת

בכפשרלשערירכלהזמןתנאיעלניותרקלושמושגאפילו
תכניתלביצועהיודרושםיוחירוף-נפשזריזותהעזה,כמה

הפתעות.נכונופינהמכלהנגידה.איימהצעדכלעלכזר.נועזת
רבנסכום·כסףאלה.סכנותמפניגםנרתעלאהמטהאד

אתשלובמכונית-המשאלקחתשהתחייבליטאי,נהגנשכר
דרומה·ד oה·לק"מעדולהסיעההגיטרמשערהראשונההקבוצה
מקרבנה.מזרחה

דרשוהנהג,ושכירתהנשקרכישתהללו,המשימותשתי
פעיליעל·דיישנעשוחישוביםלפיעצומים.ףסכ-ימוכס

מארק.-2,000כהגיטרמןלוחםכלשליציאתועלתההמחתרת
לקופתכזהסכרםלהכניסלוחםכלעלהיהשרמהעקרוניבאופן

היולאהמחתרתשלהרגיליםמקררות·המימרןשכןארגונו,

כספייםאמצעיםדרשוההצלהדרכישאררגםלדמיעשירים
להשיגנואשיםמאמציםליציאההמועמדיםעשרואמנםניכרים.

מכרוקשרת,ענודותמינילכלעצמםהשכירוהם :הסכוםאת
בזה.וכיוצאלמכורהיהשניתןמהכלהאישייםמחפצהים
חברהיהשהלוחםהארגוןהתנועה,השתדלהמסויימיםבמקרים

מדינערכוזהלצורךהדרוש.הסכוםאתלגייסהרוע,דארנו,
התגייסוהכספיםלאיסוףהגיטר."עשירי"נידמגבירתפעם

התנועהלמעןהפעולההקיפהזרנדרךאחדים.עסקני·צינרר
אפשרותגםחיתהלאמלדי.רחבותשכנות·עםהפרזיטנית

גמורהבסוידותכאלהמידמםנלעותפעלוותעללשמור
אםדיעוהשונים,ומעמדיהשכבותיהעלהגיטו,ואוכלוסיית

אלהעםהמונישליחסםהמרתחש.עלבועמרפל,דאםבניחר
העובהדרבסיפוקלהםגרמהאחדמדצ :אחדיההילאהתנועה
מלאראחרמצדאךהנאצים.ברוצחיםלנקוםכדימשהושנעשה

בנשקהתנגדותועלנשקעלמחשבהלכלופחדחדרהלבותיהם
אפילוהדברהביאלעיתיםהגיטו.עלשראהלהניאשעלולה

אתלהצילכדיליערות"הבורחיםהלוחמיםכלפיאינהלרגשי
 " ...וכליהיחורבןמניאםיהגיטורעלנפשם,

(עדליערהיציאהשלהשיאשבתקופתלהודותשיאולם
בגיסוהדבריםהגיעולאלהלן)עלהישיסופרהמשטרה,חיסול
קונרהעללנוודיעהלוחמת.התנוהעכליפלשעמי·איבהקובנה
םוכךשלתפקדימהזמןמילא ,פייך .י ,הגיםרמןשבחוראחד

נחנתתשלסימניםאחרלבלשותחיל mבגיסוהגישטאפו
על·דיינעצרפייןמוע,דבעודלמטהנתגלההדברמחתרת.

עלהאמתמשנתבררהלחקירה.למטהונמסרמשטרת·הגיטר
לפועלהוצאגזר·הדיןמורת.פסק·דיןעליוהוצאתפקדיו,
הלוחםהארגוןהגיטו.שלהתת·קרקעייםהבונקריםנאחדניריה
ושלבגיסושודשלמקריםנכמהנחת·זרועראתגםהראה
 • nהנה uתהחת-קרקעיים'.'הבונקריםל"מפעלבקשרהלשנה
כמעטהמשטרהיחסולועדשלהאתעשתההמהטשלזולטית
שלופעלוותיהםמציאותםעלפרםיטלגרמניםנודעוולא

בגיסו.והפרטזיניםתנועת·המרי

הורע,דאנשישלופעלתנותםמסירותםכלשעםספקאין
שלוהמחתרתיהמלחמתיכושרםרוחם,ועוזהחלטיותםכלעם

אוףמים, mהלשלוהעזתםזריזותםכלעםהמםה,אנשי
מתאפשרההילא-הפשוטהגיטותושבשלהיענותועם

יחסםאילואלקוננהבגיסותנרעת·המרישלהמפוארהמפעל
רד"רה"אלטסטנראט",אנשישלה"סונלני"לפחותארהאוהד
העזרהואילולאאליה,הגיטרמוסדרתושארבראשו,אלקס

למדימסובכתזאתפרשהמשטרת·הגיטר.להשהגישההפעילה
נקודותכמהעללהצניעאבריכוליםכאן .מיוחדמחקרוטעונה
לתיקיגישהחיתהרמטה·המנצעהורעדלאנשיבלב.דבולטות

לאהורעדהשהחלטותכךעללהשפיעיכלווהםה"קסירקרט"
הסכיםמשרד·הענודההלוחמת.התנועהשלבפעולותהיתפגענה
לתנועההרצויבמקרםתמדייימצאושהלוחמיםלכךלדאוג
ראםנעיר,לענודהנכוחיוצאושלא-בגיסונחרציםכשהם
אותםשיכניסו-נעירמסרייםבמקרם·ענרדהלהיותעלהים

השער.לדי·הענרדה nכרחלוקתבשעתהמתאימהלנריגאדה
לרחמיםשלשררההעסיקוהגיטרשלהגדולים""בחי·המלאכה

לתנועה.הדרושותהענודותכלאתבמקרםלבצעלהםוהרשו
ובסיועםנתי·המלאכה,מנהלסגלסרן,משהשלהמלאהבהסכמתו

גרינברגמאירפרידמן,נדלאלטמן,אליהו "("דשלהפעיל
שעזנוהלוחמיםלקבוצותהסדנאותממחסניציודסופקואחרים,

צבאי,חגורמגפיים,חמים,לבניםגרמניים,מדי·צנא :הגיטראח

וער.דוטכנירפואיחומרכדורים,ואשפות

כמרנן,משטרת·הגיטר.שלהפעילהעזרתהחיתהלכלמעל
הלוחמת.התנועהמאוהדיהיומפקדיהםכלולאהשוטריםכללא
הח•זz,רביםהאנשיםאךפעולותיה.עלפרטיםדיעוכולםלאגם

רחםהתנועה,מטרתעםכנראההזר.דובהנהגהתניותר

דרששהמצבמקוםובכלמקהרשבכלכךהענייניםאתכלכלו
עזרה.כלללוחמיםהלגישהמוכן"נאמן"שוטריימצאזאת

שליציאתהנזמןבמיוחדהורגשההשוטריםשלעזרתם
השוטריםשלהרגילתפקדיםהגיטר.שערדרךפרטיזניםקבוצת

היההזrער,לדישעמדוהיהודימשרד·הענרדהואנשיהיהודים
היהדויותקנרצרת·הענרדהבבדיקתהגרמנילמשמרלעזור

וכשרנןלענודהנדרכןהשעראתעוברותשהיו(ה"בריגדרת")
מזונותשלגדולותכמרירתהברחתלמנוערצוהגרמניםממנה.
בהברחתעוסקיםהגיטריהדויכידעתם,עלאזעלהלאלגיסו.
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היחסיםהיוכבר 1943בסוףיתר·על·כן, ...יותרחשוביםדברים
דיידותיים,כההגרמניהמשמררביןהיהודיםאבשי·השערבין

הכלל,מןיוצאיםבמקריםהיהודים.בדייהופקדהשהבדיקהעד
חוזרתהירזמהחיתה"חשובים",גרמניםהשערלידכשנוכחו

צפוייםאבשי·השערהיוזאתמבחיבההגרמני.המשמרלידי
יופיעוקברצת·לרחמיםיציאתשלברגעשדווקאלאפתערתתמיד
לאכתיקכםבימיםגםברם,קרואים.בלתיאורחיםהשערלפני
בריגאדהכסתםהגרמניהמשמרלפניהקבוצהאתלהציגיכלו

חבילותהגיטרמןאתםסוחביםהלוחמיםשהרילעבודה,היוצאת
ובכרים.עברתבשמיכותארוזמנשקם,חלקזההיהגדולות.

לכפריוצאתהבריגאדהכילגרמנים,מסביריםהיואנשי·השער
בריגאדת·זראיןושבעצםכלי·מיטה,להונחרציםשלםלשבוע
מצרכיםלקנותלכפרהיוצאיםיהודיםקבוצתאלאעבוהד,
כרגילההיכזהנימוק ...בגיטרה.עובדתהארכלרסיהבשביל
הגרמני.המשמרלאנשיהגרנהבמתת·ידקשור

נשקבהברחתהלוחמתלתנועהשעזרואנשי·השערמבין
יוסףאלקסנדררביץ,חיים :במיוחדהצטיינוהלוחמיםובהרצאת
ררברבסקי.ייעקבדרשינסקי

שביןבתקופהקרבנהבגיטרתנרעת·המריפעלהאלהבתנאים
"התקופהעל·דיינר(המכ,נה 1944מארסוסוף 1943נובמבר

להוציאהתנועההצליחההזאתהתקופהבמרוצתהפרטיזנית").
לכיורןומזויינרת *מדארגנרתלרחמיםקבוצותשמרנההגיטרמן

 :הבאהסדרלפיררדניקי,יערות
 1943בנובמבר 23ב"ברגליצאההכראשןהרצהבקה

ארפניצקי.מ.אולקין,ל. :בינהיםאנשים, 9וכללה
 1943בדצמבר 14ב"במכוניתיצאההכישההצקבןה

ב.טיבט,זירהגררדרן·שטיין,פ. :נינהיםאשי, 17ובה

רמשהשרהצדריקרב,א.סגל,י.מררדקרבסקי,ש.לרפיאנסקי,

ואדחים.שדמןמ.שטרום,ז.ררביבסרן,

בדצמבר 24ב"במכוניתיצאההשלישיתהקבוצה

גרדלבלאט.י.אנדלין,אהש,מאבדלין,כ. :אנשים 9דמנתה 1943
שמראלרבחיהקליבנסקי,ל.סניור,א.טפו,.דהרלצברג,מ.
פדיסרן.רח.

בדצמבר 2sב·במכוניתיצאהתיעירבהבוצהקה

פלדמן,פ.מוזס,א.בירגר,י· :בינהיםאיש, 18ה,רמנת 1943
אוחרים.שרלאהשר,לירכהקאגן,ח.

 1944בינואר 6ב"במכוניתיצאהתישימחההצןבקה

ש. :רביביהםהפררט·התשיעימבורחירובםאיש, 20ומנתה

ב.(יצחקי),גלבםרונקמ.גררדןר,רבקהגיםלין,י.אידלסון,
ביצקי)'(וסלראסילנקר .י,פדיסןרפ.דיסקאנם,א. ,דייזמ.במפל'

רבקהפילרבניק,אהדיפייטלסרן,א.מנייסקין,א.ירלנצ'רק,א.
וטשטייז·רפרהדיקראקינובסקי,פ.פירלבניק,ט.רטנו,י.קגאן,

ואחרים.

 1944בפברואר 2ב·במכוניתיצאהתייששההצובקה

גררדניקב.גובר,מ.(גלעין),גכטלח. :ביניהםאיש, 25ומנתה

קאררה,י·פרגיו,גיסהסיסניצקי,י.לרפיאנסקי,רחל(גופר),
שפר.ג.ררזין,י.

במכוניתיצאהביותר)(הגדולהתיעיבשההצרבקה

צביהכגוןבודדים,וודגיקיליערותקובנהמגיסוהגיעוכמו-כן •

וערן,ווישבובסקיויעקל,אניחהזוגווזין,ש:קאפיט,

אברמוביץ,פייגה :ביניהםאיש, 28וכללה 1944במארס-9ב
גליקמן,.דגרלדשטיין,ק.בריק,מ.בדאון,צ.בארון,ש.אנצל,י.

מלמ,די.ליפשיץ,י.לוי,שיינהלרין,.דויינו,פייגהררלבה,ח.

קוכלנץ,כ.פרמדין,ט.רן,יפייטלססימהפוגאצקי,מלכהנאזל,ח.

רטנו.ח..דשרלמן,איטהקרט,ב.
כגרןואפקטיבית,מרשיהמכמרת·נשקגםחיתהזרלקבוצה

ורימוניםאקדחיםרכןרובים 20ארטרמאטי,חצירובהמקלעים, 3
תחמושת.מאדוהרבה

האחרונההמאורגנתהקבוצהחיתהתכיימשההציבקה

לאחר , 31.3.1944ב"מהגיטרויצאהררדניקיליערותשהגיעה
 :בינהיםאנשים, 7ומנתהמארס,בחודשהנוראיםהזעזועים

לדמן.שולמיתטפו,אלטהמיקלישאנסקי,י·לוי,י.גרלדברג,מ.
לצייןישהקבוצותאתשהובילוהיהודיםמררי·הדרךבין
שמואלעםיחדכשעתרהגיעשכאמוראנדלין,נחמיהאת

יערותאללהביאזכהאנדליןלארגרסטרבה.מורדקרבסקי
מים mלל,שהפכוהמחתרתיהארגוןחברימביןאיש 94רדרניקי
בנאצים.בפועל
הבורחיםהיושרובםהחמישית,הקבוצהשליציאתהעל

 :(יצחקי)גלבטר,נקמיכאלמספרמהפררט·התשיעי,
הראשיהשערמןרחוקלאלמקרםאותנוהביאוערבלפנות ... "
שאישהשגיחההיהודיתהמשטרהררארניר.ברחובהגיטר,של

הבורחיםאתבבריכירושמאאלינויתקרבלאהגיטרמתושבי
פינותבכלאחריהםחיפשהשהגישטאפר ,הפורט-התשיעימן

הסרבייטי·יהרדיהקפיטןההיר~ש·הקבצוהקרבנה.העיר

קצין-עמהבמנהרכןהפורט,מבורחירסלניצקי)'·(אוסילבקך
פדיסרן.המשטרה

זאתלעולם.אשכחנהשלאחוריההיציאהחיתה"בשבילי
להגיעכדיהגיטרמןשיצאתיהשלישיתהפעםכברחיתה

הרגשתיהפעםנכשלנו.הקודמותשבפעמיםאלאלפרטיזנים,
קפדניהיההתכנוןרפרט.פרטלכלהדואגחזקארגוןלברשיש

 5.30בשעהבאההד.אלינוהתייחסהיחרדיהציבוררכלוזמריק

שבריגאדרת·העברדהבשעהזההיהלשער.התקרבנוערבלפנות
השערעלששמרוהס.ס.אנשיומסביבתה.מקרבנהלגיסוחוזרות

איכרמישהוהאם :החוזריםאצלבחיפושיםמאדעסוקיםהיו
שוטרלשערניגשפאתום 1לגיטדמצרכי·מזרןחלילהמבריח
הפועלים"היכן :המשמראנשיאלוברוגזבצעקהופנהגרמני
ברגע "!זלראדררנד~ריסלנסעושצריכיםהביטומןשלי

יעקבאלינוניגשמידאךהעבין.מהדיענולאהראשון
במההבינונולעבודה.מהרשנצאאותנולזרזוהחלרורברבסקי
מתחתבשקנואתהחזקנו ...הגרמניהשוטרומיהרהמדובר

קרההשערלידכברשהיינוברגעלשער.והתקרבנולמעילינו
שקמהוהאנדרלמוסיההמבוכהבתרךהגיטר.בכלחשמליקצר
ההידוים,השוטריםשלבעזרתםהחוצהמהרפרצנוהשערלדי
לנרהמתיןלשערמעברלבדקנו.הספיקוהס.ס.שאנשיבלי
ברגעלדרך.ויצאנורבהבמהירותעליועלינוגדול.צבאיאוטו

דרוכיםוהיינובידבשקנואתלקחנוהברזבטאתשהורידו
גרמני.שוטרשלבדמיםז"ל,יליןחייםישבהנהגליד ...לקרב

במקרםלעצרנו.גרמניםזקיפיםשנירצוהגשרעלכשעלינו
ביעף.פניהםעלועברנוהנסיעהמהירותאתהגברברלעצור
להתחמק.הצלחנואבלהזקיפים,שלהיריותהדהדומרחוק

ללכתעלינוהיהשמשםלמקרםהגענובוקרלפנות"כשלרש
הנה~ומןיליןמחייםנפרדנוהאוטו,מןירדנוק"מ. 50ברגל
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m ונשארנוקטןליערבכבסנוהשחרכשהאירבדרכנו.משכבר

השלגעלושכבנרלבניםבסדינםיהתעטפנוהיום.כלבמשךשם
 sרב·לדרכנו,יצאנושרבבלילהמרחוק.בנריבחינושלאדכי

הקפיטאןבדיישהיוהנתוניםלפיגדול.ליערהגענובוקרלפנות
השלגעלצנחנועייפותמרובחפצנו.למחוזהגענוראסילנקר
אנשיםכמהאותנוהעירושעות·שינהכמהאחריונרדמנו.

ארנחולפרקרצוהםאלינו.מכרןוכשנשקםברובים,מזדיינים

נשקנוואתפרטיזניםאנושגםלהםאמרהקפיטאןמנשקנו.
ידענושלאכיןולנר.האמינולאהםמחיר.בשרםנמסורלא
שאנושסיפרנוואחרידין·רדברםיאחריהיער.סיסמתאת

להובילנווהסכימומטעמםקצתשינוהפרדט·התשיעי,מבורחי
מנוחהאחריהחופשית).(ליטאליטבה""סברברדנאיהלגדדו
(מרותאוקופאנטאם""סמארט :לעתדילגדודנוהוליכרנוקצרה

לכובשים)".

קבוצתוימציאתשפר(גרשיא)צבילשזכררנותירואחל
 :(השישית)

חצי·הררסביתלתוךחמקנואחדאחדהיציאה.יום"הגיע
התחמושתחולקההאחרונות,ההוראותלנרניתנוהגיטר.נמרכז
בשקים.נארזונגיטוהקבוצהשלברשותהשהיוהרוביםוששת

למכונית·חיכינוהגיטר,משערמטר 100במרחקהבתים,מאחורי

היההליטאישנהגההגרמנית,ה"אררדנרנגס·פרליציי"שלמשא
ל"כפד".הלוחמיםאתלהובילמלאתשלוםובעדלהסתכןמוכן

השלישיתבפעםרקמאוכזבים.חזרנוופעמייםהתאספנופעמיים
יריעתמכרסהכשהיאהשערלידנעצרההיאהמכונית.הגיעה
"באנסיי", :קריאהנשמעההשערלדיסבינ·סביב.ברזנט
צריכהבאבטיי,בעיירתהעובדתהפועליםבריגאדת-כלומר
גר· mכמקובל,בחמישיותלשערהתקרבנוהמכונית.עללעלות

השעראתעברנוכדת.ואישרהשררותאתמנה ,.ס.סאישמני,

דופקבלבזזה.והמכוניתהורדהאחוריהברזנטבמרוצה.כמעט
הרוילייה.עלהגשראתעברנוהמוארים.העיררחובותאתעברנו
ובחררהבחדרסטרפ.-ופתאוםשמאלה,סיבובירנאררס,רחוב

ליטאי.אצלחברייםשהיורובים, 18עםשקמעליםהיודים
ואיןבפניםאפילהלשבת,וקשהלעמדוקשהמחנק.במכונית
באחדהמקום.תחושתאתמאבדיםהחוצה.להציץאפשרות
 ,לכשלרןמנבאהלבשוב.נעצריםהעידשלהראשייםהרחובות

לעיר.מחוץאנו ...לדדךצידהלקחתלביתועלההנהגהיא.ולא
אישאישהנשק.אתלקבלמצווהאנדלין,נחמהימודה·הדדך,

ומשהאידילמןיהודהרוזן,יוסףכדורים.וחגורתרובהמקבל
מקומםאתותופסיםגרמנייםשוטריםמדילובשיםואנירייכמן

בדיינו.כשדובינולבדזנט,מעברהמכונית,שלהאחוריהדופןעל
אתלקרוע-היאהבאההפקודהדופי.ללא-המכונית
נענהפגיעהכלועלפרטיזניםאברמעתהההצובים.הטלאים

ק"מ 10חדשה.והחלהבחייבותקופהנסתיימהזהברגעבאש.
להתקדםעלינומכאןהמכונית.מןקופציםאנובוטרימאנץאחרי
לרתוםמאלציםאנושבדרכנוהארשוןהאיכראתק"מ. 40ברגל
ובלילההיוםאתמבליםאנובדדוהבאחוזהולהובילנו.עגלה
חצינומשחררים.אנועגלותיהםעלהאירכיםאתמישמכים.אנו
קידםכאןרדוניקי.ליערותוהגענוולינה-גרדונההמסילהאת
עודקובנו.אבאשלשבפיקדווהגדודשלהקרמיסאדפנינואת
'מרותבפלוגההפרטיזנים,במחנהואנובאדמת·בוץהליכהיום

 ." ..לכובשים.'

האפילוג .,

אנשימעצרעםכאמור,לקיצה,הגיעההפרטיזנית""התקופה
אי·פעםאםוספקבדמויק,לקבועהצחלנולאמשטדת·הגיטו.

בכלפרטיזבים mתנרעת·המרישלמקומםהיההמהדבר,ייקבע
מעצרבעתכיאומרת,אחתגיוסההמשטהר.חיסולשלהפרשה

קיומהעלרביםפרטיםהגרמניםדיעולאעדייוהשוטרים
עוזרתשהיאחדשובמשטרה ;הלוחמתהתנועהשלופעולותהי

מןולבוחריםהתת·קרקעיים)(הבונקריםה"מאלינרת"לבוני
הגשיטאפואנשיהצליחוהחקירהכדיתוךדקבכלל.הגיטר

הפר·תנועתעלגםסיפרווהללוהשוטריםמןכמה"לשבור"
המשטרהכימראש,הגרמניםדיעואחרתגיוסהלפיטיזנים.
בני·רב"הבדחת"מובהקותגרמניותאנטי·בפעולותמעורבת

גדינבדגהיושעלוין,משההמשטהר,שמפקדיאלאליערות,נוער
שעינוהנוראיםהעינוייםלמרותבכךהודרלאזרפרביץ,ויהודה
לחפשהגישטאפראנשיהתחילוואזהתשיעי",ב"פררטאותם

נמצוארבםיותרהנמוכות""הדרגותניןובוגידםמלשינים

שלהעיקריתש"אשמתה"האיעובהדמכל·מקרם,כאלה.
העזרההגרמניםבעיניחיתההנהגתה,שלוכיחודהמשטרה,
להורגהוצאוזה"עררן"רעלבגיטר,הלוחמתלמחתרתהפעילה
שלעמידתםהשוטרים.משאדוחלקהראשייםהמפקדיםשלושת
נשפכהראשםשעלוזרפוביץ,גרינברגלרין,המשטרהמפקדי

המקוררתכללפיחיתה,הגישטאפר,אנשישלהפרועהחמתםכל
בעתהיושהםמאחרוגבורה.כברדשלעמידהבדיינו,המצריים
מרכזייםתפקדייםבעלירגםהמשטרהראשיגםאחתובערנה
לגלותשיכלוהאנשיםהם,ודקהם,היוהלוחמת,בתנועה
מחבואהיפעיליה,כלעלבגיטרהלוחמתהמחתרתאתלגרמנים
כלעלרקלאשראהמביאיםהיוזאתעשואילווקשריה.

הגיטרעלאלאבגיטו,עידיןשנשארוהלוחמתהתנועהחברי
שהדיהמוסדות,ושארה"אלטסטנדאט"אנשיעללרבותכולו,
התנועה.בפעולותמעורביםאחרת,אוזובצררההיו,כולם

האחריותכרבדאתהיטבכנראה,הבינו,המפקדיםשלרשת
מלהאףמפיהםהוציאו,לאהגישטאפוועינוייעליהםהרובצת

לספריכלושהלשינואלהזה,לערמתהלוחמת.התנועהעל
ושהיאבגיטרפעלההלוחמתשהתנועה :אחדדבררקלגרמנים
פרטיםלעיר.אותםומעבידהלרחמיםקבוצותפעםמדימוציאה

מכיוןלמסור,יכלולאשלהרמקרמרת·הסתרהתנועהאישיעל
ישמשזהמצבכלל.בדרךלהםידועיםהיולאאלהשפרטים

לאחרהמחתרתכלפיהגישטאפרשנקטהלטאקטיקההסברלנר
 :מכסימאליתזהירותשלטאקטיקהזרחיתההמיזt-טרה.חיסול
להיפר, ;ה"אשמים"אתלחפשלגיטובארלאהגישטאפואנשי
המחתרת.עלזבדלהםזירעלאכאילופניםהעמידוהגיטוכלפי
הלוחמתהתנועהשלהקשריםאתלגלותה'זt-תדלוזמןבאותואך

עברואלה.בנקודות·תררפהמארגני·הפערלהאתולהתקיףבעיר
שנפרשהבדשתאותותיה.אתנתנהזאתושיטהמספרימיםדק

עצמויליןחייםדברשלבסופוגםנלכדהגישטאפועל·דיי
 :כךקהרוהדבר

כיוהורע,דהמהטאנשיהיבנוהמ'זtטדהחיסלואחדי

הוחלטאסונות.צפוייםכולו,לגיטרואוליהלוחמת,לתנועה
הדרךהביסו.מןהלוחמיםבהוצאתמזורזבקצבלהמשיך

באהלאכ"בריגאדת·עברדה",מהיזtעריציאהשלה"רגילה"
ה"ארדדנרנגס·בדייכבדהיהבגיסוהשלטוןבחשבון.ערד

ובראשוהמשםר;ן,במקםרהגרמניםעל·ידינה 1שמויבסם",
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לצפותהיהאי·אפרשליפצר.וב.ארנשטאםת.השוטרעמוד
לגיטו.מחוץהלוחמיםבהואצתה·עזרלשוםאלהאנשיםמצד

מפנימאשרפחותלאמפניה,םלהיזהרה 1היצויד ,להיפר
קבוצת·לארגןהמהטהצליחזאתבכלעצמם.הגרמנים
התחמקההקבוצהילצאיה.·ולהכשיםראשי 36בתלוחמים

כזה:והתר ,התיל·גרדדרךגמורה,בסוידות·הגיטו,מן
ברחובהפרטיזנית,התנועהאוהדתברצויה,אשהשלבביתה

 :הקבוצהשלנשקהגםרוכזזהבביתשבסלאבודקה. 14פודז'ו
צדוק :לקבוצההשתייכודכורים.-200ואקדחים 12רובים, 6

לוין,אברהםרטנו,שמעוןברמן,ירחמיאל(אביתר),בליימן
יליןחייםועו.דקיזללאהספוז'ניקוב,מנשהסדובסקי,מנחם
מעבראלהקבוצהלהובלתנהגבשכירתועסקבעיראזהיה

כזה,נהגנמצאכמקובל.רדוניקי,יערותבכיווןקרבנה,למחוז
לולמסורכדיהעיר,במרכזעמופגישהיליןקבעיוםובאותו

המרכזייםוברת mהלאחדיליןכשהגיעהאחרונות.ההוראותאת
"ריים :אליושצעקאזרחית,לכרשגישטאפו,באישנתקלבעיר

מאקדחובאישירההואקור-רוחו.אתאיבדלאילין ."!למעלה

והתחילוושוטריםגרמניםחייליםהתקהלוהיריותלקולוברח.
אנשיגילוחוממושךמידרףאחרירקהבורח.אחרילדרוף

קשיםועינוייםחקירותואחרינכלאהואבמרתף.הגשיטאפו

להורג.הוצא
בגיטרהאנטי·פאשיסטיהאירגרןראשילין,חייםנפלכן

-נדעזתמשימהמיליותוךנפלהואכלוה.המחתרתומראשי
ולחימהמאבקפעולות,שלארוהכבשרשרתאחרונהחוליה
שלו.חתללא

תחילהיעדהלאלמכונית-המשאחיכתהאשרהקבצוה
הגיטו,מןהרחקלאהרוסבביתללוןנשארההיאקרה.מה
לגילויה.הסכנהמחמתשםלהשארההיאי·אפשררבזמןאך

נודעאזהמצב.אתלבררלעירמיוחדתשלחיהנשלחהלמחרת
למצואניסתההקבוצההגשיטאפו.על·דיייליןשלהיתפסודבר
במקום-סתרהנשקהוטמןבהדיהדברעלהמשלאאחר.נהג

ה"ארי"·לצדומילגיטובחזהרמינתפזהר,והקבוצה
לוחמים.קבוצתלהוציאבסיוןשובנעשהבאפריל 1sב·

אהתלקחתהתכוונהזוקבוצהאיש. 12בתחיתההקבוצה
הנועזהיציאהלאופןלשובמארגניההחליטוכןועלנשק,יותר

ליטאינהגעםהתקשרושובבמכונית-משא.-יותרוהמסוכן
מןהרחקלאמסוייםממקוםהקבוצהאתלקחתשהתחייב

-דיסקאנטאבא :החבריםובההגיטואתעזהבהקבוצההגיטו.
מנייסקין,אבהרםברמן,ירחמיאלאוריאש,רבקהכמורה·דר,ך

שמעוןפינקל,שאולספוז'ניקוב,מנהשמושק,ומשהמאיר
אךבשלום.עבהרהגיטומתחומיהיציאהשוואץר.ליבהרטנו,
לרחובופנתהסלאבודקהגשראתהמכוניתשעברהברגע

הופיעורגעובאותולפתע,האטהנהגדרמטי.מפנהחליונאווס
בצדיובמכוניותהבתיםבשערישהסתתרוהגישטאפואנשי

הלוחמיםכדורים.שלמטרניתרהלוחמיםמכוניתעלהרחוב.
המכונית.מןלקפוץהספיקוומושקאוריאשברמן,דיסקאנט,

ברגעיתקרבו.הגשיאטפושאנשיעדרחינומתחתיהשכזבהם

אחדוהמיתוצרור·כדוריםהלוחמיםעליהםהטיחוהמתאים
נסוגו.הוםמבוכהקמההגישטאפואנשישארבקרבמהם.

המכוניתמןשקפצוהארבעההיריות.חילופינמשכוזמן·מה

שארלגיטו.בחזרההלילהבמעטהסתננו mלהימלטהצליחו
המכונית.בתוךמותםאתמצאוהחברים

עלהקרבאחריגםבגיטובפעולתוהמשירהלוחםהארגון
הדרךיותר.חמ,ריםבתנאי-קונספירציהאם·כיהווילייה,חוף

שרידילפניחסומהנראתההמרוחקיםרדוניקייערותאל
 :מזלואתנוספתפעםאמנםניסהדיסקאנטאבאהלוחמים.

למרביתאנשים.חמיהשבתקבוצהעםברגלהגיטרמןציאהוא
מזדייניםבמשמרותנתקלובדרךליערות.הגיעולאהצער
בסוףאחר.מוצאאחריחיפושיםהתחילובינתייםו. eוניס

קאזלורודה,ביערותמקרבנה,רחוקלאכיללוחמיםנודעאפריל
להקיםאפשרותשםוקיימתסובייטייםחבלניםכמההוצנחו
זאת,באשפרותנאחזוהארגוןמחבריחלקפרטיזני.בסיס

m אירהלגיטוחזרהבמיאבמקום.לסיורנשלחואנשיםמישה
למחרתטובות.ידיעותוהביאההקבוצה,בראששעמדהברמן,
ברמן.ירחמיאלובתוכההגיטראתמזדיינתלרחמיםקבצותעזבה

בשםפרטיזניגדדואלהלרחמיםיצרוקאזלורדוהביערות
אמיבחושדהצבא·האחם.בארעדשםופעלו"קררצ'ארגיד"

אביתרצדוק :ובתוכןנוספות,קבוצות-לוחמים 2הגיטואתעזבו

 ,רייכמןרובדו,רפייקה,אריהבוושטייך,יעקב·מיכה(בליימן),

ליערותבהגיעםאךנשק,ללאהגיטראתעזבוהללווערד.
שברחורוסיםישבוייםשללקבוצותשםהצטרפוקידיאן

הסביבה.בכפרינקשרכשושמרתפייםובכוחותחנות·jךiשבי·ממ

קבוצותהנסרג.הנאציהצבאבהטדרתעסקוהחזיתהתקרבותעם

היערה.בדרךהגיטואתלעזובשהצליחוהאחרונותהיואלה
לחיסולו.הכנותעשווהגרמניםמוחלטהסגרהוטלהגיטרעל

נועזבסיוןעודהלוחמתהתנועהעל·דיינעשההימיםבאותם
להובילחיתהשצריכהנמהרהבחפירתהרחל :ההסגראתלפרוץ

יוליאןהמהנדסיםבהנהלתנעשוהעבודותלגדר-התיל.מעבראל
אוברהםמקרבנה)קאפיטהמורהשל(בנרקאפיטב.מפלייאר,

יפה.התכניתעלתהלאטכנייםמטעמיםאךרפובסקי,
לגרמניה,והעברתםהגיטויושבישרדיישלהרצאתםבזמן
 • nהת(הבונקריםב"מאלינות"המחתרתמפעילירביםהסתתרו

פסחרוסקובויניק,מיאל mיואוזרק,אלי :ביניהםקרקעיים),
בתיאתנסיגתם,לפניהציתו,הגרמניםאולםועו.דמשקוץ
תוךב"מאלינות",הטראגימותםאתמצאווהמסתתריםהגיטו
קשרקיימולגרמניהשהוגלוהלוחמיםמןאלהנוראים.יסררים
חבלהפעולותותיכננובדאכאובמחנה·הריכוזגםביניהם

ישהשארביןהשחרור.לפניחרון.האהרגעעדמשמוהתנגדות

העתוןשלמשקי·מלט)נייר(עלהוצאתוהמשךאתלצייד
"הניצוץ".אב"צשלהמחתרתי

חברי 6כ·סoמביד 2soכ·זכוהגיטרשלהאחרוניםימיועד
ליערותבידנשקעםלאצתבנה 1קמגיסוהמחרתתארגון

ניספרמהם-100לקרובואחרים.קאזלורודהקייאדן,רדוניקי,
הרובביערות.אוהיציאהבמהלךתפקדייהםמילויכדיתוך

ביערותהפרטיזניםלשורותהצטרףהיוצאיםשלהמכריע
רדוניקי.

ביערות

 ,רודניקיילערותהגיטולמmישלהראשונותהקבצוותבהגיע
במלואהסובייטיתהפרטיזניתהתנועהכברחיתה , 1943בסוף

עצומיםושטחיםאוקראינהשלרובהבילורוסיה,כלתנופתה.
סמוךבריאנסק,ממזרח ).ר.ס.פ.ס.ר(הרוסיתהרפובליקהשל

גדולאחדאיזררהיווהקודם,הסובייטיהגבולועדלחזית,
היחדיותבתוךהפרטיזנים.בידילמעשההיהבושהשלטון
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צייתוהגדודיםומפקדיומשמעתסדרשררוכברהפרטיזניות

העל·הפרטיזניתהמפקדהשלופקדוותיהלהוראותהיבקפדנות
כלעלהפרטיזנ'ח,התנועהשלתרומתהבמוסקבה.יונה

הסובייטיהמערךשלהמלחמתילמאמץויחידותהי,חטיבותהי
ראוהגרמנייםוהמטרתלמדי,רציניתזאתבתקופהחיתה

ממדרגהקרביותמשימרחהפרטיזניםעםהזעירות"ב"מלחמות
ראשונה.

קובנהגיסולוחמישללפ·ג.ולתםהכלליהרקעההיכזה

החייםשטחיבכלהשתקפואלהכללייםתנאיםליער.שהגיעו
הפרטיזניתבטקטיקהה·ז~תייכו,שאליהםהגדודיםבמבנה :ביער

היום·יום.ובחייהפרטיזניבהוריוכןהקרביים,ובמבצעיהם

וחטקטיקחחמבנח

שבעהבתהראשונההקבוצהשלבואהזמן- 1943בנובמבר

שהיהפרטיזני,"בסיס"אכזהיהכבר-הגידטמןלוחמים
השבויים,ממחנותשבמלטוסובייטייםמ·ז~בויי·מלחמהמורכב

והתקיימוהגרמניםכיתורימתוךחמקו 1941שמאזומחיילים
צנחניםכמהגםהיוב"בסיס"למקום.ממקוםבבודדםביערות

אתלארגןכדיאלהבמקומותבמיוחדשהוצנחוסובייטיים,
והטרדניתהחבלניתפעולתןאתולכווןהמפוזרותהקבוצות

ה"רודניצקאיהחיתהה"בסיס"שלמקומוהרצוי.באפיק
ונחלים,ביצותעל·דיימכותריםעבותים,יערות·עד-פושצ'ה"

רדוניקהעיירהשםעלררדניקי""יערותהשםלהםשניתז
קילומטרים-40כפניעלהשתרעואלהיערותבמרכזם.שנמצאה

מלבדמקרבנה.ק"מ-100כבמרחקמווילנה,דרומיתמרובעים,
רדרניקיביערותזמןנאותרכברפעלוהקובנאיה"ניסם"
מגיסוככולםרובםהיושלוחמיהםפרטיזניים,גדודיםארבעה
בריגאדהאלהיחידותהידרביחדאחרים.גדודיםוכמהוילנה,

הינאךהואיורגיס,הקומבריגעמדהבריגאדהבראש"ליטאית".
המפלגהכעסקןבליטאהיהודיבציבורידועהיהזימאןזימאן.

האידישאיתבגימנסיהכמורהעבדהמלחמהלפניהקומוניסטית.
התמסר-1940בלליטאהסובייטיםכביסתעםעליכם.שלוםע"ש

הלי·הקומוניסטיתהמפלגהמרכזלחברהיהמדינית,לפעולה
חשוביעםונמנה"טייסא"המפלגהבסאוןאתערךטאית,

ניצחהשאר,ביןהסובייטית.הליטאיתבריפובליקההמדינאים
 1941ב"הציוניות.והתנועותהעבריתהחינוךרשתפירוקעל

 1943ובשנתרוסיה,לפניםהליטאיתהממשלהחבריעםברח

הליטאית,הממשלהמשריאחדעםביחדנארוז'ביערותהוצנח
שםאירגנושניהםקאזימיר.השםאתשנשאשומאוסקאס,

ליערותיורגיסעברזמן·מהכעבורליטאית.פרטיזניתבריגאדה
רשמישבאופןפרטיזנית,בריגאדהכאןגםואירגןרודניקי

הליטאית.הפרטיזניתהתנועהשלחלקחיתה
מןהנוספותהלוחמיםקבוצותשלוששלהגיעןאחרירק
ארגונית.יציבותשללשלבה"קובנאי"הגחדננכסהגיטו,

לראותניתןומעתהוההתנהגותהמשמעתסדריבתוכוהתגבשו

תחילההבחינות.מכלמגובשתצבאית-מנהלתיתיחהדיבו
(מוותאוקרפאנטאם""סמארט-אחדגדודרקב"בסיס"היה

צנחן,סמירנוב,קרסטיההקומאבדרי-ובראשולכובשים),

הגרענים.מ·ז~בישברח(פארפיונוב),דוויחבוהקומיסאר

מתוךצמחוהגיטומןנוספותקבוצות·לוחמיםשלהגיעןעם

"ולאדאסע"שהאחד :נוספיםגדדריםשניהראשוןהגדוד
נשארלכובשים""מוות(קדימה)."נפיריד1"והשניבארונאס"

השירותיםכלרוכזוובוה"בסיס"שלהמרכזיתהיחדיהלהבאגם
הבסיסממרכזמ'-300כחנהבארונאס""ולאדאסהחשובים.
משיההוקומיסארסמירנובהקומאנדירבדייהיהעליווהפיקדו
השבי.מןשברחהצבא·האדום,מןהידויקציןלשעברביילקין,
שכהיןציקיא,לשעברהקפיטאןההי"ופירידו"שלמפקדו
כקומיסארואליולכובשים","מוותשלהמהזככראשקודם

הגדדוםימחנותשניבידקובנה.מגיסורסנוחיים·דדומינה

שלושתמנוהשחרורלפני(מרצ'אנקה).מארקיסנחלהבדיל
קובנה.גיסויוצאי-ממחציתםלמעלהאיש,-350כהגדודים

-וזאתברצון,ב"בסיס"נתקבלוהגיטומןהיהודיםהלוחמים
סדראתם.שהביאוהמרובהולתחמושתהמשובחלנשקהודות
הלוחמיםקיבלוליערהגיעםעם :כזהר,יהל"בסיס"קבלתם
ושםלמטהאחד·אחדמוזמניםהיוהזמןבתוםמנוחה.יומיים

המש·מצבועלפרטיםובומפורטשאלוןממלאאחדכלהיה
הזאתהפרוצדורהלאחרוהפוליטי.הצבאיהמקצועי,עברופחתי,
ומחלקםהצבאי,כושרםלפיהלוחמיםאתממייןהמטההיה
המטההתחשבלאכללבדרךב"בסיס".השונותהיחידותבין

בגיטו,הפרטיזניםארגוןלגביהלוחםשלובזכויותיובעמדתו
עיניו.ראותלפיהמיוןאתעשהאלא

הצבאי·הדרגאתכללההגדודיםשלושתשלהמפקדה
ראשהקומיסאר,הקומאנדיר, :(קומסוסטאוו)הגבוהפרטיזני

מיוחדים,לענייניםהמחלקהראשהסיור,מחלקתארשהמטה,
סניור,אפריםכמשרטט·מפותעבדובמטההאפסנאות.ראש

צביבמטהעובדההיפעםמדישמואלרב.חיה-וכמזכירה
הפולנית.לאוכלוסהיוהודעותכרוזיםובעריכתבתרגוםבדאון
זמן·מהשימש(בתפקיד)ה"בסיס"של(הסטארשינה)כרס"ל
שהיהלשעבר),משטרת·הגיטו(קציןפדיסוןהכיתהמפקד
שהוכנוהמטבח, :הבאיםהשירותיםועלהמחנהבטחוןעלממונה

המחסן, ;גמפל)בדל-(האחאריליוםארוחותשלושבו
 ,הפרותעדר ;וההספקההרכשממיבצעיחפציםבושהוחסנו

כושרחסריאוחוליםפרטיזניםעל·ידילמרעהמובלשהיה
בית·המרחץ ;טייגובץי)מאיר-(האחראיהאורווה ;קרבי

החייטיםבהשעבדוהמתפרה, ;יוכניקוב)איציק-(האחראי

רקחיתהלמעשה-המכבסה ;זיגוישראלפרדימןטוביה
בחליבתגםשעסקהיהודיהבחוהר"קאטיושה",אחת,כובסת
 ;שר)(ליונההנשקסדנת ;גרדוניק)(ברוךהסנדלרית ;הפרות

פרגיו.גיטהבסיוערוסיתאחותעל·ידישהתנהלההמרפאה,
האחראילמאפיה.לסחבת-קמחציודנרכשהשחרורלפניזמן·מה

מחולקיםהיוהגדודשלהלוחמיםנמזר.יצחקהיהאלהלשירותים
ופלוגתהאספקהפלוגתהסיור,יחדית :עיקריותיחדיותלשלוש
צבאייםלתפקדייםשנועדהמובהקתצבאיתיחדיה-הקרב
סרושין.מישאהקציןלנפליתועדעמדובראשהבלב,ד

איש 12-10בנותלכיתותכולןהתחלקוהללוהפלוגותשלוש
פדיסון,פץר :יהודיםכמההיוהכיתותמפקדיביןאחת.כל

מיכאלגנפוביץ,אהרןלופאינסקי,ברוךקגאן,חנאזיציב,לייב
יחידותכמפקדייהודיםלזמןמזמןבתמנוכןועו.דגלבטרונק

דרכים,מיקושחבלה,סיור,ריגול, :מיוחדיםלתפקידיםקסבות
חירשהגיטו,מלוחמיאחדועו.דהגיסומןקבוצותהבאת

כמומחההבריגאדהבמטההועסקלשעבר),(סטודנטשמואליקוב
קובנה.מגיטובמיוחדשהובאומפות,רישומיםלהעתקתבמכשיר
המדויעיןואנשיהבסיסיםלביןהגדודיםביןר ,ttהק•עלכאחראי

אנדלין.בחמיהנתמנהובכפרבעיר
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האדמהבתדראחדיםמבבי·עץבבריהיההבסיסמחנה

אדמהמכרסותביקתות-הפרטיזנים)בלשון("זיימלאבקה"
-ומסביבההמטה,ביקתתעמדההמחנהבמרכזבאיזוב.ומוסוות
הקרב,פלוגתהאספקה,מחלקת :והשירותיםהיחידותביקתות

שבארהפרטיזניםשלהמיוחדתהמחלקההמרפאה,הבחורות,
מלבד .והמחסןהמטבח ,בית-המרחץ ,(ה"רראםטרצ'ביקי")ממזרח

בטישתשלשבמקהרחירום,לשעתסודיתניקתהגםחיתהזה
והחולים.הפצועיםזמן·מהבהלהתקייםיוכלוסכנהלעתהמחנה

ארוכות,איצטבאותהצדדיםמשנימותקנותהיוניקתהבכל
בלילות-ביום(לרובהמנוחהבשערתהפרטיזניםשכברשעליהן

הפרטיזנייםהמבצעיםכלשהריוקות, mלעתיםרקכמחבהשהו
-רהסגיןכר,שימשהאישייםהחפציםתרמילבלילה).בוצעו

(מ.אקדחהאישיבשקרתלויאומונחהיההלוחםלידשמיכה.
בלבד.בעליםחלוציבבגדיהם,ישברהלוחמיםמקלע).ועד

בלתי-חדירותטובעניותביצותהשתרעולבסיסמסביב
דלילהיומםעמדשלידואח,דבשבילהצטמצמהלמחנהוהגישה
והורכב"גדול"קרריהיהזהמשמרפרטיזנים.שלמשמר

נאשישלמה.לימהמ·המטהעל·ידישבקבעואנישם,משלושה
השבילעלשומרהיהאחד :לסירוגיןמתחלפיםהיוהמשמר

בתוךישן-והשלישילידו,יושבהיההשביבי,דרובהעם
מוגברתשמירהגםקריימהבלילהבצ.דשעמדהקטבהסוכת-קש

משמר-תצפיתהוצבממנוק"מ 5שלבמרחקואילוהמחנהבתוך
רעדהשחרמעלותלעקרב,היהשתפקדיו ,)"טרקס"(חשאי
הופעתעםהמחנהאתולהזעיקחשודות,תנועותאחרהליל,דרת

האויב.הלתקרבותסימנים
להבחיןשבארסודיות,סיסמארתביערהונהגובטחוןלשם

-מליםמשתימורכבתחיתההסיסמהזר.לבידהמקוםאישבין
הסיסמההנשאל.בשביל-והשבתיהשואל,בשבילאחת

לקבלהשומרעלההימישהו,כשהתקרבלשבוע.אחתהוחלפה
מתאימה,תשרנהקיבלאם ,"!סיסמה"עמו,ד :בקראיהפניואת
השבאבמקרההסיסמה.שלהשביחלקהאתלהשיבעליוהיה
והשומרלזרזלאעליופוקדהשומרהיההסיסמה,אתדיעלא

חיהלאשהבאבמקרהחמפקד·התררן.אתמזעיקהיהחשבי
באש.לפתוחהשומרחיהחייבלפקודתו,מציית
המשמרעלעמדאחדלילהמבדחים.מקריםאירעופעםלא
מתקרבשמישהוהבחיןחלילהבאמצעהחייט.פרדימן,טוביה
החבבפרידמן.קאר- "!סיסמה"עמדו,-סרס.עללמחנה
 ,"!סיסמה"עמדו,המחנה.לעברבכטחוןוהתקרבסיסמההפליט

הפעםסיסמה,ארתההרוכבהשמיעשרבוקאר.פרידמןחזר

אותרשלהבכרנההסיסמהזוחיתהשלאנראהאךרוגזה.בנימת
"עמודלקנה-הרובה.כדורטוביההכניסהלשתהותבלילילה.

m חלחלה .אמר ,ז"בראשןדמן-ולא ,הנבונההיםסמהאתגד
בחדרובקולהרובהשלהבריחשקשוקלשמעברוכבאחזה

מכיראיבדקרסטיה,של,ךהקרמאנדיראני"הרי :הצטעק
קריאתואחרימפקדואתהכירשטוביהלודואיקרוב "! ?אותי

חשרא,הויכח-לוהצראל·נברנה·סיסמהישמעהואאבלהראשונה,
מפקדועלציורהחרא ...גדול''משמרזהמהיודעהחייט,טוביה
היההקורהתורן.הקצןישיבראדעלזרזולאהסוסמןלרדת
ארוכהשעהלברא.הזדרזלאהתורןוהקציןלילהאותרגדול
המקהרטוביה.שלהטעוןרובהוקבהמולהגדודמפקדעמד
צויידהמטהשלובפקודות·היוםבמחנהרבצחוקלמחרתעורר
 ...המופתיתעירנותועללשבחפרידמןטובהי

אזרחי,לבוש-ביותרמגורןחהיהפרטיזניםשללבושם
כפרייםבגדיםגרמני,חיילושלרוסיחיילשלמדיםחלקי

נתאפשרביערהשוניםהגדודיםאנשישלזיהוייםאךוכדומה.
עונדיםהיווהלוחמיםמשלוסמלהיהגדודשלכלכךעל·ידי

כוכב·היההקובנאיםהגדודיםשלהסמלבולט.במקוםאותו
הכובע.עלאדוםמעגלבתוךאדום

שעיקרמיוחדת","מחלקהכאןגםחיתההגדודיםשארכבכל
הפרטיזני-צבאיהתקנוןעלעבירותאחרלעקובהיהפעולתה
אתצבאילדיןהעמידהזאתמחלקההנגדי.הריגולאתולנהל

"מבצעבזמןבשעתו,שנתפסגרבו,משחהקובנאיהפרטיזן

בלחץמסרכיהואשם,הואהגישטאפו.על·ידיאוגוסטובה",
פרטיזני.הבית-הזידהפרטיזני.הארגוןעלסודרתעינויים

שלהביצוע(מקוםהמחנהבקצהבורהגוברמוות.עליוגזר
שכ,נוץ, mבית·המשמאחוריבביצותההיפסקי·דין·מוות

הועמדוהצבא·האדוםלבואסמוךלבוגדים").המוות"ביצות
אצלפראי""שודבאשמתהיודיםפרטיזניםשלרשהלדין

הוכרז,הבסיסלוחמיכלשלמיוחדבמסדרהאזרחית.האוכלוסיה
בזכותאךהפרטיזנית,לחוקהבהתאםמוות,דיןעליהםנגזרכי

הקרובהשחרורונוכחקרבייםבמבצעיםוהשתתפותםמסירותם

חמורה.כבזיפהוהוחלףדינםהומתק
האויבשלהעמוקבעורףהמיוחדתוהלחימההקיוםתנאי

הקיטקטה-מיוחדתותכסיסיותטקטיקההפרטיזניםעלכפו
ב·הקוהגדודיםששלושתהלחימהיסודותואלהבית.זטירפה

ותנאיהמקוםהזמן,יזימת :יוםיוםמימושםעלשקדונאים
המשימה,מילויאחריהאויבמןהינתקות ;האויבעםההתנגשות

"פגעשקוריןמההעקבות,טשטושתוךמהירהוהסתלקות
ביטויואתשמצאמההליל,חשכתשלמכסימאליניצול ;וברח"

-הלילהלגרמנים,שייר"היםו :היזערההפרטיזניתבמימרה
לפרטיזנים".
התאימואפילומסויימים,שטחיםעללהגןבהגרלאהפרטיזנים

שהגר·לדעתכשנוכחולשימושם.אידיאליבאופןאלהשטחים
.קבי·הלוחמיםאתלהתקיףומתכונניםהמקוםאתמכרתיםמבים

והתחמקולקחתשביתןמהלקחוהבסיס,אתחיסלו-רבבכוח
בחורף :פעמייםכזאתאירעחקובנאיםלגדודיםאחר.לאיזור

הבסיסמיתקביכלפונוהמקריםבשבי , 1944ובאביב 1943

הפינויבשעתמזרחה.בפנותםהמקוםמןהתרחקווהגדודים

דודהיהודיהלוחםטראגי, mבאוחייו,אתקיפחהראשון

גולדיןבפצעקודם-לכןזמן·מהמווישיי·חרבשלבבוגולדין,
הלוחמיםאחדשלמרובהובמקרהשבפלטכדורעל·ידיברגלו
למדיפרימיטיבייםחיוביעראמצעי·חריפויהנשק.ניקויבזמן

הרגל.אתלקטועהכרחישכירופאקבעקצרזמןוכעבור

לקחתיוכלולאכיהגדודמטחהחליטהפינוישעתמשהגיעה

העזובכבסיםלהשאירואסורוכיוהחולה,הקיטעגולדיןאת
הלוחמיםלאחדפקודהנתןהמטההגרמנים.בידיחייםיפולשמא

היסו.דעדהיהודיםהלוחמיםאתזיעזעהדברגולדין.אתלהמית
מתכונניםהגרמניםאיןכייומייםכעבורנתבררהצערלמרבה

הבסיסים.אתלהתקיףכלל
 .חימושןוחןהיחדיותמבבהחןהותאמוהפרטיזניתלטקטיקה

שלנשקםהיהליער,לוחמינובואלפניהראשונה,בתקופה
האפשרויות,כלאתלנצלדכיהספיקולאאמדלדה"קוב,נאים"

אלאבתחליהחיולאאנשיםעשר,הלכלפרטיזנית.חלימהשל
חיתהזמןבאותורימוגי·י.דומספראקדחיםשנירובים,שלושה



קרבנהגיסו

מלאיאחלהגדילה"קרבנאים"השתדלושבההרגילה,הדרן
החביארהרהסביבהשאיכריהנשקאחלגלוחרתחמרשחם,נשקם
כלפיחריפיםאמצעיםלנקוטצררןהיהפעםלאהקרבות.בעת
אלהרכשבפעולותנשקם.אחלמסוררצושלאאיכריםארחם

היהודיהרפטיזןלכושבים""מרוחמחי,ןלמקרבהצטייד

כיתה.מפקדלדרגתלאחר·מכךשהרעלהזאירנץ),(לייבזייצב

שיפרוקרבנהמגיטרשהגיעוהראשרנרחהלוחמיםקברצרח

(הקבר·הקרבנאיהגדדושלוצידווחימשוומצבאתרבהבמידה
אן .וערד)מצברים ,ורפאויטכניצידוגםעמהןהביאוצרח

כדרריהפרטיזנים.אתלהטרידהמשירוהתחמושתהנשקחוסר
ר·החליפיו nבסלדימדיעוברמטבעמעיושימשוורובהאקדח

(יי"שסאמרגרןחגור,מגפיים, :כגרןחיוניים,במצרכיםשהתפתח

 ...פרימיטיבי)כפרי
במשלרחי·הנשקוברחתקורתחלההקרבנאיהגדודשלהמטה
להצניחהיואמוריםמשלרחי-הנשקאתממוסקבה.שהובטחו
 • 1944במארסזההיהררדניקי.ליערותמעלסובייטייםמטוסים

מררדקרבסקישמואלוהלן.החמירוהמצבבארלאהמשלוחיםאן
ליערותמיוחדתכשליחוחהבריגאדהמפקדתעל·דייאזנשלח

 *הגדולה"."האדמהעםתקיןקשרקייםהיהשםמקרםנאררץ',
שהיהמשלרח·הנשקכילושנמסרמרדרקרבסקי,סיפרבשובר
בטעות,ארטכניות,מסיבותהוצנחרדוניקיליערותמיועד

מקובצתפלוגההרכיבההבריגאדהמפקדתנאליברקי.ביערות
הנשק.אחלהביאנאליברקיליערותארחהושלחה ,איש 25נח

אליעזר :קרבנהגיטרלרחמי 6וביניהםהיודים, 16היובפלוגה
רוזןיוסףקררה,יעקבפלדמך,אשרפייטלסרן,אלתרמרזם,

 .שירמוראילד
ביערותגםוהציודהנשקבאספקתשיבריחלבינתיים

הבריגאדהמפקדתכאשר , 1944באפרילזההיהררדניקי.

לקבלתמאולתרערפה nלשזה·היערבמרכזמיוחדמקרםהתקינה
סימןבצורחמזורותהועלוכשזהממוסקבה.משלרחי·נשק

מקובצתופלוגהבאלחוט)ממוסקבהלמפקדה(שהוברקמוסכם
בלילההמטוס.לבראבציפיהמסביב,עמדותתפסההגדודיםמכל

הפנים""קבלתאןבא.לאהמטוס-אכזבההיחההראשון
ננכסבינתייםמספר.לילותובערדשלאחריובלילהגםהרכנה

קרבנהמגיטרהיהדויםוהלוחמיםהפרטיזנילהרריה"אייררזררם"
וילנה,גיטרלרחמיעםבמגעלבראכדיזרבהזדמנותהשתמשו

עםלהתקשראפשרותחיתהשלאכמעטכתיקנםבימיםשהרי
אחרים.מגדודיםלרחמים

באחרוןהלילות,באחדלשווא.היולארהציפיההטרחה
פעמיםכמהחגגדול,לאסובייטימטוססרף·סרףהגיעפסח,של

העציםצמררתלושאיפשררככלטוסהנמיךשדה·החערפה,סביב
ארטרמאטי,נשקמלאיםגדוליםשקיםכמהוהצניחהגבוהים
מרמחיםכמהגםהובאוהבאיםבמטוסיםאחר.וציודתחמושת

מארנמים,חבלניםקשרים,אלחרטאים, :הבריגאדהבשביל
כרגיל,ברצעה,המשלוחיםהצנחתכילצייןארויוער.דרופאים
פעםלאיהעיפההרוחרצינית.טירדהגרםוהדבררבמגרבה

ופלוגותל"אייררדררם"מעברהרחקה"צנחנים"ואחהשקיםאח
מקריםחסרולאכאןגםהיער.בעבילחפשםנאלצומיוחדות
הגבוהיםהעציםביופעםהסתבכהסובייטיתצנחניתמבדחים.
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חיפושיםשלשערתכמהאחררק ...הענפיםעלתלוהיונשארה
המשונה.מכלאהרחילצרהמצאוה

הגדר·רכשנילכובשים"ב"מררתמצרייםשהיוהנשקסרגיוהרי

פאראבלום.טהיהט,מטיפוסאקדחםי :הנותריםהקובנאיםדים

מטיופסדרכים ;אחד·ראקיטרת nאקדרכןבלגי,(תרפי)אגאגך

 , 1944תמורצתרוסיקאראבין ; 1944 , 1940 , 1939מתוצרתדרסי

אנטי·טנקיודרכה(בזש,מקה)אל·קרלרובהצלפים,דרכה
ואףפולניגרמני,מטיפוסרוביםכמההיורכן , .P.T.Rמטיפוס

חצי·רובה"שמייסר",מטיפוסגרמניתת·מקלע ;יפאנידרכה
קלוסטן P.P.D •פינימטיפוסתח·מקלע"סנטה",ארטרמאטי

• P.P.SH דהמשלוחיםבאחדצלחות"."עםמקלעיםוכןK. ·ח
"נשקהלוחמיםבעינישנחשבהקלהמרגמהגםנתקבלהדרגים
חומר·ההיחשובנשקוהתלהבות.הערצהבקרבםועורהרכבד"
חבלניות.למטרותברשהשתמשוהנפץ

ברית·המזעצזח.שלהלא·כברשלשטחהמרסיזניםקראוכן •

המבצעים

"המשימההיההעיקריעיסוקוהיו.לחימהחייהפרטיזןחיי
שלארוכהשרהרחיתהביערשהותרותקופתהפרטיזנית",

שונים,מסוגיםהיוהמבצעיםהמטה.על·ידייזומים"מבצעים"
כןלר.המיוחדתוהמטרהסרגכלשלו,והטקטיקהסרגכל

רמבצעי·ערנשיןואספקהרכשמבצעי )א(ביולהבחיןעלינו
 ;האנטי·פרטיזניתבמלחמתםהגרמניםעםמשתפי·פערלהכלפי
חיל·עלהתקפות )ג( ;הארייבבמיתקניחבלהמבצעי )ב(
המתקדם.לצבא·האזוםסיועמבצעי )ד(ולבסוף ;מצב

המזרןבמלאילהשתמשהפרטיזניםנאלצולהתקייםכדי )א(
הפורגהוהרחוקה.הקרובהבסביבתםהכפריתהארכלרסיהשל

יוצאתחיתהרהאספקד"הרכשפלוגתאלה,למבצעיםהמיוחדת
לרובמשמדרת,שהועמדוואחרימסרייםלכפרחירםערובעם
מתפזריםהלוחמיםהיושמסביב,הדרכיםבכלידיה,מכרבותעם
תפרחי·לחם,חזירים,קמח,בהמרת,משםונוטליםהמשקיםביו

עלמטעיניםהיוהמצרכיםאתאחרים.חיונייםומצרכיםאדמה

המגמהלבסיס.בלילהארחםומביאיםהאירכיםשלעגלות
לאהאיכרים,כלפימסרייםבצדקלנהרגחיתהאלהבמבצעים

אתארהאחרוןהקמחשקאתארהאחרונה,הבהמהאתלקחת
האיכריםעללחרסרבדרן·כלללזריעה,המיועדיםהמצרכים
אלאזהש"איןלאיכרלהסבירהלוחםהיהחייבכךהעניים.
בחיההנלחמיםהפרטיזנים,שלטונותשלחוקיתהפקעה
תמידשלאכדרר " ...כולםשלהמשותףהארייב-הנאצית
בסביבהשהארכלרסיהניחרדהאיכרים,זעתעלזההסברנתקבל

למשטרעריינתחיתה-בדרנםוליטאיםפולנים-זאת
ממשיתהתנגדותגילוייעלאןבפרט.וליהודיםבכללהסובייטי

והאספקההרכשפלוגתבחומהר.האיכריםאתמענישיםהיו

ממקוררתגםהבסיסשלמצרכי·המזרןמלאיאתלהגדילסרחה
אחרים.

לעתיםבהצלחה.והאספקההרכשמבצעינסתיימותמדילא
בעיצומההמסריים,הכפראלבדרכםבמפתיעהפרטיזניםהותקפו

סרררקבכפרלמשל,קהר,כןחזרה.בזרןארהפעולהשל
חיתההפעולהבסביבה.ביותרהעשיריםהכפריםאחדטאטאו,

הסערנרחהעגלותלשיירתמסביבהתאספההפלוגהבסיומה,כבר
חזקהומקלעיםדרכיםאשעלהיםניתכהכשלפתעטוב","כל
השאירוהםלהסתלק.הנחרדיםבידיעלהבקרשיהצדדםי.מכל

הפרטיזנים.לאדיהשמחיםבעליובידיהרבהמלקוחאתכמרבן
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עצמית","הגנהשאירגנוסרבנייםכפריםנמצאומתחילה
לאל·ידםשיהיהובלבדמהגרמנים,נשקזהלצורןבקבלם
פחדוכללבדרןהפרטיזניות.והאספקההרכשמפלוגותלהיפטר

הפלוגותלאנשיהתנגדותלגלותהמזדייניםהאיכריםאף
העליונהעלידםחיתהכלשהומטעןבלישכןלכפר,בהיכנסם
העדיפועל·כןהשמדה.צפויהחיתההמתנגדיםולאיכרים
בפרטלבסיסם,החוזריםהפרטיזניםאתלהתקיףהאיכרים
חיה,כןוכר'.צריםגשריםנחלים,כגרןמכשולים,היוכשבדרן
עלחיהזהמכפרבצאתם"קרנירכי"·הגדולבכפרלמשל,

אלאברירהלחםחיתהולאעמוקדינחללחצותהפרטיזנים
שכמם.עלהמצרכיםשקיאתולשאתצרקרשפניעללעברו

כשהופיעומארב.הכפראיכרישמרהמעברמןהרחקלא

חזקה,אשעליהםהמטירוחשקיםעםהראשוניםהפרטיזנים
כתגמולגררדון·שטיין).פסחהיהודי(ביניהםחללנפלוואחדים

מטהעל·ידישאורגןאכזרימבצע·עונשיןבאזהרצחעל

מקטרןהכפר,תושביכלחומתובמבצע·הערנשיןהבריגאדה.
חמרגורלההאדמה.פנימעלכלילנמחהוהכפרגדול,רעד
נשנולאומאזמסביבהכפריםכלעלאימההפילקונירכישל
לאאןוהאספקה.הרכשפלוגתעלאיכריםשלהתנפלויותעוד

אחרים.בגידהמעשיחסרו

שנמצאסטארי·מארצל,כביכול,הדיידותי,הכפר :לדוגמה

הקובנאים,הגדודיםשלרשתשלהבסיסמןק"מ-3נשלברמחק

מחלקת·חסיורהלוחמים.בשבילומנוחהמפגשמקרםשימש
הסביבהאיכריבקרבשפרשהרשת·המדריעיךאתממגרניהלה

מחלקת·ראשהדבר.קרח 1944מארסחודשמימיבאחדכולה.

האיכרשלכביתרבניחותאישבליסריסקס,וריס.בהסיור,
במהירותהקיפוגרמנים,הופיעולפתעיררגלביץ.'ח"נאמן"

אתהמיתרתת·מקלעכדרריובצרורפנימהפרצוחבית,את
בוגדהיהשיררגלביץ'נתבררמדוקדקתחקירהאחריבוריס.

בלילההפשיטה.לביצועהדרושיםהפרטיםאתלגרמניםומסר
ביתאתהקיפהארקראפנטאם","סמ~רטלשמחלקהיצאההבא

ולאחרהחוצה,בני·המשפחהכלואתאותוהוצאיהיררגלבי,'ץ
גזעי(סוסבמקוםכולםהרמתו-פסק·הדיןבפניהםשהוקרא

הפיקודלאנשיושימשלבסיסחוכאיררגלביץ'שלממשקושנותר
אורוותעללאחראיבמתנהניחןחראהשחרוראחרי ;לרכיבה
 .) ...בוהנאמןטיפולועלהערנהלאותטייבוביץמאירהגדוד
הצבאיתפקידוהיהזה-חארייבבמיתקניחבלה )ב(
חקרבנאים.הגדודיםשלרגםפרטיזני,גדודכלשלהראשי
מסילת·הברזלפיצוץמבצעיהעיקרהיומעשי·חחבלהבתרן

העדינההנקודהחיתהזוהגרמנים.שלהצבאיותוהרכבות
מסוגליםהלוחמיםהיווכאןהגרמניתבמכונת-ה~לחמהביותר
בפעולהלאוייב.נזקשלמכסימוםקרבנותשלבמינימוםלגרום

יחידותביןמדוקדקתאזוריתחלוקהקיימתחיתההחבלנית
מסילת·אחלשתקהוטלהקרבנאיםהגדודיםעלהבריגאדה.

הפעולהאיזרראחבהדרגהלהרחיבוכןרילנח·לידההברזל
חלקיםבתרנולהכלילכלומרצפרני·מערבי,בכיווןהחבלנית

רבתי.מליטאנוספים

 5-3מ"כרגילמורכבתחיתהלמבצע-חבלהשיצאהקבוצה

חומר·נפץ :הדרושהטכניהציודכלהותקןבבסיסלרחמים.
פתיל-הצתהשעון,מנגנון ;ק"ג 25-20עד-גדולהבכמרת
עלהרכבות,מהלןזמןעללושנזקקההמידעאתרעדו.

חומר·נפץ,להניחביותרברחברהמקוםשלהטופוגרפיהמבנה

הקבוצהקיבלהבזה,וכיוצאהליטאיתאוהגרמניתהשמירהטיב
שלמפורטתמפהמדרר·השרטוטלחסיפקכןממחלקת·הסירר.

אתיוצאתהקבוצהחיתהאלהבכלמצריידתהפעולה.איזור
מעיןבמבצעהפעולה.מקוםלעברבמהירותומתקדמתהבסיס

התנגשותכלשכןמוחלטת,וסודיותזהירותדרושהחיתהזה
להתפוצצותלגרוםיכלומרחוקצליפותאפילוארהארייבעם

למקרםהקבוצהמשהגיעההחבלנים.שלגבםעלחומר·הנפץ
בלילההמסילה.מןהרחקלאבחורשה,להסתתרעליההיה
ומתקרביםממחבואםהחבלניםמןשנייםאראחדמגיחיםחיו

הםהצדדים.מןאותםמאבטחיםכשהשארלמסילה,בזהירות

לפסי·הרכבתמתחתחרמר·חנפץאתבזריזותמטמיניםחיו
נשאריםהיוזאתהרשוחבטחוןנשתאJילמקרם·סתר.ונסרגים

סקרנות.מתוןזהחיהלאההתפוצצות.ועדהרכבתבראעד
החת·ובשעתמארביםשמיםחיוההתפוצצותלמקוםמסביב

-הקרונותמןקופצים·היוהמבוהלים,כשהגרמניםפרצצות,
ותת-מקלעים.מרוביםרבמטר·אשברימוני·ידפניהםאתקיבלו
עםרכבותעשרותחקרבנאיםהגדודיםלוחמיהורדיוזרבדרן

בארנאציםאלפיואולימארחמלחמתי.וציודגרמנייםחיילים
היהודי.הלוחםשלהנוקמתמידרעונשםעלכן

גבוההבהערכהלרחמינואתזיכוהמוצלחותפערלות·חחבלח
אדהקרביות.בפקודרת·היוםח.שלביוצויינרהמפקדהמצד
חשובהלפעולת·חבלהבדרןקשרת.באבירותקשורותחיוהן

שמואל-ררדניקיביערותהמזהיריםהפרטיזניםאחדנפל
הישגיואתכברהזכרנוקרבנה.מגיטוהלוחםמורדקובסקי,

מררה·דרןשלבתפקיד-מכןולאחרארגוסטרבה,במבצע
מורדקרבסקיא·מילזהמלבדקובנה.מגיטרלוחמיםלקבוצות

מפקדתמטעםביותרוחשובותאחראיותשליחויותשלשורה
אופיררבה.להערכהוזנהאחריםובמקומרתבקרבנההפרטיזנים

וכושרהבלתי·רגילהפקחותוחשבון,מוחווהמרוסן,השקט

ק"מ,מאותלעבורלואיפשררהכפריםבסביבתהתמצאותו
מסוכניםממצביםלהיחלץידעחראנראה".ואינוכ"רראהממש

מורדקובסקיששמואלפרטיזניתפקידהיהולאביותר,ומסובכים
שברעותלו.התאכזרהגורלאןובמסירות.בדייקנות iמילאלא

למבצע·נשלח- 1944במאי 21ב·-השחרורלפנימספר
לרפיאנסקי,בררן :נוספיםלוחמיםחמישהבתקבוצהעםחבלה
מתתיהואברמרביץ,שלמהצרדיקוב,אליעזרהקבוצהראש

נשתהוהפעולהלמקרםבדרןמיקלישאנסקי.ויצחקגרלדברג
עלנודעלגרמניםז'אליריי.הליטאיבכפראחדיוםכמשן

משעמדוהמסויים.בביתחשובים""פרטיזניםשלחינזצאם
נותרוהםלהסתלק.מכדימאוחרהיההמצבעלהפרטיזנים

אחר·כןשסיפרוכפיקטן.טנקכלירויחזקגרמניכוחעל·ידי
הבלתי·בקרבמעמדהכיתההחזיקהבמקום,הפרטיזניםנאמני

חלל.נפלווכולםאזלההתחמושתאןאחדות,שערתשרוח
ראויהקובנאיםהגדודיםשלהקרביותהפעולותמבין )ג(

ווייצ'ורישקיס.בכפרהקרביהמבצעמיוחדת·לבלתשומת
 1944אביבלקראתהגרמניםשעשולהכנותקשורחיההמבצע

שלמרחקבורייצ'ררישקיס,רדרניקי.יערותעלגדולהלהתקפה
שצוידמבוצר,משלטהגרמניםהקימוהבסיס,מןק"מ 1sכ·

מטחהפרטיזני.האיזררעללהסתערותנקודת·מרצאלשמשחיה
בכללהתקיף-"מונעת"פעולהלבצעהחליטהפרטיזנים

כליל.ולהשמידוהמשלטאתלרשותוהעומדיםהנוחרת
בורייצ'ררישקיסהיוממחלקת·הסיררשנתקבלוהידיעותלפי
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·הספררביתהגרמניתהקבוצהבית :מבוצריםאובייקטיםשני

רוסייםבני·נרער 25נ"ברשארמנראנטי·פרטיזניים,למרגלים
אתלהשמדיחיתהההתקפהמסרתהכבושים.ברהי"ממשסחי

רהנבי·הסלגראףהסלפרן,מיתקניכלאתרכןהארבייקסיםשני
הקציניםאתלחסלארבשביולקחתלכפר,המוביליםשים

על·דייעובהדהפעולהתכניתהרוסיים.והמרגליםהגרמניים
ואתלרחמים 180גרייסרהגדודיםמשלרשתפרטיה.לכלהמסה

התוקפיםצייקא.קפיטאןלידיונטלהמבצעעלהכלליהפיקדו
ההתקפה.שלהמסורתלשלושבהאתםיחידות,לשלושחולקו
שהוטלהחיידהשלבחלקהכמרבן,נפלה,בירתוהקשהימה ttהמ·

לשלושחולקהזאתיחדיהבית-הקצינים.אתלתקוףעליה
משניהביתאיגוףאתשתבצענהץ, nפלרגרת·משתי :פלוגות

הביתבכירוןבהתקפהלפתוחשעליהיפרי n •רפלרגתהצדדים,
הדייעותלפימרוכזת,שחיתההארייבאשאתעצמהאלולהסב

במרפסותאחר·נ,ךרשנתאמתרמחלקת·הסיררעל·דיישנתקבלו
המפקדעמדיותרהגדולה·המחץפלוגתבראשהמבוצרות.

(לשעבר)לריטנאנט-יחדית·החיםריובראשטררשין,המגרסה
רצהרשרנא·יהרדים.גדולכפחדןיזרעהיהשאגב"סרירז'ה",

כמעטמורכבתתהיהלרחמים, 20כ·שמנתהשפלוגתו,המקרה
מיהודים.כולה

יפרי nפלרגת·ההתכנית.לפיבדיוקוהתפתחהחלהמבצע
·המחץופלוגותהבית,לפניהפתוחבדשהעמדותיהאתתפסה

חיסלספת'ניקרבהצלףהצדדים.משניהביצוריםאלהתקרבו

ההתקפה.לפתיחתהארתרביתןמדרייקתגיריההגרמניהזקיףאת

התשובההארייב.עמדותעלחזקהאשהמטירה"סרירז'ה"יחידת
לטרטרהחלוהמרפסותשעלמכרנרת·היריהלברא.בוששהלא

"סרירז'ה"משראהה"מחפים".עלניתךכדוריםוברדבעוז
שידענירןהעמדה.מןוברחנתנהלנפצעו,מלרחמיושכמה

הקפיטאןאלרץערנש·רמרת,לרמובטחכזהמשעהעלכי
זרועיםבקבוצתו"היהרדי~בכילרואמרהסמוהכבחורשהשעמד
נזףהקפיטאן " ...לקfכרדרתירמצייתיםואיםנמים mהלביןפתד
לשרבעליווציורההקרביתהעמדהאתשנטשעלקשותבר

המפקד,נזיתפמפניאמדנבהלאמנם"סריוז'ה"לפיקודיו.מיד
בעוזנוביערהתחבאוהואבלינוגברהמרותמפניהפחדאך

לנפשם.לרחמיואת
אתחתכהטרושיןפלוגתנסידרה.ההתקפהנמשכהבינתיים
תרדהחצראלפרצוהלוחמיםבהסתערות.ופתחהחרטי·התיל

"הגידם",משיקההבית.חלרנרתבכיורןבלתי·פרסקרתצליפות

אחריו,ברארןוצביבגדו,דבירתוהנועזיםהפרטיזניםאחד

רימוני-די.שניפנימהוהשליכוהחלונותאלבקפיצההתקרבו
קראקי·פנחסהלוחמים.אוזניאתהחרישהאדירההתפוצצות

בינתייםפגעהתשיעי")מ"הפררטהבריחה(מפעילינרבסקי

גפנרביץאנצל,רהמקלעניםאנטי·טנקי,ברובהבביצורים
שהחלוהסנווריםמרכיהקציניםבידכדורי·מררתזרעורפסטרנק,

הסמוך.היערלעברולרוץהחלונותמןבתחתוניהםלקפוץ
המקלעיםאתולהפעיללבונקרלקפוץשהצליחוגרמניםכמה

שמראליקרב.הירשלשםשהטילרימון·ידעל·ידיהושתקו
המטהלתוךפרצורצודיקרב,בלוןשרמאן,שלכיתותיהם
הגרמניםמןכמההתנגדות.שלסימןכלשםוחיסלוהמורעש
היהשאפשרהנשקכלהבית.שבמרתףהמחבואיםמןהרצאר

השחרעלהכברבאש.הרצתוהביתהרחוםברלהשתמש
עזבוהפלוגהלוחמיהנסיגה.פקודתאתלאנשיונתןכשטרושין

העירבתרךהגבעהלעבררפנוייייצ'ורישקיסאתבמהירות
ההימצב·הררחהשוברת.ליחדיות·הקרבכמקרם·מפגששנקבעה
גדול.נצחרןהפרטיזניםנחלוהסימניםכללפישכןמרומם,

ההיהדברררייצ'ררישקיס.מצדתכופותיריותנשמעופתאוםאך

פקדותכברקיבלוהיחדיותכלשהריהלוחמים,בעיניתמרה
נרדב.יםפרטיזניםאיןרבידםלגמרי,התפזרהחושךוגםנסיגה

נתבררהמצבהארייב.נוחרתעםלחילרפי·ירירתלהיכנס
נשארהיפרי nחידית·הבמקום·המפגש.התאספוכשהפלוגות
ולרחםנסיגה,פקודתלהשיחןמיההישלאנירןבעמדותהי,

בינתייםפקודה.בליעמדתואתנרטשאיברעצמואתהמכבד

הגרמניםהסביבה.ממשלטיהגרמניתהתגברותלהגיעהספיקה
אשעליהםוהמטירוהפתוחבשדההלוחמים 16אתכיתרו

חריקתתוךמרחוק,הקשיבוהאנשיםהעברים.מכלקטלנית
היןיעודותשתצואותיושרהרהבלתיהקרבלהתפתחות ,שן

לעזוריכלולאהיחידותשאר ..היחדי,כלהשמדת :מראש
היוםולאורכבדנשקעםרבכוחהביאוהגרמניםכיבמאומה,

כאלהבתנאיםעזרההגשתעליהם.להתגברסינריכלהיהלא
הקרבנות.מספראתמגדילהרקחיתה

נודעובינתייםחרון.ומלאימדוכדכיםלבסיסםחזורהלוחמים

 .הענייניםשלהטראגיתההשתללשותעלרפטיםהסביבהאמירכי
מספרםהאחרון.כדררםעדכבברהרנלחמויחידת·החיפרילרחמי
ערדכללהיכנעמרנןהיהלאאחדאףאךלרגע,מרגעפחת

טייבל'ההאמיצההלוחמתנשאהרהאחרונהבאפר.יים n·nרר
אליהמשבתקרנובבסיס).להקראו("םאניה"רינישסקי
להיכנע,מבקשתהיאכאילודייהאתהרימההגרמניםהחיילים

שהגרמניםברגעפתוח.רימוןהחזיקההקמוצהבדיהאך

ביחדלכתריםהתרסקהרטאבהיהרימוןהתפוצץסביבהבצטרפפר

תעוהדלדיןדבמצאהשחרוראחרי Iגרמניםששהערדעם
ש"הבבדיםיםנאמר,בסינרםהנ"ל.הקרבאתשתיארהגרמנית
ניראפינירט"),("גרטרבבסיוןבעליכבראההיוהיהודים
בטלירביםשבישלבברזלגרמניתתגבורתנגדמעמדהחזיקו
באדיישבמרצותכשקללותשחוסלועדלמדי,רבזמןקרביים
 ...בהםהמכיםרמימיהגרמניםידעןע 1דיאכן,בפיהם".וברוסית

האשמה,במישואליםהפרטיזניםהיולארגיליםבמקרים
חיתהלאאלהבתנאי-לחימהבקרב.נפלמחבריהםמישהואם
אךכך.עלהתרעםלאאחדאףמקרבנות.להימנעאפשרותכל

לחרסהחובההמפקדעלמוטלתהיתהאלהבתנאיםדווקא
המגןסדירבצבאמאשריותררבהבמידהאוליאנשיו,על
יחידתו,שוררתיתדלדלושםאהמפקדיודעשםמולדתן.על
כאןהחדש.הגיוסמןחייליםעל·דייארתהלהשליםירכלהוא
לעיתיםרקאנהמבחוץכוחותוספת"גיוסים"היולא

מקומרבשאר-פרטיזןנפלרגילות.בלתיובנסיבותרחוקות
עשהזרמבחינהאותר.ימלאאחרשלוחםבליריק,ביחידה

ממנו,למעלהשאיןפשעפלרגת·החיפרי,שלמפקדה"סריוז'ה",
בעקיפיןוגרםבשדה·הקטלפלוגתואתשזבחכךעל·דיי

להשמדתך"
הדיואףהלוחמיםבקרבסערהעוררשהדברייפלאלא

והחת·הרוגזרגשיאתלהשתיקכדיברם,היהלאהבצחון

הצטדקותובדברי :הפרשהבכלנוסףצדםגהיהמומרות.

עשהכימזהלהסיקאיןאנטישמית.נימה"סרירז'ה"הבליט
אוליחיתההעיקריתהסיבהאנםישמיות.מתוךשעשההמ
יחדיתואתלבטושמעזהיהלאודאיהואאךהמרות.מפניפחד
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הנטיותעלבתת·ההכרה,אוליסמך,אילולאהקרבשלבעיצומו
-הוראייהבבסיס.הפרטיזניםמןכמהאצלהאנטי·יהידוות

"מוותהגדודקומיסאראלההיודיםהלוחמיםבאוכאשר
אתלהעמידנמרצתבתביעהפארפיונוב,דימהלכובשים",
 :בטענומכךלהתחמקהקומיסארניסהצבאי,לדיו"סריוז'ה"

הםתמידולאצבאאנשיאינםשהיהודיםסודזהאיו"הרי
לייחסשלאיכלולאהלוחמים " ...צבאכאנשיבקרבמתנהגים
הפר·המפקדהסוףסוףנעתרהאפילוזאתלהנמקהחשיבות

אינםש"היהודיםהנימוקלדין,"סריוז'ה"אתלהעמידטיזנית
השתמעוהואמדיקרובותלעיתיםביערהושמעצבא"אנשי

פנים.לכמה
נערכהביער,אחריםמגדודיםגםהיהודים,הפרטיזניםבלחץ

מדוק·חקירה(זימאן)יורגיסהקומבריגשלמיוחדתפקודהלפי
הגדודשלהיהודיהקומיסארנתנמה(כחוקרהמקרהשלדקת

הברי·שלובית·הדיובייקלין),מישאבארונאס","ולאדאס
מוות.דיועליווגזרבבגידהאשם"סריוז'ה"אתמצאגאהד
בית·מאחוריאל"סריוז'ה"אתהובילויהודיםלוחמיםשני

הומת.הפחדןהמפקדכיבישרתת·מקלעכדוריוצרורהמרחץ,

מןלקיצם.הגיעו 1944אביבוחודשי-למבצעממבצע
על·דיישהוצנחווהליטאיים,הפולנייםהרוסיים,העיתונים
ללוחמיםנודעהצבאי,הציודעםביחדהסובייטייםהמטוסים

שררעדייוהחזיתות.בכלבנאציםהולמיםבנות·הבריתכי
יוםכלאךיחסי,שקטלליטאביותרהקרובהחזיתבקטע
ביערכאן.גםסובייטיתארפנסיבהלפתיחתלצפותהיהניתן

הצבא·האדוםעל·ידיהכיבוששטחישלהשחרוריוםכיהורגש

התחדשותעםהשתלבהאופטימירמצב·הרוחובא,ממשמש
להרגשהשותפיםהיוהםאףהיהודיםהלוחמיםביער.האביב

"מהעמוקה.בתדרהמהולההיתההאיאשצלםאלאהכללית,
עםגורלםיהאמה-ובגיטושנשארוואחיותינואחינועל

עלהיואלהשאלות- " 1הסובייטיתהאופנסיבההיפתח
כל.שפתי

אחריהאנשים.שבעהבתקבוצהערדהגיטרמןהגיעהבאפריל

הקשרנפסקומאזקאפיט,צביהאתת,בודדתלוחמתעודבאה

עלמ-שוערתהסתננושוניםממקומותלחלוטין.הגיטועם
היהו·העדהשרדייכלפיהגרמניםשנוקטיםדרקונייםאמצעים

בכליון·עינייםציפוהםןלעזורהפרטיזניםיכלובמהאךזית,
הצבא·האדום,בואבטרםעודקובנהלעברלהתקדםלהזדמנות

רם.חלאמנםהגיטו.עלמחשררתהסתערותעלכמתרוחלמד
הבריגאדהמפקדתקיבלהמאיבסוףאךנתממש,לאזה

ליטא,מרכזאלהעיקריכוחהאתלהעבירממוסקבההוראה
בחלקםשנפלהיהודיםהרפטיזניםהאויב.בעורףיותרעומק

נשלתההראשונהרב.בסיפוקזאתעשוזהבמסעלהשתתף
לכובשים"."מוותשלהקרביתהפלוגהליטא'למרכז

בסיסואתעזבהקרביתהפלוגהשליציאתהאחריזמן·מה
ליערותלהגיעהיתהמטרתו"ופיריוד".השניהקובנאיהגדוד
ולארגןפרטיזניבסיסשםלהקיםליטא),(מרכזקאזלורודהשליד

על·ידיכן,לפניזמן·מההוקםאיזורבאותובסביבה.פשיטות

בשםגדודקובנה,מגיטושיצאוהאחרונותהלוחמיםקבוצות
זהגדודהיהברמןירחמיאלשלעדותולפי"קורצ'אגין".

שללבריחתםסיועהיההראשוניםממבצעיואחדלמדי.פעיל
במחנה·עבודה.הגרמניםעל·ידישהועסקוקרבנהיהודי 17

ליםאיהדות

שיטתיבאופןמטרידהיההגדודלגח.ךמידנצטרפוהללו

הצליחופעםקניגסברג-קובנה-דרוינסקמסילת·הברזלאת
היוהגדודאנשיביוצבאית.רכבת·נוסעיםהפסיםמןלהוריד

הסביבה.מןפררעי·יהרדיםעלפרטיםידעוומהםליטאיםגם
מחוזבעיירותלחסל"קורצ•אגיו"לוחמיהצליחולכךהודות

יהודים.בשחיטותמשתתפיםמספרמאריאמפול

הפרטיזניבבסיסוחברתהווי

למפנהגרםהיערלחייבגיטועבדותמחייהפתאומיהמעבר
התהלכותמימיםשבועותובמשךהגיטו,בחוריאצלעמוקנפשי
וזכרונותמהמוצאכתוצאההיער.ברחביכשיכוריםממש

בלי·כמעטהיהודייםהלוחמיםהתלכדוהמשותפיםהאימים
שיחסי·לרוסיםבניגודומלוכדות,קטנותלקבוצותמשים

העברכךעלהשפיעב~רתד .יותרגזיריםהיוביניהםהידידות
בהשקועיםהיושהלוחמיםבגיטו,הציבוריתוהפעילותהקרוב
בסלא·זמילדוסברח'לוצי nהשומרי·הקיבוץ :מראשלמעלה
ליערהיציאהקבוצותוה"קומסומול",הקומוניסטיהחוגבודקה,

אלה·קבוצותבקרבהסלוידאריותגרבהוכיו"ב.נשקולרכישת
השומריםקבוצתבצוותא.הפנויהזמןבבילויגםהתבטאוהדבר

פרטיזניםגםאליהםהצטרפופעםולאערבי·שירהעורכתהית,ד

ה"קאט·שיריעםהשתלבוהארץ·ישראלייםוהשיריםרוסיים,

"הורת"לריקודהלוחמיםנסחפוגםאחדותפעמיםירשה".
משולהבת.

שהית,דהרוסית,בלשוןשלטוהלוחמיםשרובפיעלאף
לכיובינםקובנהלוחמידיברוהיער,ברחביהשלטתהלשון
מעטיםלאבלבת.ירעבאפילוובחלקםדיש,יאעצמם
זויטרפהלשדועיי,דלכנותשניתןמהפיעםמהם

לפליטהאותנוהותירש"הגורלהכרהזוהיתהדי.והיה

להצילכדיהכללעשותועלינוהמפוארליטאיהודימקיבוץ

בגאוןלשאתאחרים,יהודיםחייגםאלאאנו,חיינואתרקלא
-וחברינוקרובינוהורינו,דםאתולנקוםהיהודישמנואת

 " ...מישראלגבורהפסהלאאכןכילעולםלהוכיח
ההיודיםהפרטיזניםביוהסולידאריותאתשעודדנוסףגורם

נודעושמהםוילנה,גיטולוחמיעםהתכופותהפגישותהיו

המקוםכאןווילנה.ביאליסטוקוארשה,גיטומרדעלפרטים
איןאךמצומצמים,אמנםהיושממדיהנוספתתופעהלציין

כמההיולמשל,כך,אנטישמיות.ה :ממנהלהתעלם
 :היהודיםחברהיםאלבטענותלבואנוהגיםרוסייםפרטיזנים
הנאציםאתעבדוהגיטאות,כבשארקובנה,בגיטושהיהודים

לטבחשהלכו iורכושםהונםכלאתהטובמרצונםלהםומסרו
וכיו"ב.עורם"את"להצילכדירקליערשבאר iהתנגדותללא
הופעלההפרטיזניתהלחימהחוקתיותר.חריפיםגילוייםגםהיו
הלוחםשכלפיבעודהיהודי,הלוחםכלפיחומרתהבכלפעםלא

הלא·הלוחמים :לדוגמהמסויימת.בליבראליותנהגוהלא·היודי
האישייםלצרנידם,שרביםחפציםהאיכריםמןנוטליםהיויהודים
יהודיםלוחמיםשנמתכשנודעאךכך,עלהגיבלאוהמטה
לדין.נתבעומדיזאת,עשו

מתוךרבהבמידהונבעורביםלאאמנםהיואלהמקרים
קודםהיואלהבגדודיםהלא·יהודיםהלוחמיםשלשררכםכך,

רגשי·הטינההאנטישמית.מהתעמולהשםוהורעלוהנאציבשבי
והלבושהציודשהנשק,העובדתעקבגברוההיודיםכלפי

מהכלעלבהרבהעלוהגיטו,מןהביאוההיודיםשהלוחמים



וcלק.סאלחנןד"רקובנהגיסושל "וcלסססנרוcס"הר"יו
כדכאולזכרושהוקמההמצבה :משמאל

החמישיםכשנותצולם .קובנהגיסושלכית·הקכרות

 ,הייוcו.כןלctי~רהסופרכיידרס nות· mלשניעלשנחרתהכתובת

הגיסוחיסלועכתמשפחתוגוסשניספה
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הרוסיהצבאעםהמלחמהבראשיתשברחוקובנההידויעל
במלחמהמצטייניםואףושלמיםחייםרונםכינדועהנסוג.

הללוהידיעותהליטאית.הדיביזהיבמסגרתהנאציהפולשגנד
הפרטיזניים.מורי·הדרךעל·דייהגיסואללאחר·מכןהועברו

קויים.חיאייזיקשבנםידיעהבגיסודיסקאנטמשפחתקיבלהכך
בדרגתהליטאיתבדיביזיהמשרתבנםכי-קרצ•מרומשפחת

על·וכןהאלחוטבאמצעותלמוסקבה,הועברושנימצדקצין.

הווילנאיהגדדומןסוצקברהמשורר(כמומיוחדיםשליחיםדיי
הוועדליטא.יהדותשלוההשמדהההרגעלפרסיםועוד),
הללושהדייעותלכךדאגבמוסקבההאנסי·פאשיסטיהיהודי
"הפורטזוועותעלהפרטים(כיחודהעולםליהדותיגיעו

קובנה,גיסויהודיהמפורסמת).הבריחהעםשנתגלוהתשיעי"
אחהביאוופולין,גרמניהבאסטונהי,למחנות·הסגרשהועברו
אחתזsםולאהאסירים,ליתרהמזדייןהפרטיזניהמאבקבשורת
באמונהגרמניהאדמתעלנמחנה·ההסגרנשמתההוציאה

נקמתה.אתינקוםרדוניקיביערותהלוחםוסננהובמשאלה
היחידותלכליותראופחותמשותףשהיההפרטיזני,הסלנג

הגדודיםבקרבקיבלבמזרח,הנאציהכיבושבשטחיהפרטיזניות
בלשוןהתמזגורוסיותוקללותוביטוייםיהודיצביוןהקובנאים

המדוברת.אדייש

יער nמןהיציאה

ויטנסק.בחזיתהסובייטיתהאופנסיבההתחילהסוףסוף
זהבקטעהצבא·האדוםהתקדמותעלהראשונותהדייעות

כיספק,היהלאהיער.ברחביעצומההתלהבותשלגלעוררו
ישוחררכולווהאיזוןהגרמניםהתנגדותתתמוטטמהרחיש

הסרב·הצבאהודעותהבאהויוםיוםואמנםפסורים.ימיםתוך

-לפקודת·היוםוצורופבמטההאלוחטאיעל·דיישנקלטוייטי
הימיםבאחדהנאצים.חילותשסופגיםקשותמכוחעלידיעות

היהאכן,שעמה.רעידת·אדמהמעיןלהרגישהלוחמים~לו nהת

הסובייטיהצבאהמזרח.מןליערשהתקרבתותחיםרעםזה
כאשררחוקיםעדייוהיוהקרבותהדיליטא.לכיווןהתקדם

הגרמניםמשלטיאלההיוסמיכות.תמרות·שעןמסביבנראו
המקומותהבהולה.נסיגתםלפניבאשהעל,םהמצבשחילות
שלטוןבהםשכוננוהפרטיזנים,על·ידימידנתפסוהמפונים
סוביייט.

לוחמישלהאריחלקניער.ההתעוררותגברהבינתיים
זרםגבראלהבימיםאךליטא,למרכזכבריצאהבריגאדה
שוט· :האחרון""ברגעהפרטיזניםלשורותלהצטרףהמבקשים

"יחידותחייליהמשטרה,מיחדיותשברחוליטאיםוים
סיפו·הרבהועודרוסייםשבויי·מלחמההליטאיות,המתנדבים"

"השתתפותעל·דייעצמםאתלסהרשביקשומפוקפקיםסים
נצטווהגדדוים,למטההונאוהללוהפרטיזנית".במלחמה
פעולתםעלמפורסיםשאלוניםולמלאחיהיםקורותאתלכתוב
מהםמחלקמיון.נערךזהכלסמךעלהכיבוש.חילותלמען
אוקראיניםכיחודואחרים,הביתה,נשלחווהםהנשקנלקח
הפרטיזנים),נגדהקנאיתבמלחמתם(שהצטיינורלאסונואנשי

יחסתוךהפרטיזנים,שורותאלהוכנסובדדויםבמקום.נורו
וחדשהו"."כבזהושל

לבריגאהדמא.דוקרובבחרהתותחיםרעםנשמעביולי sב·

דרוםמצדלווילנהולעלותהבסיסיםאתלנטושפקודהניחנה
הושלמוביולי sב·האדום.הצבאשללוז nחיל·העםולהתחבר

שלבפיקודוהושארווהחוליםהפצועיםהגדול.למסעההכנות
קודם·לכן'זמן·מהנפגהעשרגלו ,קגאןחנאמפקד·הכיתה

לדרך.יצאולפלוגותיהםוהגדדוים
שםונפגשוילנהלפוכריהפרטיזניהסורהגיעביולי 11ב·

בידיכברההיהערימרכזהסובייטיםי.החילייםראשוניעם
עלוב. nקרבוח·רנמשכועדייןבפרנוהיאבלהצבא·האדום,

משרידיהעיראתלטהר :הבאיםהתפקדייםהוטלוהבריגאדה
בצמתימשמרות·שיטורלהעמדי ;וגדודהיםהנחבאיםהגרמנים
עלמעולהשמירהלשמור ;אסטרטגייםובמקומותהדרכים
נדדיתלמנוע ;המובסהגרמניהצבאשלוהמזונותהנשקמחסני

עםפעולהשיתוףבריגול,החשודיםאתולאסוראוכלוסיה
וכר'.בגידההנאצים,

עזוב.במוסד·ילידם·בווילנה,התמקםלכובשים""מורתהגדדו
מגיסוהניצוליםראשוניעםהיהודיםהלוחמיםנפגשוכאן

ימיאלההיומברית·המועצרת.החוזריםראשונירעםוילנה
גםבמנערלאהצערלמרביתהיהודים.ללוחמיםשכרון·מאושר

מגיסוקרט,דבהפרטיזן :וקרבנותפגיעותהאלההימיםבעצם
רימרן·י.דבמקרהבהתפוצץרעינוידואתקיפחקובנה,

ושערוריותסובייטייםחייליםעםתגרותשו,דמקריעקב
הפרטיזניםשירותכופות,·שמחהיריותרבו(כיחודאחרות

הנשק.אתלהחזירהבריגאדהלרחמינצטווהעיר)ברחובות
אחדכללוחמינו.שלהפרטיזניהשירותהסתייםהנשקבהחזרת

המתארתתעודהקיבלוורביםשירותו,תקופתעלאישורקיבל
הקרביים.מבצעיהםאח

לפנינעצרההחזיתהגרמנים.בידיעדייןהיתהקובנההעיר
הגיטר.אחלחסלה·ס.ס.אנשיבידישהותעודוהיחהשעריה
אחרינשארו,מקרבנההיהודיםהלוחמיםבלהבות.עלההגיטו
מזועזעיםעמדוהםריק.בחללכאילוהפרטיזנית,המסגרתפירוק

המרכליםוקרוביהםהעשןהגיטרלביןכזזzביניהםהיסו,דעד
חזית.קוהוצבלגרמניה

על·מי :שרנותבדרכיםזהממצבםלהיחלץניסוהלוחמים
לפלרגות·המחץהצטרפותעל·דיימילארץ·ישראל,העפלהדיי

מילמיניהם,ממשתפי·פערלהוהיערותהעיירותאתשטיהרו
על·ידירמיהסרנייסיח,המיליציהלשוררתכניסהעל·דיי

מערבה.דרכואתשהמשירהאדוםלצבאהתגייסות



בשמיתשרה

ן,ןבנהבגיטוהפנימייםהיחסים

המוות""תיבות

 Toten-(מורת""תיכרתהגרמניםבפינקרואחגיטארת
kisten ( , להצדיקכדימטרתם.עצםגלומהכברזחובכינוי

דמותםאתלהשחיתקודם-כלהגרמניםניקשרמעשיהםאת
תנאי·יצירתעל·דייחגיטאות,כלואישל,רהרוחני·תהגופנית

עושיםהםכילעולם,"להוכיח"ובכךבלתי·אנושיים,חיים
חיחודים.אתבכלאםהאנושותעםחסדרק

היטלראי.נוערשלטיוללבתי·המלאכ·חהגיע"אתמול
העובדים.כיחודיםלהסתכללגן·חירת,כאילואבוחם

·בידור".זהבשבילם
 ,-14הבתלזרסוןתמרחביונמהכתהבכך

רב·וגופנירוחנילמכבשוהמחנותהגיטאותהפכוואכן
במיהדשינהמרפכתומעבודהמרעבהתמידיהסבל :עצמה
ההתעללותואילוחגיטארת,אי,כלושלהיחצונימראםאתרבה

קצהעדהעצביםאתמתחוחמורתשלהתמדייתוהנוכחות
ביכולתרביםאצלחיבלוואףרגשותחיקחוהיכולת,גבול

והשיופט.חחשיבח

פעו·שיתפומבניושאלפיםהליטאי,עם·הרובשליחסרגם
החייםקשייעלהוסיףעודיהודים,בהשדמתהגרמניםעםלה

בשניםקרבנה,בגיסוהיומיוםחייהיוזאתב.כלראםבגיסו.
החמר·ההשמדהשלהראשוניםהגליםבחלוף , 1943-1942

לזקוףישבפרלין,~הגדוליםלגיטאותבהשואוהנסבליםבית,
 :עיקרייםגורמיםשנילזברתרבהבמידהזאת
בפולין,המרכזייםלגיטאותבהשוואהקרבנה,גיטזא)
הקלחזאתועובהדאוכלוסיו,ובמספרבשטחוקטןגיטרחהי
ובמגיופת.ברעבהמאבקעל

האדמיניסטרטיביהגוףחרא- 2ה"אלטסטנראט"חבריב)

בקרבמוכריםפעילי·ציבורהיו-קוב.נהבגיסוהעליון
שהשירותרוחנית-מוסרית,רהמבעליאנשיםליטא,יהדות
דאגו·בראשעמדבידיהם,חשררחקירםולאקהילתם,לעמן
ביהדותו,גאההיהאלקס,אלחנןד"רהמועצה,יר"רתיחם.

ממלא·גםקהילתו.בשירותבסכנהחייואתהעתכלוהעמיד
יחדרתשלהציבורייםממנהיגיהגרפרנקל,לייבחעו"דמקומו,
יכולתוכמיטבועשהוצנועים,אמופקיםחייםבגיטרחיליטא,
הכלל.למען

הגרמניםכילקבוע,אפשראחורהשניםעשרותשלבמכס
להשחיתהצליחולאאבלקובנה,קהילתאתלכלותהצליחו

היוהכללאאמנם,העם.המוני,שלהרוחניתדמותםאת
רכןרביםאילץולפת-לחםלחייםהמאבקוקדושים.טהורים

בפילוסופיה,אבסולוטייםומשגיםהםהאיכותשומשגימאחר . 1

ורע,טוב-המושגיםיתבהרולכןיחסיים,ךם,במציאותואילו
בםרלין.בעיקראחרםי,לגיטארתהשוואהתוך-וגדלוקטןגיטר

אנחונואילוקו;tמיטעט")("עדרהוועדנקראהואהעםבלשון . 2
"מועצת-הרשמילשםבהתאםמועהצ,במונחנשתמש

הזקנים",

המקובליםואישי,ציבוריומוסרנהוגמערכילסטותטובים
הקהוגביטרהחייםשלהאכזרייםהתנאיםמתוקנת.כחכוח
שנתגלוהתנהגות,לפגמיהרגישותאתלא-מבוטלתבמידה
והצי·הגיטו,אדמיניסטרצייתשלמסויימיםפונקציונריםאצל
אי·אפשרהריזה"בלעדיכיב"חבנה",אלהיםהתייחסברר
מוסריתלנזקקים,·עזרהשלגילוייםאךלהתקיים",עתה

בעצםהמלחמה,שלהראשוניםוערת,בשבכב.ררווחורחומרי·ת,
כשהחלקובנה.היודיאתבהלםשהינוההמוניות,השחיטות
ההדדית.העזרהפסקהלאבסלאבוד-קח,חגיטולהאתרגן
חיופלוגרת·חעברהד)נתכנו(כךבבריגדותיהודיםפועלים
חעזרחוחסדהלחם.מחוסרילחבריהםחדלמלחמםפורסים
מיהודירביםעל·ידינעשהוהאשיית,הספונטניתהזאת,
זרים,לפל~טיםגםאלאולמכרים,לקרוביםרקולא-קרבנה
בפעולתה,החלהשרקחמרעצח,·ואוביד·עצח,נחרץשעמדו
המרשיע.ידהקצרה

עמהד ,בל-וחסהמצוקהעללהקלמאמציהכללמרות
שלומיבצעי·ההשמדהמזמיותנר-נחחסרת·ארניםהמועצה
ה"אלטסטנראט"לחבריהיח·שחטובחרצ,וןכלרעםהגרמנים.

הרחבהציבורעםהיומיומיבמגעחריוביושר,בצדקלנהרג

בבמחןעמחכולםשלארבים,ופונקציונריםפקידיםבאו
והאשיי.הציבוריהמוסר

ואינםבחייםערדאינםקרבנה l'מגיטהכלואיםהמוני

טענותגםבפיהםהיואךבגיסו.חיהיםעללסרפמסרגלים
במרירותולפעמיםבהומורלפעמיםביטאואותםוקובלנות,
ימיםשהאריכ,ןחידו,דובדבריבפזמונים-הגיטרבפולקלור

הביקורתדבריאולםוארפ.לעפרחפנושמחבריהםלאחר
שמרותבעלינגדאלאהמועצה,חברינגדדרקאחרפנולא

ו·ג.יבימדרגותמסויימים,

שדוקאאישיםחי·ושונים.אנשיםחיוהתפקידיםבעליביד
לקחי·השירותעלחיהיםאתנתנומא,דבתעלו·חגיטרבתנאי
גיבוריםחעםבזכרוןנשארווהםחגיסר,הגנתעלאולתם

מקובלתהתנהגותמעקרונותסטרשלאפקידיםהיונערצים.
מאו·חייםוחיוהאכזריים,חגיוםבתנאיאףמתוקנתכחכוח

עמדושלאאופי,חלושיאנשיםגםוחיווצנועים.פקים
הזולת.חשבוןעלמצבםאתלהיטיבבפיתוי

ונתונהשבחברה,הזיבוריתמןקטנה,קבוצהגםוחיתה

לחיותכדיהגיטראתשניצל·רמלכתחילה,מושחתיםטיפוסים
אתמלשרתנרתעולאשאףברנשיםחיוביניהםרווחה.חיי

 sהזרלת,חשבוןעלחיהיםאתלהצילאוהצורר,

מסו·המטבותנהנוהמועצהמחלקותשלהפונקציונרים

הסובייטייםהלשטונותעל·דייחבקירתוארנשטם . nדבריארה . 3

עמ'בי,מסמכיםאוסףהמרבי","טבח :בתרךהמלחמהלאחר
ארכיוןנויבורגר,חירשהשוטרשלעזרתוגםראה . 336-335
 , M-t/E-1320/1286ידושם



קרבבחג•טו

והתגוררויותר,גדולהובכמרתבאיכרתמנרת·מזרןכגרןיימרח,
מרגביםהיוומשפחותיהםהם ,והעיקריותר.מרווחתנדירה

נרת·העבוהד. nלממשילוחשונות,מאקצירת

שלקנאתםאתעוררוהמשרותלנעלישניתנוההסבות
התפקידיםבעליאתכינווהםהפריבליגיות,חסדיהרמני·העם

אלס>. zמבסאים(שהיו"יעלרת"ומרירותלעגשלכשזוב
בלחניםשהושרו 4נגיסר,עליהםהילכולא·מעסיםפזמונים
רדו·יהודייםמפורסמיםעממייםמשיריםמושאליםדיועים,

ההטבותחסריהגיסרהמוני"נקמר"אלהנשיריםסיים.
 .יותרסוביםלימיםבתקורהוהתנחמו ,נ"יעלרת"

מפגעיםחופשיההיאילוגיסו,היהלאהגיסראכן,
הפרן·אתלמנותניתןקובנהבגיסומהנפרציםחברתיים.

מסריימת,שרחיתרת·מידרתהשוח,דנסילתאתסקצירניזם,

והיא-המלחמהלפניליטאיהודיאצלנדירשהיהמהסוג
ההוללות.

הפרוטקציוניזם

המר·מחלקותבכלכמעטהיופרוטקציוניזםשלנהוגים
בוועדהואפילובדיור,ההזנה,במשדדהעבודה,בשמרד :עצה

בהומורפעםשלו,החידודב'זZ,פתאותרכינההעםהרפואית.
מהפרד·הנהניםואת ,'"פ"ךיטאמיןבבינריבמרירות,ופעם

"ריטאמינשצ'יקים".נשםסקציה

סרב,רצוןמתוךכיאםמסריימת,במידהכילומר,מותר

מדיניותנקטהכאשדאויפה,איפהבמידתהמועצהגםנהגה

המועצהחברימסריימים.חלקי·ארכלרסיהיעלהגנהשל
"אנחנורכיקררנההגרמניםמפלתכינתרם·לנ,האמינו

בגיטררווחוהסוף,רעד 1941נ·ערדאותם".נבלהערד

סיפוריםוסרפדוהגרמנים,שלהקרובהמפלתםעלשמרעות
לשמו·האמינוהיהודיםוהמוניונפלאות.גיסיםמיניכלעל
חבריביקשולפיכך Gלחיים,התקןןהאתשפידנסןאלה,ערת

והאינם·אנשי·הדרחשלחייהםעלקרדם·כללשמורהמועהצ
יישארוהשחרורשביוםכדיהצינור,פעיליעלרכןליגנציה,
הקהילהחייאתלשקםמסרגליםשיהיראנשיםבקרבנה
מחדש.ולהנהיגההפצועה
בקושיעמדוהמקצועיתהאינטליגנציהשכנרת :רעודזאת

גופניתבעבודהכמרהאכזריים,הגיטרבתנאייותררב

ולחגביכםחיונייםמצרכיםולהשיגלסחורידעוולאמפרכת,
בגילאנשיםשלניכראחוזבגיסוהיהלכךנוסףלגיסו.
על·ידיחייהםעללהגןביקששה"אלטסטנדאט"קשיש,
דניםגםהיוולפיכךיותר,קליםבמקומרת·עברדההצבתם

הבריגדות)-פלוגרת·העבודהראשיהם(אלהמהבריגדידים

היתה,נהנושממנההעיקריתוהפריבילגיהקשישים,אנשים
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פועליהם,עללהשגיחרקאלאלעבו,דנאלצולאעצמםזכהם
שהיההענודה,במשדדבעיקרבלסושוויוןצדקחוסר
תמר·ללאכמעםבעברדת·כפיה,הגיטר.בחייהקובעהמשדד

רכלה 16-15בגיליםהחלהגיטר,תושביכלהיוחייביםרה,
ראצמעי·הדיכריהפגעיםאחדחיתהוהיא , 60-55בגילאי

הצוררים.ביידהיעיל
כיהדעה,רווחהאחרים,בגיטארתכרמקרבנה,בגיסוגם

אתהגיטראנשידובמילאולפיכךממוות.תצילעבהדו
המש·אתמוקיהעחיתהאףרדעת·הקהלהעבודה,חרבת

למראיתדקלעבודשהשתדלופועלים,היוזאתעםתמטים.
במרצדיםחיבלוואףהפדיוןאתהאפשרככלהמעיטועין,

 eהגמררים.

גסיסהרקאיפשדרליהודיםשהוקצושמנות·המזרןמאחד

מזרן,תוספתלהשיגהנרעדתהגעייהחיתהרמעב,איטית
מגעהמאפשרת"טובה",לבריגדהלהישלח-לכךוהדרך

נוהגיםהיהודיםהיולפיכךאתם.ליפין nד· nרסליטאיםעם
עםמתנגשיםהיווכאןה"דערת",מהבריגדותלהשתמט

עםהבריגדות.כלאתלאיישחיהשחייבהעבודה,משדד
עלההגנהאתסובהנעידואדקרבנהבגיסודניםזתא,

הכל,נחלתהיהבצודדדצון·הנקמה :המאורגניםהצעירים

פשטוכאשדנקמתם.אתינקמרהצעיריםכיקירר,והאנשים

הפרטיזני,והארגוןהמחתרתהתארגנותעלשמועותבגיטר
בגיסולגיסו.בסכנהכדוןהיהזהכיאםנחת,רביםדרו

והיאהמחתרת,תנועתעםסרליאדדירתאווירתנוצרהקרבנה
הרפסיזגילארגוןשהגישובעזרההמעשיניסויהאתמצאה

רמהמשסדה,דהנבירהמהפקידותחלקהמועצה,ראשי
אלפיירם·ירםלספקההכרחהגיטרעלהעיקבמיוחד

ולילה,יוםבמשמרות,העבודהלשהד·חתרעפה.פועלים
אפשרותוללאברוטלייםנוגשיםבהשגחתובקרר,ברטיבות

לסיוט.זהמקרםהפכההרעבה,המשפחהלמעןחבילהלהכין
לשלם,ביכולתושהיהמינחלץ.-להיחלץההישיכולמי

שחיונירןהגיטר.בלשון"מלאד"ממלא·מקום,לושכד
חלהלאעדייןשחרבת·העברדהצעיריםנעריםגםבגיסו

בעיקרתשלום,תמררתאותםלשכורהיהניתןעליהם,
ללכתנאלץלשלם,באפשרותוהיהשלאמינמצרכי·מזרן.

שלמהשכבהבגיטרנוצרהרכךלשדה·התרעפה.ירם·ירם
הפועליםשכרנוכפי-מסכנים""א~דודדומשצ'יקיםשל

שדה·עלהממונההיהודיהפקידשהד·התערפה.שלהקבועים
היהו·הפועליםעםובקשיחותבגסותהואאףנהגהתעופה

חייהם.מדיאתיותרערדהגבירוהדברזים,

בריגדתהמכונהזוכמונוספות,"דעות"בריגדותהויו

המ·זtגיחיםהיוזהבמקרם·ענרדהגםשר.השטאב·אמירד

אומ•"רעדי.גאר,שלבסמרוררסם D"יעלרת"ולרי Dהפרהוכזמון , 4

ל.שלובסמרו ,) 409-408(עמ'קארונע"ידיישערפרןקרם

יהשועם uבתד ,) 1.89(עמיבחורבנה"היהדוית"קובנהגרםונקל,

("מוזרפרעגס"אידוואסמארבע,"עפעסהשירגםר'טן·םי.

שלובתרגוםבמקררתפקייד"),בוועדמהאוחי,תשאלוכי

ק"ב.עמ'מוגד,מייטיס,אליהו

פלשתינהכי"משיחים, : 1942תבמכו 23מה·שרימהתמרה,ר' , 5

 : 1943באמי 1מה·נשרימה ;צוהל"הגיטועצמאות.קיבלה

גדםרנקלאצלגםד'עור.דהמשיים",נהיהאונוחושדערד"נדמה

ר'דמיניררת"',חגיסר"רוחבפרק

געסא",קאררנעראיןררארשסאסןגרריסע"דיסגלסרן,משחך• • 6

פרן"פאדסיזאנעדיעליךגעלפערן, 18חרב• " nל.פ. :בתרך

של"ותלדותיהברארן·לוין, j 43-42עמ'געסא",קאורנער

פרןאדבעסער"דייד·שרם,בארכיוןר' . 106עמ'מחתרת",

 , M-l/E-1389/1340הדעותרראדשסאסף,געסאקאררנעד
מהיחסיםקרסביבאופןרוסנהחיתהרקבנהבגיסוזאתאווירה 7.

אחד,מדצוהמשסדהה"זידנדאס"ביןוארשהבגיסוששררו

מהאווירהשרנהגםחיתההיאשני.מדצם mהלהיהודירדא.רגון

איציקנגדהגיסרהמרביאחלהסיחגבסהצליחבהוילבה,בגיסו

ודרשוהתקהלווהםאר., . Dפ.רסיזני Dחהארגוןמפדקריסנבדג,

המפק.דשלהסגרתואח
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ומכיםבאלותמזרייניםכשהםמהלכיםוהליטאיםהגרמנים
פועליםלגייסהיהאפשרזאתלבריגהדגםהפועלים.את
כאחתארתהמציגיםכשהמגייסיםבמידמה,ארבכוחרק

כאןנהגהיהודיהבריגדירשגםהעובדה,הטובות.הבריגדות

אתהגבירההיהודים,הפועליםאתמכהוהיההנרגשיםכאחד
בריגדהשלהיהודיהבריגדיראולםברשה. mהכאבהמרירות,

הבריגדיריםביןהיחסיםהיובדרן-כללכי ,רצא·דרפן-יהיהזר
הגיעובמקומרשר,המאיררעזבכאשררקתקינים.והפועלים

 ,בחזית.)פציעתואחרילהחליםכדי(כנראהצעיראיש-צבא
לאחתהבריגהדהפכהעתהשינוי.תכליתהמצבהשתנה

 Bבגיטן,המבוקשות

אםהעבודה,מחרבתשהשתמטואנשיםבגיטרהויתמיד

פר·חסרוכאשראנרכיים.מטעמיםראםעקרוניים,מטעמים

הפרנקצ·רהעינרש.הגיוסמחלקתלפעולהנכנסתחיתהעלים
עוצריםארגביטר,פושטיםהשער,אלבאיםהיושלהירנרים

המשטרה.שלבבתי-הסוהראותםוחובשיםהמשתמטיםאת
חיתה·לאהגיטואיששלהעבוהדחרבתמילייעלהביקורת

היהעליואישי,כרטיס-עבודההיהפועללכלשכןקשה,
אתכנדרש.ירמואתהפעולמילאכאשר ,הבריגדירחרתם

למחלקת·מעביריםהבריגדיריםהיוהפועליםעלהנתונים
פועללכלהיהשםהעבוהד,במשרדהמועצהלשהרישום

אולםשלו.ימי·העברדהאתמסמניםהיובראישי,תיק
אתלקבלרעל·ידירל"מלאד"הכרטיסאתלמסורהיהאפשר

העבודה.חרבתמילויעלהחתימה
ימיםעבדובמשפחות,המטופלותניחרדבגיטר,הנשים
לשוטרלהראותהאשהחיתהצריכהברחובבעברהמסריימים.

חייבתהיאשברהיוםמסומןהיהברכרטיס-העבודה,את

הגיטר.ברחובותבאין-מפריעלנועיכלההימיםביתרלעבו.ד

כאשרתכופות,בצדק.האנשיםנתפסותמידלאאולם
לגיסו,מחוץאללשילוחאולשדה-התעופהפועליםחסרו
ואפילומהרחובות,-לידהבאמכלחוטפיםהשוטריםהיו

אתמעביריםהיומעבודה.לגיסוהחוזרותהמבו·יגדרת
אותםמשלחיםרמשםבית-הסוהר,אלללילההחטופים
 :תמרההנערהביומנהכותבתרכךהנחרץ.למקרם

 • 1942בנובמבר 2 "

לעבודושלחומהבריגדהאותיתפרידונעים.לאיום
העיקרכלרם.א·לעדייןזהאבל ...בשדה·התערפה

נשים 8-אותנוכלארמשהד-התעופהבשרבנוכיהוא,

כיהיא,הצרההגיטר.שלבבית-הסוהר-מפשעחפרת
עירום,דרגשעלשכרבתקר,בחדרקרבלילהלנתי

דליעמדבפינהמלא.היההתאמצפצפת.כשבטני
עין.לעצרםנתןלאהאירםרהסרחרןהצרכים,לעשיית
סורגמאחורילישרכבתאניזה.לילהאשכחלאלעולם
הנהרע.כלעשינולאוומדועלמה :ומהרהרתכפול
רררצ·שופטיםשהגרמניםמספיקזהאיו !זנמיםהגיעו

שלנרהמשטרהגםרוחם,עלשערלהכפיאותנו,חים
 "• ..נפשהאכרותמשתוללת

הפררפיסררתמרה,שלאביהלבית-הסוהרהגיעלמחרת
לאחרנשלחוהאחרותהנשיםאולםארתה.שוחררלזרסרן,

שדה·התערפה.אלשרבהמאסרליל
לפרו·רב"הבנה"ב"סלחנרת"הציבורהתייחסבדרך·כל•ל

כאשראולםיידידים.קרובי-משפחהעללהגנהטקצירניזם,
הפרוטקציוניזםהיהממש,שליים nבסכנת·היהמדובר
נגדהבלתי-ומגןהציבוראתמקומםואףמרירותמעורר

התעודות, 5,000שלבמקרהאירערכךבגיטר.בעלי·הדעה

תפשרהגיטרהמרבילבעלי-המלאכה.לחלוקהיורדוששלח
החלוכאשרולכן,חיים","תעודותהןאלהכיחיש-מהר,

הגיטר.התקומםשונים,לרפוטקציונריםלחלקםהמועצהפקידי
התעודות.אתותבערהמועצהלמשרדפרצוהמונים
שלזאתהתנהגותעלחד-משמעיתכאןלפסוקקשה

שחיטה,לפניעומדהגיטרכיחש,ד,שאמנםה"אלטסטרבאט",
שיקוליהלפיהתעודותבחלוקתיינצלו.התעודותבעלירכי

ככלבפשרת.דינידנהסלקציה,שלמעשההמועצהעשתה
רבספקציבורי,שיקולהיהוהשיקולטובותכוונותיהשהיו
 9למררת,רמילחייםמילקבועלמועצהרשותהיתהאםהוא,

טעוכיהמהומה,שפרצהלאחרהביברהמועצהחבריואכן,
שההמוןאלאלהחזירן,וביקשוהתעודותאתלחלקבנסוםת
 10התערדרת,אתוחטףלמשרדפרץהתמר,ד

לריגהלמחנות,שילוחםלשםהאנשיםשלהחטיפותגם
אתשערכההמעוצה,שלפעולתהעלצלהטילוולאסטוניה,

המוסעים.רשימות

-בידיהם"ורשיהמלביתמביתהלכו,יהוידםושני"גרמני
שאזלמרות , 1943באוקטובר-26בביומנה,תמרהכותבת

השנהבתחילתשהוסערהאנשיםכיבגיטר,·ידועכברהיה

ואווירתבהלהבגיטרזאתבכלהשתררווקיימים,חיים
למצואהצליחשלאמיהסתתר.יכולשרקרמידיכאון,
הגיטר,שוטריכיתימה,ואיןלקרונות.והובלניצרדמחבוא,
אי·רצרןתוךזאתעשרהנוראה,הפקודה,אתלבצעשנשלחו

לבתי·אותןומוביליםשלמרתמשפחותתופסיםהיובולט.
 :תמרהרשמהרכךהמגורשים.רוכזובהם ,המעצר

בכיברקעמנמומבית-המאסר,רחוקלאגרים"אבר
בבות".-לוקרעתיונקות

הנכוניםהקשריםבעלי :הרפוטקציהפעלהכאןרגם
מריםרגשותעוררוהדבראחרים.ניצודובמקומםאד·שורחרו,

 11המרעצה,נגדמהציבורחלקאצל

השוחד

הואהשוחד "'פ"ריטאמיןבאיןכיהיה,המפורסמותמן

אלאהומעצה,חבריחלילהבכךהואשמולאדלתות.הופתח
מקבלמיידעוהגיטריהודיושוטרים.מסריימיםפונקציונרים

שלמקריםהיוהגדוליםבבתי-המלאכהגםה"ח~נגר".את
היהוהואהמתאיםהפקדיארהאןמןאליפניםהיישוח.ד

בכרטיסרירצידיבבתי·המלאכהיתקבלשהפונה ,מיזt-תדל

 , 31מס'בע"פ,תערדליסא,תיקבלה"ג,גרלשדמי,דמאירעדרתר' . 8
גררסארת·מתכתאוספיםהיובההזאת,הבריגדהמפועליהיההעד
להגןגםדאגהבס,לושקראוהחדש,המפקדלחזית.לשלחןכדי
 :ח.פ.ל"בריגאדעס",סילקיה,רחל :גםראהמאקצירת.פועליועל
 , 92-84עמ' , 9מס'

הכלליהאנושיהמשפטולפיהיהודיתההלכהלפיזאתסוגיהעל . 9
בגיטארת".ההלכה"בעירתנדבה,ראה

בחרד·היהודית"קובנהבספררבעצמוגרפרנקללייבמרדהבכך . 10
 , 18-17עמ•בכר",לא"במחברתגםר'בנה".

 , M-1/E-2410/2481יד·רשם,גרלדשטיין,א.ר 11דשלעזרתור' , 11
 , 1943באוקטובר l-19מה·דביומנהתמרהשלרשימותיהרכן
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המר·לאנשיםנוסףהגדולים,לבתי·הלמאכההגיעוכך .מתאים
במקומרת·לעבודשיכלוכאלהגםציבורית,מבחינהגנים

בכךראולאכברבדרך·כלל,הגיםר,אנשיאךאחרים.עבהדו
חייםלהצילההכרחכילגינוי,רהואיהירצאת·דרפן,תופעה
סולדיםהיוודאיהמלחמהשלפניזה,נוהגגםבעיניהםתירז
 12מנמך,

בעתבדוקהתרופההשלמוניםהפכוהגיםרשערלדיגם
ואףעיןמעלימיםהיהודיםשרםרי·השערהדיבדרך·כללצרה.

לעתיםאולםחבילותיהם.בהכנסתלפועליםלסייעמשתדלים
מפקדי·הופיעוכיחמורה,הכניסהלידהביקורתהיתהקרובות
היולאשעדייןחדשים,גרמניםס..דאנשיארליםאיםמשסרה

אצלושנמצאו"הלא·כשר",האישההיצפויואזמשוחדים,
חמור.לעונשגםאלאאוצרו,כללהחרמתרקלאמצרכי·מזון,

לידהיהדויהשוטרלעזרתפונהה"סרף"היהכאלהבמקרים
 ,כברנבדקכאילוהאפשרית,במהירותאותוש.,,,עביר•השער

היוחייביםכזה"שירות"תמורתהצורר.בידייםולולא
 1לשלם,נ

הצפי·בשלהדיןר.במחלקתגםהרעילוושוחדפרוסקציה
ה"רזרוואטים",-16באיש soo,3כ·שוכנובדירותהרבהפות

שבהם ,לשעברובתי·מדרשבתי·ספרבתי·קולנוע,בנייניאלה
נשוא.ללאאנשים,לחייסידוריםכלהחסריםהדיור,תנאיהיו
יותר,האמידיםמהחוגיםמשפחות,בגיטוהיוזמןבאותואך

ה"אלטסטנראט",הקצבתללאדירותלעצמםלהשיגשהצליחו
חיווהםהליםאים,בעלי·הידרותעםמוקדמותעסקותעל·ידי
להכניסההיודיםהשוטריםלעתיםנאלצולפיכךיחסית.ברווחה
התגוררועדייןזאתלמרותאולםכאלה.לדירותדייריםבכוח
(המיכסהדיורעלמההגבלותלהתחמקשהצליחואנשים,בגיטד
השוניםהבכיריםהפקידים"עלשכןלנפש),מ"ר 2.4חיתה
מעולםחלולאמקורביהםועלהגיסואדמיניסטרצייתשל

 14מחייה",שטחשלחומרותהגבלותאותן

שבסמ·רעדת·הבריארת,אףנקיהיהיתהלאאלהמפגעים
הפשוט,לאישמעבודה.שחרורתעודותלהצואיהיהכרתה
מעבוהד,שחרוריוםלהשיגבהרבההיהקשההקשרים,חסר

המקצועית.והאינטליגנציההבורגנייםמהמעמדותלאדםמאשר

ההוללות

חייובקחשתשלהבפוריטאניותידועההיתהליטאיהדות
שלהתמידיתהנוכחותבשלהגיטו,בתנאיאולםהמשפחה.

והיוהמעצוריםנשתחררוהמחרת,יוםלגביאוי·ראדותהמרות
ליצריהם.דרורשקראואנשים
צאמניקעס","די(המכוניםבסיטונותמבריחיםבגיסוהיו

והםרב,ממוןשצברוהגיטר),לגדרותמעלהסחרבגלל
נמרת".מחרכירשתה,"אכוללסיסמהבהתאםלחיותבקישו

שבהןויפות,צעירותנשיםבחברתהילולותעורכיםהיו

אדיהשלדעותה ;קובנהגיסויואצישלהקולקטיביתהדעות . 12
 , 33מס'בע"פ,תעדותיקבלה"ג,ארכיוןמלמד·פרידברג,

העבודה"מן"בשובנוהופפולריבשיראברמצואיםהצמבתיאור , 13

היהודיהשירלחןליפמשורשהיהסריערל"),געסא("ביםי
עמ'גאר,ר'םייערל". ~ברענסםריםעסאשק"אויםזהעממי

 • 1.84עמ' ,בםרונקלכון , 406
 , 363מז'באר, , 14

מדאמיניסטרצייתבכירםיופקידיםשוטריםכהמגםפו Mהש

הגיסו.

ביקשואשר ,בגיסובודדותנשיםעדוףשלהמצבלכךסייע
בגיסובהררואשהחיישכןבצילו,ולחסותאליולהיצמדגבר
הםבגיטו.יחעיםהיןהדבריםוכמה.כהמפיקשיםהיו

 :עליהםחרזואףהגיסווחרזניביקורת,עוררו
כלה,שי'יעלה•"לכל

שתיים"אפילוולשוטר
 1כלה,~ ~ה~טיעלה("יערער

צווי'י')ה~טפ~ליציי ~און
מסויימים,לחוגיםבהיקפןמצומצמותהיושהתופעותמאחר

אחריהן.רינןהציבורכיאםהגיטר,בחיילומקדהפכולאהן

לבינהשביברביחסיםממעצוריםהשתחררותשלתופעות
 1sהמאררגן,התנועתיהנוערבשוררתאףנסתמנו

הביקורתאתשעוררוהגיטו,בחייאחרמסוגתופעותוהיו

המכר·הפעולותביןהמבקרים.צדקותמידולא"עמך",של
משטרתשלידהתזמורתשערכההקונצרטים,גםהיוקרות

הלי·האופרהמתזמורתוסלניםנמנונגניהעםאשרהגיטו,
לאוהביחגהיוהקלאסיתהמוסיקהערביהלאומית.טאית
אולםבעול.ה:גשיאהעלוהקלוהמוראלאתשיפרונגינה,

בבית·קונצרטים"עורכיםכיעלשהתרעמואנשים,גםהיו
 :החרזניםחרזוועל·כךהקברות".
היגון,כשרבלקונצרטזקוק"מי

וההמוןבקיבתהרעבומצפצף

גריסין,בצלחתתציידוםמוטב
 11111סין mיבנילהתהוללחדלו

גרויסאיזטרויעררעדרועןק~נצערטןדידארף("ורעד

זהויז~רעמעןרעםאיןהונגעררעדישטשעט Dס'און

טעלער ~'ירשניק'מיטבעסערזייפארז~רגט
בעלער").יעלה'שעדיפרארערןאריףהערםארן

* 
וריחותמשלוצליליםמשלו,מראותקובנהלגיסולוהיו

אופייניים.

גבריםהפועלים,אלפיהיוה'זt,חר,הנץלפניבוקר·בוקר,
בזרםונוהריםהגיטרלסימסארתנשפכיםילדים,ואףונשים
שערי·אלוכןוהקטנים,הגדוליםילבתי·המלאכה,והולךגובר

הבריגדיריםהתרוצצושם :רבהההמולההיתהשםהיציאה.
אנשיאתוספרופקדוהשוטריםבטורים,סדרלהשליטבנסותם

אתחתכהפעםודמיגרונם,נחורעדרםבקולהבריגדות
קללהנפלטהבשער,האורבהצןררשלבר,מגלצליפתהאוויר
נדםקלהשעהוכעבור ...מזה-שברוזעקתמזהמכוערת

אתאמווררהואכיונדמה,מיושבין.נתרוקןכאילוהגיטרהכל.
ובערבים, ...הדחוסיםהבתיםשלהזיעהמריחותרחובותיו

לסימטארת.ההמולהנשפכהשרביומם,מיגעהופעליםבשוב
לידהמתפתליםהתוריםמראותהתערבבובהםימים,והיו
ואנחותיהםהחנוקיםבקולותיהםהמועצהשלהאספקהמחסני

נשוא.איששללפילגשואולאהובתוהכוונה-כלה . 15

עלהתמימההנעהרמקוננתבה , 1943במאי 25מיוםתמרה,ר' , 16

אוגרןשלמרכזהיהשם , cבבלוקשמרכזוהנרעד""הפקרות
 , 255-254עמ'גרוםנקל,גםר'אחרים.ארגוניםושלצ.ב.א.

•זאבבשירבמקצתשונהנוסח Iמוגר"יעלה•ס•,מהשירחרוז . 17

 • 289עמ'גוםונקל,געסא·יידל",רו,מיד



ליטאיהדות 182

קערתאתהמחלקהצ~בררי,המטבחלידהעומדיםשל
בריחותהתערבבזהרכללנזקקים.הערני,מרקהואה"יושניק",

מנת·להרקיב,שהחלוהתפודיםןמשקיהסוסמבשרהעןלים
 18קאראן",המרות"תיבתליושביהמחוקלתהמזרן

שמלהם.קצבגםבגיטולחייםוהיה
 :מרנינהבשורההגיטרחשכתאתכברקחתכהפעםמדי

החזיקןיהוידם,מתקרבת.החזית ...לידניגפו"הגרמנים
השקועותהעמומות,והעיניים " tניגאלמעטערדכימעמ,ד
תקורה.שלבזיקנדלקותבחוריהן,עמוק
נעצרהפלוניברחוב :אחרתידיעהנה mיוםחלףולא
אתעוצרוהביטו .•• !זמהלשםיודעמימשאירת.שיירת

נשימתו.

* 
ד"רהמועצהליר"ררבובכברדבאמוןהתייחסוכלראי·הגיטר

כמו·כןהכלל.לעמןחייואתסיכןפעםא,שלאלקס,אלחנן
הער"דממלא·מקרמרשלוהאישיהציברוייושרןאתהעריכו

 , 1944במארסהמשטרהאנשימעצרשלאחדגדפרנקל,לייב

אלאאתם,יחדשוחררלאהואהמועצה.חברייתרעםנאסר
הפנימייםלענייניםאחראישהיהמאחרקשרת.וערבהנחקר
בעינוייםהגרמניםביקשולמשטרה,גםובכללםהגיטרשל

ואתהפרטיזניםבענייניהעוסקיםשמרתאתפמיולהוציא
שתק.גרפרנקלארים.·המחב-ה"מ~לינרת"מקרם

המועצהראשיכיעלהגיטר,אנשיבפיחיתהטענהאולם
ממש·פיטרולאכיעלהמושחתים,האלמנטיםאתריסנולא
בהתנהגותםידועיםשהיווהשוטרים,הפונקציונריםאתתיהם l'ר

היהוידם.מהפועליםסוחטיםשהםוכסחיוטתהברוטאלית
שלבכוחותיולאלעשרתו,ככרחםהדברהיהשלאכנראה

היובגיטרהאמיתיהשליטכיגרפונקל,ל.שלולאאלקסד"ר
ואכן,הביטו.כהשחתתמדענייניםדווקאהיווהםהגרנמים,

לגדולהעלואףהגיטועלב~רתרהשנאtויםהמאנשיםשני~
"שירותלמפקדיהיהודית,השמרטהחיסוללאחרובמתנו,
כמהגםשירתובפיקודם . 1944באביבשהוקםהסדר",

והס· 9ה"בפורטבחקירהשנשברומאלהלשעבר,המשוטרים
 19הירדים,שלמחבואיםגירו

בהשוואהלטובהקרבנהגיטובלטהאמורים,הפגמיםלמרות
גוועולאבה,יהרהמצוקהלמרותבפולין.הגדוליםלגיטארת
אנשיםשםנראוולאמזי·רעכבני·אדםקובנהגיטוברחובות
מביןמציץהמצומקגופםשעורבלריי·סחב,ות,לכשרים
ונפוחי·קפואיםילדיםברחובותיוהסתובבולאכןהקרעים.

כפן.

שאריתבראשעמדוהשחרורשלאחרהסיבה,זאתואולי
ליטאבנידווקאבגרמניה,האמרקיניהכיבושבאיזורופ.ליטה,
ןקובנהגיטרמניצוליהקטנה,

נבחרתביבליוגרפיה

 Konzentrations-שנתכנהלמחנה·ריכוזהגיטרדפ,ך 1943בסרף , 18
lager Kauen . 

רבהר·בלמיםלפגועשהרבהארנשםם,חנחוםהשוטראלההיו , 19
ארנשטםשללזברתוליפצר.רב.היהודים,בפועליםמת·די

ח mדבב,גביסועששתהמירםק),(כפרשמאלימלכהמעידה
לגיטרהכניסהחראכיהמספרתנוצרים,אצלרהסתרחםילדים

העדותבלה*ג,ארכיון Iחייהאתבכךהוצילהעוצרבשערת
 • 32מס'הקולקטיבית

בדפוס

בהערותב, nתשכיך•ןשם,מחתרת,לשתולרותיהן"לזיןצ"בראןן

בראון·לרין.-יצויין

דורכןארויסגעגעבןררבס, ,mייוסשירוסרפןראזמקוםיוסף,גאו

איןנע 1$זאמעריקאנערדעואידידיןליטרוישעפרןפארבאנד
העמדו.ומספרגאו-יצריין , 1948מינכעןדייטשלאנ,ד

-ציריידחשי"ט.יחשלים,בוחרבנה,היוהדיתקובנה ,.לגרפרנקל
גרפרנקל.

אגיז,נסאט,אקונאםסרפןרפארטיזאבסר ,.דגעלפערן ,.מיעלין
יעלין·געלפערן.יצרייז , 1948סקררע, 1$מעמעס","רעד

תשל"ר.בלה"ג,הרציתמהר,שליונמהחמהר,לזרסרן·ררסטרבסקי,
מתהר.-יצריין

השראה,תקופתלחקרדפיםבניאטות,ההלכהביעותיוסף,בזבה

תל·אביב,הגיםארת,לרחמירביתחיפהלאוניברסיטתהונשרתףהונכןר
 44.עמ'א.ימאסףתשל"ט,

משהבמראוהקדיםאסףת, uרמחגיטארתשיירקארתי,הימצרמד

פרגך.-יצריידתשט"ר.ירושלים,פרגו,
ההיסטורית,החעהדהרציקפלן,ישראלבעריכתחורבן",לצעטן"רפן

ומספרח.ל.פ.-יצרייןבהערות , 1948-1947 , 9-7חרב.מינכן,

החוברת.

 , 1952חיפהאבטקסנז,נררלוסם 'ר,'דאחרון,פץר
-יצרייו , 1960מסהד,וראפ,לשרשימותבכו,לאבזסכבות-
 .רהעמרדהסרפשם

ארכיוניחומר

שסימר·יד·רםש,בארכיוןבמינכן,ההיסטוריתהורעדהמאוצרעדריות
 . M-1/Eחראוכ.ללינם

הגיםארת,לרחמיבביתוברשמושבגברקרבנה,גיםרניצולישלעדריות
בלה"ג.-זהארכיוןיצרייןבהעדות Iבע"פתערדליטא,-המיכל



 •) 1944-1941 (שאורליגיטוקורות

לםיםרןבירשוליםהעבריתהאתיברםיטהשעל·ידזמננוליהחתהמכןובאעצמותשדאגהשארולי,יתאיקבתתיחםת •
o הארניברםיטהמוסמךהתאורלקבלתשאלרו'"יגיטו"קוררתבעכרותאצייקססימהלגב'טיפנידה. 





המלחמה

הנקדוותאחתחיתהליטאשבצפרן·מעדבשאורליהעיד
רבים.סובייטייםגייסותחברבעירהחשובות.האססדאסגירת

רשדה·תערפה.ביצוריםצבאיים,מבניםבנהיבשלביבההירכן

גילולאליטא,בתרךבבסיסיםשדרפזרהסרבייטירת,היחדיות
דדךעבורהנסרגיםוחיילהיןדרח·התנגדרת,המלחמהבפוץר
קמהרבעיוהאזרחיתלאוכלוסיההרואותכלניתנולאהעיד.
מקרםשהציעורהירבמהירותפרנוהצבאאנשימשפחותבהלה.

בצומתשרכנתשאורליכיאףההיודים.ממכריהםלאחדיםגם
המנגנוןאנשימלבדהדיהצבא,בפיקוחשהיומסילרת·הבדזל

עללעלותבלבדמעסיםהיודיםהצליחוהבכירהסובייטי
רנרתקרהאררידמןקשרתהרפצצראףמסילרת·הבדזלהרכבות.
הגרמני.הצבאעל·דיי
הליטאיםנטרלאקומוניסטיםפעיליםעשרותכמהמלבד
כשאורלינשארהמקומיהשלטוןאנשימביוהעיד.אתלנטוש
הקציןשלבחתימתוצרבעירפרדסם 24.6.41ב" 1גדין.המפקד
ההםבימיםמהרמות.מערודיעלבעונשיםשאיים 2יגרדרב,

דשרואשדותיקים,קומוניסטיםרץי,הזרגשלגודלםנדוע
סכנהעליהאיימהשלעדתםהיהדוית,לאוכלוסיהגםוכברת
בהלהבגדימתריץהזרגבניהואשמוזרדרישתםעלמיידית.
 sהנ.ק.רר..ןבמרתפיבחיהיםושילמו

במכוניותההיודיםמןרביםנמלטוהמתקדמיםהגרמניםמפחד
לכירוןברחוכרח·סבל,בעליהצעירים,בעגלות.ראףפרסיות
לגנרלבהגיעםולסבהי.ליטאבדהי"מ,ביןלשעבדהגנרל
רביםהפליטים.המרביבפניחסמרהרהסובייטיםכידלעת,נוכחו

לגנובהצליחובודדיםאחדות.ולעדיםלשאררלילשרבנאלצו
הצליחושאורלישלהיהודיתהארכלרסהימכללהגנרל.את

 4בלב.דאיש-1000כלהימלט

קרוביהםאצלובכפריםבעיירותלהסתתרניסררביםהידוים
אכזבהההפצצות.מןלהינצל mבתקרליטאםי,מכריםאצלאר

פוגרומיםשעוכרליטאים,פרועיםמדצלהםציפתהקשה
הבזוזיםלבתיהםלשרבבודדיםהצליחודבבקרשיבהידוים.
הסמוכותבעיירותנרצחושאורלימבניגזשי sooכ·כשאורלי.

לעיר.
להשיארבחדרהםבעיר.בשאורשאורליהידויורבאולם

לשאררליהגיעואףהראשוניםבימי·המלחמהסכנה.בשעתיחדיר

הסמוכהסאררדיגהעידמןוניחרדמעדי·הסביבהיהודיםפליטים
הגרמני.לגנרל

החלומדילעיר.הגרמניםבכנסן 1941ביוני 26ה"בליל
גבריםנעצורתחילהמםד.עקרבבציד·יהרידםהליטאים

היהודיםעלהרחובות.כביקריהיוםבשערתרהרעסקריהדוים
צהוב.טלאילענדועליהםרפקדרבדמרכהלהלךנאסר
ציבור,עסקנישלהפעםנוספים,מעצריםבעוכרביוני-21ב

מביתעבחלבניםסרטיםעונידליטאיםרקררמניסיטם.רבנים
ההד"גשאורלי,שלרבההירהעצוריםביןשוימרת.פיעללבית

אייזיקהורבנחרמרבסקיק nאברהם·ציהרבבאקשס,אדהי "

יוסף,ראחירדדוניקמדרכיהעבריתהגימנסהימנהלדבינרבץי,
 oדים. nארוביםשרב,מ.חייטיו,ל.

כשכרלאיהםמפרכת,בעבהדוהרעסקרהעצוריםההידוים
בחזניםוהיור mבבתי·הסהרחזקרהרבניםבהם.מתעללים
רעהוזקןאתאשילמדרסארלצרהיתדביןועינויים.להשפלות

קדוש.מחלליבארמיםולשאת
הרצאדת·להרדגברצעובר 29ה·לביןביוני 28שביןבלילה
מבוגדים,אנשיםהרצארשנערכהבסלקציהכשאורלי.דא·זzרנרת

ברורתאלרהרבלראינטליגנטי","מראהבעלימשקפיים,מרכיבי
הצליחובודדיםדקמשאורלי.ק"מ 1sכ·קרז'אי,ביעדחפורםי
דהסגידרםהליטאיםתפסואלהאתגםאולםמהבוררת,להימלט

אופייניתגברים.שלמאסריםבמשכר 1.7.41רב·למחרתלגרמנים.
ממשפחתוהפרהדירגעיאתהמתארשילנסקי,דבשלעזרתו

פרשתהחלהברהחראהרגעאתאזכרו"תמדי :מעצורעם
דאיתי ...לאמאלחשתיבאדץ·ישדאל;•להתראות ...הזורעות

הו.באבר ...בחייםנשיארבאםהפגישה·מקרםאתלקבועחרבה

כשפניהם ...יהודיםעשרותעמדוכבדשםלעיר,שמחוץלמגרש
הבוקרארדעדהוחזקנוכך ...מרומותרריהיםהקיראלמרפנרת

בפתחשאורלי.שלהאדוםבית·הסוהדאלבכוחטולטלנוואז

 ,חייליםשלאורכותשודרתשתיביןאותגרהעבידובית·הסוהד
 6בחבהר'/בנרחובטמהםאחדכשכל

מקרם.אפסעדמלאיםהירשאורלישלבתי·הסרהדשני
נעשןבלילהראילרלעבודה,היהודיםהעצוריםהרבלרביום

בחצרברוראףאחדיםרברביאי.קוז'אילידניעורתשפטיםבהם
מאותםשאורלישלמבית·הסרהדתצלוםמצויבית-הסוהר.

הרצח.ולפנייהודיםקבוצת :ימים
מקרםבקידבתשגרדליטאיםסיפורההרצארת·להרדג,לאחד

לסיפוריהאמינובלבדמעטיםאולםביערות,המתחוללעל
שםמהעיירו,תניצוליםלשאררלילהגיעכשהחלו aהזורעה,

רביםהאמינולאסלקציות,ללאהיהודיתהארכלרסיהחוסלה
המצוקה.מחמתנטרפהשדעתםאנשיםבהםרדארלסיפורהים

-1000ככשאורלינרצחוהמלחמהשלהראשוניםבשבועיים

בדייברצעורההרצאות·להרדגההתעללויותהמעצרים,יהודים.

("סארירסאןגא")עצמית""הגנהפלוגותבהדרכתליטאים
ומשסהד.

הצבאותכניסת"בזמן :נאמד A·המבצעעוצבתשל Mבדו"

פוערתליהודיםהליטאיםשנאתהולידהליטאלתחוםהגרמניים
ושידרת·משטדת·הבסחרןבעזרתשבעוכרבפוערתאפקטיביות.

חיסלוהגרמנית,הפלישהלאחדהראשוניםבחדשיםהבסחרן,
בעדיםהידוים-12,000רכבקרבנההיודים 3900הליטאים
אנשים, 8-1נכרתמירחחתקבר.צותהוקומכךלשםהקטנות.
סוקרהןמכןולאחרלבתי·הסרהר,היהדויםהופגזשבסיוען

 eליטא".שלבשטחהאיזרדאחדאיזרדבשיטתיות

עובחשבראשן , EK-3ו· EK-2הקבצוותפעלוכשאורלי
 10רהמאאן,יגד
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העצוריםמספרהגיע 1941ירלימחציתרעדידניבסדףהחל
משפחו·לשתדלנותהודרתלהינצל.הצליחורביםאיש.-1000ל

בעלי·מלאכהשוחררובכירים,גרמנייםפקידיםאצלתחים
עצוריהיוהניצולםיבןיתרעלת.מהםלהפיקיכלושהשלטונות

שוחררכךאחרים.ומומחיםפרנקלשללעוררתבית-החרושת
הכספת.מפתחותהיושברשותוהבנק,מנהללשעברנץ,א.

אלהאולםובמעצרים,במצדוהשתתפולאעצמםהגרמנים
שלחסרתםאתניצלומספריהודיםהוראותהים.לפינעשו

מסמכי·הלשיגהצליחואחריםבבתיהם.שהשתכנוהגרמנים
הליטאיםאךל"רררמאכט",הנחרציםכמרמחיםגרמניים,חסרת

בהם.התחשבותמדילא
עררך·הדיזאתהגרמניהכיבושצבאנציגמינה 10.7.41ב·

ראש·העירהישלמינוייםלאחרלארש·העירהי.לינקאיררצי'ירס
לגירושהתכניתבמימושהליטאיםהחלוהמקומי,רהמינהל
מהעיר.היהודים

תכננוליטא,בצפרן·מערבביותרהגדולההעירבשאררלי,
לורכזםמהעירהיהודיםכלאתלגרשהליםאייםהשלטונות

 .ה","םרירנהליטאיהעתדזהלעהזהרעיוןזא'גר.-קטנהבעיר
שלשאיפםתמשאורלי.ההיודיםשלמידייגירוששדרש

מיהודים).(נקיהל"יודן·רייז"שאורליאתלהפוךחיתההליטאים
רבים.דים mאלהמצאה"טויונה"העתןרהחלבההתעמולה

להיפטרליטאים·השאיפתעםאדחבקנהעלתהתכנית·ז'אגר
יהד·עסקני·ציבררהגרמנים.אבהדתולזברתהיהודיםמן

לשכנעהצליחוקרטו,ןרבד-לילברביץמנדלוניחרדיזם,
התכנית,בביטוללתמוךהליטאיםה"ליבראלים"מןאחדים

שסבורבינהיםהירכיייתכןבה.תמכוהליטאיםרובכיאף
הסכיםאףלאפיסהוכמרליה.רדים.גררזwכהאיננהז'אגריכ

'רמזר'שם"אבלהיהדוים,למעןוהלשתדללקרבנהלנסוע
לטובתלהתערבושימעטמעניינוהדברשאןיבוררות,לו

 11ההירדםי".

גירושבעניזעקבייםהיולאתליטאייםהשלטונותארלם
צריכיםהיו 1941ביולי-23המןצרלפיאגר. 1לזשאורליהיודי

מהעיירותהיהדוים"כל :בגיטארתלהתרכזהמחוזיהדויכל
שדעיולמקומרתבאוגוסט 1sה·רעדביולי 2sמ·לעבורצריכים

-22בחרדש,לאחרהעיריות".וראשיהמחוזרתראשילהם

כלאתלרכזנררייקה,י.שאורלי,מחוזארש mצירכאוגוסט,
התפרסםבויםבר 12ז'אגר.בעירה"חצי·הירדים"ואתההידוים

יהודיהעברתבדברהגרמנייםהשלטונותמטעםצרבעיר
לפיההיודיםכלשלורשיומםהקרוביםבימיםלז'אגרשאורלי
לגדרהגרמניםצירוזאתעםומקצועם.המשפחתימצבםגילם,
העיר.להיודילגיטרשנרעדכשאורלי,"קאררקאז"רובעאת

בפעילותיהדויםעסקני·ציבורפתחויולי-אוגוסטבחשדי
התגבשהזרבתקופהלז'אגר.הגירוששלהגזירהורעלביטול
בהתנדבותעצםמעלנטלראשראנשםישכללהיהודית,הנהגה

גיטרבהקמתהתרכזומאמצהיםעדתם.בנילחייהאחריותאת
עצהמ.כשאורלי

בנר·-23לביוני 27שנידבתקופה•סבלנו"סיכוםבמאמרו
א.מניאפנקס), :(להלןאשורלי"ב"נפקסשהובא ," 1941נמנו

הנמרצתשההתנגדותכךעלהמצביעותעובדותירושלמי
עצמםעללקבלשנטרהיומידיית.היתחאללתכנית·ז'אגר

"עזהר"חברתשללשעברהמזכירההימאלהאחדהדןי.את
הס·אשר'ינסקי,·רידוצח.היהודית),הקהילהבמקרם(שהרקמה

שלהצעתולפיבמרקם,התכניתמןולהתרשםלז'אגרלנסועכים
נרדשוכשאולרי.היהרידםלענייניארחאיהשיהסטאנקרס,סר-ן
הספקניםאתלשכנעכדיעסקני·ציבררשלהתייעצויותכמה

"אחר :ירושלמיכךעלמספרהרת·אסרן.היאשתכנית·ז'אגר
נבחריםיהודיםאישיםשלאחדותישיבותנערכוהאלההדברים

מנשה·ברהער"דודלפה,זיגפרדיהרוקחגץ,דודהער"דובהם
ואחרים.בוושטיךמ.ד"רקרטון,ב.ליברביץ,מ.אברמרביץ,

אבללתכנית·ז'אגר.להסכיםשלאהוחלטאלהבהתייעצרירת
עםהקשריםאתלנתקשלאלדאוגהחליטוזאתעםיחד

עםקשריםלקשוראחתובערנהובעתהליטאיים,השליטים
 13הגרמני",הצבאשלטונות

מיוחדעניזימיםבארחםההילאהגרמנייםלשלטונות
בבעירתכרוךההיהמעבראחרת.לעירהיהודיםכלבהעברת
זאתמלבדלצבא.נדרשוה.אמצעי·החתבררואילותחבורה,

חיוניים.במיתקניםככרח·עברהדהיהודיםאתלנצלהיהניתז
בבההגברותבררשטין,מ.ד"ראתשכללההיהודים,משלחת

הותעלתבחוסרהגרמניםאתשיכנהעואחרים,רדרדיוביץלונץ
אחרת.לעירהיהודיםשבהעברת

הגרמניםעדמוכשאורלי,לנוכחותםהראשוניםכשברעותכבר
ששותקפרנקל,שללעוררתררשת nבית·השלחשיבותועל

אנשי·מינהלמחדש.להפעילומעונייניםוהיולחלוטין,כמעט
 ,לעבודתםהוחזרומרמחיםופועליםטכנייםעובדיםהיודים,
הגרמניםעלהשפעיוהםאףממאסר.שוחררואףמהםואחדים
עובדנץ,שמואלאתלצייןישבינהיםתכנית·ז'אגר.אתלבטל
סייעקשריושבעזרתלעוררת,ררשת nבית·הבמחסניבכיר

העיר.להיודי
הליטאייםהשלטונותהסכימוההשתדלויותמכלכתוצאה

מרמחים 400כשאורליולהשאירהתכניתאתחלקיתלבטל
בגיטר,לרכזתכננואלהאתמשפחותיהם.בניעםחיוניים
נוספיםמאמציםרקלז'אגר.הלעביראמררהיתראתואילו
לביטולסיעיוהגרמניה"פלדקרמנדאנט"אצלההנהגהשל

המפקדאל 14 18.7.41מה·תזכירנשמרב"פנקס"זר.תכנית
על·דייחתרםשאורלי,העירשל("פלדקרמנדאנט")הצבאי

זהבתזכירנץ.רא.רזניקה.זיו,ח.י.ררבינשטייז,פ.הלו,א.
 :כשאורליההידויםשלהשיארותםבזכותהנימוקיםכלמובאים

 4000מתגורריםשבה'אגר, Tהעיירהשלהקטןשטחה ) 1

-6000לקחבערדלאנסןעשוהיאינהזרעייהרבלבד.תושבים

 ,היהודיםמטלטליבהעברתהכרוךהקושי ) 2 ;משאורליהידוים
להשיגאפשרותכלאיןגיסאומאדיךבז'אגרתחנת·רכבתאיז

הקמתאשורלי.לכלכלתהיהודיםשלחויניותם ) 3 ;משארית
כשאורליפתרוןשללאפשרותדוגמהחיתהקרבנהבעירהגיטר
לה.מחוצהדווקאולארעצמה,
בספטמבר,הנה , 1941יוליבסוףבוטלהתכנית·ז'אגרכיאף
נשלחובגיטר,שנערכוסלקצירת mההמוניותה"אקצירת"בעת
ההיודיםעםלחורגאחר·כךהוצאושםלז'אגר,המהיודיםחלק

שם.רוכזושכבר

ב,בקרפרסוםללאנערךתכנית·ז'אגרביטולעלהרמ"מכל
לסכרםהתכניתביטולאת•יחסררביםההיודית.הארכלרסהי

הוכחהלכךאיןאולםולליטאים.~~לגרמנםישניתזגדולכסף
כלשהי.

 .ההידויםלטובתהסתייםאמנםתכנית·ז'אגרלביטולהמאבק
ניתנהליהודיםההידוית.לאוכלוסהיהצלהבכךחיתהלאאולם
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הנהגהגיבשוהשלסונותאצלאלהבסירנותאךארכת·חיים.רק
משמתתפירביםהגיסר.לנציגותר·מכן nלאהשיתההיודית,

שנקראכפיארה"ידובארס"לחבריאחר·כןהיוהמשלחות
"הנציגות". :בשאוולי

ערותח

כאשרבאשוולי.הקומוניסטיתהוכסלגהממזכיריכאחדכיהןגריו . 1

נאשרהואהצבא·הדאוםעםומ.קומיהמנגנוןאנישנסובו

שאורלי.ילידהיהלאפרסים.חסריםאשייותועלהעיר.כמסקר

הצרעלשארולי.בסלךהצבא·האחםיחידתםסקדהיהיברדוב . 2

םידזיינען"אזרי :שליסלדישלבססרוראהיגורובשל

שלים).(להלן 1949פינכןגעשםאדבן•,

בליטאפוליטייםאסיריםותיקים,קומוניסטים-ויזהזרג . 3

השלטוןלנרדפיויזשלעזרתועלדעויותמצויותהעצמאית.

-הירשוביזסרבהגב'(עדותליהודיםדנותעזרהואהסובייטי.
 .)) 99 ( 6ובס'זמננו,ליהדותהמכוןבע"פ,לתיעדוומ.דור

קצאע·א.סודאד.סקי,מ.ד"דשלבעריכתובידייש,"ליסע", . 4

יידו,ליסוויעשסרןקולסור·געזעלשאפס jקיסיןי.נעלנבאגן,

ליסע). :(להלן 1951ניו·יורק,

 • 1768עמ'ליסע, . 5

הוצאתפוליטי),אסירשל(מיומנועברי""בכלאישלנסקי,דב . 6

 • 12עמ' . 1955תל·אביב,יומי,עתרן"חדות",

חלקבליטא",הנאצי"הכיבוש-ליטאיבססונכללהתצלום.ד

 • 2,9,1960ציסיונג"אידיעשב"אפריקאנערגםפורסם . 89עמ' ',א
 ,זובבנוליהדותהמכוןבע"פ,לתיעודהמדוד ,ררן·לוישרהדעות . 8

 .) 99 ( 1מס•

דג,רםנית,םשםדת·הבםחוןשל Aעוצבתה-וכבצעשלהדו"חםתון . 9
 .) 4537(ידושם, ,,פרק

10 . , The Chlef of the Securlty Police and the SD 
Berlin 3 July 1941 : Operation Situation Report 
UBSR N 11, Report of the Einsatzgruppen and 

.) 4537 Einsatzkommandos (Yad Vashem, N 

לאיעזרמאת ) 1944-1941 (ליטאימגיסויומןאשורלי,פנקס . 11

 , 1958תשי"חירושלים,ושם",ו"ידביאליקמוסדירושלמי,
פנקס). :(להלן 33עמ'

 • 30/3368 ;-2930/243קושם","ידקרקלין,ל.עדות . 12
 • 32עמ•פנקס, . 13

 , 172-171עמ'פנקס, . 14

 ,זמננוליהדותהמכון , Dב'ע'לתיעודהמדודקצב,ג.עדות . 15

זאת.למסדהבכסףשימושעלנוספתדעותאין .) 99 ( 3מס'

הגיטו

אוכלוסיה

הרעלה,לז•אגר,שאווליהידוישלגירושםלביטולבדיונים
רושת nמבית·המרמחים 400בעירלהשאירהרעיוןכאמור,

הוקצה 1941יוליבחודשמשפחותדים,.בניעםפרבקלשל
הגבעהעלכןשכ,נהקאווקאז,העירוניהעוביאיזורזולמסרה

בתים 200ב·שהצטופפהזה,באיזורהליטאיתהאוכלוסהישבר.
גדור.מ"ר, 36,500בןהשטח,העיר.למרכזהעוברהמחבחים,

היהודיבית-הקברותבידסלוליםלאובות mכמהכללהגיםר
גרולאכמעטזהבאיזורוילבה.רחובהראשי,וב mהלבין

לאחרההיודי.בית-הקברותופקחיהשמשםימלבדהיודםי,
כלאתלשכןאפשריבלתיכיהתברר,ז•אגרתכניתביטול

 23,500שלנוסףאיזורלגיסוהוקצהלכןאלה.בבתיםההידוים
והשתרעקאווקאז,מרובעקילומטרכחצימרוחקשההימ"ר,
וב mמלעיריציאהעםסימטארת,ועדר~ז'רוהרחובותעל

פיקוחתחתהיירשההידוםיכמבמהנבחרזהרובעטראקר.

·הסוהרביתביןשכןטראקורובעברחיתם.אתשימנעמתמדי

בית·אגפילביןהס..דכוחותשלפיקדוםתחתשההיהדאום
העירוני.באגםםראקורובעגבלאחדבדצפרבקל.שלהחורשת

הבתיםמאשריותרתקיןבמצבהיוזהבאיזורהבתםי 110

כלאתלקלוטההיעשוילאזהאזיורגםקארוקאז.שבאיזור
וב mבשלשייאיזורלהקצותבבקשהפנוולפיכךהעיר,הידוי

בעלי·הבתיםהתנגדותבשלנדחתהזובקהשאןקאלניוקאס,
ראש·העיריהעםמו"מהנציגותנהילהזובשאלההליטאםי.

ספטמברבתחילתסםאבק,ס.-ההידויםלענייניהאחראיעםרכן

השלשיי,באיזורלהיתר·מגרריםשהמתינוההידויםכלבתפסו
וברצחו.נבית·הכבסת,שרוכזואלהוכן

ועדרת,שנעמסעםאישוריםפיעללגיטונכנסוהיהדוםי
בפעולתןהחלוהוועדותליוברסקיס.הליטאיעמדבראשןאשר

ואליהםליאטיםשלוהשהשתתופודעהבכל . 1941יוליבאמצע
אתלרשוםההיהוועדותשלתפקדיןיהודי.משקיףצורף

בידבגיסו.למגורים"כחולים"אישוריםולחלקההיודיהרכוש
בהם.התעללוואףהיודיםרכוששחמסוהיוהוועדותחברי
דיושלחהיהודםיהמשקיפיםמןדהואשמאןמקריםאףהיו

בקשרהוראותהיוהרועדותלחבריכיאףלו.~לאברכוש

כליריהוט,בגדים,מעם-לגיטולהכניסשמותרלפריטים
למעשה,הרי,-ועדומארק 200לשבוע,מצרכי·מזוןמטבח,
בשרירות-לב.רשיונותחילקו

תחילהמספר.פעמיםנדחהלגיסולמעברהסופיהמועד
 15.8-20.7הימםיבין . 25.8.41ל·ואחרי·כן , 15.8.41ל"נקבע
אללהכניסהתירוהרועדותכיואףפתוח,עדייןהגיםוההי

להעבירההיודיםהצליחוביותר,החיוניהרכושאתרקהגיטו
הופקדהנסרםהליטאים,שלממעשי·השדוששרדרכושם,את

מקור·הגיםולתושביסיפקההרכוששאריתהגיםו,עלשמירה

הליטאיםעםהסכםלכללשהגיעויהודםיהיונוסף.פרנסה
נכנסוהליטאים-דירותאתםחליפו mהגיםובאיזררשגרו

מעונו·אתלהידויםבהשאירםהיהדוים,שלות mהמרולדירות

למחצה.ההרוסיםתחים
ובהגבוההנגדרקאווקאזגיטוהוקף 1941אוגוסטבמחצית
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הגיטראזורישניהליטאית.השמירההתמקמהשברצר,שער
ההיאי·אפשרמיוחדיםאישוריםוללא , 1.9.41ב·רשמיתנסגור

ממנו.לצאתארלגיטרלהיכנס
אדםכלזכאיהיהרשמיתאיומה.חיתהבגיטרהצפיפות

השטחעלהלאלמעהשארלםשטח-מגרדים,שלממ"רלשני
בנרי,שטחממ"ר 8000הירהגיטארתבשניממ"ר. 1.50על

שללפעילותההודרתבפשרת. 55כ·ססלשכןהכרחההיובהם
עליות-גג,בהפכוליברביץ,יוסףעמדשבראשהרעדת-הבניה,

בקודרתהרקמראףלמקרם-מגרדים.ועדר,ארורותרפתות,מחסנים,

ספטמברבסרףמספר.פעמיםצומצםהגיטראולםסניטריות.

באיזררבירחוהטוביםמהבתיםכמההגיטרמשטחהוצאו 1941

להשכנתלחיחםהסכימולאהליטאיםשבעליהםאחריטראקר,
קאררקאז.גיטרבשטח , 1941בדצמברבעשהברסףצמצוםיהודים.

למקרםסמרךרדים·היהריוכז-ה"קסירקוט"הנהגתלאחר
חוסללמחבה·ריכרז,הגיטרפיכת m , 1943בסחירעבודתם,

בקאררקאז.השניהגיטראיזרר

רביםסטאטיסטייםבתרניםבידינויששאורלי""פנקסנזכרת

הידוים,-8000ככשאורליהירהמלחמהבראשיתהגיטר.על
לברוחשהצליחואלהאתנוציאאםמפרלין.פליטיםכולל

אחרותלעריםשבוחראלהאתאיש),-1000(כלברהי"מ
-1000(כהראשונותב"אקציות"שברצחואלהראתאיש)-500(כ

לרבותאיש,-5500כלהיכנסהיואמוריםלגיטרהריאיש),
רחינובעירבשאוראיש-1000כהסביבה.מעיירותפליטים

שםלז'אגר,אחר·כךנשלחואלהלגיטר.שלישיאיזררלפתיחת
שבעוכרובסלקציותב"אקצירת"ספטמבר.בראשיתברצחו

באישורבכפריםשעבדויהודים,ז 5oכ·ערדנרצחובדצמבר

איש-3750כבגיטראיפראהיר 1942בראשייתהשלטונות.

גדלהגיטרתושבימספראולםהוותיקים.שאורלימתושבי
הגיעוהסמוכותמהעיירותההמוניותה"אקצירת"שניצולילאחר

למעלהלגיטרהגיעו 1941שלוהחורףהסתירבמשךלשאררלי.
פליטים.-1000מ

הירקאררקאזברובע :תושבים 4836בגיטוהיי-1.1,43ב

התושביםמכלל 65% • 2334-טראקררבררבעתושבים, 2502
עדילדים 1156-יחסיתגדולהיההילדיםמספרבשים.היו
הראשוניםשהמאסריםלאחרבגיטר,רובהיוהנשים . 13גיל

נמרךההיבגיטרהממוצעהגילבגברים.בעיקר,פגעו,כשאורלי
 • 61לגילמעלבלבדאיש 236בגיטוהיר 1943בתחילתיחסית.

הרצאררחרלים,זקניםילדים,שלה"אקצירת"בזמן ,-5.11.43ב
וילדים.ראשהאיש 8כ·oסהגיטרזגן

האחווהחיתהשאורליגיטראתשאיפיינרהתרפערתאחת
שהגיעופליטיםבעיקרהירהבודדיםהאנשיםהמשפחתית.

מהעיירותהקהילותשרידיארהמלחמהתחילתלפנילשאררלי
לעירהגיעוורבםאמצעים.חסריהיראלהפליטיםהסמרכרת.

עםאלמברתשלרבמספרהיההפליטיםביןויקרת.בידיים
משפחה,מערלחפשייםצעיריםבגיטרהירכןקטנים.ילדים
הכבושהמפרליןשברחוציוניות,תנרערת·נרעריוצאיורבם

הגרמנים.פלישתלפנילליטאוהגיעו
שברהילדים-47ן , 6.9.41ב·חוסלכשאורלי·היתומיםבית
ב"אקצירת"ברצחושהרריהםיתומיםנרתררבגיטרבתחר.

צררפרהנציגותובעזרתאחרות,מעריםשלאררליושהגיעו
בגיטר.למשפחות

המגרנמיםשסבלההארשונהחיתההיהודיתהאינטליגנציה

היהרבביביהםאשרהציבור,פעיליהליטאים.ומהפרועים
הירקרמרביסטים,גםרכןרעררכי·הדין,המרדיםשלמספרם

האיב·חיהתאף·על·פי·כןהטרור.למשטרראשוניםקרבנות
מרמחיםכללואלההגיטר.אוכלוסייתמכלל-,,20°1כטליגנצהי
ומרדים.ורפאיםמינהליים,עובדיםטכניים,

מיבהלייםמרמחים-המומחיםהירעצמהבפניקבוצה
מבית-החורשתמיוחדתהכשהרבעליועובדים-וטכניים
אלה"באטאס".להנעלהרמבית·החררשתפרנקלשללעוררת

הגיטר.מאוכלוסיית ,c/25°הירומשפחותיהם
בגיטרהרעסקרהםבעלי-מלאכה.שלרבמספרההיכשאורלי
מחוץבסדנאותההיודית","הנציגותבבעלותשהיובסדנאות

רהליטאיים,הגרמנייםהשלטונותשלפיקוחםתחתשהיולגיטר
שרברבים,חשמלאים,כללהזרשכבהפרטית.בבעלותאר

מאוכלוסיית ,c/15°כ·שהיווער,דחייטיםסנדלרים,בגרים,
הגיטר.

שרבות,בעברדרת·כפיהעבדוהתושבים,מן-40%כהיתר,

מחסניזעירים,בתי-חרושתכבול,כרייתבהדש·התערפה,כגון

רוע.דו"גי:פרביה""מאיסטאס"

היוכלכלית.מבחיבהשרבהההיהגיטרתושבישלמצבם
במקומרת·עברדהשעבדואנשיםוכןאמצעיםבעליאנשים

זומועדפתשכבהעםמצרכי-מזון.לעצמםלהשיגיכלושבהם
במקום·בט,ותיםשהי'!ולנעלייםלעורותביהח"רפועלינימנו

כגון-הגרמניםבזקקולהם-בעלי·מלאכהרכןעבודתם
מהקלותנחברהגרמניםעםהיכרותםשבגללוחייטים,סנדלרים
מסויימים.ויתרונות

שאףשחרהר","עבודההעובדיםשלמצבםהיהבירתוקשה
רעב.סבלו

ביןניכריםהבדליםלכאורה,היו,לאסוציאליתמבחיבה
שהנציגותהעובדהאולםרקארוקאז.טראקוהגיטראזורישני

זה.לרובעחשיבותיתרהוסיפהטראקוברובעשכנה

הגיטוקורות

ב"גנראל·אדמיניסםראטיביתיחדיההירוסביבתהשאורלי
אוסטלאבד.שלל"רייכסקומיסרא"כפוףשהיהליטאואן"בצירק

ה"גביטס·בראשות"גביטסקרייז"שלמעמדההילשאוולי
(וילבה,חדשותמיבהלירתיחידותלארבעבדרמהקומיסאר",

הבלטיקרםכלשלבשטחהקובנה).ראיזורקובנהוילנה,איזרר
בראשותוהבלטיות,לארצותאזרחיכיבוששלטוןמינה 2לשעבר

שמקוםזה, mלהנדירה"גארלייטר"ה"רייכסקרימסאר",של
היהליטאשלב"גנראל·בצירק"הלשטוןבריגה.היהמרשנו
ל"גביטס·ובנה.·בקשישבובטלןפרןה"גנראלקרמיסאר"בידי

גווקה.האבסמינהשאורלי " Tה"גביטסקריישלקרמיסאר"
 :תקופותלארבעלחלקאפשרשאורליגיטוקוררתאת

שנמשכהההמוניות,ה"אקצירת"תקופתהיאהראשונההתקופה

תקופתהשביח,התקופה ; 1941דצמבררעדספטמברמראשית

 , 1943ספטמברעדשנתיים,כמעטבמשכההיחסי","השקט

קשורההשלישיתהתקופה ;ה"קסירקרט"תהליךכהשחל
סמרךבמחברת,רוכזושאורליהיודיכלכאשרב"קסירקרם",

הגיםרחיסולערבהחלההרביעיתהתקופה ;עבודתםלמקרם
לגרמניה,הגיטותושבישלשילוחםעדונמשכה 1944באביב

 • 1944ביולי-22בשהסתיים

המרביות."אקצירת"כאמור,בעוכר,הראשונהבתקופה
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"לאבד·בית-הכנסתבבניךררכזרלגיסוהרכנסרשלאההידוים
הנדוניםכלנאספושכאןעדתועלאזהעלהלאאשיקומר'.'
הכלואים,תנאילהקלתסטנקרסבאמצעותפעלההנציגותלמורת.
מינימליים.לתנאי·תברראהדואגהושחיהמזרןלהםסיפקה
לכיורןוהוסער·הכנסתמביתבחשאיההיודיםהוצאו 3.9.41ב·

בביבי~י.לבררותנלקחוכולםכינדרע,מכןלאחרזירע.בלתי
אתלבקרבספטמבר-3הבהצריההידויםהנציגיםבארכאשר

קשהמכהחיתהזראיש.עודמצאולאבביח·הכנסחהכלואים
פגהשלטרנרחבהבטחותאמונםהנציגות.חבריעלשהונחתה

ההיודים,הזrמדחהיאהגרמניםשלשמסרתםהבינווהםלגמרי

כאמורהוצאובספטמבר 6ב"מזימתם.אחמעלימיםכשהם

משק·ומנהלתכץאברהםמררםעםבית-היתומים,ילדי 47
המרוח.אלובשלחוקופל,ז'נהיהבית,

הגיטר.חושביביןבסלקציההמשיכוהגרמנייםהשלטונות
הגיטומןשהוסערונשים,חוליםזקנים, 130הוצאו 10.9.41ב·

רשימה.לפיהגיטרמןאנשיםשרבהוצאו 12.9.41ב"וברצחו.
עררכי·דיזמורים,אינטלקטואלים,עלמצודערכוהפעם

 :צרפן·ליטא"חורבןפנקסב"קיצורירשולמימספרורופאים.
אלשניתהתפרצובבוקר,בספטמבר-12בהחמישי,"ביום
ובראשםליטאים,פאשיסטיםמלרוחאחדותמכרנירת·משאהגיטר

הבדרנותמשפחות 300שלרשימותהיובידראירארנארסקאס.
רשימהבחרךלשבוע.הראשוןנירםלירברסקיסשערךלמרוח,

קפלן,אפרםישרב,משההמוריםשלשמרחיהםגםהיוזר

שגייזרמטייבעלעחרץ ...משפחותינועםואנישגייזרטייבעלע
רביםאיש. 30נתפסויוםנאותר 8הנזכרים",המרדיםניצלו

להסתתר.הצלחיו
ללאזראחרזרה"אקצירח"בעוכר 1941ספטמברבחודש

אוכלוסייתהמרות.לבוררתקרבנותמארחבשלחוירםירםהפוגה.
עבודה"."יכולתשלקריטריוןפיעלהפעםמחדש,מרינההגיטר

לחלוקתסטנקרס,בראשותרעדה,לפעולהחלה 13.9.41ב·
חייבתושבכלה"צהרבים".המסמכים-חדשיםאישורים

האישורמסמכיו.אתאישיתולקבלזררעדהבפניל-התייצבהיה
נרשםבאישורלגיסו.רהיתר·כניסהתערדח·זהרחפיעלביתן
גילעדוילדיםבגיסומקרם·המגרריםהמקצוע,הגיל,השם,

האמיתיגילםאתלהסתירכדייכולתםככלעשרקשישים •. 14
עשרותכמההשיגהיהודיהמיבהל 6ירתר,צעיריםלהיראותרכזי

מהופעהלהתחמקמספראנשיםהצליחוזרובדרךריקים,טפסים
שהגיעוהיהודיםאתאלהטפסיםשימשור·כך nאהורעדה.בפני

לעבוהד'.'כשירים"בלתינמצאואיש 90ערדאחרות.מערים
ברצחושםז'אגר,לעירראחרי·כןלבית-הכנסתהוסעראלה

השרק.בכיכרהמקומית,היהודיתהארכלוסיהעםיחדביריות

 6הירדים. 2236שםנרצחובסך•הכל

לעבודה.החטיפותוהחלוה"אקצירת"פסקוספטמברבסוף
לעבודהגברים 500נלקחובגיטרהראשוןהכיפוריםנירם

בעבודותלהסתדרהגיטרתושביהחלוזאתעםבשדה·התערפה.
לעבודתם.חזרופרבקלשללעוררתבהיח"רמפועלירביםשרנות.
התחילה 2.10.41ב"בעיר.לעבודהשיצאוצורתי·עובדיםהוקמו

השלטונותמןשהשיגוהירבשדה·התערפה.הקבועההעבדוה
עםלהסתדרירכלוכיבתקורהבכפרים,לעבודאישורים

קבועה.ם nבפת·לולזכותאיכרים,אצלמשפחותהים

 iבגיטרבתיהם"אתש"בטלרעללהיודיםסלחולאהליטאים

הירקותיבולועבורבבתיםהשימושעלתשלוםמהיהודיםדשרו

נחםיעדרלהפקיעהשלטונותהחליטובלחצםבגינות.שבטשו
לאחר.אחדמגיסומעברהאוסרצרהוצאבנובמברהגיטר.מן

והמומ·בעלי·המלאכהיתגוררוהגיטארתשבאחדחיתההמטהר

סרי·מקצרע. nהעובדים-ובאחרחים,

הגיטר.חושביבקרבפחדעוררוחדשרשיוםוכלסלקצהיכל
אח,דבגיסובעלי·המקצרעשלריכוזםלדחייתפעלההנציגות

שאינםההיודיםריכוזמאחוריהכוונהמהדיעהכברשכן

האנשיםמןחלקהועברמאמציהלמרותאולםלעבוהד.כשירים
נאלצורביםהאחר.לאיזורהגיטרשלאחדמאיזור 15.12.41ב·

טיפוס·מגיפתפרצההשמים.כיפתתחתמספרלילותללון
מהשמדהשניצלופליטיםהגיטראלהגיעוזמןבאותוהבהרות.
שנוררמשאורלייהודים 30עלנודע 19.12.41ב·אחרות.בערים

 EK-3ראששלבדר"חפרנסה.למצואביקשושםבכפרים,
שיחיהדלקבועיכולאני"היום :נאמר 1941בדצמבר 1מ·יגר,

EK-3 בליטא.היהודיםבעייתפתרון-מטרתהאתהשיגה
לעבודהנחרציםשהיולאלהפרטיהודיםבשאורלאבליטא

 , 15,000-בקוננה , SOO,4כ"-כשאורלי :רמשפחזתיהם

 7 ." 15,000-ובווילנה

הכשיריםרובבגיסו.יחסיתרגיעהשלשנהחיתה 1942שנת
התלבטוהגיטרתושבישרנות.בעבודותהועסקולעבודה
להדברתועשרם nפח·לעלנאבקובעבודה,סדיורבבעירת
שלהגדוליםהמפעליםבכלכמעטהועסקוהיהודיםהמחלות.
בגיסועבדררביםאךוליטאית.גרמניתבבעלותשהיושאורלי,

הגיטר.לצרכיהוקדשושרווחיהםהנציגות,שלבבתי·המלאכה
שנפתחבית-החוליםצרכימומנוהנציגותמהכנסותבחלק

ליהודיםשכןהתזונה,בעייתהחמירהזאתעם . 1.1.42ב"רשמית
שכןקשה,המצבהיהלגיסומחוץגם sרעב"."מנוחניתנו

מדיכמעטלגרמניה.ושלחולידהבאמכלנטלוהגרמנים
לגיסו.מצרכיםלהבריחבנסותויהודינתפסיום

סטאנקוס,בגיטר.הליטאיבשלטוןחילרפי·גבריחלובפברואר
מ,נהבמקומומתפקידר.טהודחהיהודים,ענייניעלהאחראי

בימיוקודמו.משליותרמוגבלותהיוסמכויותיויטיס. ttמוצק
באוקטוברהגרמניים.השלטונותאלישירותהנציגותפנתה
לאחרבגיטר,היהדויםענייניעלהאחראיתפקדיבוטל 1942
מרצקאיטיס.במקרםראצייסשבא

אתלהוציאסופיתהנציגותנדרשה 1942פברוארבחודש
הנציגותבקשתהעירוניים.רלים nמבתי·ההיהודיםהחולים
החולים,אתברלשכןכדיהגיטר,לידמתאיםמבנהלהקצות

בבניךהחוליםאתלשכןהוחלטברירה,בליתנענתה.לא
קאררקאז.ברובעבית·הקבררתשלרבבית·הטהרההשמשים

בגיטר,הבינוימחלקתמנהלליבוביץ,י.אינג'עלהוטל
יוםמאומצת,בעבודהרלים. nלבית·הבנייניםשניאתלהכשיר
 40ל"מקרםוהרכןימים 10תוךהעבודההושלמהולילה,

מיטות.

פורסמהביוליבגיטר.לדיותהאוסרתפקודההרצאה 7.2.42ב"
משפחתועםצפריהצרעלהעוברשכלנאמררבהתזכורת
 • 15.8.42ב"לתוקפהנכנסההלידותעלהגזירהניריה.למורת

המכרותכשנפתחוהכבול","גזירתהוטלהמאיבחודש
שנינפתחוביולירר~קיבה.באצ'יינאיראדורילישרק,במחנות
ובמכהר·לסוכרבביהח"ר-בפאוונצ'י~ינוספיםמחברת
ה"גביטס·אנשיהגיטר.אתזעזועפקדשרב 29.8.42ב"הכבול.

להכניסניסתהיהודיםשקבוצתמצרכים,החרימוקרמיסאר"
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נדרשהלמחרתאךשרחררר,האנשיםהעבודה.מןבשרבםלגיטר
רשימהליתןהנציגותשסירבהלאחרה"עבריינים".רשימת
מבחןהיורהזהמאורעבני·עררבד" 50הגרמניםדרשוכזאת,

החליטהכאשרבכבר,דזהבמבחןעמדההנציגותלנציגות.קשה
הדרמטית,בישיבההנוכחים 27בני·עררבה.ישמשושחברהי

ברשימהשלהםשמותיהםאתציינוהגרמנים,בתביעתשדנה
אתלהשאיריעזולאהגרמניםכיהניחרהםכבני·עררבה.

אתהגרמניםהחליפוהאחרוןברגעואמנםהנהגה.ללאהגיטר
 10מארק. 20,000בסךבקנסלבני·העררבההדרישה

העונתיותמהעבודותלחזורהאנשיםהחלוספטמברבסוף

בתקופההמפרכת.מהעבודהנכיםחזוררביםהכבול.במכורת

רביח"רהצבאמחסניאלחדש,למחנהאנשיםקבוצתעברהזר

הוקםבגיטרלעיר.הועברומבתי·המלאכהחלקבלינק~יצ'י~י.
שהתרבו.ועברייניםספסריםנגדבית·משפט

בתליה.עליוואיימודרבקין,ק·הגיטר eסנאסר 22.11ב·
רהרלקך"שע,נהלאחרלשחררוהצליחההנציגות

אורגנותרבות,פעולותבעוכריחסי""שקטשלזרבתקופה

היהודייםחחגיםצריינרבהןאסיפרת,רקריימרשוניםחוגים

אירגנרבעיקרהיהודית.בהיסטוריהחשוביםתאריכיםרכן

לארמיים.חגיםוציינוזכררןימי··הנרערתנרערת
"מסדה",כגרןשרנות,נרער •תנרערתבמחתרתפעלובגיטר

בתי·שניבמחתרתפעלוכןוהקומוניסטים.בית"ר"החלוץ",
גיטארתעםקשרהקיםשאורליגיטרבבתי·תפילה.ששרכנוספר

כשאורלילעוררתלביהח"רהגיע 1941בדצמברכבראחרים.
שכשיגרה.דברכאלהביקוריםהיומכןלאחרמקרבנה.שליח

ריגה,וילנה,בקרבנה,הנעשהעלמידעסיפקואלהקרשים
שאורלידרךעבורתכופותלעיתיםאחרים.ומקומרתדררינסק
למחנרת·עברדהשהוסערומגרמניה,מפרליןיהודיםעםוכברת

מלרדז'יהודיםעםרכבתכשאורלינעצרהאףפעםבלטביה.

לכלואיעזרההושיטההגיטרנציגות • O.T •אנשיעל·דיישל,ר

הרכבות.

הגרמניםתבוסתעלבגיטרנודע 1943שנתבתחילת
דאגההנציגותאמםנהחמיר.בגיסוהמצבאולםבסטאלינגר,ד

ועו,דבשדה·התעופהצבאיים,במחסניםליהודיםעבודהלסידור

והוקמוכבול,כרייתשלחרשהעונההתחילהשרבבאפרילאך
בשדה·התעופה,תאונות·העבודהובר~קיבה.בבאצ'יונאימחנות

רבים.קרבנותתפילוובפלוגות·העבודה,בתחנת·הרכבת

מדיהגיטר.שערלידהחיפושיםהוחמרו 1943מאיבחודש

בסיוןעלואפילומזוןהברחתעלאנשיםנאסרוביומויום

יהודיםנאסרובעיראחדים.רתפוחי·אדמהפרוסת·לחםלהבריח
הטלאי·הצהרב.אתענדושלאעל

אחרילפגרשלאהזדמנותחיפשגררקהה"גביטסקומיסאר"

יהודים,לתלותאיומיואתלפועלולהוציא 11אחריםגיטאות
שיצאלאחרמזרביצקי,בצלאלמאפיה,עובדנתפס 31.5.43ב"

 12ביתן,בניבשבילוסיגריותלחםעמוונטלעבודתוממקום

כבמקריםזהבמקרהפעלההנציגותבספסרות.הואשםמזרביצקי

ה"גביטס·פיוסם-2.6באולםהאסיר.למעןוהשתדלהדומים
בתליה.הוצאה-להורג-גזר·הדיןאתקומיסאר"

לאאזעדאולםדומים,מקריםבגיסואמנםאירעופעםלא
גבינותביצעההליטאיתחארכלוסיחמורת.גזר·דיןהוצא
מאסרהיושבתפסואלחעלשהוטלוהעונשיםאךרב,בהיקף

האחרוןהרגעעזמארק. 1000עדקנסאושבוערתהשששל

הטילואףהגרמניםלשווא.אךלחנינה,היהודיםאיפואקיוו
למנותעליהםפקדוהםגזר·חדין.ביצועאתהיהודיםעל

צריךודי.הירופאעמוד·חתליה.אתולהקיםתלייניםמתוכם
נוכחיםלהיותחוייבוחגיטויהודיוכלהמוותאתלקבועהיה

הופיעוהגרמניםקאווקאז.באיזורבוצעהחתליתבתליה.

מזוכיצקיככ.דמשמרוכלוויחומשיםההוצאה·לחורגבמקרם
שפתיר.עלוכחיוךמורםכראשחנינה,לבקשכליכגיבור,מת

 18 ,הגיטובשיריהונצחהמזעזעהמאורע

ביולי 26 :בחזיתותההתפתחויותאחרעקבוהגיטותושבי
בהפתעהמרסולינישלהדחתועלהדייעהאתקיבלהגיטו , 1943

שהרילהתבלט,לנושאסור"יודעים,בשקט.אבלובשמחה,
 14צפויים'/אtנחנולמהיודעיםאיננועדיין

שלחיסולםעלידיעותלגיטרהגיעו 1943ובקיץבאביב
נמסרוהידיעותבילררוסיה.ובעריוילנהבאיזורקטניםגיטאות

לעורותררשת nלבית·הבאראשרקרבנה,מגיסושליחיםמפי
גיטארתבחיסוללראותניתןדלהלןהמאורעות"לפיכשאורלי.
שלסיומהלתחילתסימן·היכרוילנהבאיזוראלהומחנות
תחילתמאזהגדוליםהגיטארתבשלושתהיחסיהשקטתקופת

היהצריך , 1943ביוני-21מחימלר,פקודתלפי 16 ," 1942

 1943באוגוסט 1ב·החללמחנרת·ריכוזהגיטאותאתלד,פון

במחנרת·ריכרזהיהודיםרובאתלרכזהס.ס.,לרשו.תולהעבירם
 16למזרח,לפנות _לעבודהכשיריםחבלתיכלואת

עלהשמועותעםחופרשאורליבגיטרהמדומההשקט
האופטשטורמ·שלבוארעםהגיטר,לתושביהצפויה"קסירקרט"

ה"קסירקרט'.'תקופתהתחילה , 1943בספטמברפוסטר.פירו
שאורלי'.'ל"מחנה·ריכוזרחיההס.ס.לדייחגיטרעבר 17.9.43ב"
כלכמעטהס.ס.חייליהצטרפובשערהליטאיתהשמירהאל

היההנציגותריו"רממנהל·נשלהנציגותשלהמינהליכוחה
(מחברת·ה"קסירקרט"גזירתהמחנה).(זקןל"לאגראלטסטר"

הגיטר,תושביכלעלשחלהלמקרמרת·העבודה),צמודיםעבודה
שדה· • 1 :עיקרייםמחנרת·עבודהחמישהיצירתעל·ידיבוצעה

בבהיח"רמחנה j 3.בלינק~יציי~יד,צבאמחנה , 2 ;התעופה
 jבפאררנצי~ילסוכרלביהח"רסמרןמחנה • 4 ;בדאוג~לללבנים

מחנהערדנפתחר·כן nאבאוקמיאן.סידבמבררתמחנה . 5

 Armeebe-) A,B.A ,צבאיצידומחסני-גרברניהבאיזרר
kleidungsamt ( • 

היודיגורלעלהידיעהעםגברההיהודיםבקרבהחררה

שאורליזרךעבהרוילנהיהודיעםהראשונההרכבתוילנה.
מקרבנה.רכבותשתיעברו-21.10רב , 25,9.43ב"לאסטוניה

נשללופוסטרשלהצרפיעל :ילדיהםלגורלחרדוהיהודים
רעות.במשררת·אחיהזההגיטר.ילדיד ooמ·מנרת·מזוז

למחברת.היהוידםהועברוהכיפורים,נירםספטמבר,בסוף
העברהאוכלוסיו.והעברתקאררקאזאיזררלחיסולניגשועתה

אוקט·רבר.חודשכלבשמךכמעטנמשכהזר

כאשרחגיטר,עלאנושהמכההגרמניםהנחיתו 5.11,1943ב"

מיבצעאתתיכננרהגרמניםהילדים.שלה"אקציה"אתעוכר
אתהקיפוואוקראיניםס.ס.פלוגותכמהפרטיו.לכלהחיסול
יצאוהשהיודיםלאחררקבמלאכתםהחלוהםאולםהגיטר.

כיחשומעטיםרקוהילדים.הזקניםנשארוובגיסולעבודתם
כשהםילדיהם,אתבהסתרעמםולקחולהתחרשעומדמשחר

לידבגיטושנשארואףהיויהודים.בשוטריםמסתייעים
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בעומדחשלאוג.יסןותשבישלהגדרלהרובאולםילדהים.
להתרחש.

היהדויתהמשסהרנצסרותהלעבדותםהאנשיםצאתלאחר
אולםהכלל.מןיוצאללאהנשארים,כלאתבכיכרלרכז

עברוההיודיםהשוסרים :ארמז·לבהוכחיהההידויתהמשטרה
ויעצומבתיהםייצאולבלההידויםאתוהזהירולביתמנית
הגרמניםלפעלוהנכנסולפיכןאפשרי.מקוםבכללהתחבאלהם

יצאלאאשימחבוא.ממקומותוזקנםיילדיםגררוהםעצםמ.
היחדיהיהבנס,אפריםההידוית,המשסהרראשמרצונו.

האמיןלאאיש 17לגרמנים,מסהררנמר·דייוילדותאתשהביא

במקוםלבית·ילדים,מוסעיםהילדיםכיהגרמנים,לדבריערד
עליהם.להשגיחמתלוויםוהנכיםהזקניםואילובגרמניה,בסרח

בברזנטים.מנוסרתמשאיותעלהועלובגיסושנלכדואלהכל
העזו tיקרטון,רב.נץא.הנציגות,חברישניגםצורפולמשלוח

שלה"טובות"בכוונותיהםמפקפקיםשהםלפוסטרלומר
נכים 26זקנים, 191ילדים, 574למוותנשלחוכןד,גרמנים.

למחרתמילדהין.להיפרדאברולאבמקוםשהיונשים, 4-,
במחנות·דומות"אקצירת"בוצעוכןלפנייוםכינודע,

-בדאוג~לזקנים,-2 ,ילדים 9הוצאובפוונצ'יאי :העבודה
נשים.רשתיילדים 5-בשדה-התעופהנשים, 6 " 1ילדים 8

ילדיםעשרותוכמה 12גילעדילדים 227שרדובגיטר
הגרמניםמעינילהחביאםהצליחושהוריהםבמחנות·העבדוה,

במשךנודעלאב"אקצהי"שהוסערהילדיםגורלוהאוקראינים.
 1aרנ,זמן

נערכהמשאורלי,מרוחקבמקרםשנמצאארקמיאן,בחמנה
נרצחוקשישהואשהילדים s . 1943בדצמבר 1sב·ה"אקציה"

באשרספקותעודהיולאהביטולתושביכל.לעיניהיוםלאור
הילדים.שללגורלם
"זקןגביסו.היהודית""הנציגותמעמדונחלשהלךמעתה
עלהתקופהבאותהסמכויות.חסרהיהליברביץ,מ.המחנה",

משרד·למנהללכןקודםשמ,נהפאריזר,גיאורגשלכוחו
למנהלפוסטראותרמינה 1944בפברוארבגיטו.העבודה
-פאריזר(גיאררגבגיסוהבלעדילשליטהיהרבכןהמחנה,
הודרתושורחרלבית·הסוהרהוכנסגרנמיה,לאשהבעלמשודמ,
הנציגות).למאמצי
"לקראת :הגיטארתליתרגםאופייניתחיתהזאתתופעה

ראשישלמעמדםונחלשהלןהגיטארתשלחיסולםמרעד
השאר,ביןוזאת,אישית),בשעתו(שנבחרוה"אלטסנראטים"

הדוקיםמיחסיםכוחםעיקראתששאבואישיםמעלייתכתוצאה
שררתיעםובמיוחדהגרמנייםהשלטונותעםישירותשפיתחו

 19הבטחרן",

שנותראלהדמורליזציה.אווירתהשתררהשאורליבגיטר
בריחהבסירנותבעקבותהמעצריםבריחה.תיכננרכוחערדבהם

שלידממחנרת·העבהדוגרמניםפקיידםביקרובגיטווהלכו.רבו

במאיליום.מיוםהחמירוההגבלותריגה.רגיטוקרבנהגיסו

הצייאהבפרניבז'.לעבהדושאורלימגיסוהידויםקבוצתנשלחה
עוצר.שערתהוכרזולעיר.הירת·יציאהבעליעלגםנארסה
האד·מפיבגרמנהיהשמהד mמחנות·הריכוזעלנדועלאנשים

דייעותשהביאוליברביץ,ויוסףבורגיןאל 1שממיביסטדאטור
הנוערארגוניוג.בירותקופהבאותהקובהנ.בגיסומביקוראלו

נשק.להשגתמצהים Kמאתרבמחנות·העבהדוכשאורלי

-הביסושלחיסולוערב- 1944יוני-יוליבחרשים
ממחנותששולחוהידויםעםרכבותשאורלידרךהרףללאעברו

השמירהאזהוגבהרבגרמניה.למחנות·ריכוזובלטבהיבאסטונהי
שגזרפוסטרשלהצרהוצא 1944מאיבאמצעהביטו.על

בריחו"בסיוןבשעתשייתפסואלהעלנירהיהוצאה·להררג
ומשפחותהים.הם

ליטאאתלשחררבמיתקפההצבא·האדרםהחלכאשר
מחנההסובייטי.הצבאמידילהצלההיהודיםציפוהמזרחית,

שלגדולהכמרתעבודה.עמוסהיה ) A.B.A ,(הצבאיהביגוד

לשםהובאהשנהרגוהגרמנייםהחייליםשלאישייםחפצים
פונוגרמנייםצבאייםמוסדרתכמהלגרמניה.ומשלוחמיון

הגרמנים.נסיגתהתחילהלגרמניה.
שאורליגיטראתלחסלכוונהבדברשמרעותפשטו 8.7.44ב·

מןהגיעואשרשונים,ממחנותמפוניםביד,ודיםשהתמלא
העובדיםכלבלטביה.ממחנותלרבותהבלטיות,הארצות

החזרתםועםלגיטו,הוחזרושאורליבסביבותבמחנרת·ד,עבודה

שרידיהיושביניהםבפרניבז',המחנהמפוניגםלגיטרהגיעו
האירםאתשאורלילאנשיהבהירואלהשונים.מחנות·ריכרז

למחנות·שיישלחולאלההסכנהואתהביטוחיסולשלהמיידי
 ..בגרמני,הריכוז
רביםלעבודה.האנשיםאתלהוציאהפסיקו 9ב·.ןהחל

הנטושבביהח"רחמבואשמצארהיובבריחה.ההצלהאתדאו
בלבתקורהנטעוהרוסיותהאוויריותההפצצותובבתי·המלאכה.

נפלוהביטושבקירבתלביהח"רשכורנוהפצצותאולםהיהודים.
ליבוביץ,מ.לשעבר,הנציגותיו"רביניהםקרבנות,והפילובגיסו
ההלוויהלאחרמידהביטו.לקיוםהאחרוןביוםלמנוחותשהובא
לגרמניה.בקרונותושולחולפורנצ'יז.זיהיהודיםהוצאו
ניסרהגרמניםלגרמניה.הראשונההרכבתיצאה 15.7.44ב·

במקצועותיהם.יועסקוהםבגרמניהכיהביטו,תושביאתלשכנע

קבוצת-20.19.7,44בוהאחרונה 17.7.44ב"יצאו,השניההרכבת

ריקנשארהגיטו 21בריגה.למחנה·ריכרזניז.tלחהנוספתיהודים
שאורלילשחרורשקדמוכבדרתמהפצצותכתוצאהבאש,רעלה
 22דג,רמנים,מדיי

בשטרסהרףלמחנה·המעברשהובאושאורלי,מיהודירבים
מהנשיםחלקר. <Eניסוהסביבה,שטרטהוףבמחנותלעבודונשארו

באיזורבצפון·פולין,תעלותלחפירתנשלחולעבודה,הכשירות
נשלחוהשארואילופרלין,בתוךאחריםולאזוריםדאנציג

היהודים-3000כמתוךדאכאר.בסביבותלמחנות·הריכוז

השחרור.ביוםלחזרת sooכ·רקזכושמאורליששולחו

הערות

 • 22.7.73מ"פרטימכתבגיליגםקי,ז.שלזכחנרתיו , 1
ר·מכן nלאאךבז:פונישל"גביססקרייז"גםהוקם 15.9.1941ב· . 2

 •אשולרישלב"גביסםקריזי"נכללור.א

 28נומ'כתב•י,ד , Nצפןו•ליסאחורבןפנקסקיצור ..ירושלמי,א, , 3

כתב·יד).ירושלמי, :(להלן

קרובבידישמוראידילמןשרהשםעל 14.9.1941מ"כזהאישור . 4

שילנסקי,דבעף•ן-משפחתה
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 1941אוגוסט"בסוף :סtכנקוסמעילהאישוריםז,חלפתעל . 5

ליהודים,תעודותלהחליףהודאהמ'גביטסקומיסאדיאט'קיבלתי
הודאהקיבלתיזמןבאוחו ...וב'קאווקאזיטדאקוברובעהגרים
הבלתי·התושביםאתלברורשבגיטו,טדאקוהרובעאתלבדוק

המוני"טבחדאהז'אגד".לעיראוחםולשלוחלעבודהכשירים

 • 342עמ' , 285מסמן ,'בחלק ,) 1944-1941 (בליטא"
דבצמבר 1עדה"אקציות"ביצועעל EK-3שלדו"חמתון . 6

 , 135עמ' , 115מסמך ,'אחלקבליטא",המוני"טבח : 1941

 , 138עמ'שם, 7.
ושם","יד , 10.8.46נידנבדג,(לביא),ליבוביץיוסףעדות , 8

D-967 • 
במאסראחד·כןישבוהליטאים""הפרטיזניםוראשיטסנקוס , 9

הדייך"."רכושגזילתעל

להלן.דאהבני·העדובהבפרשתהנציגותעמדתעל . 10

מןבדיחתובשעתשנתפסיהודיבפומבינתלהקובנהבגיטו . 11

היהודיתקובנה ,גדפונקל .ל :דאה . 1942בנובמבר 1sב·הגיטו

 , 138-135עמ' , 1599י·ם,ושם","ידבחורבנה,

בכמהדובראיסקובנה,ח.-מזוביצקישלאלמנתוגידסתלפי . 12

עמ' ,'בחלקבליtכא",המוני"טבח :נקניקש·לגדמיםמארת
344 , 

מידזיינען"אזרילהלןדאהמזוביצקישלמותועלשירים , 13

שליט).להלןמתנו",("כןגעשטאדבן"

 , 257עמ'פנקס, , 14
במלחמהליטאיהודי"השתתפותלוין,דבשלדוקטודאט . 15

ידו·העבריתהאוניברסיטההשניה",במלחמת-העולםבגרמנים

דוקטודאט.לוין,.ד :להלן , 173עמי ,תש"לשלים,

תעודה. ,-242ק , N 4/19/Eרשם""יד . 16
. 21.6.1940 , Doc. N 2403 : The Reichsfuehrer 

 ,שיינזוןב.שליומן-"תמים"פשוטהיההוא-גבסעלנאמד , 17

"ידגעטא",שאורלעדאוןקינדעד·אקציעאון"קאזעדנידונג

 , 1245/1296מס'ושם",
לידטאוודיגנעידנראומשאורלישילדיםמסדעובד·דכבח , 18

לאושוויץ.אותםלקחומשםגרמניה,גבול

 • 172עמ'דוקטודאט,לדין,.ד , 19

 , 1944ביולי 22ב·-אחדיםנתוניםלפי . 20
פרטי).(מכתבמחטיעקבשלזכדונותיו . 21

נציגות

אישים

ברית·שללתחומה 1941ביוניהגרמניםלשו·פכאשר
שנקראונציגויותבהםוהוקמובגיטאותהיהודיםרוכזוהמועצות,

הפקודותכללביצועהאחריותהוטלההנציגויותעלירדנראטים.
החייםארגוןגםהיהסמכויותיהםבין 1השלטרברת,מטעם

בגיטארת.הפנימיים

העריכוכלל,בדרך 2"הבציגות",כינהכשאורליהידרבראט
וכובדמשימתםבגודלוהכירוהנציגיםאתשאורליהיודי

המאמציםעללהכרת·תרדהביטויהגיטר.לגורלאחריותם
שלבזכרונרתיהםמרכאהגיטותושבילמעןהנציגותשהשקיעה

תושבשלצוואתואתלהביאאפשרלכךכדוגמההגיטר.אנשי
אתמצנתרעליחקקוכישביקשקררפניק,ארצ'יקהגיטר,
 aכץ,רא.ליברביץמ,הנציגותחברישמרת

ראש·הליטאיים.לשלטונותכפוףשאורליגיטרהיהבתחילה
היהודיםענייניעלהאחראירכןלינקיירריצ'ירסהליטאיהעיריה
לנציגות.אחרארזהאישבחירתכפרלאסטאנקרס,קפיטן
היהר·ענייני"שתדלנילהיותעצמםאתהציעוהנציגותחברי
דנ.ציגרתפעילותבתחילת 4השלטרנרת",פקודותומבצעיזים
-וכשהגיעלשאורלי,גררקהה"גביטסקרמיסאר"הגיעטרם

בסירנואתלצייןראויזאת,עםקיימת.עובדהבפניהועמד
שנתקלבסירןרידרצ'ינסקי,אתלנציגותלמנותסטאנקרסשל

וידרצ'יב· . nשלהחיוביתעמדתובשלהציבורנציגיבהנתגחת
 5לז'אגר,שאורלייהדוילהערבתסקי

לביטולההמאמציםבעתהתגבשהשהנציגותלהניחיש
פעילבאופןאזהשתתפוהנציגותחבריתכנית·ז'אגר.של

אתלבטלהשלטונותעללהשפיעחיתהשמטרתןבמשלחות,
המשלחותחברילז'אגר.שאורלייהודישלשילוחםתכנית
ואנשי·הכלללטובתמסוריםישרים,כאנשיםבציבורנודעו

לפניעודליטאיםעםטוביםקשריםבעליגםהיוהםמשעה.

הצטיינוהנציגותאנשיכלעסקים.בקשריאתםועמדוהמלחמה,
ולאלנציגותרביםמועמדיםהיולאהליטאית.השפהבידיעת
הםכישסברואלההרכבה.בקביעתכלשהיהצבעהחיתה

כללית.חיתהוההסכמהעצמם,אתהציעולתפקידראויים
בענייניבעברעסקושאורליבגיטוהנציגותאנשיכללא
שלפניהקהילהלהנהגתרצוףהמשךבהלראותואיןציבור

נחומרבסקיהרבערד.קיימתחיתהלאהקודמתההנהגההמלחמה.
הראשוניםבימיםנרצחוהדתית,ההנהגהאישיבאקשט,והרב

המלחמהלפניעברפטרכובסקיש.הציבוריהעסקןלמלחמה.
שם.ה"אקציות"שלהראשוניםהקרבנותביןוהיהלווילנה
קרטון,וב.הלוא.אברומביץ,ב.מ.הנציגות,חברילשלושת

נפטראברמוביץאולםהשלטונות,עםבמגעבסיוןהיהאמנם
העמידה.בגילהיוכברקרטוןוב.הלוא.זמן·מה.כעבור

בפעילותםהתבלטולאכץ,א.וסגנו,ליברבץי,מ.הנציגות,ראש
בצ.ס.פעילהיהנץא.כיאףהמלחמה,לפניהיהודיבציבור
שלהאינטרסיםעלבהגנהיעודםאתראוהנציגותחברי

מנדל-ירשב·ראש :חבריםחמישהמנתההנציגותהיהודים.

ררבינשטיידפייבלהלו,אהווןקרטון,בדל-חברים ;ליבוביץ
פטירתוואחרינץ,אהווןהיההמזכיראברמוביץ.ובר·מנשה

כמזכירמקומראתבנציגות.לחברנתמנהאברמרביץב.מ.של
הרכבהגיטו).יומןאת(שניהלירושלמיאליעזרתפסהנציגות

לנציגותקיומה.ימיכלבמשךהשתנהלאהנציגותשלזה
בערביםהחבריםהתכנסוכללבדרךלישיבות.מיוחדמעוןהיה
בסך·הבא.ליוםתכניתולעררךחירםאירועיאתלסכםכדי
הנציגות,שלשייבותמאותמשלושלמעלההתקיימוהכל
 eחיסרלה,ועדהקמתהמזמן

הגרמניהשלטוןהנהיגלמשל)(בווילנה,אחריםבמקומות
כשאורלי ;קולקטיביתבהנהגהלהכירבליהמנהיג""עקרוןאת
המנהיג,היהליבוביץ,מנדלהנציגות,יר"רשרבה.המצבהיה
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עתכלהגרמנים.בנפידג,םיראתייצגבלבדהראלאאך
בדרךנציגים,שנילפחותהגרמניםבמטההחייצברשנדרש

כץ.רא.ליברבזימ.כלל

עללשמורביותר,הקשיםנחבאיםגםהשתדלה,הנציגות
הנאצים,במדיניותנאבקההיאדג,יטר.רתשביביןאחורה

צלם·האדםאתוהשפלותבעינוייםלהכחדיהיתהשתכליתה
בגיסוהגרמניםמדיניותנכשלהזרמבחינההיהודים.של

המוראלעלהשמירהאתלזקוףניתןהנציגותלזכותשאורלי.
סף·יארש.שעלבימיםהגיסרתושבישל

(מעלבחבורההצעירההיליברבזי,נמדלדנ,ציגרח,יר"ר
ואינסטלצהיבירתלמכרזירע·מסחרביתבעל ,משכיל ,) 40

קשריםבעלהיההואל"ידיישיסטים'.'נסההשקפותיולפיבעיר.
החיילים·המנתדביםאגודתכיר"רוכהיןהליטאיםעםסרבים

כשאורלי.האזרחים"ב"מרעדרןחברהיההליטאי.בצבאהיהודים
נעיד.השפעהובעלתעשירהמשפחההיתהליברבזימשפחת

בכלכלהמכרכזותעמדותתפסוואחיוליברבזימ.שלאביר
האחיםתפסובגיסוגםשלהם.המשפחתיתבאחורהרהתבלסר
סבלוזאתלמורתמפתח.עמדותויוסף,משהוארכן,ליברביץ,

הקשההתפקדיאתליברביץנמדלשקילב·בעתרעב.פעםלא
ותחושהעליו,המוטלתלאחריותמודעהיההנציגות,יר"רשל
היחהמדיניותותפקידו.אחמילאערדכלאוחרליוותהזר

תצילאיתנההחברג.רתשרקתקורהוהפחחקדבנרח·שראמניעת

ולקחיההנאציזםתקופתשלמשמערתהאחהעדיןהואממררת.
בגיסוההתרחשויותכלאתלרשוםוהודההבאים,לדורות
ונברן.ישראמזי·לב,ההיליברבץי.מהנציגרח,זבנפקס

ליברבזימ.ביןהתנגשויותשלתיאוריםמצרייםב"פנקס"
לגיסומזרןלאספקתהאחראילירברסקיס,עםכגרןלליטאים,

הטיחליברביץמ.בגיסו.למגרדיםההיתריםלחלוקתכןולפני
לומרחששלאאףהוא 8מדם",נקירת"אינןדיירכיבפניו,

עלמורתגזר·דיןשהוצאלאחרלגרמנים.גםהאתמאח

בארבעסחרהנאשםשלהליטאישמעבדיוטעןמזרביצקי,
בשללמרוחנדרןמזרביצקיואילונענש,ולאתבואהסוברת
מנהליאתלסדרליברביץמ.קראפעםלאלחם.פרוסותכמה

למקובל.מעליהודי·עברהד nכרשתבערמחנרת·העברדה,

נקסהואקרבנות.למנועדרךכלחיפשליברבזימנדל
הפקודות,ביצועאי·אחתירץהואהיודים.הלצלתשרנותדרכים
בנימוקיםהגיטר,אוכלוסילרישוםשהתייחסואלהבעיקר

זקניםשלרשימותלעררךסירברבותפעמים 9שרנים,מנימוקים

מצוייםשפנקסי·הרישרםבתירוץ,-לעבודהכשיריםשאינם
שרשימח·התרשביםאר 10בדייר,ולאהליטאיתבמשסרת·הבסחרן

דורש.לכלניחניםאינםהרשומיםומספריסודימסמךהאי
מאשריותררבמידעליברביץמ.לדייהגיעתפקדיובתוקף

השלטונותתכניותכללהמדיעבגיסו.אחרתושבכללדיי
מידעכלהחיצון.ומהעולםמהחזיתחדשותרכןלגיסו,והצפוי
שכלוכולה.הגיטרנציגותלדייעתמדיהעבירלדייעתושדג,יע

ושלהנאציםלמדיניותביחסאשליותכלברהותירלאהישר
תשובתו " 1עזרייברא"tשידלשאלההליטאים.משתפי·הפועלה

שלמיתקפת·הנגדכשבפחחהעצמנו.עלרקלסמוךיש :חיתה

שרצוליטאים,שלחרגכשאורליקם 1943ב"הצבא·האדרם
 :העזהראחלקבלסירבליברביץמ.לגיסו.כספיתעזרההלגשי
איננומצפונם.אחשטהירותואנהלהםק eלסרוצים"איננו
 11מאיתנן",שגזלוהרכושחשבןועלבנדברתרתים

אתב"פנקס"בהערותירושלמימבאיזכררנרתריסמךעל
בפברואר sב·הנציגותשלהמורחבתבשייבהתהדברםיחרכן
בישיבההמינהלי.והמנגנוןנציגי·ציבררגםהשתתפובה , 1943

מכלהגיטראחהלציתליברבזימ.שלתכניתוהרעלתהזר
לשםבנשקשימשוחרךהשעראתולפרץוחיסולובשעתעבדיו
בישיבההמשתתפיםעל·דייהתקבלהלאהצעתוהמרבית.בריחה
רמכביםהיולאהאנשים-שבהםוהעיקריטעמים,ממכה
אתהסבירמלחמה)בתכסיסיבקי(שההי"ליברבזי :לכך

דרושהותכניתתחמושתמלבדברם,ובהגירן.בבהירותתכניתו

אתלהפקירנכונותזאתעםויחדוהעזה,קרביתרוחגםהיחה
 12זאח",רוחחסריםהיוהמשתתפיםהילדים.ואחהנשים

ל"מחנההגיטרהיהכאשר , 1943ב"ה"קסירקרט"אחרי

הנציגותסמכויותהמחנה".ל"ראשליברבזימ.נתמנהעבהדו",
פאריזרג.מינה 29.3.44ב"לגמרי.שבוטלועדוהלכופחחו

ונ.ועזהנסירןמתפקידו.סולקליברבזיומ.החמנה"ל"ארש
קרונות·העמדתלעכבמאמץההיליברבזישתכנןהאחרון

רצהבכךהגיטר.חיסולערבשאורליהיודילהעברתרכבת
התכניתאבללגרמניה,ההיודיםשילוחאתולעכבזמןלהרווחי

לפועל.יצאהלא
ימםי :בחייםליברביץמנדלהיהלאהגיטרחיסולבשעת

פצצהפגעההרוסים,שלהפצצרת·האררירבזמןכן,לפנימספר
רמשהמנדלראובן,האחיםליברבץי.משפחחגרהברבבית

ליברבזינמדלנפצעו.הקטנה,בתהעלסוככהשבגרפהואשחר,
בדרכובחייםהנותריםאותרליווהיוםלמחרתמפצעיו.מת

מןשולחוהיהודיםשאחרונילפניאחזרתשערתדא,חררנה,

הגיטר.

האחרוניםדבריואתליברביץמ.מסרמרחולפניאחדיםימים
תישאראתה"אם :שילנסקידבבגיסו,המחתרתמאנשילאחד
אידלחמה,היאאיךשאורלי,שלהקהילהעלתספרבחיים,

 13מתה",היאואידחיהיעלנאבקהאידחהי,היא

התגבשותבימיכץ.אהווןהיהדג,יטרמנהיגיבחבורתהשני

צורףמכןולאחרכללימזכירשלתפקדימילאהנציגות

המלחמהלפניפר~ן.מהעיררבניםממשפחתמוצאולנציגות.
ממנהיגיאחדהיההיהודי".העממי"הבנקשלנמהלוכץא.היה

לפליטיםהסיועבאירגרןחלקונטלכשאורלי,צ.ס.מפלגת
ומפרלין.מגרמניהלשאררלישהגיעויהודים

בגלהגיטר.חושבישללבעיותיהםרבההבנהגילהבזא.
(הוא·הסוהרבביתנכלאהמלחמה,בתחילתהראשון,המאסרים
לכספוחהקשורבכלובקיהבנקשלמנהלוהיותרבשלשוחרר
נספחהמשפחחוברשותו).היוהכספותמפחחותותוכנן.

הכלל.לשירותהתמסררווקונהירתוהארשונותב"אקצירת"
לעניינינחרןכולוהיהבלילהמאוחרתשעהרעד"מהבוקר

העיר.אלליברביזמנדלעםיוצאההיהצהרייםלפניהגיסר.
היהערבולפנותביח·הנציגרח,אלורזשבההיבהצריים

הענייניםאחשםומסדריושבקאררקאז,שלהגיסואלעובר

הממושכותבישיבותשרביושבההיהערבבשערתהשוטפים.

משותף,במסבתפינתואלסרההיבחצותורק ...הנציגותשל
גופרמבנהבגלל M",14רכולהחליףלנוחמשכנר,היהשםמקרם
היר"ראח mליראשרהוא"כצלה".בחיבהכינרהרהקסן

לפניהגיסודובריהיושניהםהקשו.תהמשימותבכלליברביז
ב"גביססקרמיסאריס".תמייצביםהיולשבועאחתהשלסרנרח.

בדעתו,התחשבוהכל"החלץו".מחתרתעםבקשרעדמאףהוא
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מלא.אמוןנוונתנולעצותיושמערהמחתרתאנשיואף
המשימהאתעצמועלנץא.לקחמזרניצקיתלייתלפני
עלולעמרד·התליהניסורכיהמחתרת,חבריאתלשכנעהקשה
הרבהאיבדנוכנר"אנו :הגיטותריזzני 4800עלאסרןלהניא

 1עצמית",•השמדהפירושהזהבמקרהוהתנגדותיקריםקרבנות

גםנומקהמחתרתשלבתכניתהלתמרךנץא.שלסירובו
חיילהצילהמקרים,ברובהנציגות,הצליחהאזשעדנכך,
בהצלחתוהאמינההשפעתהכלאתהפעילההנציגותאדם.

לנקמ.הכוחלאגורהמחתרתלחבריאיפואיעץנץא.מאמציה.
המתאים.נרגעומאורגנתמתוכננתולהתנגדותבאויב
והעזרההאספקההקואופרטיבים,לענודתאחראיההינץא.

כללמרותסדירהאספקהלהניאהצליחהואהסוציאלית.
סולקובהשפעתונגיטר.רעברנותפעמיםומנעהמכשולים,

האישית.לטובתםמעמדםאתשניצלוהגורמיםהאספקהמתחרם
הוסיףוהזקניםהילדיםשלה"אקציה"בשעתנץא.שלמותר

עםהוסעררן, tקרכב.הנציגות,חבררעודנץלדמותו.זוהר

א.רצההגיטר,הוקףכאשרה"אקציה",ום·ניהוזקנים.הילדים

להתירהיהודיםהשוטריםעלוציורההתשובים,אתלהצילנץ
הגרמניהמשמראלוםהביטו.אתלעזובנכךהרוצהיהודילכל

נדרכםהגיטוילדיאתליורהנץא.זאת.התירלאהמתוגבר
אתםיחדרחלךהגיטרילדיהיוהאחרונה"דאגתוהאחרונה.

עםיחדנספיםהםבגיסו,נציגינושלגורלםזההנצח.לדרך
 16אחיהם",

ישלזכותוקרטון.(נדל)בוריםהיהבנציגותשלישיחבר
לפנישאורלי.עירייתמועצתכחבררנת·שניםפעילותלזקוף

הכלל.לטובתרבותרעשתעשירנעל·ניתההיהמלחמה
ניצלהואהציונית.לתנועהוהתנגדיידישיסטהיהבהשקפותיו

חברהיהקרטוןליהודים.לסייעכדיהליטאים,עםקשריואת
באופן"אניז'אגר"."גזירתאתלנטלשהצליחההמשלחת

לחש·רצונךאםנשרקפהלהורגשתרציאנרמעדיףאישי
 11סטנקןס,לממונהאמר-מידנו"

שכלהמלחמהבתחילתמתקדם.ובגילחולההיהקרטוןב.
איתןנשארמשפחתואתשפקדוהאסונותאףעלאךבניר,את

הגרמנייםלשלטונותנכנעלאישר,אדםהיההואברוחו.
מילאקרונותלעתיםשווים.אלכשררהעמםודינררתליטאיים,

 18הליטאיים,השלטונותאלניחרדשליח,שלתפקיד

והזקנים.הילדיםשלה"אקציה"בזמןואוחרהאחרונהבפעם
בכנודחייוימיכלחי"הואלמשלוח.כץאחרוןעםצורףחרא

האחרונהלדרכוגםהלןכן-זקופהובקותמבשקטובגאווה,
 19רנגאררה",בכברד

הפעיליםמןהיההלו,אחרוןהנציגות,שבחבריהזקן
הציוניםריר"רהסוחריםבנקמנהלהיהודי,בציבורהמכובדים
רראש·הקהילההשלטונותמטעםרבהיהנעברהכלליים.
אתהלוא.ניהלבגיסובליטא.היהודיתהאוטונומיהבתקופת
המיונית.ביעילותהכספיםנוצלופיקוחורתחתהכספים,ענייני
אנשיאתלשחדכסףאףבדייוההיהנולדאתשראהמתון

הפיננסייםהענייניםשכןביותר,אחראיהיהתפקידוהשלטון.

התקין.לניהולםתרםוכשרונובסודיותהתנהלוהגיטרשל
בני· soל·הגרמניםדרישתנדונהשבההדרמטית,בישיבת
הלוא.נשאלגיטר,מצרכיםהברחתגילויבעקבותערובה,

שבחבריהזקןהלו, .א" :המשתתפיםכלאתשזעזעבארם
עברנועלסקירהמסרגופנית,~בחינהכולוהרצוץהנציגות,

בארצותשתולדותינומסקנה,לידיונאברכיםבקול·ההיסטורי
יצא'מעזכיהאחרוןנרגעתמידשמתבררהוכיחו,שונות

ולהציעשאפשרכמהעדלהשתדלישזעתרלפימתוק'.
נקנסהגיטועלהגזירהאתלהמירביותרהעליוניםבמוסדרת

ניוושעאוליהרהורים,עוררהזההרעיוןסכרם.להציעמבלי
בגרמניהלמחנה·ריכרזשילחהגיטרחיסולעם 20 ,"?זאתבכל

ה. eנסרשם

מעסקני·נעברהיהאנרמרביץבר-מנשההנציגותחבר

לקרנג·וצירבליטא"המזרחי"יר"רכשאורלי,הידועיםהציבור
סייםמכןלאחרישיבה,תלמידהיהבצעירותוהציוניים.רסים
כראשבסירנויזרע.עררן·דיןרחיהלמשפטיםהפקולטהאת

התבטאהקהילה,חיסולאחרישהרקמה"עזרה",היהודיתהחברה
האישיתביוזמתוגםאלאתפקידו,בביצוערקלאבגיסו
קצר,זמןהנציגותחברהיההואהסוציאלית.הענודהבתחום

הואגםעזריאל,נברמתפקידו.לפרושנאלץמחלתובשלכי
בחצרהמלחהמ,בתחילתהראשוניםהעצוריםעםנורהעו",ר

המרכ·ברשימתשהיהאבירבמקרםשנאסרלאחרבית-הסוהר,

למנוחותוהובאבתש"ג, 72בגילנפטראברמוניץב.מ.קשים.
הגיטו.שנתחוםהעירוניהיהוידבבית-הקברות

בעלשאורלי,מעשיריהיה ,.ר.פהנציגות,שלחברעוד
ן.מיניורצינוריתבפעילותעסקלאכןלפנינית·חררשת.

בעיקרהיהודיםל~חירלעזורהשתדלהואבאקראי.באלנציגות
עריכתנזמןהצליח,ואחריםנררגיןש.עםהגיטר.יסודעם

ניצלורכךההרשמהטפסיאתלהעליםהאוכלוסין,רשימות
פ.עסקהרשמיתפעילותולצדאן 21העיר,מזקניעשרות

מטבע·ברשותםשהיהאלהרבזהב.במטבע·ח.רץבסחרגםר.

חרגפ.ר.בכן.שיעסוקבגיסולאדםונזקקולהחליפורצוחרץ
הנציגות,חבריעל·ידיפעםלאשהוזהרלמרותמסמכותו.

השלטונות,על·ידישנעצרלאחרבהשתדלוםתשוחררואף
דרשהלפיכןהעירה.חפשיתליציאהבזכותולרעהה•~ת.מש

להיענותסיורנוהיציאה.תעדוותאתלהחזירהנציגותממכר
בישיבהמפתקידו.יפרושהנציגותשיר"רגרםכמעטזולדרישה

 :נאמרפ.ר.לרפשתוהוקדשה , 1943במארס 21נ·שהתקיימה
המוסדכחברותאדראתהולמתאיננהפ.ר.של"פעילותו

כוחותיהבכלמתאמצתשהנציגותבשעההגיטר.שלהעליון
עללהקלדרכיםומחפשתבגיסוהגדולהמחסורעללהקל

הזרוע,מכוחהגיטוכלללעשהוטלההנוראה,עבדרת·הפרן
עלהרמחפתהמרותסכנתלהרחקתבמסירות-נפשופועלת
לוהמביאהבעבודהפ.ר.עוסקשעהבאותה-תמידהגיטו
מחץוכחבר·הנציגותשלוהנתועהחופשאתומנצלפרטיתהנאה

נגדושננקטוהאמצעיםכל ...גרידאאישיותלמטרותגיטרל
בסרלי·ר.ה'פגעהאחרוןבזמן ...ממשירתתוצאותנתנולא

עםמתחשבתהנציגות ...גסהבצ.ורההנציגותחברישלדארירת
הנציגיםמחברפ.ר.אתלהוציאאחדפהומחליטהזהכל

רתגיעההחלטההגיטו.מןהיציאהתעדוותכלאתממנוולקחת

ה'שלהמעשיםמחמתשנתעוררהההתרגשותואתהרוחותאת
עלהעומדתהנציגותשלעבודתהקצבאתתגבירהיאר.

 22שבגיטו",הקיבוץעלתמדיהמרחפותהסכנותהרחקתמשמר

קולקטיבית.אחריותמתוןהגיטוענייניאתניהלההנציגות
ביותר,תרבהההשפעהבעלההיליבוביץ,מ.הנציגות,יו"ר
נתקבלואלאאישיות,החלטותהיולאשקיבלההחלטותאן

שוםבגיטוהיהלאהנציגות.חברישארעםהתייעצותאחרי
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הנציגותבדיונישותפוגורליותבבעיות .אחרשרמיציבוריגוף

מאנשיוכןוהפועליםהאינטליגנציהמןהציבורנכבדיגם

בגורלובני·הערובה,בפרשתבדיוניםהיהכןהמינהלי.המנגנון
וכדומה.הירושהבזכותהילדוה,עלבאיסורמזוביצקי,של

עםבמגעבאותפקדייהםשבזכותבאנשיםנעזרההנציגות

בית·היהביותרהחשובותמעמדות·המפתחאחתהשלםונות.
בפעילותוביותרמעונייניםהיושהגרמניםפרנקל,שלהחרושת
זה,רושת nבבית·עמדרת·מפתחשתפסור,אבשיםהתקינה.

מילאקרובותשלעתיםנץ,שמואלוכןמודרלאלהיובינהים
גםאלאקשריםבעלירקלאהיוהנציגות,מסעםשליחויות

אתהנציגותביקשהפעםלאהגרמנים.עלהשפעהבעלי
השלטונות.אצלהתערבותם

שבגללבעלי·מלאכה,של"אריסטוקראםהי"בוצרהבגיסו
לעתיםמסרגליםוהיוהגרמניםאצלמיוחדביחסזכומיומנותם

לעתיםהנציגותבעזרהלמיז.L,ל,כן,לשלטונו.תהגיםרביןלתוון
מגפייםבתפירתהצטיינותושבזכותקפליוש,זלמןבסנדלר
 2הגרמבים,נמדייקרבןלשחררפעםלאהצליח

ללאהבלעדית,אחריותהעלפעלהשאורליבגיסוהנציגות
שוםקיבלהלאהיאאחרים.בגיטארתהירדנראםיםעםקשרים
מגיטואנשיםבארכשאורלילעוררתלבהיח"רמבחרז.עזרה
עםקשרבוצרלאאבלמסחריים,בענייניםומקרבנהוילנה

מסוכןהיהיודנראטיםביןפעולהשיתוףאחרים.יודנראטים

מדי.

שללפועללהוצאהסמכויותביתנוההיודיתהנציגותבדיי
אתלשנותארלמנועאפשרותלאאןהשלטונות,פקודותכל

אתלרבןבידיהעלהקרובותלעתיםהיהוידם.עלהגזירות
עדהוגבלוה"קסירקום"בתהליךמסריימת.במיהדהפקודות
ה"לאגר·למנגנוןשבהפכההנציגות,שלסמכויותיהלמינימום
אוםתכשאורליבמנגנוןנשארומםריימתתקופהלייםר".
בנובמבר sב·ה"אקציה"אחריבנציגות.גםששירתוהאנשים

צורופרבהי, nמשנייםכאשרהנציגותשלידיהרפו 1943

בסוףבעשוהאישיםחילופיוהזקנים.הילדיםשללמשלוח
היהודי,משרר·העבודהלמנהלפאריזרג.שלמינויועם , 1943

המחנה.לראש- 1944ומפברואר
(קלייפדה)מממלהגיעהואגרמניה.לאשהנשויהיהפאריזר
שיעוריםממתןהתפרנסהמלחמהבפרוץ . 1939ב"לשאוולי

עםלגיטוהוכנסהגרמניםעל·דייהעירכיבושאחריפרטיים.
באףבחרהולאעקרונותיהעלעדמהוג.רמניהאשתוההיודים.

שביואתאותהלשחררהיושעשויותהאפשרויותמשתיאחת
אבהוותהכחשתאוגירושין :הביטואלבעלהעםמהליכהליידה
טוביםהיוהביטותושביעםיחסיהילדיה.לשניפאריזרשל

בגיטו."שליט"בעשהשבעלהעדגמורלם,שפרלאוגורלה
ושםבבית·הסהור,פאריזרנכלאכלכליתעבירהבשל
משארנבדללאכיאףהס..ו,פקדייאלכנראה,התקרב,

הציגה"ברלין"בבית·המלוןעבודתובתקופתרקהאסירים.
שאליו ,פרםםרהארפשםררמפיררבפניהמלוןמנהלתאותר

(משרדה"ארבייטסאמט"לראשמיבהוהלהמא.דהתקרב
ל"לאגראלםסטר".- 1944במארסמכן,ולאחרבגיסו),הענודה

אףזר,בתקופההשתנהפאריזראלהביסותושבישלחיסם
האנשים.מןחלקשלאמונםאתולרכושפניםלהעמדידיעכי

היוושוחדושחיתותבגיטר,המוסריתהמשמעתאתהפרהוא

כסףמהיהודיםסחטפארזיר 2"שלטונר",•תחחיומיומילדבר

מסיבות·הוללותאירגןלנשים,נטפלשברשותם,ודברי·ערן
כשליטעצמוהרגישהואוזוועה.פחדרגשותעוררהוהתנהגותו

לאהפרטית.לתועלתוניצלמעדמוואתהגיםושלהבלעדי
הלךבבוגםבגיטר.בעלי·המלאכהאתניצלמהגרמניםפחות

להשיגמאמציוהביטו,שלהאחרוניםבימיומעשיובעקבותיו.

כדיבעשרלגרמניה,היהדויםלהעברתקרונותמחירבכל
מןהורדוומשפחתוהואהיהודים.מבקמתעורו"את"להציל
נטלפאריזרמזעמם.ניצלורכךליעדהשהגיעהלפניהרכבת

בידר.הפקידוהידויםשכמהחפצי·ערךגםעמו

הגרמנים,שלהגלויסובבםמשתף·פערלה,שלזהטיפוס
לצייןראויהגיטר.שלרא,חררביםבחדושיםהאווירהאתהעכיר

משתפי·קבוצתסביבולרכזהצליחולאלבדופעלחראכי
המקום,מבביהיולאהםשגםשניםי,אולאחדפרםפעולה,

מניצולותאחתגילתההמלחמהאחרי 2גרבסקי,&אדיךכגרן
פאריזר,אתבגרמניה,סובייטיתבמפקדהשעבדהשאורלי,

פאריזרהופיע 1970ב"ברוקהשלבמשפטולדין.אותוובתעה

כע.ד

פעילרת

חצי·ליגאליליגאלי, :מישוריםכשלרשהפעלההנציגות
צוויאתלפרסםהנציגיםבאלצואח,דמצדובלתי·ליגאלי.

וללאעיוורתבצררהביצערםלאשני,מצדולבצעם.השלטונות

באנשים.התחשבות

שהושגדברההיודים,מצבאתלהיטיבשאפוהנציגותחברי
בקיץלהימנעכבסירןלמשל,כך,מרובים.ובמאמציםבעמל
אמרברדווילישרק,הכבולמחבהשלמחדשמפתיחתו 1943
תסכיםלאשהנציגותהשלטוןלפקדייבגלויהנציגותיו"ר
רצח,מכרתהרבו"אנשיםבולמקרםאנשיםלשלוחאופןבשום

רשרלץגיבטרלבעלי·מום.היומחציתםוכמעטניספרעשרות
לאכישישתדלוהבטיחוהגרמני)משרד·העברדה(מנהלי
התנהגות-אחרבמקרה 28לרדווילישוק",יהודיםיישלחו
גרמניכללברךהיהודיםאתשאילצובשדה·התעופה,שוטרים
אמצעים"לנקוטהנציגותהחליטה-ובריצההכובעבהסרת
והשחז·המאמציםעל 27ההשתרללות'.'אתלהפסיקכדימיידיים

ב"גביטס·החלהגרמניים,השלטונותאצלהנציגותשללבות
 :הבאההעדותנשארהב"גנראל·קומיסאר",וכלהקומיסאר"
מאבקפועלי·הכבולשחרורעלנאבקהההיודית"הנציגות

במסי·בשדה·התערפה,מקומות·עבודהומצאהיגעההיאנואש.

אנשיםעםהתקשרההנציגותאחרים.ובמקומותלרת·הברזל

המבררת.מןההיודיםאתלדרושעלהיםוהשפיעהבעלי·השפעה
 !u:בהצלחה'.'הוכתרההנציגותשתדלנות

העבודותשביצועכךעלעמדההנציגותכילציין,הראוימן
שללקיומםתנאיבכךראתהשכןמעולה,היהיהגרמניםלמען

בגיטרהפועליםזכרזובקודת·השקוכהמתוןהביטו.תושבי
חברישלגישתםוהתושבים.הנציגותמצדרבהלהערכה
ולראותהאפשרככלמעמדלהחזיקהרצוןעלהתבססההנציגות
עבדוההפסקתלכלהתנגדולפיכןבעלרת·הברית.בבצחרן
עובדיהכריזוכאשרחבלה.למעשיארהיהודיםהעובדיםמצד
ם, it 'המבשלתפיטוריבגרבחמאהשביתה,י tcיצ'י tcלינקמחבה
•ו:,הישנותהוהזהירההמחנה,אנשיהתנהגותעלהנציגות"רגזה

במקריםכילציין,ראוי 29חמררוח",תוצאותלהביאעלולה
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הגרמנים.מדיניותאתהנציגרתמדיניותתאמהמסויימים

לעיבודבבית-החרושתכיחודלעובדים,זקוקיםהיוהגרמנים
הכבול,במכרותכגוןאחרים,במקומות-עברדהוכןעורות,
לעבודותמלצאתהתחמקוהליטאיםהמקוםשתושבימכיוון
התושביםכלעלעבודת-כפיההונהגה 1941בסוףקשות.

הלי-העצמאי"המימשלשלהיועצים-הגנרלייםב"אוסטלאנדיי.
פעולהלשתףבבקשההמקומיתהאוכלוסיהאלפנוטאי"
בגרנמיה.אועצמהבליטאהעבודהבתחוםגםהגרמניהדיירעם

החובה"בייעבודתהועסקו 1942יולימחודשהנתוניםלפיאולם
הגרמנים 3עצים,טובכריתתכבולבכרייתאנשיםד oooכ-רק

יהודי.·עברדה nבכולהיעזראיפואנאלצו
טובתשלבעיקרוןהנציגותדגלהחרבת·העבודהבעניךגם

האנשים,בעיניצודקתנראהתתמידלאהעבודהחלוקתהביטו.
נפגעוולעיתיםקשה,לעבודת·כפיהמרוחקיםלמקומותשנשלחו

לשלוחהעדיפההנציגותתביטו.תושבישלאישייםאינטרסים
פליטים.אובודדיםרובםמקצוע,ללאאנשיםלמחנות·עבודה

סידורהעונדים.שלובגילםהמשפחתיבמצבםהתחשבהגםהיא

היהודים.מצדשליליתהערכהעוררהעבודהחלוקתשלזה
הגרמנייםהשלטונותאליהודיםפנושבהםמקריםגםחיו

-למחנותלהישלחלאמנתעלחסות,בבקשתהליטאייםאו
השל·ללחץלהיכנעהנציגותבאלצהכאלהבמקריםעבודה.
הביטומתושביחלקשלקיפוחםבדברדעהרווחהטונות.

במקריםויתרהלאהנציגותהטובים".הקשרים"בעלילטובת
השתמטותעלכעונשבמחנותלעבודהאנשיםנשלחושבהם

אחרים.יהודיםכלפישלילייחסעלאומחובת·העבודח
אףהביטולצוניהנציגותדאגההבלתי-ליגאליבמישור

הפנימילסדראחראיתחיתההנציגותבלתי·חוקיות.ברדכים
ופרט.פרטכלחייועלהכללחייעלמאבקניהלהאךבגיטו,
לידישנפלוקרבנותהצלתחיתההמסוכנותהמשימותמןאחת

גםשובות,עבירותבעקבותחייגישטאפו"לידיואףהמשטהר
היהודיםלמעשיאחראיתאיבנהשהנציגותגרסוהשלטונותאם

לגיטו.מחוז
היהודיםשרידילשאוולילהגיעהחלו 1941/42בחורף
 :בישיוביהםהיהודיתהאוכלוסיהחיסוללאחרהסביבה,מעיירות

ליבקובה,טלז,רדווילישוק,קורשאן,קלם,טאווריג,ציטוביאן,
תעודותהשגתבעייתעמדההנציגותבפניועוד.פוסבול
קבועים.תושבי·גיטושלסטאטוסלהםשיעניקולמענם,

(לפיהביטותושבימספרעלבקפדנותפיקחוהשלטונות
הגרמניתמשטרת·הבטחוןראשפקודתלפימנות-המזון).קיצוב

להודיעצריךהיה , 1941בדצמבר 1sמ·ציארני,דיירכשאורלי,
 1942בפברואר-20בהביטו.תושביבמספרשינויכלעל

ולהבאשיימכאןליבוביץ,למ.משטרת-הבטחוןפקידשובהודיע

מןהביטואלשיבואיהודילכלאחראיהנציגות,יויירהוא,
 31כניסתןיי,עםמידלמשטרת·הבטחוןלהודיעחייבהואהחוץ.

הנציגותחבריהסדירומטלז,אנשיםקבוצתהגיעהכאשראולם
צירפומפח,מגן·דודשלטלאיהכינוהםלגיטו.כביסתםאת
והתעודותהביטו,אלהעבדוהמןהחוזריםלפלוגותהאנשיםאת

הפליטיםשלבעיותיהםשכלמקריםהיו 32הביתה,אליהםהובאו
וללאבסודיותהנציגותחבריעל·דייבפתרולשאוולישבאו
בודדיםלגיטוהגיעוקרובותלעתיםעצמם.הפליטיםדייעת

הוסגרוחלקםבמחבואיהם.סכנהלהםשנשקפהמשפחותאו
תחתלשאווליוהובאומחבוא,מצאושאצלםהליטאים,על·ידי

והעברתםשחרורםלמעןרביםמאמציםעשתההנציגותמשמר.
 33לגיטו,

לעובשיםוהנדוניםהאסיריםשחרוראתהשיגההנציגות
שלמוגברתבאספקה :שונותבדרכיםלמוות,ואףחמורים

לעתיםוכדומה.שוחדבאמצעותלמכרות-כבול,עובדותידיים
מצרכי·מזרןהברחתעלחמוהרבצורהאנשיםנענשוקרובות
מאמצינזכרתמוות.עונשחלהרייך","רכושגבינתעללגיטו.

~מלו,וזרדשפיראכזועבירה","לעמעונשניצלוהנציגות
לפיבחשאיהוצא-שגנבוהעורות-הראיותכשחומר
העורותהליטאי.ראש-המשטרהמגירתמתוךהנציגותהוראת
 84לסגנו,שוחדכמתתהועברו

נהגומסריימיםיהודיםעםאישייםחשבונותעריכתלשם

מסוכנתחיתהכזאתהאשמהב"קומוביזם".להאשימםהליטאים

שהואשמויהודיםלהצילדב,ציגותהצליחהמספרפעמיםביותר.
העיירהמןוחירש,ברקוםבלומזון,במקרהבייקומוניזםיי.

ששלושההעיירה,·כומרבעזרתהנציגותהוכיחהליבקובה,
היוהם :מעמדםבשלקומוניסטים,הליותיכוליםאינםאלה

 35הסרבייטים,על·ידיהולאמושעסקיהםוסוחריםחנוונים

אותםהחזיקותחילה :אחדיםבשלביםנעשהיהודיםאמסר
לבית·העבירוםמכןולאחרהליטאית,המשטרהשלידבכלא
על·ידישתוארלשמצה,הידועבמרתףהייגישטאפויישלסוהר
מוכתמיםשקירותהים ...חדריםשניהיו"במרתף :האסיריםאחד

היההראשוןבשלב 86 ," ...אזזעזעובילאובכיצעקות ...בדם
אפילולשחדקלהיההליטאיםאת-האסיראתלשחררקל

ירעדובוהאדום,בית·חסוהרהיההבאהשלבב"לגימהיי.
מןהיהודיםאתלהצילכדימיוחדים.חדריםשביליהודים

במקרהמאמץ·יתר.מהנציגיםבדרשומבית·חסוהרח"גישטאפו"

נידהכלהנציגותשעהתרפי,נשאלאהשתדלנותשמבצע
להעבירמצליחיםהיולפעמיםהאסירים.שלחייהםעללתקל

מרעבבכלאשמתוכפימרעב,ימותושלאלנדוניםפרוסת-לחם
היהבית·הסוהרגרודזבסקי.·וישראלגלייכרמ.פרייליך,פ.

אףביביהםרחיההביטו,מגדרבלבדמטריםעשרותבמרחק
הביטועםקשרעללשמורהצליחוהאסיריםמשותף.קיר

הביטומןואילולגיסו,החצרמןשנזרקופתקאותבאמצעות
בית·הסרהר.לגדרמעבראלחבילות·מזוןזורקיםהיו

הביאיוםכלוחהדר.מתחמלאיםהיובגיטוחיום·ירםחיי
הכללעיתיםנראהרג,יטרלתושביאםגםחדשות.סכנותעמו

אדם.חייבהצלתבקביעותעסקההנציגותהריכשורה,

בחיפושהמונית."אקצית"סכנתבפניהביטועמד 29.8.42ב"

וג.דולשרובםאיש, 27 (העבוהדמןהחוזריםאצלשבערך
יוםנאותרשערךה"גביטסקרמיסאר",על·ידיבבי·נוער)היו

תפרחי·ארמה,תפוחי·עץ, :מצרני·מזוןהוחרמובגיטו,ביקור

רשימתאתלמסורהנציגותנדרשהלמחרת sועו.ןדביצים

אתמסרורון·ל,רי,שרהנמראנשים,כמהה"עברייבים".

מןהחוזרותביןהיוואחותהררן·לרישרתלנציגות.שמותיהם
למבועכדישמותיהןאתלמסורעליהןפקדאביהןהעבודה.
מסרןהעובדיםכללאאולם ssשם,היושלאבאנשיםפגיעה

השרימה,אתלמסורהנציגותסירבהנאשרשמותיהם.את

יתייצבוה"פלילי"בעברםהידועיםאיש sש·סהגרמניםדשרו
לאחרבית·הסוהר.בשער , 12בשעה , 1942בספטמבר-2ב

גםהשתתפושבהבישיבההנציגות,החליטהליל·שימורים
המש·שמרתאתלמסורובציגי·ציבור,המינהליהמנגנוןאנשי
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העלהמיכדררלאכבני-ערובה.הנציגותבשייבתםי Dתת
גזירתהוחלפהלמזלם S9.ן nהפ-אנתקבלההl'יאןזן,הצהע

מארק. 20,000נסןבקנסהגרמנים

שלגזר-דיןביצועלמנועהנציגותהצלחיהלא-6.6.43ב
עמדהתלהיבצלמזרביצקי.בצלאלעלשנגזרומבי, Dבתלהי

ק"ג 150עם-20.11.42בנתפסאשרדרבקין,הגיטוק tQגם

השתליהה"גביטסקומיסאר"רצהמזרביצקישלבמקהראפונה.
באקראי.זולמטרהנבחרמזרביצקילהידוים.לקחתשמש
בספ·להאשימואמתלהחיתהומצרכי-מזוןסיגריותתפיסת
ה"גביטס-גזרביוני-2ובבמאי, 31ב·נעצרמזרביצקי • 0סררת.

הנציגותביוני.-6בבפומביבתלהילומותדינואתקרמיסאר"
שליחיםנשלחוימיםשלושהבמשךחייו.להצלתהכלעשתה
וקרוביו.מאשתובקשותנמסרוהגרמנים,אתולשחדלשכנע
התקווהאתהרצוןהפיח"אף·על·פי-כןהצלחה.ללאאולם

עצמוהאואםהאחרוןברגעאותריחןושה'גביטםקומיאסד

 41האחרון'/לרגעהיאהאחרונההתקווה ...נוכחהיהי

לעמודוהנציגותהגיטרהידויעלחיהמזוביצקיבפרשת
הגרמניםפקודת-עליהובנוסףעצמה,התליה :כפולבעינוי

התלייניםאתויעמדיועמוד-התליהאתיקימועצמםשהיהודים

בעיהבפניעמדההנציגותהאיש.שלמותרלקביעתוהרופא
מורחבתבישיבהזהתליהביצועאתהלטילמיעל :מוסרית

חרייבו , 1943בירכי-3בשהתקיימהועסקני-ציבור,ההנהלהשל
לשמש • 2בעבר,שביצעובעבירותדיועיםשהיואנשיםשני

התליינים.בתפקדי
להמשךאספקהתוספתגםנכללההנציגותתפקדייבין
מצרכי·ליגאלית-למחצה.בדרןשנעשהדברבגיסו,החיים
חודשמדיבתנאי-רעב.קיוםאיפשרוהשלטונותשסיפקוהמזרן

בכללם,והילדיםהגיטר,תדשניהמוקצבות.המגדתהוקטנו
קצהרתקופת-זמןנמשןרקוסוכר.בשרחלב,מחרסוסבלו

למניעתהרבהעשתההנציגותקטנה.חלבכמותלגיטרהוקצבה
בגיטרמרעבמורתמקריהיושמעטיםלצייןישלזברתהרעב.

אתניחרדלהשביע,בהןההילאמכרת-הלחםכיאףשאורלי,
המאפיות,בעליעםהסכםפיעלקשה.בעבוהדשעבדואלה

להוסיףלשכנעםהנציגותהצלחיהגדול,כסףסכרםותמררת
אתהמוקצבת.מנת-הלחםעללחםלשנוספיםקילוגרימם

ביורת.לנזקקיםהנציגותחילקההנוסףהלחם
הקרןלה.רדומותזולמטרהמיוחדתקרןהיתהלנציגות

ובה nממסי·ברשותה,שהיובסדנאותהנציגותמרווחיהרקמה

החלטתלפינפטרים.בירושותומחלקאמידים,תושביםששילמו
לנציגותניתנה 19.12.42-43מהונציגי-ציבורהנציגותישיבת

תמררתפרטייםאנשיםחפצילהחריםהכרח,שלבמקרהזכרת,
הגרמנייםה'זtלטונותאידםבעקבותנתקבלהזרהחלטהפיצויים.
מרא•ז~,יתראמכם,שאורלי.גיטרלהיודיתשלרמי·שכרלהפסיק

רח"גביטםקרמיםאיראט"התשלומים,שיטתבגיסובוטלה 1943
קיבלולאזאתשיטחלפילדייו.הגיטרכלכלתאתלקבלתכנן
עליהדרהתכניתומצרכים.מזוכרתאלאכסף,חגיטראנשי

היא.צהר-כשלעצמו"השינוי :בהירביזםכרעםהנציגות
האפ-תבוטלזהעםויחדמקוררת-האספקהעםקשרנוינותק
לכךנוסףרשמי•:••באופןלאהדצ,מןדבר·מחלהשיגשררת
העובידםשילמוהמיסויעקרוןלפימיסים.הותשביםכלשילמו

ביטולאחריגםהוצאותהים.לפי-עובדיםושאינםשכרם,לפי
עבורבעברהרצאותהיםלפימסהאמדיםישילמושכר·העבהדר

שננזחצרןומתוןנבעהמסיויערןויחגיטר.בחנותקניות

הצלחתאתהלבטיחכספיםיאמצעםיהנציגותבדייהיירהצורן
הגסיו.להגנתפעילותה

מברחייםבליספסרים.כשאורליגםהיוגיסו,בכלכמר
עלהיםהטילהלאולכןלהתקיםיהגיסריכוללא("שמוגלער")

הוברחובלילות,ניחדרחוקי,בלתיבאורחעונשים.הנציגות
התנגשויותחיופעםלא • oבהמן.תואפילומזוןשלכמרירתלגיסו

תרעלתהספסריםהביאוכאשראולםהנציגות,לביןספסריםבין
לאמדית·הדין.אתהנציגותעמםמציתהלאלכלל,כלשהי

הספסריםהתעלמובלבדהפרסיתלתועלתםכשבדאגתםכן
אבארשחאירגן 5.10.42ב"התושבים.כללעלשהביאומחסכנות

חמש·על-דייהמוחרמיםמצרכי·הארכלמחסןעל"התנפלותג'

ראשהמשטרה,הנציגות,בחקירההשתתפוההיודית.טרח

הפושעיםהיחדרי.בית·חדיןרגםש~מטאסהליטאיתהמשטהר
הפושעםיאחלהעבירהשתדלוההיודייםהשלטונותבכל.חרדו

הביטחון.למשטרתיימסרושלאכדיההידוי,בית·הדיןלרשות
מןשלרשהלגבירקלדברהסכיםהליטאיתהמשטרהראש

שלרשתהביטחון.משטרתאלהובלאבראשהאבלהכנופהי,
רוחובמאסר.במכותהחירדיבית·הדיןעל·דיינענשוהאחרים

הפעםזאת-הגיסררעלהנציגותעלשרתחגדולדיכאוןשל
 • e ...נפשרת"דינילדרךבגיסוהיהודייםלמוסדרתהראשונה

לתרעלתושפעלמינהליעובדעלכשנודעאחר,במקרה
והעבידההנציגותאותרפיטרההתושבים),סינרן(תרדהפרטית

הענישההנציגותבמכררת·כברל.קשהפיסיתלעבדוהאותר
אתהענשיהרכןפקידים,מצדושלנדתארהזנחהעלגם

עלשהוטלהעונשכגרןחגיטר,חשבוןעלשהתעשרוהפקידים

קואופרטיבים.עובדי

צרכידם,אתלספקהנציגותדאגהליגאלית·למחצהבדרך

לאלהנעלייםנתפרוביוזמתהחגיטר.תושבישלהירם·ירמיים
הוסברהדיורתנאי ;הגיטרמןרבבמרחקהיתחשעבודתם

בנייתדיודת,לתיקוניחמרי·בניההשגתעל·דייהאפשרככל
לעתיםלמחנרת·עבדוה.וצריפיםבגיסורלים nלבית·חמבני·עזר

בירתו.קשרתעברדרתביטולגםהושג
הצורים,מעדייםהליגאליכמישרוהנציגותשלפעילותהעל

הוראות,לביצוענועדואלחהנציגות.מסעםרחאזחררתחפקרדרת
איסוריםעברדת·כפיח,כגרןחגיטר,תדשניכלעלשחרסלר

m ,אפרסירכושהלאמתגבלרתi מבחוץ.השוברחומצרכי·מזרן
הנציגותשלבפררטרקרליםנשמרווהפקודותהצוריםרוב

נשתמרו).לאעצמם(המסמכים

השלטונותעלמקובלותהיובפומביבפרגרלי·גומיהלקאות
לשחררבמאמצהיהצליחהלאשהנציגותובמקרההגרמניים,

עונשיםעללהדויענאלהצהיאזה,גופנימעונשהנדוניםאת
ביצועם.בשעתנוכחיםלחיותהתושביםמכלולדרושפומביים
לסרלדיארירתקריאותהנציגותבפקודותנשמעושנימצד

ייחסההנציגותבגיסו.תושבכלמצדאחריותולהרגשת

עונשלהטילמכוחהההיואמנםבגיטר.למשמעתרבהחשיבות
בגיסו,בית·הסרהראתנהילההיאבית·חדיןעםחידמשמעתי.

אי·מילריעלהציבורי,הסדרהפרתעלנדוניםישברשבר
הנציגותגידופים.רעלהיודיםלגביבכוחשימושעלתפקדיים,

שלקפדניביצועעלמסויימיםבמקריםלעמדוצריכהחיתה
הגיטו.עללשמורמנתעלהשלטונותהוראות
הנציגותבגיסן.לדיותעלהאיסורהיהלנציגותקשהמבחן



ליטאיהדות 198

פקדות"לפי :לאמורהתושביםשלהאחריותחרשאלפנתה
בארגרסס 15ירםעדרקבגיסוהלדיותמותרותמשטרת·הביסחרן

מתחשבותאינןאםההרות.הנשיםעלגדולהאחריות ... 1942
רמש·הןלמיתה,צפריותשתהיינהסכנהישזאת,בגזירה

חולף."הזמן :-2,8.42בהופיעזהבנושאצרערד 47 ," ...פחרתיהן
זכורנה, Iוחרקאיברבאוגוסט 15ירם !מגיעההאחרונההשעה

בבית·לדיותערדתהיינהלא-15השאחרייהרדירת,נשים
יולדותשתהיינהאסור-15השאחריזכורנה,בגיסו.החולים

הפרסיות.בדירותקפדניתביקורתתיערךפרסיים.בבתיםאף

היהודיותלנשיםלעזוריהיהאסורולאחיותלמיילדותלרופאים,
אלחמ,ר.בעונשייענשזהאיסורעלהעוברכלבלידתן.
אברולמשפחותיכן.לכןהמסוכנותהתוצאותאתתשכחנה
המלהעלהחזרה 48הנציגרת",-האחרונהבפעםבכןמתר~ם

היחסאתמדגימההיהודיות,הנשיםאלהמופנית"זכורנה",
האיומה.במציאותהברירהחוסרואתזרלגזירההנציגותשל

הסכםפיזנלהיהודים,הרופאיםהיואנוסיםדברשלבסופר
המועדאחריבגיסושנולדוהתינוקותאתלהמיתהנציגות,עם

עלעובדותירושלמימביאבכתב·דירהשלטונות.שקבעו
 49צעיהר,אםשלתינוקתהמיתרברבגיסו,מסרייםמקרה

הבריחותחיתההנציגותבפנישעמדההמסובכותהבעיותאח,ת

היחסי""השקסבתקופתלבריחותהשליליהיחסהגיטר.מן
האחריותמעקרוןנבעריותר,מאוחרותבתקופותהיחסושיברי

כולו.הגיטרטובתשלומשיקולההדדית,
על·פיהנציגותפעלההיחסי""השקטשבתקופתלהניחיש

היוזאתבכללו.מחוצהמאשריותרבטוחשבגיסוהעיקרון
ממחנות·ברחוובעיקרקרובו,תלעתיםבודדיםשלבריחות
מקלט,למצואהבורחיםהצליחולאהמקריםבררבעבדוה.
בריחותלמניעתשהדמיניותלהניח,קשהלגיסו.לחזורונאלצו
הוכיחוהנציגותחברילחיהים.הנציגותחבריפחדמתוןנבעה
לציידראויהכלל.למעןחיהיםאתלהקריבנכונותםאת

שיוסףבטענה,לברוחיוסףלאחיוחידשהלאליבוביץשמנדל
"אתה :כולוהגיטרעלאלאהמשפחהעלרקלאאסוןימיט
 50שלי",אחאתהמ,כר,אתהמהגיטר,אחדלא

מפעי·מרוציםכנראה,היו,כשאורליהגרמנייםהשלטונות
הןחיוביותהיוהגרמניםשלההערכותהנציגות.שללותת
כשדיברופעםלאשציינוכפיהנציגות,כלפיוהןהגיטרכלפי
נפרצהחיתהזודעההגיטר.שלכביכולהטוב""שמרעל

והחרוץהשקטחראשאורלי"גיטר :הנאציתהמפלגהבחרגי
שאםפעם,לאהדגישוגרמניםפקדיים 51באוסטלאנד",ביותר
כלליתמדמיניותהדברנבע-לגיסוהמונית"אקציה"נשקפה

 n2 ...עצמןהביטוהתנהגותבגללרלא

כלשהןאשליותהיושלנציגותלכ,ןגרמוכשאורליהנסיבות
עללשמורכדישבדיה,והאמצעיםשלהכוח·השיכנרעבדבר
קרבנה,ריגה,-הסמוכיםבגיסאותהמתרחשלנוכחהגיטו.קירם
כןבגיסו.יותרבטוחיםשאורלייהודיעצמםחשו-וילנה
ספטמברעדלבריחותהנציגותשליחסהאתלהסביראפשר
וילנה.גיטרחיסולעלהדייעותלגיסוהגיעוכאשר , 1943

מדיניותהאתלשנותהנציגותאתדחףוילנהבגיסוהמתרחש
גבול"ר"אי·הסגתהקיום""שמירתמדיניותלבריחות.ביחס
למצאיות.ערדהתאימהלא

בדימרקרטיםלאואףבליטאיםאמרןנתנהלאגםהנציגות
קיומותקופתבמשך-עצמובעדדיברהמרהנסירןשבהם.

היהודיםאתלשאררלימביאיםקרובותלעתיםהיוהגיטרשל
הוסגרוכןעל·ידהים.הוסגרואןליטאים,אצלמחבואשמצאו

בעיירהשהוסתרהנעדרתקבוצתורעייתו,לרנץיוסףד"רהזרג

המאסרמןהללושלשחרורםלמעןהמאמציםואחרים.טרישקי
המציאותלהורג.בהרצאתםנסתיימוולעתיםהצליחו,תמידלא

להצלחה,הסיכוייםהבורחים.שלהמועטתההצלחהעלהצביעה
ה"קסירקרט"בתהליךמועטים.היוהריאפסיים,היולאאםגם

קיימתחיתהלאופורמליתהנציגות,שלסמכויותיהצומצמו
יהודית.נציגותערד

במדיניותלשיבריגרם 5.11.43ב·הילדיםחיסולמבצע
בריחהשלאפשרותכלעדודהומאזבגיסו,היהודיתהנציגות
עםבמגעבארהנציגותחבריששרדו.הילדיםהצלתוניחדר

התחמקוהיהדויםהנציגים . 6.11.43 "ואחרים.לאפיסהכומר

החשובים.הליטאייםהעסקניםכלדלתותעלוהתדפקוהעירה
קיבלולאאולם !ילדינושאריתאתנאהצילו :התחננוהם

פרטי,באורחסדיורים :שוברתתרכנירתצצו ." ...מאישעזרה

 53דעדר,ליטאייםבבתי·יתומים

מסתתרים, 10שלקבוצהמאתמכתבזמןנאותרנתקבלכאשר
אתשבדקהלאחרלבורחיםוכסףבגדיםמזון,הנציגותשלחה

ברהמקרה,אתלציידראוי 5המתררן,>הליטאישלנאמנותו
ילדשהחביאהלליטאיתמקרן·הנציגרתמארק 5000שולמו
נתרןהיהלבריחותהנציגותשלשיחסהמסתבר 55הירדי,

והנסיבות.לשינוייםבהתאםלשינויים
ערבהנציגותשלהתנהגותהשאלתהיאפררבלמאטית

למחתרת.ויחסהוהזקניםהילדיםשלה"אקציה"
עירנרתחיתהלאכילומרניתןהילדיםשלל"אקצהי"אשר
מזכניסהיוולאהמתרחשאתהבינולאהנציגותחברימספקת.
היההעיקרישיעודההנציג,ת,הגיטר.עלהשונחתהלמכה

ולבחרןהמשמרעללעמודחיתהצריכההתושבים,חיישמירת
הגיטר.אלהשלטונותביחסביותרהקלואפילושינויכלנכרנה
ל"פתררןהנציגותחברימודעיםהיומדיהבאיזוזירעלא

מדר 56הגרמנים,שתכננהררכפיהיהדויתהבעיהש'להסופי"
קרבנהוילנה,בגיטארתההמוניותהר"אקצירת"וארשהגיטר

נולדהכיצדאיפראברורלאבגיסו.ידועותת 1ע,בדהיווריגה,
האמרנהאתשאבררמ~יןיקרה",לאזהשלנר"יתכןכיהאשליה

 57 ,שרנה"יחיה"גורלנוולכןלנר"זקוקים"הגרמניםכי

בסתיווערמה.דמיהשלדרךבחרושהגרמניםלציידראוי
כלכליות,עבירותעלהנענשיםבמספרניכרתירידהחלה 1943
לגיסו,האחראיהחדש,הס.ס.אישערנשי·ראורה.הוטלוולא

לכןקררםהיואמנם, .לכןשציפובלאלפתעתקףפוסטר,
שילדיםהגרמניםטענתכגרןלילדים,הנשקפתהסכנהעלרמזים
ז ooל·מזרןקיצובהפסקתרכןבשטח,מסתובביםמדירבים

אףארגיללפילמיפקד·ארכלרסיןהגרברותוהדרישותילדים
אםיזרעלאאןבלב,דוילדיםזקניםשלרשימותהלרכבת
משמערתם.אתבחנתהנציגות

היהודיםהעובדיםבידראנשי·מרדיעיזקשריםהיולאלנציגות
שהיואחרים,גרמנייםומשדריםה"גביטסקרמיסאריאט"של

אחד,מקרהעלרקיזרעהגרמנים.תכניותעללהודיעעשויים
ב"גביטסקרמיסאריאס",ההיודיםלעובדיםפנתהשהנציגות
מזרביצקי.ב.עלמרותגזר·דידביטולבעניולעזרתםכשנזקקה
ולמסורלעזורשיכלוגרמניםעםקשריםהיולאאףלנציגות

שגרזבני,;נמקריםכמההייאםגם-הדרוז.סרתהדייעותאת
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ובמקומרת·במחנרת·עבהדו(בעיקרבדדויםלהידוםיעזור
הובלטהילדיםנגדה"אקצהי"שלזזסרגדהילנוכחעבהדו).

שאילוקשרחמנוח·העבדוה,לביןהנציגותביןהקשרחרסו
התוצאות.אתבמדיח·מהלשנותאוליההיעשויקייםההי

יוםוהזקניםהידליםשלה"אקצהי"החלהבמחנרת·העבדוה
ל tcדראוגי tcפאורנצ'יממחנותידליםבגיסו.שהחלהלפניאחד

עברווהזקניםהילדיםעםהמכוניות ;בלתי·דירעבכיווןהוסעו
בשלולנציגות.הגיסרלחושביכךעלשנודעבליהעירדרך
עלהנציגותדיעהלאהמקומית,האוכלוסהיעםהקשרחוסר
מחנרח·העברהדמנגנוןאנשיגםובסביבה.בעירש mהמת

אמרר(הגרמניםה"אקצהי"משמעותאחהבינולאההיודים
המתרחשעללהודיעהצליחוולאלגיסו)נלקחיםשהילדים
שהונחתההקשהלמכהמרכבההנציגותחיתהלאלפיכךלשאררלי.

ה"אקצהי"בזמןצורפוכאמור, . 1943בנובמבר sב·הגיטרעל
דים lהי?סללמשלוחקרסןן,ןב,כץא,הנציגות,מחברישניים

למנועכדיבקפדנותה"אקצהי"אחחיכננרהגרמנים osוהזקנים,
שלהעובדתהארכלוסיהשכלבשעהרביצעוההתנגדותכל

בשמירההגיטראתמקיפיםכשהםבמקרמרת·עברדה,חיתההגיסר

עמדותתופסותס.ס.במדיאוקראיניםוכשפלוגותמוגברת
השערים.מאחורי

 :המחתרותארגוניעםקשריםהיושאורליבגיסולנציגות
אחדהיהליבוביץ,מ.הנציגותיו"רשלאחיוליבובץי,יוסף

קש·היונץא.הנציגותולחבר ;"מסהד"ארגרן·הנרערמראשי
 :שרנותאפשרויותעמדוהנציגותבפניהציוני.הנוערעםוים

לפעילותלהתנגדאומהם,להתעלםהמחתרות,באנשילתמרך
המחתרתבהקמתתמהכהנציגותהנוער.שלהמחתרתית

חבריבדייכסףסכרםגםהפקידהזאת(למטהרנשקובאיסוף
רקאלאפעולה,עלדיהיאתסמכהלאזאת,עםהמחתרת).

תכניתהתווהליבוביןימ.הנציגות ,,,,,הקצים.כלככלות

חוסרבשלאולםהגיטר,חושבישלמאורגנתלבריחהמשלו
 ~ 9תכניתו,נתקבלהלא-הנציגותחברייתרמצדהסכמה
הנציגותביחסמכריעיםגורמיםהיוהאובייקטיבייםהתנאים

לתמוךהנציגותשלסירובהכגוןמסויימים,במקריםלמחתר.ת
אחבלמההיאמזרביצקי,תלייתבזמןהמחתרתבתכנית

נשיםשלגדולאחוז-בגיסוהאוכלוסהיהרכבגםומ.חתרת.
דגלהלאשהנציגותלכך,גרמוחנאי·החייםרגם-וילדים

הסיסמההקיים.בשמירתראתהיעדוהואתבמעשי·החנגדרת

אחליווהתאריבערלעבן")זייורעלן("מידאוחם"נבלה"אנו
שהבללהניחאפשרבגיטר.החושביםכלואתהנציגותחברי
לשאחרוןכמאמץהצבא·האדום. ,,,·לעהקרובלשרחורםקיוו

הגיטויהודילהצלתליברביץ)מ.שלוראשונה(בראשהנציגות
שיעכבחחנת·הרכבת,מנהלאתלשחדהתכניתאתלראותיש
לגרמניה,משאורליהיהודיםלשילוחהמיועדיםהקרונותאת
(בריחההמרביתבריחהלשםהגיטושעריאתלפרוץבזמןובו

יצאהלאהתכניתההתנגדות).מתכניותחיתההגיסרמןהמונית
אחלהעבירנאלצווהגרמניםעוכבהשילוחכיאףלפועל

עלהועלומשםורקברגלי 1$פאורנצ'יתחנתערההיוידם
הרכבות.

כלהנציגותמןניסלחהגיסולקיוםהאחרונהבתקופה
הגיטרראשמוללעמודניסולאהנציגותשרדייסמכות.

המנהיגיםנשארואמנםומוסדותיההנציגותחברי eפארזיר.ס

יגלופןפחדואולםהאחרון,הרגעעדהגיסרשלהרוחניים

להתגנחת.ארלברחיההתכניותאתכלשהיבדךרוסוכניופאריזר
לכאוהרשנראתהבדרךבחהרשאורליגיסושלהנציגות

הקשים.לתנאיםהסגתלותזרחיתהלמעשהכיאףככניהע,
יותר.טובבעתדילהאמיןהגיטראנשיאחעודדההנציגות

מוסדות

כיונהל
מוסדותלנציגות.כפוףההיאיש 1soכ·שלמינהלימנגנון
הבריאות,מחלקתהמשטרה,משרד·העברדה,אחכללוהנציגות

בית·הדין,חינוך,החזרנה,מחלקתסוציאלית,לעזהרמוסד
בעליהיוהמנגנוןעובדירובבינוי.ומחלקתבחי·מלאכה
אלהגיסרמןיציאהלהםשאיפשרזמסריימזתפריררילגירת

ראשי· 2מינהלאים, 6נציגים, 5 :כללהמנגנוןוכדרמה.העיר
 61הפקדיים,כלזנןהשוטריםכלמשסרה,

"המינהלה"-המבצעהגרףאתחייבוהנציגותפקודות
אנשירובע.בכל 3אנשים, 6שכלל-(אדמיניסטראציה)

אברמסוןאהווןקרלפניצקי,אייזיק :היוטראקוברובעהמינהל
השלושה.מביןהנמרץבזרגיך,ושמואל

עציםלאספקתביח·החרלים,לניהולאחראיההיבררגיז
נוסדביוזמתולמחנזח·עברדה.גםראחר·כךמשטרה,ולשירותי

בררגיןאמצעים.חסודתלמשפחותוכןלבודדים·ציבורי nמטב
מסוכנות,למשימותנשלחרבותופעמיםשכנועבכושרהצטיין

יחסי·קייםחראהנציגות.מטעםבמשלחות·שתדלנותוהשתתף
להידברכיצדוידעחול•זtותיהםאתהכיררבים,ליטאיםעםרע,ת
יי"ש,בבקבוקהליטאיםהשוטריםאתשיחדפעםלאעמם.

לבורגיןבספסרות.מאשימםכשהואבאיומים,שיכנעםרלעיתים
מה"גביטסקזמי·הגרמניםעםואףהליטאיםעםקשריםהיו

שלחיהיםהצלתלזקוףישבורגיןשללזכותוסאריאט".
תעודותלהשיגעזרהגיטולקיוםהראשוניםבימיםרבים.אנשים
עזרכןמיוחדת.רעדהעל·ידישחולקובגיסו,למגוריםהיתר

לגיסו.להיכנסשוברתמעיירותרביםלפליטים
ויוסףבדרגיושמואלהצילוהילדים,שלה"אקצהי"ביום
בבית-המלאכההחבאםתעל·ידיילדים soכ·(לביא>ליבוביז

חיסולערברבים.אסיריםהצילאףבררגיןהסנדלרים.של
שעמדואסיריםארבעהשלחייהםאתלהצילהצליחהגיסר,
עלהעריםחראהיום.למחרתניריההלורגמוצאיםלהיות

נאסר,זהמעשהועל 62לגרמנהי,לשילוחםוגרםהשלטונות
הגרמנים.עםלקשריוהודרתשוחרראך

מעשירעלדו"חלתתבליבתבונהמעשירכלכלבדרגיו
מעיוהיההואחייו.אתמסכןחראכידייעהותוךאישלשום

בקביעות,ביקרשבהםלמחנות·העברהד,הנציגותביןמקשר

יחדביקרהואבקשותיהם.אתהעובדיםהעבירוובאמצעותו

לאקרובותלעיתיםקובנה.בגיסו(לביא)ליבובץי .,עם
העצמאיתפעילוות 63"דיקסאסור",בוראווהםהאנשיםהבינוהו
לגרמנהיהועברהגיסוחיסולעםלשערוריות.לעיחיםגרמה
באהר"ב.השתקעהמלחהמואחרי

יסודיתבצורההתזוהנענייניאתלמדקולפניצקיאייזיק
בגיסו.מלאי·מזוןולהבטחתנוסףלמזוןדואג

דאגהואבאמונה.חובותיואתהואגםמילאאברמסרןאהוון

יג tלהימנתעלעצמואתסיכןקרובותלעיחיםלבתי·המלאכה.
העבודהחימ•זtךלמעןבלתי·ליגאליוח,בדרכיםחומרי-גלם
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קנהשברמקרתמתוארב"פנקס"בבתי·המלאכת.התקינה
סנדלרייתבשבילמליטאיץע·לברדלרחרח 10אישיתאברמסרן

 84לחייר,סכנתונשקפתנתגלתההלרחרתעםהעגלההגיטר.

הליטאי.לשוטרשניתןהשוחדבזברתבטוב,העבידנגמרלמזלו
ברלרביץגרשוןריץ,תרמן :היוקאררקאזנורבעהמינתלאנשי

הליטאי.בסייםצירשההירתיקיהודיעסקן-אברמרביץרבד
רחררצים.מנוסיםאנשיםכולם
שעסקולרחובות,אחארים-סדרניםהיורךהמנגבפקיידביד

לאספקתאחראיםהירהםחשמל.ותשלומישכר·דירהבגביית
מרבולרחובותהאחראיםחיוניים.לשירותיםרכןעצי·הסקת

נזקקושלאחופשייםמקצועותובעלימבוגריםאנשיםמקרב
התנאיםרעלברחןבןתהבקיןךעלשמרןהם 6Gלשיררתיהם,
ובקירןסדרעללשמרוגדולמאמץזההיהואמנםהסניטאריים,

מיעוטאתלזקוףישלזכותםחמ,ר.ומחסורצפיפותבתנאי
מחלות.שלהמקרים

שמטהר

כלל.ברדךרע,שם·להעשתהבגיטארתההיודיתהמשטרה
הנתוניםאחיםעלפיקוחשלהתפקדיעצםלשמצהזכורים
בירז·רלעיתיםברצון,קיבלושאנשי·המשטרהרהערבדהבצרה
ארלםשרנות.מפריררילגירתונחברהגרמניםמידיסמכרירתמתם,
רפח.דשנאתהמעוררלגרדםהמשטרהחיתהלאשאורליבגיטר

השוטריםתיר"לאאמנםבהבנת.השוטריםאלתתייחסוהתשובים
כשוטרים,תפקדיםבתוקף 66הגיטר"אנשיעלבירתוחביבים

כבני·אדם.הערכתםלגביכןשאידמה
עונשביצועהיההשוטריםעלשתוטלותר.ביהקשתהתפקדי
תערנשאתהשוטריםביצעוכךהגרמנים.שתטילוהמלקות,
עונשםאתלהקלתשתדלואםגםמזרן,מבריחיעלשתוטל

לתפקדי(שנקבעוהיהודיםהשוטרים ... 23.5.43 " :במידת·תמ
אתהרציארלכן(קררםבאלרת·גרמיהילקרםגררל),על·פיזה

מלקרת 15ריקות),בשאוררהןהאלותמןהכבדהפנימיהחלק
בלקשטיס,רצרןאתהשביעהאלההלקאהצררתאולםאח,דלכל
קיבלשכברזהאלפעםדמיניגשרהארהליטאי,המשמרראש
ברחובכלאחזרתמלקרתערדקךבנראתהרילקהערנשראת

 ...בזרמיההקהלהתפזרהעונשביצועאחרי ...שלרבאלת·הערפרת
אחר·כךלרגע,הקהלאתהרגיזהבלקשטיסשלההתעללות

 67עלתדי",תקוהרמתרדהצערואתהרגשותאתרהחניקרהבליגו

אלחים,צלםאתאבדרלאכשאורליההיודיםשהשוטריםמכאן,
הליטאיםארהגרמניםעל·דיירנענשרעצמםאתסיכנופעםולא
אחיהם.עלשהוטלובעונשיםלתקלנסיובםעל

בעלינקי,עברבעלימקרבהשוטריםאתבחהרהנציגות

(שאנשימכבי·האשבארגוןבצבא,ששירתובנשק,בשימושידע

שעבוראנשיםארעצמית),הגנהשלארגוןברוארשאורלי
אתהשדריכהאמת·המידהציוניםי.בארגוניםצבאיאימון

הנציגותהפיסי.ונוחרהאיששלאופירחיתהבבחירתההנציגות
 ;בשמטרהלשרתהסכימוכולםלאכיאףהמועמדים,אתהצהעי
גררםהירתתמרן,משארשייחדרםרכחרלים,צהוביםסרטים
לזעורמרצונםאשייים,שיקוליםמתוךתסכימוארתיםדוחת.

יוצאיחלקםושמכילים,צעיריםאנשיםהיורובםלמשפחותהים.
בשמטהרפעילותםאתקשוראלכיאףצויניים,ארגונים

כללבדרךנתפרשלאבמשטהרושידרתםהפוליטיותלדעותהים
בכלאשי 16שוטרים, 32יר i'Iבגיטרארגוניהם.מטעםכמשימה

זרדהמשטרהבראשהראשוןבזמןעמדקאררקאזנורבע esררבע,

פרששנהלאחרהכבאים.צררתמפקדכןלפנישהיהפייד,
היהמחליפומדירתיר.אתתראםאיברהתפקידכיבהרגשיו,

האיסורלמורתבנרהולדתלאחרמתפקידושהרשעתגרץ,זאנרריל
במקצרער.מררהשיינזרו,בולזהתפקדימילאאחריולדיות.על

אחר·כךשמ,נהגבס,אפריםזהתפקדימילאטראקרנורבע

רבאשאזעמדטראקרוברובעהרבעים,שנילעלאחראי
ההיוילנה)גיטרראששל(אחירגבסברלרביץ.ח.המשטרה

מתרד~חירעלכעסררשפךקורנותלעיתיםשתתפרץגאה,איש
הממוניםפקרדרתאחרממלאההיחראטפשרת.שלצייתנות

מסרהילדיםשלה"אקציה"בשעתהיסוס.וללאהרהורללא
לאחרים,חגתמלשמשמנתעלהנאציםליידבתראתבמר·ידיו
 ....כמרה,שינהגו

אתוריסנההמשטהרפערלרתעלבקביעותפיקחההנציגות
מסמכויותיהם.לחורגנטרשלעיתיםהשוטרים,

כפ•אחהים,אתהיכרההיודיםשהשוטריםמקריםגםהיר

פררמך,ב.ברבר,ג.חייט,ב.הגיטר.ותשביבזכררנרתיתםשציינו

גבס,א.טראקר,נורבעראש·המשטרהשלהשתרללדתרעלתעידו
בית·הסרהרשלבצינוקוכלאםיהודיםתינהקרובותשלעיתים

שלעיתיםאחרים,לשוטריםגםאיבהנטורהגיטראנשי euבגיטר.
בשירהמצרילכךביטויוהאחורה.המוסרכלליעל·פינהגרלא
ד oאח",מידי"מכהחייטיךחנההגיטרמשוררתשל

"מסדה",המחתרתיתלתנועהקשוריםתירהשוטריםמןחלק
שלספרר(לפינשקבהכנתראףלארמיםיבימי·זכררךתשתתפו

לאהארגרךהראשונה).הפצצהאתשיינזרךבולתיכנךשליט,
בעיקרשימשבמשטרהשידרתםמיוחדות.משימותעליהםהטיל

יהודיתהיסטוריהשיעורייזמרשוטריםכמהכמקרם·עברדה.

עלארסכנהעללהודיעההירשמיהבלתיתפקידםלילדים.
כשהזהירוחלקית,זרמשימהביצעורביםמרע.דבערדסריקה
דייעתללאמצרכיםהגדרבעדלהעבירסייעוהםבלב.דיחידים

שקיבלולאחרהילדים,שלה"אקציה"בעת ;הליטאיםהשומרים
והילדיםהזקניםכלאתשעהחציתרדלרכזהגרמניםמןפקוהד
קרובותלעיתיםהאתמות.אתלהזהירהשוטריםדאגרבכיכר,
שנפלולקרבנותהליטאיתהמשטהרביןתיורךתפקדיימילאו
שלהאכזריתלהתעללותםקרבךנפלראףרבותפעמיםבידהי.

היהוידםהשוטריםשלזמרתםעלכאחד.והליטאיםהגרמנים
ראשמארגירנאס, . 42בדצמבר 18 " :הבאיםהמקריםמעידים

אתחירםקרא ,) ...באטאסניקחרא(שכינויושער·הגיטרמשמר

רחייםגרץז.הגיטארת,שבשניההיודיםראשי·תמשטרהשני

שלרשתאסורכילר,הדרעירשלאעלכביכול-ברלרביץ
עדרתולקהרג.ב"בננה"מלקרתשלרשרקהרלקתב.היודים.

מארגירנאסשלזכרתרעלרלתתררכחלשאולשתעזמשרםירתר
שני ... 43ביולי 17 " 71תגיטר'.'שלהפנימייםבענייניםלהתערב
רהתנפלרבלילה 12.30בשעתהגיטראלבכנסר(ליטאים)שוטרים

ראיימרעינרהרתגיטר,מןאחדסחברהםבדרכם.שנקרראלהעל
החירדיתשרטו ...בחרררתדרשרהם !מזרעבר.ליורתעליר
ספגחראגםארלםלהרגיעם,רוצתלהתערבניסהרייזתניד

רהסדך.הפטשיביןבתרניםהירהיהדויםהשוטרים 72מכרת",

מצדלאי·אמרךולעתיםהליטאיםהשוטריםמצדלהתעללות
תגיטר.תושבי

התלהיאתבעצמםלבצעבגיטרההידויםעלהרטלכאשר
לאארטןשבשרםהגיסר,שוטריהדריערמזרביצקישלהפומבית
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אנשיםשניהנציגותמינתהכאמור,המבצעים.להיותיסכימו
למשיהמ.

קואופר~כםי

היהודיםקיבלושבהןצרכניותמעין(החנויות),חקרארפרסיבים

רובעלכלבגיסו.חשובעבודהתחוםחיובהקצבה,מנרת·מזרן

עדמקאררקאזברובעהקואופרטיבבראששמלו.קדאררפיסבחיה
לאלהגררדזנסקי,י•יזz-ראל-טראקרברובעואילוגרררן,מיכאל

הגיטרהקמתעםקרארפרטיבים.עובדיעשרותכמחכפופיםחיו

עלהממונהלסטאנקרס,ישירותכפופיםהקואופרטיביםחיו
חקרארפ·אתלקבלהנציגותהצליחהר·כך nאההיודים.ענייני
ניהולה.תחתסיבים

במלואושכרםאתקיבלולאחגיסרתושבימבידהעובדים
יברא~עדחקרארפרטיב.באמצעותכרסיסי·מזרןקיבלואלא

מנת·ליום.מארק 1.5שלשכרההיודיםהעובדיםקיבלו 1943
ללא·גראם-125רלעובדיםגראם 200חיתההרשמיתהלחם

עבודהלעובדיםליוםגראם 200עודסיפקההנציגותעובדים.
וידר-לזמןמזמןהשתבחם nמנות·חלגודלקשה.פיסית

החלוקהעקרון·לעוב.דגראם 100-90ל·מסויימתבתקופה
עבודהעובדיםקשה,עבודהעובדים :העבודהסוגעל·פיהיה
שלמותמנדתקיבלוקשהעבודהעובדיםרקובטלים.קלה
העובדים :מזרןמחוסרסבלוהתושביםשארהמצרכים.מכל

מחצית-ובטליםבלב,דובשרלחםמנותקיבלוקהלעבודה
והבשר.הלחםמנות

 4-3קיבלוההיודםיחשכו.שיטתבסלה 1943מינואר

ד sחגיטר,בכלכלתקשותפגעזחשינוילחודש.בלבדמארקים
באמצעותמנות·המזוןאתהעובדיםקיבלוה"קסירקוט"אחרי
המרכזיהמחנהמןרעב.סבלופעםולאהמחנות,מנחלי

הפועליםנזקקולכךנוסףאולםמזונות,אליהםנשלחוכשאורלי
ליטאיים,ממוסדותמזרןחגיטוקיבלקודםאםחיוניים.למצרכים

המשקממחלקתחאספקחכלנשלחהה"קסירקרט"אחריהרי
הס.ס.של

חלוקתשלסכנהבחוברטמןהקואופרטיביםשלמעמדם
חארכלוסיה.שלסים" nח"לא·מירהחלקיםוקיפוחשוהובלתימזון
עובדישלעבודתםאחרבקביעותעקבההנציגותכיאף

אישיותהנאהטובותלמנועיכלהתמדילאהקואופרטיבים,
נגדם.תלונותהועלורלעיתיםהקואופרטיבים,מאנשי

משהכגוןהעובדים,מןחלקשליושרםעלסמכההנציגות
ועזרהמזונות,שלוצודקתשווהחלוקהעלשפיקחדרדירבץי,
שלמצפונודוידרבץיההיירושלמי,שלהגדרתולפילנצרכים.

"גלוקוזה",בnי"רשללשעברמנהלודרדירביץ,הקרארפרסיב.•ד
פוהשהחלה(מאזפאריזרשללעלייתועדבקואופרטיבעבד

במחנהכעשןועבדרפשר·מכן nרלאבקואופריטב)השחיתות
א.ב.א.

י~בת·י~רך

עללשמורהחשוביםמתפקדייהכאחדראתההנציגות
צר,בתחוםמשותפיםחייםבגיסו.דמורליזציהולמנועהממשעת

אישביןחיכוכיםהידברבלתי·מספקת,תזונהקשה,עבדוה
ומחנך"משפיע"מוסדהיהבגיטוחשרקםבית·הדיןלערהו.
תקיניםחייםמסגרתעללשמורונודעיררשלמי,שזהכגדרת

מקר:;לרזו,רגררמרת·מרסר

 117 (חרבותבענייניעסקובית·הדיןבפנישהובאוהמשפטים
הציבוריהסדרהפרעות ,) 20 (גבינות ,) 49 (עלבונותבירורים),

ביןבחיכוכיםגםעסקשבית·הדיזלציידהראוימן .) 17 (
מובאותלאב"פנקס"כיאףמוסדותיו,לביןהגיטרתושבי

זה.בתחוםדוגמאות

חיובהי"דישיבותנישואין.ברישוםגםעסקבית·חדיד

לציבור.פתוחות

סטאנקוס,על·דייאושר 30.11.41ב· . 20.10.41ב·הוקםביח"ד

אנשיםחיובהי"דחברי ,-9,9,43בח"קסירקוט"עדפעלוהוא
אחדםיהוחלנה.האזחריהחרקבהליכיבקיאיםסמכות,בעלי
גםבפרפולארירתשזכרהמלחהמ,לפנימפורסמיםמשפטניםהיו

פרקילט,חהיגץדודבהי"דאבהליטאית.חאוכלוסהיבקרב
 .כשאורליהמחוזיבהי"דשלכשופטכהיןחמלחמחשלפני
אחרוןנמנוביה"דחבריעםמיל.מאירחעו"דחיהסגנו
-זייגארניקאחרון ;בעירביותרהאהוביםמןמורח,-פונק
-רובינשטייזם·מנדל nמנ ;חגיטרמעבדתומנהללשעבררוקח
שהגישחרבהובעזרהבטונ·ליברבגיסושהתפרסםציבורי,עסקן

 ."מסחר"המחתרתמראשיאחד- 76שליטלוי jלנצרכים
שכהיןפייז,רדודגרטמןאליהוגםביח"דבבירורינוכחולעיתים

בהתנדבות,פעלוביח"דחבריכראש·המשטרח.מסוייםזמן

חמינחל.אנשיעםנימנוולאשוניםבמקומות·עברדחעבדו

זייגארניק,אהווןביח"דלתובעמספרמליםהלקדישהראוימן
ממקורביוההיחראמקורית.ואישיותרחבההשכלהבעלאדם
ח"אקצהי"בזמן"החלוץ".תנועתוממארגניטרומפדלוריוסףשל
א,תאיבד , 1941בדצמברבכפרים,שעבדושאורלייהודישל

הליטאיעל·דיילגרמניםשהוסגרוילדיו,שניאתושכלאשתו
אותושלהלשנתובעקבותנאסרעצמוחראהסתתרו.שבביתו
לעצמוונטלהקומוניסטיתלמפלגהבהשתייכות 1שהאשימליטאי,

(אחריהנציגותמאמציבזכותשוחררזייגארניקרכווש.כלאת
מעבדהאירגןחראבבית·חסרחר).רביםבעינוייםשהתנסח

בשבתותסתר,למפגשימקוםשימשחבערביםבגיטו.כימית
חמרי·נפץ.,אפילוהוסתרוובמחסניהבית·כנסתשימשהובחגים

ד"רעלשלוהופואמהמשוררשלבכשרוןניחןזייגארניק
חיתהלידות,עלהאיסורבזמןותינוקותיהןאמהותמציללונץ,
בתלמו.דעמוקידעבעלחיהאףהואבגיסו.לרביםידועה

 20מיום-הגיטושלבית·חדיזפעולותעלדר"חלפי
 336ב·ד 11בהידן- 77 1943בינואר 10עד 1941באוקטובר

 .פלילייםתיקים 151ו·אזרחייםעניינים 185מתוכםמקרים,
ואםבממוצע,לחושדמשפטים 22נערכוחושדים 15במשך
דןחרי , 1943ספטמברעדפעלשביה"דבחשבוןלהביא

שמפטים. sooבכ·

שבעהעדמאסראוכספייםקנסותכללושהוטלוהעונשים
רחוקותלעיתיםלמאסרדןביח"דבגיסו.בבית·הסוהרימים

היכרםמהם,בחלשיםשהתעללובריוניםשלכמקרחכמובלב,ד
נדרנומהםשלושהשבמקום·העבודה.הרכבתמןדחפוםואף

ביח"דיפעלאלחכגרןמעשיםהישנותשעםוהוזהרולמאסר
לרובשכןביורת,קיצונייםמקריםהיואלההגיטר.מןלעקירתם
ובאזהרות.בנזיפותהיריבים,בידבהשלמההמשפטיםנסתיימו
הגיטותושביאלמופנההתובענאוםהיהקרובותלעיתים
המצערלמקדחגרמוהמציאותתנאיכישציידתוךכולם,

w בית·הדין.בפניחובא
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תיאורמצרירבן") 1$געשטמידזיינעז("אזרילשיטשלבספרו

אתשזייף , 13בןיתוםרארייס,חייםנגדמשפטיביררושל

בחיבהנהגגץ.דהשופטגראם. 1sooל· 1soמ·כרטיס-הלחם

בכההילדגםהקהל.מןנשמעורבניאנחותהנאשם.בילד
"בגלל :תמדירעבהיותרבשלעבירהעברכיהסבירכאשר
לחתיכת·רהבהלשדה-התעופה.אותישולחיםאתםיתוםשאני
גםתמדי,רעבאני-הקטןבאגרופומדגיםהוא-כזולחם

מובאיםתמיד".שבעיםהםבקואופרטיב,לחםדילהםישעתה.
מהוותהנאשם"מילות :זייגארניקהתובעשלמנאומוקטעיםשם

הוא, jבגיטרכולההחברהנגדכולנו,נגדחמורתהאשמה
מחנכיםאנוהנאשמים.ל·ספסעלאותנודווקאהוישבהנאשם,

יושרשישרורנדאגלאובבדידותנובמצוקתנואם-עבריינים
במשפחהוארייסחייםאתלסדרמשתדליםהיינולובחברתנו.

מרק,צלחתלפחותלקבלהיהיכולשאצלהבגיטר,כלשהי
הגיטו,מטבחלדילעמודקשתעבודהיוםאחריציטרךשלא
משאיריםלעצמםואילוהדלילניתןלושדווקאלוידהמשלא
אניהעבירה.אתעוברהיהלאכנראהחיימ'לאזהסמיך,את

ישחיימ'לאתואילובגיטו,כולהלחבהרסמליעונשמבקש
 78 ," 0בביה"ללמודולשלוחבשדה-התעופהמעבודתולהוציא

ששמרנראהאולםהמציאות,אתמעטייפהשהמחבריתכן
המשפטי.תזיןרוחעל

להימנערצתההנציגותכאשריותר,מסרבניםמקריםגםהיו
לבית·העניואתתחילהומסהרקיצוניים,אמצעיםמנקיטת

שוטריםעל·ידישנתפסרימו,שלהמקרההיהכזההדין.
ב"מייסטאס".עבודתוממקוםשומןלהוציאבנסיובוליטאים
מסרלאאולםמאסר,חושדיארבעהאחריונפטרנאסררימו
כיסויהשותףמןתבעתרימואלמנתלמעשהו.שותפושםאת

הלהאולםבעלה,אתלפדותבנסיונותיהבהןשנשאתההרצאות
לאלמנה,מארק 900לשלםבית-הדיןעליושגזראחריגםסירב.
יחדהנציגותהחוב.אתלכסותשנועדההחליפהאתחתןהוא
לדראון·עולםל.הנאשםאתלרשוםהציעובית·הדיזעם

אתל.שילםדברשלבסופויותר.קשהלעבוהדולהעבירו
 79עליו,המוטל

מעבודתם,משתמטיםלהענישבית·הדיזעלהטילההנציגות
בהתנהגותםעוררובגיטומעטיםהיואםשגםבריוניםוכן

רבה.התמרמרות

בית-הדלים

שאוזלי.בגיטרהבריאותמוסדרתפעלווחיוניתחשובהפעילות
גבוהבאחוזשאורליגםהצטיינהבליטא,אחרותלעריםבדומת

היולשצ'ינסקיי.שלנתוניםלפיהיודים,עובדי·תברואתשל
בקרב ;יהודים 16-הרופאים 21ביןכשאורלי 1934בשנת

-מיילדותאחיות 10בתרןיהודים, 7-רופאי·שיניים 12
הרופאיםמןרבים sיהודיים,ס 3-בתי·מרקחת 6רביןיהודיות, 3

שנבנההיהודיולים nבבית·ההמלחמהלפניהועסקוהיהודים
ושללעוררת,בית-החרושתבעליפרנקל,משפחתשלמתרומות
הגבוהה.ברמתווהצטייןאחרים,

עדולים, nבבתי·היהודיםהחוליםהוחזקוהמלחמהבפרוץ
באהזויוזמההעירוניים.מבתי-החוליםלסילוקםהצושהוצא

לאהעיר,במרכזששכןהיהודי,בית-החוליםהליטאים.מן
גדולביתבמקומרביקשהוהנציגותרג,יטר,בתחומיתוכלל
ההיולאנענהתלאבקשתהאולםלעיר,הגיטרשביןבגכרל

לחולים,ומורתחייםשאלתחיתהזרהחולים.אתלשכןתיכן
הרופאיםהמונית."אקציה"עליהםאיימהלאשפזםמקרםבאיןכי

כשניקשרהיהודים.לחוליםלעזורבתוקףסירבוהליטאים
בהסבירםהיהודים,החוליםהעברתאתלהשהותהגיטרנציגי

לדחותהליטאיםסירבוכירורגיים,מיתקניםחסריםבגיטוכי
 81ההעברה,מרעדאת

הצליחההגיטושלערדת-הבינירשלהמהירההפעולהבזכות
מיטות 40בעלבית-חוליםמספרימיםתוךלארגןהנציגות
היהודי,בית-העלמיןשלדירבית-השמשיםבית-הטהרהבבנייני

 82לברכה",הקללהאתהפכה ... " :ירושלמישלהגדרתוולפי

עמדבית-העולם,שעריליד"כאן, :שליטלוישכותבכפיאר
 83המררת",מלאןשלבדרכופסחרביץד"ר

בבית·עבדואחיות-4ןרופאים 6רופאים. 18היובגיטר

יוסףהרופאיםפסחרביץ,דולףהראשיהרופא :והםהחולים,
והאחיותכלכררק.פקטורג.פיק,אהווןשפירא,חנהלרנץ,
הרופאיםמלצר.וליונהררזנסקיגיטהבראהדר,אנהלרנץ,בבה

יעקבררזנטל,פיינברג,ש.רולפרט,ש.קמנו,א.בררשטין,מ.
ליכטנ·ל.גרנירנסקי,צ.דירקטרררבץי,ג.דרריאן,.דברדלברג,

ברובעיהגיטר,שלהמרפאותבשתיעבדוגנדין,רא.שטייז
ברור)לאנוסףרופאשלעבדותו(מקרםקרארקראזטראקר

לעיתיםהארי.בצדגםלעבודרשירנרתהיואחדיםלרופאים
על·יד•אףלונץד"ררהגיניקרלרגפסחרביץד"רנקראוקרובות

הגרמניים.השלטונות
הרופאים,באגודתמאורגניםהרופאיםמןאחדיםהיותחילת

בית-החוליםביןשיתרף·הפערלהעללרעההשפיעהדבראולם
למחנות·העזהרתרופות,חלוקתנשמהרלא jהאחריםלרופאים
הבעיהאתהנציגותפתרהלכןרעו.דסדירה,היתהלאהעבודה
הרופאיםכלאתכללהאשרלשכת·בריארת,הקמתעל·ידי
רעו.דבתי-המרקחתהמרפאות,בית·החרלים,עבודתעלופיקחה

כגרןואחדיםנשמע,קולםבגיטר.סמכותבעליהיוהרופאים
הנציגו.תבישיבותהשתתפואףרקמנו,בררשטייזדירקטררוביץ,

חיסולעדהתקיםיוהואבגיטו·החוליםביתנפתח 25.12.41ב·
מדבקותמחלותרבים.חוליםחייהצילבית-החוליםהגיטו.
הוסתרולמשל,כ,ןהשלטונות.מפניבסודתכופותנשמרו

בחולי·גררן.מדוברכיבתואנהמוועדות·ביקררת,חולי·אסכרת
מקרים 76נרשמובית-החוליםשלהראשוןהשנתיבדו"ח

נפגעילבית-החוליםהובאוקרובותלעיתיםחולי·אסכרה.של
גסיסה,שלבמצבהרבאדשהחוליםמקריםהיותאונרת·עברדה.

בבית·הליטאים.פקחי·תעבודחעל·דייקשרתשהוכרלאחר
שהוליכוםמרכבותשנמלטויהודיםגםמסתורמצאוהחולים

ובאסטוניה.בלטבהילמחנרת·ריכרז
הובאובבתי·הסוהרוהורעבושעונואלהשלגרויותיהם

היוהאסיריםקפדנית.בדיקהעברוהגרויותכלבגיטו.לקבורה
קשרמעיןנרצדוכן-לגיטרפתקאותהמתיםעםמעבירים

המתים.באמצעותהחייםביד

המחלקותכלבור,ירהגיטר.שללבית-החוליםדאגההנציגות
מוגבלת),(תקופתגינקולוגיתכירורגית,פנימית, :העיקריות

בדייעתשלאתיפקהדאשרמחלרת·דמבקרתומחלקתריאות,
הסגלגבוהה.מקצועיתרמהעלעמדבית-החוליםהשלטונות.

הגרמניים.שלטרנרת mהליטאיםביןגםוזירעמעולההיה
בכלבית-החוליםאתלציידכדינוצלוהאריהצדעםהקשרים

הדרושים.והתרופותהמכשירים
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לעבודההתקציברוברלים. nבית·הצרכיאתמימנההנציגות
מגביתעלהוכרזמספרפעמיםלבית-החולים.י,עדסוצאילית

היובבית·החרליםרלים. nלבית·הוניגררמכשיריםלקניית
סיפקוכךבירתו.מהנזירותאף-מספקתבכמרתתרופות

 84מירח.ךנסיוביחידותמיליוןשנילחרלי·הזיפטריה

האנשיםהבריחרןלעיתים-שרנותבדרכיםסופקוהתרופות

לפעמיםרבתי·מרקחת.בתי·חרליםגרמניים,מחסניםמתרד
הנטלברובאולםכך.לשםליטאיםפקדייםהנציגותשיחזה
שהיהפסחרביץ,ררלףז"רשלבראשותועצמם,הרופאיםנשאר

כתשלוםה"אדי",בצדחוליםלרפאלרהותרואףמפורסםרופא
החוליםלמעןנוספותתרופותביקשבחולים,הטיפולבעד

ז"דלגיטר.התרופותאתהעבירעצמואתרבסכנרהיהודים
בדיוקכשאיבתןפוסטר,הס.ס.איששלבאהדתוזכהפסחרביץ

להשתמשפסחרביץד"רביקשכתשלוםאותר.וריפאמחלתואת
מסירות· 83בגיטר,החוליםלמעןהעירוניבית-החוליםבמכשירי

שאורליבגיטרבית-החוליםאתעשתהפסחוביץז"רשלהנפש
שארעםהועברפסחוביץ ,,,,האפלה.במציאותלנקודת·אור

חולים,להרבהשםעזרבגרמניה,למחנות-הריכוזהגיטואנשי
אחריהצלב·האזום.ארגוןמטעםלוועדבמחנותהמצבעלומסר

באדה"ב.השתקעראחד·כךבגרמניהבית·חרליםניהלהשחרור
האדמיניסטראטררהרפואי,הסגלאנשיכלשלנאמנותם

תרמהבררגין,הגיטראדמיניסטראטרדרכןמריאמפולסקיח.
בחינם,ניתןהאישפוז 86בית·החולים,שלהתקיןלתיפקודורבות
כךמאמידים.תשלוםלגברתהוחלטמיוחדיםבמקריםאולם
הכנסותיואתיגדיל-החוליםבית ... 1943במאי 3 " :למשל
שמסתכמיםהאמדיים,מהחוליםחרבותבגבייתהקפהדעל·ידי

לידהמיקוםואףהתזונההטוב,הטיפול 87 " ...מארק s,oooב·
תרמוהיחרדי,בית-הקברותחראהגיטר,שלהירוק""השטח
ביותראנושיהיהחבר·הערבדיםשליחסרמהיהר.להחלמה

עבודתבזברתתודה.ברגשימבית-החוליםיצאווהמחלימים
מדבקותוממחלותממגפותהגיטרניצלוהמרפאות,בית-החולים

בלב.דמעטיםמקרי·מררתונרשמו
לעיתיםעבודה.לחלוקתבוועדההשתתפוהגיטררופאי
·עבודה.למחנותאחרארזהאדםשליחתבדברהרופאיםהכריעו

רמשוא·פנים.שוחדלמניעתרופאים-3משהורכבוועדרתהיו

·העבודהבמחברתרופאיםתורנויותאורגנוהנציגותצרלפי

השרבים.

נסגרהבגיטרהלידותאיסורעלהשלטונותפקודתבעקבות
לידותכמההיוזאתלמרותרלים. nבבית·ההלידותמחלקת
במקריםרקהוזעקרופאתת·סניטאריים.בתנאיםפרטיים,בבתים

רבקהגב'שלבמקרהכמרמרות,סכנתנשקפהכאשרקריטיים
השלטונות ssליזרת.לאיסורשנקבעהמועדאחריבןשילדהגוץ,

בעיקורארומשפחתהיולדתשללהורגבהרצאהאיימוהגרמניים
ברב,ה"שטאבסלייטר",פקודתם.תרפדאםבגיטר,הנשיםכל
כשבגיסובפרטהנשים,אתלעקרהצורךעלפעםלאחזר

 ...הניתוחאתלעשרתיכוליםוהםהרופאיםמזי""מרובים
הדברעלינויעבורהאםנזמר.כמרוהלבבותנתקדרר"הפנים
מרמיםבעלילהיות-הממורתיותרנוראאףביותר,הנורא
אסרןאותרהגיטרעלשיבראמוטבןחיינוימיכלכעררים
 89 " ...הזההדברמאשרישראל,קהילותכלעלשבאהכליה

אהווןעל·יזיהנציגיםהזמינונירם"ברמקרראותרלפי
 90הגיטר",כלובשבילמשפחותיהםבשבילציאן·קליזייגארניק

אצלדופןיוצאהיהלאברבה"שטאבסלייטר"שלרעיונו
במכתבובראק, .,ס.ס.הארברפיררהציעזמןנאותרהגרמנים.

מיליון-10כשלההמוןמתוךלהוציא ,-23.6.42מלהימלר
גופני,כושרבעליעדייןשהםמיליון,-3-2כבאירופהיהודים
בלתי·כשריםשיהירבתנאי·עברזה, nככרעליהםולשמור

 91להתרברת,

עלהגיטרנציגותהטילההשלטונותמצדהאיומיםלנוכח
אפילומוקדמות,ולידותמלאכותיותהפלותלבצעהגיטררופאי

האחור·כשברעותיהןהרותנשים 3 "האחרונים.בחוזשי·ההרירן

והנציגיםהרופאיםלפניהנשיםהתחננויאושןבדוב ...נים

המלאכהילדיהן.אתולהמיתמוקדמותלידותלהןלגרוםוניקשר
במיוח.דכךלשםשהרכנהבדירהפרטיבאופןנעשתההעדינה

-ד mבמייפההיהאףאחד-ובריאיםחייםנולדוהילדיםכל
- 1943בנובמבר 11ב·קרההדבר 92 ,, ...בזריקותרהרמתר

בגיטר.והזקניםהילדיםשלה"אקציה"אחריאחדיםימים
כיאףאחר,מוצאראולאוהרופאיםהנציגותרגםהאמהות

תינוקותהיןאתלהעבירהצליחושאמהותמקריםהיוכןלפני
גץו.גברתשעשתהכפי-לליטאים
הבריאות.מוסדרתשלמצבםלרעהנשתנהה"קסירקרט"אחדי

איש"סניטאר",בית·החר·ליםאלהוצמד 1943רבר-באוקט-30מ

הרופאיםעבודתעללהשגיחהיהתפקידוא•זz,רכנץ,הנסהס.ס.

פתקי·הבררניים.והחוליםהחוליםמספרעללשלטונותולהודיע
חתימתו.אחרירקתוקףקיבלומחלהמסיבתמעבודההפטור
החוברתגםהסניטארעלמוטלותהרפואיתפעילותו"מלבז

הגרועוהרהיובמשמרעומדהואס.ס.אנשישלהרגילות
עםיחדהילדיםאתהנבלסחבהשישינירםאגב,שבשומרים.
 93בביזה",ועסקהאוקראינים

הצילופעםשלאשם,ידועיגינקולוגיםהיוהגיטררופאיביו
ז"רשלשמםאתלהזכירהראוימןותינוקות.אמהותחיי

בבית-החולים.כאחרתשעבדהלונץ,בבהואשתולרנץ·יוסף
 ,הגיטרמןברחובת,שכלוהםוהזקניםהילדיםשלב"אקציה"

 94משמר,תחתלשאררליוהוחזרונתפסושבוערתכמהכעבוראבל

ד"רמבית·הסרהר.לשחררםעלהרביםמאכןציםלאחררק
שחרורםאחריבגרמניה.למחנרת·ריכרזהועברוואשתולרנץ
בארה"ב.השתקעוראחר·כךיהודיבבית-חוליםעבדו

לצייוהראוימןבגיטרהרפואיהסגלפעילותאתבסכמנו
 jכשאורליקטןבגיטרהרופאיםשליחסיתהגברהמספרםאת

בית·צרכיאתסיפקהאשרהנציגותשלהיעילההנהגתהאת
כשרונםאתשניצלוהרופאיםשלמסירותםאתוכןהחולים,

לחוליםעזורלמעןהלא·יהרדית,הארכלרסיהעםקשריהםואת
הציבורונציגיהרופאיםבידיעלהלאאולםבגיטר.ההיודים
שילוחערבבבית·חרליםשנשארוחולים,עשרותכהמלהציל
לגרמניה.הגיטרתושבי

וערת·בניוי

תת·ובתנאירבהבצפיפותגזולהאוכלוסיהשלריכוזהעם
לפיכךבגיטר.במקומות-מגוריםהמחסורבעייתהתעוררהדיור

תיקונים,לביצועבעלי-מקצועשריכזהרעדת·בינוי,הרקמה
אתרעזת·הבינריהרחיבההגיטרקירםבימיוכזרמה.שיפוצים

ואורווה,רפתמחסן,עליית-גג,כלהפיכתעל·ידיהדיורשטח

כשלישנוסףכךכילקבועניתןזהירהבהערכהמגורים.למבני
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בית·צרכניות,מרפאות,בתי·מלאכה,הוקמוכןהדיור.משטח
המחסורחיתהחמורהבעיהבניה.עבודותעודונשעוחולים·ה

ועל·כןבעירלהשיגםהיהאי·אפשרשכמעטבחמרי·בניה,
קיימים,מבניםפירוקכמואילתורים,מיניכללעשותנאלצו

לפיזוויתן·הברזל,אוהפחהלבנים,אתמתוכםלהוציאכדי

בבעלי·ונעזרודעת·הבינויאתריכזליבוביץיוסף.אינג•הצורן
שהוכשרוואחריםלוויהויואלשימשומשההוותיקיםהמקצוע
אלו.לעבודות

עיבודגםועדת·הבינויעלהוטלכאשרמסויימות,בתקופות
איש.-100כבמחלקהעבדוירקות,לגידולהגינות

הערות

מוסקבה(ברוסית),הס"ספשעיעלמסמכיםבפעולה","הס"ס . 1

1969 • 
 ," Atstovybe "בליטאיתרשטייערשאפט, 1$פ :ביידישנציגות, . 2

ויבה. 1אטסט :הליטאיבכינויבעיקרהשתמשושאורליאנשי

שאורלערפרן'לאמעד·וואורניק'דעו"ארטשיקשניידערמאן,ש.ל. . 3
 • 28.7,1957"פאררוערטס",וויליאמסבורג",אידאיצטלעבטגעטא,

(בכתב·יד).דירקטורוביץד"רשלזכרונותיר . 4

לעיל.ראהותכנית·ז•אגרוידצר'ינסקיעל . 5
רמ"ג.עמ• ,הגיטרמחזיונות ,ירושלמיא.ראה . 6

 • 44 , 13עמ•פנקס, 7.

 • 69-68פנקס, • 8

הבאיםהפליטיםרישוםעלפקודה"קיבלש"לאטעןליבוביץמ. . 9

נימוק , 6עמיפנקס,לממונה",נמסרהשהיא"אפשרלגיטו,

השערשעל·ידכיווןהנכנסים,אתלבדוק"אי·אפשר :אחר

הנכנסים".ולאהיוצאיםרקנבדקים

 • 126עמ'פנקס, . 10

 • 215עמ'שליט, • 11

הערה. , 175 1עמפנקס, . 12

זמננו,ליהדותהמכוןבע"פ,לתיעודהמדורשילנסקי,דבעדות , 13

 , 397מס'

רמ"ג.עמ'הגיטו,מחזיונותירושלמי,א. , 14

 • 201עמ'שליט, . 15

 • 309עמ'פנקם, , 16
 • 32עמ'פנקס, , 17

גדרלתיקוןחומרמראש·העיריהקרטוןב.דרשלמשל,כן, , 18

ולאאתם,העמדתםהגיטוגדר"את :באמרוהשבורההביטו

 .) 61עמ'(נפקס, " 1עתהאיפואתקנוהאנחנו,

 308.עמיפנקם, , 19

 , 106 1עמפנקם, . 20

לגנובצהליחוליובביזךמ.בורגין .ש" : 1778 1עמ , 1כרןליטע, • 21
,טפסים". 500בערן

 , 187 1עמפנקם, • 22

קפליוש.הסנלדרשלכתושלמכתבה-סנדלריםעל . 23
 • 186-185ע'?ב ,כתב·יד ,ירשולמי . 24
להלן.ראהגדנסקיא.על . 25

 • 202 1עמפנקס, . 26

 • 262 1עמפנקם, , 27

 , 198 1עמפנקס, . 28

 • 156עמ'פנקס, . 29

שלממלכתיתהוצאה(בליטאית),בליטא"ההיטלרי"הכיבוש . 30

 , 213 1עמ , 1965וילבה,ומעדית,פוליטיתספרות

 • 62 1עמפנקם, . 31

ליהדותה,מכוןבע"פ,לתיעודהמדוררון·ישראליץ,שרהעדות • 32
זמננו.

מליגום.אסיריםשוחררוכן , 33

 • 92עמיכתב·י,דירושלמי, , 34

 • 31עמ'כתב·י,ד ,ירושלמי . 35

 • 91-90עמ'שליט, • 36

תפוחי·עםתיקשנשאר,וכקינ,דעםתקריתאירהעהבדיקהבזמן • 37

הזכרתבליהמקרה(עללושירישהיהבגןנקטפואשרעץ

"אפיזוהדברדונוש.כתבזהמקרהעל ; ) 103 1עמבנפקס,-שם
 , 22,4.71 ,המשמר""עלבגיטו",

זמננו,ליהדותהמכוןבע"פ,לתיעודהמדורררן·לוי,שרהעדרת • 38

 .) 99 ( 1מס'
ההצעה.כיוזםעצמועלדירקטורוביץד"רמצביעבזכרונותיו , 39
כןעלעדיםהצביעוגווקהה"גביטסקומיסאר"שלבמשפטו . 40

ה"שטאבסלייטר"גםפומבית.בתליה"להצטיין"רצההשוא
(לפילקחהיהודיםאתללמדישכיאמרשלוהמטח)(מבחל

בלינק).משפטלשכתב·חאישום

מהמחתרתלבקשכץא.אתהמריצהזאתתקוה . 229עמ'פנקס, . 41

נואשים.צעדיםלנקוטלא

בזמנוישבומלשין.גבבד•א.י , 1 " :התלייניםשלאישיותםעל . 42
האסירים 70כלעלבמשטרת·הבטחוןוהלשיןבבית·הסוהר

זהבשכרמהגיטו.ומכתביםחבילותמקבליםשהםהיהודיים,

 ,'י '.בהמועדמוגנב.מלשיןסנדלר, ק', ·'" • 2 ...אותושחררו
המחנהיהודיעלבהלשנההצטיין •בגיטוומלשיןרוצחחיה

שלהם"המחנהמןסוכרלהביאמתכונניםשהםוסיפרי 1$פאוונצ'י

מהתל·אחדמזוביצקי,אלמנתשלותה.עדלפי .) 227עמ'(פנקס,

המוני"טבחראהר·כן. nאקצרזמןמת-ד.יא.י-יינים

 , 344 1עמ , 290מסמן ,'בחלקבליטא"

הירושהזכותהקניין,זכותהגבלתעלח"תקנות" , 147 1עמפנקס, . 43

חבריהביטו,נציגותשלמשותפתכישיבהנתקבלוואפוטרופסות,
ציבור.ונציגיבגיטובית·הדין

 • 150 1עמפנקם, • 44
עמ'לשיט,לשבסרפרמתאורתריחםנוטסהקצביםעלאפיזודה . 45

142-141 , 

 , 117עמ'פנקם, , 46

 , 88 1עמפנקס, . 47

 , 96--97עמיפנקם, • 48

להלן.ראה • 49

המכוןבע"פ,לתיעודהמדור(ליברביץ),לביאיוסףשלעדות • 50
 .) 12 ( 77מס'זמננו,ליהדות

 , 265 1עמפנקס, . 51

להלן.ראהגינטר,ד"רהגרמני,ה"ארבייטםאמט"ראששלעדתו • 52
 • 312עמ'פנקס, • 53

 • 28.7.57"פארווערטס",שניידרמן, . 54

לתיעודהמדורלצש'יבסקי,שלדעותוגם ; 26.6.46הפועלת","דבר • 55
 • 675 1מס ,זמננוליהדותהמכוןבע"פ,

 1941באביבבפעולה'.'"הtו"םראה- 214-205פרוטוקולים . 56

ביצועעלוהוחלטאירופהיהודימיליון 11שלגורלםנחרץ
"העברתםבדרןהיהדוית"השאלהלשסופי"פתרוןשלמעשי

היהודי,העםסול.חיהיהשפירושההיהודים,העברתעלמזרחה'.'
 1943באוקטובר-4בבפוזנןהימלרה·ס.ס.רייכספיררבגלוינאם

ב"אוסטלאנד" .ם. oח·מנהיגישגםיתכןס.ם.מנהיגיקבוצתבפני
לפיהסופי""הפתרוןשללפועלהוצאהעלהוארותקיבלו

ילדים,שלב"אקציה"דס,ופיהחיס.ולהחלכאשורליהם.הכרעתם
פוסטר.ה·ס.ם.איששלעדתועלוחולים,זקנים

יהידושילוחבזמןאפילו-רבזמןקיימתחיתהזאתאמונה • 57
לגרמניה.אשורלי

סירבוהגרמניםאבללמשלוח,להצטרףרצונוהביעליבוביזגם • 58
לצרפו.

לעיל.ראהליבוביץשלהצעתועל . 59
 •לעילראהפאריזרעל . 60
 , 50 1עמכתב·יד,ירושלמי, , 61
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ראבעטערסרייעגעטא,אשוולערסוןעסיזאד"אן •וברגיןש. • 62
 , 15,12.1962שטימע",

 , 127עמ'פנקס, . 63

 • 134עמ'סנקס, , 64

 , 94עמ'שליט, • 65

 • 56עמ'נתב·י,דירושלמי, • 66
 • 218עמ'סנקס, . 67

איש. 60היושליט,לסי . 68

 , 341עמ' , 288נ; zו , 284מסמנים ,'בחלקבליטא",המוני"טבח . 69
343 , 

 •להלןראהאח"מיד"מכהחייטיןח.שלשירעל 70.

 , 144עמ'פנקס 71.

 • 251עמ'פנקם, 72.

 • 151-150עמ'פנקם, 73.

 , 185כתב·י,ד ,ירושלמי 74.

 • 163עמ'פנקס, 75.

געשטארבן".מיוזיינען"אזויהספרחמברשליטלויהוא 76.
 , 165-163עמ'פנקס,ח:

 • 170-169עמ'שליט, 78.

 , 263 ; 221עמ'פנקס, 79.

ליטע"איןיזוןדיפזןלאגעעקאנאמישע"דילשצ'ינסיק,יעקב . 80

 • 924עמ'בזךליטע ,) 1939-1919 (

כאשרמקרהעלמספר ) 16.5,1948("למרחב",בלומנטלנ. . 81

העברתלדחותהיהודיםלבקשתהשיביאסייטיסהליטאיהרופא

שימצאעדלגיטו,בעירמבתי·חוליםומכשיריםיהודיםחולים

יחסהחדורהזו,תשובהוחתכו".סכין"קחו :בשבילםמקום

לספררה"פנקס"מחברהממשרםהכניסלאליהודים,עויין

שד"רמסתברבמקור".נמחקה"התשובה :בהערותבהעירו

יהדוים,למספרעזרו(ונצלארסקייטה)אשתווכיחודיאםייטיס

לאכדיהנ"להמקרהאתכנראה,מציין,לאה"סנקס"ובעל

הרופא.שלבשמרלפגעו

 • 69עמ'פנקס, • 82

 • 81עמ'שליט, . 83

 • 69עמ'נתב·י,ד ,ירושלמי 84.

רופסארסטער Dאיעדןליטווישעפרןמוזער"דעושנידירמן,ש. 85.

ארווערטס", D "יסורים",זיינעלינעדרערצופייסאכאוריטשןד"ר

30.6.1957 • 

שניידרמן,ש.שלבמאמרוראה-ואחריםסחוביץ Dד"רעל . 86

שטרינענדעזייערעוועגןגעטאשאוולערפזןדאקסוירים"די

 • 23.6.1957"פאררוערטס",איבערלעברגנען",

.s1 ,עמ'פנקסw1 . 

שלהמאמריםסדרתראהגץובן·צירןהתינוקשלגורלועל 88.

 , 22/24/26/27,4,1957מ"ב"פארווערטס"שנידירמןש.

 • 155עמ'פנקס, . 89

שוליים.הערתשם, • 90

 , 215-214בפעולה","הס"ס . 91

 , 314עמ'פנקס, . 92

שם.שם, . 93

האטלונץ"ד"ר :שנידירמן .ששלבמאמרו-לרנץהזוגעל . 94

איןפרויעןאידישעהונדערטערפרןלעבןזעםגעראטערועט

 7.7.1957."פארווערטס",געטא",שארולער

עבודה

חיתהעלולההשונותלעבדוותכוח·אדםאספקתבתחום
אולםהגרמניים.השלטונותבידילכלי·שרתליהפךהנציגות
האוב·וסרגיהאובייקטיבייםבתנאיםבהתחשבפעלההנציגות

עליהםוהקלהנאותיםלתנאי·עבודהדאגההנציגותבגיסו.לרסיז
לעבודה.אחראיויחסקולקטיביתלאחריותהטיפה ;האפשרככל
ונעשוהנציגותבישיבותנדוןכרח·עברדהאספקתנעבידצוכל

פועלים 200נרדשו 1943בפברוארבגזירות.להקלרביםמאמצים
 19 " : 175רקלגייסהצליחורביםמאמציםלאחראן , T.0 .·ל

לילותיושביםוהנציגיםמשדרי·העבודהמנהלי . 43בפברואר
לעבדוהאיש 200למצואדרךומחפשיםחושביםשלמים,

ואף·מקומרת·העברדתמכלאנשיםנסחבים . O.T •ב·יומיומית

יראיםהנציגיםאיש. 1ד sמ·יותרלאהיוםיצאועל·פי·כן

עליהםאמיימיםשםכיהעירוני,נמשרד·העברהדלהיראות
אתלקייםאי·אפשרכמעטאולםשרנות.מסכנותבסכנות
 1 ", ..תדרישה

בראשותםטארקר,ברובע :אגפיםמשניהורכבמשרד·העבודת

בראשותםקאורקאזוברובעצ'רניאבסקי,רחייםסלזיןאנושהשל
חרבתמוטלתחיתהשכמםעלז'ילינסקי.וחייםגץאפריםשל

בתוקף.לפעולנאלצוולעיתיםהשלטונות,שלהצוויםמימוש
בשיתוףתורכבומסריימתלעבודהשנשלחוהפועליםרשימות

הפועליםועודת·רופאים.הנציגותהגיטו,שלמשרד·העבדות
משדר·תעבודה,על·ידינבחרובלבדזמניתלעבודהשנשלחו

מרובעיצאויוםכל ."טמ~~יינזאץ"~רבייטסבגיסושנקרא
זה.ממספרפחות-טראקוומרובעעובדים, 1sooכ·קאווקאז

הנוכחותאתלבדוקהיהמשדר·העברדהעובדישלמתפקידם
ז'ילינסקי,ח.שלעדותולפיסיבה.ומאיזונעדרמיבעבודה,
מספראנשיםלהחזיקהיהחשוב 2משרד·העברדה,מראשי
בדחיפות.עובדיםדירשוברמקרהלכלבעתודה

שהנציגותוביגודנעלייםחלוקתעלגםפיקחמשדר·העבודה
ובמקומרתקשהפיסיתבעבודההועסקואשרלעובדים,סיפקה

אחדנוספים.ם nכרטיסי·לחלוקתעלוכןהגיטר,מןמרוחקים
מחנות·עלהפיקוחחיהמשרד·העבודהשלהחשוביםהתפקידים
השלטונותמפנילהסתירנחגרומשרד·העברדההנציגותהעבודה.

לספקנדרשופעםלאבגיסו.הפוטנציאלי·חעבודח nכראת
והנציגותלעבודה,כשירותםמידתלפיחגיטותושבישלרשימות
עתהמקרים,באחדהרשיומת.ממתןלהתחמקמאמציםעשתה

עלהגיטופקידותהסתירולמשרד·העברדח,הגרמניםפרצו
היהקשתלעבודה.כשיריםוהבלתיהילדיםרשימותאתגופן

לעיתיםהמקסימום,הושגאולםלעבודה,הכשיריםכלאתלגייס
אנשיםקשותלעבודותנשלחולעיתיםעונשים.בהטלתאף

וממקריםממשגיםלהימנעהיהקשהדאזבתנאיםאולםחלשים,
ופרוטקציוניזם.העדפהשל

במאי 24 (חיתההגיטרתושבישלהתעסוקהלפיהחלוקה
בטלים-2000כ :המזונות)הקצבתלפיהמספרים- 1942

עובדים-754ןקלהעבודהעובדים-2000כוזקנים),(ילדים

הלא·ביןנכללובגיסוהאוכלוסהימכלל 44%כ" sקשה.עבדוה
 :הנשיםמןחלקגםבהםהיווזקניםלילדיםרפרטעובדים,
ושלבעלי·המלאכהשלמנשותיהםוחלקקטניםלילדיםאמהות
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אתכשהחליפוראשוןבימיעבדוהןהמינהלי.המנגנוןעובדי
יוכלושהללוכדימשדה·התעופה),(בעיקרהעייפיםהפועלים

יאנושבסקיסד"רהליטאיהרופאבשבוע.אחדיוםלפחותלנוח

בגיטוכוח·האדםמצבאתלבדוקהשלטונותמטעםנשלח

נשים. 50-40כ"העבודהלשירותנוספוזומבדיקהוכתוצאה
למחנה·ריכוז,והפךה·ס.ס.לידיהגיטוכשעבר , 1943בספטמבר

בניילדיםלרבותהיהודים,וכלטוטאליתעבודהחובתחיתה
למחנות·עבוהד.הוצמדו , 13

 :להתקייםהגיטומוסיףעבודתםשבזכותהאמינושאורלייהודי
נהיהנעבודלאאםהקשה.עבודתנובזכותרקחיים"אנו

באירופהכאלהביסודותעושיםמהיודעיםואנומיותרים
הציבואשרהגרמנים,מדיניותאתתאמהזודעה 4 " ...החדשה

שילוחםעדסופיניצולהקרבנותאתלנצלמטרהלעצמם
היהודיםבעיניהריומפרכת,קשההיותהאףעלאולםלמוות.

משרד·ראשהמוות".את"מרחיקהבבחינתהעבודההיתד,

שקיוםלנציגותשיננוועוזריוגינטר,ד"רהגרמני,העבודה
אנשים,יותרשיעבדובמידה"בה :בעבודתםתלויהיהודים

 ~."ול·כוהגיטושלנו iבטחמידתתגדלהרי
ה"וור·לעבודה.יהודיםנחטפוהראשוניםהמלחמהבחודשי

סילוקרחובות,ניקוי :שחורותלעבודותלהםנזקקמאנס"
ובבתי·החייליםבמגוריעבודהלגרמנים,מגוריםהכנתגוויות,

אחר·כךיהודי.כוח·עבודהלדרושרשאיםהיוהכלהחולים.
ביטוללאחרסטאנקוס.הליטאיהממונהאלובדרישותטיפל

המינהלאתלהרחיקהגרמניתהמדיניותעקבה"ממונה",תפקיד
משרדי·העבודהלידיכולההסמכותעברההמקומי,הליטאי

ועוזרוגינטרד"רעמדושבראשוה"גביטסקומיסאריאט",של

אחראיםהיואיזליס,הליטאיעםיחדאלה,שנישטרינגה.
 11.9.1942מ" 11גביטסקומיסאריאט 11הצולפיישירות.לגיטו

כןבלב.דד,"גביטסקומיסאר"בידיהיהודיםהעסקתעניזהופקד
היהודיםאתלהחזירזכותה"גביטסקומיסאר"בידיחיתה

עת,&בכלמעבודתם

איפשרזהשכןהעיר,בתוךמועסקיםלהיותשאפוהיהודים
בקיץאולםילפינתם.למשפחתםלביתם,ערבלכלחזורלהם

אחרים.ובמקומותבראדווילישוקמחנות·הכבולנפתחו 1942
רביםגבריםשםהועסקוספטמברועדמאיבחודשהחל

הכבול.עונתלאחרלגיטוחוליםחזרורביםבעבודת·פרך.
בעתי.דבכבולמעבודהלהימנעלמטרהלהשמההגיטונציגות
משרד·עובדיגםהשתתפובה , 31.1.43ב"שנערכהבישיבה

חשיבותבעלילמפעליםעובדיםלשלוחלהשתדלהוחלטהעבודה,
חיונייםבמפעליםשיועסקואלהאתכיהנחהמתוךצבאית,
יהיהאי·אפשרצבאיים,ומחסניםשדה-התעופהכגוןלצבא,

ברצוןתלויהיהלאשהדבראלאהכבול.לעבודותלשלוח
יהודיהעסקתאופןעללהחליטהיהבכוחהולאהנציגות
הגיטו.

בשאווליעבודה

לועורתכיה"ר
שקבעמכריעלגורםנחשבפרנקלשללעורותבית-החרושת

בתוצרתמאדמעונייניםהיוהגרמניםשאורלי.והיודיגורלאת
בהעדרםהראשוניםהכיבושבימיייצורואתשהפסיקזה,ביח"ר

משתמעיםהגרמניםחישוביאולםהיהודים.המומחיםשל

מודיעהנני ... " : 11.9.41מ·גווקהגביטסקומיסאר" 11המהוראת

במשךלהחליףלשאוףצריךמפעלמנהלשכלזאת,בהזדמנות
שלאחר·כדימקומיים,בעובדיםהמועסקיםהיהודיםאתהזמן
בהעסקתמפעלשלהתקינהפעולתותלויהתהיהלאמכן

שישבמקצועותמומחיםעובדיםעלגםחלהדברהיהודים.

מקומייםבמומחיםאלהאתלהחליףיהיהאפשרמחסור.בהם
מוכשריםמקומייםעובדיםהמפעליםיספחועתהכבראםרק
נתקבלוהעובדים 8כמתלמדים",המקצועייםהיהודיםהפועליםאל

ה"גביטסקומיסאר"."שלבאישורורקלבית-החרושת
תחילההיהפרנקלשלבבהיח"רהיהודיםהעובידםמספר

השקיעההנציגות 760.ל" 1943בספטמברועלהאיש, 400כ"
דברוקבועים,תקיניםסדרי·עבודהעללשמוררביםמאמצים

חדשים.מחנות·עבודהפתיחתומנעהגיטובטחוןאתהשגביר

שללחיוניותםכד,וכחהרקלאהגיטואתשירתזהביח"ר
האוכלוסהיעםיציבכקשרגםאלאהיהודים,בעלי·המלאכה

שליחיםבביהח"רהופיעותכופותשכןהחיצון,והעולםהמקומית
ומדווינסק.מריגהמווילנה,קובנה,.מ-אחריםמגיטאותבתפקיד
חדשותנודעוהמקום,אנשיעםמסחר-החליפיןהתבצעבביהח"ר

ביהח"רפועליועוזריהם.הגרמניםשלוהלכי·הרוחהחזיתמן
שלהיהודיהמינהלעובדיעםמסויימות.מפריווילגיותנהנו

ליפשץימ.הפקידמורדל,א.לשעברמנהלונמנוביהח"ר
 rכש.המחסןעובדשסקיך,א.קרון,מ.פוטרוך,א.המהנדסים

לאהגיטו.לאנשילסייעכדימעמדםאתניצלוהםואחרים.
הנציגות,בענייניהתערבולאכיואףאסירים,בשחרורעזרופעם

חשובות.משימותלעיתיםבידיהםזוהפקדיה
בהןיחידות·מבנה,מכמהמורכבהיהפרנקלשלביהח"ר

לעורות,הצביעהביתשיער·חזיר,לעיבודבתי·המלאכהשוכנו
לביהח"רכסניף"באטאס".לנעלייםביהח"ראליוצורףוכן

 ,גארבאריי"פרן"וערק·שטובדוידובשלבית-המלאכהשימש
מילאאחר·כךיהדוים.היועובדיושכלבורסקאי,בית·מלאכה
 10החיצון,העולסעםכמ.קום·קשרחשובתפקידזהבית-מלאכה

לאסיפקוכןשוניםמסמכיםבהשגתלגיטועזרעצמודוידוב
לגיטו.חמרי·גלםפעם

בתי·המלהכא

מומחיםלעובדיםנפר.דלמעמדזכובגיטובעלי·המלאכה
הגרמנייםבמפעליםבעיר.אובגיטוקבועהעבודהחיתה
עבדואחריםבעלי·מקצועמסגרים.מכונאים,חשמלאים,עבדו

בבית·במתפרות,בסנדלריות,עיננו,בעיבודהעיריהבסדנאות
נשארוהםכימית.בותצרת,,באופטיקהלצעצועים,מלאכה

בעלי·המלאכהכאשרה"קסירקוט",אחריגםבמקומותיהם
למחנות·העבודההגיסותושבישארעםנשלחוהפחות·חיוניים

שהעניקוורודות""תעודותבעליהיוהםהגיטו.לחומותשמעבר
כילצייןהראוימןמשטרתי.ליוויללאלעבודהלצאתזכות

להימנערצוןמתוךאשראנשים,במחנות·העבודהנמצאו

ופעלובעלי·מלאכה,שלמסמכיםלהשיגהשתדלומעבודה
כדאי ... 1943באפריל 13 " :הגרמנייםהשלטונותבאמצעות

למעבידיהםשהלכויהודיםשהיוזאת,בהזדמנותלהזכיר
 11המחנה",מרשימתלהוציאםהנציגותאתלאלץאצלםוהשתדלו

שהשתייכוהגיטו,שלבבתי·מלאכהעבדורביםבעלי·מלאכה
הגיסולתחוםמחוץהוצאתםבדברהצופרסוםעדלנציגות,
עיבדיםגםהועסקוהגיטושלבבתי·המלאכההעירה.והעברתם
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שומריחולים,אלמנות,וחלושים,מבוגריםבעיקרמקצוע,חסרי
לעבודהלצאתמסרגליםהיו אל,z.ז•ליז.z,עבר,וקומוניסטיםמצורת
ביח"רכמונוספים,בתי·מלאכההוקמובגיסולגיסו.מחוץ

ועוזרוליבוביץרואבןהיהשמנהלועובדים),-50(כלמברשות
למחסניםהזמנותביצעההכימיתהמעבדהפונק.אהווןהמורה

-10(כ ) Heeresverpflegungs Magazin (ה.פ.מ.גרמנים

ייצרובמעבדהזייגארביק).א.בראשותמשכיליםבעיקראנשים,
מקום·עבודהחיתההסבדלריהגםועו.דסבוןמשחות,מיניכל

קפליוש,זלמןמולק,בצלאלכגוןמומחיםבהעבדוחיוני.
יויצרהמירחדרתהזמנותלפיעבדההמתפרה 12ראחרים.פקטור

וכדומה)תיקיםארנקים,דקוראטיביות,(כריות·עורחפצי·בוי

בתי·בכלבגרמניה.למשפחותיהםבמתנהשלחוםשהגרמנים
התוצרתמןחלקיהודים.-110כעבדוהמכבסה,כוללהמלאכה,

בהתאםהגיtכוצרכיאתלספקנרעדהשארואילולשוק,נועדה
הגיtכובתוךבתי·המלאכההגרמניים.השלטונותעםלהסכם

-60-50בהסתכמוורווחיהםלנציגותנוסףמקור·הכנסההיו

לחודש.מארקאלף

(ביהח"ראחדיםבתי-מלאכההעתקתלאחד , 1942בספטמבר
עברושםהעירה,והמתפרה)הכימיתהמעבדהלמברשות,
בית·סגירתולאחדהגרמני,הצבאשלהאספקהמרכזלבעל,ת
שסיפקובתי·מלאכה,כמהרקבגיסונותרולקרטון,המלאכה

הגיטו.מפקדשלאישיותוהזמנותהגיטואוכלוסייתצרכיאת
ניטלהנציגותמןלמינימום.עדירדבהםהעובדיםמספר

מקור-הכנסה.

שהועסקואלהלכלעבודהק eלסעודיכלולאבתי·המלאכה

במפעליםהמקצוע""חסריאתלשלבנאלצוולכןעצמו,בגיסו
ברשותלגיסו.מחוץעבודהולחפשבעירליטאייםובמשרדים

בית· 13ורנצלאוסקייהטושמהליטאיתאשהארגנההעיריה

בגדיתפרוואופו,ברחובזה,בבית-מלאכהלנשים.מלאכה
לעזורשהסכימההבודדותמןשחיתההמקום,בעלתנשים.

בית-המלאכהשלקיומולהצדקתרווח.שוםהפיקהלאליהודים,
שהצביעוחשבונותהגרמניםבפניוובצלאוסקייtכהגב'הציגה

בבית-מלאכהגבוהים.מסיםלשלםעודנאלצהכןועלרווח,על
וונצל·גב'לעדן.שבההתקייםהוואנשים-100כהועסקוזה

כיסוייםתפרושםבגיסו,גםסניףלפתוחהצליחהאוסקייtכה
נוספות.נשים 50בכןועסקולאזניים

כיערעכותר

בצורהנוצלושםליטאים,אצלעבודהמצאומספריהודים
שלאליטאיאצלגדינברגשמעוןהסנדלרעבדכןמחפירה.

הליטאיהתלונןשכרו,אתגרינברגכשביקשפרוטה.לושילם
יהודים 14העירוני,במשרד-העבודההיהודישל"חוצפתו"על

"מאי·מחסניםמלינאם,ביהח"ד :הגדוליםבמפעליםגםעבדו
לאזועבודהועו.דעציםלעיבודביח"ר"גוברביה",סtכאס",
למקום·להישלחרגעבכלצפוייםהיווהעובדיםקבועהחיתה
כלללאה"גביטסקומיסאר"ציווהלמשל,כ,ךאחר.עבודה
 1"פיינוליט'.'~ביהח"ראתלעזובהיהודיםהעובדיםעלסיבה

היהודים.לעובדיםנזקקווהליטאיםהגרמניםהמעסיקים
נשיםקבוצתוהקשות.השחורותהעבודותאתעשוהיהודים

גבריםוהעמסתם.קרונותבניקויבתחנת-הרכבתבקביעותעבדה

בניקויב"סטראלו",נבלבהנחת , T.0 .·בהועסקונשיםרגם
ה.פ.מ.במחסניוכןומסילות-ברזלדרכיםבסלילתשלגים,

בפוך.עבדוחורבמינהלירת.בעבודותעבדובלבדבודדים
מא,דוכרתהיותנאי·בטיחרתללאבעבודותתאונות-העבודה

מספו,נשיםבתחנת-הרכבתנדרסוכןובים.וקרבנותיהן

לנכות.הידואחוות
מנדת·לקבלאמוריםהיהודיםהידהשלטונותעםהסכםלפי

"מאיסטאס",ממחסנימזרןרירת kרשחםמרקכלומר,ן, iמז
למאומה,היהודיםזכולאלמעשהאןהליטאים.לפועליםבדרמה
לעצמם.הכלאתנטלוהליטאיםשכן

לעירמחוץ

הרש·התועםה

התערפה·שדההיהבירתו,הקשיםמןקבוע,מקום-עבודה

הצבאהחל 1940בשנתכבדהעיר.מןק"מ-6כבז•רקנה,
עדבגמרהלאהבניהאולםשדה-התעופה,אתלהקיםהסובייטי

תחילה :בבניההמשיכוהגרמניםהגרמנים.בידישאורליכיבוש
בספטמבר-29בוהחלסובייטיים,שבויי-מלחמהבמקרםעבדו
קשווהזועבודהשלתחילתהיהודים.במקוםעבדו 1941

ושוטריםגרמניםפוצרנאשרנדרי","כלמלילמריםבזכורנרת
 500 (בדונםשנקרהמיכלאתוחטפוהגיטולתוךליטאים

בשדה-התעופה.לעבודאיש)

במשמורתזהחנהלהכת·מרפחיתהבשדה·התערפההעבודה
ד"רלראש.מעלקורת-גגללא-בימהמשערת 24-

אנשרהאירם,קצב-העבוהדאתבזרנן,נותירמתארירושלמי

קרוניתלמלאאנשיםשלרהשנאלצוקדרת 10-7בתרן
הגרמנים.השגחתתחת 16בעפר

גדללעיתיםהרף.ללאנמשכהבשדה-התעופההעבודה
עובדיםהוסיפו 1942/43בחרוףפחת.רלעיתיםהפועליםמספר

השל·דרישתלפיבשים,אובכבול,העבוהדמןשהשתחררו
עובדים 250במקרםנשים 350לעבודהיצאו-29,3,43בטונות.

בשדה·לעבודהמיוחדתחשיבותייחסההנציגותקבועים.
לשםצבאיתחשיבותבעלותאחדותלנקודותרכןהתעופה
סיפקהמספרפעמיםהיהודי.·חעבודה nכרשלחיוניותוהוכחת

-ברגלהלכואלהשכןחם,וביגודהנעלהלעובדיםהנציגות
הגרמניים.לשלטונותכפוףהיהשדה-התעופהיום.מדיק"מ 12

מכןוצונחאי·שביערתאתהביעהשדה·התערפההנהלת
אנשיםקרובותלעתיםותבעהחלשיםאנשיםנשלחיםשלעבודה
מחנה·עברדה.בשדה-התעופההוקםה"קסיוקרtכ"אחדינוספים.

 :איש-400כשאיכלסרגדוליםצריפיםבארבעהרוכזוהיהודים
המחנה 1נמלtכר",זאחדיםדקאיש.-400כבסך-הכל"יצאו

השמירהחפשית.חיתהבתרנוהתנועהאןדוקרני,בתילהוקף

ואוקראינםי.גרמניםבדייחיתה

,z.כמפלהיחרדיעמדהמחנהברא•זtסדרנים,שישהולרשותוס
היוהפעולות"כלבחיים.ונשארניצלשפירא,ש.מהם,שאחד

 18ועוד'.'עזרההצלה,עבודתזמרן,אספקתההיזהאםמזתאמרת,

אימוניםועברמחתרתיבארגוןמאורגןהיהאיש,-40כהנוער,

לשדה·הצמדובדוארעבדוהארגוןמחבריחלקצבאיים.
שנפלוטייסיםשלהאישייםחפציהםביןמצארהללוהתעופה.

עםהקשרהוקםשםלעצמם.אותוולקחוהאישיבשקםאת

אשרועוזריהם,הגרמניםמןיהדותואתשהעליםלזו,היהודי

 19לארקדאיני,חשבוהר



208 

·כהבולהמברת
במכררת·הכברל.העבודהשאורליללהרדיהיתהקשהגזיהר
להנהלתכפופיםהידרמתנרת·הכברלהעיר,לצונינרעדהנבדל

תדשניגםנקראוהנבדללעבודותכשאורלי.שמל nתחנת·ה
הליטאיםאזלםבגרמניה,מעבודהשחרורםעלבתמררו,המקום

בכבדלעבורראדררילישרקבמתנהזר.מעבודהלהתחמקהשתדלו
גברהרתהמנסרתמפרכת,היתההעבודה 20בלב.ןליטאים 28

הבוץ.בתרןשערתעמודהעובדיםאותן.למלאיכלוהכלרלא

ממשפחותיהםהגיטר,מןוחרקיםהעובדיםהידזאתלכלנוסף

בקביעתהתקשרבגיטרומשרד·העבודההנציגותומחבריהם.

גרמהלעירמתרץאלההסעהעצםהנבדל.לעבודותהאנשים
היובמתנרת·הכברלביער.השמדהעלמחשבהוהעלתהתרדה

עלשהענישהמקדמי,השלטוןבחסדילגמריתלוייםהיהודים
כחמורה.קלה"עבירה"
היהודים,ערבדי·הכברלשלהמדרייקמספרםאתלקבועקשה

הדרושים,העובדיםמספראתרשםשאורליפנקסמחברשכן

בקיץממנה.והשביםלעבודההיוצאיםמספראתרשםולא
לשלושהחולקוהםיהודים. 950הכבולבמכרותעבדו 1942

 , 350-בבאצייונאיאיש,-450כ-בראדווילישוק :מחנות

איש. 150-ובר~קיבה

ארוררילדשי,,
בראדרוילישרק,הדקםבירתורהגדרלהראשוןמחנה·הכברל

אוקטוברעדממאינמשכהבמקרםהעבודהמשאורלי.מ 11ק 18

בצבא·הלבןלשעבררוסיקולונלהיההמחנהמנהל , 1942
יהודישלהחמדניותל"אקציות"אחראיהיהחראושקו.ושמו

היהודים,מיסודיהנאהששאבסאדיסטושקו,ראדררילישוק.

לבני· 7,000-6,000ל"עדהעבודהמיכסרתאתבהתמדההעלה
ראירמיםסחיטותטרור,לשבוע.לבנים 35,000אולמשמרת,כבול

 21בהשמדה,אייםהרףללאשיטתו.אתאיפיינר

מיהודים).("נקייה""ירדנריין"היתחראדרוילישרקהעיירה
ההמוניותה"אקצירת"לאחרבהשודרבלבדבודדיםמרמחים

המהנדסבחייםנשארוכן ;הגרמניםלהםבזקקןערדרכל
לזכוכית.ררשת nבית·האתניהלערדכלמשפחתו,רבניפרזנו
היהליהודיםהארכלרסיהיחסמשפחתו.עםלהורגהוצאאח"כ
 , 1941בדצמברונרצחובכרפיםשעבדןהיהידום,ורבעדיין.

בקירבתב"בררהיהודיםשלקבררת·האחיםבראדררילישרק.נתפסו
 •·הנבדלמכדרת

בהם.הצפויעלדיעולאמחנרת·הכבול,הקמתעלמשהוחלט
מנות 22יחסית,טרבשכרמוגבל,לזמןבעבדוהדיברתחילה

אזלםעצמית.מינהלההובטחהכןטובים.ותנאיםמוגדלותמזרן
העובדיםאצלשביקרוהנציגותחבריהבטחות·שרא.היואלהכל

משדלם,איברהשכררוע,חדלןמצבםכיראובראדררילישרק

אנשים 3-2-איומהבצריפיםוהצפיפותללחם,רעביםאנשים
שכשיגרה.דברהיוהכאותבמיטה.

כלשעות 12-10-משמרדתבשתיברצעההעבדוה

העבודה.למקרםהליכהשלשעתייםלכןונוספו-משמרת
תנאי·בשלחצות.אחר 2בשעההאנשיםקמולמשמרת-חלילה

לעבו.דלצאתאילצואותםשאףרבים,חוליםהיווהרעבהחיים
פרי.נשאהלאהעובדיםלטובתהנציגותהתערבות

 .הצורןדייעילהחיתהלאבראדורילישוקהיהודיתלחהמינה
הליטאים,והמשגיחיםהמנהליםכמרבחג 23א'המחנהראש

ליטאיהדות

המצרכיםאתלעצמםונטלוהיהודיםחשבוןעללהתעשרששאפו
תמורתלקנותםאותםמאלציםכשהםהיהודים,לעובדיםשברעדו

היהודיםהפועליםמצדקובלנהנמסרה"היזםתכשיטים.ארכסף
העומדא'עלראדררילישרקמחלבתשעל·ידבמכרה·הכבול

אתהשחורהשוקבמחיריומכרסיפסרהקרבלנחלפיבראשם.

שעסקעלקבלוזאתמלבדלמחנה.למסרועליושחיההמצרכים
הנציגותלמכירה.חבריולרשנתנובחפצים,לא·טהורבמסחר
למכרות·רגילכפועלולשלחומתפקידולהרחיקןהחליטה
חזרת • 1942בארקטובר 12 " :רעוד 24בראדררילישרק",הנבדל

המנהלעגום.לפרקהיאגםהיתחמראדררילישוקהנבדלעובדי
חפציהם.להובלתעגלהנתןלאאבלהפועלים,אתשיחרד
מכונית-המשאאתלקבלהמחנהמינהלתבידיעלהרבבעמל
אנשיאולםמהחפצים.קטןחלקלהרגילכידהכבול,מפעלשל

מצרכי·להובלתמכרנית·המשאאתניצלוומקורביהםהמינהלה
למטל·שחיברהחוזריםהפועליםכלהתאכזבושלהם.המזרן
ובנציגותבמינהלההפגינווביאושםהאחרוניםהדליםסליהם
 25עזרה",בבקשת

שרטרי·המחנהרביןההיודיםהעובדיםביןהשתררהמתיחות

לנציגותומכרת.בצעקותלעבודההקימוםהשוטריםהיהודים.
העובדים.כלבשםהיהודיםהשוטריםעלתלונההרגשהאף

הליטאים.לשוטריםלדת.נגדהעזרבלבדבודדיםזה,לערמת
להבליגיכולההילאהואמולק.בצלאלעםהמקרההיהכזה
הלזהליטאי.מענהובראשבמעדרוחיכהההשפלהעלערד
הנציגותהתערבותלאחר 2ביריה.•להורגבהרצאהעליזאיים
במלקות.ונענשממורתמדלקניצל

הבוחרים,אחדבלב.דבודדיםבריחהמקרי·ברשמובמחנה
ער.דשבלארמשםלס.הונמסרהרכהנתפס,רביברביץ,
הנציגותחייהם.ימילכלנכיםמראדורילישוקחזוררבים
היוהישגיהאולםהמחנה,אנשילמעןרביםכספיםהוציאה
לאחרשנההמחנה.שלהכושלתהיהודיתהמינחלחבשלמעטים

מחדש.פתיחתואתלמנועהנציגותהצליחה , 1943בשנתמכן,

כאrצינואי

זהמחנהמשאורלי.ק"מ 5במרחקחיההשנימחנח·הכבול
 • 1943בשנתמכן,שלאחרבעונתרגם 1942בשנתבפתח

משמרדת.בשתינשים,מחציתםעובדים,-350כעבדובבאצ'יונאי

ליטאי.שוטרבלירריבגיטולבקראפשרותניתנהואשדןבימי
מצרכי·הבתא-ל"שנרריטה"לעתיםיצאוהמחנהתושבי

וכאשרבחומהרנחגרשרמרי·המחנחאולםהליטאים.מןמזרן
אתמהםלקחוראףהיכרםמ"שנרריטה"החוזריםאתתפסו

המצרכים.

המנהלשלהאנושייחסרחיהבמחנההקובעיםהגרומיםאחד

ולאהנציגות,עםטוביםיחסיםשקייםסיררטאוריצ'ירס,הליטאי
עובדכאשרגםהנציגות,מטעםנוספיםמצרכי·מזוןהבאתמנע

מיניבכללהםוהציקחבריועלהלשיןפ'ב'משרד·חעברדה
יחיה"טובכיעליו,אמרמחנח·הכברלמנהלאףרשע.מעשי
כמנהלישלא 27במחנה",יימצאלאזהמזיקטיפוסאםהדבר
חוליםעלהעבדוהאתסירוטארויצ'ירסכפהלאאחרים,מחברת

הפנתההנציגותהגיטר.שלולים nלבית·השלחםראףוחלשים,
רבושםכילבאצ•ירנאי,דווקאבית·הכלאמשוחרריאת

נוקשיםהיומפקחי·העברהדאולםלאיתנם.לחזרןסיכוייהם
החלשים.העובדיםאתהיכרראף
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יותר,ארפחדתסביריםתנאי·עברדההידבאצ'ירנאיבמחנה

שתיעמדוהרועדבראשהעובדים"."רעדלפעילותהודותגם
השקיעודרויאן.דוד'רהןקליין.ומאהשקאסיןאיטהדמרו,ת

ניהלהוועדהעובדים.בקרבהמוראללהעלאתרביםמאמצים
הפנויים.בערביםחברתייםמפגשיםארגןרכןמסבח·המחנהאת

-הסביבהבכפריששמעוהחדשותאתהפיצוהוועדאנשי
טיפלשאף ,קמונא.ד"ר 1942בשנתבכןהצטייןניחרד

 28לרדיו,האזיןאלוובהזדמנויותהמקדמי,תבארכלןסיה

 29נשק,היהאףולאנשיהמחתרתהתארגנהבמחנה

(,פרא~קשיי)~קיזים

לידהעיר,מןק"מ 7במרחקשכןברקיבהמחגה·הכבול
חלוקתנשים.-50וגברים 100 :איש 150עבדובמחנהאגם.

להנהלתהנציגותביןלהסכםהודותסדירהחיתההמצרכים
לרכושיכלווהעובדיםשוחדוהליטאיםהשומריםהמחנה.
נחרץ.מצרכיםלעצמם

הנציגותאולם , 1943בקיץגםהוטלההכבול""גזירת
משהו·ראדווילישוק,מחנהפתיחתאתלמנועכאמור,הצליחה,

צריכיםהכבולבעבודתכיה"גביטסקומיסאר",לפקידיכיחה
העיקריתהעבודהאתואילובלב,דכרח·עזרלהיותהיהודים
הלכושהליטאיםכיוון 30המקומיים,הליטאיםלבצעצריכים
שסיפקבגיסולהתחשבהפקדייםנאלצורצון,בחוסרזרלעבוהד

שהרע·החוקיות","זכויותיהעלנלחמההנציגותהעובדים.את
 ב-יבד:~,.-ב:ז ז:.·ב,ו;~ ·בזז:-~.נ ·'" l'~א t נז,.~.ז•·ה-רי n m-בקר

וכדרמה.

ולידקוז'איבבאצ'יונאי,מחנרת·הכבולקויימר 1943נשבת
ביקרולמחנות·העובדים,אנשיםשנשלחולפניראדווילישוק.

נשלחוזמןכעבורהמחנה.הכנתלשםבמקוםהנציגותאנשי
הצבאימבית-החרושתיהודיםפועליםגםהנבדללעבודת

הרגישו 1943בקיץעצמו.הגיטוומןרוידוקלה,בלינקאיצ'יאי
במשמרתרקעבדוהםיותר.מנוסיםהיהודיםהעובדיםעצמם

קיבלוהיהודיםוהפועליםסדירהחיתההמצרכיםאספקתאחת,
מצדחבלהמקריבשלהליטאים.הפועליםשקיבלוכפיתוספת

איסורוחלהשמירההוגברההליטאיםוהפקידיםהפועלים
המחנה.מןיציאהעלמוחלט

בספ·ה"קסירקוט"אחריאףנמשכהבכבולהיהודיםעבודת
השונים.המחנותביןהעובדיםפוזרוכאשר , 24.11.43ועדטמנו

לינקאיrציאי
למקום·עובדיםנשלחו 1942בספטמברהכבולעונתתוםעם
מראדרוי·ק"מ 4בלינקאיצ'יאי,מחסני·נשק-חדשעבודה
מבתי·החרושתאחדשםהיההעצמאיתליטאבתקופתלישוק.

השלטוןבימיגםפעלבית·החרושתביותר.הגדוליםהצבאיים
ממנו.ניכרחלקהסובייטיםפוצצוהנסיגהבשעתאךהסובייטי,
נשלחוולמקוםהשיקוםעבודותהחלוהגרמניהכיבושלאחר
עובדים.-100כבמקוםעבדו 1943בינוארהגיטו.מןעובדים

 95ובהם-14,9,42בלשםיצאההראשונהקבוצת·העובדים

לעבודותגםלעתיםנשלחוהמחנהעובדינשים.-15וגברים
הכבול.לעבודותקברצת·עובדיםנשלחה 1943במאיאחרות.

עובדיםהחלפתלהשיגהיהודיםהצליחורביםבמאמצים
ובמקומןלגיסוהוחזרואנשיםחמישהבנותקבוצות :הדרגתית

למחנהלינקאיצ'יאינהפך 1943בספטמבראולםאחרים.יצאו

עבודתם.למקוםהוצמדווהאנשיםה"קסירקוט"במסגרת
הגיטרמן-נשים 60ו·גברים 20-איש 80יצאו-27.9.43ב

המחנהתושביצעירים.וזוגותמתנדביםגםהיובתוכםלמחנה.

לצבא,תועלתעמהשישבעבודהיחסיתבטוחםיעצמםהרגישו
"לינקאיצ'יאי :חשבוילדיהןעםללינקאיצ'יאישהגיעוומשפחות

הקטניםהילדיםיהיורשםהגישטאפו,מאנשייותררחוקה
 31יותר",בטוחים

עלכתובותזהבמחנההעובדיםגילוקרונותפריקתבזמן
לאסטוניה.היהודיםושילוחוילנהגיסוחיסולבדברהדפנות

במחנה·בתון·מחנה.רוכזובלינקאיצ'יאיהיהודיםהעובדים

שגודרומספרצריפיםלהםהוקצוהצבאייםהמחסניםבתחום
עצמו.המחנה·הצבאיסביבהגדרעלנוסףמסביב,

קשהחיתההעבודהוטעינתן.פצצותבפריקתעסקוהגברים

רבוניחרדדלחיההעובדיםשללבושםהשמים.כיפתותחת
בגדיםאספהלעזור,השתדלההנציגותבחורף.סבלםהיה

מזוןשלנוספתלאספקהושיוןהשיגההעובדים,למעןבגיסו
אריו-היהודיראש·חמחנחבידיכסףהפקידהזוולמטרה

גדנסקי.

 :חברותשלוששלבפיקוחןבבניההיהודיםהועסקותחילה
ה"קומנדאנט".ומטהדומברובסקימילד,

כרוכהחיתההיאמילד.בחברתחיתהביותרהקשההעבודה
פינוהעובדיםפצצות.לניסוייבונקריםלבנייתבטוןביציקת

שלאכזרימיחססבלוהיהודיםכבישים.וסללוההריסותאת
רכ,רםת,א.בו~וגוד,עו.נוים M .•~ד,יבו a2זז.יז~ריז,יזז,~ז ·-ז:ב,ו; 1ז,יב

לעבודה.לצאתחוליםגםואילצו
וצרי·גדרותהקמת :בעבודות·עץעבדודומברובסקיבחברת

והמפקחיםבראדווילישוק,לבתי·מלאכהנשלחוהעובדיםפים.
להידברות.נוחיםהיד

חיתהה"קסירקוט",אחריבעיקרעבדושםבמטח,העבודה

עבדוחסוניםצעיריםקבוצתמסוכנת.גםאלאקשה,רקלא

אףקרהק"ג. 320עד 50שמשקלןפצצותשלוטעינהבפריקה
להוציאנשלחומקצועי,חבלןקצין,ובראשםגרמניםשקבוצת

נשלחובמ.קומםעבודתם.בשעתונהרגומבונקרחומר·נפץ
חמרי·חנפץאתהוציאולתושייתםשהודותיהודים,עובדים

על·בוצעההעבודההגרמנים.שלהרבלתמהונםלהיפגע,בלי
 asופישר,ברוםמוסקקצ'רנח,הללידי

ומצ·מטוסיםחלקיואחסוןופריקהבטעינהעבדיוהגשים
העובדות.אתהיכרשאףראשי-הפלוגות,השגחתתחת-נחים

במתנותשש,חדהופמן,"באולייטר"היהבלינקאיצ'יאיונמ.הל
הנציגות.מן

באנג,הגרמניהקציןללינקאיצ'יאיהגיעה"קסירקוט"אחרי
עלאפילוהעובדיםאתוהענישצבאי,משטרהשליטאשר

עלבפומביההלקאהעונשירבובמחנהביותר.קלה"עבירה"
נענשוכן("שנוריטה").מצרכיםאחרבחיפושהמחנהעזיבת

חומרים.גבינתעלרבים
מעובדותשאחתעלבמחאהשביתהלארגןהעזוהעובדים

להסתייםהיהעלולזהמקרה aהעבודה,•מןסולקההמטבח
בזכותורקהשביתהאתשללההנציגותהמונית.ב"אקציה"
למשטרת·הבטחון.הדברנודעלאמאמציה

דרכו.בתחילתבהגינותנהגגדנסקי,א.היהודי,ראש·המחנה
פועליםעלהשלטונותרחמילבקשבחלקונפלקרובותלעתים

ומעמדוהבריחותמשרבואולםלברוח.שניסואוש"חטאו"
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משלוחי·מזרןלהחריםלעובדים,להתנכלהחלכך,בשלנפגע
השלטונותלידייהודיםעובדיםמסרואף"בלתי·ליגליים",

הזמןעםקשות.לעבודותששלחםאוגופנית,הענשהלשם

(הגיטוהמרכזיהמחנהראשפאריזר,שללמקורבוגדנסקיהיה

עמדשםגםא.ב.א.מחנהלמנהלימינהה"קסירקוט"),אחרי
לברוח,המתכנניםאתשינבעאףהואהבורחים.שלבדרכם

רקברעדודבריואך 35המונית,בריחהמתכנןעצמוהואכי

להטעות.
צעירים,-1000כללינקאיצ'יאינשלחוה"קסירקוט"לאחר
קבוצהבגיטו.עודשהתארגנומחתרתיותקבוצותשתיבתוכם

"דרור·פרייהייט"שלקיבוצי·הכשרהמיוצאימורכבתחיתהאחת
שלחיתההאחרתהקבוצהשאורלי."נצח"ומחבריבפרלין
לוצק,מבית"רהקבוצהובראשםוליטא,בפוליןבית"ריוצאי

 , 1940בשנתלשאוולישהגיעה

מחתרתקמההקבוצותשתיביןהטוביםליחסיםהודרת

לטביעםקשריםקשרההמחתרתאיש. soכ·שמנתהמשותפת

עזרהאישהרפמן."בארלייטר"שלמזכירושהיהפטר,ושמר
באמצעותו 36החזית,מןחדשותסיפרואףכסףתמורתלמחתרת

החברים.לאימוןנשקנרכש
בנות.שלתאיםשניוכללהבתאיםמאורגנתחיתההמחתרת
וחברותכשחבריםהמחנה,שלבמספרההתקיימוהאימונים
שלאהמחנהתושביומיתרהגרמניםמפניהמשמרעלעומדים

במחתרת.חבריםהיו

המחתרתוחבריבמחנהחיפושיםהגרמניםערכופעםמדי

גרפם.עלהנשקאתהסתירו

שלה"אקציה"בזמןבמחנההילדיםחייאתהצילההמחתרת
תיכננהליטאלגבולותהסובייטיםבהתקרבולאחריה.הילדים
החיסולעלמשנודעאולםהמחנה.תושביכלשלהמרביתבריחה
עצמםדעתועלביזמתםמספראנשיםברחוהמחנהשלהקרוב
 37שנתבטלה,ההמוניתהבריחהתכניתאתכנראה,שיבשו,ובכך

ערים.ברה nחיי·בלינקאיצ'יאיהתנהלוהמחנהלחיסולעד
קריאהרפקישכללהאמו..נתית,ת·בכיתעםערבי·שבתנרעכו

מקהלה.במחנהפעלהכןגרמיזה.צביעל·ידישחוברוושירים
ההדדיתוהעזרההאנושייםהיחסיםאתלצייוהראוימן
הקשים.התנאיםאףעלהמחנהתושביבין

והקורותהמחנהתושביכלשלרשימההכינוהמחתרתאנשי
 38המחנה,אדמתבתוךבבקבוקהוטמנהוזואותם,

ליטאיהדות

פאררנוצאיי

בפאוונצ'יאי,חדשמחנהפתיחתבדברצוניתן 21.7.42ב"

 150נשלחולמקרםמשאורלי.ק"מ 30במרחקלסוכר,בביח"ר

סלק·קרונותפריקת-עונתיתחיתהבמחנההעבודהאיש.

 1943בינוארהלילה.בשעותרגםבפרךעבדוהעובדיםהסוכר.

לגיטר.הפועליםהוחזרו

בפאורנצ'יאי.כבולבכרייתיהודים soכ·עבדו 1943בקיץ

עלהיםנוספושערדאלאלגיטר,הוחזרולאה"קסירקרט"לאחר
לעבודהילדיהן,עםהמשפחותבעליבעיקראיש,-200כ

החלפתתבעוסאדאוסקסומנהלוביהח"רהנהלתלסוכר.בביח"ר
הסמוך.דארגאלממחנהבגבריםוהילדיםהנשים
-אוקטוברבשלהי-סלק·הסוכרשלהערנהתחילתעד
פארובצ'יאילידהחקלאייםלמשקיםהחזקיםהגבריםנשלחו
התעללוהעובדים,אתהיכראלהבמשקיםלס.ס.שייכיםשהיו

לבית·הוחזרואחר·כך 39מזון,מהםמנעואףולעיתיםבהם,
ימיללאבערב 10ועדבבוקר 6מ"נמשכההעבודההחרושת.
המשגיחיםסלק.קרונות 60פריקתחיתההמיכסהמנוחה.

האוקראיניםוהשומריםודדיז'באליסשידלאוסקאסהליטאים
רחמים.ללאהעובדיםאתהיכר

עללשעבר.מחסןלא·מרסק,במבנהשרכבוביהח"רעובדי
"למזלנו :סגלוביהודהרשומציערר eמסבפאוונצ'יאיהנתאים

מניחיםואינםהצרותבכלהעומדיםבני·נוערכמהבתוכנויש
ושריםחוזריםאגרהנוראהיוםאחריכלל.שמרעותלהפיץ

 40בררחנר",ליפוללא _סיסמתנרוצוחקים.

במחנה.רהזקנםייהילדיםשל"אקצהי"בערכה 4,11.43ב"
רבהרשימהובידרעוזריועםלמקוםהגיעפוסטרהגיטרמפקד

תחתילדיםלהחביאהצליחוהיהודיםילדים. 31שלשמותיהם
 41זקנים,ושניילדיםתשעהלכדרהגרמניםאולםהסלק,ערימות

ביןפוזרווהעובדים 1943בדצמברחוסליאי 1בפאוונצהמחנה
אחרים.מחברת

ויורקלח
באחוזהשכן ) 1943וקיץ(אביבבררידוקלהלנשיםהמחנה

העיריהודינרצחוזהבמקוםזרעים.לגידולמפעלנמצאבה
בתרבותכשהןבפרך,צעירות 60עבדוזהבמחנהראסיין.

השמיים,כיפתתחתנעשתההעבודההמשגיחים.מצדלהתעללות
ממש.עבדותבתנאי

חבריההחלדהצעירות,שלהגרדאמצבןעללנציגותמשנודע
לגיטו,הצעירותהוחזרו 27.6.43ב"לגיטו.החזרתןלמעןלפעול
נשלחובמהרהחולות.רכרלןבמרמי·לבלקרמהןשרבותלאחר

אחרות.לעבודותאלוצעירות

ואונ~ל

מחנה· 1943ספטמברבסוףאורגןה"קסירקוט"בעקבות

-240כלשםנשלחו 27.9.43ב"בדאוגאל,ללבניםבביח"רעבודה

מעיירותצעיריםרכןילדיםעםמשפחותרובם :מהגיטואיש
מחבה·נסגרמספרחדשיםכעבורלגיטר.שהגיעוהסביבה,
לדאוגאל,משםנשלחך.עובדיםועשרותבפאורנצ'יאיהעבוהד

ניסרוביער,עציםכריתת :רבותהיובביהח"רהעבודות

עסקוכןלבנים.וייצררקררנירת·טיטהסעתבמנסרה,עצים

לתנורים,לבניםהכנתתנורים,הסקתמקרונות,פחםבפריקת

מוגבלכרשר·עבודהבעליקררנרת·הרכבת.עלוהטענתםהרצאתם
חקל·לעבודותנשלחורביםלכלי·חרס.בבית·מלאכההועסקו

בשדה·כברל.ולעבודהוממשלתיותפרטיותבאחוזותאיות

בהטענתעבדוהסמוכה,קורשאןבעיירה"סודיבא"במפעל
לסוכרלביהח"רעובדיםנשלחוגםולעיתיםירקותשקי

הפיסיותהעבודותבכלמפרכת.חיתההעבודהבפאוונצ'יאי.

כגברים.נשיםעבדוהקשות

חלונותללאלשעבר,אורווהעזוב,במבנהשרכנוהעובדים

מזרן.חוסרבשלומחולשהמקורחלוהאנשיםדולף.וגג
רבה.חיתההצפיפות

רבזמןעברלאהמבנה.בשיפורמידהתחילוהמחנהאנשי
אחרלמבנהעברוכחודשייםלאחרשופרו.רתנאי·המגררים

המקוםהיההנשיםשלמאמציהןבזכותיותר.טוביםבתנאים
משותף.מטבחגםאירגנרהנשיםיותר.נעים

למסעדתלצאתאיפשרריער,מוקףשהיהבמקום,התנאים
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באסרן.אלהנסתיימוקרובותלעיתיםאולם"שנוריטה".
מחוץמצרכיםלה·~יגכבסיוןקושלבסקינתפס 17.10.43ב"

הכרתםאבדןעזהוכואחריםצעיריםייa,ניבמקום.ונורהלמחנה
 • 2אוקראיני.שומרעל·ידילמחנהוהוחזרו

שנפלוהצבא·האדום,חייליאוקראינים,ברובםהיוומרים tהי
פעולה.עמםושיתפוהגרמניםביזt-בי

שמונהוהוצאווילדיםזקניםשל"אקצהי"נערכה 4.11.43ב"

קשותהרכההמחנה,שלהיהודיהמנהלזק,נשים.וששילדים
הכינוהמחתרתאנשיובעיקרהמחנהתושביפוסטר.על·ידי
כבוייםבתנורי·לבניםומקלטיםבוא nמקרמות·מצרהלעת

רבהיהבדאוג~לשמספרםוילדים,זקניםניצלולכןוהודות
חיתההמחנהשלהיהודיתההנהגהלמאמציהודות 43יחסית,

בלילות·שבתלתפילה.הוקצתהמיוחדתפינהטובה.אווירהבו
הוקראאףולעתיםבציבורשירהמלווהשבת""עונגנערן
חי"."עתרן

קומוניסטיםשלמקבוצותמורכבתמחתרתפעלהבמחנה
יוצאי·היובמחתרת"נצח".תנועתוחבריבית"ריוצאיושל
במאמציםשנרכשבנשקחבריהאתוהדריכושאימנוצבא

אקדחיםשלושהאחדים,רוביםהיוהמחתרתברשותמרובים.

נפצעהשאשהקרהבצריף.הוחזקהנשקרוברימונים.-40וכ

במחי·אוהצריףבתוךנעשוהאימוניםמאקדח.שנפלטמכדור
שניבנההחדשבית-החרושתשלגדולותתת-קרקעיותלרת

איכריבמקצתהתרככוהצבא·האדוםהתקדמותעםבמקום.

מקומות-מקלטלהכיןהסכימוממוןותמורתהליטאיםהסביבה
אחדות.למשפחותצרהלעת

סובייטיותמחתרתיותקבוצותאלקשרחיפשוהמחתרתחברי
פועליםנמצאובית-החרושת.פועליבאמצעותליטאים,ואל

קבוצתעםמגענוצרנשק.להשגתקשריםליצורשעזרואחדים,
היוהםבסביבה.והסתתרוהשבימן mשבררוסיים,חי~לים

עמםשיביאובתנאימהמחנהצעיריםאליהםלצרףמוכנים
דגלוחלקקשה..דילמהבפניהועמדההמחתרתהנהגתנשק.

הצעיריםיציאתכיאחריםטענוולעומתםההצעה,בקבלת
כאשרהגנהללאהמחנההפקרתפירושהמהמחנההנשקעם

כשבמחנהה.צעירים,שלעזיבתם :ועודזאתלהשמידו.יבואו
עלמוותלגזורעלולהוילדים,זקניםמבוגרים,לרובישארו

לשכנעההצעהמתנגדיהצליחוסועריםויכוחיםאחריהנשארים.
הרוסייםלחייליםלהצטרףשרצוהיולדחותה.מצדדיהאת

לחופשהיציאהאמת,בגרמנים.להלוםכדיבנשקולאחוז
הדאגהאןבחיים,להישארהסיכויאתלהגבירחיתהעשויה
הכף.אתהכריעהלכלל

משפחתשלבריחתהאחריהמחנה.מןהבריחותהיומעטות
כןשלפניהשמירה,ההגבלות.הוחמרוגולדברגיעקבד"ר

עצמוהצריףלידמעתהנקבעהרושת, nבית·הבגבולותהוצהב
הוגבל.התנועהוחופשיומייםמיפקדיםנערכוגדר·תיל.שהוקף

ראשי·מונוכולו.המחנהשחרוראתלתכנןהחליטההמחתרת
צריכיםהיוהשומריםחיסולולאחרהאותשבהינתןקבוצות,
הקרוב.ליערהאנשיםאתנשק,שלבחיפויבקבוצות,להוציא

ואילוהרוסיםבואעדביערותלהסתתראמוריםהיוהצעירים
צריכותהיואיכריםאצלמחבואלעצמןשהכינוהמשפחות

המחבוא.מקומותאללהגיע
 .הגיעהלאהליטאיםשהבטיחוהעזרהניתן.לאהאותאולם
להתבצעשנועדההפעולהיקר.זמןלאיבודגרמהההמתנה

לאזניתכבית·הבריחההגיעהולמחרתלופעליצאהלאבלליה
רשותלכלניתנהאזרקהלשנה).עקב(כנראההגרמנים
 ,כחודשייםולאחרלברוח,הספיקועודאיש 30כ"להימלט.

לגיסוהוחזרוהשארכלואילולחופש.זכוהרוסים,כניסתעם
בגרמניה.••למחנות·הריכוזהועברוומשםשאורלי

ואקןוcים

- 1943/44שנתשלובחורףבסתיורוכזואוקמיאןבמחנה

אנשיםנשלחוסי,דבמחצבתשהיהזה,למחנהאיש. 250
השכבותמןכיחודמעטים,קבועה.עבודהללאבגיסושבשארו

כיבתקרתהמשפחות,עםבהתנדבותלאוקמיאןנסערהעניות,

ביניהםבעיר.מאשרקלותביתרמזוןלהשיגיוכלובפרובינציה
במחנהשנפטרקלוגמן,י.ש.הציוניהעסקןכמוזקניםגםהיו
חוליםוכןילדים-50כגםהיובמקוםהמפרכת.העבודהמן

המחנהתושבילעינינורההגיעועםשמידז'מאיטישקי,כגרשון
מתכונותיוהיוושכרותשסאדיזםהגרמני,המנהלעל·דיי

הבולטות.
אתהיכרהמחנה,עלשמרווקראינים·א 21ו·גרמניםשלוהש

שתישעשוע.לשםבאנשיםירואףהםבהם.והתעללוהעובדים
נמק.רםוהוחזקוברג·ליהןנפצעוואדלשטיין,קלוגמןמ.נשים,

חסרודירקטרררביץד"רלרופארפואית.עזרהללאיומיים
כשמצבןוהגיטשלבית-החוליםאלהובאוהיןלבסוףתרופות.

אנוש.

מתוןכמעט.בלתי·אפשריתמשימהחיתהזהממחנהבריחה
סטרול.משה-אחדרקלברוחהצליחהעובדים 250

הנפילהסכנתמסוכנת.וגםקשהחיתהבמחנההעבודה
והעייפים.הרעביםהעובדיםעלאיימההפתוחיםלבורךת·הסיד

צהרייםהפסקתעםצ, 11אחה 4ועדבבוקר 6מ"נמשכההעבודה

ירודים.היוהסניטרייםהתנאיםקצרה.

של"אקציה"נערכהלאובהמשאורלירחוקהאוקמיאן
ה"קומנ·במחנה.טבחנערן 19.12.43ב"אולם , 5.11.43ב"ילדים
התקבלכיליהודים,הודיעוהאוקראיניםועוזריוגאודלדאנט"

ילדיםשמונהללכודהצליחוהםוהזקנים.הילדיםבכללירותצו
ביריות.אותםורצחוזקנהואשה

 ) A.B.A .(א..כ.א

הצבא.במחסניהוקםה"קסירקרט"בתהליךהאחרוןהמחנה
יהודים. sooכ·זהעבודהלמקוםהועברו 1943נובמבר·בסוף

התערוכותבמגרשבית-חולים,שלגמורלאבבגיןשכןהמחנה
צריפיםכמהשימשוכמקום-מגוריםשכשאורלי.גוברניהבפרנו

גדולים.
חייטים,סנדלרים,-בעלי·המלאכהכלהתרכזוזהבמחנה

במקומותעבדושקודם-ואחריםמסגריםחשמלאים,רצענים,
הראשיים",דא,ספקהב"מחסני ,) H.V.M .(ב·ה.פ.מ.-שונים

הםפרטיים.מעבידיםאצלאוהנציגותשלבבתי·מלאכה
לעובדידרכים.ובסלילתבבניין-פיסיותבעבודותגםהועסקו
לצאתשרצוילדים,וכןשכוליםהוריםהרבהגםהצטרופהמחנה

ניצוליילדים,ה"קסירקוט".אחריהמרכזיהמחנה-הגיטומן
מנפימתמידבפחדחיוהםמבוגרים.כמרעבדוה"אקציה",

שללהחזקתםשהסכימוהגרמניים,המשגיחיםמצדעינויים
פקידשלביקורלכלעריםהיואלהילדיםבמחנה.ילדים

במרתפים.מסתתריםהיוומיד-זרגרמני
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שהובאוורוסים,ליטאיםגםעבדובמחסנים,היהודים 800עם
וטעינהפריקהתיקון,היההעבודהעיקרלעברדת·כפהי.מרוסהי

נשקבתיקוןגםעסקוהםואליה.החזיתמןמשלוחיםשל

אישי.

מנות·המזוןשעות.-12כאחת,במשמרתנמשכההעבודה

פנימיות,לבעיותיהודיתהנהלההיתהלמחנהסבירות.היו
נמנוההנהלהעםגדנסקי.ואריוברודיאברוךעדמושבראשה

מעידבמחנההפנימייםהיחסיםעלאברמסון.ואהווןשיגזוזדב
שלחייהםאתהממרריםיהודים,משגיחים"יש :הזההתיאור

הנשיםיותר.גרועבמתפרההמצב ...מקצועבעלישאינםכל
האומניםלרשןתעצמןאתשהעמידומשגיחותשלרשרס',ב' ,'פ

הנשיםשלחיהיםאתממשממררותזה,לתפקידהגרמניים
פוסלותהןטובה.עבודהמפיקיםשאינםהעלוביםוהגברים

הגרמנייםהאומניםבפניעליהםומלשינותעבודותיהםאת
 4Gעליהם",הממונים

לעצמםהשיגוהםלעובדים.תועלתגםהביאהבמחנההעבוהד
למכירה.דבריםנטלואפילוקרובותולעיתיםוהנעלה,בגדים

היהודיתההנהלהמדאגותאחתשכשיגרה.דברהיודג.ניבות
"סחורה".עםהנתפסיםשחרורחיתה

פלישי·ההיומנהלוהגרמניהצבאבדייהיההמחנהנהיול
ר·כך nואמנץתחילהמינההמחנהל"קומנדאנט"האואר.
לילדים,ובעיקרהיהודים,לעובדיםשהתייחסבאנץי,פלדפבל

לכרות-נוספותעברדות·פרךעליהםהטילהואבאכזריות.
קאנדיט,הסדנאותמנהלהיועוזריוחפירות.ולחפורעצים
אתבעצמםשהענישומאייר,המתפרהומנהלויליהפקיד

בהתערבותמעונייניםהיוולאבמלקותההיודיםה"עבריינים"
במקוםשקםמחנה·הריכוזמפקדגקה,גםביקרבמחנהה·ס.ס.

קובנה.גיסו

יציאהעלחדשותתקנותפורסמוהמחנהחיסוללקראת
מהמחנה,המרוחקותבמחלקותשעבדואנשים(היולעבדוה

תקנוןפורסםובמכבסה).במסגריה"גוברניה",בסניףכגון

הוכרז 1944ביולי sב·ללא·יהודים.היודיםביןהפרדהעלחדש
שאפילואררשות,בליהיוצאוכלנסגר,המחנהחירום.מצב

עשרותהצליחוזאתבכלבמקום.נורהלגדר·התיל,התקרב
"ביום :מאתרירושלמיילדים.גםבינהיםלהימלט,אנשים

השני,נירםלעבודה.כבריצאנולאבחודש,ב·פהראשון,
עמדנוהשכםבבוקרלעבודה.לצאתהורישנוביולי, 10ב·

לפימסודריםוהסדנאות,המחנהביןהמגרשעללמחנה,מחוץ
הואבאניץ.המפקחשללבראווחיכינובשורות,המקצועות

-ילדיםשנינראוופתאוםרגע.כללהיראותההיצריך
השלוש.בןרוטשטייןוהילדה·,דבתדייטשנחמןשלילדתו

עמדוהמגרשלאמצעכשהגיעובידיים.בזוזההחזיקוהם
אנה :שאלוכאילוהעברים,כלאלנבוכיםוהסתכלומלכת
להםורמזהאשהעמדהמחנה·הרוסיםשערמאחורי ?נלך

אמותהים,אלפעםחליפותהביטוהילדיםאליה.שיתקרבו
חזרההללכת :ופקפקוהזרההאשהאלופעםבשורות,שעמדו

הידלים,אלתשרמת·ליברכלאתריכזהמחנה ?לפניםאר
להםילכו :הילדיםאלהתחננוכולםעינידפקו,כולםלבות
הרגעיםיבוא.שבאניץעדאליהלהגיעיספיקוהאשה,אלכבר

זזוסוף·כל·סרףכנצח.נמשכולמכת,עמדוהשילידםהמעיטם
צרפיכעלאוטומטית,האשה.אל-ללכתוהתחילוהילדים

באנץיהיהצריךממנוהשני,לעברמבטהיםאתכולםהפנו

אתעטפהזוהאשה.אלשהגיעועדנעצרוהנשימות ...לברא
כלמחנה·הרוסים.צריפיביןאתםונעלמהבידהישניהם

הילדאביהשוררתמןנקרעזהברגעה. mלרונשמוהעומדים
גדר·התילעלקפץאמו,מדייהשניילדואתחטףרוטשטיין,

פתאומיים,כךכלהיוובריחתוקפיצתוהרוסים.צריפיאלוברח
אבל ...אלינווהתקרבשהלךבכאניץ,הרגשנולאשאנחנועד

להגירההנידוניםואנחנוהנעשה,בכלהרגישלאבאניץ
לאהזאתהתמונהאתמאושרים.זהברגעהיינוודאיולמורת,
 46לעולם",אשכח

היהודיםהעובדיםשלהחזרתםעלהודיעו 1944ביולי 11ב·
לגרמנהי.שאורליהיודיכלעםשילוחםלשםהגיטר,אל

מחנות·חוץ

לפיקודולטביהמפיקודיאנישרקמחנההועבר 1944באפריל
זקניםנשים,רובםאיש, 482חיובמחנהשאורלי.מחנהשל

למשרדכפופיםהיוהם(סמארגרן).מבילרררסיהשמוצאםוילדים,
• O.T .(הגרמני)1944בינואראךנוצרשאורליעםהקשר , 

הובאווהחוליםרמזרן,נעלייםבגדים,להםשלחושאורליאנשי
שלמחנות·העברדהביןפוזרומהםחלקבגיטו.לבית·החרלים

שאורלי.
ל"עבודתאיש 50להעמידפקודהפאריזרגיאורגקיבלכאשר

הגופותבשריפתשעסקוהיחידהאנשיבריחתאחרי-חרץ"

העובדים 50אתיאנישרקממחנהנטל-בקרבנה " 9ה"ב"פררט
בליטאהמחנותכלעםחוסלביאנישרקהמחנה 47הדררשים,

שאורלי.אנשיעםלגרמניההועברוואנשיו
בשדה·התעופההיהודיםמהעובדים 250נשלחו 1944במאי

פרניבז'.שלשדה·התערפה-חדשלמקרם·עברדהשאורליליד
שבלטבהיממחנותשהובאויהדויםעבדוזהבשדה·תערפה

-מרוחקיםממקומותבשעתםלשםהגיעוהםובאסטוניה.
שלוחההיהפרניבז'מחנהואחרים.קרבנהוילנה,ריגה,מגיטארת

הקשרמזונותיו.אתקיבלוממגרשאורלימחנה·העברדהשל
באמצעותהיהפרניבז'למחנהשאורליהראשיהמחנהבין

לבנינוספותחבילותגםלפעםומפעםמזרןשהביאוהמכוניות,
היוחםכיהערל,אתלשאתיכלועוד"שאררלאיםשאורלי.

קיבלוקצתרעודרעלאלנרשםחזקים,ויותרשבעיםיותר
סףשעלביהודיםנתקלוהםבפרניבז' 48משאררלי",חבילות
בגדילבושיםמזרן,חוסרמפאתאפסושכוחותיהםהכליון,

רמשםלשאררליביוליהועברוזהחמנהאנשיגם'קאצטניקים'.
לגרמניה.שולחו

לציין.הראוימןמשרד·העברדהשלפעילותואתבסכמנו
משדר·העברדה,ועובדיהנציגותביןלשיתרף·פערלההודרתכי

חיוני.·עברדה nכרביהודיםשראוהגרמנים,אצלהקלותהושגו
הנציגותסולידריות.רגשרעלמוסרייםערכיםעלשמדרהיהודים
לפיהיתהכללשבדרךעבודה,אדםכלעללהטילהצליחה

בראשםוהועמדההפנימייםהחייםהוסדרובמחנרת·העברדהנוחר.

הנציגות.שלמתמדתהשגחהתחתשהיתהיהודיתהנהלה
הכלל,טובתהיההעבודהבתחוםהנציגותאתהמנחההעיקרון

עיקרוןלממשהצליחהלאשהנציגותקרהאמנםתפיסתה.לפי
אישיותהנאהטובותלשםלרעהניצולשלמקריםאולםזה,
נדירים.היו

הגיטרהיודישלעברדרת·הכפיהבתחוםהנציגותפעילות
 • 1944יוליעדמעמדלהחזיקלהםעזרה
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הזה".הזמן
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לינקאיצ'יאיבמחנהשוכוצהלשביתההנציגותשליחסהעל . 34

לעיל.ראה

אחרקשרת,היכתהמשאורלייהודיםקבוצת , 230עמ•שליט, • 35

בגרמניה.במחנה·ריכרזקאפרבתורששירתגדנסקי,אתהשחרור,

בע"פ,לתינזודמדורבררם,ומרסקקצירבההללשלעדרתם . 36
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 .) 12 ( 58מס'זמננו,

שבבילרררסיהסלוניםיהודיברצחהשתתףהאוקראיניהשומר . 42

פנקס,-אחדים"ערדיהיו .מצפוניעליהודים 15,000 " :ואמר

 • 288עמ'

לתיעודמדורנזרםר,ח.שלעזרות-בדארג,למקרמות·סתרעל . 43

 , 281 ק--מסי ,זמננוליהדותמכרןבע"פ,

להלן.ראהמדארג,לבריחהעל . 44

 • 324עמיפנקס, . 45

שםאבלהעירה,הגיעוהנמלטים , 217עמ'כתב·י,דירושלמי, , 46

לברוחהצליחווהילדררטשטייןהמשטרה.לידיליטאיהסגירם

למחנה.חזרואחריםילדים .החלוןבעד

לשריוכתביאנישרקממחנהאנשיםנלקחוכשארהמקרה,על . 47

 • 403עמ'יאנישרק,עלנספחבפנקס,-בקרבנהגופרת
 , 212עמ'כתב·י,ד ,ירושלמי . 48

ילדים

משולליילדיהםלגורלולילהיומםחרדוהגיטרתושבי
הילד,ת.

 6(בניבית·הספרבגילילדים-1000כהיושאורליבגיסו

המבוגרים,עםבעבודותהועסקו 15מגילהילדיםכל .) 18עד
בגיסו.נשארומהםהצעיריםואילו

אתתכננההנציגותבגיסו.בית-יתומיםעדייןהיהבראשית

אולםשרנות,משפחותביןבית-היתומיםילדי 40חלוקת
בית·ילדיכלרצחלאחרלמורת.רשילחרםהקדימותהגרמנים
הילדיםליתרניתנה , 1941בספטמברמחנכיהם,עםהיתומים

 • 5.11.1943ב"האיומהל"אקצהי"עדארכת·חיים

 1941/42בחורףלא·סדירבאורחפעלבגיסובית·הספר

רגעובגיסוכשהחייםהפורענויות,כל"אחרי , 1943ובקץי
בית·בגיסולפתוחהנציגותעםיחדהמוריםהחליטולזמן·מה,

למדריהגיטרלתושביאפילונוחים,היולאהתנאיםיסדוי.ספר

מבחינה ...בשמחהבית·הספראתהקימוזאתובכלהסבל,
מסטאנקרסשקיבלהושירןעלהנציגותהתבססהמשפטית
משרד·על·דייהמוריםאושרריותרמאוחרבית·ספר.לפתוח

 1העברדה",

בהאתםולאאחדיםממוריםבאהבית·הסרפארגוןיזמת
ילדיהםאתלהשאירמאושריםהיוההרריםהנציגות.להוראות

כמהשללמאמציהםשהודרתערדמההמורים,השגחתתחת
להוראה,נוסף ;תשלוםללאאררחרת·ברקרסודרופעילים
זהבעניוותספורת.רחצההלידים,בקירןעלהמוריםהשגיחו

בישלהאשרז'ילינסקי,שרהגב'כמרבמתנדביםרבותנעזרו
 2לנקירנם,ודאגהממצרכיהלילדים

להרריםעזרוהםמופלא.כרשר·סבלהזניחובגיסוהילדים
הררהיםעםבצאתםהשערבעד"שלל"העבירוולעתיםבבית,

לעבדוה.
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שללא·מברטלמספרבגיטרנותרעדייוה"אקצירת"למרות
ופעיליםהעירמנכבדיהמוריםהיוהמלחהמלפנימורים.

היוהתלמדייםכיאףסמכותם,נפגעהלאבגיטרגםבציבור.
הגרמנים.בדיימורהיםלהכאתעדיםפעםלא

פונק,ואהווןגרינברגיהושעפונק,כאחרוןומחנכיםמורים

חינוכית.לפעילותקשורותהיושלאבעבודותבגיטרעבדו
לרין,הדסהקאסין,פררמן,ורבקהצביהזרגכגרןאחרים,אולם
אליעזרהנציגותומזכירזקס,מריאמפרלסקי,חייםרייס,אסתר

פעלואלהבגיטר.בית-הספרלקירםמאמציםעשרירושלמי,
ילדים",ל"משטרתהילדיםוארגוןבית·הספרלארגוןרבות

היובגיטרהגיטר.בקירןרעלהגינותעללפקחהיהשתפקדיה
אליעזר :הכוראהעדבולעילהנזכריםעלנוסף.ומורים, 35

ד"רזילברשטיין,ישראלקפלן,אפריםשרב,שמהגרלשדטיין,
אחדיםמוריםרעו.דהרפנברגרבקהואשתו,למפרטליארד
מתמדת.חינוכיתבפעילותעסקו

חדרי·כיתרתהיולאבית·הספרלקירםהראשונהבתקופה
 9-7שלבקבוצותפרטיותבדירותלמדרהילדיםמיוחדים.
במרפסתטראקר,באיזררחדרהוקצהאחר·כךתלמדיים.

הילדימתפסותפילת·שחריתלאחרבית-כנסת.גםששימשה
הטהרה""ביתהוקצהקאררקאזבאיזררהמתפללים.מקומרתאת

והילדיםלבית-חוליםנהפךהמהרדעאולםלנית·הספר,כמיבנה
אתהכינועצמםהמוריםהאיזרר.שלננית·הכנסתלמדר

המורהנכךהצטייד-ומכשירי-הכתיבההספריםהמחברות,

והמרתפים,המחסניםעליות-הגג,כלאתסרקאשרפררמן,
 sרעפררנרת.ספריםלמחברות,מתאימיםחמריםאחרבחיפוש

באיזררתחילה-נתי·הספרנסגרוהמוצלחת,ההתחלהלמרות
הכלליתהענהדוחרכתנשל-נטראקרגםמכןולאחרקאררקאז
ושריינופרודוקטיביים"כלתיכ"אנשםיהוכרזושהמוריםולאחר

מוריםהתרחקוגיסא,מאידךשחורים.פועליםשללקיטגרריה
ולאנר,הכרוכותהסכנותמחששההוראה,ממקצועמסריימים

לכך.·אפשרותלהםשכחיתהגםהחינוכיתלפעילותערדשבר
למדרילדים-100כ :מחדשבתי·הספרנפתחו 15.6.1943נ"

גזירתאולםקאררקאז.באיזרר-250רכטראקרבאיזרר

 5.11.43ב"אשרעדבתיה"ס,לסגירתשרבהביאה 11ה"קסירקרט

המרות.אלהילדיםשולחו
נתמנהלמנהלולגיטר.הכניסהעםמדינולדנית·הספררעיון
חדרים,בהקצאתהתבטאההנציגותעזרתירושלמי.אליעזר
מעבודת·הממורםיחלקכשחרורובעיקרחמרי·הסקה,באספקת

כפיה.

הגיטר.תושבימכלעזרהקיבלוהמוריםכילציין,ראוי
כמרילדים,קבוצותארגנואשרמתנדבות,נשיםעדבועמם
הישררבץי.ט.הגב'

"בית· :ירושלמיכותבהגיטרכתנאיבית·הספרחשיבותעל
ניתןכאילוהזכרההי ;הגיטרבכלרחייםאורהכניסהספר
וסדירוללימודיםילדהיםאתבשמחהליווהרריםבחיים.טעם

 ;כבית-הספרעתההתעניינואדישיםאנשיםאףמקרם.כשבילם
שלוסימןשלוויםזמניםשלאותכעיןהואהיהלגנהים
כל·כךרבנחשקלמדרלאמעולםעצמםהילדיםיציבות.
בית-הספר,מהקמתמאושריםהיוהילדים 4הזאת",כבעת
הרעבנספרי·לימר,דהמחסורלמרותמיוחדתבשקידהולמדר
מאורגניםהילדיםהיובית·ספר,היהלאבהכתקופהוהקור.

 s.1.5 .-42כשהרקמהגנים"ר"משטרתהילדים"ב"משטרת

~טא 5יהדות

רנהכרצינותהתייחסוהגיטר,תושביליתרכדרמההילדים,

ירקותגדיולארגנוהגנים""משטרתכמסגרתלחרבותיהם.
נגיטר.גדולבהיקף

יתומיםהיומהםמעטיםמשפחותיהם.עםחיוהילדיםמרבית

הראשונות.ההמוניותה"אקצירת"נזמןהררהיםאתשאיבדו

לעבוהדהאחראישלרמרביץ,אהרןשלבחסותוהיוהיתומים
"משה'לה :משה'להרשמוהיתומיםבאחדמעשהסוציאלית.

לנפשו,נודדהיהמלטפת,ידנרטיפלהלאבגיטר,עזובהיה
שלרמרביץרקבחוץ.לןמקוםמצאלאראםמצאנאשרלן

מזוכרתלוסידרארנעלייםבג,דלפעמיםלווהמציאנרטיפל
אלוהכניסהפתחיםעלחזרהתיל,דרךתכופותיצאחמים.
שובונשארהילדיםעםחילקשללואתטוב.מכלהגיטר
ה"אקצהי"בשעתאחדיםילדיםאסףמשה'להאותו 6רעב",
כמחסניענדאחר·כךממררת.הצילםוכךהחביאםהילדים,של

אנזרנשטרטהרףלגרמניה.נשלחהאחריםועםהצבאיהניגוד
עקבותיו.

ליצורוהשתדלוליתומים,לפת·לחםדאגוהגיטרתושבי
המקרהאתנספררמתארשליטמשפחתיות.מסגרותלמענם

מקוםלולסדרהוחלטאשרטלז,מפליטיוארייםחייםשל
תלרש·הלחם.זזיוףעללהענישוולאמקומית,משפחהאצל
 :אנרהמ'לההיתוםעלמספרתררן·לוי,שרההנשים,אחת

אנרהמ'להאברהמ'לה.ששמרילדההילמברשות"בנית-החרושת
כשההרגשטחי.כאופןברפגעהכדורההריגה.ממקוםברחזה

והחזיקומהעורהקליעאתוהוציאיצאמקרם,נאותרנגמר
ההיאבהרמ'להלגיטר.צוהרשהיאבאיזונאהואקמיע.בתור
שענדמבוגר,אדםחסותותחתאותרלקח . 10אר 9בןילד

אתרומזכראתריושבהיההואלמברשות.ננית·המלאכה
נשכילהשיעראתמסרקההישהואנזמןזהרכלאותר,ומלמד
 8האלה",המברשותעיבדו

הםמבוגרים.אנשיםכאלהיהנגיטרהילדיםאלהיחס
הילדיםלהם.האורכותהסכנותעלודיעוהבעיות,בכלשותפו

למשוךולאבגיטרשביקרוהגרמניםלעינילהתבלטלאהשתלדו
שלרשעםטראגימקהרמתארירושלמיתשומת-לבם.את

פורסטר,הס.ס.אישבעיניחןמצאואשרמממל,פליטותילדות,
נ"אקצהי"למרותראשונותושלחןומתנות,ממתקיםלהןשהביא

 9הילדים,של

כרחובותילדיםצחוקקרונותלעתיםנשמעהכלאףעל
היחדיהטיוליםמקום-וטיוליםכספורטעסקוהילדיםהגיטר.
חדיותפזמונים,חיברוהםהישן.היהודיבית-הקברותשימש

רעו.ד

ילדים.למעןעצמיתהקרבהשלרביםמקריםבגיטוהיו
עםיחדללכתרבותאמהותבחרוהילדים,שלב"אקציה"

ואחדיםבמיטותהיןתינוקותשהסתירואמהותהיוילדיהן.
מקומות·מסתורובעליות-גג.במרתפיםניצלוילדיםכמהנחנקו.

לאוהרעועיםהישניםהגיטרבבניינישכןמראש,הוכנולא
מחבואים.לחפוראפשרותחיתה

ב"אקציה"ניצלוהחביאום,שהוריהםילדים,כמאתייםרק
רביםמהגיטוהוצאוה"אקציה"לאחרהילדים.שלהגדולה

בטוחבמקלטשנמצאולאחרגםאולםבחיים,ששרדומהילדים
ההררים.נרגעולאיחסית,

אשרלשצ'ינסקי,ומאיgן;דיצחק~שפחתשלסיקורהז.גו1כלא



 215שאורליביוכר

ככלגדלהילדהמלחמה.םרץולםניאחדיםימיםנולדבנם
הןפעתעםלהסתתרולמדוחרהד,סנכהבתחושתהגיסרילדי

הסתתרוהםלעבודה.הרריויצאולאה"אקצהי"ביוםהגרמנים.
שיבואהאוקראיניארהגרמניאתלהרוגבהחלטהבמרתף
נתגלו,לאהםפלשתים.עםנפשיתמותבחינת-לקחתם
ה"אקצהי".אחריבגיטוהילדאתלהשאיריכלולאאולם
הםכאילוהשכולים,ההוריםמבטאתלםגרשלהםהיה"קשה
החליטולשצ'ינסקיהזוגבני 10דרפן".'ה'ירצאהחי,בילדםבושו

הסתתרוזמן·מההקשה.והחורףהרעבלמרותליער,לברוח
ליטאית,למשפחהמסרוהרהילדשללבריאותומחששאןביער,
מקרםכילהםבהיוועדאלוםלגיסו.חזרועצמםהםואילו

ליטאיתאשהלידיהעביררהרבטוח,אינוהילדשלמחבואו

להנתנובני·הזרגניכר.כסףסכוםתמורתלהסתירושניאותה
למרותבכסף.להםסייעההנציגותרגםחסכונותיהםכלאת

במדיםמחופשלעתיםבנו,אתלבקרהאבהוסיףשבדברהסכנה
שלשכניהאתהזהירהאב . 1הכירלאהילדואפולוגרמניים,
לפניהיהודי.הילדעללשלטונותיגלולבלהליטאיתהאשה
משילוחניצלווכןמהגיטולברוחההוריםהצליחוהגיטוחיסול

לגרמניה.

מזונפלהלאההוריםלמעןהילדיםשלהעצמיתההקרבה
הבניםמןשרביםגרםלהרריםהקשרילדהים.למעןההורים ל-zז·

הוריםמאחוריהםולהשאירהמלחמהבראשיתלברוחסירבו
ההרריםחייאתלסכןסירבורביםוצעירותצעיריםמזדקנים.
הגיטר.מןילדיהםבריחתעלייענשושאלהמחשש

"ערות

 • 51עמ'פנקס, . 1

לתיעודמדור-רון·לוישרהשלעדותה-ז'יליבסקיגב'על . 2
 .) 99 ( 1מס'זמננו,ליהדותמכוןבע"פ,

 • 88עמ'שליט, • 3
 • 51עמ'פנקס, , 4

ילדיםהועמדוובראשוילדיםארגוןהוקםהיום . 42באוגוסט 5 " • 5

שבגיטוגני·הפריועלהגינותעללהשגיחתפקידםבלב.ד

שלבית·דיןהוקםהארגוןעל·ידר:ג.יטר.בקירןעלרכמו·כן

 , 97עמ'פנקס,-פונק"א.המורהגםסופחואליוילדים

 , 176עמ'כתב·י,דירושלמי, . 6

לעיל.ראהוארייסח.שלמשפטועל 7.

 .) 99 ( 1-ררן·לרישרהשלערותה . 8

על·ידימקומותבכמהמסופרמממלילדותשלוששלמקרהעל . 9

גאנג",ב"אין ;ע"ד-ע"ועמ'השראה""ילדיבספרו :ירושלמי
(במדכאות).הילדים""ידידהכותרתתחת , 8.10.1947

 , 6-5מס'הפועלת","דבריהודי",ילדשל"מקורותיוחנה,ק. . 10
מדורלשצ'ינסקי,שלעדותוגםראה 73-72.עמ' , 26.6.1946

 .) 12 ( 12 1מסזמננו,ליהדותמכוןנע"פ,לתיעוד

חברה

העבודה,למקרםבהתאםלקבוצותהתחלקוהגיטרתושבי
עובדיםקיבוציהיווכדומה.למחתרתהשתייכותמגורים,מקרם
נוספיםמצרכיםהשיגואשרלמברשות,בית-החרושתפועליכגון
בחלוקתהגינותעלשמרוהאנשיםהליטאים.עםהסכםפיעל

בראשותופעלזהציבור 1מלא,הדדיאמרןמתוןה"שלל",
שלהתפקידאתעצמועלנטלפונקפונק.אהווןהמורהשל

הלי·הספקיםעםהמו"מוניהולהפינאנסייםהענייניםסידור
אתוגילתההליטאיותהספקיותאחתנתפסהכאשרטאיים.
במשטרה.פונקעינהשמר,

כיאףהתושבים,ביןגדולכלכליפערהיהלאבגיסו
יותרקשהבמצבהיוומפוליןהסמוכותהעיירותמןהפליטים

הליטאיים.התושביםעםקשריםחוסרבשלהוותיקיםמן
אקטיביתלפעילותרצוןבידהתנגשויותהיושבגיטובמחתרת

שאורלי.יהודיבקרבמאשרהמליטיםבקרביותרחזקשהיה
משפחתי'ערלללאבודדים,אנשיםרובםהיומפרליןהפליטים

יתר,זהירות :ה"ליטרראקים"שלהמנטאלירתכנגדוטענו
עלובמאבקמרות,סכנתבפניואולםהחלטיות.חוסראיטיות,
בכלבחייםלהישארמאמציםעשוהכלשורים.הכלהיוהקיום,
ההבדלים.אתכללבדרךטשטשווהתנאיםמחיר,

לקחת). :בידייש("לאבערן"ברן" 2 "המושגנפרץבגיטר
להביאוכדירעבו,כינפשם,אתלהצילכדיגנבוהתושבים
לעתיםנעליים,אובגד"סחבו"הםלילדיהם.נוספתפת·לחם

ב"סחיבה"פשעראולאהיהודיםשכניהם.עםבהםלהתחלקכדי

"מאייסטאס", ,.מ.ם.הבמחסניבעיקרבמקום·עבודה,מגרמנים

נע t,tל t,t"קבאמצעות-ןמלחהושגכיצדוכדומה.הרכבת
הושגוכןהמלח").אתשלוקחת("קבוצהדררסקע"דילאבער
עוררת,תרופות,להלבשה,לבדשקיםביצים,בשר,חמאה,שמן,

נפטמכשירים,מסמרים,משקאות,שמיכות,מצנחים,נעליים,
להיפר,אלאטריפה,היהלא'"לאבערןי :כותבשליסרעו.ד

הגרמנים :נקמהלרגשלגאווה,מקורהיהמסריי·מתבמידה
-לעצמנוונשלםהבההעבודה,תמררתלנרמשלמיםאינם
בשלהענישולאוהנציגותהיהודיתהמשטרה 2היהודים",אמרו

עשרוהאנשיםבכן,מעורביםהיומדירבים-"לאבערן"
חייהם.אתלהצילכדיזאת

נענשואשרהכלל,מרכושגנינהמקריגםהיובגיטואולם
שלרלים nמבית·הלבניםגבינתשלמקרהנתגלהכךוגונו.
במחנה·הכברל).לעבודהנשלחהוכעונשנמצאה(האשמההגיטו

חייהםסיכנואחדיםרווח.לשםה"לאבערן"אתשניצלוגםהיו
עטופהכבדות,בנעלייםאשרכע, t,tאסתר·רלטובה(זכורה
סכנהתוךהכפר,מןדברי·מאכלמביאהחיתהגדול,בסודר

להת·כדיזאתעשראחריםואילו ,) sהמשמרעל·דיילהיתפס
בכפרים.ב"שנרריסה"עסקולאאלהרלה·זz-תכר.הולל

בכמויותנןצרכיםהשיגואלאבקטנות,עסקולאהספסרים
למחנהלהכניסספסריםקבוצתניסתה 30.11.42ב"גדולות.
הליטאיםבפניהלשיןמהםאחדאולםמזון.עםמלאהעגלה
העבידאתתיק uלהזהצליחורבבמאמץורקה"הברחה"על
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הראשי,המארגןהגיטו.שללבית-החוליםהועברווהמצרכים
על·ידינענשוהאחריםואילובגיסו,עובשואתריצה ,.פ.ב

הנציגות.

הלי·המשטרהעםקשריםקשרושהספסריםקרהלעתים
היולארפופסיואבלייםיהודים"ומסריםלמלשינים.והיוטאית,

והעזרהבואש,כההיהלאהגיטושלהכלכלימצבו-שכאורלי
 4כאן",גםנמצאהכללמןיוצאאךמרובה.חיתההסוציאלית

הגרמניםלפניההתרפסותכלל.בדרךעמםהיטיבלאהגורל
חייהם.~אתהצילהלא

במילויהמידהעליתרשהשתדלואלהגםגרמורבנזק
בהתנהגותקיומםאתלהבטיחרצואשראנשיםתפקידם,
השתמשואשרבגיסו,"צעקנים"גםהיואחיהם.כלפיאכזרית

-שוביםצעדי·ענישהנגדםבקטרהביטומוסדותהאגרוף.בכוח
העברהכגוןמינהליים,באמצעיםוכלהבבית·הדיןבדיוןהחל

אתמול ... 1943באוגוסט 9 " :דוגמהלהלןיותר.קשותלעבודות
בהשפלתאותוהאשימוהפועלים ...בנציגותה.א.עניובריון
חבצי· ...היהודימשרד·העבודהוכבודההיודיםהפועליםכבוד
מסקנה,לידיובאהחבריווטענותטענותיוכלאתבדקהגרת

בדוןשהעניומכיווןברם,התנהגותו.עללעונשראוישהוא
לעוררעלולעבודתוממקוםשסילוקוומכיווןהארשונה,בפעם
החליטה-ההיודימשדר·העבודהנגדהגרמניתההנהלהאת

תישננהשאםבו,ולהתרותהמירבאופןבולנזוףהנציגות
 6יותר",המירבאופןייענש ,התפרצויותיו

בבוניםפחותהאנשיםהיוהמלחמהבתחילתכילציין,ראוי
כיחודבלטההאנוכיותיותר.מאוחרתבתקופהמאשרלעזור

מקרהגםהיהלגיסו.כניסהלשםמסמכי·החסותהשגתבתהליך
בעלמוארת·כךאולםהתעודה.השגתתמורתדמי·תיווךשנדרשו

חמירים,מקריםכמהעלידועכיאףאלה,תופעותבגיסו
 :התשוביםאתשזעזעוהתחתון","העולםאנשימצדבפרט

כלעלפנימיותמחלוקותגםנוספו . 1943במארס 14 "
לתופעהחיתהה"רריבלן"לסבול.צריכיםהביטושהיודיהצרות

עלהשואיהורי·"י~לד",בריוניםתופסיםזהבמעשהמיוחדת.
 ...כוחותיוכלותעראותוומעביםמטלטליםמשכיל,אדםרובפי

הרכבתמקרוןהקרבנותאתלזרוקנוהגיםהמהדריןהבריונים
לזה.גםהקץהגיעלבסוףמהלהכ.במלואבהיותההקסבה

הראשייםהפעיליםשלושת ...בית·המשפט,לפנההנגפעיםאחד
מאסרלילותבשלושהנענשוהם 7הבאשמים",ספסלעלישבו
יההיכיהוזהרוהםבעבודה.לפגועלאכדיאחדראשוןויום
זרמים.מעשיםעליחזוראםהגיטרמןלעקרםצורך
בעלרשםבגיטר,בלחםמחסרדבשעת , 1942במאי 13ב"

אנשיםהחזרכן.כבשעתדמרראליזציההשתררה"בגיסו :הפנקס
המקריםבררבארלם 8קיבתם",למעןקררביהםאתלטרוףמוכנים

משותףמטבחאורגןהאפשר.ככללזהזהלעזרוהתרשביםניסר
-ובטראקובירגר,אברהםבמטבחעבדקאווקאז(ברובע

גםחיתההנציגותביוזמתמאורגנתעזהרמלבדשלומוביץ).

לעצמוהציבכךאישית.מיוזמהבהתנדבות,ספונטנית,עזרה
תמררהכלללאאדם,חיילהצילמטרהקדופכיקארצ'יק

הראשונות.ב"אקצירת"יקיריואתאיבדעצמרהואלמעשיו.
בהביאובגיטר.היחידהסוסהיהרברשרתועגלרןשימשבגיסו

מצרכיםלהבריחדרכיםמצאלקואופרטיביםמהעירמצרכים
גםארצ'יקבגיסו.ביותרלנזקקיםכועדרואשרבכספושרכש
בכפרים.שהסתתרויהודיםלמעןובגדיםכסףאיסרףאירגן
תשמישי·קדושהוהסתירמא,דאדוקאדםוילנה,ילידהיההוא

המלחמהלאחרהשחרור.ביוםלחזותהצליחארצ'יקשהציל.
לישראל.עלהואחר·כךבארה"בהשתקע

-לרביםרסייעחס,דבמעשיהצטייןרובינשטייןמכדלגם
המקבל.אתלבייששלאכדיבסתרניתכהעזרתובכסף.כחיוד

לצבעיםבית·החררשתשלניהולופרי-חסכונותירמרביתאת
עברעצמרררביכשטייןנזקקים.ביןחילק-המלחמהלפכי

שלבבית·הדידשרפםושימשהביטו,שלהכימיתבמעבדה
בארפןשכזקקוהאנשיםאתוביקשהיהחםלבבעלאדםהביטו.
רוביכשטייז 9חכמים,ותלמידיאינטליגנטים-לעזרתומיוחד
לישראל.המלחמהלאחרועלהניצל

למשפחהסייעבגיטר,בודדשכשאדגיטלבכ,דא.ושמרצעיר
 ,עשהשלאלמעשהאחרירתעצמועלקיבלראףלחדרושהכניס

לגוייםכרותבמכירתהואשםאשרהמשפחהאביאתלהצילכדי
בגיטר 10עצמו.אתלפדותהצליחאךככלא,חראהמול.דלחג
אחריםלהצילכדיחסכרכרתהיםאתמסרושאנשיםהמקרים,רבו

לבריחההנכרתבשעתכיחדומלנרשםאתלנזקקיםומסדר
 11מהגיטר,

n ערות

שלמהשלמזכרונותיו-למברשותבבית-החרושתהאחווהעל • 1

מכתב-געטא"שאוולערפרןפאבריקבערשטל"איןשישמו

(ליבוביץ).ללביאפרטי

 • 62 1עמשליט, • 2

גב'לשזכרונותיהלפי-(רחל)אסתר·ר~כעשלדמותהעל . 3

קפלן.

 • 95 1עמכתב·י,ד ,ירשולמי , 4

לואיפשרהשלאלנציגותטינהנטראשר ,.פ.נהיהמאלהאחז . 5
למשגיחנ.פ.סיפר"בשיחה :רוחועלהעולהככללפעול

לקנייהניתניםהאחריםהמיצוביםוכלקמחלחם,כיהגרמני

מצרכי·מזוןלצעמהמנכיסההנציגות ...חפשיבאופןבגיטו

שמתבררכפי ...דברלהכניסנותנתאינההרחבולקהלשונים

היום.ועדמםטונה.ממשטרהחלמשטר,ככלמרגלנ.פ.היה

בדשה-התעופהעבודתוומזמןהכושלויוקיםאצלהיה'לוחם'
התקרבהואראשי.לפועלנעהששםהגרמנים.אצלכמעמדועלה

 .) 171-170 1עמ(פנקם,יהדויות"נערותלהםבסרסרולגרמנים

 • 263 1עמפנקס, • 6

 • 183-182 1עמפנקס, 7.

 78. 1עמפנקס, . 8

קשהבמחלהחלתה"אשתי :רובינשטייןמ.עלכותבירושלמי • 9

מר,היהבלב ...לחםכלהזעומהלמנהמחוץהיהלאובכית
רצוןגםהיהולאממישהולבקשהעוזהיהלא-רפווהידיים

הדברנועדמאי·שהואלאבזרן.נדונואנוכןבין-לחיות
ךממציאטורחהיהטראקו.כגיסואזהיהוהואררבינשםיזילמ.
והיהאני,שידעתימבליבשקם,ומכניסיקריםצרכי·ארכלכל

מאדיקריםשהיומצרכים-חמאהביצים,לכן,קמחמשאיל

עלאשתיאתשהקיםעדרבים,ימיםערשההיהרכךבגיטר.

 • 101מע'כתכ·יד,-רגליה"

פרטי).(מכתבגיםלכנדא.שלזכרונרתיר . 10

החולהלמורהתרופותוהשיגלעוררתבכית-החרושתעבדקפלן . 11

קפלן),של(מזכרונרתירלריןהדסה
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דת

שלהראשוניםבימיםחוסלההקהילהשלהדתיתהמנהיגות
לשמורהוסיפובשארוליומסורתדתשומריארלם ~המלחמה,

-נפשותסכנתותוךוהאיסוריםההגבלותאףעלהמצוותעל
הגיסו.התקייםעודכל

הגדולביה"כשכןלבתי·הכנסת,מקומותהקצתההנציגות

בימיםכברהגיטו.מתחוםהוצאואחריםובתי·תפילהכשאורלי
היהודיםקודשיאתהליטאיםהפורעיםחיללולמלחמההראשונים

השליכוםאושרפדםוספרי·קודש,ספרי·תורהקרעו :אותםוביזו
השייבות,תלמידיוניחרדמצוות,שומרימצאוההםבימיםלביוב.

שניתן.ככלולהצילהמחולללבית·הכנסתלפרוץהעוזאת
אנשיביןחולקווחלקבמקוםהוחבאומתשמישי-הקדושהחלק

לגיסו.מהםחלקהועבראחר·כךאמונה.

היואלה :רובעבכלאחדבגיסו,הוקמובתי·כנסתשני
תפילות,למרכזינהפכוהםכבתי·מגורים.שהוסווצריפים
גמרא.ללימודחוגיםנוסדרכןולימודים.מפגשים

כשרוב ,) 1941 (תש"אבשנתבגיטרהראשוןכל·נדריבליל
ליטאיםשוטריםפרצוהבורא,לפניתחינתםשטחוהגיטותושבי

לעבודהאיש 500הוציאוומכותובאיומיםלגיסומזדיינים
בתפילההמשיכווהנותריםויתרולאהיהודיםבשדה·התעופה.

מברתף.

אתלקייםכשאורליבעלי·אמונההוסיפוקשותבנסיבות
אפובפסחכשרות,עלשמרוללחםרעביםכשהםהמסורת.

נאלצוהאנשיםאמנם,שניתן.ככלשמרוהשבתועלמצות
למלאהשתדלוהאפשרככלאולםבשבת,גםלעבודהלצאת
ערבימקובליםהיובמחנות·עבדוה 2כן.לפנייוםהמיכסהאת

במחנהשחרית.יהודיםהתפללולעבודהבדרךעונג·שבת.
כשר.מטבחהיהדא,גןsל

לעבודהביחסלנהוגאיךבהלכה,בעיות"היוהמלחמהבימי
לא-פיקוח·נפששלבמצבמדרבנן.אוהתורהמןהאסורה

לשכוחלאאבלשנותנים,מהכללאכולמצווהזושמותר,רק
לרעוב,נהגואבלהישיבה,בחוריחשבוכך-התורה"את
 aהמקרים.בכל

עםלהתקשרשהצליחוהיואולםרב.ללאנותרהשאר,ל~
ופסקיוקובנה,שלרבהכהנא·שפירא,אנרהם·דוברהגאוןהרב

נמי·שבילושוללחמניותנקשר :לשאווליקוננהמגיסוהגיעו
לפסחהרבעל·ידיהיתרןעלהידיעההגיעהנפסח,-פירזת
להניחשמותרהוראתונמסרהגםבגיסו.•השביחהשנהשל

לענוהד.היציאהלפנילילהבשעתתפילין
לאיחדיו.להיותהשתדלולשעברחלמידי·ישינוחקבוצת

הרצוןגםאלאשאיחדם,הואהיהודיםכללשלהמרגורלםרק
קיימובצוותא,לחורהעתיםקבעוהםתוהר.בלימודלהמשיך
מקורית,יהודיתתרבותספוגיאנשי·רוח,עםושיחותפגישות

בגיסוהיולאאמנםואחרים.גרינברגי.המורהזייגארניק,כגון
תלמדיי·היואולםההלכה,בתחוםשיעור·קומהנעליאנשים
ניאליסטוק,שלידמקונישיןרוזנטלנח·מלכיאלר'כגוןחכמים

שלעתיםשסקיך,חיים·ליינ ,, ;ללימודיםמתאספיםהירשאצלו

כןהגמרא.בלימודמשלומיוחדתשיטהעלהרצהקרונות
עזורוברחהופננרג.פנחסולמדן,מצדייךאישאצלהתאספו

הנציגותיו"רשלאנידלינוביץ,שמואל·דרדלתלמידי·הישינות
הרבמעידשפרנסקי.ופסחסקרודנסקייוסףהאחים ;ליברניץמ.

נפגשיםהיינויוםכל-קביעותלנר"עשינו :נן·פררחמשה
בצוותא.ללמודמוכרחיםיוםכלנניח,ארבניה"כבלילהיחד

לומדיםהיינולמשפחה,לבית,מחשבהרגעיכמהמקדישיםהיינו
משפחו·ניתנו,נשכחשלאבדומיה,יושביםואח"כמוסרקצח
 Gנגיטן".מאןהרבהלמןןיחסיתתינו.

ולימדוהגיסרילדישלדחילחינוךגםדאגודתייםאנשים
שהתמדיוילדיםקבוצותכמההיו .נכךשרצוילדיםבהתנדבות

 6הירשוביץ,ט.גב'חיתההמתנדנדתאחת-תורהבלינזודי

אנשיםדתיים.אנשיםכלפיבהבנהנהגהלא·דתיהציבור

הנציגותיחסבמשפחותיהם.נודדיםבחוריםלקלוטהשתדלו
העזרותעלהענישהלאהנציגותסובלני.היההמסורתלשומרי
אפייתהגרמניםהרשולאתש"גפסחנערבנשבת.מענודה
מכך.התעלמההנציגותאךמצות,

במחנות·גםלאמונתםמסוריםהיוכשאורליהמצוותשומרי
בגרמניה.הריכוז

ערותח

לעיל.ראההדתית,המנהיגותרצחעל . 1

מכרןבע"פ,לתיעודמדורעופר,וח.הירשוביץט.שלעדותם . 2

 .) 99 ( 6מס'זמננו,ליהדות

ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמדור-בן·סורתהרבשלזערתו • 3

 .) 99 ( 7מס' ,זמננו

כנ"ל. • 4

כנ"ל. • 5

כנ"ל. • 6

שירה

לתושביוגרמהלאהגיטרשלוהמשפילההאכזריתהמציאות
מאוחדיםנשארושאורליבגיסוהאנשיםאלחים.צלםאתלאבד

ולזכותהכל,למרותמעמדלהחזיקהרצוןהסכנה.מולאל
שלבצערםההשתתפותה;כל.אתאיחד-הנצחרןאתלראות

האמונהובעיקרהרצח,עלהרב,הסבלעללנקוםהרצוןשכנים,
העלוהגיטר,שירתאתהולדיו-הנאציהארייבעלננצחון

עממיים.משוררים

אוחותהאמהעםהתגוררהחייטין·ירנשסייןחנההצעירה
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למברשות,בביח"רעבדהנירםקאררקאז.ברובעקטןבחדרון
חברהיבפניהקריאההשיריםאחשיריה.אחכחבה-ובלילה
כולם.הגיטואנשיעל·ידיבהתלהבותנקלטרוהםלעברדה,

הישרים"כלומשלים.שירי·לכתליריים,שיריםחיברההיא
הנאצייםכשהרוצחיםהזמזעעת,התקופהאוזרתאמיתיסממךהם

לאלפהיםהיודייםוילדיםנשיםגברים,רצחועוזריהםעםיחד
נשרהולאנשכחלאהבהליטא.שלועיירותיהעריהבכל

אשראתזכורמפשע.החפיםהיהודייםהקרבנותאתלשכוח

 1עמלק",לךעשה

היהרדיה,האשהשלגורלההואיצירתהשלהעיקריהנושא
למסורנאלצהארוילדיה,בעלהאתששכלהאםשלגורלה
שנכללחייטין,חנהשלבירחוהמפורסםהשירלזרים.ילדה

ליטאיבכפרהיודיילדעלהואהגיטארת,שירישלבקבצים
מפוחדהילד 2רייט"),דערפלליטררישא"איד :(בידיישרחוק
האם,למצוותנאמןהואאךזרים.אנשיםביןלבדרשנשארכיורן

 :האכזריתהמציאותעלהאמתכלאתלושסיפרה
 ,דערפאראדדיובאהאלטאיד
 ...געפארדואטלעבןדייןררייל
לדיקיידורארט,ידיישקיידעמר
ייד.קיידמערניטביסםדרווייל

 :לעבריתחפשיובתרגום

כאן,אותךמסחירהאני

 ...מסוכןמצבךכי
ידייושירמלהערדלא
היודי.עדראינךכי

השבור"ליבהבשיר :בגיםוהקורותעלמגיבהחייטיךחנה
זמרתהמצויירתהארץ"),צובראכענעמאמעם א"(אם"של
 :הילדיםשלב"אקצהי"שלההידלאחשמאבדתהידויהאםשל

הנוקינד")ארמלעגאלער("דערליגאלי"הבלתי"הילדהשיר
לדיות.עלהאיסוראחרישנודלידלה,עלאםשלבנהי

("דעוששדר""הילדכגוןאחרים,שיריםשלשמותהים
הכבול"ו"שירילדשלהקשהעמלועלקינד")געבליבענער

נושאהים.עלמעדייםלדי")("םארף
רערג")דעואוןםראםראר("דעוכבשי" m"המדרכהבשיר

דומעותהיםבדםמהרוויאינסופיככבשיהמציאותמחראות

החיפות.ברגליהםעליוהדורכיםושבויי·מלחמה,היודיםשל
עליהנקיה,למדרכהבניגודמוצגתהכביששלזותמרנה

והשומרים.הרוצחםימתהלכים
במלהשמקורו(מושגב"שנוריםה"עוסקיםשמיריהרבים
ליטאית).סיומתבתוספת"שנור"האירית
לאחרלגיטריהודישלשיבתןאתמתאר 8"שנרריםה"השיר
נאסרשכןנפשות,סכנתתוךהגוייםאצלהפתחיםעלשחזר

קטעיםלהלןהמקומית.הארכלוםיהעםבמגעלבראהיהודםיעל
השיר:מן

געווען,געוערן,חייבםאידבין"שנאריטע"אירף

- ,געזען ,געזןעניםקנעפלכלאבקןקייןאןו
סך,אס,ךאגאואידהאבגעקראגןאון

שרואך.צואיזמען ~שלעפן,צוכוחמעןנעמםוראו

נאם,ארדקאלםם'איזשםיבל, rאאריידגייאיד
בל~ס.אוןגעל-קינדערדיפרןאויסזעןדעו

פרירי,אווערטרבע, ttטמייןדערזעםמעןווי

בווים,שםיקלעךדיכאפןנעמעןאלע

חייבם,געווו_tרןרערם ttשנאלעזיינעןמיו
פיינם.אוברזהאםמעןאוןיידןזיינעןמידווייל

 :מלצר)שמשרן-(המתרגםלעבריתובחוגרם

 ...יראהוברובהלכתישנוריםה ...
 !נראהלאליכללכפתור·נחושחאך

לרוב,אוצרותהשגתיוהשג
 ... !לסחובזהכלאתכוחישמהיכן

ורטוב,הואקרהחדר,אלבאתי
צהוב.חיווריין,ידלכלומראה
עלוז,ועלזו-רקראותרמילי
 .... !לפרוםהפתמןהתחילוופרוסות

היום,שבורריםכולנוהננו
 ... !שטוםישםמונו-אנחנוהידויםכי

ויגיעיברא"אדהשירהואשלההפופרלאריםיהשיריםאחד
 :האופטימיתבנעימתוהמצטיידהבוקר",'

אזרי,אטמיומארשירןוייאאיןפירצר

ררייטן,פרןקלאפןזייקלרמפעםגרויסעדי
וירים,אוידמרחקדעוארןזייטבייםםארבעאמים

צייטך.פרעהם-אמו:זלאונחעדרמן:זנטעם

מארשירן,מעןטרטוייעדדיאין

באוראכט,זייטןאלעפרן
נאכט,דורךארןטאגדורךגייםמען

שפירן.גרטמעןםרטשטעקןארןבייטשדי

פארצרוייפלטניםזייטידיעלע,ךאבער,
בארואכט,שטארקאזריאיידפירטמעןוראם

פינצטער,איידפארזייןררעטאייביקניטייייל
נאכט.איידפארזייןררעטאייביקניטארן

באפרייטורעדןוועטאיוצייט,אקרמעןררעטעס

דראםן.אוןגעלעדילאטעםדיפרן
-זייןאייביקרועםערארןגעוועןאיזידידעו
אריסראםן.ניםקיינמאלמעןרועםיידןזעם

 :מלצר)שמשרן-(המתרגםלעבריתובחוגרם

בצעדהרקבשררהארבערח ...

ברגלים,משל·עץקפקפים

-מועטלאהמרחקהצ,דמןהתרמיל
 ... !ומצריםפרעהימיחזרוהרי

ילבטורגליהםבכבדות
המשמרצדבכל

הנמהר,במצעד

הוא,ו;וחגטהגבעלהפרגול
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יתאישרההידויםלאאבל
ומשפיל,משעבדםשאריב

חרשךאתכםיקיףלנצחלא
איפיל.הלילהלנצחלא

תצאוולחופשיבראיום

והתיל.הצהובהטלאימן
יהיה,הואולעדההיהוא-ההידוי

 ... !לילוכמריוםכמריחדללא

גורלעםהתמדייהקשרמורגשחייטיןחנהשלביצירתה
לרובמצרייםלארמייםמרטיביםשלו.וההיסטוריהההיודיהעם

שבגיסו·הפרךעבדוותביןהשוואהעורכתהיארכךבשירהי

במצרים.לפרעההעדבותלבין
בשירמצב·ררחם.והעלאתהאנשיםלעדידוערשההמשוררת

הצפיפותאתייטין nחנהמתארת ~בקאררקאז"בגיסו"אני

לגיסו.מצרכיםלהכניסשמרבעתבשעריםהשמירהאתהאיומה,

 ...הצלחותעדייןשינןאולם

דר~ט,געדיכטע~רוםארן
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ר~,ךשטרענגע ~שטייסטריערביים

ז~ך.קייןדררכטר~גןניטט~רמען

 ,זייןזייז~למכותפיל~זרי
 ,~וייןםר~גםמעןד~ךויופל
-ק~פארןהאלדזרוקן,אריפן

 • Bאר~ניטגייען!נעקלעך

. . . . . . . . . . . . . 
לעכסזיזידיעלעד~סאזרי
שםרעבט.ערטעגבעסערעצרארן

 :מלצר)שמשרן-(המתרגםלעבריתובתרגום

הדוקר,התילסביב ...
 ;חוקרהמשמר-בשער
דבר,להכניסשםאסור
 !עברעל·כךלאישראוי

ישים,האללהםמכרת
 !מכניסיםזאתבכלכמה

-סביבגרףעלגב,עלראש,על
 !הגניבלאהואשצרוראישאין

חילוההיודוןרכך ...
 !הלוואי ...לטובומצפה

מטרתהשכןמאבק,שיריאינםייטין nחנהשלשיריהאולם
מזרביצקישלתלייתואתבתארההאנשים.אתלקומםחיתהלא
ובטחון,תקורההמשוררתמביעההילדים,שלה"אקציה"אתאר
השחרורובבראהיז.tחררר,יוםעםלהסתייםסופהההשפלהכי

הנקמה.אףתברא

לעצטער("זייןהאחרון""חיוכומזרביצקיעלבשירה
w ("א"ברר :בגרמניםהבדרןמטיחכאילומוצאיםאנומייכל

גם(יבראויי"אייעראוןירערטקרמעןנעמען,מרזןררעטסוף

תורכם).

פארלרירןניםזיינעןמיד- !נייד
דאזיינעןארנדזצררישןזמןכל

שמייכלעןקענעןררעלכעידיו
 !שעהלעצטעדיטריטפארן

 :לעבריתחופשיובתרגום

אבודיםאיננולא,
הידויםמצרייםערדכל

האבדוןמולשאל
 !אחרוןחיוךמעלםי

האיברדוער")אפרןקלאפ א"(אח"מדיי"מכהבשיר
היאלפיכןמרבים.עשרתכואבתאחמידיהמכהכיכרחבת
 :הדדיתולעזרהלאדחרהקוראת

ברעדור,ליבערעדרפאר,

פארשטייחברדיין

 ,מעגלעךריואיםהעלףארן
וויי.רראסאיםטרטעסרוען

פיינטאפןר eקלאעדוררייל
 ,ווייסרטשערקלעךאיז

פריינםאפןרקלאפעדראבער
 !אזריצענפאךכאךאיז

 :לעבריתחופשיובתרגום

עזור,לרעךיקר,אחלפיכך,
מזור.לוהגשהתחשב,בכאבר

-האויבמכתמאדמכאיבהכי
האוהב.מכתמכלמכאיבהאך

פליטגרמיזה,צבישודמעממימשוררחישאורליבגיסו
בכנרתם.יבזעזעיםשיריוגםמפרלין.
 :כרחבהוא("בלוט") •''םד"בשיר

מינום,יעעדזיןגיסםבלוט
גריבער,דיפרןשרייטעסבלוט

אריבער,מענטשןידעןגייטשודיערא

דאזזיןקלעמטהארצןאיד
באך.לעבןזיזררילטעס

 :לעבריתחופשיובתרגום

רגע,כלנשפךדם
הבוררת,מןזועקדם

מזדעזעאדםכל
 .לחיותרוציםובלב

 :rגה p.ג 1קוראמפשעהחפיםהקררבנרתשלדמם

נקמה!

 ...נשמהיעדערפאר
 ,באךשםרעבןאידקעןצי

 ...זררייסרועד-באךדערלעבןאידורעל
 ;לעבריתחופשיובתרגום

נקמהז
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 ...נשמהכלעל
לקורח,ארכלהאם

-לחזרתאזכההאם
 ?יודעמי

כאבן")גלמודה("לבדי,שטייד"אוויעלנט"אליידבשירו
נירםואשרעיניה,לנגדנורושהרריהצעירהאםעלמסופר
 :נולדאןשזהתינוקה,ואתבעלהאחשכלהאחד

פארלרירןמאןמייןהזtבאיד
 .געברירןקינדספרןטו$גאיד
-שייןדעםדערשפירטערשטהזtטקינדדו$ס
אריין.גרובאיןטריטפרן

 :לעבריתחופשיובתרגום

בעליאתאיבדתי
ילדי.היוולדנירם
אורראהאןהילד
בברר.מתמוטלוכבר

 :שליטל.כותבשאורליגיטרעלבספרר
החלו ;בפרוזההכלאחלבטאמכדיעביהחיתה"השפה

 ...הכאבאחלבטארצוןהיה ...שירי·עםחוברומשוררים,להופיע
שמנגינותיהםבשירים,ועמוסותקצרותבשוררתנעשהוהדבר

 6לאיש",מאישלהעבירןהיהוקלמידלהםנמצאוהעצובות

לשעבר,בחרר·ישיהבבעבריתשיריםכתבשאורליבגיטר
לתפוצה.כרעדולאהשיריםאגוזי.עקיבא-מאוקראינהפליט
 .) 1952באפל",("אורותבארה"בהמלחמהאחריפורסמוהם

היום·חייאתתיארגםבגיטר,ההתרחשויותעלהגיבאגוזיע.
רעו.דכבול"מחנהעלאי·מנרחה"לילבגיטר",כפור"יום :יום

 1 :התיל""בצפוניבשיר

ליטאיהדרת

חרותנשראתרואההוא

סוערבלילסערכפופת
 ...פלדברזלחרמות,יפיל

הענות.קירבזעמוהירוס

רפאים,"עמק :מצולת-דםהבררותלומזכירים"בוררת"בשיר
 .וזעם"בררותבררות,אןאי·שם,אי·פהבשדה ...מארח

בכרשאיבשיריובגיטואמדופפרלאריהיהאילדימןחירש
הבשתדלואנשיםעדדוהואפיליטרנים.כתבכןירם·ירם.
 :בספררכותבשליטל.המעונים.פניהםעלחיוךלהעלות

אנשםיאליורמשןהגיטרמאורעותכלאתתיאר"איידלמן
 sכתב".שעליהההרתחשותלפי-וצחקוהאזינוובכר,שהאזינו

מצרכי·הברחתבשלר mבבית·הסעינריים mמאסרואףעל
מחוסרששוחררלאחרמדינחירןכןעלכתבלגיטר,מזרן

 9הרכחרת,

הדגישאידילמןלמזרביצקי.מוקדשאידילמןשלמשיריואחד
שלהקולקטיביתהאשמהרגשואתשבמצבהטראגירתכלאת

הגיסר:אנשי

-זעומיםבאןארנדזפארגרעםעראיזווייסאגעדו
פאאדרנקען.צראונחהאםסוסירםדיין

 ,יידאד~געבירסה~םדירפארתליהיד
געהאנגען.דיראיוןה~בןמיואןר

 ,םאןצרבעםארידגעצווינגןעאונדזה~טמען
היטער,דערבייגעוועןזיינעןעם

קאן,איןלעבןדאםגעשטאנעןאיזגיסורען
 10ברעדיר.ארנזערעסירזנטערפןר

 :לעבריתחופשיובתרגום

 ,בכןאףלןוהרגדלכאבנו
בידינו.נגרםמותןכי

אחבדייוהוקםהרכןגדרומן

משלנר.עהשוהמלאהכ

השומרים,לעינינאנסנו
לפועלמוציאיםלהיות

להמריכלנרלאכי
אחרים.אחיםאלפיבחיי

שהיהפונק,אחרוןהמשוררהמורהבגיסוכתבעבריתשירה

מיצירתו.דברשדרלאלצערנו"מסדה".המחתרתיבארגוןחבר
הפולקלוראוצרלאיסוףהיוזמיםאחדהיההמלחמהלפני

הגיטרבתקופתושירים.סאטיררתבעתרנותפיוסםחראהיידי.

דבר.מהםשרדלאוכאמורויומן,זכרונותפונקאחרוןכתב
סרבהגב'בעט.שאחזראנשיםעשרותעודהיובגיטר

"רעב".המסרןקברטיצירתבהשפעתפואמהחיברההירשרביץ

שליזרעמתרגםררזרבסקי,ד"רשליצירותיונשתמרולא
ררדניק,חוכאשלשירתושרדהלאלידייש.קרילובמשלי

ניספרששניהםררדניק,מדרכיביה"סומנהלהמורהשלבנו
לונץ.ד"רעלפואמהחיברזייגארניקא.ב"אקציה".

המרסיקהבגיטר.וזכרוןהרריבערביהוקראוהשיריםמןרבים

נגינתואתמאדאחברהגיטראנשיאלה.לערביםרבותתרמה
קיבללאחראנשמת·אמן.לושחיתהחיימרבץי,בבההכנרשל

בחינם.בכינורנגינה 1לימדקראבץיהפרופסורמסודר.חינון
 :מיוחדתמשמערתחיימרביץבבהשלזמרתוקיבלהבגיסו
אתהנסתרים,מאווייהםאתשהביעהלנגינתו,האזינואנשים

המציאותמןעצמםלנתקיכלולנגינתוהרזותשאיפותהים.
חרא ;שומעיואתהרגיערקלאחיימוביץבבההנוראה.
לנגןלוהיושרהכאב.אתמהםבהשכיחוממש"ריפאם"
 11כםם·הרדמה,לעתיםנגינתופעלהשםרלים, nבבית·הבקביעות

הגיטר.ושירישירי·עמיםועיבדמנגינותחיברהוא

נערכוכןבאדר.י"אואתהחנוכהחגאתציינוהגיטרצעירי

הנציגותבחסרתחיתההערביםעריכתהציונות.עלהרצאות
ובית"ר."החלוץ"שלתנרערת·נרעראו"מסדה"וביוזמת

שלאסיפהנערכהבאדר,בי"אשלשום, . 1942כמארם 1 "
עלהיכרלבם,אתשפכרחדרים,בחדריבצנעה,ספורים.חברים

נעדרומארץ·ישראל.הגיבוריםהחבריםאתבקנאהוהזכירוחטא
אתמול ...באסיפהאשתקדשהיוהחבריםממחציתלמעלה
מהקובץפסוקיםקראו ...הנוערעל·ידיגםדרמהאסיפהנערכה

 12ריפה",פשוט-רמהתנ"ד'תל·חי',

דחנרכה,ג'ליל , 1942בדצמבר 5בשבת, . 1942בדצמבר 7 "

אורחיםבהוהשתתפוהמשטרה,על·ידיחנוכהמסיבתנערכה
המעיקהדיכאוןמכרבדלרגענשתחררההקהלרוח ...מוזמנים

והרגשנו mתקומלאיבארמיםנשיארהיממה.כלבמשךעלינו
גיטראיתשמחהזאתחיתה ...הערלההשחרבדמדומיבנפשנו
זכרונותשזורחודמעות,עצבותעל·דייפעםמדיהנפסקת
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רבכל·החשרן.ההררהתיאוריעל·דיירמארפלתהנרראהעבר
שנהבמשךתכופיםרצעופחדאחרישמחה,זאתהיתהזאת

 13רחצי'/

של 21ה·הזכררןירםבינואר, 30נירם ... 1943בינואר 31 "
נרעדבניהיוהחלוצי.הנרעדשלמסיבהנערכהגרדררן,א"ד

עלדיבורהחבריםערה.חבריםשיחתהתנהלהרב.במספר
שלוכמרפתכלרחםאד"גרעלגרדררןא"דשלהעבדוהדת

ותאיר·גודררןמכתבירקראוחבריםדיקלמראח"כהחדש.האדם

שירישרררכןצדרק,רמ.לפדירתהסרפדיםאד"ג,חברישלרחים
 14 "---י"א

בעיקרהםהעבריתהגימנסיהשללשעברוהתלמדייםהמרדים
פונק.אהררןבלטהמרדיםבקרבהללו.הערביםאתשעוכר

בלתיאישיותגרינברג,יהרשעהמורהבערביםהרפיעפעםלא
לכתהצניעארלםרבידיערתיו,בהשכלתושהפליארגילה,

מופרזתצניעותשלזרשתכרנהיתכןלהתבלט.לאוהשתדל
 1בגיטר.~התרבותחייבמרכזלעמודממנומנעה

הערות

(ליבוביץ).ללביאחייטין·וינשטייןחנהשלממכתבה . 1

 :הגיטוישרישלשוניםבקבציםשוגותכותרותתחתנכללהשיר • 2
בעריכתקובץקצידגיגסקי,לייוויקבעריכתהגיטושיריבקובץ

אחרים.בקבציםוכןםוםסרות

 • 405עמ'םנקס, • 3

 • 406עמיפנקס, , 4

 • 404--405עמיםנקס, . 5

 • 174עמישליט, • 6

 • 39עמי , 1952לריס,סט.באםל","אורותאגוזי,עקיבא 7.

 , 145עמ'שליט, , 8

 • 146עמ'שליט, . 9

 • 10.10.1947צייטנוג','"אידישע . 10

"ילדיגיטו",של"מחזיונותירושלמי,ראהחיימוביץבבהעל . 11
ס"ח-ע"ב.עמ'השואה",

 , 65-64עמיםגקס, , 12

 • 138-137עמ'םגקס, , 13
 , 170עמ'פנקס, , 14

גרינברג"יהושע ,יודא.שלמאמרו-גרינברגהמורהעל , 15

 • S-10, 1947מס'גאנג","אין(רענן)",

מחתרת

בגיטרכיאםבגרמנים,מזוייןלמרדזכהלאשאורליגיטר
הנוער.ארגונישלמחתרתייםאתיםהתארגנו

הכרחרת"ו"פיזורהגיטושלמיקרמרהגיאוגרפיים,התנאים
התנגדות.ארגוןעלהקלולא-שוניםלמחנרת·עברדה

מבפנים,בתמיכהשתיעזרההכרחמןמחתרת :רעדוזאת

היררהלאהגיטותושבישלההרכבהגיטר.תושביבהיענות
במסגרותחיוהתושביםרובמזדיין.למאבקפוריהקרקע

להתנגדות.הצעיריםאתעדדוולאוהמבוגריםמשפחתיות,
עציםלכרותשנשלחוגברים,בקבוצתהמקרהלגיטואופייני
בפרטי·נתקלההקבוצהונהג.גרמניםשומריםשניבליוויביער
מחילופי·האשכתוצאה ; ) 1944(קיץמזדייניםסובייטייםזנים

הפרטיזניםהיהודים.אחדנפצערכןנמלטהאחראח,דגרמנינהרג
ונימקוסירבוהיהודיםאולםאליהם,להצטרףליהודיםהציעו
שצפריכולו,הגיטווכלפימשפחותיהםכלפיבאחריותםזאת
חזרההקבוצהכליברחו.הםאםהגרמני,הריגתעקבעונשלו

 1גיטר.לאיפרא

-פסיכולוגימכשולעללהתגברהיתהחייבתהמחתרת
להאמיןונטועליהםשנכפהלאורח·החייםהתרגלוהאנשים

חורףבין-היחסי""השקטומרדימות.מרגיעותבשמועות

אותותיונתןהמוניות,"אקציות"ללא- 1943לחורף 194 [
יצליחוכיאשליהבהםונטעוהנציגות,האנשיםבהתנהגות

לספקאיןכיהדעה,השתרשהבעיקרלשחרור.עדכןלהמשיך
בגיטרהלכי·הרוחעלמצדם.קיצוניתלפעולהעילהלגרמנים

יתרבכלכמורעכל·כןהיהלא"המצב :עדויותמוצאיםאנו

 8למררת'/נדוניםשלבגיטרתחושההיתה"לא j 2המקומות"

ד"רהביעכשאורלי,חזקהמחתרתקמהלאמזרעמשלו,דעה
עד ?זרפושעתרשלנותלהסבירהיהאפשר"במה :ירושלמי

כשאורליהיהודיםהיו 1943בנובמברהחמישהשלה"אקציה"
לאשלהםאמונהחדוריםמשום·מההיושאגנים,מדייותר
לטובתובעבודתםבמקצועותיהם'חשובים'הםבאשרדבר,יאונה
לתרכנירתיהםבאשרכרננותהעדרבלטואמנם 4הגרמני'',הצבא

לחסוןנועדההיאהנציגות,למדיניותאשרהגרמנים.של
בקרבנות.

ה"אקצירת"לאחרהגיטר,להקמתהראשוניםבשבועותכבר
במידהמחתרתיות.קבוצותלהתארגןהחלו , 1941ספטמברשל

שחיתההציוניתהמחתרתמןההתארגנותהושפעהמסריימת

חיתהמטרתהואשרהסובייטי,המשטרבשנתכשאורליקיימת

הלאומיים.הערכיםעלושמירהלארץ·ישראלדרכי·עליהחיפוש
ההנהגהבצמרתרקפגעוהסובייטיהשלטוןבימיהמאסרים
לעקרונותיהם.נאמניםנ•זt,אררמהשררהחבריםאולםהציונית,

השתייכותשלבסיסעלקמהלאבגיטר"מסדה"מחתרת
מחבריאחדלפיארגון·גג.ב"מסדה"לראותואיןמפלגתית
הציוני"·"מפלגתיהבלתי"הגושהיהזהשילנסקי, ,.המחתרת,
כללרובשמדרוחבריהאישית,חיתהל"מסדה"ההצטרפות

מתוןשלובמסגרתהמשירעדואחד"כל"השקפותיו".עלאחד
 eהאנרציה",ברח

חברינמגרלדוב"חמישיות".שלבתאיםהתארגנה"מסדה"
"בלתיהיהאחרחלקפוליטית.זתנועהארתהעםה"חמישיה"
חילרקי·דעות.בארגוןהיולאמעשייםבענייניםמפלגתי".

אידיאולוגיים.מטעמיםל"מסדה"הצטרפולאהקומוניסטים
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לנרהודיעוקצרזמן"אתרי :מספר"מסדה"שלהפעיליםאחד
מוכניםלאהםיחד.אתנולעבודמרנניםלאשהםהקומוניסטים

ומפלגותבורגניות,דעותובעליבורגנייםאנשיםעםלשבת
חלקגםהצטרףהקומוניסטיםשלזרלדעה sביח.ד"ציוניות
עמנולברארצולא"החלוץ"חברי"גם :החלוצימהנוער
 9במגע",

קבוצות-מחתרתלהתקייםזמן-מהערדהוסיפוזאת,עם
קבוצתרנן(פרייהייט),"דרור"נצ"ח,"החלוץ",שלנוספות

שהגיעובפרלין,לרצקהעירמן(בית"ריםרה"לרצקאים"בית"ר
 .) 1940בשנתלשאררלי

(המבצרמצדהמבצרשלהשםאתשנטלה"מסדה"מחתרת
אחריברומאיםהלוחמיםאחרוניהתלקטרשברהאחרון,היהודי
פלישתים",עםנפשי"תמות :חיתהסיסמתה-ירושלים)שנפלה

הסוף,עדמעמדלהחזיקחכורנהחיתהמסריימתבתקופה
המחתרתמראשיאחדשהתבטאנפיבשעת-נושר,ולהתקומם

ברגליים.לדר(סעצמנואתניתן"לא :(ל,ביא)ליברביץיוסף
 10זקרפה",בקרמהאמרת

במשךאולםעצמו.בגיטרמזריינתהתנגדותעלחשבותחילה
נצ"חמחתרתמראשיאחדשמעידנפיהתכנית,שונתההזמן

שיעורללאמיידילחיסולתביאבגיטרפעולה"כל :פיקטדיק
 11רהסתתררת",בריחהשלבמונחיםחשבואנשיםושארית.

עצמית.הצלהלהיותהפנההעיקריתהמטרה
חברים-200נ-רבהיהלאבגיטרהמחתרתחברימספר
נוסףאולםעליהם.המוטלאתלבצענכוניםהיואשרפעילים,

ארזרבדרןוהמסייעיםהאוהדיםמספרהיהרבלפעילים,
כגרןהמבוגר,הדורמנציגיאחדיםגםנמנואלהעםאחרת.
פונק,א.המרדהזייגארניק,אהווןהרוקחלוי,שלמההמסגר
בשליחותעשררביםילדיםגםואחרים.גרינברגיהושעהמורה

תיכון.ובוגריסטודנטיםהיוהחבריםמןרביםהמחתרת.

רעיוןאתהגראשרהאישיםהיו"מסדה"שלהמטהחברי
הארגון"בראש :ירושלמיא.נובתשאורליבפנקסהארגון.

מסרגליםבלתיאןמסורים,גםואוליוישריםטוביםאנשיםעמדו
שמרתאתמצייןאינוירושלמישא.העובדה 12זה",לתפקידם

המטהחברמסריימת.קרנספיראציהעלמעידההמהט,חברי
(לביא),ליברביץיוסף :מטהחברישלרשהעלמעידשליטל.

עצמו.והואריץישראל
התאיםבראשאחריםאנשיםעמדוהשרביםבמחנות-העבודה

"מסדה",התקיימההגיטרשלהמרכזיבמחנההמחתרתיים.
עצמו,בגיטרהמחרתתהגיטר.חיסולעדהחברים,אוםתובראשה

כמותית.מבחינהביותרהגדולההיתהה"קסירקרט",לאחר
ורוחני.גופנילחינוןחרגהיתה"מסהד"מעיד:לשיטל.

בסודהוכנסהאשרהנציגותעםקשריםקיימה"מסדה"

פעולותמפנישמרהאןבחדרים,שימושאיפשרההמחרתת,

ששמרהנציגותחבריביןהבולטדעת"."קלותבעיניהש.נראו
חיתה"מסדה"נץ.אחרוןהיהר"החלרץ""מסדה"עםקשרעל

מסרייםסכרםגםהקציבההנציגותבגיטר.השפעהבעלת
גםהשפיעה"מ'סדה' :שליטל.שלזערתולפינשק.להשגת

נגרנא·בקה'מסדה' ...לארמיכברדלמעןלחמההנציגות,על
אף"מסדה" 13רעהר",על-ידיאישניצולנגדקוררפציה,

מחרתתי.עתרןהוציהא

חשובותמשימותומילאנשקבתיקוןשעסקמסגרלוי,לשמה

היתההראשונההמחתרתיתההרצאה:כימעידהמחתרת,של

מסדה"ררילוראסאוןאיז"וואסביידישבחוברתקורא""קול
אחראיהיד,(לביא)ליברביץי. 1מטרתה),>ומה"מסדה"(מהי

לעיריצאהבינרילרועדתאחראיבהיותו-לאינפורמציה
הסיקומהםוגרמנייםליטאייםעתרניםהשיגקרובות,לעתים

היהודיתהבריגדהשלצילוםמצאהיתר,ביןבחזית.הכזצבעל
בעתרןהודפספרשנותבצירוףזהצילום-באיטליה(חי"ל)

כתבותיואשרמקצועי,עתרנאיהיהשליטלוי"מסדה".של
חלקהמקומית.ההיודיתבעתונרתהמלחמהפרוץלפניר,רדפסר
עסקאשרריץ,ישראלנטלועריכתוהעתרןבהרצאתפעיל

שחלהבשעהאפילוחרייב.בהלעבודת-הפרןנוסףזרבעבודה
לפחותהופיע"מסדה"העתרןבעתרן.לעבודפסקלאבדיפטריה

שפירא,ש.לרינסון,ז.גםעסקולאורבהרצאתופעמים.שש
ואחרים.סרררדירלח.

ד"רע"ישחוברבליטאית,כרוזהרצאתעלמספרשליטל.
לוח-המודעותעלוהודבקנץ,(מולה)ושמואלפקטורגרשון

מהימנהצבאיתאינפורמציהלהביאנרעדהכרוז 15העיררני,

החת-רעיוןאתהליטאיםביןולהפיץהלא-יהודיתלאוכלוסיה

לגרמנים.נגזרת
ושמרבית"רתנועתמטעםעתרןבגיטוהופיע"מסדה"מלבד

רירבלינסקי.י·בדייונערןנכתבככולורובואשר"התחיה",
עלון,גם"מסדה"הוציאהפונקא.המורהשלביוזמתו

להרגו".השכם-להרגן"הבא :במרטו"השכם",שנקרא
נה.·הגלענייניכולוהוקשדהעלון

רשמועתרןהוציאו(פרייהייט)-דררר nנצ"שלתאי-המחתרת
עלוןהוציאהאףנצ"חקבוצת 16גלירנרת), s-כ("ממעמקים"
"ידיעון"פיק.טדיקשלבעריכתו"ידיעון",ושמראינפורמטיבי

הוקדשמיוחדפרקבגיטארת.היהודיםמצבעלאינפורמציהמסר

וארשה.לגיטר
עסקובהפצהרגםבמלאכהבי.דנכתבוהמחתרתעתוניכל

מלכהריץ,רבקהגררדרן,שולמיתשררלרביץ,דבררה :הצעירות
ואחרות.שר

"הארגוןשליחתאדמרביץ',איונהלשאררליהגיעה 1942ביולי
אומרתמחסידותאחתאיונה,וארשה.בגיטרהלוחם"היהודי
טדיקעל-ידילגיטרהוכנסההצעיר","השומרוידידתהעולם
אחרות.גפישותאהתקיימור"דררר"נצ"חמחתרותחבריפיק.

טראקובאיזררהגיטרשלהמעבדהבמרתףישברשלםלילה
וארשה,בגיטארתהנעשהעלמפורטתאינפורמציהמפיהושמער

שלהכוננותעלעדמהכיחודרקובנה.לנה·ריביאליסטרק,
הגיטאות.עלוהגנהמעשי-חבלהלמר,דהיהודיותהמחתרות

מפניאותםהזהירהבגיטו,הנציגותחבריעםגםנפגשהאיונה

השמדםת.רעלפרליןיהודיגורלעללהםומסרהאשליות
לנונודעלראשונה"ממנה :לשצ'ינסקיי.שלערותולפי

מבצעיםאשרהיהודים,השמדתשלכל-כןהרחביםממדיהעל
בלב,דשמרעותאלינוהגיעואזעדכיפרלין.בשטחהגרמנים
להאמיןרצולאבגיטרהיהודים ...כללובדרןסותרות.שמרעות
בשתיארתהדוחיםרחיושמרעהבשרםרעה,בשררהבשרם

 17ידיים",

השליחהעםנפגשולארבית"ר"מסדה"שלהמחתרתראשי
הובאולאשמסרהוהמידעבראהשדברמאחרמורארשה,

שלבביתההתגוררההיאבגיטר.האחרותהמחתרותלידיעת
מינץ.חביבה"החלוץ",מחברותאחת

מקעולרתהמחתרתיותחקברצרתעתהגםבמנעראף-על-פי-כן
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בסט·הגרמניםמפלתלאחרניחדר ,בהדרגהאולםאקטיביות.
שללהורגהוצאתוולאחרוארשהגיסומרדלאחרלינגרא,ד
אקטיביסטיקולנקוט"מסדה"בחוגיהלחץגברמזוביצקי,

יותר.

נפרדת.תכנית·פעולהמחתרתיתמסגרתכלעיבדהזהבשלב
הקיףאזrרעצמית),(הגבהשץר""זעלבסטארגוןקםזאתעם

הוחלוקומוניסטים.נצ"חבית"ר,"החלוץ","מסדה",את
רפטיזנים.וקובצותהסובייטיתהמחתרתםעקשריםבחיפוש

קלם,באיזורבעיקרשאורלי,בסביבותפעלהזובתקופה
אנשיחלוזין. .,-,ש.האחיםשלבהנהגתםיהודיםקבוצת

ביחי·הסתתרוההמוניות,ה"אקציות"ניצולישכללההקבוצה,
עיבדוהםבכפרים.בעיקראנשים, 3--5בבותקטנותדרת

הפעי·והםבשקהיהברשותםביידות"."קבוצותשלטאקטיקה
מצדוהסגרהמעשי·בגידהשלבמקריםבקמה,לשםרקלוחו

לאאלהיחידותחיוניים.מצרכיםהשגתלצוניאוהליטאים,
נוצללאדג,יטועםשהוקםהקשרבגרמנים.גלוילמאבקבכנסו

 18חלוזין,לאחיםהצטרפומהגיטובודדיםרק-במלואו

הוכנסאחדאקדחבשק.השגתחיתההמחתרתמבעיותאחת

על·ידיואחדשפירא,ש.על·ידיאחדוירבליגסקי,על·ידי
האקדחיםאחדהוסתרשילנסקי.דשלעדותולפיליבוביץ.י·

 1פרידמן,טיוסףהבית"ריעל·ידיהגרמניהכיבושלפניהללו

"הקבוצהואצלפיק(טריק)דודאצלנוסףאקדחהיהבגיטו

נשקהיה"החלוץ"קבוצתברשותגםבית"ר.שלהלוצקאיח"
בשדה· 20ישן,ליטאיספר·לימודבעזרתנעשהבווהאימון

להדרכה.שימשאשרשפירא,ש.אצלאקדחהיהז'וקנההתעופה
להשתמשידעובודדיםבנשק.מדריכיםחסריםהיובגיטו

שלוסברג,ש.הליטאי,בצבאששירתואנשיםבתוכם-בנשק

 21המלחמה,ערבלביקורבאבארץ,ה"הגנה"חבריעםשגמבה

תנועתםבמחברתצבאיותידיעותרכשובית"רמחבריאחדים

הוצאאשרמזוביצקי,ב.היההמדריכיםאחדהמלחמה.לפני
האימוניםאנשיו.אתהדריך"חמישיה"ראשכלבתליה.להורג

דג,יטו.במחסניבלילותנערכוהצבאיים

מוחלטת,היתהלאהגיטושלהקטןבשטחהקונספירציה
·העבודה. nבמחנוקונספירציהעללשמורהיהיורתוקשה

במחנות·בנשקבשימוששיעוריםניתנוה"קסירקוט"לאחר
מחבריאחד ,,,·לעהנשיםאחתנפצעהל s~בדאוגהעבודה.

יהודיעםקשרהוקםנשקלהשגתבנשק.שיעורבעתהמחתרת
הואהאוקראיני.בבטליוןמתורגמןשימשאשרלאזאר,ושמו
גילהלאזארמוצאו.עלידעושהשלטונותבליבדויבשםהופיע
עםאוחוקשרווהןעבדשאתןהיהודיותלנערותסודואת

מקלעלהשיגתשלום,תמורתהתחייב,זהאדםהמחתרת.פעילי
לאחרמהרה,עדנותקאתוהקשראולםאחרים.וכלי·נשקקל

 22נאסר,והואלוריא,ושמומאדםפתקאצלושנמצא

ממחסני·נגנבואשרורימונים,רוביםגםהיוהמחתרתבידי

למחסנישהובאוהגרמנים,שלהאישייםמחפציהםאוהנשק
במקומות·עצמיייצורשלהתחלותאףהיו 23שדות·התעופה,

חומר·אתפצצות.להכיןהחלוכימיותבמעבדותשונים.עבוהד
הנשקבמחסנישעבדוהמחתרתחברילהשיגהתחייבוהנפץ

אינומשםשהגיעהחורמכי ,התברראולםבלינקאיצ'יאי.

שלמתוכנןמעשהזההשיהאואי·הבנה,חלהכייתכןמתאים.
בסודשותףאשר-גדנסקיא.-המחנהשלהיהידומנהלד

 .חומר-הנפץשלהעברתו

ביוזמתבקבוקי·מלרוטרב.גםכללהמחתרתשלהנשקמלאי
-קרנשקשלגדולהכמותהוכנהו"מסדה"בית"רקבוצות
הגיטו.שללבתי-הלמאכהסופילעיבודנמסרואשרפגיונות,

כאשרהמחתרת,מטהלביןהבית"ריםביןריבפרץזהנעביד
כלי·עבודההוסתרול s~דארגבמחנההפגיונות.להביקוצרו

קדרומיםקלשונים,כגרןככלי·לחימה,לשמשהיושע·;.,ויים

וכדרמה.

מחנה·קבוצת :נשקהיהרביםבדייכילקבוע,ביתןכללית

בנשק·החזיקואחדים 24איש", 50לציידיכולה"חיתהל s~דאוג

נשקמלהשיגשנמנעוהיוגיסאמאידןמקרה"."לכלשלל

מןזהאין-להפעלתותכניתשבהעדרבכן,זאתבנמקם
 20ברררה,לאמטרהלמעןלהסתכןהתבונה

במחנות·פוזרוהיהודיםה"קסירקוט".הופעל 1943בספטמבר

וכן,המחתרתיים,התאיםלפירודשגרםפיזורשונים,עבודה

להתחילהעצמית""ההגנהנאלצהבעריסתה,עדייוכשהיא
כוחותיה.שלמחדשבארגון
בהתאםפעלוהשוניםבמחנות·העבודההמחתרתאנשי
במחנה·תוכננהכן :חדשותתכניותוהכינוהחדשיםלתנאים

בליגקאיצי'איהפרטיזנים.אלהמחנהאנשיכלבריחתל s~דארג
ועובדהבנשקהאתמנות·קרקעית, nתעלהבחפירתהוחל

לפיאח,דכלעלהוטלא.ב.א.במחנה jכלליתבריחהתכנית
מראש.קבועליעדלחושמוסכם,אות

הגדהפריצתלשםהמחנהבכלנשקרוכזהגיטו,ל·חיסוערב
נערכוהאימוניםהנשק.שלמקומות·המסתורעלידעורבים
קשהיח,דהאנשיםחיושבהםבמחנות·עבודה,בגלוי.כמעט

אחדמקרהעלרקידועאולםבסוד.הנשקעניךעללשמורהיה
הפלז.לרמביתבמחנה·דאוגוsל.-כזהמחסןעלהלשנהשל

הנשק.בהחרמתהגרמניםהסתפקו

בפעי·מחתרתי.נוערארגוןהיההמחנותמחמשתאחדבכל

לקבוצות.אולמפלגותחלוקהחיתהלאבמחנותהמחתרתיתלוח
קבוצתית.אוהמוניתבריחהפריצה,-מוגדרותתכניותעובדו

פעולתעםבבד"בד :כותבתזילברצווייגחנההמחתרתחברת
חיפשנוהמחנה,עזיבתשלמפורטתתכניתעיבדנוהאימונים
אתנצאדרכהתעלה,לחפורהחילונרחוץ,אנ·שיעםקשרים
 1החפוהרוהאדמההרעשעםמההמקום.אתקבענו ...המחנה

 ...לאשפהגדולבורלחפורושיוןלבקשהוחלטן•בשיקולאחרי
לאטיעבודשהואהנחהמחוןהזקניםאחדעלהוטלהזועבודה
להצילהיתהסיסמתנו ...שלנואתלעשותנוכלובינתייםלאט
 26הכלל",מןיוצאבליכולו,המחנהאת

ידיעותעלשהתבססודיווחים,נתקבלוכבר 1944ביוני
במקריםהקרב.החיסולעלהמקומית,מהאו·כלוסיהאומהרדיו

המחנותחיסוללקראתגרמנים.מפיהדבריםנודעומסויימים
לצבא·האדרםלהצטרףחיתהשמטרתהמאורגנת,בריחהתוכננה

לפרטיזנים.אוהמתקדם
ביתושמלאאולםלבריחה.הכלהוכןכברל s~במחנה·דאוג

האחרוןברגעלבריחה.שעת·הכושרוהוחמצההכלנדחההארת,
התכנית.אתתאםהכללאכילדעתכשנוכחוהאנשים,נרתעו

היתראתברחו.אחדותומשפחותהמחתרתמחבריחמישהרק

בגיטר.המרכזילמחנההוליכו

ובינהיםמהמחנה,בחשאיאחדותמשפחותברחובלינקאיצ'יאי

הוגברהאףהאחרוניםבימיםנפגע.·המחנה nוכומחתרת,אנשי

המחנה.עלהשמירה
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אתבודדיםשלספונטניותבריחותעוררוא.ב.א.במחנה
ס.ס.גדודיעל·דייהשמירהוהוגברההגרמניםשלחשדם

 1soבכ-מסתכםומ.חנותמכלהבורחיםשלהכוללמספרם
הצטרףוחלקםהצבא·האדוםאללהגיעהצליחואלהאיש.

לשורותיו.
המחתרתרעיוןכימעידשליט,לויהמחתרת,מראשיאחד

והשיחותהאסיפותונות,·העת 27האוכלוסיה,דעתעלנתקבללא
לאאולםגבוה,מוראללשמירתעמידה,רצוןלפתחכוונו
בגיטושררהפאסיביתרוחוהלחימה.המרירוחאתעודדו

ובמחנות·העבודה.

הנתג·לפעולתשעת·כושרבבחינתהיובגיטומאורעותשני
ההזדמנות.הוחמצהבשניהםאךהמחתרת,שלדרת

 , 1943ביוני·להורג,ההוצאהבזמןמזוביצקי.תליית :האחד

בית"רחבריהצעתלפעולה.ידהמוכנההמחתרתחיתהלא
אולםשונות,מסיבותהתקבלהלאעמוד--התליהאתלנסר

שכאילולשמועות,להאמיןנטושהאנשיםחיתההעיקריתהסיבה
ברגעגזר-הדיןאתלבטלושיצליחותבוצע,לאההוצאה·להורג

 :חוקיותבדרכיםמזוביצקיאתלהצילבסירנותנעשוהאחרון.
בני·משפחתו.מצדובקשותעצומותהנציגות,מצדשתדלנות

לאהגיטושלאנשיברורהיהמזוביצקישלמאסרו"אחרי
לאקולקטיביתאחריותשלהעיקרון ;כלליתסכנהנשקפת
 28הפעם",הופעל

ה"אקציה"בבוקרהילדים.שלה"אקציה" :האחרהמאורע
לעבודהלצאתהורשוולאהשעריםלידהמבוגריםכלרוכזו
יוצאוכולםוכיהסוףזהכיהניחורביםכשעתיים.במשך

ינבעולאכידעה,מהצעיריםרביםהביעואלהברגעיםלהורג.

 :לשצ'ינסקייצחקשלעדותולפיהתגוננות.כדיתוךוימותו
עליז,דימצב·רוחמיןהשתרר , s .-11.43-בהאקציה,"בהתחלת

זהאבל-כזהגעברעליזלהגידאפשראם-אומרהייתי
שלשנים,שלדיכאוןשלהאווירהאחריהקלה,מיןחיווה

סוף·סוף,נמותשבולרגעשבאנוחשבנואזתמדיית.מתיחות
השכניםהצעירים,אנחנוהחלטנו,יח.דכולנובמרוכזנמותאבל

איזהעםאחדכלגברים.כמולמותלעבודה,וחבריםהקרובים
עםסכין,עםלפחותאבללנו,היהלאאזנשקבי.דכלי

שאפשרוכמהיהיהשלאמה-צינורחתיכתעםמקל,עםגרזן,
לצאתהמברגריםהורשודברשלבסופראן 29נזק",לגרםויהיה

הירשלאוכאלהזקניםילדים,רקבגיטונותרווכאשרלעבודה,
"בכיורןמהגיטווהובילוםהגרמניםאותםתפסולעבודה,מסוגלים

לאנשיםנודעמהעבודהשובםלאחררקהמוות.אלידוע"בלתי
הרצח.על

כילציין,הראוימןשאורליבגיטוהמחתרתפרקבסיכום
נשק,קצתנרכשתכנית,מעיןעובדה :להיאבקשאיפהחיתה

בהפצצותהאדוםהצבאהתחיל 1944יוניסוף.מהחלאולם,
ומאוכזבים,רצוציםהאנשיםחזרוממחנות-העבודההגיטו.על

רקכיזההנחההצליחולאבהםהמרידהשבסירנותלאחר
שניסושהראשוניםכיוןנראתה,לאההצלהטומנהבבריחה

ללאלמ,לכדותהיההגיטוה·ליטאים.על·יידנהרגו nלברז
שאורליגיטויהודיאתלשלחהגרמניםהצליחווכךמוצא.

שהצבאלפניבלבדימיםשבועבגרמניהלמחנות·הריכוז
יהודיםחיילים .) 1944ביולי 26 (העיראתשחררהאדום

יהודים-100כהשחרורביוםמצאוהליטאיתמהדיוויזיה
 soבלב.ן

הערות

פנקס,לפרטיזנים,להצטרףהיהודיםקבוצתשלסירובהעל • 1

ואחרים.סנררוביץי·שפירא,ש.שלורעויות , 381 1עמ

ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמרורקלנברג,יצחקשלערותו , 2

 .) 12 ( 103מס•זמננו,

זמננו,ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמרורסנררוביץ,י.שלערותו . 3
 ,) 12 ( 72מס'

 , 132עמ'כתב·יר,ירושלמי, • 4

 , 14עמי , 1955ת"א,העברי","בכלאשילנסקי, ., • 5

בע"פ,?תיעורמרורקבוצתי,בראיוןשפיראש.שלערותו • 6

 , 12/103מס' ,זמננוליהדותמכון

ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמדור ,ישראלידודד"רשלעדותו.ך
 .) 12 ( 80מס•זמננו

ליהדותמכוןכע"פ,לתיעודמדורפקטור,גרשוןר"רשלעדותו • 8
 ,) 12 ( 86מס'זמננו,

זמננו,ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמדורשילנסקי, .,שלדעוות • 9
 ,) 12 ( 58מסי

מכוןכע"פ,לתיעודמרור(ליבוביץ),לביאיוסףשלעדותו • 10

 .) 99 ( 10מס'זמננו,ליהדות
זמננו,ליהדותמכוןבע"פ,לתיעדומדורפיק,ךטשלעדותו . 11

 .) 12 ( 95מס'

הפעיליםבציוןמדייקהואאיןאולם , 133עמ'כתב·י,ד ,ירושלמי • 12
המחתרת.בעניינידיושותףשלאמכיווןוהמנהיגים,

 ,) 84 ( 2מס'מינכן,וועלט","אונזערברן",מסרה"ואסשליט,לוי , 13
 • 4עמ' , 16.1.1948

 , 20.7,1946וועג","אונזערגעטא",שאוולעראיד"מסדהלוי,ש. , 14

 • 10עמ'

 , 223-222עמ• ,שליט . 15

 • 155 , 109עמיהערות,דוקטורט,לוין,.ד . 16

ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמדורלשצ'ינסקי,י.שלעדותו , 17
 ,) 12 ( 112מס'זמננו,

זמננו,ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמרורחלוזין,שלערותו . 18

 .) 12 ( 92מס'

זמננו,ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמרורש,לנסקי,.רשלערותו . 19

 .) 12 ( 58מס•

מכרןפ, 11בעלתיעודמדורראובני,ויעקבליונהשלעדותם . 20
 .) 12 ( 113מס•זמננו,ליהדות

 , 16,1,1948 , 2מס'וועלט","אונזערשליט,ל. • 21

לאתרו.הצליחולאאבללוריא,אתבקדחתנותחיפשוהגרמנים . 22

זמננו,ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמדורסנדרוביץ,י·שלערותו . 23
 .) 12 ( 72מס'

זמננו,ליהדותמכרןבע"פ,לתיעודמדורשילנסקי, "שלערותו . 24
 .) 12 ( 58מס'

זמננו,ליהדותמכרןבע"פ,לתיעודמרורשפירא,ש.שלעדותו . 25
 .) 12 ( 73מס'

 , 1947דרור","ספרובנדודים","במחנותזילברצווייג,חנה . 26

 • 394עמ'

זמננו,ליהדותמכרןעב"פ,לתיעודדמורשליט,ל.ש·לדעותו . 27
 .) 99 ( 9מס'

מס'גאנג","איןמאזאוריעצק'י',"בצלאל ,דירקטררוביץר"ר . 28
,7--6 1947 • 

ליהדותמכוןבע"פ,לתיעודמדור ,לשצ•ינסקי .ישלעדותו . 29
 .) 12 ( 112מס'זמננו,

נמצאוםקורקבויץ,נ.הליטאית,בדיביזיהחיילשלזכרונותיולפי . 30
חיילינפגשואתםיהודים, 100כ·שאורלישלשחרורהביום

שבראשה 51ה·הארמיהשללשעברחיילגולבריין,א.הדיביזיה.
מאמרןלפי-שאורליבשחרורהשףתתקרייזר,גנרלעמד

 • 20.10.ד oהזסבייטית",'ל'יטאביומוןגולבריידא.של(ברוסית>



 2גsשאורליביםר

גרמנים

הנסשלבשמררבהבמידהקשורהשאורליגיטרשלהשראה
המחוז)(נציגה"גביססקרמיסאר"תפקידאתשמילאגררקה,
שירתגררקה .) 1944יולי- 1941(יולישניםשלרשבמשך
הנאציתבמפלגהחברהיה . 1927משנתהגרמניהקבעבצבא

 1ברייכסטאג.חברהיה 1945-1933השניםביו . 1928משנת

האזרחי.הגרמניהשלטוןבתחוםכל·יכרלגררקההיהכשאורלי
(ספטמברהס.ס.לידיוהעברתוהגיטרבמעמדהשינוילאחר
שהתנגשקרהכיאףהגיטר,בענייניגררקההתערבלא ) 1943

חיסולהיהפוסטר,שלפקודתולפיפוסטר.החדשהגיטרבשליט
התהליךאבלאחדים,ימיםתוךלהסתייםצריךקאררקאזרובע

 6-3בימיםנעשתהההעברה"תחילת :ארוכהתקופהבמשך

 3ב"נסתיימהוהיאתש"ז),הכיופריםיום(לפניבאוקטובר

להרחבתבתיםמספרלפנותשהוצרכושהליטאיםמשרםבינואר,

 2לציזם",עמדרגררקהזאת,לעשרתסירבושבטראקרהקסרקטין

אצלבמר·יזירחיפושיםלעררןבחללאהרמהכהונתולמרות
השתתףהוא"אסורים".מצרכיםאצלםלגלותכזייהודים,
לתלותו.שהחליטוהואמזרביצקיבתפיסת
ירביים·חבעלי·מקצועיהודיםשלחיסולםכיגרס,גררקה

בראשיתשכתבמכתביםארבעהמצרייםהמשק.עללרעהישפיע
 , 3.9.41מ"במכתביםעליו.הממוניםאל ) 1941(ספטמברשלטובו

 10.9.41רב·בריגה,לרזה 11רייכסקרמיסאר 11ל , 11.9.41ו· 8.9.41

בנוכחותהצורןעלכתב aבקרבבה,ונטלןל"גנראל·קרמיסאר"
("ארבייטס·ככרח·ע·ברזהכשאורלילעבודהכשריםיהודים

צרעלהסתמןהואעוררת.בעיבודוניחרדבחרושתקראפט")
משימהמהורהמיהודיםארסטלאנדש"טיהררה"רייכסקומיסאר"

הכלכלהלצוניבהתאםלהיותצריךביצועהאולםלדחותה,שאיו
הצבאית".•

אתמוחלטבאורח"דחיתי :גררקהכתב 3.9.41מ"במכתבו
שצריךה"רייכסקרמיסאר",שלפקודהעלוהסתמכתיהחיסול

שבעקבותציינתיבעתבהיהודים.מחיסוללהימנעהצורןלפי

כלשלפעולתםתואטכשאורלי,יהודיםגבריםשלחיסולם
אסרתייהודים.הםבעלי·המקצרערכלהואילהגזולים,המפעלים

פקודותיוביצועאתהאמןס.ס.שלהארבר·שטררמפיהררעל
הסתכסךבכן 6לשטאנזרטן·פיהרר",כךעללהודיעוביקשתי

האזרחי.השלטוןשלסמכותולתחוםבאשרס.ס.כוחותעםגררקה
החרמתבעביויגרומפקדוהס.ס.עםחילרקי·דערתגםלוהיו

6מ" 11רייכסקומיסאר 11לגרוקהשל(מכתבוהיהודיהרכוש .8.9.41 (. 

זקניםנכים, :לעבודההבלתי·כשריםלחיסולשעשההואאולם

צררילפיברצעוכשאורליספטמברשלה"אקצירת"כלוילדים,

בפרניבז,'פיקוחותחתשהיוועיירותיהליטאעריבכלגםגווקה.
הואיהודים.לחיסול"אקציות"בערכווער,דדארביאןמאז•ייק,
מאותעיבוייועלנידחיםבכפריםשעבדויהודיםרצחעלשפקד
שאורלי.בגיטרבכלאשמתריהודים

למעיןשבחשבפריזמן,רשמופרובוקטורבאמצעותפעלגררקה

בלתי·רצריעזבהיותוחיסלאותרגםאולםצר, nיהרדי·
למעשיר.ו

 .) 21.1.48-24.6.45 (שביםלכשלרשגרוקהבכלאהמלחמהאחרי

המוניותב"אקצירת"גררקההואשם ) 1970(יבוארבלינקבמשפט

בובעםם TLהרא'כן . 1941בסוכטמבר·ארקטרבריהודים 700נגד

חודשי 6 " 1שבים-4לנזרןגררקה 8מזרביצקי,שלבהרצאה·להררג

המערבית.בגרמניהחברת·ביטרחבעלהואנירם 9מאסר,
מחלקת· :שרבותלמחלקותמחולקהיהה"גביטסקרמיסאריאט"

ישירות.לגיטרקשורההיתה-"ארבייטסאמט"-העבודה
אףביצעשטריבגהמחלקת-העבודהומנהלגררקהשלעוזרר

יהודיםלמורתבוררפקודתולפיהגיטר.ביהודיפשעיםהוא
ראדרוילישרק,לעירשטרינגההועבראחר·כךבכפרים.שעבדו

כממל,נולדשטרינגההיודים.בגדבמעשי·פשעהמשירבה

אידיש.יזעאףהואבהברחות.עסקהמלחמהולפני
היהאשרגיבטר,ז"רה"ארבייטסאמט"בראשעמדאחריו

האישוריםחיוברשותוכשאורלי.הנאציתהמפלגהראשגם
היהגיבטרהביטו.כלכלתעלפיקחוהואהביטומןליציאה
יותרעמולהידברהיהאפשרלכןהיהודים.בעבודתמעובייו
בקשותאתגררקהאללהעבירהסכיםהואהאחרים.עםמאשר
הדרישהאתלהחליףהבקשההועברהבאמצעותוהגיטר.נציגות

ואתבגיטרהמשמעתאתהעריךגיבטרבכופר.בבי·עררבה soל·

ה"ארבייטסאמט".שלתקינהלעבודהשתרמוהנציגות,עבודת
בעביופניםהעמידהואהגרמנים.ביןהמשכילהיהגיבטר

הילדיםכיהנציגות,אתבהרגיעווהזקניםהילדיםבגזה"אקציה"
אצלהנציגיםהידהיזם , 8.11.43 "בגרמניה.לבתי-ילידםיוסער
איןעדייוש"אקציה"התמיםבהסברהרגיעהוא ...גיבטרהז"ר

עמיםעלגםחלהההעברהמעבירים.רק-השמדהפירושה
גיטרעלגםשתחולאפשרותוישנהליטאים,עלאףאחרים,
 10 " ...שאורלי

היהשמתפקידופאפן,המחיריםל·עהפיקוחרז TLמ•ראש

הנתפסיםאתמיוחדות.צררתלגיטרגרםלאבספסרות,להילחם
גםהנציגות.לטיפולאלאלמשטרה,העבירלאב"ספסררת"

לאקייזרוכ.רייברטא.ועוררתלנעלייםביהח"רמנהליעם
עזרושוברתשמסיבותגרמניםגםהיוחריפות.התנגשויותהיו

בבריחתןצעירותלשתיקורטושמרגרמניעזרכךליהודים.

לטובהרחוקה.לתחנהעזברכבתאותןוליורהמשדה·התערפה
במחסניםשעבדוליהדויםגילהאשרפטר,מלטביה,גרמנימוזכר

 11הגרמבים,תכניותאתבליבקאיצ'יאי

 ,ה"ררירטשאפסלייטר"עםגםקשורהגיטרהיהעבודהבבעירת

לאשרידודאתבמקצועו.מהנדסשדיוור,המחוזיהמשקמבהל

ובמתנות.בשוחדלהשביעהיהביתן
הואפרלקסזריטשה.היהשרראנדט,הדירות,רכושעלהממונה

המוני.ובהרגבתליההגיטרתושביעלבקביעותאיים
ב"גביטסקרמיסא·הפוליטיהמטהאנשיהיווממשיתסכנה
 ,שופררה"פרליטיש·לייטרים"ה"שטאבסלייטרים"-ויאט"
אזלםכשאורלי,ממרשןזמןשההלאהראשוןר·בוב.זברט
-השניהראשונות.ההמוניותה"אקצירת"ברצעובזמנו
שם.היהודיםבדיכוירבוחלקומקרבנהלשאררליהגיע-זברט
דברטגםהפרטיים.לצרכיוגםשאורלייהודיאתניצלהוא
השטררמ· 1942באביבמונהבמקומרכשאורלי.רבזמןשההלא

שררתאחרילשאררלישהגיעורוצח,סאדיסטברב,אוולדפירו

היההוא 12שבלטביה.ובררזיטןבמינסק,שביצע"אקצירת"

קרבנותיואתמסרפעםלאבגיטר.שכר·הזירהלת•זz,לרםאחראי

שלבהרצאה·להררגהאשמיםאחזחראלמשטרת·הבטחרן.
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יורפעלאגזר·הידןשביצועאדגאףבתלייתו.ונחכמזרניצקי
גםלתלותרצהתתילהמזרביצקי.שלזילדראשתו-נכיעל·ייד
היהגזר·הדין.ביצועבשעתלסגרםציורהארתי·כןאךאוםת,

בגיטר.הלידותאיסורבדברהצרלביצועאירי nא
לדיןגררקהה"גביטסקרמיסאר"עםברבהועמד 1969בשנת
ותיקובמשפטזיכההואמזרביצקי.שללהורגהרצאתובאשמת

 1sנסגר,

היומצרייםהאזרחית,הגרמניתהאדמיניסטראציהעלנוסף

ומרתף·בית·הסרהרהיהשבפיקוחםס..דאנשיגםכשאורלי

שררייצר,:גרטשלק,פעםמדילפר Mההס..דראשישבר.העינויים
תקופהבתפקדיושימשהאחרוןצ'ארני.ד"רר·מכן nרלא

רוצחיםרק·לר,היפשגיזיר,היוהס..דאנשיביןממושכת.
היהודים.בבלרדעגרמהלבבדשדר.פעתם
לידימשהועבר 14הגיטר,מעמדנה 1ש 21.6.43מיוםבפקודה

פוסטר,לשאררליהגיעזמןנאותרלמחנה·ריכרז.ונהפךהס.ס.
פוסטרורומנים.אוקראיניםאסטונים,-עוזריםכנופיותרעמו

הגיטר.אנשיעירנרתאתלהדריםוהצליחדמיהשלדרךנקט
כררנרתיראתלהסתיררצהפרצופו.אתלהסרותהיטבידע"הוא

לאנשי 15 " ...קרבנותיושלהעירנרתאתלהרדיםכדירטכסיסיר
(ד"רחולניהיהאיום.כהאינוהואכיהיהנדמההגיטר

טרב·לבשלתדמיתלעצמויצרעיכול).ממחלתרפאהרפסחרניץ
מחכמתהתפעלדברי·מתיקה,לילדיםחילק-הילדים"ר"ידיד

המזרןהקצבותאתביטלהואדווקאאןלרנץ. ,,,,שלבתר

למורת.ושילחםהגיטרילדיל·ססד
שלאבזמןביהודיםבהכרתוההפתעהבמדיניותבחרפוסטר

אתשאורליגיטריהודיפגשוהגיטרחיסוללאחר .לכךציפו
התע·במעשיהמשיךשםואבאר.במחנה·הריכרזשניתפוסטר

בגלוי.הפעםאןללרת,
כלאתוהקיפהמאדענפהחיתההגרמניתהאדמיניסטראציה

שלף,כמפקד·המחנהטיפוסיםהיוהגרמניםביןהחיים.תחומי
הפקודותכלאתשביצעפוסטר,שלביותרהקרובעוזרר

ה"אקציה"בדברהפקדוהאתהוציאאשרהואמררנה.בחריצות

בארקמיאן.הילדיםשל
מןגםאלאהגברה,הפיקדומןרקלאהיהודיםסבלובגיטר
לגיטרלהיכנסהיהרשאיהגרמניםמןאחדכלהמצרי.הגרמני
("שזצפרליציסט")טוראיננכסכךכרצונו.ביהוידםולנהרג
מכסה.עםשערני·כיסודווקאשערני·זהבאחרוחיפשלבתים

 10למשטרה.ההידויםאתשלחמצא,כשלא

במחנה·והעריצותהאכזריותסמלהיהגארדל"ארברפלדפבל"

התעללהואבידר.אקדחעםסרסעלרכובתמידוהופיעארקמיאן
זsת :ולשאולשלהןלחזהאקדחלקרבנהג ;בנשיםבעיקר
שישהורצח"אקציה"עלפקדהואבמחנה·ארקמיאן 17 ?פוחדת
איבדשםלאסטוניה,נשלחהואהכל.לעיניזקנהראשהילדים
לדעת.עצמואת

שחטא ,'בהיהודיהנער . 6.8.43 " :לשגרההיוההתעללויות
כברושנאלץבטל,במקומרעמדאלאעב,דשלאבכןאתמול
נתפסשרבדים,עלוהרכהררכבי·ארפנייםשניביןלרוץאתמול
עלקשרהמפקח·העברדה. nמקפעל·דייבשהד·התערפההיום

בפרגרל 1רהריצמסמרים,ג 11ק 4וברארגזעםמשורצווארו
 18אנרש",וחולהחסר·ארניםמרכה,בקרשי,חזרהנערק"מ. 2

בשי·ברינדלהמפקדהתעללבפאררנצ'יאיה·ס.ס.באחוזת
 10כלבר,אתבהםושיסההיהודיםבעובדיםטתירת

לשיחו.דניתנוכשאורליהגרמניתהאדמיניסטראציהאנשי
למצואהצליחההגיטרנציגותשוחד.לקבלנטרהגרמניםכל

מוצרי·יקררת·ערן,מנתותבאמצעותחולשותהיםלסיפוקדרכים

חריפיםבמשקאותאףהיהדילעיתיםרמעילי·פרררה.יקריםערר
השליטים,שלחולשותיהםאתלמדההנציגותהמתאים.ברגע
אתלספקוהמומחיםבעלי·המלאכההשתדלוהוראותיהפיועל

והסנדלריםהחייטיםבקרבביותרהטוביםהמתכנניםרצונותיהם.
המיוחדו.תהזמנותהיםאתמילאו
-הגרמנייםהשלטונותציפוהגרמניותהתעודותפיעל

הראשונה,בפעם :הארכלרסיהמצדלהתנגדות-פעמייםלפחות
ארבהעלמורתנדרנושעליובלה nמקרה·ההי , 1941בספטמבר
ראנאגאססטפאסליטאים,רועיםנעריםבשנימדוברליטאים.
יחדהואשמו,כןרעלכבל·טלפרןשחתכומיסרריצייוס,ופררילס

זהמקרהלאחר 20בחבלה,מיסרריצ'ירס,שלואחיואבירעם
 10.9.41ב·כתבגררקההיהודים.נגדגם"אקציה"נערכה

יהודים 6כ·סססעדייוחיים"כאן :בקרבנהל"גנראל·קרמיסאר"
חבלהבעקבותשנערכווגירוש,אקצירתאחריגיטארת.בשני

נחשבתאיננההאקציה • 5000עדמספרםהוקטןבנקרדרת·קשר,

גררקה 21חבלה",מקרהאירעשרבהאחרוןשבזמןכיורןגמורה,

מוחלטת.בכניעהנטרחההילא
ה"קסיר·בזמןלשילוחמהתנגדותהגרמניםחששושניהפעם
והצבא.המשטרהכוחותאתוג.בירווהםקרט"

שלווה.כפרובינציהשאורליאתהגרמניםראוכללבדרךאולם
הארכלרסיהארהיהודיםמצדהתנגדותשלמקריםבההיולא

המרכזיהגרמניהשלטוןאנשיבגיטרביקרוכאשרהמקומית.
 ...הקייםה"סדר"מןלטובההתשרמוךם,ומריגה,מקרבנה

הערות

 :האשמהכתבלפיגווקהה.עלנתונים . 1
Haftsache 26.10.1965 - Anklage - schrift gegen 
den Versicherungsangestellten H. Gewecke und 

.) E. Bub. (Yad Washem, 04/20-66-2, TR-10 
 • 32עמ'פנקס,ירושלמי, . 2

הוועדהמאוספיושם","ידגםדאה . 411-407 1עמנספחים,פנקס, . 3

הראשייםפושעי·דמ,לחמהמשפטבמינכן,היהודיתההיסטורית

- 3662תעודותבנידנבדג, PS ,3661 - PS ,3660 - PS , 
3669 - PS , 

4 . . Anklageschrift gegen H. Gewecke und E. Bub 
. 10.6.1968 Lubeck 

s . 3661תעודהושם","יד - PS • 
שם.שם, . 6

 .'ג'.ב'.א /גרוקה.ה.שלמשפטו 7.
 • 66-2-()04/2מסמך . 8

& Beschlus in den Strafsache gegen Gewecke 
. 25.4.1968 Bub 

ךמסמ 104/20-68-6, .9 

27.1.1970. Urteil gegen Landgericht Liibeck. 
Gewecke & Bub. 

 • 127-126עמ'פנקס, • 10
 •לעילדאה . 11
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12 . -Wesentliches Ergebnis der Ermlttlungen. Haft 
. 26.10.1965 sache 

13 . 27,1,1970 , Urteil Landgericht Liibeck • 
ה"קסיד·על 21,6,1943מ"הימלך .ס..סשלהדייכסמידדפקודת . 14

 No , 26ררוז!מיה",יה 1ב 1נ"גםדאה ; N-4/19/E :קרס"
28.6,1963 • 

רשם","ידגעסא",שאררלעדאידאקציעקינזעד"זישיינזרן,.ד , 15

1245/11D6 , 

 , 46 •עמכתב·י,ז ,ירושלמי , 16

 , )לירושלמימוטי(מכתבזידקסרורבץיז"דשלמזכדרנרתיר . 17
 , 263עמ•פנקס, , 18

 , 1605/1487רשם","דיאלשוואנג,שלעזרתו , 19

"ליטאבירמרן(ברוסית)מאמרנקמה",לא"זאתבדיסאס,מ. . 20

 , 19.3.70הסובייטית",

 , PS/3662תעוזהרשם","יד , 21

ליטאים

היתרהיודי.בדםמגואלותשידיהםהליטאיםמספרררבים
סייעובלבדבודדיםההיודים.שואתלנוכחפאסיבייםהיו

ליהדוים.
הליטאיםמןרביםיהודים.היושאורליאוכלוסייתמכללכרבע

הראשוניםבימיםכברהגרמנים.שלנאמניםלבעלי·בריתהיו
מהם.ולהיפטרהיהודיםחשבוןעללהתעשררצולמלחמה,

הלי·הארגוןביהודים.הראשונותהפרעותאחוביצועיזמרהם
ארירראנאוסקאס,קלררקשהבראשותעצמית",הגנה"גדדוסאי

"פרטי·נקראוהםיהודים.שלההרצאות-להורגבכלהשתתף
שניצלוהארכלרסיה,שלרחבותשכברתעל·ידיונתמכרזנים"
לכיבוש,השניביוםהפרטית.לתרעלתםהיהודיםמצוקתאת

החלובקרבנה,החדשההליטאיתהממשלהעלההכרזהאחרי
אסיריםכאלף .היהדויםבעייתשלהסופי"ב"פתרוןכשאורלי
הראשונים.הקרבנותהיויהדוים

הלי·האינטליגנציהאתשאיפיינרוהסוציאליזםהליברליזם
הגרמנים.בראעםהיוכלאנעלמוהמלחמהלפניכשאורליטאית
לינקיארריצ'ירס,אתלראש·עיריההגרמניםמינו 10.7,41ב·

אנשיםעזרולדיוסמטונה.שלשלטונובזמןזהבתפקדישכיהן
אחראישהיההחינוך,במחלקתלשעברעובדכלירברסקיס,

ניתנוהחלטתוולפילגיטרהיהודיםבהעברתשדנולרועדות
שממנולבית·הכנסת,לשילוחרמילגיסולכניסהמיהאישורים

ברררת·המרות.אלההיודיםאתהוליכו
ביולי 23מ"לינקיאוויצ'ירסראש·העיריהשלפקודתולפי
נקבעוהצהוב,הטלאינשיאתחרבתהיהודיםעלהוטלה 1941
כןלהם.המיועדיםלמקומותההיודיםוהעברתעוצר,שערת
להשתמשיהודיםעלובאיסורבהגבלרת·רכרשבפקודהדובר

 1לא·יהרדים,שלבשירותם

שלהאמיתיטבעםמגילוינדהמושהיהודיםלצייןהראוימן
אתשאלליבובץימ.הנציגותיו"רלשעבר.הליטאיםמכריהם

דיועים.הגרמניםעםיחסינוניחא, ... 16,2,42 " :לינקיאוויצ'יוס
לכםמהיח,דשניםמאותחיינואיתכםהליטאים,אתם,אבל

 2 "?עלינו

ולשחוז•גארלעיראשולרייהודיהעברתעלעמדולהיטאים
זו.להעברההגרמניםמןאשורלקבלכדילקרבנהמשלחת
הליטאיםעל·דיישנשלחמכתב,נשמרשאורלי"ב"פנקס
ברחובותיהודיםיתהלכועודכלנשתוקלא"אנו :לקרבנה
והעברתהעירמןהיהודיםגירוש :ברוהרחיתהתכניתםעירנו".

הבעלותאתגםלעצמםנטלוהליטאיםלדייהם.ההיודיהרכוש
זהדברל"רייד",שיירהיההחוקשלפיהיהדוי,הרכושעל

ונענשו,נאסרוליטאיםוכמהלליטאיםהגרמניםביןסכסוךגרר
להחזרתהתנגדושהליטאיםקרהוקולוקהש.פוז'להביניהם
ללאאולםפרנקל.שללעורותבביח"רלתפקדיהיםההיודים
בהפעלתבסיוןחסריהיוהליטאיםשכןביהח"ר,ש,תקההיודים
להיכנע.נאלצווהםהמפעל,
כנקמהרקכשאורליהליטאיםהתנהגותאתלהסביראין

קומוניסטיםאמנם,הסובייטים.עםשיתוף·פעולהעלביהודים
כלכליתבפעילותהסובייטיהשלטוןבזמןעסקורביםיהודים
אלאליטאים,רקלאסבלומהםאךק.וו..ד,.הנבמוסדותועבדו

חום.נחציונים.וכןהיהודיתהקהילהופעיליאמדייםהיודיםגם
(למשל,הליטאיםמןיותרהיהודיםסבלואףוהרוחהתרבות
עלסמכוהיהודיםכיברור,העברי).התיכוןבית·הספרסגירת

מלחמה,שלבמקרההנאציזםמפנימגןכעלהסובייטיהשלטון
לשחרורוחיכוהסובייטיהשלטוןאתשנאוהליטאיםרובואילו
שפורסםתעמולהעלוןמובאשאורלי"ב"פנקסהגרמנים.מידי
וזהובעירהתלויהכרזהלידינו"הגיעה : 18.8.43ב"בעיר
הפלדהציפוריהתרוממובבוקר 1941ביוני 22ביום ... :תוכנה

וצעדהראשונותיריות·התותחיםהדהדו ,הטנקיםזזוהראשונות,

כיתדוה,לוחייביםאנוהאמיץ,החירותנשואהגרמניהחייל
 3קשים",בעינוייםממיתהעמנואתהצילובחייובדמו

ר·כך n(א"טבינה"העתרןסביבהתקבצוהליטאיםהפורעים
.עורכו,הגרמניה"שטירמר"אתבתכנושחיקה"טבישקה"),

לדם".•צמאה"האדמההמשפטאתלסיסמהבחרפאוז'ה,המוהר
בידםסייעורביםאולםרבים,היולאבפוגרומיםהפעילים

היהודים.ומכריהםשכניהםלגורלאדישיםנשארווהיתר
הנאצית.האידיאולוגיהאנשידווקאהיולאהליטאיםהפורעים

לדםצמאוןלשלוט,רצוןנחיתות,רגשיקיצונית,לאומנות
איפייןהדברהיודים.לשנאתיחדאצלםחברוחומרייםומניעים

במקרמות·עבודההארכלוסהי.מןחלקוגםהכנופיותמנהיגיאת

הליטאיםהתנגדוליטאים,לצדיהודיםעבדובהםרבים,
יצאוכאשרהעובדים.ביןהתוצרתשאריותשלשווהלחלוקה
וכיוצאתפוח·אדמהפרוסת-לחם,אחרבחיפושלכפריםיהודים

עלורביםבמקריםהכלבים.אתבהםששיסוליטאיםהיובזה,
הליטאיםליהדוים.להתנכלברצונםהגרמניםעלאףהליטאים

דג,רמנים.אתזירזופשוט

בידיכשאורליהשלטוןהרתכז 1941אוגוסטעדלמשעה,
חופשייםהיואורבייטיסוז nוראש·המלינקיאוויצ'יוסליטאים.

 .המלחמהסוףעדזהמצבנמשךבפרובינציותבפעולותיהם.
מהםגםאךגרמני,לשלטוןכלל"זכר"שלאוכפריםעיירותהיו
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אורבייטיסמחבוא.להםלהעניקסירבושםוגםהיהודיםגורשו
לתוךבכפרים,שעבדושאורלי,יהודיכללהחזרתצוהוציא
בדאז·נורואלאלשאוולי,הוחזרולאהיהודיםאולםהגיטו.

בדז"חועו.דבוביאיסטאצ•ונאי,ליגום,טרישקי,ווילישוק,

שאורליבאיזורז•יימלמהעיירהשנשלח , 25,8.41מ"רשמיליטאי
שיפוטהבתחוםכימדווחים"הננו :נאמרהליטאי,לראש·המחרז

הצבא·האדוםעםנמלטומהם 44יהודים, 205היו'יימל Tשל
במקומותכינראה 5יהודים'.' 160בירידתחוסלו Tלח" sב·הנסרג.

בעצמםהליטאיםביצעו , EK-3שלהגדודיםהגיעולאשאליהם
ההשמדה.את

להבחיןיכלובנקלולאהמקוםשפתאתידעולאהגרמנים
המלאכהאתעשוהליטאיםאךהחיצוני.המראתלפיביהודי

מעשי·ידיהם.היומתחבאיםיהודיםעלההלשנותבשבילם.

ליטאיים,בעלי·בתיםשלרשמיותתלונותמובאותב"פנקס"
השימושעלתשלוםהדורשים-הגיטובתוךנכללושבתיהם

תביעותאותרד,דשלאיבולשלונ.זקיםכיסויבגינותיהם,
אחרים,לבתים.שמסביבהגדרותהריסתעליהודיםלהעניש

יהודים,לים·חרריפויתמררתגבוהלרם·תשדרשוגסיונאס,כד"ר
הגיטו.שלבבית-החוליםבהםלטפלביתןשלא

האיכריםשגםהזכרי"מעניין :ירושלמיא.כותבביומנו
שוחררוהםאתם.יחדנאסרוהיהודים,אתשהחביאותליטאיים

אתלמסוררצתלאכייותר,רבזמןהוחזקאחדורקמהרחיש
לפניקצרזמןשוחררחראגםאךלאזדון,חסיתשלילדתה
שלפחד·הבהלתאתמביןאינניכךמשוםהיהודים.שחרור

האינטליגנציה,בניכיחודתגזול,רובםהיודים.מפניהליטאים
הםכאילויהודים,עםביותרהקלבמגע·ומשאלבואחוששים
שלמקרהשוםעלשמעתילאלמעשהלעונש·מורת.צפויים
 6יהודי", 1הצפינעלליטאיהענשת

מצאולאאולםהגיטו,מןרביםברחו 1943שנתבשלהי
הגרמנים.לדייהליטאיםעל·ידיהרסגר·ואומסתור

היהודים,עםחשאימסחרניהלוהליטאיםמןרביםאמנם,
ליטאיהושיטבלבדרחוקותלעתיםתועלת.להםהביאזהאך

עםפעולהשיתפוהליטאיםרובתמורה.ללאליהודיפת·לחם

ידועהתנגדות.דברילהביעעוזמצאומעטיםורקנאצים,
לשעברקריגריס,מאטאסהליטאיכאשרכשאורלי,אחדמקרת
להפסיקבבקשהעצומהיזםכשאורלי,המחוזיבית-המשפטתובע
ותבעבקומוניזם","חשודיםליטאיםנגדת"אקציות"את

להביעשהעזיחידפקידהיה"זהלמשפט.הרוצחיםאתלהעמדי
לתגובהתביאלאהמכתבאבל ...מזעזעותהריגותנגדמחאה

 7הרצויה",

ליטאיםגםהיואךנרדפים.ליטאיםלמעןפעלקריגריס
חסידי·אומות·העולם.מעטים

יאסייטיס.דד"רבוגאילישקיס,פ. :הציבורנציגישלשוה
הגר·השלטונותאצלהיהודיםלמעןהשתדלולאפיס,והכומר
התמרמרותוהביעוהיהודיםעלתגנודיבוריםמיני"בכלמגיים,

 8האכזרית",רציחתםעל

ונצלאוסקאס,והבתתאםכגוןפעיל,באורחעזרובלבדבודדים
מיסיםשילומואףרווחבליליהודיםמזיחדאכהיבית·מלשניהלו
ודמבראוסקאסלאפיסהכמריםכמואחדיםליטאים 9גברהים,

טעןלאפיסהכומריהודים.למכריםעזרופטראיטיס,והמורח
בלונדיניים,-ארייםתווי·פני~בעליילדיםרקלהציליוכלכי

הליטאית.השפהאתחיטבהויועדיםלות·כחועינייםבעלי

מהגיטובעגלתהוציאיושקוויצ'ירסמיקולאסהליטאיהאיכר
 10אברמוביץ,בר·מנשהעו"דשלהנפשותארבעבתמשפחתואת

גיטרביןאיש·קשר .גירברדאספ.ליטאי,רופאגםעזרלהצלתה
סרנגיילה,אלפונסאסליטאי,נערחיהחאלרזידוקבוצתשאורלי
טרפנריס,קורטאס 11וממחנרת·עברןה.מהגיטראיש 11שהציל

אנטי·היהשאורלי,לידבשדה·התערפהכנגרעבדדאנציג,יליד

האנשיםבנשק.ואפילובחסקתבמזרן,הגיטולאסיריועזרנאצי
 12"צדיק",אותררכיבואותרהעריצו

הליטאיהמורהאירגןוהזקנים,הילדיםשלה"אקצית"אחרי
בתטררספוס·ירפה,משפחתשלבריחתהאתפטרוליסיוזאס
בית·שלפקידה 13רטנר,גרזאתהצילואחר·כךנפשות,חמש

למקום·יהוידהילדההביאהרונצקוטה,זרסהנדניה","גרחרושת
לפליטתעזורוקלייבהבילההכמרים 14לשארולי,מחוץמבטחים

 15טרקר,פ.שאורלי,גיטר

שושניםשהניחהאחתליטאיתעלהסיפורנשמעכאגדה
שאורלי.בסביבתבעיירהיהודיםשלקברםעל

שפמן,א.רודניק,י·היהודיםניצלוליטאיים,מקוררתפיעל
רהגיטרהמחנותחיסול(עםליטאיםעל·ידיואחרים,פיקט.

מהגיטרלברוחפיקטריקתצליחלשטוטהוף,היהודיםותובלת
 16נצ"ח),שלהמחתרתמארכיוןחלקניצלואתו

הרכושעלשמדרשלפחותלליטאיםאסירי·תרדההיוהיהודים
 ,,,,סרנדצקיס,יאסייטיס,ד"רשלאשתוכגרןאצלם,שהפקידו

תשתלטובהםהמקריםהיושכיחיםברגאילישקיס.יאנקרס,נרקיס,
הכסף.אתלעצמםונטלומכרוחואוהיהודיםרכושעלהליטאים
בלבדזרשלאקזלארסקיינה,שלהתנהגותהתשמשכדוגמה
שלרכושוכלרעלבית-המרקחתעלהבעלותאתלעצמהשנטלה

עליו.הלשינהגםאלאזייגארניק,
היההליטאיתהאדמיניסטראציתאנשיבידמהכלליוצא
אי·שרםגרםולאל"ארבייטסאמט",אחראישמרנהאיזליס,
הנציגותעםפעולתשיתףואףכתרבתו,בימילגיטרנעימות
דרישתאתתעבירהואהגרמנים.תרכניותעללהבמוסדר

ומקצוע,גיללפיהגיטראנשישלרשימותלהכיןהגרמנים
אנושייחסהדרישה.מילויעלעמדולאבכךהסתפקאך

לעצתשאלאשרבבאצ'ירנאי,מחנה·הכברלמנהלגםהוכיח
סכנות.מפניהזהיראףולעיתיםהנציגות
בעלי·ברית.בליטאיםלראותהגרמניםהפסיקו 1942בשלהי

במדיניותוהחלוהמקומיהשלטוןשאריתאתביטלוהם
העבודהחובתעלהצוממילויתשתמטוהליטאיםהגרמניזצית.

הגרמנילצבא"גיוס"שלהברירהבפניהועמדואךהכללית,
כאשרעתה,לגרמניה.שילוחאופלכביצ'ירס,הגנרלבהנהגת

אתלאכלסוהחלושלהםבאינטרסיםישירותהגרמניםפגעו
הליטאים.תתקוממובגרמנים,ליטא

הולנדים,לידיהטכניתההנהלהעברתבאצ'יונאיבמחנה
במעשילעסוקהליטאיםהחלומידיהםניטלהשזועלובכעסם
 1חבלד"ד

בכפריםולהתחבאהגיוסמפנילהסתתרנאלצוהליטאים
הבלתי·העיתוןסביבלאומיתליטאיתמחתרתהוקמהוביערות.

פשעיהם,עללכסותהליטאיםרצוההםבימיםטרבה". 1$"ליליגלי
למעןכסףהנציגותליו"רליטאיםקבוצתהציעהוכשאורלי

לקבלו.סירבליבוביץאךהגיטו,
גםכפוףהגיטוהיההגרמניים,השלטונותעםלקשריםנוסף
ענייניעלהממונהסטאנקוס,אבטאנאסהמקומי.הליטאילמינתל
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תחילה .היהודים""מלןעצמראתרכינהבגיטרשלטההיודים,
הגיטר,איכלרסבשעתהפעילורהראמוגבלבלתיכרחרהיה

להכלילרבסיררברקאררקאז,טראקרהאזוריםלו.ניביהגיטרבחלוקת
שלאהיהודיםכלביתר.עמדשםקאלני,קאס,וחרבאתבגיסו

לז•אגר.סטאנקוסעל·דיינשלחומקוםחוסרמפאתלגיסובכנסר
 .ובבית-הילדיםבבית-הזקניםההמוניותה"אקציות"אתיזםהוא

שיכור,היה 18אחוזה,בעלהליטאי,בצבאסרןהיהסטאנקוס

גםלעשותהיהמסוגלשיכורבהיותווסאדיסט.רמאיוז.:קרן,

בדרןואמנם , ,11יי"'בבקבוקישיחדוהוהיהודיםאנושי.מעשה

קבוצתמתוןמשפחתהאתלהוציאזקסמשפחתבתהצליחהזו
צעירהעלחסותופרשסטאנקוסלהורג.להוציאםשעמדויהודים

היהודים.בקשותאתלעיתיםמילאהוהיא ).ז .ב(בגיסואחת

מיופה·הכוח .-1.1,42בנסתיימהסטאנקוסשלכהונתותקופת

היהלאמרצקאיטיס,-זעבר zלוסטאנקוסשלעוזרוהחדש,
היהרצ•יס,פובילסאחריו,והבאבלתי·מוגבלרת,סמכויותבעל

בהלשנותוהירכהביהודיםהתעללרצ'יסבלב.דלדיוראחראי
בידיושנפלויהודיםהסגירהואהגרמנים.בעיניחןלמצואכדי
המתתם.אתודרשהגישטאפרלידי

השתלטוגרבלירנאס,עמדשבראשםהליטאית,המשטרהאנשי
שכףנהוליטאידומאשארסקאסלשמצהידועיםכיחודהגיטו.על

הכניסהקרבנותיהם.אתבאכזריותשהינו ,שמונים""מטר

ראשי·יסררים.דרךחיתהוזו-ליטאיתביקורתעברהלגיסו
"בטס·ומרגירנאס"פלצלה",בכינוישנודעבלקשטיס,המשמרות

 19היהודים,לשוטריםגםהתנכלוניק",

חיפושיםלערוךכדישוניםתירוציםמצאוהליטאייםהשומרים

מקרבנותיהםסחטווהםהעבודה,מןהחוזריםהיהדויםאצל

נופר"."דמי

שללחסדםנתוניםהיובמחנות·עבודהשעבדוהיהודים
מחנה·עובדישלמצבםהיהבמיוחדקשההמקומיים.המנהלים

וכןרדידז'באליס,שידלארסקאסעל·ידינוהל ,11יפאוונצ'יאי,
ליטאיםושקר.היהשמנהלובמחנה·ראדווילישרק,העובדים
עלה·ס.ס.לידירהסגירוםהינדםהיהודים,בעובדיםהתעללו

מכתביםהעברתלגיסו,מצרכי·מזוןהעברתכגוןקלה,עבירהכל
הצהוב.הטלאיללא 20לעיריציאהאו

הליטאיתהמחתרתעםקשרליצורניסתהבגיסוהמחתרת
האחרונות.המלחמהבשנותבסביבה,הפרטיזניםרעםהסובייטית

מזכירפקטורד"רלעזרתם.לבראמוכןשהיהאדםמצארלאהם
ביקשאשרארנבררג,איליההסובייטיהסופרעםהפגישהאת

התנגדותועללהםשנינתהעזרהעללספרשאורליגיסומניצולי
מקרהאףיזרעהיהלא"לנרלגרמנים.המקומיתהאונלוסיה

 21נזה",

על·יהודיםהצלתשלמקריםשהיור·נן nאנתבררכאמור,
אתלקבלאיןואופןפניםבשרםאךהמקומיים.התושביםידי

אחתש"רקשאורלי,מאנשיואחדיאסייטיס.דד"רשלגירסתם
ונהפכוה·ס.ס.מןהושפעושלנרהקבוצותמןשתייםאו

 22פשעהים",עםלמשתפי·פערלה

חערות

 , 226-225עמ' ,'בחלקבליטא",המוני"טבח . 1
 , 129עמ'פנקס, . 2

 • 266עמ' ,פנקם . 3

 , 625עמ' , 1נוןליטע, . 4

הגרמניהכיבוש(לתולדותלמרישיתוף·פעולה"בידגשמית,שרה . 5

 • 159עמ'והמרד",השואהלחקר"דפיםמתוךבליטא)",

 • 330 1עמפנקס, . 6

-קריגריסשלגורלו- 10 1עמ ,'אחלקבליטא",המוני"טבח 7.
הליטאיםה"פרטיזנים"על·ידיוהועברנאסרהמכתבבעקבות

רבות.שניםבמאסרונאשרהגרמנים·לידי

הכיבושבימיוהליטאיםהיהודיםבין"היחסיםקריפוויצ'יוס,מ. . 8

 • 9.8.56האירופאי",הליטאי"בכתב·העת(בליטאית), "ם 1הח

חברבליטא,הדמוקראטיםמחוגיהיהונצלאוסקאסמשפחתאב . 9

הראשון.בסיים

10 . 174-175 . Ir be ginklo kariai, Vilnius/ 1967, p . 
בע"פ,לתיעודמדורחלוזין,ש.שלעדותוגםראה . 177עמ'שם. . 11

 • 586מס' ,זמננוליהדותמכון
12 . 253 . Ir be glnklo karlal, V./1967, p . 

פריינד",דיפארגעסן"נישטבעדין,ב.גםראה . 265עמ'שם, , 13

 • 23.1.1962שטימע","פאלקס

קרל·שופן.זלדהשלזכרונותיהלפי . 14

15 . 275 ,. Ir be ginklo kariai, V., 1967, p . 
גורדון.שולמיתעדות . 16

 • 226 'עמפנקס, , 17

אחר·כךווsי~ליס. :בדוישםתחתסטאנקוסחיהמלחמהבסיום . 18

למשפט.הובא

 • 144עמ'פנקס, . 19

ולוריט,פבלינסקיגב' ,מוצלעלהלשינומשקהורוקוס 1בנצ . 20

 • 201 1עמפנקס,-וילנהמגיטומכתביםבלוישק

ליהדותמכרןבע"פ,לתיעודמדורפקטור,ג.ד"ריזtלעדותו . 21

 .) 12 ( 86מס'זמננו,

22 . -Dr. Domas Jasaitis. Naclonalsociallstinis ir komu 
nistinis genocidas Lietuvoje ; מ"עבו·בליטאיתתדפיס

 , 6כרךהקתולית",הליטאיתהאקדמיהשלבכנסשהוגשודות

 , 385עמ' , 1969רומא

הקץ

להימלטהיהודיםמןחלקהצליחושאורליגיסוחיסולערב
מקלטמצאואחדיםלגרמניה.השילוחלקרונותהועברובטרם

עםלהתחברהצליחול tiבדארגממחנה·העברהדחמישהביערות.
מהנור·אחדיםהמחנה.חיסוללפנייוםהסובייטיםהפרטיזנים

לנוכחלהסתירםשהסכימומקומיים,בים tתר•אצלהסתתרוחים
בבית·הסתתרומשפחותנמההצבא·האדרם.ל-iZ 'הקרבהנצחרן

פרנקל.שלהעזובהחרו•ז.:,ת
שלה·~ניהבמיתקפהעזיםקרבותלאחר:::וחררהשאורלי
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למחנרת·ריכרזשולחושאורליהיודירובאולםהצבא·האררם.
עםאלה.ממשלוחיםבריחהבסירנותעלדייעותאיןבגרמנהי.

מהנשיםחלקמיידית.סלקצהיעברושטרטהרף,למחנההגיעם
בירתוקטנהקבוצהדנציג.באיזררלחפירותמשטרטהרףנשלחו

לתאי·הגאזיםנשלחווילדיםחוליםזקנים,שרדה.נשיםשל
מרביתםשרבים,למחנרת·ריכרזהועברוששודראלהבמקרם.
מעטיםרקהדרן.סרףזהיהיהלרביםדאכאר.לייילמחברת
בחיים.נשארו

ליבוביץמנדל
שאווליבגיטו(יודנראט)הנציגותיו"ר

הבריותעםמעורבאמי,דסוחרהיההעצמאיתליטאבתקופת

לוהיועסקיולרגללבר.ותרםיושרובגללעליהםומכרבד
היהבאקראי.רקעסקציבורבעניינירבים.ליטאיםעםקשרים

תפקידרקבאחריות.עליוהמוטלאתומילאהמבצעיםמן
המתנדביםאגודתיר"רתפקידוהואבקביעות,מילאאחדציבורי

הזרועהבימיקנהערלמרכלאתהחזית.לרחמי-היהודים
הציבורייםהעסקניםכשכלאז,ןהאנצים.הליטאיםהשתרל·לרתשל

למשמרהואעלהשרת,חבאר,ארשנאסרוארנעלמו,היהדוים
בדלעםעדמממגרלמעלהשאיובארמץ·<לבגרדלר.בכלונתלעה
ההיודיםאתלנשלשרצתההליטאית,החברהכנגדקוטרן

למעןלחםבז'אגר.שמדלמקרםולהעבירםכשאורליממרשכם
הגיטר.חרקםכשאורלי-וניצחעותר

הועמדהחדשיםהליטאיםהשליטיםעםלקשריותדררת
תפקדיומילאהנציגותיר"רההיהראהנציגות.בראשליברביץ

ירשועלשמרנכשל.לאזהבתפקידוהגיטר.קירםזמןכלזה
בראםבגיטר.יר nאלטובתיכולתוככלרעשהרמהימנרתר,לבר

אפילונשארגלרי·לבישר.שכרבעלאןהיה,לאמגרסהודברן
לאמיתההאמתאתלליטאיםאמרפעמיםכמההאיומים.בימים

קורנותולעתיםמפניומתביישיםהירואלהמזעמם.חששרלא
הגיטר.לסרכתוצרנושער

אתשהעבירזהלירברסקיס,עםהאחתשיחתוזכררתני
היוהימיםמהגיטר.הראשונותל"אקצירת"המועמדיםרשימת

הרגישלירברסקיסשלהם.משכררן·הדמיםרת nרח,תפכימיכבר
בפנילהתנצלוניסההעתדימפנייזרעפחדארמרסר·כלירת

צדקתכם,אתאבריודעים :ראמומנדלעמדליברביץ.מ.
 ...הדיןאתליתדתצטרכוערדואתםימיםיבראוהליטאים.

אןדיפלומטיים,לאלגמריספק,שרםבליהיר,אלהדברים
דרשם.עשרבזמנם

בכלרצרנרממלאיםרהירבגיטר,כיבדרהרהליטאיםאפילו
בגר·הצטייןשלאהגםב"גביטסקרמיסאריאט",גםהזדמנות.

לכברתקנהחראיזרע.בכברדאליומתייחסיםהיורהוטה,מנית
במילרתירצררה,ובעלקרהמבעלתגאה,הופעההרפעתר,בכל

רבארמץ·לבר.רהבררררתהקצרות
ענייניעלהממונה-סטאנקרסעםהטוביםיחסירבשל

וערדשמטאס,סגנוהמשטרה,ראש-גרבלירנאסעםהיהודים,
הסברת.כמהלגיטרבעשרחשובים,ליטאיםכמה

הפרטית.לטרבתרשמרתואתהראגםניצללאנץכאהרן
הליטאיםמדידייומתגרתאפילובכספר·הרא.קנהצרכיוכלאת
לחשוב,כשלהיעילהלליטאיםלתתמכדיהיהגאהקיבל.לא

היהודים.נגדהכבדעורבםאתבמשהוכיפרושהם

שעהעדמהבוקרבנציגותישב ;לגיטרזמנוכלאתנתןהוא
כדייכרלתר,ככלעשהולפרט.לכללדאגבלילה.מארחות
שלליטיםההיהס"סאנשיהשתלטותעםלמחברת.להרשיע
הבוגדאתנגדררהקימרהרחיקרהרולכןלאבן·נגף,החדשים
אפריזר.גאיררג

ד nריהגיטר,אנשיכלפיהארטרריטהבעלנשאראחר·כןגם
יכרלתרכמיטבלעשרתהשתדללמינר,להקודמיםחבריועם

העשוקים.הגיטראנשילמען
מטרםיםעל-ייד 1944בילוי 1sנ-שאורלישלההפצצהבשעת

רמתנפצעחראהקרבנות.יתרביןהראגםנפלסובייטיים
הגיטר.שלהאחרוןירמוחירם,למחרתמפצעיו
הבלתי·אתעשהלברבתרםאןהאיש,ההירתמיםפשוט
לאחיואמוניםלשמורבידרעלה.הנציגותכראשאפשרי.

האומללים.
והרעיםהטוביםבימיםשהכיררהראלהלכליקריהיהזכור

יח.דגם

הגיזכודו)'l"lמ'זיתותירשרליט,א.שלפםרו(מתוך
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.. 
םwלוהראותאשנב mלפתבסיןרהראשונהבפעםנעשהלפנינואשרזהבמדור

ליסא.שלבערי·השהדההיודיםקהילותעלשעברממהקצהו
הארץ.רחביבכלפזוריםויותר,וכפריםעיירותבמאתייםישברליסאיהודי
אלההיופעמיםידר.זים.בוישברלאאשדכפרי,אועירונימרכזהיהולאכמעט

בודדות.משפחותרק

בראשהיהדוים.ישוביעלוהרצחההרסעברוזלעפותרוחעלנשואהכאש
בהמונימליירםכשהםהליטאים,עוזריהםדלקואוחריהםהגרמניםהקלגיסםדהרו
השחיתו,אנסר,רצחו,היהודים,עלהתנפלוהםהשונות.שכבותיועלהליטאי,העם
ליטא"."יהחתששמרהנאה,האילןאתהשורשיםעםועקדורמסו

השנהשיצאהלפניוערד 22.6.41ב·החלהלברית-המועצותגרמנהיביןהמלחמה
קבררת·אחים.רקושאורלי)מקרבנה(חרץבעדי·ההדשאשדהקהילותבכלשרדו

נתוניםלילה,ולינתלחםפתמחפשיםכשהםביערותנדדובודדיםפליטי·חרב
כסםח.החאטמלאתבליטא,נמצאוערדאשרמצומצם,צידקיםמספרשללחסדיהם
ממחילותיצאוהמעסיםהנציוליםנסתיימה,המלחמההמבול,וחלףעבדכאשד

שוחררודמ,חנרתיושבישרידימהקרב,חזרורהפרטיזאניםהחייליםמסתוריהם,

ליטאיהדותחורבןנתגלה"הביתה",לחזורהחלובברית-המועצותהמקלטומוצאי
זוועתו.בכל

אלהשרידיםחשדכךעליו,נסתםטרםהגוללאשראמר,לקברהחשארב,דכבן
אסרפהםיקיריהם.שלהאחרוניםמרגעיהםפרטכללדעתרצוהםקבררת·האחים.

דרכםעלויותריותרלדעתכידשכנים,שלסיפורכלידיעה,שלגרגרכל
וקהילתם.משפחותיהםשלהאחרונה

ולספר.לנקום :מהניצוליםאחדכלשלומצפונוליבועללוחציםדחפיםשני
בשנותלנועוללומהכולוהעולםוגםהבאיםהדורותגםידעולמעןלרשום
עדיני·למציליםתרהדולהכירובעוזריהםברוצחים " 1קיי"אותלחרותהשראה.
כלוהיהודי.האנושיכבודםוהחזרתנקםתרבעהקררבנותשלדמםגםהנפש.
משפחות,בניאבותיו,רקשלאחשמגוריו,אוהולדתולמקוםלעיירתו,החוזר
קברם,עלשיעלהאותם,ישכחשלאממנותובעתהקהילהכלאלאוילדיו,אשתו
ומבני·אדם,הקבריםאתלטמאמבעלי·חייםוימנעמנוחתםמקוםאתשיגדר
להקיםדרשוהםזהב.שיניאחריבחיפושיםבקבריםמלנבורמחירת·טרף,גרועים

קדיש.ולומרנר·נשמהלהדליקרשם,ידלהם
בסירןרקהואמחקר.שלסיכומולהיותמתיימראינוזהבמדורהמופיעהחומד

השראה.בתקופתליטאשלבערי·השדהאירעמהלספרראשון
בשמותשגאיותעלאי·דירקים,עלביקורתימתחואשררביםיימצאוודאי

אתיתדזהשכרךהיא,נפשנומשאתברצון.הביקורתאתנקבלועו.דובתאריכים
אנוהשראה.מימירפירסרםתמרנהעודית,תעהדוכלשלשוסףלאיסוףהדחיפה
לחקוריםתינתןרניייפתוח,בפנינו,היוםהחתומיםבליטא,הארכיוניםשגםמקררים,

בליטא.ישראלקהילותשלהאחרונהדרכןעלמלאהתמונהלציירהאפשרות
 :הםהכתבותמבוססותשעליהםהמקוררת

והנמצאותובאיטליה,בגרמניההפליטהשאריתמאנשיבשעתושנגבועדריותא.
ושם"."ייבראכיוןרברכן

עובדורובןואשרובמערכת,ליטא"יוצאיב"איגודבישראלשנתקבלועדריותב.
ילין.מאירהסופרעל·ידילכתבות

כולוהמובאיגר,דו"חגםהתעודותביןנירנבדג.במשפטהתעודותאוסףג.

מדוייקים,אינםתאריכיםמשגיאות.נקיאינו Mהדר"הספר.שלהתעיודיבמדור
שלמים.אינםומספריםלפעמים,

פרשעי·מלחמה.משפטיעלובמערבבליטאהשופיעורפסומים ,.

בודדות.לקהילותהמוקשדיםובתפוצות,בארץשהופיעושונים,ספרי·זכרוןה.
רהפרירדית.היומיתבעתרנרתשהופיעוומאמרים,מכתבים .,



שניובמיוחדייטית·דס,רבליטאממשלתעל·יידשפורסמווספריםאוספיםז.
 ."מאשימות"העובדותהספרםיוסדרתבליטא"המוני"טבחשלהכרכים

ובתפוצות.בארץשהופיעוספרי·זכררנרת .ח

(כ!$רשול)בבית-הכנסתשחיתהבליטא,שרנותלקהילותה"יארצייטן"רשימת .ט
למערכת.העבירהט mשמ.אושרבקרבנה

 .קורליאנצ'יקש.הביבלירגרףשהמציאתיעדויחומר .י

 :הבאיםלמוסדרתבמיוחדנתרנההמערכתשלתודתה

למנהלאר,ד .יד"רהמוסדליר"רולגבורה,לשואההזכררןרשות-רשם""יד
לנרעזרון.אשרבקשריםאתםשבאברהמוסד,עובדיולכלקרמישי.ד"רהארכיון
הארכיוניהחומרבריוכזלעמלהנוסףאשרליפשיץ,לחיהובמיוחדיכולתם,כמיטב
נוספים.מקררותהמעד-כתלרשותהעמידהרשם,,ב"יד

יהדותשלהשראהלחקרהיסודממניחישהיהקפלן,ישראלרההיסי-טריוןהסרפד
עבודתוודרך ) 1946-8(מינכןחורבן"לעצטן"פרןהחוברותעררךבתורליטא

הבאותהעיירות,חורבןעלבכתבותגםרבחלקוכינצייד .לדוגמהיסודלנרשימשה

זה.בספר

עמלחסכולאקליטהבבעירתמטופליםהיותםשלמרותהחדשים,הערליםכל
שברשותם.המידעאתלנרומסדר

המדורעררךרבק,ציב



אבאל
) OBELIAI ( 

מעיר-המחוזק"מ-12כליטא,שלבצפון·מזרחהעיירה

 .יהדויםשלמשפחות-120כבהחיוהשואהב·זtנתראקישוק.

הרובהעיירה.אתהיהודיםכלכמעטנטשוהמלחמהפרוץעם
לרוסיה.להימלטכשמגמתםהלטבי,הגבולאלמזרחהפנה

שוטרי·שכןמרה,אכזבהלהםציפתההלטביהגבולאלבהגיעם
שביןהקודםבגבולנקודות-המעברעלששמרוהרוסיים,הגבול
בידוהיושלאלמיהמעבראתאיפשרולאללטביה,ליטא

רשיונותהיומעטיםיהודיםבידירקמתאימים.ר'זt-יונות·מעבר

הפקי·הצבא·האדום,כשמחנותהגבול,עלנשארוהרובכאלה.
והגרמניםללטביהעובריםהשונים,התפקידיםוממלאידרת

אותם.מפציצים

מקלטולחפשלחזורלהתפזר,רביםניסולהתקדם,דרךבאיז

 ,הומיםבכבישיםהסתובבוהםהקרובים.ובכפריםביערות

ליטאיםבהםיוריםפינהומכלאשעליהםממטיריםכשהגרמנים
חזרהבדרכםמותםאתמצאויהודיםעשרותמזויינים.ולטבים

לחזורחלקהצליחבקושיהדרכים.בצדיהתגוללווגוויותיהם

אליהםחברואשרמהסביבה,פליטיםגםבאוועימםלאב~ל.
בדרך.

היהודיםחיי . 1941ביוני 26 ,'הביוםלעיירהנכנסוהגרמנים
ה"אקטי·תפסובעיירההשלטוןאתלהפקר.מידהפכוורכושם
ל"חקירות"יהודיםגבריםעוצריםשהיוהמקומיים,ביסטים"

חזר.לאמהםאישו"בירורים".
יהודים,לקחתלאיכריםהרשהבמקוםשהוקםהליטאיהשלטון

זואפשרותניצלומהיהודיםרביםלעבודה.ונשים,גברים

מזון.לקבללפחותזכושכןבסביבה,לעבודויצאו

 , 1941אוגוסטתחילתאויוליבסוףשבועות,כמהכעבור

ז'וקאס,הלויטנאנטראקישוק,מחוזשלהצבאיהמושלפיוסם
 :אמרבו 4סעיףאשר , 5מספרצו

שאינםרקלאלעבדוה,יהודיםלקחואשרשאזרחים"קורה
למקומותלעבורלהםנותניםעודאלאזו,למטרהאותםמנצלים
מעבודה.להתחמקלהםומאפשריםאחרים

לעבודהכאילויהודיםשלקחומקריםהיוכי"התברר,

כסףתמורתזאתעשוזו.למטרהאותםמנצליםאיןולמעשה
ושוח.ד

ואינויהודיממוצאאזרחיםשלקחמישכלמודיע,"אני
ייענשלהתבטל,נוחיםתנאיםלהםשנותןמיאואותם,מעביד

אוהדיברשימתוייכללבמדינהכמחבלייחשבהדין,חומרבכל
היהודים".

הטראגי.סופםשבאעדליוםמיוםקשיםנעשוהיהודיםחיי

באלולב' , 1941באוגוסט 2sב·נרצחויגרשלהדו"חלפי
ילדים-421 ,יהודיותנשים 627יהודים,גברים 112תש"א,

ושרידיאב~ליהודיאלההיונפש. 1160-בס"היהודים.

זה.לפניימים 10בראקי'זtוקשנרצחוראקישוק,היודי

פיאטר~נאס,יוזאס :באכזריותםהצטיינוהרוצחיםמבין

ואחרים.פיאניס 1$קדומאנאוסקאס,פיאטראס

 "בליטאהמוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :רשום ,'בחלק

מ; 100מאב~ל,ק"מ sכ·אנטאנושה,הכפר-הקברמקום
-הנרצחיםמספר ; 25.8.1941-הזמן ;מהכביששמאלה

נפש. 1160

שרידיביוזמתמצבההמלחמהאחריהוקמהקבר·האחיםעל
העייהר.היודי

מוקררת

קדית·אונר.קלבדיה,רחלעדות

והסביבה.לדאקישוק"יזכור"ספד

(אלונטא)אוואנטה
) ALUNTA ( 

חיוהשואהבשנתאוטיאן.במחוזליטא,שלבמרכזהעיירה

יהודים.שלמשפחות-30כבה

היהדוים.עלוהנגישותהרדיפותהחלוהגרמניםכניסתעם
באמצעבאוטיאן.לבית-הסוהרוהועברוראשוניםהוצאוהגברים

באחתנרצחוהםוהילדים.הנשיםגםלאוטיאןהועברואוגוסט
באלול 'ו( 29.8,41ב·כנראהאוטיאן,ביהודישהיוה"אקציות"

ראשה.ביעראשרים nבקבר·האונקברותש"א)

אוטיאן) :(דאה

אוז'וונט
) U2VENTIS ( 

מעיר-המחוזדרובזית·מערביתק"מ soכ·קטנה,עיירה

יהודים.שלמשפחות-30כבהחיוהשואהבשנתשאורלי.
קרובייהדוים,הרבהלאוז'וונטהגיעוהמלחמהפרצהכאשר
ביןהמופצצת.מקלםבאובעיקרהמקום.יהודישלמשפחה
ן mהמקדמימ"תלזכדו·תדרה"הןרבניםהרבההיוקלספליטי
לפרוץסמוךבקלסשנערךהרבנים,בכינוסשהשתתפומאלה

יצחק·אייזיק·הרב-וירבאלןשלהרבגםוביניהםהמלחמה,
אלחנןהרבשלבנווסומן,לייבוהרבהירשוביץ,אליעזר
מפולין.וסומן

הלי·הלאומנים . 1941ביוני 24 •בלאוזידונטנכנסוהגרמנים

כלאחרומילאוהנרכשיםלרשותמידעצמםהעמידוסאים
ליהודים.שהתיחיסוההוראותובמיוחדהוראותיהם

היהודיםואתרכושםכלנלקחהיהודיתהאוכלוסיהמן
בעל·שלמבשלת·השיכרחיתהבהםבמבנים,ריכזועצמם

ומשםלהיודיםמחנההקימובמקוםסמילגיאוויצ'יוס.האחוזה
עבודות.מינילכלאותםמוציאיםהיו
כביכולהמחנה,מןהוצאותש"א)באב 'ו( 1941ביולי-30ב

ביערוהשמידרםרבנים, 10ובכללםיהודים-90כלעבודה,

היהודיםכגורלהיהוגורלםלזיאגרהוציאוהשאראתפאשילוהו.

שנתהכיפוריםביוםרצחוכולםאתהסביבה.מןלשםשהובאו

תש"ב.

מובנות.בלתימסיבותבעירנשארואוז'וונטמיהודיתשעה
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אותםגםרצחו 1941בדצמבר sרב·לזיאגר,הועברולאהם

פאשילררה.ביער
עזרהבמתןהצטייןגירברדאספיאטראסהליטאיהרופא

כיהיהודיםאתוהזהירבאהייאקציה"לפנייוםליהודים.

מארזיררנט,יהודיםכמהלהצילעזרעצמוהואלרצחם.עומדים

והסביבה.לרקניק
בליטא"המרביייטבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

 :שרום ,'בחלק
דרומית-מזרחיתקיימ 3פאשילורה,יער-הקברמקרם

 1941יולי-הזמן Iאוז'וונם-קלםהכבישעלמאוז'וונם,

וילדים.נשיםגברים, 91-הנרצחיםמספר ; 8.12.41-,
ונבררשהלכוהמקומיתהארכלרסיהמביןהיוהמלחמהאחרי
יהודישרידיוזהב.כסףער,ךדברימחפשיםכהשםבקברים,

פנווהםיקיריהםקברותבחילוללראותיכלולאארז'ררנט
ולהטמינןהקדושיםעצמותאתלהעבירבבקשהבווילנהלרבנות

הועברו 1956ובשנתלהםניתנההרשותבררילנד"בבית·הקבררת
רעלהימצבתהוקמתקבר·האחיםעללויולנה.הקדושיםעצמות
 :בעבריתהבאתהכתובת

רעדההזההגלעד
ירינואשרהמצבה

-לקדושיםפה
ארז'ררנטמעיר

מלרקניק,ושניםי
האויב,גברנירםשנהרגו

עשרהבינהים

צדיקי·ערלםרבנים
המחירמהרהה,

אלוהיםידרוששארתוהיקר
 !הללוהקדושותהנשמרתבעד

תנצנה

קמרורת

 •-2732f]:]Sקמס' _רשם""ידקצב,רחלעדות

אוטיאן
) UTENA ( 

 3000כ"בהחיוהשראהבשנתליטא.שלבמזרחהעיר-מחוז

אחר·הצהרים.בשערתביוני,-25בלעירנכנסוהגרמניםיהודים.
שלמעזרתםמקבליםאנוהיהודיםתלאותעלמפורטתיאור

במכתבואחרים.מלמדי·(בליימן),אביתרצ.ארטיאןניצולי
 :אביתרצ.מספרשכתב,

ובדרןהסוףעדבעירהיהאשרארטיאןמניצוליהיחיד"הריני
אחר·הצהרים 2בשעהלעירבכנסרהגרמניםבחיםי.נשארתינס

מזרחההראשיבכבישזרמוגייסרתיהם . 1941ביוני 25 ,'דנירם

משמחה,פנידם.צהלו-המקוםבניהליטאיםרוסיה.לעבר
בקפצםהפגינולבםרחשיאתאלתיי.ביימרשיעיםתקורתבתלוםת

היחדיההתוצאהיהודים.בבתינשקיי"חיפושילעררןמיד
הקרבנותהיואלהנרצחו.אנשיםשכמהחיתה,זרמהתלהבות

הליטאיםהחלובבוקרלמחרתבארטיאן.הראשוניםההיודים

היהשלאבעברדרת,מעבידיםהיוהאנשיםאתיהודים.בציד
תערב,בראעםולהשפילם.להלאותםובלבד-צררןכלבהן

עובריםשהיוהגרמנים,החייליםיהודי.לכלצפריהסכנהחיתה
לרובעהליטאיםבידימובליםהיובפלוגותיהם,העידאת

מכיםשודדים,משתוללים,לבתים,מתפרציםהיושםהיהודים.
שכלרבותגםהתקינוהליטאיםהמגן.חסריהאנשיםאתומענים

להקלכדייהודי,ביתכלעלארתהומרחו " Jude "המלהעם
ביהודיםההתעללות"בידוריי.מקומרתבמציאתהגרמניםעל

בארערבלפנותלכיבוש.השלישינירםחדשליישיא"הגיעת
המקומרתאלפרצו(שרלהריף),בתי·הכנסתחצראלהליטאים
הספריםאתהחוצהזורקיםוהחלובהםהשתוללוהקדושים,

בליימן,צבי·יעקבהרבאתהבהילושעתבאותהרספרי·התררה.
שלכביתרמקרםבקירבתשהתגוררארראן,העירשלרבה
בידר.כשספר·תררתולרקודלשיראותרואילצופלו,יצחק

גזזות"מדרהר"ולאורהספרים,כלאתבחצרהדליקור·כן nא
הספיקהרבשללמזלוקשה.רפצערהרברירוהרב,שלזקנואת

מדי,אותרלנתחמומחה,רופאשהיהירדלרביץ,ד"רחתנו,
השתפד.ומצבר

מאורגנתצררהביהודיםההתעללותלבשההימים"במרוצת
עללשאתהיהודיםחרייברמיוחדותהוראותלפיחוקית.ואף

עליהםנאסרהצהוב.גמן·דרד-והגבהחזהעל-בגדיהם
לקנותארליהודימשהרלמכורהיהאסור jבמדרכהההליכה
נוסףללא·יהרדים.יהודיםביןומשאמגעכלנאסרובכללממנו,

שנחשדוהיהודים,אתאוסריםהליטאיםהחלוזר,לפורענות
השרירותגנרל.היהלאלייחשדרתייכקומוניסטים,בעיניהם

היהודים,הרופאיםשניגםהיוהנאסריםביןבכיפה.משלה

עזרהכלבליהקהילהנשארהרכןאסט,ודיירירדלרביץדייר
בית·הסרהרההיודים.עלאימההטילהמאסריםפחדרפואית.

ליהודים,לבתי·סרהרהפכובתי·הכנסתאתגםאסירים.נמלא

ולקומוניסטים.לרוסים

ברחובותהודבקובבוקר,ששבשעהביולי, 14 ,'ב"נירם
והקר·סטיפאנארריצ'ירסד"רהעירראשבחתימתהודעותהעיר

המקוםיהודיכלמארטיאן.היהודיםגירושעל-הצבאימנדנט
לכירוןנירם,ברבצהרים 12שעהעדבתיהםאתלעזובחרייבר
ככלחפציםאתרלקחתהורשהאחדכלמאליאט.העיירה
יקחאחדכל jהנותרהרכושאתלהשחיתהיהאסורשירצה.

השעהאחריבעירשיימצאיהודיתערדת·הזהרת.אתעמו

במקרם.בריירה-שנקבעה

המודעותהדבקתעםמידהאפס.לשעתחיכולא"הליטאים

גבריםואסרובאנשיםוחיבלוהיכרהיהודים,בתיעלפשטו
מטלטליהםבאריזתהשתהולאהםביהודים.אחזהבהלהרבים.

מהםשדדושלקחוהחפציםמעטאתהעיר.מןלברוחומהירו
עזבואיש-2,000כמחרי.דהיההיהודים""יציאתמראהבדרן.

תוךוחולים.תשושיםטף,עדמזקןהיעראלנהרוהעיר.את
טופחשקינםותיקים,תושביםמבתיהםנעקרוספורותשערת

ואברתאבותיהםרבידיבדייהםשניםעלשניםזהבמקרם
אבותיהם.

אם·שעלשילאנייעראלאותםכיורנוהעירמן"בצאתם
מיוחדת,רעדהלפניאחדכלהועמדליערכניסתםבשעתהדרן.

אהשוביניהם ,בעירהליטאיתהאינטליגנציהמקרבהיושחבריה
למסורנצטווההואאחד.כלשלשמרנרשםכאןמזכיהר.בתור

עברוהאנשיםוכסף.זהבבעיקרשבידר,דברי·הערןכלאת



 ~חשד:וערי

רובלים,מאותכמהבכליושנמצאואח,דהידוי jקפדניתבדיקה
במקום.בונורה

אלאוטיאןהיודינכנסוויגון,עצבמלאיומרדוים,"עניים
בעיןשהשגיחומזדיינים,בליטאיםהוקףהמקוםהיער.תוך

שמועה,הפיצואנשי·המשמרהיהודים.עלוזועמתפקוחה
ספוריםימיםתוךוכיקצרזמןרקביערשיארושהאנשים

הראשוןהלילהאוזיירא.ברחובבעיר,מיוחדלגיסויועברו
ורוברבה,חיתהההתרגשות jשינהללאהיהודיםעלעברביער

שכןבמקום,שררהמוחלטתאפלהרגלידם,.עלעמדוהאנשים
גפרורים.אוחמרי·דלקהיעראללהכניסהורשולאהיהודים
להתקיןהחלואזמחסה.ללאהיווהאנשיםגשם,ידרלמחרת

הניחהעץ,תחתהתיישבהמשפחהכלמענפים.אחליםלהם
ביתה.היהוזהסביבהענפים

שמהםבליטא,הראשוניםהישוביםמןאיפואחיתה"אוטיאן

הכבודעלהכריזקובנהרדיויולי.באמצעכברהיהדויםגורשו

בליטאהראשונההעירלהיותאוטיאןשלבחלקהשנפלהגדול
מיהודים.בקיהשהיא

קרר mהגשםביער.היהוידםהגתוללושבוערת"כשלשרה
חיתהלא jוחלונחלשורביםמאוד.להםהציקווהרעבבלילות

בלילותבמאסר.ישבוהיהודיםהרופאיםשכןרפואית,עזרהכל

מדיהאנשים.עלפחדומטיליםתכופותיוריםהשומריםהיו
רואיםהיוכאן .בעירלעבודההגבריםאתלוקחיםהיובוקר
היהודים.מבתיהרכושאתמוציאיםוהליטאיםהגרמניםאת

בשובםמצליחים,היושיחידיםישלחם.רקניתןביערלאנשים
מתחלקשהיהחלב,וגםמזוןקצתהיעראללהכניסמהעבודה,

ואחווה.ויערתהיהודיםביןביערשררהבכללולחוליםלילדים
הבריותואהבתטובותמידותגילוילידיבאואלהקשיםבימים

למופת.

-אביתרמרמספר-תש"א)באב 'ז(ביולי 31 ,'ה"ביום
והנשיםהגבריםכלאתורשמוליטאיםשוטריםביערהופיעו
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שלהריסותבפינויהדוארלידעבדנוהעירה.והוליכונראנשים

ראינוהעבודה,לגמרקרובערב,לעתבהפצצות.שנפגעבית,

לאהחושךבשלהיער.מןמובליםגברםי,כולםרבים,יהודים
הרבשלבפניהםיפההבחנתיאבלכולם.אתלראותיכולתי
סגן·ראש·-ז'וראסאוסיאן,שלהצעיררבההירשוביץ,נחמן
מעשירילאבירו,שלבפניהםוכןבניו,ושנילשעבר,העיר
העיר.מחשוביכמהועודשאפשסייןיהודה ,,השוחטהעיר,

גבריםבסוריםמעמידיםליטאיםפורעיםראינוהיער,אלבחזרנו
"להתיישריודעיםשאינםעלוקללותצעקותתוךהודים,
ששבוהאנשים 8אותנו,גם ...יפה"צורהלשורהולשוותכהלכה

לאחראיש. 100בתעתהשחיתהזו,לקבוצהצירפומהעבודה,
למפק.דדבר·מהולחשהמעידליטאישוטרהגיערגעיםכמה
ביתנו.בניאלשבנווכולנוהאנשים,אתמדישחררהלה

היהיוםבאותושהוצאוהגבריםמספרכילנו,נודע"ביער
היהאי·אפשר-גורלםהיהומההאנשיםהובלולאן . 500

קולות·לפתענשמעוקלהשעהלאחרעל·כך.מידעכללקבל
הגרמנים !החזית :האופטימיסטיםשלידםגברהעתהחזקים.ירי

עלאזעלהולא ...לבואקרובההרוסיםביידהגאולהנסוגים,
היהודים,מאותחמששעהאותהנרצחואלהביריותכיהדעת

לאשבקרבנורואי·השחורותאףאחרי·כן.לישנתבררכפי

כיהחש,דאתהעלהלאאישכך.כדיעדבדמיונםהחריקו

ולבצעמפשעחפיםאנשיםלהוציאעלוליםגרמניםאוליטאים
ראוכאילושמועות,ביערנפוצוהיריותלאחר !מתוכנןרצח
אומלאהאמינו.והידוים-בכבשיעובדיםהאנשים 500את

בוקסיםהיוהנוער,בניוניחרדשרבים,ייתכןאלהשמועות
ניצל.היהאחדולאכלשהי,פעולה

"פרטי·בארהגברים 500שלהאקציהלאחרימים"כארבעה
אותן"מוליכים"לעבודהבחורות. 40והוציאוהיעראלזנים"

שמועות,למחרתנפוצולגביהןגםואמנםהליטאים.אמרו-
בחקלאות.עובדותאותןראוכאילו

שמשהוהתרגשות,עברהוביערימיםשלושהעברו"לא
השומריםירובאוגוסטל·ן 6ה"ביןהלילהכלובא.ממשמש

האנשיםלשכב.היהוקרגשם,גםירדלילהבאותוהרף.ללא
עלשוביםמניחושיםבניחושיםושקעוהעציםביןהסתובבו

להם.הצפוי

ושוטרי·העזרהשמים,התבהרו 7.8.41, ,'הידם"בבוקר

ומאחרלעבודה.אותנולקחתיוםמדיכדרכםבאוהליטאים
למצואכדיביער,חיפושיםערכוגברים,הרבהעודהיושלא
המשתמטים.כלאת

לבגיןאלאלעבודה,לאהאנשיםאתהפעםהוליכוהיער"מן
תעודותבידיהםשהיוגברים,כמהשוחררושםהבולשת.

בשלחוהשארכלהגרמני.הצבאאצלעובדיםהםכיהמאשרות
תעודותיואתאחדמכללקחובית·הסוהרבחצרלבית·הסוהר.

שעות.כמהשםישכבוהחגורה.אתגםוכןבכיסיו,אשרוכל

לכאןשהובאויהודיםפניאלינובשקפוחלונות·התאיםבעד
אונתוהבהילומידמהגישםאפר.גרמניהופיע 2בשעהמוריז'ון.
האסירים, :בשמעהופקודההשער,נפתחבשורות.הלסתדר

 !קדימה

בשיםצועדותלפנינוביכרשבמרחקראינולרחוב"כשיצאנו
כמהמהיערשהוצאוהבחורות 40אלהשהיויתכןיהודיות.

ביביהםליטאים,שלכבדמשמרהיהמסביבנולכן.קודםימים

הליטאיםהחלוהעיר,אתיצאנואךוסטודנטים.גימנסיהתלמידי
בורולמהר,בכוחםהיהשלאהיהודיםבאכזריות.אונתומריצים

פקודהבאהק"מ,שנילאורךהפרועה,הריצהלאחרבמקום.בו
אתהמרים :הודעהגםומיד !האדמהאלוהפניםלהשתטח

והפסקהמהדיצההייתיורצוץעייףבמקרם.בריירה-ראשו

ראינוהאדמהעלזמן·מהבשכבנורוחי.אתקצתהשיבהזר
יריות,טרטורשמעברלפתעהלאה.וצעדוקמרשהנשיםמרחוק
רמהכאןנעשהמהכברידענועתהויללות.בשיםקולותומיד

לנר.צפרי
הגבריםקבוצתלמחציתפקודהניבתהדקרת-15כ"לאחר

עדרונשארתימהאמצעיות,חיתהשליהשר-רהוללכת.לקרם
ללכת.תורנוגםבאואזוצעקות.יריותנשמעושרבבמקרם.

עבריהמשלרשתיערמרקפתגבעהעללפני,נגלהמחזה·אימים
ליטאי,עמדאחדמברררחוקלאארוכים.בורותחפוריםהיו

עלהעוברבכלמצליףהיהבופרגרל,ובדיופניועלכשמסכה
היהשםהבור,לעברקדימהרץהאדםהיההפרגולמפחדפניו.
ראש·ולידהמכוניתעמדהבצדממקלע.ביריותמקדמוגרמני
הליטאיםממנהיגיועודיאסינאסהמחוזיהרופאז'וקאס,העיר

במחזה.שצפובאוסיאן,

החילוברושביגרמאוםיאןכץקלמןהסטודנטחבריהלן"לידי
תוךנפלוהואבנץ,מידפגעכדורבריצה.פתחנולברוח.
אתבקפיצהועברתימהרהתקדמתיאני "!אבי"מת :צעקה
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במדרוןוהתדרדרתימכאבהתעלפתיברגלי.פגעכשכדררהבור,

אלי,רוחישבהבהתגלגליהגבעה.שמאחוריהביצהתוךאל
מיםלשלוליתהגיעיעדהגברההעשבבתרךזוחלהחילרתיואז

הזמןכלשהחשיך.עדשםשכבתימרתבפחדקני·סרף.מרקפת
ערדהגבעהאללהביאהוסיפוכנראההיריות.למעלהפסקואל

יהודים.

רגלי,בשתימשותקמהבוריצאתיחזק.גשםירד"בלילה
לעמודהצלחתירבבעמלרב,דםומאיבדוהקריםמהמיםכנראה
"ביתי"היהשםהלא ;היעראללחזורחשבתיולהפעילן.עליהן
ונוסףהדבר,מסרכןכמהעדהבנתימידאולםהאחרון.בזמן

השמיםהגשם,פסקבינתייםהדרך.אתידעתילאגםלזה

לקרבנה.בכיורןפעמילשיםהחלטתילהתמצא.ויכולתיהתבהרו
רבדרך·לא·דרךבלילותהליכהשלשברעותשלרשהלאחר
קרבנה",לגיטרהגעתי

הםגםנספרוהילדים,הנשיםובעיקרארטיאן,יהודישאר
הגרמניםבבררו.תשםונקברוגבעהבאותהקצרזמןלאחר

 ;לעבודהלהםנחרציםשהיומרמחים,יהודיםכמהבחייםהשאירו
התפרההיהמומחיםאחרוןרב,זמןהוחזקולאאהלגםאולם

בערך.שנהארתהנובמברעדבחייםשהושארקררין,דב

ראשהביערטחנת-הקמחבקירבתנמצאיםהקבריםבררות

שנודעכפימארטאין.ק"מ-3כבמרחקלארשפרל,הדרךשלדי

שלאורכו ;ארבעהומספרםעמוקיםהבררותהיואחרי·כן,
חפרו,הבוררתאתמטר. 4-3ורוחבומטר 5-4היהבררכל

בארטיאן,בית·הסרהרשלהיהודיםהאסיריםהליטאים,לדברי

הראשונה.האקציהלפניאחדיםימים

בליטא"המוני"טבחבספרהמופיעהקבררת·האחים,ברשימת
 :כדלהלןקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

-הזמן ;לארטיאןצפוניתק"משניראשה,יער-המקום
גברים, 4000כ"-הנרצחיםמספר ; 24 8.41 ז,. 8.41 , 31.7.1941

וילדים.נשים
 :בארטיאןנזצחריגרשלהדר"חלפי

-4ןיהודיותנשים 16יהודים,גברים 235- 31.7.1941

ליטאים.קומוניסטים
ליטאי. 1ר·יהודיותנשים 87יהודים,גברים 483- 7.7.1941

 1731יהודים,גברים 582-רמאליאטבארטיאן- 29.8.1941

יהודים.ילדים 1469ר"יהודיותנשים
אינםבדר"חהמספריםכייזרענפש. 4,603-הכלבסך

גדול.יותרהרבההואהנרצחיםשמספרלהניחישולכןמלאים
כיבלנדסברג,בעזרתומסרחרמןגרסטאבא.הסאישגם

יוםרכי 1941באוגוסט-16רב-15ברבזאראסיבארטיאןביקר

חיתהאוטיאןיהודים. 4,000-3,000שםנרצחוביקורולפני
קוק·להיודיגםאלאאוטיאן,יהודישלרקלאלמקרם·ההריגה

ארשפול.מאליאט,אררנטה,טארגין,ריז'רן,טישקה,

וקמררת

חיפה.(בליימן),אביתרצדוק

ושם""ידמלמ,די. ; 694/585ושם""ידחרמן,גוסטאבעדויות

177 / JM , 

אופינה

) UPYNA ( 

עשרותכמהבהחיוהשראהבשנתטאררריג.במחוזעיירה

יהודים.שלמשפחות
וחיפשומהעיירההיהודיםכלכמעטברחוהמלחמהפרוץעם
בסביבה.איכריםאצלמקלט
הגרמנים.ונכנסוהמקוםאתהרוסיםנטשו 1941ביוני-23ב

באש.עלובתיהורובהעיירהאתהנסרגיםהציתוצאתםלפני
"אקטיביסטים"שלמקרמירעדחרקםהגרמניםשלכניסתםעם

אסדרלפיהםצוריםפורסמוליהודים.להציקהחלאשרליטאים,
היהודיםכלנצטווכמר·כןלהיודים.מקלטלתתללא·יהרדים

ולהירשםלבראנצטווהגבריםאליה.לחזורהעיירהאתשעזבו
ולאנעצרולהירשםשבאראלהה"אקטיביסטים".במפקדת

בחיים.ערדנראו

והציבועליהסגרוגדולה,בגררןקיבצוהקהילהבניכלאת
ובמיוחדביהודים,התעללוה"אקטיביסטים"מסביב.משמר
גזזוהי",דסנדלרשמואלר'העיירה,לרבלגברים.נטפלו
לשיםאילצרהרלראשומעלמטריחעםנרבעובליזקנומחצית
ולשרפה.מקלעלטליתו

רמים.מזרןללאבגררןהיהודיםאתהחזיקוימיםשלרשה
ונקברונרצחושםלראסיין,בעגלותאותםהעבירור·מכן nלא

ראסיין.יהודיעםיחד

ואסייד) :(דאה

אוקמיאן
) AKMENlt ( 

חיוהשראהבשנתמאז'ייק.במחוזליטא,שלבצפונהעיירה
יהודים.שלמשפחות 25בה

מיד , 1941ביוני 2ב·דאר 26ב"לעיירהנכנסוהגרמנים

ראטא·היהמנהיגםבמקרם.הליטאיםה"אקטיביסטים"התארגנו
לאסורציורהחראהגרמניםלכניסתהראשוניםבימיםכברליס.
בבית·המעצר.ולהחזיקםהיהודיםכלאת

ביקשמהםאחדגרמנים.בארקמיאןהופיעוביולי 6ב"אר-5ב
"אקטיביסטים". 15אליוהצטרפוהעצורים.אלשירנילרהר

להוציאציורהובצאתוהעצוריםאצלקצרזמןשהההגרמני
רפייברשיוסףהיוהנרצחיםבמקרם.גוררואלהמהםשלרשה
אריגים.חנותבעלשהיהשמיט,ואחדירסלביץ

באוגוסט 4ב"אוגוסט.תחילתעדבמאסרהוחזקוהיהודים

נלקחוהגבריםהרונטה.נהרשעל·ידלאסמיםלמאז'ייקהובאו
כברשחיומאז'ייק,לנשותסופחווהנשיםבררותלחפורמיד

באסמים.מקודם

(ט"ז 1941באוגוסט-9במאז'ייקיהודיעםיחדנרצחוהם

תש"א).באב

שישלוחנצררתמצבהקברותיהםעלהרקמההמלחמהאחרי
שחרר.

מקרררת

"ידדוזנבוים,צבי ; 1670/1555מס'ושם""ידדייף,חנהעדויות

חיח ;רחובותבלון,גיטה ;פלוקדאיטה ; 1779/1637מס' 11ושם

כפד·סבא.דייצקי,שדה ;חולוןטיגד,

 • 2חלק"ליטע",ירושלמי,א.
ומאז•ייק).וקשבהגם(דאה
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אוראן
) VARENA ( 

חיוהשואהבשנתאליטה.במחוזליטא,שלבדרומהעיירה
היודים.שלמשפחות soכ·בה

בבוקר. , 1941ביוני 23ה" ,'בביוםבעיירהנראוהגרמנים

נשארוהיהודיםכללברוח.מהיודיםמנעאףהמהירהכיבוש

בעייהר.

עיןלמראיתיחסי.בשקטעברולכיבושהראשוניםהימים

לפנימתחתאולםביהודים.פגיעותהיוולאהסדריםהשתנולא
להשתלבבמאמציםהליטאים,שלחיהפעילותהתנהלההשטח

היהודים.מןלהיפטרהשארוביןהחדש"ב"סדר

האינטליגנציהאנשיעמדוהליטאיםה"אקטיביסטים"בראש

·משפטביתמזכירהיערות,פקחמינקונאס,העו"דבמקום.

סרטיםבגדיהםשרווליעלענדוואחרים,דוארפקידיהשלום,
להתחילכדילהםשיינתןלאותמוכניםצלב·הקדס,עםלבנים

בפעולה.

ביוני 28ה"לוזLבת,השישייוםשביןבלילה :ניתןוהאות

להתייצבהגבריםשעלוהודיעוהיהודיםכלאתהעידו , 1941

התייצבובנוקד sב·לעבודה.לצאתכדיכלי·עבודהעםבנוקד

ומעדריםיהודיםגבריםשבעיםבמקום·המשטרהתחנתלפני

נאוםונשאהליטאיתהמשטרהמפקדהתייצבלפניהםבדייהם.

הם.הפקדהיהודיםחייואילךשמכאןלהםהודיעהואארסי.

העםעלשבאוהאסונותלכלגדמואשדהםהיהודיםלדבריו,

המוטלתהראשונההמשימהקשה.לעבודעליהםלהבאהליטאי.
המלחמה.בעתששובשוהדרכיםאתלתקןהיאהיהודיםעל

יינתןלאמזוןבלילה.מאוחדעדהנוקדמאורלעבודעלהים

להם.
היהודיםעבדוראשיהם,עלמכהכשהשמשוצמאים,רעבים

אבניםלמקוםממקוםלסחובעליהםהיהבכבישים.היוםכל

כלי·כללהםניתנולאלהם,שהיולמעדרים,מחוץכבדות.

באכזריות.אותםוהיכרבהםהאיצוהליטאיםהשומריםעבודה.

העובדיםהיהודיםאתוראובמקוםשעבדוגרמנים,חיילים

ביהודים.ומכיםלמעניםמצטרפיםהיובהם,הנוגשיםוהליטאים

מהיהו·לקחוהם-הליטאיםהשומריםויתרולאהשודעלגם

השעונים.כלאתזים

שהיוצעירים,נאסרוראשוניםהמאסרים.גםהחלוביולי 1ב·

ונודו.הקרובליעדהובאוהםבקומסומול.חברים

היהודיםעלהיהביולי 3ב"המגבילים.הצוויםלבואאיחרולא

"יודנראט"הוקםביולי 10ב·והאופניים.הפרותאתלמסור
לביןהיהודיםביןהמקשרלהיותהוטלעליוחברים, 12בן

נצטווביולי 16ב"השלטון.הוראותלביצועולדאוגהשלטונות

עםמגן·דןד·צהובומאחורמלפניםבגדיהםעללענודהיהודים

היהאסורנאסר.ללא·יהודיםיהודיםביןקשרכל ." J "האות

לא·יהודי.שללביתולהיכנסליהודי
א,יןזראלה,כלהיוליהודיםביחסםבמיוחדואכזרייםקשים

הפכוכעתהקומוניסטים.מעריציהיוהסובייטיהשלטוןבימי

המסוריםועושי·דברםהגישטאפופקידישוטרים,ונעשועורם

הגרמנים.של

ובווילנה,בקרבנהיהודיםרצחעלשמועותהגיעולאודאן
באוגוסט, 12 ',גביוםשמועות.לאותןלהאמיןהיהקשהאך

שלבתיהםעלליטאים"אקטיביסטים"עםיחדשוטריםפשטו

יהודיםוכןאיתן,גוףמבנה·בעליצעיריםוחיפשוהיהודים

עשרהנלקחוהסתתר.מהיהודיםחלקואינטליגנטים.חשובים

עיר·המחוזאלהובאולעבודהנשלחיםשהםובאמתלהאנשים,
מרטש,מדאוג,שהובאויהודיםעודעםיחדנורוושםאליטה

ידעולאבעיירהבסביבה.נוספותקטנותועיירותבוטדימנץ
הנלקחיםשמקבוצתהעובדהלמרותרב.זמןמשךעל·כך

להאמיןהיהודיםרצולאידיעה,כלנתקבלהלאל"עבודה"
היודיםנחטפושובבאוגוסט, 17בבוקר,א'ביוםנרצחו.כי

עלבלתי·דיוע.למקוםהובלוצעיריםאחד·עשרבתיהם.מתוך

בשבוע.פעמייםבמשטרהלהתייצבהוטלהיהודיםכל
כספים.לסחיטותפרטבעיירה,יחסישקטהיהאחדיםשבועות

תובעיםהיוטארילה,המועצהוראשסאדאוסקאסהמשטרהמפקד
פרוותעדך,חפציזהב,כסף,היהודיםמאתותובעיםוחוזרים

לעבודה.יהודיםיילקחולאשיותר ,כךאגבבהבטיחם ,ועוד
יהודים,לחטוףשובהתחילובספטמבר, 1בצהריים,ב'ביום
עשריםבכופר.עצמםפדורביםחולים.ואפילונשים,גםהפעם

בעג·העיירהמןהוצאווחולים,נשיםבתוכםיהודים,וארבעה

והואעובדים,ממנודורשיםכיל"יודנראט",אמדהמפקדלות.

ראוייםעובדיםיותרלושאיןלהוכיחכדיחוליםבכוונה•זL,ולח
האנשים.לוהאמינובתמימותםלשמם.
לדאדיןונמלטומהעירלאטלאטשהתחמקוהיהודיםביןהיו

באורחשייכרתהיואלוסמוכותעיירותשתיולררסילישרק.
כרס·כיאז,היוסבוריםלביילורוסיה.אדמיניסטראטיבי

בלב.דליטאיהודישלמנת·חלקםהיאהפורענות
ל"עבודה"להביאםכדייהודיםנחטפושובבספטמבר sב·

עינומילד,המנסרה,בעלאתכולם.נורולשםבדרךלאליטה.

אשתואתלעיניואנסרכספר,כלאתממנווסחטובאכזריות
כולם.נודוואחד·כךהחמש·עשדה,בתבתוואת

היהודיםשאריתאתקיבצובספטמבר, 8בבוקר,ב'ביום

ושמרוברובים,מזוייניםרבים,ליטאיםעמדומסביבשבעיירה.

הפקידיםכלהתייצבוזולתפקידחלילה.יימלטלאשאיש
הצליחה , 12בתירדקאנסקי,ליבהאחת,נערהבמקום.האזרחיים

עלרכובכשהואאחריהרדףטארילה,המועצה,ראשלברוח.

הסמוכים,הכפריםמןלמאות,ליטאיםוהחזירה.תפשהסוס,

כמאההיהודים.שלרכושםאתלבוזכדיובשקיםבעגלותבאו

לבית·המדרשכונסוילדים, 70בתוכםיהודים,וחמישהועשרים
הוציאותש"א),באלול(י"זבספטמבר 9ב"למחרת,שם.ונכלאו

ן,יןזםאוז•ידיק,הכפרשבקירבתהיעראלוהביאוסכולםאת

נרצחו.

יהודים,גברים 541באוראן 10.9.1941ב·נרצחויגדדו"חלפי

יהודים.ילדים 149 " 1יהודיותנשים 141

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :כדלהלןבאודאןקברות·האחיםמסומנים ',בחלק
שמאלהמטר 200מאודאן,ק"מ s,1כ·יער-המקום . 1

-הנרצחיםמספר ; 10.9.41-הזמן ;דרוצקונאילכפרמהדרך
וילדים.נשיםגברים, 831
ותחנת·קאסטינההאגםביןמארצינקוניאי,יעד-המקום . 2

 .-200כ-הנרצחיםמספר ;מהתחנהמטר-200כהרכבת,

מקורות

תל·אביב.ררטנברג,שלמהעדרת

 • 1947מינכן , 4מס'חורבן"לעצטן"פרן
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אושפול
) UZPALIS ( 

מעירצפוניתק"מ-20כליטא,שלבמזרחהקטנהעיירה

ארטיאן.המחוז

יהודים.שלמשפחות-100כבהחיוהשראהבשנת

-22נכבר . 1941ביוני 26 ,'הביוםבעיירהנראוהגרמנים

להשתוללהתחילוגרמניח-בריח"מ,מלחמתפרוץיוםביוני,
הקלעים""אגודתחבריאלחחיוליטאים.שלכנופיותבארשפרל
ופקיד-גאביסירנאסהטרחןשלבנרעמדובראשםלשעבר,
וברכיבה,ברגלשרנות,בדרכיםמיקרצ'ירניס.פרבילאסהדואר

יצאורמשםגרראצקאסהאיכרשלמשקרלידהפורעיםהתאספו
ביהודים.לפרועוהחלךלעיירהבמאורגן

ורצחו.בזזוהכו,הם

חיים-מאירהיהודיהעלםחיתהראשוניםהקרבנותבין
ירוהקהילהשלבשוחטברחוב.ברידוהפורעיםשלרסברג.

לארשפולהגיעמזרחנערהעלםהמרחץ.ביתעל·ידלמרות
נר.רידתמהאופנייםהורידוגאביסהפרועמארטיאן.באופניו

לבית-אותרסחבודםושותתפצועלמוות.ברפגעלאהכדור
הגיעולפתעלרצח.מיועדיםגברים,הוכנסולשם ,המעצר
עימםרלקחוםהעצוריםאתשחדרומארטיאן,רוסייםחיילים

בטוח.ממררתניצלוכןמחעיירת.בנסיגתם

לעבורשעליהםליהודים,הודיעולעיירההגרמניםכניסתעם
לבית-מסביבצריםרחובותבכמהשנקבעבגיטרולהצטופף
הורשהולחלשיםלחוליםרקבית-המרחץ.וברחובהמדרש

הקודמים.מגודידם,בבתיזמניתלתישאד

נסחביםחיווחזקיםבריאיםיהודיםגבריםמי.דהחלהרצח
מלחמת-מימילחפירותאנשים 5--10בנותקטנותבקבוצות

נדחפיםהיושםגדולות.ניצרתשעל-ידהראשונההעולם

שלמר.תמשפחותגםסחבוהפורעיםלאיטם.וטובעיםלביצות
פישר,ופנחסיצחקהאחיםרכןאדרנסמשפחותהיוהראשונות

הרוצחיםסי.דלבורוהושלכוהיהודיבית-הקברותלידשנרצחו
ריאנקיאוויצ'יוס.באניסהיו

לעשי·שנחשבואלההקהילה,אמידיונרצחודבזמןעבדלא
בסביבה.לעבודהמועבדיםשהםלהםנאמדנכסים.ובעליוים

שומאלכ"ץ,זרנדילאידילמן,זרד"מכני"עסקןחיהזובקבוצה
לחורשההובאוכולםמשפחותיהם.עםוולרניץזוסמןשלוסברג,

חיכוורוצחיםמוכנים,בררותכנדשהיובמקוםבוטישקיס,ליד
להם.

וביניהםיהודיםתשעהשלשלישיתקבוצההר~האחריהם
גאביסחיסלואותםגםואחרים.שדייריעקבמ"ץ,מרדכי

מרפש·בשרווליםקר,בדםהאנשיםאתשרצחוויאנקיארויצ'ירס,
עליהם.קרסכשצלבלים

היויהודיםשלקטנותקבוצות :הפוגהללאהזבדנמשןכן
שנזכרו,למקומותנוסףשרבים.במקומותונרצחותמוצאות

בית·המדחץ,לידהרוסי,בית·הקבררתלדיגםיהודיםנרצחו
באירראי.הכפרלידירזרראנטבכבישהנפחיה,לידארטיאןבכביש
בבתיהם.גםנרצחויהודים

סארוי·אנטאנאסהצעידהליטאיוזרעוה.אונסמעשיגםהיו

אתבהשביצעואחריהודיה,צעידהחברועםיחדאנסלירס

לאחדרמתהקשהנפצעההצעירה .באקדוחובראשההלםזממו
ניסוריה.רבזמןשהתפתלה

המלחמה.תחילתלפניאחדיםימיםתינוקנולדמ"ץלמירל
חגוריהאתוזרקוהאםלעינילגזריםהתינוקאתקרעוהפורעים

לחצר.

בנרקאמדז,ליינר'הצעידהרבשלמרתוהיהבמיוחדמחרדי
אנסצ'אפוניסהרוצחקאמרז.אהררן·נפתלי ,,הזקןהרבשל

בבית·וכלארלייבר'אתאסרראחר·כןהאבלעיניהבתאת
הרנילרהרואזושתיהיארכלללאהוחזקאחדיםימיםהמעצר.

לעצמו.קברלחפורעליווצירולארטיאןבדדןומדעיוצ'אפרניס
לחבקו.והחלבגדגרתראחזרצ'אפרניס,עלקפץקאמרזלייבר'

והרגו.ליינבר'ירהברצח,אליושחברצ'אפרניס,שלחברו
חייו.עלונאבקבבית·החרליםצ'אפרניסשכברביםימים

ליטאיםאצלמחבואולמצואלברוחניסררביםיהודים
שחיתהשלרסברג,וייזלדקונרצחו.נתפסורובםבסביבה.
בעלהבידיעלהרביםבמאמציםשרדה.לליטאי,נשואה

להסתירה.

אתהליטאיםבזזולגיטר,הועברוהיהודיםשאחרונילאחד
ביניהם.רחילקרהרהיהודיםרכוש

מספרליום.מיוםקשיםנעשובגיטרהיהודיםשאריתחיי
היוהצעירות,בעיקרהנשים,ופחת.הלןוהצעיריםהגברים

ועינויים.להשפלהנתונות

שאריתכלתש"א.באולל ,, , 1941באוגוסט-29ההגיע

אהדון·נפתליר'חזקןחרבאתלארטיאן.בדרןהובלההעדה
המשותקותוידירכשרגליועגלהעלהניחרמשותק,שהיהקאמרז,
רצחוכולםואתולילדים,לנשיםהגבריםביןהפרידונגררות.
נרצחוברמקרםמהעיירה,ק"מ 1sכ·במרחקחורשהבקירבת

והסביבה.ארטיאןיהודיכל

הקבריםגודרוהקהילה,שרידיחזרוכאשדהמלחמה,בתרם
ארטיאן).(ראהמצבהוהרקמה

ונ;,ורות

קיראון.קופלנסקי,מוטל ;רמתייםקופלנסקי,יעקבעדויות

 ...אז'רני
) ZARASAI ( 

ליטא,שלמזרחהבצפרןעיר·מחרזהיא(זאדאסאי)אז'ארני
הכבישעלשרכנתהיאופרלין.לטביהעםהגבולבקירבת

נחחיוהשואהלפניאגמים,הרבהומוקפתקרבנה-דררינסק
יהודים. 1sooכ·

היהודיםהעריכולאגדמניה-בריה"ממלחמתפרוץעם
לנועהחלונאשרלמלחמה,השניביוםרקהמצב.אתכראוי
בחלקםבורחים,פליטיםואלפינסרגסובייטיצבאהעירדרך

מהעיד.לברוחוהחלוהמקומייםהיהודיםנזדעזעויהודים,הגדול
שלקבוצותהראשון.ביוםכמרקלכההיהלאזהזבדאן

מיבכליוריםוהיובדרכיםלבורחיםארבומזדייניםליטאים
עמדב1:זז'אדניה"אקטיביסטים"בראשלרוסיה.לעבודשניסה
ניחר·הפרעותאתשאידגןהואהואקזאנרב.בשםמקומידרסי
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החשאיתהמשטרהוראששאקיסהמורההיועוזריוראשיזים.

הכל·בהוראותהסתפקולאהםבררזיקייטיס.ב~ז'~רנילשעבר
כןוהתעללות.ברצחהחלורז tהרא•מהיוםיהודים.המפלותלירת
 rפאשקזsביהמקומיהפולניבנקה.לייבאתהעירבמרכזחיקברו
בזהיודינרביק,ברהטחנהבעלאתהעירברחובותהרץי

סטאלין.שלתמונתומסומרתגברכשאלשמרנים,
אתאספרעגלות.שלרבמספרלזsז'זsרניהגיעובאוגוסט-26ב
לראקי·כביכוללהסיעםכדיעליהן,אותםוהעלוהיהודיםכל

מאדומעטמזרזקצתעימםלקחתליהודיםנאמרלעבודה.שרק
יקבלוצרכידם,כלואתמהרלחזוראמוריםהםשכןמסלטליז,
קשהלעבודעלהיםשיהאסברוהיוצאיםבראקישרק.בינתיים

לדבריםהסכינוהאחרוןבזמןכימסרכן,להםנראהלאהדבראן

לדרכםהםשמובליםדעתם,עלעלהלאגרועים.יותרהרבה

האחרונה.

אתראש·העירציידהעגלותעלעלוהיהודיםשכללאחר
במכתבי-המלצה.הקהילהמחשוביושנייםרזניקאלהיור'הרב

וביקשטובים","יהודיםישרים,אנשיםשהםכתבראש·העיר

יצאההשיירהכלטוב.אליהםויתייחסויפהאותםשיקבלו
אותם.מלוויםמזרייניםליטאיםכששומריםלדרך

בקירבתדזsגרצ'יאיביערלארטיאן,בדרןק"מ 15עברוכאשר
לרדתלהםאמרואנשאלפס,לעיירהסמרןסארריצ'ירנאי,הכפר

ראוהיהודים ,"!ט t"להתפ· :הפקודהנשמעהמידמהעגלות.
עליהםחשךעולמםחפורים.בררותוכיעלעומדיםלפתעעצמם

רשוםמזרייניםשומריםמוקפיםהיוהםהשמימה.עלתהוזעקםת

והתחילולהתפשטסירבוהנשיםחיתה.לאלבריחהאפשרות
לתוךלירותהחלוהשומריםבהלה.קמההעברים.לכללרוץ
זsז'זsרנייהודיוכלארוכהשעהעברהלאבמכרנות·יריה.הקהל

אתההריגהלמקוםסחב ,ביץ 15פאשקהשומרים,אחדנרצחו.

לברר.חיהושליכושלטופרירחמיאלקםוע·הרגלייםהנכה
סאלוק,מדוסיאט,יהודיםגםהושמדומקוםובאותויוםבאותו

יהודיםשנירקודוקשט.רימשאניטורמרנט,אנטאליזsפט,
אינומשפחתו(שםאחרוןהאחדשםמהבור.להימלטהצליחו

בסביבההסתובבושנמלטולאחרשרלמן.חייםוהשניידוע)
בסופרלמורתבררהשרלמןחייםאחריהם.מחפשתכשהמשטרה

סיכוילושאיןבראותולדעתעצמובד N'ואהווןדבר,של
להינצל.

כבןיהודיטרריב,ישראלהאח,דיהודים.שנינותרוב~ז'זsרני
לטאטאאותרהשאירוהליטאים.עלמארדמקובלהיהששים,

אחדבהירביוםזמן.נמשןלאזהחסדגםהעיר.רחובותאת

 .והרוהמיתבוירו
בביתוהתחבאהואלרוסיה.נשויהיהשגיזיר,ירחמיאלהשני,

הישיבהעליונמאסההזמןבמשךבציבור.פניוהראהולא
הואכן,אוכךלעבדו.שיצאעליולחצהשאשתואובבית,

פניו.להראותמומרליהודיגםהצפויההסכנהאתהעריךלא
אשתועםיחדלכבסיהויצאג nבלברש·התהדרבוע tביא'ביום

התפילהבאמצעוהוציאוקזאנובאותרזיההכאןמשפחתה.ובבי

היערבכיוןרהעירבחוצותהובילושלרףכשאקדחומהכבסיה.
הביאוקזאנובחותנתו.ותחנוניתחנוניוהרעילולאבמוגוץ.'

למורת.בורירהשלוחליפת-החגאתלפשוטאילצוליער,
בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברי·האחיםימת tבר·

 :אלובמליםקבר·האחיםמסומן ',בחלק
הכפרשלמבית·הספרק"מ 3פז'~מיס,יער-המקום

-הזמן ;וrזגוצ'יאי-דוסיאטמהכבישמטר 500בלטרשקיאי,
וילדים.בשיםגברים, 2569-הנרצחיםמספר ; 26.8.41

(זאראםאי)רני 15ז' 15בנרצחו-26.8.41בכינאמר,יגרבדר"ח

אח,דליטאיקומוניסטהיודיות,נשים 1113יהודים,גברים 767

אח.דרוסיוקומוניסטיהודיםילדים 687

המלחמהאחריהקימוהסמוכותוהעיירות~ז'~רנייהודישרידי
טמונים"כאן :הכתובתועליהמצבת·זכרוןקברות·האחיםעל

בדייבאכזריותשהושמדווהסביבה,מזאראסאייהודים 8,000

 ." 1941באוגוסט-26בהגרמניםהפאשיסטים

םקרררת

 • 1948מיבבן,קורב,ירחמיאל

באיטליה.הפליטיםמרכזשאלוןקופילוביץ,חסיה

ירושלים. , Dלינטודב

אייראגולה
) ARIOGALA ( 

יהודים.-450כבהחיוהשואהלוככיקידיאן.במחוזעיירה

לאיירא·הגרמניםנכנסוכבראחר·הצהרים , 23.6.41 ',בביום

ה"אקטיביסטים"בידינורולכיבושהראשוניםבימיםגולה.
(הירשל)צביביניהםומנהיגיה,העדהמראשיכמההליטאים

כעסקניםנודעואלהאנשיםמרקוביץ.ויוסףקגנוביזמיכאלזיו,
רגםהיהודיהציבורכלעלמקובליםוהיווישרי·לבנאמנים
הליטאי.

לדם,וקבעומבתיהםהעיירהיהודיאתגירשוקצרזמןלאחר
והקלויז.לבית-המדרשבית-הכנסתשביןבשטחמקום-מגורים

מחנה-היהודיםבשםהאנשיםבפיונקראגדר·תילהוקףזהשטח
המבוגריםההיודיםאתבוקרמדימוציאיםהיומשםגיטו.או

בעבודותוניחרדומוכרכתקשהעבודהבכלאותםומעסיקים
ולחלש.לזקןלבשמולאהעיקר.כאןחיתהההתעללותבזויות.

קסטין,יעקבר•הגדולהלמדןגםהיהלעבודההמובליםבין
יעקב"."משפטבהלכההסוכרשלמחברו

למקוםולעבורהמחנהאתלעזובהיהודיםכלנצטוואחדיום
עדישבוושםשלהםמקום·העבודהיהיהששםלהםנאמראחר.

לאייראגולההוגלועבודה"למקום"העברהלשםהמלחמה.גמר
אחדכלווילון.צ'ייקישוקהסמוכותמהעיירותהיהודיםגם

מלוויםבעצמן.לשאתיכולתוכפימחפציואתולקחתהורשה
לטחנת·בכיווןההרבמורדהיהודיםהובלוחמורהשמירה
הנהראלהמשתוכעתהגבעהבצלעהדרביסה.נהרשעלהמים

סיפר,זהיוםעלהיהודים.ברצחוושםחפורים,בורותכברהיו

קאראלגיריסמהכפרטדיאושהליטאיהאיכרהמלחמה,אחרי
 :לוריליקיהסמוך

לשחיטההוליכוכאשרבאייראגולה,במקרההייתי"אבי
מוליכיםכיהאמינוהיהודיםוהסביבה.המקוםיהודיאת

פתאוםרדארלדוביסההתקרבווכאשרלעבודה,אותם
חבילותיהםאתהשליכוהפתוחים,הבורותאתלפניהם
להתבקע.יכלההאדמהשגםעדובצעקות,ביללותופרצו

עומדתעודנההתמרנהאזני.אתואטמתיבסרסדפקתיאני

עיני"·לנגדחהי
העדסובייטיבית·משפםבפניהעיד 1961באוקטובר-3ב
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שרטרי·בפלרגתשהיהסי!כרהשארביןמאטירקאס.פראנאס
להש·לאייראגרלה 1941בספטמבר-1בשהגיעוהליטאיםהעזר

 .בבית-הכנסתמררכזיםהיוהיהודיםכלהיהודים.ברצחתתף
שםדרביסה,הנהרלשפתהגבריםכלאתהובילוהיוםבצהרי

אותםהעמידומטר. 60-50שלבאורןחפורבררכברהיה

ביהודיםירושרטרי·העזרפלוגתהיורים.אלכשגבםבשררות

הבררותלתוךחייםהושלכואחדיםמטר. 6-5שלממרחק
כלהוזמנוהרצחאחרימלמעלה.הבררות,משפתבהםרירו

במשכ;ךואשרוכריכיםוודקהחילקושבהלסעודה,המשתתפים
חצות.אחריעד

תשחררואחריבהביקראשרהעיירה,בןבריט,טוביה

הקברים.עלרועותפרותשמצאמוסר , 1944בנובמבר

והכומר.מבתי·הספרמרדיםגםהיוהרוצחיםבין

-2.9,41ל 2s.sה·ביןנרצחושבאייראגרלהמובאיגרבדר"ח

ילדים.-195ןנשים 260יהודים,גברים 207-

קמררות

 • 141עמ' ',בחלקבליטא','המרבי"טבח

בריט.טרביהעדרת

 •כהןבערלרראלד','ארןייד 1 "

אינטוריק
) INTURK.11: ( 

ובעיירהבהחיוהשראהבשנתארטיאן.במחוזקטנהעיירה

יהודים.שלמשפחות-40כרייטררדההסמוכה
ררייטררדה.באינטוריקהיהודיםלקרדותסימוכיןכלמצאנולא
יהודילרצחמקרם·ריכרזשימשהארטיאןהמחוזשעירמאחר
בארטיאןנרצחוררייטררדהאינטרריקשיהודילהניחישהמחוז,
 • 1941שנתאוגוסטבחודש

ן) Kאוטי :(דאה

אליטה
) ALYfUS ( 

העירלקרבנה.מדרוםק"מד oכ·שרננתאליטהעיר·המחרז
אליטה-מזרח, :חלקיםלשניארתההמפלג ,הניימןעליושבת

האוב·מנתההשביחמלחמת·הערלםפרוץלפניואליטה-מערב.
נפש.אלפיםמארבעתיותרבעיירההיד,רדיתלרסיה

בתקר·אסטראטגית·צבאית.נקודהומתמידמאזחיתהאליטה
להקיםהסובייטיםהתחילו ) 1941-1940 (הקצרתממשלתםפת
היתההיאגדול.צבאירנמל·תערפתחדשיםקסרקטיניםכאן
אתהגרמניםהנחיתועליהאשרבליטאהראשונותתעריםאחת

האווירית.המהלומה
ומרכזיקשרתהעירהופצצהלמלחמההראשוןנירםכבר

גםמרתםמצארזרבהפצצהבלהבות.עלוהעירחלקישני
 21ה·שביןבלילהכברכיסיפר,גבאיתד"רהעיר.מיהודירבים

אתחצההואההפצצה.מרעש 4בשעההתעוררביוני,-22ל

נפלההבית,מןיצאאןלווילנה.לנוסבררנהמתוךהנהר

ברחשיכרלמיכלבהלה.קמהבעירהבית.אתוהחריבהפצצה
נעבורמהעיר.ק"מ 3במרחקאיכראצלמקלטמצאהואממנה.

ה"אקטיבי·שכןהאיכר,ביתאתלעזובעליוהיהאחדיםימים
יהודים.יחביאלבלליטאיכלעלאיימוהליטאיםסטים"
התוצאהגרמני.חיילנהרגכאילועלילהשהופצהסיפרובעיר
ובורריהודיםמאותנמהנאסרורכןיהודיםבתיששדדוחיתה

צ'~סלא·הליטאייסו.דהיהלמקרהכינראהלקסרקטינים.סמרך
 :השחרוראחריסיפרבארדזילארסקאס,רראס

שררתמתוןקרבנה.ברחובגםהגרמניםעברו"בדרכם

ונעצרהאחתמכוניתלפחותיצאהנוסעות,מכרביות
רגליואתעיסתהואקצין.ממנהקפץהמדרכה.ליד

מתוךיצאשעתבאותתהמדרכה.לעברזזוהחלשנרדמו
יריותשתיהאוויראתפלחופתאוםשני.גרמניטנק

נהרגו.הגרמניםשנימהרש"ק.שלמטחנת·הקמחשבאר

נמצא.לאאישאךלטחנה,מידפרצהחייליםפלוגת
לטחנת.הופנותותחיהםולרעיעמדתתפסואחדיםטנקים

נשארשלאעדהטחנהאתהרעישודקרתעשרבמשך

הגרמ·שלהראשונהתפקודהנפלתגםאזשרי.דממנה

מאתייםלהורגיוצאו-שייפגעגרמניקציןכלעל :נים
מאה".-חיילכלרעלאיש,

הדרניםלעיר.לחזורהארכלרסי,דהחלההלהבותשרןעם
היהודיםהמתקדם.הגרמניהצבאעל·ידיתפוסותהיוהראשיות
יהודיםשמאותמספרגבאיד"רצדדיות.בדרכיםללכתהשתדלו
מצאהעירהשהגיעמיוביערות.בשדרתבתעלות,התגוללו

ושזר.דפרוץשרוף,ביתראת

הצבאבשלטוןנמצאהערדהעירלשלוט.התארגנוהליטאים
מצאלאהדברהשדה"."ז'נדרמיפיקחוהסדרועלהגרמני

פנרהםיונירבסרףהליטאים,שלהמקומיתההנהלהבעיניחן
בקו·לטיפולחופשיתידוביקשוהגרמנילקצין-תעירבתזכיר

ומפקדהמחוזמושלהתלוננובתזכירוביהודים.מרניסטים

מוניםהםשקטך"איננהאליטתסביבתכיהליטאיים,המשטרה
 :לכןסיברתשלרש

מהקדמוני·רביםוקומוניסטים.יהודיםהרבההיובאליטה . 1
ולעתיםיהודים,שלבסיועםביערות.ומסתובביםברחוסטים

סובייטיים.חייליםעםקשרמוצאיםהםפולנים,בסיוע
מדי.רןהואלקומוניסטיםהגרמניהשלטוןשליחסו . 2
אסיריםלמעןגרמנייםחייליםמתערביםקרובותלעתים . 3

ממאסר.אותםומשחרריםוקומוניסטיםיהודים

 :השארביןמציעיםהתזכירכרתני
להודיעבליבמקום,האסיריםאתלהרוגרשותלקבל . 1

ממישהו.לרשותהלזדקקבלימאסריםלעררןרכןהעיר,לקצין
לשרםלהיענותלארכןמבית·הסרהראחדאףלשחררלא . 2

האסירים.לטובתגרמנייםחייליםשלמצדםבקשות
אתלבקרתכדי *פרטיזאניםפלוגותלארגןלהרשות . 3

האיזרר.

אתלבקרתלהתחייבמרכביםשהםכותביומכריזיםבתזכיר
ימים.עשרהתוךמבלתי·רצרייםהמחוז

לטפלהחלביהודיםשכןמהרה,עדנתמלארבקשותיהם
מבקריםהחלוועוזריוהאמאןגרסטבהגישטאפרקציןך.הס.

הדלבאיזררגיטר,נקבעוליהודיםרבזמןעברולאבעיר,

הליטאים.הרוצחיםעצמםאתכינוכן *
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"קראו'זtיאי",לאיזורלעבורהיההיהודיםעלביותר.והעזוב
והרחוב·הגבוה.קובנההירוק,השיל~ליס,הניימן,ברחובות
לחם,גר' 875היאלשבועהמנהמזונות.מקציביםגםלמחייתם

גםאךושומנים.סוכרשרם,גריסין,גר'-75ןקמחגר' 100

ניתן.לאזה

התכופים,המאסריםאךחיהים,אתלארגןמנסיםהיהודים
כלשהו.ארגוןשלקיומומאפשריםאינםוההתעללויותהרציחות
ההמונית.הה:.:זמדהמתחילהאוגוסטבאמצע

למפקדפנתההגי·זtטאפדגדול.שבדייםמחנהנמצאבאליטה
שהתחילורוסים,שבויי·מלחמה 100לשלוחוביקשההמחנה

וידזגיר.יערנבחרנמקום·הה•ז~מדהבורות.לחפור

הסרטים"עונדיהליטאיםמבצעיה,ואכזריותההשמדהעל
קוראיםאנושירדת·העבדדה,ופלוגותהעזרשוטריהלבנים",

במו·ידיהם•זz,ביצעוכאלהוביניהםראייהעדישלבעדויותיהם
ההמונים.רצחאת

הגרמניהכיבושבימישהיהמיניקשטאייטיס,אלפונסאס
פעםאידשנתפסאחריסיפרבאליטה,הבטחוןשירותימפקד
אוב~-הליטאיההשמדהבשעתהרוצחיםפלוגתעלפיקדאחת

שמאל.ועלימיןעלוחיכהבידופרגדלעםשהסתובבליניס,
בזרועותרץוהילדמבנה,מרפהיהודיהאשהראהפתאום

קטן,אנילי,סלחו"דודים, :ומתייפחהרוצחיםלעברפשוטות

וזרקבמגפיובילדבעטאוב~ליניסדבר".בשוםאשםאינני
קצין·ממשרדיגרמניםחייליםנמהעמדומסביבלבור.חיאותו

הרוצחים.אכזריותעלרטנומהםאחדיםהמחזה.אתוצילמוהעיר
הסוביי·על·ידימאסרואחריסיפרפיאטראססאוליאוויצ'יוס

 :טיס
נהגתייהודיםעםיהודים.בהשמדתפעיל"הייתי

אתוילדים.זקניםבנשים,מתעללהייתי ...בתקיפות
הייתילאבולי·עץ.נמולמכוניותזורקהייתיהילדים
ולבניין.האמהותולתחנונילילדיםתשומת-לבכלמפנה
גרמניים".מרקים 55קיבלתיההמוניםרצחאחרי
שפעםמספראסיר,בעצמושהיהמיפיאטראס,באלקונאס

ואזלעבודהרדטקיאוויצ'יוסבשםשוטר·עזראותוהוביל
יפההגיעבמיוחדבהיודים,חזקהכיתיכןגם"אני :התפאר

שילאנסקי".לעורך·הדין
 :לחוקריםסיפרבוריאדויצ'יוסי.

ראשבלווייתהלכנוומשםמשטרת·הבטחוןלבית"באנו
-300נהוחזקובהחצר,אלאליטהשלמשטרת·חבטחון

שאתלנונודעלבית-הסוהר.אותםהבאנואליטה.יהודי

בורות.שםחופריםנברוכיודיזגירביערימיתוהיהודים

-300נשלבמרחקלהסתכל.הלכנואחריםיוריםעםיחד

בורותשנימוכניםכברהיובעיר,מבית·הכלא,מטר

הבורותאתמטרים. 5שלוברוחבמטרים 30שלבאורך
ד.ס.קציןבאואחר·כךשבויי·מלחמה.רוסים,חפרו

אמרהמתרגםומתרגם.גרמניםחייליםוחמישה·שישה
אתממלאיםאבריהידום.נשמיד"עכשיו :בליטאית

יכולאינוניהמרגישהלבב,דרךהירא ...הפיהררפקודת
מןבשקטויעמודצעדיםשלושיםייסוגזאת,לעשות
מבית·להביאהשוטריםעלציווהגרמניאותוהצד".

גברים-120כהבורותאלהריצו ...הנידוניםאתהכלא

היוכולםכאשרהבור.לתוךלדרתעליהםציוויהודים.
 ...האנשיםאתחיסלוהגרמנים ...יריותנשמעולמטה

שתרוהליטאיםהגרמנים ...חדשהקבוצהלהביאהלכו
 2soכ·למורתנורויוםנאותר ...לכאןשהובאה ,בירח
בוטרימאנץמשטרתמפקדגםהשתתףביריותאיש.

הגרמניםעםחידוהמחוזאליטההעירראשיקאספרסקיס.
ריטאס".במסעדתלשונרהערבאוותשתו

 :לחוקרסיפרניקשטאייטיס .א
גרמ·מקרבנהלאליטהבאוספטמברבראשיתכי"דומני

 ...סמליםארבעהעםהאמאן ,.הס.קציןמהגישטאפו,נים
אניזנקיאוויצ'יוס.משטרת·הבטחוןראשעםשוחחוהם

זהכילגרמנית,ומליטאיתלליטאיתמגרמניתתרגמתי
היוהאמאןשהגישרשימהלפיגרמנית.ידעלאהאחרון
מסוייםמספרהסביבהמנפותלאליטהלהביאצריכים

זנקיארריצ'ירסעלהיהזרלמטרהונשים.גבריםיהודים,של
לאליטההובאובסך·הכל ..."וולוסט"לכלשליחלשגר

שערי ...בית-הסוהרבחצראותםריכזואיש.-1,000כ

ליער,בניווןהועברהיהודיםוקבוצתנפתחובית·חסוהר
נתלווההיודיםקבוצתאלבורות.מוכניםנברהיושם

ו"אקטיבי·גרמניםסמליםנמהחאמאן,זנקיאוויצ'יוס,
להתלוותזנקיאוויצ'ירסהזמיןאותי ...ליטאיםסטים"
וודקה.בקבוקובידושיכורהיההוא"להסתכל".אליו,

להתפשטעליהםציווהיהודים,אתהביאוכאשר
הגרמ·הסמלםיירואחר·נךשורות.שורותבבורולשכב

להביאהלכוהליטאיםוה"אקטיביסטים"האנשיםעלנים
הקבוצהאתשהביאואחריכיזכורנינוספים.קרבנות

ל"אק·שירשהמהאמאן,בוריאוויצ'יוסביקשהשלישית,
המעשהאחרי ...להםניתנהזורשותלירות.טיביסטים"

באימיםנמהכעבורלקרבנה.הסמליםעםהאמאןנסע
הליטאיבצבאלשעברהלייטנאנטאתאתווהביאשוב

לזנקיא·אמרהאמאןזנקיאוויצ'יום.לפניוהציגונררקרם
פלוגהתפתוראליטהבמחוזהיהודיםבעייתאתכיוויצ'יוס
האמאןנררקרס.שלבראשותומקרבנהשתבואמיוחדת,

העיר,שלמסוייםבחלקהיהודיםכלאתלרכזהוראהנתן
עלהיםהשמירהאתלארגןה"אקטיביסטים"עלוהטיל

זהב,-יקרי·הערךהדבריםשכלכךרכושם,אתולאסוף
לידיהיהודיםחריגתאחרייימסרו-ועיבודיהםכסף

שלבראשותופלוגהביצעהההשמדהאת ...נורקוס
גיסואיוואשקוסקאס,הגיעהרצחלמקרםבוריאוויצ'ירס.

הליטאי,הכלליבמטהמיררלשעברבוריאוויצי'וס,של
רבשימצאומהאמאןביקשחראאישית.יוזמהשגילה

נתןהאמאןבמו·ידיו.לחמיתרוצההואאותריהודי,

הביאו"אקטיביסט"עודעםיחדוחראיאליס, 1לנאפקודה

כךואגבסחבוהוולכןללנת,בנוחוהיהלאהרב.את

גםקפץשלתוכולבור,הרבאתהשליכוהםהינוחו.
איוואשקאו·נילמעלה,הפניםעםלהפכונדינאויאליס,

יריות.שלושמאקדחוירההוא ...בעינולירותרצחסקאס
הגיעקצרזמןכעבורהחטיא.אוקלעאםיודעאינני

במדיםליטאיםחיילים, 30-20שלקבוצהברא•ז~נורקוס
שרווליהםכשעלהגרמני,הצבאבמדיואחריםליטאיים,

לרצוחבמטהרבארהםהליטאי.התלת·צבעיהדגלאות
קונירקיגשרבקירבתיוריםהיוהיהודיםעלהיודים.

ברא·יוריםקבוצתגםבאהמקרבנה ...הניימןלנהרמעל

בחיל·האררירלשעברסגן·המשנהאובליאניס,שלשרתו
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מקום·אלמוליכיםהיוהיהודיםהגבריםאתהליטאי.
מוביליםהיוהילדיםואתהנשיםאתברגל.היריות

וההרות.החולותהנשיםאלהתאכזרוניחרדבעגלות.
וכאשרעצים,ככפיסיהעגלותעלאותןמשליכיםהיו

"שרפ·ארתך,משליכיםהיוההרצאה·להררגלמקרםהגיעו
האנשיםאתבודקיםהיוהיורים ...העגלותמןאותןכים"

לבררות".אותםמשליכיםואחר·כךלהורגהרצאתםלפני
פוני.לכפרבדרךרדיזגיר,בעירנרצחואליטהיהודירוב

שהובאוכנראההסביבה.מיהודירביםגםמרתםאתמצארכאן

צ'כיהיהודיגילועדיםלדבריצ'כיה.יהודיגםכאןונרצחו
הרצח.למבצעיהתנגדות

 :באליטהנרצחויגרדר"חלפי
ילדים-נשים 100יהודיםגברים 617- 13.8.1941

13-31.8.1941 -233 

9.9.1941 -287 

ילדים 352נשים 740גברים 1137-ה 11ס
להניחישסביר.נראהאינולגבריםוילדיםנשיםביןהחיס
כלעלמוסראינויגרדר"חוידלים.נשיםיותרהרבהשנרצחו
יותרגדולמספרעלמספריםבעצמםהרוצחיםהרצח.מעשי
 50,000וידזגירביערנרצחוסובייטייםמקוררתלפיפעולות.של

מלחמה.שברייכוללאנשים,
בליטא"המוני"טבחבספרהמופיעהקברות·האחיםברשימת

 :רדם,קבררת·אחיםשלושהמסומנים ,'בחלק
 ;ווילנהלאליוהרחובותבפינתאליטה,העיר-המקום . 1
גברים. 42הנרצחיםמספר ; 23.6.41-הזמן

שלהדרום-מזרחיםיבמבוארתוידזגיר,חורשת-המקום . 2
יוניעד 1943מאי-הזמן ;הנהרשלהשמאליתבגדההעיר,
וילדיםנשיםגברים, 70,000-60,000-הנרצחיםמספר ; 1944
ברית·המועצרת).שלהמזרחיםימהאזוריםמפונים(רובם

העיר,שלהמזרחיםיבמבראותאליטה,שלהיער-המקום . 3
עד 1941יולי-הזמן ;הצבאקסרקטינילפניםהידבובמקום
איש. 35,000-הנרצחיםמספר ; 1943אפריל

ההמונייםהבקריםנשארוהשביחמלחמת·הערלםאחרישנים
אתבלילותפותחיםהיושוניםטיפוסיםהשגחה.כלללא

שנשארואליטהיהודידרשיתלפי"אוצרות".ומחפשיםהבררות
הסובייטייםהשלטונותעשובקרבנה,אובווילנהוגררבחיים,
עלהכתובתמצבת·זכררן. 1959בשנתוהציבובקבריםסדר

לקבוהרהובאושכאןאומרת,וברוסית,בליטאיתהמצבה,
 ...היטלראיםרוצחיםקרבנותושבויי-מלחמה,סובייטייםאזרחים

ם~,דררת

וילבה.(ליטאית),דזוקיה"חולותספגוהדם"אתקובץ

בת·ים.בייראל,קופל

ירושלים.(כזנוביץ),רוטבברגשלמה

ושם"."ידאפשטיין,ד"ריומן

אלסיאד
) ALSiDZIAI ( 

-200כבהחיוהקהילהחורבןבזמןטלז.במחוזקטנהעיירה

ה"אקטיכיסטים".השתוללותהתחילההגרמניםכניסתעםנפש.

אויגלסטין,סטנדריס,אברוטוס(נפח),באלטיסעמדובראשם
בובליס,גריגוטיס,מאקפטי),הכפר(מןבאגדאנאסבוימבלוס

העייהריהודיעלפעמייםהטילוה"אקטיביסטים"רמלואלייטה.
פעם.בכלרובלאלף 50שלקנס

בית·נכללושבתחומובגיטו,היהודיםאתכלאוביולי 5ב·
בתמנוהגיטולראשיבתים.שנירעודבית-המרחץהמדרש,
ברוידא.ואורילוינסוןיוסף ,,שניים,

היוהשומריםהגיטו.שוכנישלמיפקדנערךהיהבוקרבכל
היההדשים".ב"מחולובמיוחדשוניםבריקודיםאותםמענים
הזמןכלאותםמכיםוהשומריםכפופים,כשהםלרוץעליהם

היומכןלאחראונים.חסרינופליםהיורביםבפרגוליהם.
בתי·מחראות.ובניקויגינותבניכושלעבודהאותםמוציאים

יוםבאותוהמקום.מבניהראשוןהקרבןנפלביולי 24ב·

אללעבורלהתכונןה"אקטיביסטים"על·ידיהיהודיםנצטוו
מטלז.ק"מ-10כגירוליאי,בכפרהסביבהליהודישהוקםהגיטו
להשמידמטלזשבארה"אקטיביסטים"רצוכןלפניכברבעצם,

שרקלהם,הודיעדמבראוסקאסשהכומראלאהיהודים,כלאת
דלךרהיציאהלפניהיהודים.אתלרצוחיוכלובושיירולאחר
כליהכסף,כלאתהליטאיםלשומריםלמסורההיודיםנאלצו
 100הושארויהדוילכלאחרים.דברי·ערךוכןוהזהב,הכסף

אברהםר'הישישהרבובראשםהזקנים,להוצאות.רובלים
הובלוהאנשיםויתרבמכונית,הובלו , 83ה"בןז'קהכהן

החפצים.שאריתאתהליטאיםהמולויםשדדובדרךבעגלות.
לגירו·נשלחווהנשיםבמקוםהגבריםהשוארולטלזכשהגיעו

בגדהיםאתהגבריםמצאולאבראם,למחרתבבוקר,ליאי.
ונשלחובלוייםליטאיםחייליםבגדיהולבשוהםונעליהם.
טלז,שלהגדולבית-המדרשאתלהרוסעליהםהיהלעבודה.
 36נשלחוכמו·כןלתחנת-הרכבת.הבגיןחומריאתולהעביר

הרוגישלהקבריםעלסידלפזראלסיאדמבניצעיריםגברים
תמוז). 'כ(בילוי-15בברייני~ישנרצחוטלז

בור.לחפורהיהודים 36אותםנשלחו 1941באוגוסט 14ב"
כעבורבסביבה.שנפלגרמניאווירוןיוכנסלבורכילהםנאמר

שניעודעםיחדקבוצהאותהיהודינרצחובאב,ב"כ"גיומיים,

 37גיילישוק.מהכפריהודיםושנימקושקיהכפרמןיהודים
שלושהלעורם.כותנתםכשרקבור,באותוונקברונורואיש
אחר.במקוםנורו

ליהודיםוהצטרפוגירוליאי,למחנההועברושנותרוהזקנים
 'ז(באוגוסט 30בשבת,שם.שרוכזווהסביבהמטלזהאחרים
מטלטליהם.עםהמחנהמןלצאתהיהודיםכלנצטוובאלול),
באותוכולםנרצחוהצעירות,הנשיםוהוצאושהופרדולאחר

ביןהצהריים.לפני-12ל 8השעותביןבמכונות·ירהי,יום
אלסיא.דמיוצאי 38היוהנרצחים

אלסיא.דנשותגםהיובמספר,-400כהצעירות,הנשיםבין
איכריםאצלשעבדוומהןבטלז,לגיטרמגירוליאיהעוברוהן

תפוחי·אדמה.באיסוף

האיכ·נצטוו ,) 1941דצמבר(סוףטלזגיטושלחיסולולפני
ל"בדיקההעיהרלהחזירןיהודיותבפועלותשהחזיקווים

נרצחו.כולןרפואית".
הזועוהלמעשיהתנגדאשרדמבראוסקאס,בכומרלנקוםכדי
ותינוקותנשיםשלושיםהרוצחיםהעבירוח"אקטיביסטים",של

ב) 11תשבטבת 'ד( 24.12.41ב"אותםרצחולאלסיא,דמטלז
אברוטוסבאכזריותוהצטייןהכומר.שלביתובקירבתוקברום
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לבלואשרנהבהשיירהלפניוהתחננההנשיםאחתלעיל.הנזכר
לעיניהילדהאתשיסעאבררםרסהפעוטה.בתהבמרתתראה

אחתרקהצליחההנשיםמבידרצחה.ר·מכן nלארוקהאם
להימלט.

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמההאחים,קבורתברשימת

 :כדלהלןרנרצחרשהרבארהנשיםשלהאחיםקברמסומן ,'בחלק
העיירהממרכזדרומיתמטר 8oo-9כ·ססחרושה,-המקום

לבית·הקבררתמזרחיתמטר 2soכ·הדרך,שלהשמאליבצד
-30כ-הנרצחיםמספר ; 24.12.41-הזמן ;הנוצריםשל

אח.דתינוקוביניהןנשים

שניהעיירה,שלהשר"בפקטור,ירסף·בר ,,הושארבעייהר

עוררתלעיבודבית·המלאכהבזכותזהההי .ומשפחותהיםבניר
עוררתשלמלאיההיבבית-המלאכהפקטור.מבנילאחדשהיה

לעבוד.שימשיכוכדיאותםהשאירולעיבוד.
ספרי·התררהאתמבית·המדרשהוציאפקטורירסף·בר ,,

כדילמשמרת.דמברארסקאסלכומרומסרם"הנביאים"אתרכן
הלההעבירםהרוצחים,מפניהקדושיםהספריםעללשמור
-שברוהרוסיםהגרמניםוכשגושרובלריקרבהשנילכומר
פקטור.ירסף·ברלד'דמברארסקאסהחזירם

פקטורמשפחתברחההבררסקארתעבודתאתשסיימולאחר
ולאאחרהיםחיפשולב.טובימכירים,ליטאםיאצלוהתחבאה
לישראל.לעלותוזכתהניצלהפקטורמשפחתמצארם.

מסורות

 , 449 /פ-43מס'ושם""ידפקטרו,ירסף·ברו'עדרת

"ידידיעות ,המדאתתקבבםיבשרשלשירושלמי,א.
ואילך. 14עמ' , 9-8מס'רשם"
סלז)גם(ראה

אנטאלי~פט
) ANTALIEPTE ( 

המחוזמעירדרומית·מזרחיתליטא,שלבמזרחהקטנהעיירה
יהידום.-300כבהחיוהשראהבשנת(זאראסאי).~ז'~רני

מדי . 1941ביוני 26ב·הגרמניםעל·ידינכבשההעיירה
החלואשרלשעבר,הקלעים""איגודחבריליטאים,התארגנו

מאסילאר·ירנאסבמיוחדהצטיינובהם.ולהתעללביהודיםלנגוש
מהכפרריליאמאסוהאיכריםהמקומי,הפעמרנרבז-סקאס

מדארגל.רקרמסאקאנירקיי

גבריםהיהודים,כלרוכזוהגרמניםכניסתאחריקצרזמן

אתבהם.ההתעללותוהחלההכנסיהשעל·ידבכיכרונשים,

חירםכלהריצונעיר,המכובדיםהסוחריםאחדנרלסקי,יצחק
מלאיםדליי·מיםכששניחלילהוחוזרלנהרמהכיכרושרבהלוך
חברי·ההיודיםאתונפל.שהתמוטטעדאותרהריצוידיו.בשתי

לעזורבסביבההאיכריםבידפיזרולעבוהד,הכשריםאםי,
דימספרכןגםלקחריליאמאסהאיכרחקלאיות.בעבודות

ק"משנישלבמרחקשהיהבמשקר,לעבודיהודיםשלניכר
הרעיבםלא·אנשריים,בתנאיםהחזיקםנהם,הדרהואמהעיירה.

לאבחוותוהעובדיםמביןאישמורת.עדאותםעינהולבסוף

לביתו.חזר
במרחקפאז·יים,ליערוהובאוהיהודיםכלרוכזואוגוסטבסוף

באר· 26ב·נרצחושםבלטרישקיאי.מהכפרק"מכשלרשהשל
והסביבה.ז'וsרבי lSיהודיעםיחדגרסם

מרתם.אחריגםלנוחלקדושיםנתנולאמהסביבהליטאים
בקבריםלנבורזהב""מחפשיבאיםהיוהשנםיכלבמשך
רדברי·ערך.זהבולחפש

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחיםברשימת
 :הבאותבמליםקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

הכפרשלמנית·הםפרקוב" 3פאז'יים,יער-המקום
הזמן ;דרגצ'יר-דרסיאטמכבישמ' 500בלטרישקיאי,

וילדים.נשיםאנשים, 2,569-הנרצחיםמספר ; 26.8.41

ורות ,rם

אזרו.לרינאס,יהודהשלסיפורולפימפלסים,קיבוץ ,ברקןמשהעדות

אניקשט
) ANYKSCIAI ( 

-2000כבאניקשטחיוהשראהבשנתארטיאן.במחוזעיירה
יהודים.

בשקםאניקשטעלעברוהמלחמהשלהראשוניםימיהשני
לטביהלעברבורחיםיהודיםמלאהאמנםחיתההעיירהיחסי.

הליפרבהלה.למנועהשתדלהמקומיהשלטוןאך(דורינסק),
נירםביוני.-24לדערקהיהכךהתושבים.אתמשקיטהיה-
יצאוואתרהעיירהאתהקומוניסטיתהמפלגהמזכירעזבזה
שלטון.ללאנשארההעיירהוהמשטרה.הפעיליםכל

זאתחיהתהראשון.ההידויהקררנןנפלביוני-22בכבר

נירםבקררקלי.התארחההיארפופורט.מאירשלבחרצעירה,
עלהביתהלחזוריצאההמלחמה,פרוץעלהידיעהעם ,'א

הטובמכרםלישצ'ירס,האיכרשללביתוסרהבדרךאופניים.
שםלאסם,הכביסותרבנובעל·הביתמים.לשתותלשעבר,

לדיהעוברהשררנטה,לנהררהשליכרהרצחרהר·כך nראאנסרה
הנהרשפחעלהגופהאתאיכריםמצארימיםכמהלאחרהבית.
הנרצחת.שלהאופנייםעלרוכבראוהבןלישצ'ירסאתואילו
נחחבררההיודים.שלדמםהותרלעירהגרמניםכניסתעם

היואשרהפליטיםביהדויםטבחוערכוגרמניםעםליטאים
מכלובזזוהיהודיםבבתיפשטוליטאיםשלכנופיותנעיר.
כ"עשיררח".ידועותהיואשרהמשפחותסבלובמיוחדלי.דהבא
נשד.דרכושםרכלנרצחוהמשפחותבני

שנתקעוהפליטים,היהדויםנקרבברצעונרחביםמעצרים
ברחובאשרבבית·הסרהרנכלאוהםבריחתם.בדרךבאניקשט
אינס·במיוחדאביקשם,מבנירביםיהדויםגםנעצרוסקרמיאן.

הכלואים,אחדהסובייטי.למשטרבאהדהוחשודיםליגגטים
עצמו.חלההתפר,שטמלרבייניש
שלבעזרתומוצאיםאברהעצוריםביהודיםההתעללותעל

לברוחניסהכיהשאר,ביןמספר,הואברטוsנאס.הליטאי
בתחילתלאניקשם.לחזורנאלץהיההצליח.לאאךמהגרמנים,

אשרהלבנים""הסרטיםעונדיעל·דיילעירבכניסהבעצריולי
הוציאולבית·המעצרכשהביארהרבביח·המעצר.אותרכלאר
זכר.לאהשבישםראתזלמןשמרהאחדיהודים,שנימשם

היהדויםושניהאחרוןכשחראאחתבשררהשלרשםתהעמדיו

המתת"על :אמרהעזר,שוטרקרצ'אוסקאס,באליסלפניי·
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גםיספיקכדורים.שלרשהלבזבזחבלוהיודיםבולשביקים
מת.נפלבשורה,הראשוןשההיזלמן,ברובה.ירההואאחד".

קרצ'אוסקאסראהכאשרהכדור.הגיעלאואליוהשניהיהודיאל
מצווהאידראהבשכבונפל.והואבפניואותוחיכהחישהוא

היהודישלגופתועללשבתבחייםשנשארהיהודיעלהשוטר
הלםההיודיהתכופףכאשרהרובה.קתאתולנשקשנרצח

שיניו.להיודיוהוציאבקתקוצ'אוסקאס

נספו.ושםלאוטיאןזמןלאחרהעצוריםהועברוהגזולבחלקם
הרחבהאלמהאנשיםשלושה·עשרהובלומעצרםלמחרתכבר

הספיקהירצחםלפניונקברו.נורושםהישן,ביהמ"זשלפני
כלפיקשיםדבריםלהטיח ) 50כבן(צבע,רבינוביץמנדל

ביןצעקתו.אתקטעהיריחהליטאים.ועוזריהםהגרמנים
טעפער),דעו(מ~טקעערשה·התנוריםמרדכיהיההנרצחים

עזרהבקריאתפנההואבעייהר.שבמכבי·האשהוותיקיםאחד

ה"יזי·היורים.ביןשהיוהליטאים,הכבאיםוידדייוחבריואל
שבדיוהרובהאתהפנהמהםאחדלבקשתו.לבשמולאזים"
המקומיהרופאגםהיוהקרבנותבין ...הוותיקהחברשללבואל
הרוקחוכןשיניים,רופאת-פרידהואשתוגינזבורגנחד"ר

רביםליטאיםעלמארדמקובלהיהגינזבורגד"רואתו.דימנט
הואאףשכר.ללאגםמרפאהיההענייםאתהסביבה.בכל
בחיים.אשתוואתאותולהשאירהרוצחיםאלבקריאהפנה

 :מיוחד""חסדאתוועשהאחדרחום""אישנענהלבקשתו
מיתתו.אתלהחישכדיהאוזן,מאחוריברופאירההוא

אתלנטושהיהודיםכלנצטווהכיבושלאחרכשבועיים
(שולהויף).שלידםובחצרבבתי·המדרשלגורולעבורבתים

לכולם.המקוםצרהיהבחוץואףרבבדוחקהצטופפוהאנשים
מהעיירההתחמקורביםמפלט.מקומותמחפשיםהחלוההיודים

יעבורעדמחסהלהםלתתבבקשהידדייםאיכריםאלרפנו
לשוב.נאלצוכולםכמעטנענו.בודדיםרקזעם.

מבתי·אחדאללביקורס.ס.קצינישלושהנכנסואחדיום
ראשוהרכיןלקראתם,קםכלבזרן,משה ,,זקן,יהודיהמדרש.
העלהזהדבר .)!טוב(בוקר "!מ~רגן"גוט :בקולובירכם

זקןאותואלאקדוחוכיווןהואהקצינים.אחדשלחמתואת
בראשו.כדורוירה

בחרוהםבית·המדרש.אלליטאיםשלכנופיהבאהאחדערב
בהןהתעללושםהחצר,אלוהוציאוןויפותצעירותבחורות

אכסון.רגם

והוכנסוהעיירהמתחוםבכללהיהודיםהוצאוקצרזמןלאחר
להתגוררהורשולאהםאולםבשיליאליס,הסמוךהיעראל

תחתשבוערתכמההוחזקוהאנשיםבמקום.שהיובקייטנות

מתו.וגםרביםחלוזהבמצבהליל.ובקורבגשםהרקיעכיפת

יוםיוםנלקחוהצעירות,הנשיםוגם ,המבוגריםהגברים
מיוחדים,ברשיונרתיכלו,חקלאיםגםלערבדת·כפיה.מהיער
היודיםכמהניצלוזהדברבמשקיהם.כפועליםהיודיםלהזמין
פלדמןוישעיהו·לייבפייבלהאחיםשניהכפרים.אלויצאו
ביח"רבעלסקראבונאס,מכרםאלביתם,בניעםיחדעברו,

סקראבונאס,להםמסרימיםכמהלאחרסמוך.בכפרללבנים
אתאליולהביאממנודרוששהקומנדנםמהעיירה,בחזרו

ביערובעברםלעיירהבנסעםאישית.בקורתלשםשלוהיהודים
רכושםוכלאח,דעדוהמיתםסקראבונאסבהםירההדר,ךשליד
בדיר.נשאר

היהודיםכלאתהיעראלהשלטונותהחזירויוליבסוף
הכפרייםהיהודיםכלגםרוכזובמקוםהאיכרים.אצלשהועסקו
הליסאים,החלותש"א)באב 'ד( 1941ביולי 2sב·מהסביבה.
קבוצותוהוליכוםהגבריםאתלהוציאהגרמנים,בהשגחת
במחנה·יהירמעתהכילהםאמרוסקזזמיאן.בכיווןקבוצות
הובלולמעשהביתם.בניגםאליהםיצטרפוובקרובעבודה

(האזנ·"הרי·השפן" :בשםשנקראוגבעות·החוללידהיהודים
לחסלם.הצורריםניגשוושםמאניקשט,קילומטריםמספרבערג),
לחפוררנצםרומעדריםקיבלוביותר,מהחזקיםגברים,כמה
שהיומשרבים,ספורט"ב"אימוניהועסקוהשארגדול.בור

וכןכרחםכלותעדולהחלישםהאנשיםאתלעייףמכוונים
גםההיה"מתעמלים"ביןדכא.עדולהשפילםבהםלהתעלל

ומפורסםגדוליהודיקדישביץ,קלמן ,,הרבאניקשט,שלרבה

בוקרלפנותהוצאותפיליןבטליתמלרטובה"."הצדיקבשם
האחור·רגעיועדהתנהגוטהרהובקדושההראשונההקבוצהעם

הזדעזעותם.עלסיפרובמחזה,שצפרהסביבהמןליטאיםנים.
הבורשפתעלביריותיוםבאותוההיודיםהומתולדבריהם

שלאכאלהואףפצרעים·קלגםלבורנזרקוכןלתוכו.ונזרקו
כלל.נפגעו

מהיער,ילדיהןעלהנשיםגםהוצאומכןלאחרשבועותכמה
שנידיושהראחת,אשההתייצבההבורשפתעלנרצחו.הםואף

בדבריםופתחההקטנים,ילדיהשניולידהקב),העשלשל(בתו
בהירוהליטאיםומעשיהם.הרוצחיםנגדבליטאיתנלהבים

לפיהילדים.עםיחדהבורתוךאלחיהבעודהוהדפוהמיד
באוגוסט 29ב"זההיהבליטא"המוני"טבחבספרהרשימה

תש"א).באלול 'ו( 1941

נגרפהזמן·מהלאחרבאדמהכראויכוסולאהקבריםבורות
וגופותנשטףהחולובגשם.ברוחותהדקהשכבה·האדמה

נחשפו.האנשים

שלבנריוניקאס, :היובאניקשטהיהודיםברצחהפעילים
בית·מסיקשלהחורגבנואיזדונאס, jהרכבתבקירבתאיכר

 ;מיילדתשלבנהמישקינוס, jבעיירהההידויםשלהמרחץ
מלבדםהמקום.מבניאלהכל-ועודביינוריוסבאלטרזזנאס,

ובשו·משאורלי,ליטאים"אקטיביסטים"קבוצתגםלעזרתםבאו
לאניקשט.ממסעחוזרים"אנו :אנשיםבפניהתפארולעירםבם
חיתה(אניקשטיהודיםשל-ייןבתוצרתשםעסקנואנוגם

יין·פירות)".בתוצרתבליטאדיועה

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחיםברשימת
 :הבאותבמליםקבר·האחיםמסומן ',בחלק

אחדקילומטרליאודשיקיאי,שלהתללמרגלות-המקום
 ;אניקשט-סקזזמיאןבכבישימיןבצדמטר 300מאניקשט,

נפש.-1500כ-הנרצחיםמספר ; 29.8.1941הזמן

רררת ,,rם

 , 369/29עמ'שאבלי,פנקסירושלמי,א.ז"ר
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אנישוק
) ONUSKIS ( 

ללטביה,ליטאשביןהגנרלעלליטא,שלבצפרן·מזרחהעיירה
דאקישרק.לעיד·המחרזצפוניתק"מ 24

יהודים.•ז;למשפחות 24בהחיו 1930ב•זtנת

האנציקלופדיהבעיירה.היהודיםקודרתעלעדריותלנראין
רצחו 1941שבשנתמוסדת, ) 716ע' ',ב(חלקהקטנההליטאית
חלקהמקומיים,הבורגנייםהלאומניםבסיועהגרמנים,הפולשים

ליהודים.היאשהכוונהלהניחמותרהמקום.מתושביגדול
לריכוזישהועבדואועצמהבעיירהנרצחואםיזרעלא

המקוםיהודיעםיחדשםונרצחוואב~לבדאקישרקהיהודים
והסביבה.

וראקישוק)אב~לגם(ראה

אנישוק

) KIS ~ ONU ( 

פרוץעםטרוקי.במחוזליטאבדדרם·מזרחקטנהעיירה

 3כ·ססהיהודיתהאוכלוסיהמנתההגרמנית-סובייטיתהמלחמה

-23נלמלחמה,השנינירםהעיירהאתכבשוהגרמניםנפש.

שלבראשותוליטאיםרוצחיםלהשתוללהתחילומידביוני.
ושדדוביהודיםהתעללוהםצמא·הדם.ז'ילירניספיאטדאס

בפומביניריהרצחונלוןאברהםהעירוניהנפחאתרכושם.את

לחקי·ונשלחונאסרורליטא•םיהודיםגבריםהראשון.נירםכבד

שםהוחזקוולילותימיםשלרשהבטרוקי.לנית·המעצדרה
לליטאים.היהודיםניןהפריזרהשלישינירםושתייה.ארכלללא

דקנהםוהושארומחדדי·המעצדהוצאוהליטאיםהאסירים
הליטאיםהאסיריםאתהיום,למחרת ,החזירוכאשריהדוים.

החדריםהיהודים.האסיריםאתמצארלאכבדדרי·המעצד, nל
כילאחד·מכןסיפרבחיים,שנשארליטאי,אסירריקים.היו

עקיבאשלרספוגי·הדםהקרועיםנגדיהםאתהדיצפהעלמצאר
אתשרצחולפניהעצורים.ביןשהיוויניק,ומונססינדדרבסקי

באכזריות.אותםרעינוהיכרהיהודים

עדנמשךזהכךמתמי.דבפחדהחזיקואנישרקיהודיאת

בבתי·הדמדשכולםאתקיבצואזתש"נ.השנהראשערב

החד·הזקנים,ואתבדגל,הוליכוהצעיריםאתלטרוקי.וגידשרם
הכיפוריםיוםבערבבעגלות.הובילוהקטניםוהילדיםלים

הסביבה.יהודיעםיחדאותםרצחובספטמבר, 30תש"ב,

דובםהסביבה.איכריאצלשהסתתרואנישרקיהודימביןהיו

ונורו.נתפסו

היאזלרדסקי.קיילההצעידהלאשהאירעהאיומהטרגדהי
אחרימידתינוק.ילדהובדצמברבגרדןאיכראצלהסתתהר
(מתגודדז'ילירניספיאטדאסהרוצחעל·דיינתגלתההיאהלדיה
בכפורתינוקהעםעירומהארתהסחבהואבארה"ב).היום

והדגם.בהםידהושםהיעדעדהדםספוגתבכותנתהובשלג
נשארואלקסה,סטאניסלאבכדוגמתחרמנים,לאיכריםהודרת

בחיים.הידויםמספר

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקבדרת·האחיםבשרימת

 :הבאותבמליםבטרוקיים nקבד·האמסומן
 ;האגםשפתעלמטרוקיק"מ-3כואדניקאי,יעד-המקום

נשיםגברים, 1,446-הנרצחיםמספר ; 30.9.1941-הזמן

וילדים.

חזיריםמוזנח.ההמוניהקברהיההמלחמהאחדישניםכמה
היהודיםלמאמציהרזותשם.התגוללוגופותואבדיבונברו

מצבה.עליווהרקמההקברסודרבסביבהבחייםשנשארו

זבקורות

מיקלאשבסקי,נחום ;בני·ברקבלון,יהודה ;יפוקורן,יהודיתעדויות

אזור.

טרוקי) :(ראה

ארז'ווילקי
) ER2VILKAS ( 

חיוהשראהבשנתירדבודג.על·דיליטא,שלבמערבהעיירה

כברלעיירהפלשוהגרמניםיהודים.שלמשפחות soכ·בה
 • 1941ביוני-22בלמלחמה,הראשוןנירם

ומלאכה,רוכלותזעיר,מסחרעלחיתהפרנסתםהיהודיםדוב
מעמדהחזיקזהכלטובים.היושכניהםהליטאיםעםוקשריהם

באחתלהםשהוקצהלגיטרהיהודיםכלהוכנסוואזשבועייםדק
על·נתפסוהיהודיםבתיבעיירה.והקטנותהצדותהסימטארת

הליטאים.ידי
לנית·הכנסתמהגיטרלעבורהיהודיםכלנצטרדבאוגוסט 1sב·

לקחתנאמרמשפחהלכלמשפחרת·משפחרת.שםולהתרכז
היהו·הספיקואךביותר.והחשוביםמהדרושיםמטלטלין,צרוד

היהודיםעגלותיהם.עםאיכריםוהגיעולבית-הכנסת,לעבורזים
צררחתהיםכלהקרובה.לבאטרקוהוסערהעגלותעלהועלו

להם,צפרימהליהודיםנתחוררלפתעמהם.נלקחוומטלטליהם
מכרים,ליטאיםאלברחאחדכלהמרבית.בריחהוהתחילה

על·דייוברצחונתפסומהבורחיםרביםומחסה. t.1מקללחפש
שהצ·אלההמובלים.היהודיםאתשהקיפוהליטאיםהשומרים

איכריםלנתיהגיעוהליטאים,השומריםטבעתאתלעבורליחד
דלתותיהםשסגרווישהסתירוםרגםאותםוקיבלוישמכרים.
כלשבאה.מתוךראםהשלטונותמפניפחדמתוךאםבפניהם
 • 1941ספטמברתחילתאראוגוסטבסוףשםנרצחוהאחרים

אשדואחריםוויצ'ירס S!דאקמאזרדאיטיס,האיכריםידועים

זמןהליותיכלולאהמסתתריםהיהודיםרוביהודים.הסתירו
למקום.ממקרםבודדיםוהיואחדבמקרםממושך
ממשפחתמכתבשאורליבגיסונתקבל 1943בינואר 16ב·

בטאוו·בבית·הסרהרוהוחזקהשנתפסהמארז'ררילקי,גולדשטיין

לאיכריםותופרתסורגתחיתהוהאשהבשירותיםעבדהבעלדיג.

למחייתה.ומשתכרת
גב'חיתההשראהשנותכלאתלעבורשהצליחואלהבין
אחרישמסרההעדותהיאואופייניתמעניינתמזרנטד.צילה

 :השחרור
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בתראשתו,ישעייביץ,גיסיהקטן,בניאני,"בעלי,
וראובן,ררלררל-שרשבסקיחירששלבנירושניהקטנה

יריות.שמענוליטאי.רופאשלבעליית·רג,גהסתתרנו
שעהלהימלטניסראשרביהודיםשידרהםהליטאים
העיירה.מןשהוצאו

ברטק·הכפראלהלכנוללכת.הרופאלנראמרבערב
ימיםכעבורואולם,לכיתר,אותנוקיבלאחדאיכראץי'.

יצאנואחרינו.מחפשתשהמשטרהאומרבאאחדים

רבהונתגלהבכפר,מצררנערךפעםאחר.איכרומצאנו
וילדם.ואשתוהואראפייקר,זבאהרבארז'ררילקי,של
שלבגררןמחסהמצאנואחר·כךבמקרם.ברבוררהם

 17שחר,עםאח,דששינירםשמר.ברטקרסאחר,איכר

כילנר,ואמרועגתלסרסהאיכררתם , 1941בנובמבר
ואנחנועז,קררשררנחרץמלח.לקנותהעירהנוסעהוא

אפפהנעימהחמימותלהתחמם.כדיהביתאלנכנסנו
לחזוריכרלנרלאכךומשרם ,מידנרדמורחםהילדיםאת
שוטריםהחלוןבעדראינופתאוםהיום.כשהאירהגרוןאל

ופתחהביתמןראשוןפרץבעליובאים.קרביםליטאים
הוארהבהראהביער,כברנהירתוהיער.לעברבריצה
אלרוץחזרחראאחריו.באלאאמתנואיששם.לבדר
הליטאיםברם, .היעראלארתנרגםלהבהילכדיהכרפ

חלל.נפלרהראכדררי·מררתברושילחוברהרגישו
והסתכלוהבקתהאתהקיפוובאר,נקהלורביםאיכרים

הםהאחרונים.ארז'ררילקייהודינתפסוכיצדבמחזה,
הובילהשהמשטרהשעהלעג,בקריאותאותנוליוו

ואשר·הוצאוערבלפנותבששארז'ררילקי.לכלאאותנו
הםכיהלם,אמררששרבסקי.האחיםהכלאמןנםי

קלהשעהחקיהר.לשםתחנת·המשטרהאלמובלים
שמעברבנר.ואתישעייביץגיסיאתהוציאולאחר·כך

עגלההגיעהחשיבהעםבית·העלמין.מעבריריות
גיסתיאתאותי,הוציאוהכאלמןסוסים.לשנירתומה
מובליםשאבראמרר,לנוגםהשתים·עשרה.בתוידלתה

תחנת·המשטרה.אל
טולרשיסהליטאיםהשוטריםשניישבוהעגלהבתרן

בית·אלאות.נוהביאובידיהם.ורוביםרשפודווילוס
מעללרדתרנצטןרינרהשעראתפתחהשומרהעלמין.
נטלניאחדליטאיממקומי.למושיכולתילאהעגלה.
ליטאילקברים.עדהוליכניהואלדרת.ליוסייעבזרועו
התחננתיבגדי.אתמעלירקועאליניגשמרצקיס,אח,ד
אתצררחראלעררי.כותנתיאתלפחות,שישאיר,אליו
כיצדאזראיתילו.רחלךומהירבשקהמלבושיםכל

והןרבתה,גיסתישלפניהןאלבאקדוחטרלרשיסיורה
נופלות.קורסות

ונאיעיני,צורבתאשחשתיבי.שפרדווילרםירהאז
עדמאזני.באחתקלפצועהרקהייתיאולםנפלתי.
שניראיתיקמעההתרומתיוכאשרהאתוששתי,מהרה

כנראה,פשטו,הםובתה.גיסתיסביבטורחיםרוצחים

הגבוהה.לגדרעדהגתעיזחילהאגבמעליהן.בגדיהןאת
הקברים.ביןאלונפלתיהחולשהופקדתניחזרהשם

נוחותיבשארית "!"רוצי :קוראקולשמעתיבשכבי
ראיתיאיכר.בקתתאלוהגעתיצרתיהגדר,אתעברתי
בכותנתיואנימרחוקחלון.בעדראשומוציאגערוהנה

היריות.מןנמלטתיאםרשאלניאליוקראניהלבנה,
צמרלכרישתמכרנהעלליחררהחראהכל.לוסיפרתי
המכונהלתרדנדחקתיבתוכה.להסתתרשאנסהראמו

נרדמתי.ומיד

רעבנדודים,מרות,אימישלשניםשלרשעליעבור
 2ב·הסביבה.איכריאצלהסתתרתיהעתרכלותחלואים,
לאוויריצאתיואניהאדום,הצבאהגיע 1944באוקטובר

החפשי.

הנ.ק.רר..דאלנקראתיהשחרורלאחרשברעותכשלרשה
זכוריםאםשאלני,גםחיי.למאורעותחקרנייהודיקצין

בבית·היהודיםאתשהמיתרהשוטריםשלשמותהיםלי

שלשמותיהםאתדווקאאבלחלש,היהזכררניהעלמין.
וי· mשרפטןלשריםהשמותאתמסרתיזכרתי.הללו
ממקומו.הקציןניתרשפודרוילרס,השםאתבשמעולרס.

נקראתיזמן·מהכעברוקרא.- !הואבידינוהרי

שפרוורי·אתהרארנירשםלארז'ררילקיהסמוכהלטאררריג,
הרזהאחרלהד"ם.-הכחישתחילה,מיד.חכותיולרס.
נתלה".רהראצבאי,משפטלרנערךהכל.
בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :נהאותבמליםבבאטרקקבר·האחיםמסומן ,'בחלק
מהעיירהק"מ sר·מטאורריגק"מ 18באטוק,יער-המקום

מספר ; 1941אוגוסט-הזמן ;אנטיסהנהרגררתעלבאטוק.

נשים. 300כ"-הנרצחים

מקררות

ושם"."ידארכיון ,סרמזובצילהעדרת
שאבלי.פנקסירושלמי,א.ד"ר

באטרק) :(ראה

בובט

) BABTAI ( 

 28נ~רויאז'ה,הנהרגדתעלקרבנה,במחוזנמצאתהעיירה

היחרדיהישובמנההנאציהכיבושלפנילקרבנה.צפונהק"מ
משפחות.-40כבמקרם

בעיירה.היהודיתהעדהארכוןעליהודיםמפיעדרתבדינואין
והמםהסובייטים,שלבפרסומיםמוצאיםאנומסויימרתידיעות

הלאו·שםהקימולנובטהגרמניםכניסתעםשמידלמדיםאגר
ראש·עמדוהשלטוןבראשמקומי.שלטוןהליטאיםמנים

הנפהמשטרתוראשיאנרשארסקאסירסטינאסלשעברהעיירה
גריגאלארריצ'יוסהררטרינאריהחובשועוזריהםטרז~בוניארריצ'ירס

"מלאכת·הקרדש"בראשעמדואלהכאטקוס.לשעברוהקצין
בהם.וההתעללותהיהודיםרציחתשל

ביניהםיהודים, 316ביריותבנובטנרצחוליטאיםעדויותלפי

רז~נדזי'גרחל.בניגם
התאריך :פעמייםבנובטיהודיםרצחנזכריגרבדר"ח

שמרנהנרצחוזהנירםכיונאמר , 1941ביולי 1ה·דהואהראשון
 28ה"חראהשניהתאריך jיהודיםשישהבתוכםקומוניסטים,

יהודיות, 41יהודים, 20נרצחויוםנאותר- 1941באוגוסט

נפשות. 83הכלבסך-יהודיםילדים 22
ומוtכרמסריימתתקופהרקכוללהואמלא.אינויגרדו"ח
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 • 3םלרגת·המבצעפעולותעלרק

"אדיבות"המקומיתהמועצהראשגילהההמוניהרצחלםני
אלפיםתשעתלוימציאואםכיהדויע,הוא :עיירתוהידויכלפי
אתלדייומסרוההיודיםמהשמדה".אותם"יצילהוארובל,
לידיהיהודיםכלאתהסגירהיוםלמחרתאבלהדרוש.הסכום

סרסעלרכובהרצח.מעשיעלפקדעצמווהואהרוצחים,
הקרבנותאתלפשוטהורההיורים,בידהסתובבבדירומגלב

 .והרצחההתעללותהוראותביצועעלאישיתוהשגיחעירומים

למורת,הבדרניםשלהיללותלשמעונהנושיכוריםהיוהיורים
ההשמדהמסעעלמבתיהםיז.tהסתכלרהליטאים,על·דיובעברם

אתמובילים"אנו :צעקולאדי,בשמחהרמיבכאבמי-
 ...לשתות"הבהמות

בליטא"המוני"טבחבספרהמופיעהקבררת·האחים,ברשימת
 :כדלהלןקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

שלהימניבצדמהעיירהק"מ-2כנובט,חורשת-המקום
-הזמן ;נt:זרריאז'ההנהרגזרתעללקלאיפהד,בכיורןהכביש

גברים, 91-הנרצחיםמספר ; 1941באוגוסט 31ר"ביולי 17
וילדים.נשים

םקדרדת

 ; 292 ; 138 ; 131עמ• , 1965וילנה ',אחלקבליטא"המוני"טבח
293 ; 294 , 

בוגוסלאווישוק
) BAGAILAVISKIS ( 

משפחות-10כברחיוהשראהבשנתרילקרמיר.במחוזכפר
יהודים.של

"אקטיבי·שלקבוצותבמקרםהתארגנוהגרמניהכיבושעם
נרגשת.בדיביהודיםטיפלואשרסטים",

באלולי"ג ,'וביוםנרצחורשםלררילקרמירהועברוהיהודים
רמקרמרת·הישרבהעיירותשאריהודיעםיחד ) 5.9.1941 (תש"א

שבסביבה.

רילקרמיר) :(ראה

בוטרימאנץ

) BUTRIMONYS ( 

מדרייקרישוםלפיאליטה.במחוזליטא,שלבדרומהעיירה
 183הכיבושבזמןניספרבחיים,שנשארוהעיירהבנישעשר

יהודיות.משוכחות

למלחמה.הראשוניםבימיםכברלעיירהנכנסוהגרמנים
גרמניםבהנשארולהתעכב.בליהעיירהאתעברצבאם

משפחתבביתהאדום""הצלבתחנתלעצמםהקימואשראחדים,
באליטה.ונמצארופאשהיהגבאי,

הםמהגרמנים.להוראותחיכולאהמקום,תושביהליטאים,
ביהודים.ולהתעלללהכרתהרכוש,אתלברזמדיהחלו

בית·מרזחבעלהיההוא . rשימלביצחקהיההראשוןהקרבן

אתחומדהקלעים)(אגודתה"שארליסטים"מראשישאחדוידע

ניסהלביתומתקרבהליטאיאת rשימלבראהכאשרעסקו.
תלוינשארהואופצעו.ברירההליטאיהחלון.דרךלהימלט

התירלאהליטאיוהמרות.החייםביןמפרפרהחלון,אדןעל
להתקרבשהעזמיכלעלברובהוראייםרפואית,עזרהלולהגיש

נשמתו.הוציאאשרעדתלוינשארכןהפצוע.אל
ואנסר.בזזוהכר,היהודים,לבתילילהמדיהתפרצוליטאים

בחורנעמדאחדיוםוהשפלה.עינויתעלוליממציאיםהיוהם
יהדוירכושעמוסהמשאיתעל·דיהשוק,באמצעצעירליטאי
ולנשקלפניוברןלכרועבמקרםשעבריהודיכלוהכריחשזר,ד

היהודיםשאחדמספרבחיים,נשאראשרגבאי,א.ד"רידו.את

מפקדעל·דיינאנסהאשרלבתר,עזרהוביקשאליופנה

בעייהר.המשטהר

ההיתפקדיםל"עבדוה".לצאתצריכיםהגבריםהיובוקרכל
כלםיבידיםי.לבצעחויבוהעבודהאתבתי·השימרש.אתלנקות

רביןמעצרםי,ברצעוהראשוניםבימיםכברלהם.ניתנולא

כאשררליטררין.ארכוכסנדררינצקי,ב.המוריםהיוהעצורים
אתאליהצירפוהעיירהדרךרוסיםשבוייםקבוצתעברה

היהדוים.נורולאליטהבדרןהעצורים.
קיבצוהםלעיירה.גרמניםקבוצתהגיעהמהזמןכעבור

ספרי·התרהראתלקרועעליהםוציורבבית-הדמרשהיהודיםאת
אתשבעיירה.בנפחיותבאשולהעלותםספרי·הקרדש,ואת
בתורה,וגדולנלהבציונישהיהריטקינ,דאברהם·משההרב

לשבוראילצוכרכים,בארבעהארם""תרעפתהספרמחבר
כלחויבוהגרמניםהוראותלפיבית-המדרש.שמשרתאת

בסביבה.לאיכריםלעזורכדיחקלאיתלעבודהלצאתהיהודים
פילירניסק.בעיירההמשטרהמפקדמסר 1941ביולי 15ב"

 :אומרהדר"חשל 22סעיףהמצב.עלדר"חהמחוזלמפקד
-2,000כחיםיבעייהרמארד.אקטואליתהמיעוטים"בעיית

 23בסעיףהקרובים".בימיםלסדרחיהצריךאותםיהודים,

בחרשהמארד.טובהתושביםשלרוחם"מצב :ממשירהוא
ליטא.לשיקוםולתרוםהגרמנילצבאלעזורכולםהחלטת
ההולכיםקומוניסטית,הכהרבעליהאנשיםהםמהכלליוצאים

מהרלחסלרצוימחם.העירתנוקההזמןובמשךומחוסלים
ולפתחאתםהפעולהומשתפיהקומוניסטיםאתהאפשרככל
בעיר".המסחראת

בתחילתערלה.ארזןעלנפלהלאה"אקטיביסטים"בקשת
אצלהעובדיםהיהודיםכלאתלעיירהלהחזירצריצאאוגוסט
להתיציבנצטווומעלה 15מגילהגבריםכלבסביבה.איכרים

אלהמתוךהעירתי.ביתשלפניבכיכרבאוגוסט, 12 ,'גביום
למשרדיוהובלוצעירות-11 ,גברים 83הוצאושהתייצבו

לאליטה.הובלובלבדתחתוניםובבגדיםהופשטוכאןהמשטרה.
הואוברהיהודיםמאחדפתקמביאיםליטאיםהיופעםמדי

בגדים.ארערךדבריכסף,הפתקלמביאלתת"מבקש"
עםשלימות,משפחותגםלאליטהלשלוחהחלוהזמןבמשך

התחילווהםהיהדויםבלבדאגהעוררהדברוילדים.נשים
ל"עברדה".האנשיםהעברתעלהסיפורבאמיתותספקלהטיל

אבנורההמשלוחיםשבאחדהעובדה,הגבירהחששותהיםאת
נוראשמשהרפחדו,היהודיםלילדו.לעזוררצהכאשרלמרות
לעיירותשליחיםנשלחוהללו.הפעולותכלמאחורימסתתר

בלילהיהודים.רצחעלאיובבשוררתהגיעוומכולםהקרובות
העיירהאתליטאיםבריוניםהקיפובאוגוסט-22ל 21 "השבין
העיררבגםהיההעצוריםביןנשים. 1sר·גברים 100ועצרו
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לרבהבגדים.אתפשטומאלהגםויתקין.משה·אברהםר'

נקשורהיהדויםכלהפןר.כרבעלראשובשר mהזקןאתתלשו
הרבלדיותרהחזקיםלאליטה.רבלר mבחרטי·תילזוגרת·זרגרת

רת.,בעגלהעדברווהחלשיםברגל

פון.יהודיכללבוטרימאנץהובאובאוגוסט, 29ששי,נירם
היהודיםכלעלפקזרהצהרים,אחרי 2בשעהיום,נאותר

הופשטוצעירים,וגבריםנשיםהוצאושםהעיר.בכיכרלהתאסף

היהודיםכלעלפקדוגםירםבארתרלאליטה.והובלומבגזיהם
ורחובהטטריהחרוב :רחובותבשניולהתרכזבתיהםאתלעזוב

קליזז',

מבתיהםהיהודיםאתהוציאובספטמבר sל·-1השביןבלילה

בספטמבר, 7ב"לכן,קודםיוםהמשטרה.בחצראותםוריכזו
הובאוכןמסטוקלישוק.היהודיםכלאתעגלות 40עלדב,איו

תחנת·המשטדה.בחצררוכזוכולםופרן.מבידשטאןהיהודים

היהודיםכלאתריכזו , 1941בספטמבר 9בערב,שלישיביום
האחד :חפוריםבודותשניכברהיושםקלידז',רחובבקצה

שממנומקוםדחוק,יותרקצתוהשניגודאיטיסשלביתועל·יז

הדרכים.לתיקוןחוללקחתנהגו

לקצהמביאיםהיוהמבוגריםאתמהילדים.הופרדוהמבוגרים
עלפרציקוביץיצחקהתנפלאחתבקבוצהברם,.ויוריםהבור

לחייו.קץשמהיריחלחבקו.וניסההרוצחיםאחד

נקברודובםבהם.וידוהבורלתוךבפשטותדחפוהילדיםאת
של-יותרהגדול-האחדקבדות·האחים,בשניחיים.

 9 ,'גביוםמותםאתמצאוהילדים,שלוהשניהמבוגרים,

ידלים soo-,מבוגרים 960תש"א),באלול(י"ז 1941בספטמבר
ופרן.בירשטאןסטוקלישוק,בוטריאמנץ,היודי-

לכספרסקסישמו(ששינהכספידיונאם, :-היוהרוצחיםראשי
הטוחן,אודבאנאוויצ•יוספראשקיס,סוויצקי,בקנדה),חופשירחי

ואחדים.קומוניסט,קודםשההיסינרבסקיסהנגר

גברים, 67בברטדימאנץנרצחו 9.9.41שב"נמסריגרבזו"ח

ילדים. 303 " 1נשים 370

בליטא"המוני"טבחבספרהמופיעהקבררת·האחים,ברשימת

 :כדלהלןבבוטדימאנץקברות·האחיםמסומנים ,'בחלק

 ;מסומןאינו-הזמן ;היהודיבית-הקברות-המקום . 1
לחמישים.מעל-הנרצחיםמספר

בוטרימאנץפ-יבושיו·מהכבישק"מחצי-קלדיז'כפר . 2
נשיםגברים, 740-הנרצחיםמספר ; 9.9.1941-הזמן ;נאי

וילדםי.

מקררות

ד"ר jדברגררסקימ.על·ידישנמסרהכפיז"ל,בדיארסקיחנןעדריות

הרשקרביץ.ר. jגבאיא.

לזנלקי.רבקהשלונכתבה

בויד
) B(JDA ( 

מדיאמפרל.במחוזליטאשלבדדרם·מערבהקטנהעיירה
היודים.שלמשפחות 1sכ·בהחירהשראהבשנת

 .בודייהודישלהאחרונהזרכםעלמוסמכותדייעותלנראין
כגורלהיהוגורלםלמריאמפולאולפר~ןשהועברולהניחיש

שם.ההיודים

שבשנתמוסדתהקטנה"הסובייטיתהליטאיתה"אנציקלרפדיה

שנייבר,י.משפחתהפאשיסטיםהלאומניםבידינרצחה 1946

שנמלטהארהשראהבשנותשהסתתהריהודית,משפחהכנראה
וחזרה.לברית-המועצות

מריאמפרל) ,ד 1$פר :(ראה

בולניק
) BALNINKAI ( 

והנחלפירשההאגםלחופירילקרמירבמחוזקטנהעיירה
בעיירהלמליאט.בכיורןלרוילקומירמזרחיתק"מ-20כלרכשה,

באגמיודייגרוכלותזעיר,ממסחרשהתפרנסויהודים, 230כ"חיו

הסביבה.

כנופייתלהשתוללהחלההעיירהמןהסובייטיםנסוגוכאשר
הםפודינרקאס.בשםליטאישלבהנהגתוליטאים,רוצחים
 ,לויןשמראל·הידשהיהודים,התושביםאחדשללביתוהתפרצו
ובצחוקבכדיוניםלמרותדקורילדיוארבעתאתבידיה.רהרגהור

 ...רצוןשבעתכברכעתהיאאםושאלולאשהפנורעלמלא
שהרבעההסובייטיםמשלטוןהרצוןלשביעותחיתההכוונה
שהתע·לאחרראשה.שערותמרטההאשההאשה.על·דייקודם
כלאתגירשוקצרזמןלאחרלמורת.בהידובמסכנהללו

הלכוהגבריםלפרדזלווה.וטף,נשיםאנשים,היהודים,התושבים
בעגלות.הובלווהזקניםהחלשותהנשיםהילדים,בדגל.

פיברנייהביערברלניקיהודינרצחופודזלווהיהודיעםיחד
באלול(י"ג 1941בספטמבר sב·כנראהרילקומיד,שמאחודי
תש"א).

מקוררת

בת·ים.גלרך,פאלקעדרת

פדוזלדוה)רילקרמיר, :(ראה

בזיליאן
) BAZILIONAI ( 

חיוהשראהבשנתשאורלי.במחוזליטא,שלבצפונהעיירה
יהודים.שלמשפחות-20כבה

הליטאים.ה"אקטיביסטים"התארגנוהגרמניםכניסתעם
כעברוגיאלים. $tורירנאםזאגיאנסקיםפיאטראםעמדובראשם



 2$3השדהערי

רבהבצפיפותושרכנומבתיהםהיהוידםגורשושנוערת•כמה

המ·הזמןכלבמשךמסביב.אשרבתיםובכמהבבית·המדרש
בהם.ולהתעללהיהודיםרכושאתלי::דרדה"אקסיניסטים"שיבר

בגסותוהצטייןונמכרת.בהשפלותמלווההיהעצמוהגירוש

 סאנ;י,;;•ידוע,כךרצח.מקריגםהיומיקרצקיס.םיאסראס

סקורדאנסקי,מ·זtפחתברצחהשתתףו~גיאליס

יחדניספר,ו·זtםלז'אנרהיהדויםהועברו 1941אוגוסטבסוף

תש"בהכיפוריםיוםשלמחרתנירםוהסביבה,ז'אנריהודיעם

) 2.10.41 (. 

ה"האקטי·גםלהשתתףבאונז'אגרנאזיליאןיהדוינרצח

מנאזיליאן.ניססים
בז'אגרהטבחבביצוערכןבהתעללויותהרכוש,בשזירת

קאיריסבוטרילה,אלפונסאסבאכזריותםוהצטיינוהשתתפו
וטאסקוס.מ~דראוז'יסבמקום,המשטרהמפקד

הרצח.לביצועבמקרםליסאיםבהתחלההתנגדושגייזרא.לפי •

מקדדרת

שרקיאן).(ראהשגייזרא.של:ודותו

 • M-9/15 ) 6 (ושם""יד ,ויזנטאלארכיון

בטוק
) BATAKAI ( 

יהודים, 88בהישנו 1923בשנתטאווריג.במחוזקטנהעיירה

עודלפורענותנודעההעיירההשואה.בשנתמספרםידועלאאך
הראשונההעלילהנפלהכאןהראשונה.·העולםמלחמתבעת

להתנכלורוציםהגרמניהאוייבלטובתמרגליםשהםיהודיםעל
היהודיםנצטוו 1915במארסהרוסי.ולצבאהמקוםלתושבי

פגרשזרקועליהםהעלילושעה.מחציתתוךמהעיירהלעקור
אתלהרעילכוונהמתוךהצינוריתהבארלתוךחתולשל

המקום.תושבי

כניסתעםבאטוקליהודיאירעמהמדוייקותידיעותלנואין

ידועלמלחמה.השניאוהראשוןביוםכברלעיירההגרמנים
הסביבהמערייהודיםקבוצותלשםהובאוהזמןשבמשך

במקום,היוונרצחו.ואחרות)ארז'ווילקישקודוויל,(טאווריג,

הרוסישהצבאגמוריםבלתיגדוליםצריפיםהרכבת,בקירבת
לטבח.המובליםאתמביאיםהיולשםבבנייתם.התחיל
בדו"חותמופיעהמקוםאיןכישם,נרצחוי;:זודיםכמהידועלא

פלוגת·אנשינגדבגרמניה,אןלםבעירבמשפטקא.ר. 1$שטאלשל
בסוףאחתהוצאה-להורגעלרקסופרבטילזיט,המבצע

-1800ל 1500ביןהיוזובקבוצהספטמבר.תחילתאואוגוסט

גםבהוהיויתכןאחרים.וממקומותמטאווריגוילדיםנשים

מארז'ווילקי.באוגוסט-15בשהוצאוהיהודים
פקידיעל·ידיבוצעהרצחכיקובעיםבית·המשפטמימצאי

למפקדוהציעשווארץהנאשםליטאים.ושוטרי·עזרהגישטאפו

נתקבלה,לאהצעתויושביהם.עלהצריפיםאתלפוצץבא.המה
לרצחםהוחלטהקרובה.במסילת·הברזליפגעשזהחששוכי

בירייה.

שאורכוהגדול,קבר·האחיםאתבעצמןלכרותאולצוהנשים
כשהאנ·ז.:-יםקבוצות,קבוצותהובאוהקרבנותמטר.-100להגיע

עליהםהיהמורא.ואחוזימוכיםצמאים,רעבים,תשושים,
ונרצחים.הבורלפתחמובאיםהיוהםעירומים.להתפשט

כשה·הליטאים,שוסרי·העזדעל·ידינעשתההפעולהעיקר
המחזה.אתומצלמיםעליהםמפקדיםגרמנים

לו,גילהשווארץשהנאשםסיפרבמשפט·אולםהעדיםאחד
בפניוהציגרגםוהילדיםהנשיםרצחאתביצעוהליטאיםכי

עירומהיהודיהאשהסוחבליטאישרטורואיםבהתמונות
השגיחונידוראשהשערותאתהאחתנדיומורטביצות,לתוך

לעופה.אקדוחמצמיד

יי"שחולקהליטאייםשלשוטריםסיפרוגםבמשפטהעדים
הנרצחים.מנגדיקיבלווכן

 "בליטאהמוני"טבחבספרהמופיעהקברות·האחים,ברשימת
 :הנאותנמליםבבאטוקקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

מהעיירהק"מ 5מטאווריג,ק"מ 18באטוק,יער-המקום

מספר ; 1941אוגוסט-הזמן ;אגסוסהבהרגדותעלבאטוק

נשים. 3כ·סס-הנרצחים

מקוררת

KZ Verbrecl1en vun Deutscl1en Geschichten, Band 11: Der 
. Pruzess zu Ulm 

בטיגולה
) BETYGALA ( 

שלבמרחקונמצאתואסיידבמחוזקטנהעייהרהיאבסיגולה
לברית"מגרמניהביןהמלחמהפרוץעםהמחוז.מעירק"מ 12

בכסיגולה.מוצביםהידלאגרמניםהיודיות.משפחות 11בהחיו
עמדבראשםבמקום.השליטיםהיואשרהליטאים,עלסמכוהם

ברכתומנעלאהמבוגרהכומרגםפלאנקיס.הצעירהכומר

ויאצקוס.יורגייטיסהיוהרוצחיםראשיהזוועה.ממעשי

תיובאימת·מוות.היהודיםאתהחזיקושבועותשלרשה
מיניבכלאותםומעבדייםרכושםאתבוזזיםבהם,מתעללים
 6 :היהודיםאתחילקויוליבמחציתומשונות.שונותעבודות

בזזזציסיה,אשרויניק,נדלהיהודישללאחוזתוגורשומשפחות
ואגר·לאחוזתהרגלומשפחות 5ו·מקרוק,ק"מכ·דל illמרחק

סמולנסקי,ואחרוןויניקשלמהליהודיםשייכתשחיתהפיאי,
היהודםיהוחזקוהמקומותבשנימאייראגולה.ק"מ-4כונמצאה

יזtבועות.כשלושה

(שאו·ה"קלעים"האחוזותשתיאלהגיעואוגוסטבתחילת
היהודיםאתכלאוהםגאיגאלאוויצ'יוס.ובראשםמראסייןליאי)

הליטאיםשכוונתלאומללים,הובררמהתנהגותםבאסמים.
אחתרקאךלברוח,ניסראחדיםארחם.לרצוחהיאהמזויינים

הליט·ולברוח.באסםצוהרלשבורהצליחהפרדימן,חיהמהם,

לחורשהלהגיעהצליחההיאבה.פגעולאאךאחריה,ירדאים
ממקרםהענפה.בצמרתוהסתתרהאורןעץעלעלתההקרובה,

ביצעו.שהליטאיםהרצחמוראותאחרילעקוביכלהמחבואה

חדשיםתשעהבןתינוקנברחהרוצחיםהוציאואידראתההיא

נאבקיםאידראתההיאלשניים.אותרושיסעראמרמזרועות
אחיםשניוכןאברהם,בןיוסףהעיירה,שלהצעירהשוחט

צרורותורקהרוצחים,עםויניק,רמיכאל·אליעזרצבי·אפרים

חיהירדהשהחשידלאחרלמאבקם.קץשמואוטומאטימניזtק

שהצליחהעדאיכרים,אצלבנדודיהוהחלהמהעץפדידמן

הזרועה.שנותאתלעבור
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הםגםכמקום.הרצתכיוםהירלאשלמהואחיהויניקמינה
עשריםלמקום.ממקרםבסביבהונדדומכריםאצלהתחבאו

והוצאויניקשלמהנתפס 1944בינוארמחבואם.החליפופעם
השחרור.ליוםוהגיהעזכתהמינהלהורג.

עצמותהמלחמהאחדיהועברוהעיירהיוצאישלביוזמתם
הרקמההקברעלאייראגרלה.יהודישלים nלקבר·האהקדושים

שנרצחוסובייטיים,אזרחים 500נחים"כאן :כתוברעליהמצבה

שמדוברלעובדה,זכראידההיטלריסטיים".המרצחיםבדיי
ביהודים.

מקורות

אשקלון.שכלכיץ,מינה ;כרקכניפרידמן,חיהעדריות

בייסיגולה
) BAISOGOLA ( 

משפחותבהחיוהשראהבשנתקידיאן.במחוזקטנהעיירה

אחזרת.יהודים

ק iלקרכולםהובאו 1941ספטמברבתחילתאואוגוסטבסוף
קררקיהודיעםיחדנרצחותש"א)באלול 'י( 2.9.1941וב"

שם.בקבר·האחיםונקברו

קרדק) :(ראה

בירז'
) BIRZAI ( 

 ooo,3כ·בהחיוהשראהבשנתליטא.שלבצפרנו,וז nעיר·מ
 • 1941ביוני 26חמישי,ביוםהעידאתכבשרהגרמניםיהודים.

לטביה.מכירוןמהצפון,בארהם
הליטאיםה"אקטיביסטים"אתהגרמניםמצארכברבבראם

עמדה"אקטיביסטים"בראשבמקרם.ושולטיםמאורגניםכשהם
ז'יאררה.·הדיןעררך

ביהודים.והרצחהתעללויותהנגישות,החלוהראשוןהיוםמן
שנילרין.אברהם-זלמןהיהודיהרופאהיההראשוןהקרבן
מהביתיצאואךחולה.לבקררהזמינהררלביתובכנסרליסאים

יהדרה·לייבר'בירז',שלהרבורצח-ו.ברופאמהםאחדירה
הצעירגםקהילתן.למעןלהשתדלש"העז"עלנרצחברנשטיין,

דרמהגורללמורת.בררההרב,עללהגןניסהאשרבדר,מוטל
ביער,להתחבאניסההואקין. $'1אפטהצעירלרופאגםזרמן
ררצחרהר.תפסרהרה"אקטיביסטים"אך

כלקירשרן.זרדעררך·הדיןמשפחתשלגורלההיהמזעזע
ידדיים.שנחשבוליטאים,אצלמחבואלמצואניסתההמשפחה

שנינרצחותחילהלרשויות.המשפחהאתהסגירוה"ידדיים"
אתולבסוףהאשהאתרצחור·כך nאהרריהם,לעיניהילדים

עורך·חדין.

קשרוה"אקטיביסטים"העיר.שלהשוחטנרצחרבהבאכזריות
דרךהשוחטאתסחבהסוסדוהר.סרסשלילזנבוזקנואת

שמת.עדהעיררחובות

בתיהםאתלעזובהיהודיםכלנצטוו 1941ביולי 26ב"
עלובותסימטארתכמהנקבעולגיטוכמקרםבגיטר.לגררולעבור
רבית-הכנסת.לבית-המדרשמסביב

במיוח,דיהודים,גבריםהמעצרים.פסקולאהזמןכלבמשך

אחריםובמקומרתהיהודי·הקברותבביתונרצחיםמוצאיםהיו

לה.ומסביבבעיר
 , 1941באוגוסט 8ביוםהתחילהיהודיםשלהסופיהחיסול

כלתובלובערב 7רעדבבוקר 11משעהתש"א.באבט"ר
איש 200-100בנותבקבוצותוטף,נשיםגברים,-היהודים

על-דיישנחפרומרנניםבוררתכברהיושםאסטראבה.ליער
בקבוצותלעבודה.לכןקודםנלקחואשריהודיםגברים 500

והשומריםהעליוניםבגדיהםמהםהופשטולבררות,הובלוקטנות
ושםהבוררתלתוךנהדפוהםבאלות.עליהםהתנפלוהליטאים
נרצחו.

 25.5.1945ב"שחיברהבמסמךמוצאיםאברהטבחעלפרטים

הזרועהמעשיאתלקבועשמונתההמיוחדתהממשלתיתהורעדה
 :נאמרהמסמןשל 1בסעיףהגרמנים.הפולשיםעל·ידישברצעו

שיחיםהמגודלתאסטראבה,חורשתשבשולי"בככר
אורכומהםאחד :הקרבנותהמוניקברינמצאיםמסביב.,

 .'מ 2ורוחבומ' 28אורכווהשני ,'מ 2ורוחבומ' 30

המקר·התושביםעדרתלפינמצאים,האלההקבריםבשני
ערדנמצאהקבריםשניעל·ידהיהודיים.הקרבנותמיים,
הקרבנותנמצאיםבררוחבו,מ'-2ואורכומ' 10קבר,

לפי .'מ 2.5הואהקבריםשלושתשלעומקםהליטאיםי.
אחרבבררהיוהבררותמקיבולתהמתקבלותהתוצאות

 ." 90-ובשלישי , 1,300-בשניאנשים, 1,100

אומר: 2סעיף

באחדבוררת.שלרשהנפתחוהיהודי"בבית-הקברות
בוררשררכםהיהודי,הלאוםבניאנשים 15היומהם

רובםלידרגילים.ארמתפוצציםבכדוריםבגולגלותיהם
שבקי·השניבברר ...וחגורותיהםנעליהםבגדיהם,נמצאו

ארוכותשערותבעלתאחדאדםגרפתנמצאהמקרםרבת
בתרךלדיה.תחתוניםשאריותעםמכורבלתכשהיא
במצבהיתההגופהעבים.לאברלי·עץשנינמצאוהבור

בקירבתהשלישי,בבררעליה.אלימותסימניבליוקברן,
ליטאים".שלגרויותחמשנמצאוהאגם,

 :במסמךהוערדהקובעתבאוגוסט sב·הרצחלמהלךאשר
 1945במאי 1sמה-העירוניתהורעדהשלהמסמך"לפי

רכןאסטראבהבחורשתהקבריםשבשלושתנמצא,
 2,400נרצחוהיהודיבבית-הקברותהיחידיםבקברים

 , 900-הארבע-עשרהשנתםעדילדיםביניהםיהודים.

 ,-90כ-הליטאיםמספר 780.-נשים 720,-גברים

 1941ביולי 26ב"כלארהיהודיהלאוםבניהאזרחיםאת

בקבר·אותםהובילובאוגוסט, sב·מאוחר,ויותרבגיטר,
שםבמקרםאסטראבהלחורשתאיש 200-100כנרתצרת
מיוחדים.במקלותהאנשיםהוכרלגיא·היריבדרךבררו.
ברכיהםעלכורעיםכשהםהאנשיםהועמדוהבוררתלפני
מבגדהיםהופשטוהבוררתלפניהרכה.ממקומרשזזומי

אנשים. 10שלבקבוצותהקברעל·פיובוררהעליונים
מחסל"פרטיזאן"היההבור,לתוךבנפלוחישנשארמי

הצהרייםלפני 11מ·במשכרהיריותאקדח.בירייתאותר
בערב". 7עד
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נשירההעיהרהרוצחיםחזורההמרניהטבחביצועאחרי

ביצרעבעתז'יאררה.עררך·הדיןמנהיגםכשבראשםרזמהר,

"בעלכינרהרשההיודיםקייריס,ירנאסבאכזריותוהצטיידהטבח
הצהרב".הזקן

מקצתר nנלקהרצחנירםמהקררבנרתשנאספוהחפציםמן
חמשת·ביוחולקהשאררכללגרמנים,רנמסררבירתומהיקרים

תפים.

קבררת·האחיםמסומנים ,'בחלקבליטא"המוני"טבחבסרפ
 :כדלהלןבבירז'

המחצית-הזמן ;בבירז'היהודיבית·הקבררת-המקדם . 1

כשלרשים.-הנרצחיםמספר ; 1941שנתשלחשביה
צפרניתק"מ 3.5(פקמפרניס),אסטראבהיער-המקום , 2

-הזמן ;בירזפ-יאררבאהימהכבישק"מ-1.5כמבירז',
וידלים.נשיםגברים, 2,490-הנרצחיםמספר ; 8.8.1941

במקרםהמלחמה.אחריגרדררבאסטראבההאחיםקברות

הפאשיזם"."קרבנותורוסיתבליטאיתכתוברעליהמצבההרקמה

םרקורת

 ; 1233/89רשם""ידהלםמן, ; 1460/286רשם""ידשעו,יצחקדעריות
רמת·גן.שםירא,חיים

בירשטאן
) BIRSTONAS ( 

משפחותרקאליטה.במחוזליטא,שלבדרומהעיירת·קייט
היוהיהודיםרובבקביעות.במקרםישבריהרדיםשלמועטות

הקייט.לעונתבקיץ,לשםבאים
 • 1941בקיץבבירשטאןהיהודיםמספרהיהמהלקבועקשה

-9בהמקדםיהודיעםיחדונרצחולברטרימנץשהרבאררקידוע

שם.בקבררת•האחיםונקברותש"א)באלול T "י( 1941בספטמבר
בוטרימנץ) :(ראה

בלבירישוק
) BALBIERISKIS ( 

גדתעלהשרכנתמריאמפרל,במחוזעיירההיאבלבירישרק
היודים.-350כבהחיוהשראהבשנתהניימן.

 , 22.6.41למלחמה,הראשוןנירםכברלעיירהנכנסוהגרמנים

שלבהנהגתוליטאים,קבוצתהתארגנהמידאחה"צ, 4בשעה

ולחת·להכרתהחלואשרמאז•ייקה,רינצאסלשעברה"שארליס"
מסטודנטיםמורכבתחיתההרוצחיםקבוצתביהודים.עלל

העיירהיהודיעםאראצלשעבדוליטאים,ממספררכןמקרמיים
אישיים"."חשבונותהיומהםאחדלכלואשר

המקומית.המועצהבביתורוכזוהגבריםכלנעצרוראשונים
הזדמנותכלוניצלוהכרםבהם,התעללוהליטאיםהשומרםי

כעבורלה.ומחוצהבעיירהלעבודהאוםתמוליכיםחיום. nלרצ
לפרוsן.ברגלכולםהועברומסריםיזמן

בבלבירישרקהמשטרהמפקדשלחשקיבללחוזרבתשובה
מודיע,הואוברבקרבנה)(כנראההמשטרהאגףלראש Mדר"

בבלבירשירקנעצרו , 1941בארגרסט 22הדר"ח,לתאריושעד
מוסיף,הואנשים.-6ריהדויםגברים 100בפרוsולגיסוונשלחו
הרופאהואהאחדהידוים.גבריםשנירקבבלבירישרקשנשארו
יעקבלעוררת,ררשת nבית·השלהכימאיהואוהשניבילרצקי

ולעת·לפעוליכולבית-החרושתאיוהכימאיבלדעיאיציקרבץי.
תחליף.לואיועתה

בחלקהונקברו s.21 , 41ב·כנראהנרצחוהיהדויםהגברים
 • Jהניימנהרשלהשמאליתבגדהפרוsן,העירשלהצפוני

בכלבי·זמן·מההוחזקומאות,כמהכנראהילדים, mהנשים
נרצחו.רשםלמריאמפרלהרעברררישרק,

מקררות

מעלות.קליטה,מרכזאהופמן,חירשעדות

 , 164עמ• ,'בבליטא"המוני"טבח

ברשטיץ
) BARSTYCIAI ( 

מאז'ייק.במחוזליטא,שלבצפונהקטנהעייהר
יהדוים.שלמשפחות 1sכ·בהחיוהשראהבשנת

מהלפיבבארשטיץ,היהודיםקוררתעלישירמידעלנראיו
שיצאההקטנה",הסובייטיתהליטאיתב"אנציקלרפדיהשפרדסם
על·דיי 1941בשנתבבארשטץינוצהר , 1960בשנתבווילנה

משפחדתשלרש·עשהרהמקומייםוהלאומניםה"אקטיביסטים"
מקרמיים.תושביםשל

שהרו·ההדגשההיודים.שלבמשפחותשהמדוברספק,כלאין
נרצחושהםשרב nלמקרםנותנתמקרמיים""לארמניםהיוצחים

 10רקהמורחקתליוsלרק,שהועברוגם,יתכןבבארשטיץ.
הסביבהכליהודירוכזוששםלמאז'ייקארמבארשטיץ,ק"מ

 .-9.8.41ברצחורב

מאז'ייק)לוק, 3י :(ראה

גאווה
) GAURE ( 

טאררריג.לעיר·המחרזמזרחיתק"מ 12במרחקקטנה,עיריה
יהודים. 20במקרםבתפקדו 1923בשנת

מוסרת, ) 530עמ' ,'א(חלקהקטנההליטאיתהאנציקלופדיה
הבורגניםוהלאומניםהנאציםרצחוהגרמניהכיבוששבעת

היאשהכוונהספק,איןהמקום.מתושביגדולחלקהמקומיים
 .שנרצחוליהודים

אירעוהיכןשנרצחוהיהודיםמספרהיהמהמדיעלנראיו
היהוגורלםטאררריגלעיר-המחוזשהועברולהניח,ישהרצח.
ב.טארררייהדויגורל
טאווריג) :(ראה
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גדרוביץ
) GIEDRAicIAI ( 

משפחות soכ·בהחיוהשואהבשנתוילקומיר.במחוזעיירה

יהודיות.

למרות , 1941ביוני 30 ',בנירםרקבעייהרנראוהגרמנים
על·מוקפתזהלפניאחדיםימיםכנרהיתהכולהשהסביבה

פעולתםעיקרמאורגנים.היוובסביבהבעיירההליטאיםידיהם.
ליערותבורחיםשהיוהאדום,מהצבאחייליםאחרילעקובהיה

מגדודםוהניתקיםהתועיםהתייליםשלנשקםאתלרפוקבסביבה,
הקרבןהיהשנה, 16כנןשפירא,גוטלהנערנשני.לקחתםוגם

חייליםנפניהצביעשהואטענו,הליטאיםהראשון.היהודי
לאור·המדרש.ביתלידבלילהבגוטלירוגרמני.סיירעלרוסים

פנס-די.

כנראהלההיהלאהצבאובעיניהמלך,מדרכירחוקההעיירה
המקומיוהשלטוןבהלשנתהרבולאהגרמניםאסטראטגי.ערך

שביצעווהםבידיהםהופקדוהיהודיםגםהליטאים.לידינמסר
צהו·דוד""מגיבילענודחויינוהיהודיםהגזירות.אתלבבכל
היהאסורהערב,בואעםמבתיהםלצאתעלהיםנאסרנים,

הוליכויום·יוםבמדרכות.להשתמשוכןהעיירהמתחוםלצאת
 .להשפילםורקאךחיתהמטרתןשכללענודות,היהודיםאת
והדרכים,הרחובותבצידיהעשניםאתבידיהםלנכשנצטווהם

וכדומה.מחראותלנקות

הסביבהבכלהליטאיםהשוטריםעצרויולי,בראשיתאח,דיום
נחצותכקומוניסטים.בעיניהםחשודיםשהיורבים,אנשים

העצורים,מניןהיהודיםאתהוציאוהמאסריוםשלהלילה
מהעיי·ק"מ 2שלבמרחקשנקאמאראצ•יזנה,לחורשההוליכום

אחדששיביוםיולי,בסוףלנור.והשליכוםרצחוםשםהר,
שרה·כץ,ישראלאתהליטאייםשוטרי·העזראסרוערב,לפנות
שהיהלמדן,בחורהרב,שלבנוגורניץ,ומתתיהוסלומוןחנה
השלו·אתהוליכונעתרנים.ומפרסמםבאידיששיריםגםכותב

שמאחוריגן·ידקאלבחבלים,קשורותאחדכלשלכשידיושה"
שניאתהשוטריםהעמידושםהעיירה.שלהאחרוניםהבתים
לאנסה.סלומוןהגב•אלנטפלועצמםוהםנורלכרותהגברים
אתחישהתירהליטאים,שלהתעסקותםאתניצלנץישראל
לנור.והושלכונורושנשארוהשנייםוברח.מהחבליםעצמו
שלבנוקדותש"א).באבי"ד ,'ה(יוםבאוגוסטה·דיוםנא

ראוכיסיפור,יהודיםקובלנץ.האחיםלפתענעצרויוםאותו
ה"אקטיביסטים"מפקדאתוכןוסגנו,המשטרהמפקדאת

לאחרכנראהמבית-המועצה,יוצאיםכשהםהראשיםי,ועוזריו

ממהריםוכולםמאיימת,סודיותאפופיםפניהםהתייעצות,

בית·לידהופיעשעהלאחרוילקרמיר.המחוזלעירבכיוון

מידבוהכיורהיהודיםגרמני.חיילמדילבושצעירהמועצה
נכפרליטאית-גרמניתלמשפחהבןמקומי,צעיראלאשאינו
הצהירהריפאטריאציה,נזמן ,לכןקודםשנהכחציאשר ,סמוך

עדהתנועההחלהבואועםלגרמניה.ועברגרמניהיותועל
אחר·הצה·הלבנים.הסרטיםעונדיהליטאים,שלמועדונםלדי
הכניסוהופנים,והדודזקןיהודיהעיירה,שוחטאתתפסודיים

לאחרזקנו.מחציתקההנסכיןחתכו :בווהתעללולמועדונם
מוצ~-והחלוהיהודיםבתיעלמזדייניםליטאיםפשטוקלהשעה

צעקו,- "!תלכו"לעבודהצעירים.לרובהגברים,אתמשםאים
כזשםהוליכוערבלפנותשבעבשעההשוק.לכיכרוהוליכום

הדהדוהשעהכמחציתלאחרפלוקנה.לכפרבכיורןהיהודיםאת
כשניבמרחקהדר,ךשלצדיבחורשהבוצעהרצחיריות.יירה ,1:ב·

בשורההיהודיםאתהעמידולפלוקנהבבואםמגדרוניץ.ק"מ
לוויק,דודאח,דיהודיחפירה.להמשךכאילובורותשניליד
ואמרהפעולה,עלשניצחהגרמניהחיילאלניגששבעים,כבן
הביתה.מידהחזירוהגרמנילעבו.דיכולואינוצעיראינוכי

היריות.לאזניוהגיעוחזהרבדרכו
הרגעים,אתבנצלםההריגהממקוםברחויהודיםמספר

והבור·רמהעלנמצאההחורשהלירי.בהכנותהחלושהליטאים
אחריהם,ירוהליטאיםלכפר.בכיווןבמור,דבמרוצהפנוחים

השיחיםביןהסתתרושםנחל,אלהגיעוהאחריםנפלו.ואחדים
הנחלאתחצומסביבהכלשקטוכאשרהלילה,בואעדהגבוהים

לאחדנתפסוכולםכמעטשירווינט.בכיווןפאשילהליערועלו
וזכובחייםבשארונץ,ונחוםסלומוןיצחקשניים,ורקזמן,

שלרשים.להגיעיוםבאותושניספרהגבריםמספר .לשחרור
עלבגלויהליטאיםשוטרי·העזרסיפרוכברהרצחלמחרת

בתעווהםהיהודיםבתיאלבאיםהחלוליטאיםיהודים.הריגת
שהנרצחיםטענוהםשנרצחו.האנשיםמרכושלהםלמסור
להםלתתהבטיחוובתמורהחיים,בעודםמזון,מהםקיבלו

נענואחוזי·פח,דשהיוהיהודים,וכדומה.בגדיםמגפיים,

והלבנים,הבגדיםממיטבדורשלכלונתנוהללול"יודשים"
"ידידים".וישארולהםיציקושלאובלבדוכלי·הנית,הנעליים
בעניולעיירה.הליטאיםראשיגםחזרו ) 8.8 (יוםבאותו

ידעולא-היהודיםבפניהצטדקו-אתמולמיוםה"מקרה"
 ...בווילקומירהיוכולםהרי !זהעל

לקחתהסביבהלאיכריהורשההגבריםרצחלאחרימיםכמה
דברבחקלאו.תלעבודהלכוצעירותמספרלעבודה.פועלים

כיסברורביםבעיירה.הרוחותאתמרובהבמידההרגיעזה

וביוםמועטים,ימיםרקעברואפס,השחיטות.תיפסקנהמעתה

היהודיםבתיעלהליטאיםשוטרי·העזרפשטובאוגוסט, 17 ,'א

עצרוכןילדים.להןהיושלאצעירות,נשיםוכןבחורותועצרו
בבוקר, lOב"במספר. 30כ"ביחדהאיכרים,אצלהעונדותאת
והובילוןבעגלותאותןהושיבוהקתולית,בכנסיההתפילהבעת

כולןלמקום·ישוב,הגיעהלאמהןאחתאףלווילקומיר.בכיוון
והושלכונרצחוואחר·כךהדר,ךשלידביערותונאנסועונו

לבורות.

ערבלפנותבעיירה.האחרונההאקציההחלהבספטמבר-3ב
-בביתלערך,מאההיהודים,כלאתהמזדייניםהליטאיםקיבצו

צפופיםכשהםאח,דבחדרהלילהכלשםוכלאוםהמועצה
ומןמדובינסקייהודיםגםכאןנמצאואתםיחדמאו.דודחוסים

בחייםו-בזמנשהושארואחדים,גםוביניהםהסמוכים,הכפרים

בוקר,לפנות ,'וביוםבשדות.העבודהאתכנראהלסייםכדי
כלבווילקומיר.לגיסואותםשמעביריםאמרובעגלות.הוציאום
"העמקאלמזדייניםליטאיםשלכבדמשמרתחתהובלוהאנשים

נרצחוושםמווילקומיר),ק"מ(כמהפיגוגיהשביערהשוויצרי"

 .) S • 9.41תש"א,באלולי"ג ,'ו(יוםביוםבו

כשהםמשםחזרובעגלותיהם,היהודיםאתשהסיעוהאיכרים

זהלמקוםהובלויוםבאותוכיסיפרוהםרב.שללעמוסים
ומישוביםשירווינטגזזלוואן,מוסניק,מפודזלבה,רביםיהודים
בלבניםרקולהישארלהתפשטנצטווהיהודיםאחרים.סמוכים

חיפונשיםהבורות.אללקפוץאילצוםד·כך nואהתחתונים,
הכדורים.בהםיפגעולבלילדיהן,עלבגופן
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העיירה.~י·מאנהיוורוצחיהםבגדררביץהיהודיםצוררי

שלבנרהיההשמועות,(לפיקצ'אנאסהכומרעמדובראשם
ברלסררנאס,הפררגינזנסיהשלהמנהלנץ),ביזtםאחדהידוי
צעיריםהמרןועמהםזרא.מבה,המשטרהראשארקינאקאס,המרדד

 • nהאלאלה .וסטודנטיםגימנסיהתלמידיובעיקרהמקוםמבני
עליהםמקובלהיהכיחודהיהודים.מקרברביםחבריםהיורונים
שהצ·קובנה,באוניברסיטתלטכנולוגיהססודנסגררביץ,ארהי
יחדבהירתםבלימודים,להםעוזרוהיהבמתמטיקהמנעוריוסייד

העבריתלגימנסיהעברכאשרגםהמקומית.בפררגימנסיה

אמנםאלהחבריוהביתה.בוארמדיאליופוניםהיובורילקרמיר
שאריהביזעםה"קרמוניסטים",שלהמעצרבזמןעצררהרלא

הרצחביוםאבללארמית,יהודיתלעבודהומסורנלהבציוניהיה
לו.גםהתנכרו ) 7.8 (הגבריםשל

מןכמהנתפסולליטאהסובייטיהשלטוןשלשובועם
הפרו·מנהללמורת.נשפטאוקינאקאסהמודדונשפטו.הרוצחים

מאסרשגרת 2sל·נדרנואחדיםרעודבולטררנאסגימנסיה
ושוחררו.נחרנושניםכמהלאחרועברדת·פרך.

הזרגוהםבעיירה,יהודיםלשניהרוצחיםהראומיוחד""יחס

נמצאוהאחרונהרבאקציהועניים,פשוטיםאנשיםהיוהםגרטמן.

עודהגוטמניםהלבנים.הסרטיםעונדימראשימליציםלהם
וציורםלעיירהמחוץהרציארםאחרי·כןבביתם,ימיםכמהישבר

בבתיוהתחבאואיכרים,ליטאיםאצלמחסהחיפשוהם ...ללכת
 , 14.3.1944ב"ביערתהנניקמתהזקןגרםמןוביערות,איכרים

האדום.הצבאשלשוברעםממחבואהיצאהרהאשה
לסידורהמלחמה,גמרעםהתמסרו,גדרוביץמיהודישרידים

נפתחותש"ההשנהראשלפניהעיירה.מבניהקרבנותקברי
שזוהרהגופותהרוגים.-30כובהםהעיירה,לידשנמצאוהבררות

נשארוהעצמותושארמיוח,דבארוןאחתכלוהושמוהוצאו
הקצתהולכןבגדררביץ,היהלאיהודיבית·קברותבמקרם.

בלבנכרוהקבריםים. nלקבר·אמיוחדשטחהמקומיתהמועצה
ובאונאספולהלוויהליטא.שלהעצמאותאנדרטתלידהעיירה
המרןגםבווילנה.אזשהתגוררוגדררביץ,שרדייכלכמעט

ורביםשרק,נירםהתקיימה(הקבורהבטקסהשתתפוליטאים

ביוםברחזרוהיהודיםהמלוויםבעיירה).היוהכפריםמאנשי

מידלהיפדרליבהלהנתןלאגררביץ,רחלאחת,ורקלבתיהם,

בניושניהנ"לגררביץאריהבנהגםנטנזןשבהםמהקברים

שלה.אחים
בעבריתכתובצנועצירןהקבריםעלהוצבימיםכמהלאחר

 .·המועצהבביתלהופיעגורביץהוזמנהלמחרתקרש·עץ.על

גררביץאלהמועצהב·ראששירפנה- ?הזה"כדבר"היתכן

נתנוים, nלקבר·אנכבדכל·כךמקרםהקצנואנחנו"הנה-

קרש•~מהואת-בהלוויה,עשינוגדולכבודוגםארונות

 "!רבמגן·דרדעבריותבאותיות

אתדיחויבלישתסירמגררביץבמפגיעדרשהיושב·ראש

 mציואזכן.תעשהשלאבמפורשלואמרההיאאולםהציון,
העברי.הכתבעםהקרשאתהסירוהלההמועצהשמשעל

אותםראואחדבבוקרחוללו.והקבריםימיםכמהעודעברו

שרידיראועתהבהמה.גלליומכרסיםוהרוסיםרמוסיםכשהם

 ,הקרבנותשללמנוחתםהמקוםגדרוביץשאידבעליל,העיירה
בעמלהעיירה.מןהעצמותכלאתלהעבירבמאמציםהחלווהם
הבו·נפתחותש"רפסחולאחרכסףסכרםלאסוףבדיםעלהרב

הוצאוכןארונות. 18ב"הושמומיזr,םשהוצאוהעצמותרכלרות,

הועברווכולם ,העצמאותאנדרטתשלידמקבר·האחיםהארונות
למנוחותהקרבנותעצמותשםהובאו 1946במאי 23ב"לווילנה.

ההלווהי,עלברביםהודיערעד·הקהילההיהודי.בבית-העלמין
שהתגוררויהודיםשלגדולוקהלזה,מסוגהראשונהשםשחיתה
לקדושים.בבוזלחלוקבאבווילנה

 "בליטאהמוני"טבחבספרשפורסמהים nקברות·האברשימת
 :הבאותבמליםבגדררביזקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

צפונית·מערביחק"מ 2קאמאראצ'יזנה,יער-המקום

 7.8.1941.-הזמן ;שילחהכפרעל·ידגדרובץי,מהעיירה

גברים.-30כ-הנרצחיםמספר

מקרורת

תל·לריט·שוביץ,קטיה ;דפנהקיבוץגררביץ·סרלרמרן,רחלעדריות

·תקוה. nפת ,קרוניקראובן ;תל·אביבהריט·ברלניק,חיה ;אביב

גודז'ון
) GUD2I'ONAI ( 

 1923בשבתהתושביםבמיפקדקיידאן.במחוזקטנהעיירה

כמהלכדימספרםפחתהשואהשנתעדיהודים. 103בהנפקדו

בלב.דמשפחות

 1941ספטמברתחילתאראוגוסטבסוףהובאוהיהודיםכל

יהודיעםיחדתש"י)באלול 1(י 2.9.1941ב"נרצחושםלקרוק,
בקבר·האחים.ונקברוקרוק

קררק) :(ראה

גודלאווה
) GARLIAVA ( 

חיוהשראהבשנתלעיר.דרומיתק"מ 9קרבנה,במחוזעיירה
יהודיות.תומשפח soכ·בה

 ' l8.ב"העיירהיהודיחיסולהחלבידינואשרהמידעלפי

 • 1941באוגוסט

שעל·ידלעמקהיהודיםהגבריםהוצאוכןלפניאחדיםימים
מ' 80באורךבררלחפורונצטרדהעיירה,בקירבתיא.סיה,הנחל
נצטרדהםהגברים.למקרםהובאוראשונים .רוחבומטררכשני
אתךלהורידלהםשהיוהערךדברירכלכספםאתלמסור
גרמניםעל·ידירנרצvזלבוררתנדחפוהםונעליהם.בגדיהם

מקרבנההגיעואשרליטאיםר"אקטיביסטים"
הובאו-יוםלאותוקרובאויוםנאותר-הגבריםלאחר
בקבר·הגבריםעםיחדונקברונרצחואשרוהילדים,הנשים

הגדול.האחים

בליטא"המוני"סבחבספרהמופיעהקבררת·האחיםברשימת
 :בגרדלןsררהקבר·האחיםעלנאמר ,'בחלק

הנחלשפתעלרינקונאיהכפרשעל·דיהעמק-המקום
 28-הזמן ; mמגרדלןsרמערביתאחדכקילומטריא.סיה,

גברים, 247-הנרצחיםמספר ; 1941בספטמבר 2עדבאוגוסט

וילדים.נשים
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 61ן·נשים 113היודים,גברים 73 :יגרח 11בדרנמצאהפירוט

ילדים.

מרקרות

 • 1842-3עמ' ,'אחלק 11ליטע 11קובץ

גורז'ד
) GARGZDAI ( 

הגנרלעלליטא,שלבמערבהקרסינגה,במחוזעיירה
ביניהםיהודים, 800-700ד 1בגררזחיוהשראהלפניהגרמני.

ממלסיפוחאחריאליהנמלטואשרממל,חבלפליטימאותכמה
 • 1939בשנתלגרמניה

-22בלפריצתה.הראשוןנירםכברהעיראתפקדההמלחמה

בהסתערותו.הגרמניהצבאהחלכברקד, 3.05בשעהביוני,

מהרולהתקדםהמינגiרנהרעלהגשראתלתפוסחיתהמטרתו
חיל-המצבבקלות.לגרמניםניתןלאהדברלטלז.הצירלעבר
הגבולות;',"משמרשלררת nמרבמפלוגותמרוכבשהיההורסי,

לבית,מביתהתנהלהקרבשעל.כלעלבגבוהרולחםנכנעלא
ביןבקוברת.נפגעו-יהדויםביניהם-העירמתושבירובים

שנמצאוארשררביץ,ויוסףמןמנדלהיושנפלוהראשונים
מכרנת·יריהי.מאחוריהדרגים

מחסה.לעצמםחיפשוכלא·יהרדים,יהודיםהעיר,תושבי
מבש·ביתבמרתפיהתרכזוחלקהמינגהנהרלשפתברחחלק

כמקרם·המרתפיםאתחשבוהםהעיר.במרכזשהיולרת·הבירה,

טוב.מקלט
והצבאהקוברתשקטרהיום,נאותר , 11-10השערתבין

כאשרכלהבר.תעמדההעירכלהעיר.לתוךנכנסהגרמני
במרתפיהתושביםאתמצארהשוקלככרהגרמניםהתקדמו

אוםתוריכזוהממרתפיםכולםאתהוציאוהםמבשלרת·הבירה.

בבתים.ארהשוקבככרשנמצאמיכלצררפ-ראליהםהעיר.בגן
כאח.דרלא·יהרדיםיהודיםאלההיו

ללינתגםשםרחרשאררהעירבגןהיוםכלהוחזקוהתושבים
לילה.

חיתהגררז'דלהתארגן.מכרנת·ההשמדההתחילהבינתיים
איפראוחיתההגרמנ"'מהגבולמספרקילומטריםרקמרוחקת

יששבגבולותיההחליטושהנאציםהקילומטר, 25רצועתבתוך
חגישטאפרראשוהקומוניסטים.היהודיםכלאתמידלהשמיד

ההוראותאתקר s~שטאלמאתהעבירב~דמ,ה,ה.י.בסילזיס,

כממל.לגישטאפרכןעלהמתאימות
מממלהגישטאפראנשילגררז'דהגיעוביוני-23השלבבוקרו

העיר.בגןהתושביםריכוזאלפנותחילהההשמהד,לביצוע
האחרוניםללא·יהרדים.יהודיםביןהסלקציהמידהחלהכאן

כלוכןאחדים,קומוניסטיםפעיליםרקבמעצרנשארושוחררו.

היהודים.

עלהגרמניםפשטוהליטאים,מביןהנאמניםעוזריהםעםיחד
השתדלוהליטאיםשנמצא.יהודיכלוהוציאוששרדוהעירבתי

מכרת,היהודים.אתבנגישותיהםלגרמניםנאמנותםלהוכיח
לתופעהמארדשמחוהגרמניםמדי.החלווהתעללויותאיומים

לליטאיםלתתחיתתר 1Sק 1Sשסאלשמסרההוראותשאחתכיוןזר,
עמדהשתפסהיודיכללהם.להפריעולאהמלאכהאתלבצע

רגילה.בלתיבאכזריותהוכההסובייטי,השלטוןבימיכלשהי
חטאואוקסמאן.ד"רהרופאלכתריםכמשמעו,פשוטונחת,ןכן

המחוז.כרופאהסובייטיהשלטוןבימימונההוא :היההיחיד
גרמניה,עםהגבוללעברהובלובמספר, 200שנתפסו,הגברים
גורז'ד-לארגאלן.בדרןהקסרקטין,מאחורי

היוםכלהריצרםהםלרגע.אףמהיהודיםחירפולאהגרמנים
 ,,חרבגררז',דשללרבהנטפלובמיוחדומכרת.צעקותתוך

מחיהדדיםחלקבר.תעללר mהכרחו ,הרפר nדהםלרין.מאיר
תעלההעמיקובמיוחדאנטי·טנקירת.תעלותבהעמקתהועסק
היההגרמנילמפקחהסוסים.ארורותלאורןשנתמשכהאחת,
השררה,מןהוציאוהואבמלאכתו.מתרשלאחדשצעירנראה,

לתעלה.גופתואתוהשליךברירהצדדית,תעלהלידהעמידו
ביוני. 23ה"יוםכלעליהםעברכן

רמש·גישטאפראנשי 20מממלהגיעוביוני 24ה·שלבבוקרו
העצוריםהובהלוואיומיםמכרתתוךהאקזקרציה.והחלהטרה

מנופףכשגרמנילכן,קודםיוםעל·ידיהםשהועמקהלתעלה,
כיסיהםאתלרוקןעליהםהיהבדרןראשיהם.מעלרימוןעם

ברשותם.שהיוהערךודבריהכסףכלאתדלילתוךולזרוק

עמדומולםהתעלה.לשפתהובאואנשיםעשרהשלבקבוצות
לקורכןמבררניםמהםשבייםכשכלורבים,עםגרמניםעשרים
מפקדתיורים.לצדפניהםלהפנותהיההאומלליםעלאח.ד

בפקודתלמורתבורים"אתם :דינםגזראתבקולקראהפלוגה
אתפלחיריותמטחהגרמני"•הצבאנגדפשעיכםעלהפיהרר,
הנופליםביןעובריםהיוהמפקדיםנפלן.האנשיםועשרתהאוויר

·חיים nרוערדנרשחיתהמיביביהם.חייםערדישאםובודקים

חיתהשהגיעהחדשהקבוצהכלבראשו.רחמים""ירייתקיבל
הגרויות.אתהתעלהלתוךומגוללתהשטחאתמנקה
אתשהכירורביםהיוממל,יהודיניןבמיוחדהיהודים,בין

הביטורשאט·נפשבברזלשעבר.שכניםהיושכןרוצחיהם,
חרישיתבתפילהנפשר.עלביקשלאאחדאףבגרמנים.היהודים

מרש·מערבים,מרתם.לקראתהלכועצוררככנישפתותהיםעל
בלעגיתרחשו.כאלהשמעשיםעיניהם,למראההאמינולאפלים,

תיטיב"גרסטאב, :לשעברלשבבומממלאחדהיודיפנהסרקסטי
לגרמניםפנהרהוטה,גרמניתשדיברמאיררביץ,מקס "!לירות
אתרוצחיםהםמלוכלכים.וחזיריםעריציםשהםבפנהים,והטיח

הנקיתזםוחטא.פשעכלללאיהודים,שהםמשוםרקהאסירים,
 1ייקרםהשפוך

בסיורן(כ"ט 1941ביוני 24יום,נאותרנרצחואנשים 201

קומיסרשלאשתואחת,אשהנוספההגבריםלמאתייםתש"א).
האשתאםלבררהצליחולאאולםבעירהמשפטבעתרוסי.
הגברים 200במקרם.צורפהארהגבריםקבוצתעםיחדבאה

קומוניסטיםאחדים,ליטאיםצורפושאליהםגורז',דהיודיהיו

פעילים.
שלרשתושר,פונקהבהמותסוחריהיוהמומתיםשביןיזרע
ביהח"רנעלרטאראר,ברנשטייןהחרשתניםקורפמאן,האחים

רפריססרב.קרלמן ,זרבדלזילבר,וכןפייבשטייזלסבןר
יחדהצטלמוובוודקה,בבירההמשתתפיםברבדוהרצחאחרי

 ...מפיקניקכחוזריםלבתיהםוחזרו
לאחרוהילדים.הגשיםשלגורלםהיהשבעתייםומררע

על·והילדיםהגשיםהובלוהעירמגןוהוצאוהגבריםשהופדרו
המיבגה,לנהרמעברהעיר,שללמערבהמזרייניםליטאיםידי

לאסמים.הגיעוכולםלאבמקרם.שהיוריקיםבאסמיםושובבו
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דאגנים.בעצםיראשהיםררצצר-בדרךנרצחררביםידלים

שלקברצרת·קברצרחקפדנית.בשמירההרקפרשהגיעראלה
הילדים,להן.ניחןלאמזרןלעבדרה.ירם·ירםמרבלרתהידבשים

פחדרעברנם.לשכךעשברלרעסיםמגתולליםהידמזי·הרעב,
שירםסיפור,עדי·ראיהי .רבלילהנירםלקם nמנת·היהראימה

לקדרך.גוליהןוציוובעליהןקבורתאלהנשיםאחהביאואחד
סרסםי.שלמקומוח·קבורההםשאלהלהןאמרר
הנשיםהרפרדרתש"א)באלרל(כ"ב 1941בספסמבר 14ב"

ליעררהרבלולגררז'ד)קורב(כפרלאנלישקסהועבררהצעירות,
יומיים,כעבורנרצחו.ושם ,לקלוגורז'דביןבדרך ,יוז'ייד

הנשיםשארכלהרצאותש"א)באלרל(כ"דבספסמבר 16ב"
ביצעוהרצחאחריז'ייז',לחורשתומשםלאנלישקםוהילדים

ובמוסרתבאתיםהלמרהםבאכזריות.הליסאיםה"אקסיביססים"
סרףשוחררתרכחירתדמיםצמארןאחוזיובילדים.בנשיםברזל
הליט·אכזריותהוזכרהבמשפס·אזלםגםבאומללים.רירוהיכר
אים.

היאהגרר.לתרדבחיים,בעררהיאמי,רחלקפצההטבחבעת
הכפרהבור.מןריצאההזדחלהבלילהומארחוהמתיםביןשכבה

כאןהוריה.עםלפניםכאןהגתוררההיאלה.מוכרהיהו•ז'ייז'
עליהושמרארתההסתירגריצירס,הליטאיהמרדהארתהאסף
למצילה.נישאההשחרוראחריהמלחמה.שברחכל

המרבי"טבחבספרשנתפרסמהקבררת·האחים,ברשימת

 :בגררז'דהקבריםמסומנים ',בחלקבליטא"
-הכביששלהשמאליבצדקלאיפדהרחובגורז',דבעיר . 1
גברים. 201

בקילומטרמקומות,בשנימגורז,דוק"מ 11ויז'יי,'ץיער • 2
רילדים.נשים-300כ-גררז•ד-קרלבכבישה·דובקילומטר 6ה"

םסרררת

"ידארכיוןלשם, .,אלמכתביםשריס,ל. ;א'כרך"ליסע",קובץ

משםם·אילם.ח"ח 1הרצרג)(קריתבני·ברקאושר,ושלעדות 1ושם"

גירטיגולה
) GIRKALNIS ( 

התגר·השביחמלחמת·העולםלפנירסיין.במחרזקטנהעיירה
המלחמהלפרוץהראשרןנירםכבריהרדירת.משפחדת 27בהררר
השתלסרערבלפנותשלטון.ללאהעיירהנשארהבריה"מעם

וירזאסמיקולייטיסאנטאנאסובראשם-מקרמייםבריונים
התפרעותחיתהדרכםראשיתבעיירה.החייםעל-לרקמינאס

הגוויליםאתפרשוספרי·התררה,אתהוציאוהםבבית·המדרש.
 ,,העיירה,רבברגליהם.עליהםורקדוומסרהעיר,נחרצות

נעשהמהלראותכדילחלוןמבעדהצץיארסרבסקי,חיים·יצחק
הוחלולרחובהרבאתסחבוהרוצחים,ברהשגיחוברחוב.

עםיחדזקנואחתלשו,-נכרןירתרגזזו,הםבו.להתעלל

דם.רשרתתמוכהארתרועזבוהפנםיערר

השרוולעללבןבסרסענודיםכעתהרוצחים,התחילןלמחרת
חולנייםגבריםאספרהםהעיירה.ליהדרילהתנכלהשמאלי,
דרדקיםשנישלאמםרביביהןקשישותנשםיחמשאחדםי,

האחיםלעיירה.מחוץאלרהרבילרםזילברמן,האחיםמבוגרים,

למרגליםוהצטרפולבדהאמםאתלהשאירתרלאזילברמן
מהעיירה.ביציאהבררוכולםהחרפשי.מרצונם

יהודיאחהמשולהביםהרוצחיםהכניסןאחדיםימםיכעברו
שהיובתים,לשלושהוילדים)נשיםגברים,-120(כהעיירה
 • nרהבליאכר,ואברהםגרלדברגשמעוןסאץ,לשמואלשייכים
באב(כ"חבאוגוסט 21ב·ימים.שבועמזרןללאבמקוםזיקום

עדוסחבוםמהבתיםוהתשושיםהמערביםאתהרציארתש"א)

לפשוטאילצוםשםקררפשירק,מהכפרקילומטרחצידכי
והרגום.בהםירדבגדיהם,

לאחרוערמים.בדקםיבליררישוטףגשםידרהרצחבעת
הקרובהלחרושההרוצחיםמיהרוהדמםימלאכתאתשסיימו

הנרצחםיעםהבוררתאחהשאירוהםמהגשם.מחסהלמצראכדי

ערדחיתהאשחררגםקלפצרעהיהבליאכריצחקמכרסים.בלתי
שכבההשלושבתבחםבבטנה.קשהפצועהחיתהאךבחיים,
באנחותפנתה-גמורה""אניגסס.הששבןרננםלידםהדרגה
לקחקם,בליאכר '.'!ברחאתה,"אבל-לבעלהבליאכרהגב'

ההרי·מגיאוברחמקבך·חאחיםזחלהגוסס,הבןאתבזררערתיר

היערבשביליתעהלעררובכרחבתובר.הבחינולאהרוצחיםגה.
לאחדמתחתקבורהואאביר.בזורעותמתהילדהלילה.רדתדע

העיירה.שבקצהלנפחיהעדבליאכרהזדחלבברקוהעצים.
עזרעליו,ריחםשהגיעהנפחרחיכה.התחבאפנימה,נכנסהרא
בגדלבליאכרהביאהואפצעיו.אתרלחברשהדםאתלשטוףלר

ולהיעלם,למהרממנווביקשמזרןקצתבלרארת,נעליםיישן,

לקרחות.להגיעעלוליםרגעבכלשכן
ולילות,ימיםהסביבהבכפריבליאכריצחקרהסחרבבנדדכך
קוררתאחלספררזנו,השחרורלידםשהגיעעדמנוחה,ללא

בגירטיגרלה.היהודיחישובשלסרפדאחרכןשלוהאימים

בגירסיגרלהקבד·האחיםמסומןבליטא"המרבי"טבחבספר
 :הבאותבמלים

דררמיח·מזרחיתק"מ 10כ·קררפישרק,הכפר-המקדם

מספר 1 1941ארגרסס-הזמן Iלגירסיגרלהסמרך ,מראסייד
 • 6 500ד--50-הקרבנות

מוסררת

הרצליה. ,שרישראלעדות

גלוואן
) GELVONAI ( 

בהחיוהשביחמלחמת·הערלםלפנירילקרמיר.במחוזעיירה

יהודים.-450כ

הגרמניםנוארבטרםבריה"מ,עםהמלחמהפורץעםמדי

היהודיםעלמתנפליםמקרמיםיליטאיםהחלוכברבגלרראן,

יהודיםשלרביםרבתי·עסקז, Lבית·המךרואתחיללרהםבעיירה.
ה"אקטיביסטים"עצרוהגרמניםכניסתלאחרלבז.להםהיו

נשלחוהעצוריםבקומוניזם.כחשדריםרביםיהודיםהליטאים
נרצחו.שםבררילקרמיר,לבית·הסרהר

כלאחה"אקסיביסטםי"גירשויולי,בראשיתאח,דיום
מהעיירה.רחוקלאביצרתאיורואלרהרליכרםמבתיהםהיהודים

אילצרםומשרבםי,שרביםספורט"ב"אימרביהגבריםאתעיברשם
ה"משחק"ארךיוםכחציהרף.בליולקרםליפוללרקו,דלרוץ,

האנשיםוארבשרבםלעיירה.היהודיםאתהחזירומכןולאחר
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אחתקבוצה :ה"מבצע"סודנתגלהואזשדודים,בתיהםהונה
בזמןובולעיירה,מחוץהיהודיםעםעשתה"אקטיביסטים"של

דבר-ערך.כלמשםוהוציאהלביתמביתשניהקבוצהעברה

הכומרדרשא'רבידםהגונים,ליטאיםגםהרגיזזהמעשה
כמהואמנם,התרענה.נגדחריפהדרשההקתוליתבכנסיה
היהודיםנגדהרדיפותאולםהדברים.מןחלקהחזירוליטאים

ליום.מיוםגברוועודפסקולא
מןגלוראןיהודיכלהוצאו ,) 5.9.41 (תש"אאלולי"ג ,'רביום
שלידהשוריצארי")("העמקפיבוניהייעראלוהובלוהעיירה

בסביבה.אחריםיהודיםעםיחדיוםנאותרנרצחורשםוילקרמיר,
ילדיוושניואשתוגלדשטייןחייםנמלטוההמוניהטבחמן

עצמווהואבגלוואן,חברתחיתהלגלדשטיין 7.בניהתאומים,
שרכושםמכרים,אכדיםאצלהתחבאוהמשפחהבניבכפר,נולד

ליטאיםגלדשטיין.שלאסונוהיהוזהבידיהם.מקודםהופקד

הלשינורכושו,אתלולהחזירייאלצובוליוםבחששםאלה,
 .) 1941(בסוףונרצחונתפסווכולםביתר,בניועלעליו

םדקורת

זשורבאל","מ~רגןשוחט,מאיר Iפתח-תקוהקרוביק,ראובןעדות

 , 18.8,1947רק, s~גיו-י

דז~רג
( GRUZD21AI) 

לפנילה.מצפוןקילומטרים-25כ ,שאורליכמחתעיירה
נפש.-150כהיהודיתאוכלוסיתהמנהתהשביחמלחמת-העולם

גרשויוםנאותר . 1941ביוני-29בבעיירהנארוהגרמנים

כקטןהיהודים,אתרבתבאכזריותהליטאיםת"אקטיביסטים"
הגרמניםאלההיואותם.וסגרולבית-המדרשמבתהיםכגדול,

רגזוהליטאיםלבתיהם.לשרבלהםראיפשרראותםששחררו
למחרת.וניסרהמעשהעומארד
בבית-המדרשסגרושובתש"א)באב(י"ב 1941באוגוסט sב-

למחרתילדים.להןהיושלאהנשים,ואתהיהודיםהגבריםאת
מרבןכברהיה'שםהיהדוילבית-הקברותכולםאתגרשובבוקר

עלהרדיפותמארגניבברר.ונקברוביריותנרצחוכולםברר.
דרז'ינ-קררדריס,האחיםשניחיוהרצחמבצעיוראשיהיהודים

הסתכלוהצ,דמןעמדוהגרמניםבניו.שניעםררייםקוסוכןםקיס
היהודיםמגירושהחלהכל,וצילמוהליטאיםשלהאימיםבמעשי

ניריה.המתתםרעדמבית-המדרש

בחייםשנשארואלחאתהוציאוה"אקציה"אחריימיםכחודש

תש"בהכיפוריםנירםלז'אגר.רהעביררםוילדים,נשיםגברים,-
בקברות-ונקברובז'אגרשהיוהיחרדיםשארעםיחדנרצחו

שם.האחים

בליטא",המרבי"טבחבספרשפורסמהקברות-האחיםברשימת
 :הבאותבמליםבגררזדקבר-האחיםמסומן

ממרכזדרומיתאחדקילומטרגררז,דהעיירה-המקום
הזמן ;היחרדיבית-הקברותשלהמזרחיהשערעל-ידהעייהר,

 • 50-הנרצחיםמספר ; 1941אוגוסט-
הרקמה.לאמצבה .בגדר-ברזלמגדורקבר-האחים

בחייםשנשארארלמאן'פנחסרקשרדגורזוכיחודיהטבחמן
סמרך.בכפרמשפחתורבנימאז'ייקארגרסטינאסלאיכרחרדות

םקרורת

יבבה.אולמאן,פנחסעדות

ז'אגר) :(ראה

גרינקישוק
) GRINKISKIS ( 

בשנתהארכלרסיהבמפקדקיידאן,במחוזליטאבמרכזעיירה
מספרירדהשניםבמשךיהודים. 235בגרינקישרקנפקדו 1923

יהודיות.משפחותכעשריבבעיירהחיוהשראהובשנתהיהודים

לקרוקהעיירהיהודיהובאוספטמברתחילתאואוגוסטבסוף
קרוקיהודיעםיחדתש"א)באלול 'י( 2.9.41ב-נרצחורשם

והסביבה.

קרוק.בקירבתאשרבקבר-האחיםנקברוהם
ק) 1קר :(דאה

גרישקאבוד
) GRISKABODIS ( 

בשנתלה.מזרחיתק"מ 14 ,שאקיבמחוזקטנהעיירה
יהודיות.משפחות-10כבהחיוהשואה

אחריבשאקי.היהודיםכגורלהיהבגרישקאברדהיהודיםגורל
בשאקי,החופשי"ב"גיטרוהילדיםהנשיםוריכוזהגבריםרצח

גרישקאבו.דיהודיגםלשםהובאו
הוצאותש"א),באלול(כ"א 1941בספטמבר 13חשבת,ביום
שאקי.יהודישאריתעםיחדלחורגכולם

"בקבר-אחים :ביידישכתובעליהמצבה,הרקמהקברםעל

עלשנרצחווהסביבה,שאקיתושביאלפיםארבעתנקברוזה
הגרמניםהפאשיסטיםבידי 1941-1944בשניםבכפםעווללא

הנספיםשלהמזהירזכרםהליטאית.הבורגנותשלוהלאומנים
 , nמךלןתנןארץשלהפטריוטיםכלבלבבותעדלעולמייינון

שאסי) :(דאה

דאוג
) DAUGAI ( 

ממנה.ק"מ-20כשלבמרחקאליטה,במחוזנמצאתהעיירה
יהוידותמשפחות-90כבדאוגחיוהשביחמלחמת-העולםעד

נפש). 500(בערך

למלחמ;י:הראשוןנירםכברהעיירהאתתפסהגרמניהצבא
"אקטיביסטים"כנופיותהתחילו"חופש"בהרגישםבריה"מ.עם

לאב-נטפורהרכוש,אתשדדוהםהיהודית.לאוכלוסיהלהתנכל

היודיםשלאחזרת"שמאליות"משפחותמבתיהזגירשושים,
ביריות.המשפחותבניאתורצחו

בהנהגתהבריונים,עצרולעיירההגרמניםכניסתאחריכשבוע
פאצוקה nכינהןן(היהדויםדירסחבאראוירקאס,לו5ךואסהסנדלר

של(בסופרטקנארסקאםרלאדאסראדאצקאס, ,קרירואז'נדיס")
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המחנה),במשטרתשירתשםלמידיאנק,זהורצחהגיעדבר
מגרשאתלכאדהרלבקרתכדיצעיריםוגבריםנעריםמספר

מזדייניםליטאיםשלמרגבוברחארתםהקיףפתאוםהשרק.

מיהרווברחאמהותאליטה.העירלעברלהובילםוהתחיל
למסרםכדיהשיירהאחריואצוובגדיםמזרןקצתארזוהביתה,

שלרעששמערקוניוחהלגשרכשהגיעומשפחותיהם.לבני
נרצחושבהןהיריות,רעםאחלשחקחיתהתבליחוטרקטור.
והמגורשים.החטופים

היהודיםכלאחמבתיהםלגרשהתחילו 1941אוגוסטבסרף
למנועכדידבר.אתםלקחתהררשרלאהםבעיירה.ששרדו

כללהםיאונהשלאליהודים,הרוצחיםהבטיחווהתנגדותבהלה
זאתבכלויעבדו.יחיושםלאליטה.אוחםמעביריםרקוכירע

בכוחהתנגדמהעיירה,יהודיגוז'אנסקי,'זtאפריםלספר,יודעים
ינקמועוד"ראו, :לבריוניםקראהשקליארסקיויוכבדלרוצחים,

אחאילצווידגיריס,שלידביערלאליטה,בדרך !זגזגו"את

לחפירותהכניסוםלתחתונים,עדבגדיהםלהורידהמגורשים
מצאומקוםבאותווהמיתוס.בהםוירומראששהוכנוגדולות
הסביבה.מיהודירביםאלפיםמותם
"הלך, :בליטאיתכתובתעםמצבהניצבתקבר·האחיםעל
אנ'זtיםוילדים,נשיםגברים, 60,000שוכביםכאן !וחשובעצור

הפאשיסטים".על·ידישנורומפשע,חפים

שתיהמוות.מצפונילהמלטהצליחודאוגמיהודייחידיםרק
בסביבותהתחבאולוינסון,ודינהבאוטנרהלפרין·מריםנשים,
קומפיס.ובעל·האחוזהדגסיסהליטאיהמורהשלבעזרתםדאוג
קפלן·חיהפרטיזנים.לפלוגתאחר·כךהצטרפהלוינסוןדינה

בחיים.ונשארהפאמוסהבאחוזההתחבאהמיררריס

מקורות

חיפה.שקליארסקי·בלכר,פייגהעזרת

אליטה) :(ראה

דא~יו$ו
) DAINJENAI ( 

ופוש~לט.ואבולניקפוסבול,העיירותבידבירז:במחוזכפר
בשנתיהודים. 25שםנרשמו 1923'זtנח•זtלהתושביםבמיפקד
יהודים.שלספורותמשפחותבהחיוהשואה

 1945במאי 17מיוםהסובייטיתהבטחוןמשטרתהודעתלפי

הנפ·זtוחשמספריהודים,שלמשפחותארבעבדאוז!זנרצחו
 • 11היהבהן

מקורות

 , 116עמוד ',בחלקבליטא"המרבי"טבח

דבייק
) DEBEIKIAI ( 

לה.מצפןר·מערבק"מ-20כ ,אוטיאזבמחוזקטנהעיירה

הלךמלחמוח·העולםשתיביןבעיירהשחיוהיהדויםמספר
רקבעיירהחיוגרמניה-בריה"נזמלחמתפרוץשעםכךוקטן,
יהודיות.משפחדתעשר

ליטאיםהתחילוהעיירהאתהגרמניםשתפסולפניעוד
מנהלמשיקיניס,מיקולאסהשאוליסיםשלבראשותםמקומיים,

אתעצרוהםהעיירה.עללהשתלטואחרים,ז'מייטיסהדואר
רוסיים,חייליםמוויז'וןהביאהיהדויהנערהההיודים.הגברים
עשרהלרויז'ון,נסרהיהודיםהיהודים.אתרשחרררבאששפחחו

ולבורחלהתקדםהצליחומשפחדתשלרשרקמדאבייק.ק"מ
חזרההגרמנים,כניסתעםגורשו,המשפחותשבעשארלרוסיה.

המקומיבבית·המרחץאותםסגרוהליטאיםהרוצחיםלעיירתם.

קרטליארדוד·לייבנהרגוכךלחלון.מבעדרימון·ידלתוכווזרקו
ילדה.עםגורדוןוהינדה

נתןולאבדברהתערבהעיירהשלהגרמניהצבאיהמפקד
להררארתלהמתיןישכיאמרחראברצח.להמשיךלליטאים

כזאתהרואההיהודים.עםלעשרתמההמרכזייםמה•זtלטרנרת
שםלאוטיאן,היהודיםאתלהעבירפקודהניתנהנתקבלה.אכן

 • 1941באוגוסט-29ביגר)ח 11דו(לפיהושמדו

מקוורת

בת·ים.קנטרו,אשרעדרת

אוטיאז> :(ראה

דוביניק
) DUBINGAI ( 

רילקרמיר.במחוזליטא,שלבמרכזהעיירה
שבתחילתיזרעיהודיות.משפחות-20כבהחיוהשראהבשנת
נגדררביץ.אשרלבית·הסרהרהיהודיםהרעברר 1941ספטמבר

באלול(י"ג 5.9.1941ב·וילקומירשלידבפיבוניהינרצחוהם
שם.אשרבקברוח·האחיםונקברותש"א)

רילקומיר)גזרוביץ, :(ראה

דוסיאט
) DUS1!:TOS ( 

ליטא,בצםון·מזרחשררנםה,נהרעלא,ז'א,רא,ניבמחוזעיירה
מנתהחשביהמלחמת·העולםלפני .ינ,אר$!' Tלא,מערבהק"מ 3כ·

בקירוב.מ•זzפחוח 80היהודיתהאוכלרסיה

כמהלרוסיהנמלטולעיירההגרמניהצבאהתקרבכאשר
אלהשלהגדולחלקםתחבורה.אמצעילהןשהיומשפחות,

אותם.הקדימוהגרמניםשכןחזרו,ברגללברוחשניסו
ליטאיםבריוניםהתחילוהגרמניהצבאכניסתלפניעוד

הפקר.להיותהפכההיהודיתהאוכלוסיהלהשתולל.

להםנקבעמבתיהם.היהודיםגורשוהראשוניםבימיםכבר

הגשרמאחורייהודיות,משפחדתכמהשלהקטניםבבתיםגיסו
השמירהרבה.חיתההצפיפותשעל·דים.והרפתותובמחסנים

השתדלמהשומריםאחדוכלליטאים,בדייחיתההגיטרעל
תפסובעיירההיהודיםבתיאתבאכזריותו.חברועללעלות

לעצמםלקחוגםהםהסמוכים.ומהכפריםמהעיירהליטאיםמיד
שם.שהיההרכושכלאת

בתוך-קיז.tוחלענודותמריציםהירהיהודיםהגבריםאת
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באוגוסט-26לעדהדברבמשךכךהאיכרים.ובשדרתהעיירה
ברגל,הגבריםאתהביאוידםבאותותש"א).באלול 'ג( 1941
יעראל-בעגלותהקטביםוהילדיםוהחלשיםהזקניםזאת

יהודיעםיחדאותםרצחושםסארריצ'ירביי,הכפרלידדארגרצ'י,
1$'T1$ והסביבה.רבי

ילדיה.שביעםיחדהשחיטה,מןנסבדרךבמלטהיהודיהאשה
הםביביהם.משוחחיםליטאיםשזמריםשמעהזהלפניבלילה
וברחה,ילדהיאתלקחההיאיהודים".שיחטו"מחרכיאמרר
להתגנבוהצליחהלקרבנהשהגיעהעדושדרתיערותעברה

בגיטרהגדולה"ב"אקציה-גורלהשפרלאלגיטר.ילדיהעם
נספתה.קרבנה

מסוררת

חרלרן.סלאוואס-רבינוביץ,עדות

~ז'~רני) :(ראה

דטנובה
) DOTNUVA ( 

לפנילה.צפונהק"מ-20כ ,קיידאןבמחוזקסבהעיירה
בעייהרהיהודיתהארכלרסהימנתההשביחמלחמת·הערלםפרוץ

נפש.-120כ

השתלטוומיד 1941בידני 2sב·העיירהאתתפסוהגרמנים

הלאומניהארגוןחבריברובםליטאים,"אקטיביסטים"עליה
זארראד·המרדהזPקררשירס,ירזאסבהנהגתטרבה" 1$לי"יארנריי
הרחובותאתלבקרתהיהודיםאתאילצוהםאוחרים.סקאס

קשות.בענדוותולעבוד
התירוולאמבתיהםהיהודיםכלאתגירשואוגוסטבחודש

מ 11ק-10כק, 1קרלעיירהבכירדןהרליכרםדבר.אתםלקחתלהם
שבר·כמהכעבורישן.במנזראותםגסרושםדטנרבה,מאחזרי

כולם,אתרצחותש"א),באלול 'י( 1941בספטמבר-2בערת,
בקבררקבררםהסמוךביערמהסביבה,ההיודיםשארעםיחד

המרבי.

יהודישרידיהציבו , 1950-1949בשניםהמלחמה,אחרי
כתרבתעםים nקבר·האעלמצבת·זכררןאחרותועיירותדטנרבה

בידי"הנספים :ובליטאיתהפאשיזם",קרבנותב. .פ" :בעברית
הגרמנים".הכובשים

מסורות

ירושלים.ליכטנשטיין,יצחקעדות
קרוק) :(ראה

דרביאן
) DARBENAI ( 

וממנורבה 1$דהאגםבקירבתשרכנתקרטינגה.במחוזעיירה

פליטיבחלקםיהודים, sooכ·בהחיוהשראהלפנישמה.להבא
ממל.

הבוקר,בשערת , 1941בידני-22בלמלחמה,הראשוןביוםכבר
במדיעמצרידייםהיוהםהעייהר.בחוצותגרמניםחייליםצעדו
ברףרעלוהסביבההעיירהשלוהשביליםהדרכיםעלמלא

נפגעושבעטיהיכנדה,הפגזהלכניסתםקדמהשנתרבה.האדם
היודים.גםביביהםאנשים,ונהרגובתיםכמה

אלהעיירהמןנסרדרניאןשלהיהודיםמתושביהרבים
שברענאותרערדאולםבכפרים.-הגוייםי"ידידיהם"מכריהם
כיהבטחה,תוךלעיירה,ולשרבלחזורהבורחיםהיהודיםנקראו

רע.כללהםיארנהלא
מספ·לעיירה",הגרמניםכניסתלאחרירמיים·שלרשה"חזרנו

גרארשלארקה,הכפרמבוארתאלהגענו"כאשרשאטל.רבקהרת
מכרתהעובריםאתוהכרובמקלותבמוטותהכפרתושבייצאו
 :וצעקומשמחהרקדוהכפרנשיבעלי.אתוהמיתרכמעטרצח.

ומבערהסתובבוהכפרתושבי "!לכםטוב-מנוולים"יהודים
בלבד.לעיירהבכיורןאםכילרוסיה,בכירוןלנועמהיהודים

הכפרכומרשיצאעדרחמים,בליביהודיםלהכרתהרבוהם
להםונתנומקרבנותהיםהרפואז"מספיק".כיבלחשורמז

לעיירה".דרכםלהמשיך
הליטאיםיותר.סרנהחיתהלאבעיירההפנים""קבלת
להיודיםעשרהםחוזר.יהודילכלנטפלובחוצותיהשהתרוצצו

העייהר,רחובותלטאטאעליהםצירו-רוחםעלהערלהככל
הפכוהיהודיםעשבים.לנכשנתי·השימרש,אתבידייםלבקרת

לעשרתזכאי-בהםלהתעללהרוצהשכלמגן,חסרילאנשים
זאת.

הגרמנים,על·ידיהעיירהלכיבושהראשוןבשבוע ',רבידם
החיילםיהחלויוםנאותרהבורחים.כלכמעטאליהחזרו

לדי.הבאמכלוחמסושדדוהםיהודים.בתילפקודהגרמנים

אתבלילותלבעולהיהאסורהיהודיםהעייהרתדשניעל
הפכוביקררי·לילהעת.בכלאליהםלהיכנסשיכלוכןבתיהם,
רגיל".ל"נרהג

כבראה,זאת,חיתההשוק.בככרשריפהפרצהננוקרבשנת

אתהציתושהיהודיםעלילה,פשטהכהרף·עיןבזדון.הצתה

נשיםגברים,-העייהרתושבישכלהפקהדויצאההבתים.
מרטהלחר.דוהנשיםלחרדהגבריםהשוק,בככריתקבצו-וטף
המתקהלםי,יאללהגיעהזדרזשלאהעיירהמיהדויאחד ,נלון
הגרמניםהיוכללבדרןגרמנים.חייליםעל·דיילמורתבררה
שהתהלכוליטאים,היוה"מנצעים"ואילוההוראות,נותני

ובמקלות.במוטותחמושים

גרמניםחייליםרייסברר.דאיסרר'הרבהיההשניהקרבן

גלחובר,התעללוהשוק,שבככרלביתופרצומזדייניםוליטאים
אתמרות.מכרתרהיכרהרוהנשר,העררעםחידזקנומחצית

העייהר.יהודיכלשעהארתהניצברבההכנר,אלגררוגרריתר
ראתההבנותאחתרבבותיה.הרבניתגםהיוהמתקהליםעם

הרבניתאן "!"אנא :צעקהוהיאאביהאתגורריםכיצד

לבר".מאשרטובכבר 1"ל :בהפליטהלשתוק,עליהציוותה
ולקבורהבחללדיבררלחפוריהודיםמספרעלציורהגרמנים

בלון.ומרטהרייסבררדאיסר ,,הרבגרויותבו

כלמהםולקחוהמתקהליםאלפנוהקבוהר,נסתיימהרק
והנשר.העררעםמהידייםהוסדרוטבעותשערביםערך.בעלחפץ
קרטיבגהאלמדרניאןהיהודיםבהרצתפתחוהשרדמעשיבתרם

נדרךבעגלות.הרשינוהזקניםאתקילומטר. 13שלמרחק-
המלוויםכאשרהגברים,אתרתמוובמקומםהסוסיםאתהתירו

גרמניםחייליםכמההרף.ללאבשוטהיםנהםמרביציםהליטאים
לעצוריכלולאהיהודים",נ"מיררץשבתקלוהסדיר,הצבאמן

נחמא;ד,מרוחלחtכלהיודיםוהגישוהתרגשותםבעד



 263השדהערי

בטרםבקרטינגה.רבזמןלשהרתניתןלאדרביאןלהיודי
לחזורצוניתן-האדרנהמההליכהקמעהלפרשהצליחו

הדרךשלדיבשדההלילהאתעשרשהחשי,דמכיוןלדרביאן.
העמדיוהשרק.בככרהיושרבבברקו.א'נירםחזורדרביאןראל

הפרידו 16לגילשמעלהגבריםאתבית·המרקחת.לידארחם
טחנת·הקמח,שלדיהבררותלאחדהרליכרהגבריםאתמהנשים.

גרמנים.חייליםעל·ידילמורתגוררשםזיפזיף.לחפורנהגרבהם

מלואים","חילוהיוובאתיםמצרידייםהיוהליטאיםהעוזרים
הקרב·באכזריות.נערךקציר·הדמיםההיודים.אתלקברושבאר
והמשיכושנפצעוומהםמדישמתומהםהשניעלאחדנפלונות

בשיפוליהואקבורתםמקרםבחיים.בעודםנקברוהםלפרפר.
לכפרהדרךשלשמאלבצדמהעיירה,מטר 100במרחקחרושה,

תש"א).בתמוז 'ד( 29.6.41ב"זההיהלאזדינינקאי.
רהרעיבון.אותןעינובבית·הכנסת.ויבזרדרביאןנשיאת

השומריםמתמדת.הפחדהותרןנשראללאבצפיפותאותןהחזיקו

ועשרבית·הכנסתלתוךבלילותהתפרצואחתלאליטאים.היו

כחפצם.בנשים

התייבשהזכים,מיםפיכובהבית·הכנסת,שלידבאר·המים

ליוםאחתהרעב.עלנרסףלצמארןנדרנרוהנשיםמהרחיש
הספיקהלאבית·הכנסתרצפתזבים. zעומרקמעטלהןנתנר
שלאגרמניםחייליםנמצאולילה.ללינתברהמצטופפותלכל
גרמני,חיילההיודיות.הנשיםשלהחרפתעינוייאתלראותיכלר
 "!שינוילבראמוכרחכ,ךלהימשךיכוללא"זה :אמרצעיר,לא

"חייל-נאציתבהצדעהמלווהחיתהזרהבעת·צערגם
 "!היטלר

הקבוצהחיסוללפניקברצרת.בשלושחוסלרדרביאןנשי
הקץכיבלר,ךאברהםשלרעייתובלו,ןשיינהחשההראשונה

בליבהחיתהלחיים.קץפירושהלמחרתשנועדהוהאקציהקרב
שהגבריםכברידעוהחיים.טעםאבדהמר.הגורלעםהשלמה

לחייםטעםהישהפקר"."רכושהפכוהנשיםבחיים.עודאינם
"הרי :בבקשהשאטלרבקהאלפנתהבלוןשיינהזכאלה

לקראתילדיאתלהלבישליעזריאנאאנחנו,משפחהקרובות
 "!החייםמןהפרישהיום-המחרתיום

רהמ·המבוגרותאתכללהשחוסלההראשונההנשיםקבוצת
·עברדה. nכושהיוווילדיםנשיםבחייםהשאירובילדים.טופלות
קבצוהנותהרבבית·הכנסתשכיח.קבוצהחסולהחשדוכעבור

אצלשעבדולבית·הכנסתמחוץמעטרתרכןנשים,שלקטנה
ליטאים.איכרים

 1941באוגוסט 16-15בימיםנרצעדרביאןוילדינשירצח

אותרביצעומורשעת.באכזריותתש"א)באב(כ"ב-כ"ג

ובכלי·משחיתבמקלותבמוטות,בגרזנים,הליטאיםהשומרים
הכנסיהשלדיבביתעברדת·כפייהעבדהנשיםקבוצתשונים.

רמטבחצבאיולים nבית·המלחמהבימיששימשביתהנרצריח,
ביתאלהתגנבומהנשיםכמההעיירה.יהודיעבורלבישול
ויפנהאחרוןחסדעמהןשיעשהחיתה,בקשתןהליטאי.הכומר

הבטיחהכומרבירייה.הנשיםאתשימיתובבקשה,הגרמניםאל

טובלמשהוכילכן,לעזור"אשתדל :הוסיףהואבקשתן.למלא
מסוגל".איננילמענכןיותר

משאלתאתבפניהוהביאהגרמניתהמשטרהאלפנההכומר
אמרכדורים.להםשאיןלו,השיבובמשטהרהיהודיות.הנשים
נציגיהוסיפואזהדרושים.הכדוריםאתישיגכיהכומר

בעצמךתירהבעיניך,חןמוצאכל·כךזה"אם :המשטרה

 "!ובגרזניםנמרטותלהמיתןיותרברחלנר !אלובנשים

הואבית·הכנסת.אלהעיירהמיהדויאחדחזרהימיםבאחד

כללדיעולאהכפרםיבאחדליטאיאיכראצלבעבודההיה
העיירה.היודירעלמשפחתובניעלשידרההפורענותעל

התירלעזרת·הנשים,עלה-הקודרתהמציאותמולכשעמד
עצמו.אתותלהמכנסיוחגורת

השמדתןרעםהאחרונה,הנשיםקבוצתהושמדההשנהבראש

דורות.דוריבתיהודיתעיירהעלהקץבא
הקבוצהאחדים.במקומרתנמצאיםהנשיםשלקבריהן
ק"מבמרחקהלבן","ההרעלביער ,כנראהנקברה,הראשונה

מקומרתרויינייקיאי.לכפרהדרךשלימיןבצדמהעיירה,אחד
הכפרבכיווןק"מ 2.5במרחקנמצאיםקברות·אחיםשלנוספים

אלקה.ההרבמרומיוכןקאשרצ'יאי

בודדים,ליטאיםשלבזברתםניצלרהיהודיםמביןמעטים
סקריפקאר·הואלצירןראוימקלט.להםרנתנרחייהםשסיכנו
הואבית-הכנסת.שלידיהודיבביתשהתגורראטליזבעלסקאס,
להעברתןודאגאותןכלכלהיהודיות,מהבחורותכמההציל

חרבהבכןראהשכןעצמו,אתסיכןחארלמחבוא.ממחבוא
(רהןמצוקהבעיתותשלהן.אפוטרופוסההיכאילואנושית,

להן.עמדרהואאליופוניםהיותמיד)היר

המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :הבאיםהפרטיםרשומיםבליטא",
בצדמהעיירה,מטר 100יער,פאתידרביאן,-המקום . 1

 i 29.6.1941-הזמן ;דרביאן-לאזדינינקאימהדרךשמאל

גברים. 144-הנרצחיםמספר

ק"מהאח,ד :מקומותבשניהלבן","ההריער-המקום . 2
דרביאןר-ריינייקיאי,מהדרךימיןבצדדרביאןמהעיירהאחד

הכפרבכיווןמדרביאןק"מ 2.5השני,מהדרך.מטר-100כ

ותחילתיוליסוף-הזמן ;מהדרךמטר-500כקאשרצ'יאי,

 , 1941בשנתספטמבר

במקרםמקרטינגה,ק"מ 7.5דימיטראבה,הכפר-המקום . 3

שנחשלהשגיחמהמחציתהחל-הזמן ;מחגהקודםשהיה
 • 1,770-הנרצחיםמספר ; 1944לשנתרעד 1941

כקילר·היער,ובשולילרגליואלקה,ההרמרומי-המקום . 4
רחוקלאדימיטראבה,מהכפרצפונית-מערביתאחדמטר

 ; 1941באוגוסט 16-15הזמן ;ררדאיצייאי-דימיטראבהמהדרך

בקבריםשרקכנראהוילדים.נשים 510-ים rהנרצזמספר
יהודים.היו 1 , 2 , 4

מקוררת

על·ידישנמסרוכפיזימן·סוקר,רצפורהשאטלרבקהשלעדותן

רחובות.יעקבי,יצחק

ונישוקדרש
) DARSONISKIS ( 

הגיימן,שלהימניחופרעלשוכנתטרוקי.במחוזעיירה
מנההשראהלפנימקרבנה.דרומית-מזרחיתק"מכשלושים

יהודיות.משפחותעשרותכמהבמקרםהיהודיםהישוב

כגדולההגרמנים.כניסתעםמדיהחלוביהודיםהנגישות
כמקרם·הגרמניםעל·דייזרנישרק zדרונבחרההסביבהבעיירות



א tsלייהדרת 264

מעיןבעיירהקבעוהשלטונותהקרובה.הסביבהלהיודיריכוז
יהודיאתגםאלאהמקום,יהודיאתרקלאריכזושברגיטו,
ובטשקיניקל.פקרןקררן,

 • 1941באוגוסט 1sב·בערךהגברים,להורגהוצאוהראשונים

פטראשוןמאחורינרצחוכיונראהקרבנה,לכיורןאותםהובילו

קרמנזזל.ביער
נרצחו,הםכשבועיים.ב"גיטר"נשארוערדוהילדיםהנשים

מספרהיהדר"חאותולפי .-2.9ל s.28ה·ביןיגר,דר"חלפי
נשים 69וחולים),זקנים(כנראהגברים 10 :איש 99הנרצחים

המשפחההרכבאתנכרנהמראיםאינםהמספריםילדים.-20ר

שנרצחוכנראהילדים.יותרהרבהלהיותצריכיםהיוהיהודית.
בדרשונישוק.לריכוזמהעיירותובדרךבדרשרנישרקלכןקודם

נמשכתהתעללותעלומעידמארדאכזריההיהרצחביצוע
דרשרנישרק,מיוצאיגולדברג,אליעזרהיהודית.באוכלוסיה

לרגללדרשרנישרק,הסמוךלאפוניהלכפרקרבנהמגיטרנקלע
היהודיםברצחשהשתתףליטאי,עםשםנפגשחראעברדת·כפיה.

חייבותלואשראדם,כעלעצמועלהצביעהליטאיבמקום.
לדבריועמן.שגמלהאחרוןהחסדעלתודהדרשונישוקנשות
בבית·הקברותאותןשירצחובעיניהן,בדמעותהנשים,ביקשו

ה"פערלה"למפקדפנההואישראל.לקברשיגיעוכדיהיהודי,
והןבקשתןמילאולוהודרתהנשים.בקשתאתלמלאוביקש

היהודי.בבית·הקברותונקברונורו

נשיםמאו.דאכזריהרצחהיהבסביבהאחריםאיכריםלדברי
אומריםהיוהרוצחיםבקברים.חיותונקברוהושלכוקשישות
כדורים".לבזבזחבלכאלהש"על

מקוררת

 , 346 , 274עמ' ',אחלק"ררידערקלאנגען",גאו,י·

ואבולניק
) VABALNINKAS ( 

מלחמת-לפנילה.מדרוםק"מ-30כגירז'במחוזעיירה
יהודים. 600כ"בהחיוהשביחהעולם

ימיםחמישה , 1941בירני 2ב·דהעיירהאתכבשרהגרמנים

כפלו·מאורגניםשהיוהליטאים,הפורעיםהמלחמה.פרוץאחרי
ח"שאוליומנהיגשאטאס,שלבראשותוה"אקטיביסטים",גרת

הראשוןצעדםבהיודים.להתעללמידהחלולשעבר,סאירנגה"
עםיחדהסובייטי.השלטוןבימיפעילשההימיכללאסורחהי

כללהםהיהשלאיהודיםהרבהגםנעצרוהקומוניסטיםפעילי
האסיריםאחדפנהכאשרכלשחי.סובייטיתפעילותעםקשר

קשרכללוואיןציונישחראוטעןשעצרולליטאיהיהודים
כל ."!יהודיאתהחן"אבל :הליטאילרהשיבלקומוניסטים,

לקרפישוקהועברויהודיםגבריםשלרבמספררביביהםהעצורים
כבתוךחמזוייניםהליטאיםהתהלכועצמהבעיירהנרצחו.ושם

נפשם.כארותושדדובזזושלהם,
אמרביהודים,שחיטהבוצעהבבירז'כישמוערתהגיעוכאשר

הניחושהיהודיםמפניקרחשזההליטאים,ה"אקטיביסטים"אחד
 ...נענשוולכןבכנסיהפצצההאחרוןא'ביום

לעזובהיהודיםנצטווהמלחמהפרוץאחרישברעותכשלושה
ולעבורביותרההכרחייםהדבריםאתעימםלקחתבתיהם,את

נאמרהעם).מדלתליטאיםמגרדי(מקוםהפריסאית"ל"סימטה
אלהועברוהערנימשכנרתתושביהליטאיםגיטר.ירקםשםכי

בתיםעשרותבכמהנדחסההיהודיתחארכלוסיחהיהודים.בתי

ליטאים,שוטריםכמהרוקגודרלאהמקוםבסימטה.עלובים
לערוךנצטווההיודיםעליו.שמרואוטומאטי,בנשקחמושים
נאמר,כךדרוש,הדברבגיטר.הדייריםכלשלמפורטתרשימה

חיתה,חאמיתיתהסיבההאספקה.צרכיהםמהבדיוקלדעתכדי

הרשימה,לפיהמקום.מןהיהודיםבריחתלמנוערצושהליטאים
בגיסוהירשחר·גרטנר,שיינההמורהעל·ידיבשעתהשהוכנה

מספרגםהצטרפוהעיירהלבניוטף.זקניםמבוגרים, :נפש 600

אחרות.מעיירותפליטיםיהודים

בכיבודהועסקוהםלעבודה.יוםירםמוביליםהיוהיהודיםאת
שטיפתוכרזות,שרנותממוזערתהבתיםקיררתביקריהרחובות,

רוכשיםהיהדיםהירמזרןוכדרמה.העירונייםבמוסדרתרצפות

רדברי·ערךבגדיםתמורתבחליפין,ארמלאבכסףהאיכריםאצל

לקבל.האיכריםרצולאדרסיכסףאחרים.
ההיודיםנצטווזהנירםבאוגוסט. 1sל·עדנמשךזהכך

רב·בבית·המדרשולהיאסףימיםלשלושהמזרןעימםלקחת
כללעבודה.כלשהולמקרםשיועברולהםנאמר"שרלהריף".

האחיםמחם,שנייםרקבבית·המדרש.הצטופפוהעיירההיודי

בסביבה.מכריםאיכריםאצלוהסתתרוברחוריבד,ושלמהיעקב
דבר·ערךרכלכספםאתלמסורהיהודיםנצטוובבית·המדרש

במקרםמהם,רוביםלהםמצפהמההביברהיהודיםשברשותם.
זמןעברלאבבתי·חשימרש.אותרלזרוקביכרוכספם,למסור

והחלהעלהיןהועלוהעיירהיהודיכלמשאיות.כמהוהגיעורב
לפרסבול.ההעברה
ללוןנשארחלקכולם.אתלהעבירהספיקולאיוםבארחו

הליטאים.השוטריםשלמערלהשמירהתחתבבית·המדרש
היהודיםבעיירה.השוקירםהיהכשברע,ג'יוםהיום,למחרת

 :רכושםאתלמכירהמוציאיםאידראובבית·המדרששנשארו
חירםבמשךרעו.דרהיטיםבגדים,כלי·מטבח,שמיכות,כרםי,

לפוסבול.היהודיםכלאתלהעבירהספיקו
החלכאשרהעממי.בבית·חספרעצוריםחיויהודיםכמה

שחר·שיינההמרדההתחילההיהודים,מובליםלאןלהתברר
לפקודות,יישמעושלאבבית·חספרהכלואיםאתלהמרידגרטנר

לאחדפנהגרטנרי·ח.המרדהגרטנר,הגב'שלבעלהשיתנגדו.
שאינולרראמובמקצועו,מררההואגםהליטאים,השומרים

קלוןוממיטיםכאלהמעשי·זררעההליטאיםעושיםלמהמבין
חםבמלחמה.ניצחולאפעםאףהגרמניםעמם.רעלעצמםעל

פקודותממלארקשהואלרענההליטאיחמורההפעם.גםירכסו
תעשה"אל :גרטנרלוענה " ...זהברגעלעשרתחראיכולר"מח
שבחצר,היהודיםכאשרעין,והעליםהליטאיהמורחנשמעדבר'.'

הפירצה.דרךונמלטובגדרקרשיםכמהפרצובמספר,כארבעים
רקיכולתם.כפיהטובלשומרםהיהודיםגמלושתיקתותמורת
ואשתוגרטנרהמורה :הזאתמהקבוצהבחייםשרדושלושה

גובשרביץ.ל.הרוקחרכן

עורביי·פרןארןS1פסוואלפרןיידןדיפרן"אריסראטבמאמרו
יהודיעדייןהיוכאשרכיוייגרס,ב.מספרשטעטלעך"איקע

והציעהמקומיהכומראליהםבאבעיירה,בגיטוואבולניק
לנצרות,נפשותלצודמתכווןשאיננוהטעים,חראלהתנצר.לחם
כולם.אתימיתוהןאחרתשהריממוות,להצילםאלא

לקכלהאם :ביותרקשהבעיהיבפניאיפואהועמדוהיהודים
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ובגאוניםברמב"םההיודיםניתלוזלדחותהארהכרמרעצתאת
האומלליםמצאואלה.כגוןמקריםעלבזמנועמדואשראחרים,

הספיקואםכדררלאלהתנצר.והסכימולהיתראסמכתאות
ואבולניקשרידישלעדויותיהםלפיה"סבילה",אתגםלעבור
 :אחרתאוכךלכנסייה.באואחתפעםורקנסבלולאבארץ
יהודיכלכגורלהיהגורלם-הכומרגםוטעההםסער

נרצחווהנמהרהמרוביוםבנפרדהוחזקוזמן·מהואבולניק.
בפוסברל.שרוכזוהיהודיםכלעםיחד

באלול 'ג(באוגוסט 26ל"עדההיודיםאתהחזיקובפוסבול
גדולות,איות t ::מהרבהבעירהופיעובבוקריוםבאותו .)א"tז'ת

היושרלעבדוה.אותםמוביליםכאילוהיהודים,הועלוועליהן
ליערכולםאתהוציאוקטנות.חבילותעימםלקחתלהם

ביריותהמיתוםשםהעיירה,מאחוריק"מכארבעהז'אדייק,

מראש.מוכניםשהיובבורות,וקברום

 :כדלהלןקבר·האחיםמקוםמסרמןבליטא"המוני"טבחבספר
הנחלעל·ידמפוסבול,ק"מ 4.5ז•אדייק,יער-המקום

-הזמן ;פוסבול·דאוי~נאימהכבישאחדקילומטרפיוו~סה,
וילדים.נשיםגברים, 1349-הנרצחיםמספר ; 26.8.1941

והעיירותמפוסברלהיהודיםשרידיהקימוקבר·האחיםעל
זכרון.מצבתשבסביבההאחרות

מקוררת

 ;-3321/244גמס•רשם""ידארכיון ,קירארן ,גרטנרשיינהעדריות
חלק"ליטע"וייגרס,ב. ;-3339/247גרשם""ידקירארן,גרטנר,חיים

 , 1860עמ' , 1951ניר·יררק ,'א

ו~וויה
) VIEVIS ( 

למלחמת·עדלווילנה.קובנהביןבדרךטרוקי,בחמוזעיירה
יהודים.-350כבהחיוהשביחהעולם

העיירהאתההיודיםנטשוגרמניה-ברהי"ממלחמתפרוץעם

צו,פורסםהגרמניםכניסתעםבסביבה.הכפרייםביןוהתפזרו

יהודים.בביתויחזיקאשראדםכלעלמוותבעונששאיים
ולחזורשלהםמקומות·המחסהאתלעזובנאלצוהיהודים
בראשבהם.והנגישותההתעללויותגםהחלושובםעםלעיירה.
הצטיינוליטאים.לרובעמדווהמתעלליםוהביזההשודכנופיות

שאלבז;רנקה.וסגנוואסיליאוסקאסהמשטרהמפקדבכך
ש"גילהעליואמרו .ריקמוטלההישנרצחהראשוןהיהודי

גםהיולמוות.בווירומהביתהוציאוהולסובייטים".אהדה
"חשבונותלחיסולביותרנוחהזמןאתשמצאוליטאים,הרבה

סכסוכי·הליטאייםשכניהםעםלהםשהיויהודים,היופרטיים".
היוהםהיהודי.ברכושחמדהשנפשוליטאישהיהאוכסף,

והורגיםבריוריםמביתו,היהודיאתומוציאיםתואנהמוצאים

לתחנת·קרובאחותועםיחדשגראח,דיהדויעםקרהכךאותו.
רכושאתחמדהוהיאליטאיתעוזרתאצלועבדההרכבת.
נמצאהיהודישבביתוהודיעהלמשטרההלכההיאבעליה.
האקדח,אתמצאווכמובןחיפו'זtוערכובאוהשוטריםאקדח.

עלציווהגרמניםבדירה.לכןקודםאותוהטמינהשהעוזרת
אתהוציאואחר·כךהבית.לידבורותחפורשתצאהאחות
ולפעורברךלכרועעליוציווהבור,פתחעלאותרהעמדיוהאח,

עללמורת.ברויררבפיונשקםקנהאתשמוהרוצחיםפיו.את

במר·דיהי.אחהיאתלקבורפקדוהאחות

רכושו.אתשחמדשכנורצחילדים,לשניאבניידו,יוסףאת

ליעראתרשילךכ"ץ,מהנאביקשהליטאיםהפורעיםאחד
הבוראתהיהודיכרהשנמצא.חלללקבורבורלחפורלוויעזור

הוצאווגsווהימיהודיכמההבור.באותווקברובוירהוהליטאי
למוות.בהםירורשםלטרוקיוהועברומבתיהם

בוזזיםלחייהם,מתנכליםהיומתמי.דבפחדחיוהעיירהיהודי
אותםמעבידיםהיופומביות.במכירותאותוומוכריםרכו'זtםאת

אחדערךלהןהיהקרובותלעתיםאשרבזויות,בעבודות·פרך

בהם.ולהתעלללהשפילם-ויחיד
בכפםנפשםבשימםמצרכי·מזון.לקנותליהודיםהיהאסור

דברי·מאכל,לרכושבבקשםהאיכריםדלתותעלמתדפקיםהיו
רעב.מחרפתמשפחותיהםאתלהצילכדי

נולםגורשולעיירההגרמניםכניסתאחריחודשיםשלושה
עםיחדכולםנרצחוושםק"מ, 15שלמרחקלסז:זמילישוק,

בסביבה.נוספיםקטניםיהודיםוישוביםז'וסליסזזמילייזtוק,יהודי
בתשרי(ט"ר 6.10.1941ב"בסזזמילישרקנרצחויגרדו"חלפי
-יהודיםילדים 390 " 1נשים 359יהודים,גברים 213תש"ב)
 .נפש 962ביחד

היהגנםדובשלו.סיפורואחדכלובפיאחדיםניצלומהטבח
לוגילהידי,דליטאי,שוטרהליטאי.בצבאמתנדבבזמנו

ובמשךמשפחתועםיחדברחגנםהיהודים.אתלרצוחשעומדים
לווילנההביארהואותו,תפשו 1943ב"בכפרים.התחבאשנתיים

מידילהתחמקגבסהצליחלמקרההרזותלמוות.אותודנוושם
גרדררבורחלרולףהזוגבני .לפרטיזניםהצטרףולבסוףהגרמנים

בחייםשרדוחםלסז;מילישוק.היהודיםגירושלפנייוםברחו
קרפרביץ.ואיגנאץויכארטסטאניסלאבשללעזרתםהודות

וליהודיםהעיירהלרבגנםמסרלסז;מילישוקהגירושלפני
בעתרקהאמין.לאאישאךהשוטר,ממכרוששמעמהאחרים

בודדיםהצליחו.רגםלברוחאחדיםניסובסז:זמילישוקה"אקציה"
להשתחרר.וזכובחייםנ•ז~ארו

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחיםברשימת
 :הבאותבמליםבסאמילישוקקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

צפונית·מטר-200כהיער,פאתיסז;מילישרק,-המקום

-הנרצחיםמספר ; 6.10.1941-הזמן ;מהעיירהמזרחית
וילדים.נשיםגברים, 962

מקוררת

חיפה.גרדררב,ררלף ;נתניהגבס,דובשלעדותם

רגו
(VEGERIAI) 

מאז'ייק.במחוזאוקמיאן,לידקטנהעיירה
עסקוהיהודיםרוביהודים.-50כבהחיוהשואהבשנת

שכניהםעםיחסיהםהמקום.בחיימאודמעוריםוהיובחקלאות

בהם.פגעלאואישטוביםהיו

כולםהועברומאז'ייקבמחוזהיהודיםחיסולעלהוחלטכאשר
שעל·יןלאסמיםומ·ז~םלאוקמיאןה"אקטיביסטים"על·ידי

לאץ.שלטחנת·הקמח
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למאז'ייק,ארקמיאזיהודיעםיחדהובאו 1941באוגוסט sב·
בקברות·האחים-ונקברונרצחותש"א)באב(ט"זבאוגוסט 9רב·

מאז'ייק) :(ראה

וורנה

) VARNIAI ( 

מלחמת·הערלםלפניורונההנהרגזרתעל ,טלזבמחוזעיירה
יהודים.ד ooכ·בהחיוהשנית

עםגזולים.מחסני·נשקברורנהרוכזוהסובייטיהשלטוןבימי
שלנסיגתוהתחלתרעםלגרמניה,בריה"מביןהמלחמהפרוץ
בשרפואולהבאשהמחסניםאתהנסרגיםהעלוהאדום,הצבא
עזבשרפורבתי·הכנסתהיהודיםבתיהעיירה.בתיכלעםיחד

מהעייהרברחההארכלרסיהכלזכר.להםבשארולאהיסוד
אצלמחסהמצארהיהודיםמסביב.בכפריםמקלטומצאה

בסביבה.היהדויםה"ישרבביקים"

ערד . 1941ביוני 25הרביעי,נירםלעיירהבכבסוהגרמנים
אשרלארמניים,ליטאיםשלקבוצותהתארגנוכביסתםלפני
ובמיוחדרצויים"בלתי"אלמנטיםבביעורוראשונהבראשעסקו

היהודים.וברצחבהתעללות
ב"קרמסן·חבריםשהיויהודים,צעיריםכמהבעצרוראשונים

צביהמוהרגםבעצראתםיחדהסובייטי.השלטוןבימימול"
העממיבבית·הספרמררהרבותשביםבמשךששימשליברביץ,
לאקבורתםומקרםברצחוהםעדר.חזרולאהעצוריםבעיירה.

יזרע.

בפינויהועסקוהםלעבודה.מרכליםהיהודיםרובהיויוםכל
היהודיםבמצאושבהםהמקומרתרעו.דהרחובותכיבודההריסות,

במסריםהיווהפקודותהצוריםכלבמשטרה.ורשומיםדיועיםהיו
ושלאבתפקידליטאיםשלל'ב'יקררים"זכרגםהםבמקרם.להם

מרכושם.וגוזליםכאררת·בפשםבהםמתעלליםשהיובתפקדי,
בנוחרתולהגיעורובהאתלעזובהיהודיםנצטוויוליבתחילת

שכרוהםטלז.לעיר·המחרזסמרךכפרלררישיביאן,עצמם
ברגל.הלכוהשארכלוהחולים.הזקניםעבורעגלות

מעיירותיהודים-שםמצארכברלווישיביאןהגיעוכאשר
אורוותבגרברת,האחרים,היהודיםעםיחדאונסנו,הםהסביבה.

מגיעיםהיופעםמדימזוייבים.ליטאיםעלהיםשמרוורפתות.
הוראות.להםומוסריםגרמנים
עלופקדוגרמניםשלגדולהקבוצההגיעה 1941ביולי 14ב"

בחצר.ולהתרכזלצאתשבה, 16ל"מעלהיהודים,הגבריםכל
החלהמידהמכבים.בתרךלהישארנצטוווהילדיםהנשים

ראחר·כךהזקניםאתומרטוגזזוכלקודםבגברים.ההתעללות
ולרוץלקוםוליפול,לרוץאותםאילצו"להתעמל".כולםנצטוו

ארשפיגרלמיהיהאבוימפרכים.תרגילי·התעמלרתולעשרת
שערתהדברבמשךכךראשו.עליורדהיהמכותשלמטרבכשל.

תשושיםפצועים,מוכים,הגבריםהיוחזרוכאשרשערת.על
דם.וזבי

מעשינישברתש"א),בתמוז(כ"אביולי 16ב"יומיים,כעבור
ההתעללויות,החלושרבבחצר,הגבריםרוכזושרבהזרועה.

אחריקצרזמןהגברים.חזרולאהפעםאךה"תרגילים".שרב
Q הותרלאלנשיםידי.קולותמקרובבשמעוה"התעמלרת"ירם

עשרותכמהשבמרחקראו,ערבלפנותורקמהמכביםלצאת
החיהדםאשרגדול,קבר·אחיםנמצאריכוזםממקרםמטרים
הורשולאאךהקבר,אתראוהםממנו.ופורץתרססעודנו

אליו.להתקרב
לידכפרלגירוליאי,והילדיםהנשיםנלקחוזמן·מהכעבור

אצלחקלאיתלעבודהבשלחוהצעירותמהבחורותחלקטלז.
הסביבה.איכרי

והילדיםהנשיםכגורלהיהמרודנהוהילדיםהנשיםגורל
בחורותשלקטןמספר . 1941באוגוסט-30בברצחורובםבטלז.

רק . 1941בדצמבר 24ב"שםוברצחולטלזשבשלחואלוביןהיו
ושרדו.במלטואחזרת

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת
 :הבאותבמליםבררישיביאזקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

 14כ"וישיביאן),אחוזת(לשעבררישיביאןחורשת-המקום

לרקניק,העיירהבכירוןרישיביאןמה:כפרק"מ-2 ,מטלזק"מ
 ; 1941שבתשלהשביחהמחצית-הזמן :מהכבישמטר sooכ·

משפחות. 40-הנרצחיםמספר

בכלהניצולים.עדריותאתתיאםאינוקבר·האחיםתיאור
כוללסימוןולאהנרצחיםמספרנמסרקברות·אחיםרשימת

שכאןלהנחיישבפתח.לאזהשקברבראה"משפחות".כמר
בתמוזבכ"אשברצחווהסביבהמרודנההגבריםבעיקרקבורים

 .ברוישיביאן

מ~,ודרת

רחובות. ,קפלן·פידלרמניה ;נתניהליכט·וייס,שרהשלעדרתן

טלז) :(ראה

ויגובה
) VAIGUVA ( 

משפחות soכ·בהחיוהשואהבשנתשאורלי.במחוזעיירה
יהודיות.

 .מקלםשברחופליטיםגםאליהבקלעוהמלחמהפרוץעם
לטפל,החלואשרליטאים,"אקטיביסטים"התארגנובמקרם

כלאתלקבץהיהשעשרראשוןדברביהודים.השאר,בין
העיר,מאחוריבאחוזהולרכזםהמקוםמבביהיושלאהיהודים

לקלם.הועברומשםליהודי.בזמנהשייכתשחיתהלקלם,בזרך
מבליבתיהם,אתלעזובהיהודיםכלנצטוויוליבתחילת

ליטאיםשלכבדמשמרלבית·הכבסת.ולעבורזכר,עימםלקחת
כלהוחזקולא·אבושייםבתנאיםהמקום.אתהקיףמזוייבים
ולדאוגלצאתלהםשנתבומבליבבית·הכבסת,ויגובהתושבי
ולמים.למזון

למחנה·מועבריםשהםהעצורים,ליהודיםהודיעויוליבסוף
הילדיםישאררהפרעה,ללאלעבודיוכלושההוריםוכזיעבודה,
הליטאיםהרוצחיםהפרזירכאשרהתחוללוזרועהמראותבמקרם.
התנפלורקתרת·ררביםבשוטיםהרכים.לילדיםהאמהותבידבכוח

רצוולאבילדיהןבכוחהחזיקואשרהאמהות,עלהשומרים
מהם.להיפדר

ילדים 17בשארובוויגובהלקלם.הועברוהקהילהאנשיכל
פייבלסרן.האחיותשתישלבהשגחתןרכים

עtכיחד ) 29.7.41 (תש"אבאבה'נירםברצחוויגובהיהודי
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למחרתניספרשרםלז•אגרהעבירוערדהילדיםאתקלס.הידוי

 • 2.10.41ב·תש"בהכיפוריםירם

סוקורת

גבעתיים. ,זקס·קורןצפורה ;גןרמת·ניסלביץ·שזכרום,מרידהעדויות

וידוקלה
) VIDUKLE: ( 

בהחירהשראהלפני .ואסיידבמחוזעיירההיארדירקלה
יהודיות.משפחותכחמישים

הכיבושבזמןהעיירהיהודיאתהקודרתשלנאמןתיארו

בשנת . 13בןאזהירשרבץי·לריתן,(צבי)חירשרשםהנאצי
תלאותכלעבורגבררעלבכלחזהבררדירקלה,היהאשר , 1941

 :המקוצריםדבריומתרדמביאיםאגררהמקרם.הזמן
ובעגלות·בארסרמרביליםאנשיםנוארכברקדבירכי-22ב

מחלמה,פרצהכיהבשורה,ובפהיםמסאררריגבאיםסוסים
בהלה.קמהבעיירהבורחים.רהסרבייסיםבאשערלהטאררריג
לכברתדכיהבתים,לפניחרלרהציברמטלטליהםאוזריהודים

עין.האנשיםעצמולאלילהאותרשתפרוץ.במקרהאש
אללכפריםרפנועגלותעלמטלסליהםהעמיסולמחרת
פלרגרתהגיעו ',בירםנאותרהצהריים,אחרהליטאים.מכרהים

החלוהיוםולמחרתערבלפגרתהגרמני.הצבאשלרא'זtרגות
לבורחהצליחלאמהםאחדאףלבתיהם.חוזריםהיהדוים

·המרעצרת.בריתל

שקיפחוסדרםי,להנהיגהשלטונותהחלוהגרמניםכניסתעם
הלחםאתבלחם.קיצובהונהגהראשון.מחירםההיודיםאת
רשםהמקומיתלצרכניהאותרמביאיםהיהודים,אופיםהיר
לקבלתהראשוניםגרם. 500שלירמירתבמגרתמתחלקהיה
ראםשנשאר,מהרקמקבליםהיוהיהודיםהליטאים.הירלחם
לחם.ללאנשאריםהיר-הכלחולק

גרמניםשניקורנותלעתיםמגיעיםהירהסמוכהמנמרקשט
 ,היהודיםבתיעלפושטיםהיובמקרםהליטאיםעםיחדבעגלה.
תפשופעםכאררת·נפשם.ובוזזיםלרחובהאנשיםאתמגרשים

עליהםוציוו"יידה"רכתברבצבעבגדהיםמרחוהיודים,שלרשה
יהודיים.שיריםולשירהעיררברת nברלעבור

כדימכרים,לליטאיםוכרשםאתלהעבירהחלוהיהודים
שכןבעוכריהם,מסויים,במרבןהיה,זהמעשהמביזה.להצילו

מהיהודיםלהיפטרמעונייניםלהיותהחלוהרכושמקבלי
ההשמדה.הוחשהמקריםבהרבההמפקדיים.

עלהניחהירשוביץ,משפחתשללביתהגרמניבאאחדירם
שממחרת mוציומגן·דר,דמצריירשעליהניירפיסתהשולחן

רביםיהודיםצהוב.מגן·דרדגברעלהיודיכלישאוהלאהחירם

ובמסילת·הברזל.בכבישיםעבדוהםלעבודה.נלקחו
 15-12גםהיוהעצוריםביןנעצר.בקומוניזםחשודכל

במשךבראסיין.לבית·הסרהרהועברוהםונשים.גבריםיהודים,

הנשים.שוחררוהיהודיםמןהלא·יהודים.כלררר nשרהזמן
לעולם.חזורלאהגבירם
 1940(עדדראוויצ·ירסהשוטרבערבבאביולי, 20 ',אנירם

היהודים.העיירהתריזtביכלאתרושםוסוהר)"שאוליס"ההי
שכלהודיעכךאגבואח.דאחדכלשלגילואתשרםבמיוחד

 ,ביח·המרעזהאללמחרתלבראחייביםומעלה 14מגילהגברים
בפנהים.לבארםורצהמשקדורוילשהמפקדמאחרבבוקר,השכם

כן.לעשרתוייבר nשהגבריםכלהתייצבובבוקר,ב'יוםלמחרת,
בני!ר.נשארוהוא ,) 1928בשלהי(נולד 14מלאוסדםלחירש

אדםהביתה.חזהרהמפקדשילחבימםיהבאיםהגבריםאת
שאשילמרותהוא,אףשוחרראיצקרבץי,אשרהברסרקיאח,ד
ההיהואהסובייטיםבימיבעדר.ניקשרהליטאיםכיהיה,צעיר

הגבריםשארכלהליטאים.מכרירבאוזניהסובייטיםאתמשמץי
היודיגםהובאולכאןתחנת·הרכבת.אלחזקמיזtמרתחתהובלו

היודיה,משפחההתגוררההתחנהלידנמוקשט.הסמוכההעיירה
ולבתיםהפרדימניםשללביתםהובאוהיהודיםכלפידימן.
מרודירקלהליטאיםפורעיםכאסירים.שםוהוחזקוהסמוכים

הסרביםהחפציםנלקחוהגבריםמאתעלהים.שמרוומנמוקשט
וכרבעים.מעיליםנעליים,גםביותר,
ראינויוםיוםביניהם.הפורעיםר·כך nאחילקוהחפציםאת

חבילות.עמוסיםם mתחנת·הרכבתמכיווןבאיםליטאיםפורעים
בהעבירםהוכו.רגםהתחנהלידקשהעבדוהיהודיםהגברים
נתחייבויוםיוםברציה.לחזורחייביםהיולמקוםממקוםמשא

אותםמעניםהיובזה.וכיוצאוליפוללרוץ-ב"התעמלות"
עלהיםההירשםהפרדימנים,לביתהוחזרובערבמרובות.'זtעות
מתהלכיםהיוהליטאיםהשומריםבעמידה.הלילהכללבלות
ביריות.אותםומפחידיםמסביב

הנותרים,ההיודיםפתחיעלרדאוריצ•ירסחזרב'יוםבאותו
אותםהזהירוננית·הכנסת.ללוןלבראואילצםוילדים,קשישים

למורת.יירואחרתאור,יעלוושלאמבית·הכנסתיצאושלא
רקנתחייבוהנאיםבלילותלביתו.אחדכלחזרבבוקרלמחרת

להישארהורשוהילדםיואילוננית·הכנסת,ללוןהקשישים
שנמלטהבלינ,דאחת,משפחהבררידוקלהאזהיתהבבתיהם.
הגרןבמתןרדארריצ'ירסאתשיחדבלינדמטאורריג.והגיעה
ואשיבררדירקלהזרשהואמאחראותו,יושרםשלאממגרוביקש
שרםולאנענהדרארירצ'ירסאותר.מכיראיברהמקוםמאנ•זzי
ללכתנאלץוהואכירר, mבלינדאתאחרשוטרראהלפתעאותר.

הדברנמשךכךהקשישים.שארעםשםללוןלנית·הכנסת,

 '.הליוםארדעד
כלהוצאותש"א),בתמוז(כ"ט 1941ביולי 24ה:נירם
העייהר,רבגםההיבינהיםמבית·הכנסת.יי~ים ~tהקיהגברים

דציקרחיהספריםהרבה(שחיברקפלןהכהןיהושער'הרב
תחנת·לעברהגברםיכלאתהרגילוהליטאיםהפרועים .גדול)

האחרון,תמדיונשארבלכתוהרבפיגרחולשתומחמתהרכבת.
בשאריתבכוח.ארחוודוחפיםברדוחקיםהליטאיםהיוואז

לתחנת·הובאושעהארתההמרכלים.אתמדביקההיכוחותיו
נמצאוכברבמקרםמנמרקשט.הקשישיםההיודיםגםהרכבת

לשםובארנקהלוליטאים.רוצחיםפלוגתעםיחדגרמנים,כמה
להתרחשעומדמהשמעושכנראההסביבה,מןרביםאיכריםגם

זאתמקדוםבמקרםשהיוהצעיריםאלצירפוהקשישיםאתכאן.
ולהיכנסלהתפשטנצטווהםהסמוכה.הכריכהאלהביאוכולם
רההיו·נגדהיםכלנלקחובכריכהבהירתםולטבול.המיםלתוך
שלבקנרצרתגוררשםהכרוי.לקברעדעירומיםהרבלרזים

רואהקבוצהכשכלהגברים,כלגוררכךלברר.והושלכועשרה
המר.לסופהומחכההאחריםברצח
לגבריםמזוןלהביאהקרוביםהורשולאירםלאותועד

לעת·ערבכיהודיעולהכעיס,מעשה ,זהביוםוהנההעצורים,
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לתחנת-הרכבתומיהרוהנשיםנזדרזרמזרן.להביאיהיהאפשר
ואיכריםהיריות,הדיאתשמעובדרןבידיהן.מצרכי·מזרןעם

בתיהםאתעטהכבדאבללבעליהן.אירעמהלהןסיפרועוברים
שחקים.בקעווהיללותהיהודיםשל

בתיהםאתלעזובוהילדיםהנשיםנצטוואחדיםימיםכעבור
זמן·ביהכ"נ.לידבתיםובארבעהבבית-הכנסתלגורולעבור

במשטרההרצפותאתלשטוףלעבו,דהולכותהנערותהיומה
תחנת·לידשונותבעבודותהועסקוגםהןרבבית·חמרעצה.

וברחוהתחמקוכערותשתיחיתה.לאמסביבשמירחהרכבת.

איכרים.שלבבתיהםוהסתתרו
למחרתכיוהודיעשוטרבערבבאבאוגוסט, 21 ,'הביום

לתמיכההזקוקותהנשיםכלאתירשמו :לעבודהאישיצאבל
חיתהלנשיםהדבר.פשרברורהיהלאהחורף.לימיעזרהאו

למצואוניסרברחואחדותכשיםלהתרחש.עומדשמשהרהרגשה,
לשאררלי,להגיעמאמציםעשראחרותמכרים.איכריםאצלמקלט
על·ידימועסקיםהיהודיםרכיגיטרשקייםידיעותנתקבלומשם
מחכים\:עיירה,כשארוהרובברחו.יחידיםרקהגרמני.הצבא

לגורלם.
תש"א),באבט 11(כ 1941באוגוסט 22 ,'ויוםבבוקר,למחרת

הם 8בשעההשמירה.אתהגבירוהליטאיםהפורעיםכילבשמר
אןהסתתרו,אחדיםלבית-הספר.העצוריםכלאתוגירשובאר

איצקוביץ,אשרחבררסקיאתגםהביאולביחכ"כ.והובאונתפסו
בעיירה.בביתםילדיוושכיאשתועםהתגורראזשעד

גורלםלחםצפרירכילהתרחשעומדמההכלהביכומיד
ארוןלידהשתטחווביללה.בבכיפרצוכולםהגברים.של

ובאנכנסוהנהלמרתם.מצפיםיח,דבכרוילדיםנשיםהקודש.
בידרואיןרעבכלאנוכיאיצקרביץ,למכרוומספרשוטר

למראיתושאל,רשימהעםאחרשוטרהופיעאחר·כןלהושיע.
לבשםלאאישהחורף.לימילתמיכהזקוקמישהואםעין,

חיוראגב·כןובכרהתרוצצוהכלשוטר.אותרשללדבריו
אתפרצומהםכמהלהסתתר.ארלברוחכיצדעצהמטכסים
לעליית-חגג.ועלוטיפסורמשםעזרת·חכשיםשלהחלונות
ולקחההרוקחשלאשתובאחבארון-הספרים.הסתתרואחדים

חרשולאהליטאיםשנים.זלחמלאושטרםהקטנה,אחותיאת
הרוקח,אשתאתהזהירואןלעבור,להנתכואחר·כןלצאת,לח

ביקשתיבחזרה.ממנהריטלרהיבראוהתינוקתתתבקשאםכי
לעבור.לכושיניחוהליטאים,השומריםמאתותבקששתצאמאמי
ברחאתה,חייםחפץאם"בני, :ליאמרחאמיניתן.לאזהאולם

להרשיען".בידיאיןאני,והימלט.
המספרולבכות.מלהתרוצץהכלואיםפסקולאבבית-הכנסת

הרב.שללביתושהובילאטום,בחדרהלוחותאתשבררוחברו
איכריםעגלותראוהחלוןדרךשומרים.ניצברלאזהבכירון

אשרליטאים,המונינתקהלומסביבבית·הככסת.לפנימובאות
פעמיםכמהניסוהמזרייניםהשומריםבמחזה.לראותבאר

הצעירותוהנערותהנשיםניצלוואי·הסדרהמהומהאתלפזרם.
ההזדמנותאתניצלהמספרגםשהוא.מקרם·סתרבכלוהתחבאו
מכרה.ליטאיתאשהשללביתהחמקומשםהחלוןדרךוהסתנן

רגשבעליליטאיםשלובעזרתםאין·ספררהרפתקאותאחרי
הירשרביץ·לויתןחירשהצליחלעזור,מרנניםשהיואנושי,
הועברהגיטרחיסולעםלריחן.ריסלדרדראללשארולי,להגיע
רגעיהקוררתלספרוזנחשוחרר 1945במאי 2וב·לדכאו,

רידוקלה.עיר-מולדתושלהאחרונים

המוני"טבחבספרשפורסמת ,קבררת·האחיםברשימת

 :כדלהלןבררידרקלהקברות·חאחיםמסומנים ,'בחלקבליטא"
תחנת·הרכבת,מחסניבקירבתרידוקלה,העיירה-המקום . 1

הנרצחיםמספר ; 1941יולי-הזמן ;מהכבישימינהמטרכמאה

גברים.כמאתיים-

הזמן iהיחרדיבית-הקברותרידוקלח,העיירה-המקום 2
וילדים.נשים-100כ-הנרצחיםמספר i 1941אוגוסט-

דרדת ,rמ

 • 1655/1539רשם","ידארכיוןהירשרביץ·לריחן,חירששלעדותו

וידישוק
) VIDISKIAI ( 

השראהבשנתרילקרמיר.המחוזלעירסמרנהקטנה,עיירה
יהודיות.משפחותכמהבהחיו

לרריל·מררידישרקהיהודיםהועברו 1941אוגוסטחודשבמשך

תש"א),באלול(י"ג 1941בספטמבר sב·נרצחווכולםקרמיר
והסביבה.וילקומיריהודיעםיחד

וילקומיר) :(ראה

ויז'ון
) VY2UONIS ( 

פורץעםממכה.ק"מ 12 ,ארטיאןבמחוזעיירההיאריז'רן

יהודיות.משפחות soכ·בהחיוהשכיחמלחמת·הערלם
פורעיםקבוצותהחלולעיירההגרמניםשלכניסםתלפכיערד

רכושם.אתולשדודליהודיםלהתנכלליטאים
לפשטיין,קופלנאסרגרמניה-ברהי"מלמלחמתהראשוןביום

התכוונוהליטאיםה"אקטיביסטים"לקומוניזם.באהדהשהואשם
בלילהבבוקר.למחרתולבצעומורתגזר·דיןעליולהוציא
עםהתנגשוהםסובייטים.חייליםשלתגבורתלעיירההגיעה

נפלבקרבביניהם.פרצוכבדיםרחילרפי·אשה"אקטיביסטים"
קופלהיהודי.בבית-הקברותלקבורהוהובארוםמשחהיהודי

משחדריו.עםיחדונמלטמבית·חמעצרשוחררלפשטיין
בשלטוןההפוגהאתניצלואמצעי·תחבררחבעלייהודיםכמה

·המועצות.לבריתוברחוה"אקטיביסטים"

ולבשרהפורעיםהשתוללויותגברולעיירההגרמניםכניסתעם

שתישרנות.לעבודותכלקחויהודיםביותר.פראיותצורות
למרמזרןלהביאחלנוגררביץ,ושרהגררביץאסתר·רחלכשים,

שלעבודתולמקוםהגיעולאהןגרגרז'ין.ביערשעבדגררביץ,

גרויותיהןאתוהשליכואותןרצחו"אקטיביסטים"והאח.הבעל
האגם.לתוך
בתיהםאתלעזובהיהודיםכלעלגזרו 1941בירכי 26ב"

אתשולחיםחיומכאןקטנות.סימטארתבשתילגררולעבור
אתולנכשהרחובותאתלכבדהמבוגריםואתלעבודההצעירים
העשבים.

 :יהודיםשלהראשונההקבוצהאתמוויז'רןהוציאובירכי 2ב·ז
הביאוואחרים.קרפלנסקייהושעפייכשטיין,משפחותאלחהיו
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שהתעללואחריקטן.נחללדילםוויאדושץ,בדרךליערארחם
הקבוצהאתהוציאוביוני-29בבמקום.ונקברולמוותנורובהם

אותםהובילו .וחזקיםיותרצעיריםכברהיוביניהםחשביה.

כמהזיקום nהשםגרגוז•ינה,לאחוזהסמוךבשווא.נטוםה,ליער
רצחולבסוףהתעללו.ובאחריםאנסוים ,tהנ'אתמזון.ללאימים

האיכרים,אחדושיחים.לעציםמתחתמזוריםקברותיהםאותם.

מתושביאחדסגל,שראובןסיפרהרצח,היהביתושבסביבות

סימניבעקבותאחריורדפוהרוצחיםפצוע.כשהואברחויז'ון,

הצעיר,בנואתאליוהביאוהםבשיחים.מתחבאומצאוהוהדם

ורצחוהו.עצמובופגעוואחר-כךהאבלעיניוהו nרציצחק,
ב-ןראשהביערשםונרצחולאוטיאןהובלוהיהודיםשארית
תש"א).באב(י"ד 1941באוגוסט

מה"אקציה".שנמלטהיחידהיהודיהיהיינשטיין Dאברהם

למ·~טרהאותוהסגירהאחתזה zשא:עדבעיירההסתתרהוא

נורה.והוא

שרדולברית-המועצות,·~נמלטומאלהחוץון,'ויזיהודימכל
בעלת·הטחנהאותההצילהבלומברג.רבקההצעירה :שניים

ממוצאשהיאתעדוותלהוהיוכעוזרתעבדההצעירהבזיינה.

אצלושעבדיהודי,הצילקאלעקמהכפרמאםאנישהאי:גר ;טטרי

ה"אק-מפעיליאחדהיההאיכרשלשבנולציין,מענייןכפועל.
היהודים.ברצחומהמשתתפיםטיביסטים"

קבלים,לשעבררא•:~-המועצה :היוקטיביסטים" lה"זראשי

שלושתםשלאפסים.םטאםיםהמורהיום,•מארצינקוויצהמורה

ובאוהסובייטייםבתי-המשפטעל·ידיהמלחמהאחרינשמטו
עונשם.על

מקררות

רמתיים. ,נסקיקופליעקב ;יבדראייבבאליעזרעדויות
אוטיאן) :(ראה

וייוור
) VEIVERIAI ( 

בשנתמריאמםול.במחוזליטאשלבדרום-מערבהעיירה
רקבעיירהחיוהשואהבשנתיהודים. 137בההתמקדו 1923

יהודיות.משפחותכמה

שם,הקסרקטיןבמבנירוכזולמרא.ן,הועברוהעיירהיהודי

באלול 'ג( 1941באוגוסט-26בפרא.ןיהודיעםיחדונרצחו

תש"א).

:פר~ן)(ראה

ויינוטה
) VAJNUTAS ( 

כחמישיםבהחיוהשואהלפניטאווריג.במחוזקטנהעיירה

בגננות.במיוחדבחקלאות,עסקומהןחלקיהודיות.משמחות
שטףהגרמניוהצבאהגרמנימהגבולק"מ 5•~וכנתויינוטה

גורל . 1941ביוני-22בלמלחמה,הראשוןב•רםכברארתה

בהתאםבטילזיטהגישטאפראנשילדיינמסרהעיירהיהודי

פרםיםובהן 22.6.1941נ·שניתנו ,ר s~ק s~שטאלשללהוראותיו
מהגבול.ק"מ 25ברצועתהיהודיםחיסוללגבי

ברירינוטההגישטאפרשליחיהיוכברביוני-23השלבבוקרו
היהודים.בעייתאתלהסדיר""החלדבמקרםטאים·<לעםויחד
לעבודותאותםצריאו mשבעיירההיהדויםכךאתקיבצוהם

פינוירחובות,ניקוידרכים,בתיקוןהועסקוהיהודיםשוברת.

מהאנשםיחלקוכדומה.צבאיותעגלותשטיפתסוסים,מגרי
כלנצטרדכןהמקומי.הכומראצלבעיקרבחקלאות,הועסקו

היהודיםכלהרגילה.בעבודתםלהמשיךהיהודיםהחקלאים
חייביםגיל,הגבלתוללאמיןהבדלללאומעלה, 15מגיל

למקומות-העבודהנשלחומשםהמשטרה.בחצריוםכללהתייצב
לביתו.חוזרההיעבודהלונמצאהשלאמיונים. ,tה'

במדרכות,השימושאיסור :יהודיםעלההגבלותצוויפורסמו
לאחר·הבית nמפתיציאהאיסורהעיר,מגבולותיציאהאיסור
ועו.דלדריווהאזנהעתרןקריאתאיסורהחמה,שקיעת

הליטאיםה"אקטיביסטים"היוההוראותביצועעלהמפקחים
גילוהםבאכזריותם.הגרמניםעלבהרבהעלוואלהבמקום

היוקצרזמןלפנישאךהיהודים,כלפירצחוחמתכבושה~באהי

שכניהם.

בעצרןשונותסיבותבשלהמעצרים.גםלבואאיחרולא

ישכישאמרומשוםנעצר,סוכבולסקילייב :יהודיםחמישה

 ;הקומוניסטיםאוהדהיהשבנומשום-גרינשפאן ;רדיולו
ובת-מרקוםמרים ;היטלראתשקיללמשום-מרקוםאיציק

הוצאוכולםלקומםומול.שהשתייכומשום-ברלוביץשבע

םוכבולםקיונורד.קברלעצמםלחפוראולצוהםלעיר,מחוץאל
נקברוהנותריםוארבעתלעיירה,בחשאיולחזורלהימלטהצליח
שכרו.בקבר

המלחמה,פרוץלאחרשבועות-4כ , 1941ביולי 18 ,'ונירם
מטילזיטשהגיעוס.ס.אנשיערבלפנותבעיירהלפתענראו

כמהבדרכם.שנקרהיהודיבכלוהתעללוהיכרהםוהיידקרוג.
יוסף-יעקבר'הרבאתמצאושםלבית-המדרש,נכנסומהם

שברוהםלהשתולל.החלוומלוויהםהגרמניםהשמש.ואתשרר
והריםהרבנזדעזעספרי-קודש.וקרעושמשותניפצוספסלים,

 .עץחתיכתעליהםזרקמפסיקים,שאינםבראותוקולו.עליהם
לקח.ללמדווהתחילוהרבשלמ"חרצםתו"הגרמניםהופתעו

אתוסחבוהזקניםאתולשמשלוגזזובאכזריות,היכוהוהם

מאנשיאחד"שעשוע".לערוךהחליטוכאןהחוצה.שניהם

כשידהיםוהשמשהרבאתהעמידואחריוסוס,עלישבס.ה-ם.

ברחובותצעדהרה"תהלוכה"בחלילולנגןפתחהגרמניכפותות.

ליטאיוהמון ,tובשמ•ברבמכיםוליטאיםכשגרמניםהעיירה
ויינוטה.ליהודיזההיהליל-אימיםכף.ומוחאמסביבעומד

להעלותעליהםנאסרשכןבחושך,בבתיהםמסוגריםישברהם

והיכרבבתיםמשטו ,הלילהכלהשתוללוס.ה-סאנשיארך.

שמאל.ועלימיןעל

העיירהיהודיכלהתייצבו , ) 19.7 (בבוקרבשבתלמחרת,

מבניהגבריםאתרקבחרועתהגםהמשטרה.בחצרכרגיל

הובלולאהפעםאולםהביתה.חזרהנשלחוזאר zוהזומעלה, 15

עברוזמןבאותוהיום.צהריעדבמקוםהוחזקואלא .לעבדוה

היהודיםבבתיהמקומייםהליטאיםהעוזריםבלוריתם.ה-ס.אנשי

חצראלהובאוכולםהחסרים.הגבריםאחרינמרצותוחיפי::ו

בית-המדרשחצראלגברים-130כהועברומכאןהמ~ז..טרה.

גרמניםעמדובכניסהפנימה.לבית-חמדך•;~להיכנסנצטווומשם
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אח.דכלשלואשרעלהצליפוכהםפרגרלים,רבדייהםוליטאים
אלכשפניהםלעמודהיהודיםעלצירובית·המדרשבתרן
ממקומרניתקלפתערהבהממקומר.יזרזלאשאישוהשגיחוהקיר

הבמהאלקפץבעיירה,הטחנהפקידשהיהורזיך,חירשר'
אחדאוליבחייםישאררהיהודים,כלאתישמידו"הם :וקרא

ויברחמידפרץ ... "!דמנוינקמרואלה-ממשפחהארמעיירה
החוצהולהתפרץהגרמניםעללהתנפלקראורבים :סוער

 .הילדיםרעלהנשיםעלשחבלרטענר,התנגדואחריםולברוח.
 ...בהםיתנקמוודאיהגרמנים
מהרהעדאולםתימהון.מרכיזמן·רבעמדוס.ה·ס.אנשי

ר. nררצורזיךחירשר'אלאקדוחוכירוןמהםואחדהתאוששו
בחמתםליטאים."אקטיביסטים"שלתגבורתגםעטהכהרף·עין
מבית·המדרשמידלהוציאהיהודיםעלהגרמניםצירוהכרעות
שטאנ·שולחנות,ספסלים,ספרי·תררה,ספרים, :הכלאתהחוצה

מטרתחתרלהרציאר.הקודשאורןאתלפרקבמת·העץ,דרס,
(בזמנובית-המדרשבחצרחפרושההילברר,הכלהרשלןמכרת

יצקוהגרמניםלתלמרד·תררה).בניןבהקמתשםעוסקיםהחלו
ר'הרבהובהלאזמסביב.הועמדווהיהודיםדלק,הכלעל

שספגמהמכותקשהרפצרעחולהבכיתרששכבשרר.יוסף·יעקב

וציוהרגפרוריםלרהושיטס.ה·ס.קציןמהגרמנים.אתמולנירם
והגרמניםהרב,סירבהקדושים.הספריםאתבאשלהעלותעליו

המדורה,אתלהדליקתשמשעלהגרמניהקציןפקדאזהיכרהר.

כבןחייטמרקרס,פייבלר'מהשררהקפץוהרכה.סירבחרארגם

וקפץרידריפסוקיכמתהרבקראהלהבה,עלתהאןוהדליק. , 50
אחריהםמרקרס.פייבלרו'השמשקפצואחריוהמדורה.חרךאל
להםאיפשררלאהגרמניםאבללקפוץ,נוספיםיהודיםוצר

כשלשרתהועמדוהאנשיםמהמדורה.הקהלאתנברחוהרחיקו

מוחרבהעיירה.וחרבותדרךרפרגרלים,מקלותבדירברןרהרצעדר,
ופעמייםפעםרהרעבררטאררריג,לרחובזרר nרהרהרפנרשילל
יללותבקעומהבתיםבהם.ישברשההיודיםהרחרברתבכל

איימוהרוצחיםכיסגורים,היוהבתיםחלונותוהילדים.הנשים
החוצה.להצץישיעזמיבכלליורת

באכז·הררצררמשםניישטרט,וחרבאללבסוףחרפנוהגברים
נעצורק"מ 8כ"שעבורלאחרניישטרט.לעיירהבכירוןדירת

הרטרהםניישטרט.לפניק"מ-3כשיארדביצ'יהכפרלדיועמדו
גבעות.שתישביןשדה·מרעהאלרהרבארהראשיתהדרןמן

כשלרשיםמהשררותהוציאוהםאותם.למייןס.ה·ס.החלוכאן

חוליםרביביהםאישכמאהלחר.דארחםוהעמידוובריאיםצעירים
מהשררות,שהוציאוהשלושים,אתבמקרם.הושארווחלשים

לידבסרגינטאשרלקסרקטיןרהרבילרםפראיבקצבשרבהריצו
מבייש·יהודיםגבריםייינרטהאנשימצארבקסרקטיןניישטרט.

הגברים,כליוםנאותרנעצורבעיירתםשגםסיפוראלהסרט.

רוביםסלקציה,בהםברצעההקסרקטיןאלשהובלוולאחר
לרריינרטה.בכירוןוהוסערהופרדו

דהרסעדמתקסרקטיןהיהודיםכלהרצארבלילהמארחותבשעה
הנשאריםשלגורלםעללהםנודעבברקולמחרתלהיידקררג.

שםנרצחונישיטרט,ואנשיייינרטהאנשיכולם,בשיארדביצ'י.
נירם.בר

מחנרת·עברדהאלהוכנסולהיידקררג,שהובאוייינרטהאנשי
מהעיירותשהובלויהודים,גבריםמארחערדאלוהצטרפו
הועסקהבהיידקררגיהודיםשלאחתקבוצההסמוכות.הליטאיות

היהשלהםממנהלי·העברדהאחדאדמה.ובחפירתגשרבבניית

ליטאיהדות

אתריינרטהאנשיניצלועתהברריינרטה.יהודיאצלפועלקודם
בעיירה.ביתםבניעםשלהםהמקשרהיהרהראאתרהיכרותם
שלו,המנוחהליוםמעבודתויוצאכשהיההצהריים,אחרבשבת

היושהגבריםהמכתבים,אתאתררלרקחלרריינרטההולןהיה
בברקו,ב'נירםלעבודהבחזורביתם.לבנילהעבירלרנותנים

עלהאנשיםידעומהמכתביםמכתבי·תשרבה.אתרמביאההי
בעיירה.בני·ביתםשלסבלם

במשךמשנתיים.למעלההיהודיםהוחזקוהיידקררגבמחנות
מהם.רביםרוצחואקצירתכמההגרמניםביצעוזמן·מה

לארשרריץ.מהיידקררגהיהודיםכלהועברו 1943יוליבסוף
אקציה,ברצעהתש"ג)באב 'א(זהאיוםלמחנההגיעוברנירם

למעלההפעםהיוהקרבנותביןלכבשנים.הרצאראישוכמאה
 ;דררפמןהרשע ;בלאטיוסף :רביבהיםייינרטה,מאנשימעשרה

ושבחחצקלזליג,האחים ;מררניקאיציקיבנילרביץ,משה·דרד
שייביץ.אלתר ;מרקרסשלמה ;מרקרס

דהדעבררמאושוויץליטאיהודיהוצאו 1943באוקטובר
שהועסקואיש,אלפישלגדוללמחנההוכנסוכאןלררארשה,

הסאניטריהמצבמחמתהחרב.הגיטרשלההריסותבפינוי
בה,ניספרוהמוניםטיפוס,מגפתהחרוףבימישםפרצההגורע

קלמןלייברביץ,יוסףגררדרן,יעקב-ריינרטהמאנשיבינהים
נקוס,ומאיר·יצחקאהרון·ירסףהאחיםמרקרס,זרדמורניק,

ואחרים.סוכברלסקילייב
שלבראוועםלדכאו, 1944בקיץהיהודיםהועברומורארשת

שרידיגםמהמחנותיצאו 1945באביבארצרת·הבריתצבא

יצחקיבנילוביץ,זלמן :רחםשלרשה,עתההיהמספרםויינוטה.
נקוס.ומנדלמרקרס

-למרותורובםלהיידקרוגחלקם-הגבריםהוצאתאחרי
רררכזרמבתיהםהרצארהםרדנ.שים.הילדיםבוויינרטהנשארו

קיימיםשהיוהעבודה,סדרילבית·תמדרש.מסביבמספרבבתים
נשים,אותןהנשים.עברועתהנקבעוהגברים,לגביקודם

והאחרותבחקלאות,להמשיךהוכרחוגנים,היושלמשפחותיהן
 1941ביולי 28ב"בעיירה.שרנותלעברדרת·ניקרימובלותהיו

מחוזשלהמשטרהלמפקד Mדר"ויינרטהמשטרתמפקדשלח
היהודים.מצבאתסרקסטיתבציניותמזכירהואברטאורריג,

 :כתבהשארבין
היהודים,הגבריםיפה.מתפתחיםליהודיםההסדר"דרכי
הרצארגופנית,עבודהלעבודהיכוליםומעלה, 15מבני
יכוליםשאינםאלהבחקלאות.לעבודלגרמניהכולם

לגרמניההםגםהרצארוהחוליםפיסיתעבודהלעבוד
 15גילעדהילדיםרכןהנשיםרלים. nלבתי·והוכנסו

זהומקוםבית·הכנסת,נוחרב-אחדבמקרםשרכנו

ואפילומרשים,היהודיותלנשיםההיודים"."ורבענקרא
לכבדשלהן,במשקיםבחקלאותלעבודאותן,מעודדים

רהמטלטליןהלא·ניידהרכושוער.דהעיירהוחרבותאת
כיצדמיוחדתהרואהשתתקבלעדמוחזקיםהיהודיםשל

בהם.לנהרג

מסתתריםהםמדאיגותידיעותולפיובחראחדים"יהודים

המאמציםכלנעשיםריינרטה.בסביבתאשרניעורת

 • nשיתוייתכןאמיתייםקומוניסטיםשהםמאחרלתפסם,
מזריינים".כולםראשושנשארוהרוסייםלחייליםברו

השלטונותהודיעואחדיוםספטמבר.לסוףעדנמשןזהמצב

שללמקום·עברדתםיעבירווהילדיםהנשיםאתגםכיבמקרם,
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הרבהאתןלקחתלהןיעצו ,הנשיםעללהעריםכדי .הגברים
לו.יזדקקוכימרכושן,האפשרככל

נלקחוכולם .לדרךלצאתכדירוכזווילדיםנ·בים 12sכ·

בהידיקרוג,וישהויינוטה,שרידיעדותלפייום.באותוונרצחו
מנהל·העבודה,דרךוהילדיםהנשיםרצחעלהידיעהאתקיבלו
מוויינוסהבדרךק"מ-4כגיראיני,ליערהועברוכולםכישסיפר
נרצחו.ושםלשילל
שיאודביצ'י,לכפרהגברים,רצחלמקוםשהועברוגםיתכן

המר.סופםאתמצאושםוכי

·האחיםקברותברזז.ימתנמצאבשיאדוביצ'יקבר·האחים

מתוארהוא '.בחלקבליטא"המוני"טבחבספרשפורסמה

 :כדלהלן
הזמן ;מניישטרטק"מ-3כשיאודביצ'י,נורות-המקום

כאלף.-הנרצחיםמספר ;ניתןלא-

םקדרדת

גבעתיים.יבנילוביץ,זלמן ;רמת·גןבקרס,מנדלעדויות

 '.בחלקבליסא",המוני"סבח

וילון
) VELIUONA ( 

בשבתקרבנה.המחוזלעירממערבהניימן,עלנמצאתוילון
יהודיות.משפחות-40כבהחיוהשואה

מידלמלחמה.השניביוםכבדהעיירהאתכבשרהגרמנים
נגדלפעולותיהםליטאים."אקטיביסטים"במקרםהתארגנו
למפלגהבהשתייכותחשודיםשהיוכאלה,גםהצטרפוהיהודים

בראשזה."עוון"עלבכךלכפרקיררואשדהקומוניסטית

ברבידםהיווהעינוייםהרצחמכונתומפעיליה"אקטיביסטים"
T ,אנטאניודגיס'ילינסקאסtt ,ולאדאסבארטושיוס,סטאסיסיטיס

ואחרים.טומקרס

על·ידישהוצאווהאיסוריםהצוויםכלירדוהיהודיםראשעל
שנשללובלבדזרלאוהליטאים.הגרמניםקובנהמחוזמפקדי
לעשותרשאיאחדוכללהפקר,היוהםאלאהזכויות,כלמהם
כרצונו.בהם

שנמק·הגרמני,הצבאשלשלטוןמוסדותכלהיולאבעיירה
התהלכומזדייניםליטאים .ליהודיםכלשהומגןשימשודניםדים

נסחבוהיהודיםרוחם.עלהעולהככלביהודיםועשוברחובות
נוהר-"אקטיביסט"בעיניחןמצאשלאומישובות,לעבודות

חשיבותחסרתחיתהעצמההעבודה .לשעשוע·עינוייםשהיהאו

להתעלליהיהוקלקשהיעבדושהיהודיםהיההעיקרוענין.
קורות·ובנשיאתלמקוםממקוםאבניםבהעברתהעסיקוםבהם.

גדולות.עץ
עלעדויותפורסמוא'חלקבליטא"המוני"טבחבספר

חלקבווילון.הגרמניםעםמשתפי·הפעולההליטאים,מעשי

ביהודים.שנעשוהזוועהלמעשיגםמתייחסיםמהדברים
במו·דאתההימיםשבאחדסיפרה,מיצקוטהמדיונההעדה

"אקטיבסט"נלוויתוטאמקוסאנטאנאיטיסנכנסואידעיניה
בפינשתבששהשם(כנראהאדונקההיהודישללביתושלישי

והובילוהוצווארוסביבחבלכרכומהבית,הוציאוהרהעדה),

וכשהגיעוהנהר,לתוךלהיכנסאותרהכריחוהניימן.לנהר
אחריחלילה.וחוזרחזרהבחבלמשבוהולצווארועדהמים

וסגרולביתוהיהדויאתשלחו ,המשחקעלפעמיםכמהשחזרו
והדלתות.החלונותאתעליו

אבטא·ירדגיסהובילואידשרהאסיפרארז'ופיספדאנאסהעד

העייהר.דדךהידוים 15-20בתקבוצהמלווםיעםנאיסיס
השעהמחציתבבגדהים.למיםלהיכנסראילצרםלנהרהביאום
יומייםכעבורהעיירד"דדךהחזידרםר·כך nראה"טבילה"ארכה
המשחק.עלחזרו

בנית·היהודיםהגבריםכלאתקיבצו 1941יוליבחודש
ר·כך nארמים.לחםללאימיםכמההחזיקרםשםז, zהמדר:

רהרליכרםמעדריםבדייהםנתנובטור,אותםהעמידוהוציאום,

אתלענדוה.אותםשמוליכיםהרושםנוצרגוסטה.אחוזתלעבר
מרכביםהיוכברשםהאחוזה,על·ידלחודשההכניסוכולם
המעדריםאתלהשליךעליהםציור .יוריםוכנופייתבורות

רצחו.כולםאתולהתפשט.

למקרםוילון.קהילתשאריתעלגםהקץבאספטמברבתחילת
באלול(י"נ 4.9.1941ב·הובאוגיסטרסהנחללידלרצחהמיועד
שם.ונרצחוגברים,ושניהידליםהנשים,תש"א)

חלקבליטא"המרבי"טבחבספרהמופיעה ,הקבריםברשימת

 :הבאותנמליםבווילוןקבר·האחיםמוגדר ',ב
בכיורןמווילוןק"מ 2גיסטוס,הנחלעל·דיחודשה-המקום
מספר ; 4.9.1941-הזמן ;הניימןשלהימניבחוףליורבורג,
יולדים.נשיםגברים, 169-הנרצחים

גבריםשניאלהשהיוומוסרהקרבנותאתמפרטיגדדר"ח

יהודים.ילדים 86ר·יהודיותנשים 81יהודים,

מיד~רדת

גרינבלאט.ביילהעדות

 • 307-300עמ' ',אחלקבליטא"המוני"טבח

וילקובישק
) VILKA VlsKIS ( 

היאבליטא.הגדולותמערי·המחרזאחתהיארילקובישק
הגרמני.מהגנרלק"מ 20במרחקליטא,במערבשוכנת

נפש.-3000כבורילקרבישקהיהודיםמספרהיההשואהלפני
הראשוןביוםכברהגרמניםעל·ידינכבשהוילקוביסזק

ותושביההעירהופצצתהמוקדמותהלילהבשערתלמלחמה.
על·ידינבלמוכילכת,הרחיקולאהםבבהלה.ממנהברחו
כלהבדיחה.דרכיכלאתחסםאשרהמתקדם,הגרמניהצבא

בתי·העידרובעלובינתייםלעיר.לחזורנאלצוהבורחים
מפעולותכתוצאהפרצושהשריפרתיתכןבאש.היהודיים

פשטהאחרתארכךבזדון.הצהתכאןשחיתהויתכןהמלחמה,
גרמואשרוהםהעיראתהציתושהםהיהודים,עלה 1העלי,

לשריפה.

הצטופפווהםשרופיםבתיהםרובאתמצאוהחוזריםהיהודים

שלמים.וזzנותרובמעטים

 ,הגרמנימהגבולהק"מ 25ברצועתחיתהשהעירמאחר
להם ,בטילזיטהגישטאפוראשישללטיפולםהיהודיםנמסרו
רמקרמרניםיסם.מיהדויםהרצועהאתלבקרתד 1$ק 1$שסאלהורה

המתאימותההודאותאתהצויאגםנטילזיטהגישטאפוראש
איידקרנן.הגרמניתהגנרלבעירהגרמניתלמשסרת·הגנרל
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ליטאיםמידהתחילוהגרמנים,להוראותלהמתיןמבלי
המעשה .ליהודיםלהתנכלבנים"הל"הסרטיםעונדיובמיוחד
"מורי-זרד"היהודים.בתיאתלשדודהיהשעשוהראשון

ומציעיםיהודיםבתיאלשוניםגרמניםמוביליםהיומנוסים

לי.דהבאמכללקחתלהם
היהודיםהגבריםכלנצטווביוני,-24הג'ביוםיומיים,כעבור
לעבודותקבוצות-קבוצותנשלחוהםהשוק.בככרלהיאסף
החלליםאיסוףההריסות,מןהרחובותפינויבכללןבעיר,שונות
הצבאוביחידותבמשרדשונותועבודות-עזרוקבורתםהרוסים

באחוזותחקלאיותלעבודותעובדיםקבוצותנשלחוכןהגרמני.
היהו-נצטווכשבועכעבורהמולאמות.(סובחוזים)הממלכתיות

להשתמשעליהםונאסרבגדיהםעלצהובטלאילענודזים
קומוניסטיםפעיליםאחריחיפושיםנערכויוםכלבמדרכות.
לפעילותקשרשוםלהםהיהשלאיהדוים,נעצרוזוובאמתלה

קומוניסטית.

לילהמטילזיט.הגישטאפוהוראותמגיעותהחלויוליבתחילת
שוטרי-החולים.רקנותרוהגברים.כלמבתיהםהוצאואחד
הסמינריוןלבנ·ייזלעיר,מחוץאלאותםהובילוהליטאיםהעזר

עלהסתדרוהםזרועם.נחתאתהליטאיםהראוכאןלכמרים.

מטרבאמצע.לעבורהיהודיםעלוציורשורותבשתיהדמרגות

הרובים,בקתותהוכוהםמהיהודים.אחדכלעלירדמכות
הראשן-הקרבנותשלרשתנפלוכאןפוגע.דברובכלברצועות

בחצרנקברוהםמסובאלק.פליטיםושניטיבויוסל :נים
הסמינר.

להביאהורשהלנשיםימים.שבועבסמינרהוחזקוהיהודים
לקסרקטינים.כולםאתהעבירושבועכעבורמזון.יוםכללהם
בבתיהם.הושארולכןקודםאשרהחולים,גםהועברולשם

 ,כגיטוהוכרזוהמקוםגדר-תילנמתחהלקסרקטיניםמסביב

היהודים"."מועצת-אנשים 4שלועדעמדשבראשו
כך,הרף.ללאנמשכווהנגישותההתעללויותהכפיה,עבדוות

בפגרנתקלובדרךלעבודה.יהודיםקבוצתפעםהובלהלמשל,

לעמודהיהודיםעלציוועצרו,הליטאיםהמלוויםחתול.של
ומקרהולקברו.קברלולכרותולהספידו,לבנותו,לפגר,מסביב
אמבטיה.לנקותצריךהיהטבורישקי,מאירהיהודים,אחד :אחר

התחילהואטובה.אינהשעבודתוהיהנדמההליטאילמלווה
עיניו.אתוניקרידואתשברלטבורישקי,להרביץ

על-נוהלההיא.ההשמדה.התחילה , 1941ביולי 27 ,'אביום
הגבולמשמרעםיחדהמה, 15בבטילזיט,הגישטאפרראשידי

ה"מסורה"ובעזרתםהגרמנית,בתחנת-הגבולשהיההגרמני

הקס,-אתהליטאיםהקיפוזהביוםהליטאים.שוטרי-העזרשל
וכדיבהלהלעוררשלאכדיהמשמרות.אתוחיזקוקטינים
ואמרוהיהודיםאתהשומריםהרגיעובריחהשלבסירנותלמנוע

שיעמידוביקשהליטאיהמשמרמפקדרע.כללהםיאונהשלא
להםניתנוגברים,קבוצתנבחרהלעבודה,איש 50לרשותו
בתשניתקבוצהיצאהזמן-מהכעבורלעבודה.יצאווהםאתים

היה,ההסבראיש. 100בתשלישיתקבוצהולאחריהאיש, 100

מפקדשלצביעותובאדמה.מיכלי-דלקלאחסןדחוףצורךשיש
בזמנושעסקאח,דיהודיאליושקראכך,לדייעדהגיעההמשמר
טובותתהיינההחפורותהתעלותאםבוונועץדלק,בענייני
הקסרק-שלהאמיוניםבמגרשנחפרוהתעלותהדרושה.למטרה

ערבלעתחזרוהחפירה,לעבודותשיצאוהאנשים,כלטיבים.
לבתיהם.

 100שלרשימהלהכיןהיהודים""מועצתנצטוותהערבתוובא

העריכובשיקוליהםהגרמנית.במפקדהיעבדואשרגברים,
וכלבטחוןיתרבולעובדיםיתןזהשמקום-עבודהזזיהודים
רבים.היוהקופציםשכןהרשימה,הוכנההלילה

כלהוזעקותש"א),באב 'ד(ביולי 2sה-שלבבוקרולמחרת,
 100הוצאושהוגשההרשימהלפיהחולים.לרבותהיהודים,

שעבדואנשים,-13ללשם.והובלובמפקדהשיעבדוהיהודים

תחת(אשרשוברטמהגרמניאישוריםהיוהדלק,במחסניקודם

לעבודהלקחתםאיןוכילעבודה,לודרושיםשהםעבדו)ידו
ביחסידופןיוצאדברקרהוכאןבצ.דהועמדואלהאחרת.

והנהאיש 30כרגילמעסיקהיהזהשוברט :ויהודיםגרמנים
יוגדלאנשיושמספרכךעלעמדהואשלושה-עשר.רקמצא
לקרות,עלולמהלהםאמרהיהודיםשלשליבםמאחר ,-30לעד

למספרלבשםלאשוברטאיש. 40שוברטקבוצתלתוךנדחקו
למחסניאותםהביאהואמהקסרקטין.אנשיוכלאתוהוציא
יצא.ובעצמובעבודהלהתחילולאלחכותלחםאמרהדלק,
באחדאחר,למקום-עבודהאותםהעבירקלהשעהכעבור

יהודיםהאנשיםראובקירסדקיםדרךהקסרקטין.מבנייני

אתראוומכות.בצעקותמלוויםשנחפרו,התעלותאלמובלים
צעקות.נשמעוואףבגדיהםפושטיםהיהודים

וסיפר,עבודתםלמקוםשבאילדלחלוטיןהבהירהמצבאת
נוספיםאנשיםושמונההואכיסיפרחראממוות.נמלטעתהשזה

הרוביםלהעמיסשגמרולאחרמהמחסן.רוביםלהעמיסנצטוו
שנייםכבול.בשדהמקווה-מיםבשחייהלעב.רדעליהםציוו

איש-באכךלשםוכיביהודיםשיוריםסיפרגםהואטבעו.

מטיל-שבאהמה, 15לבכנראהחיתה(הכוונהמקרבנהגישטאפו

לחזורעליהםוציורהבמרוצהבאושוברטמספרעודר .זיט)
הדלק.למחסנימיד

שלהגבריםמרביתנרצחובההראשונה,ה"אקציה"זרחיתה

בקומוניזם.שנחשדואלהכלגםבתרכםהעיר,

קומוניסטים 65ביניהםגברים, sooל-קרובברצחויוםבאותו
בקסרקטיניםשהיואלהשכלהאמינו,לאבעירלא·יחודים.

הנשים,אחר.למקרםלעבודההועברוכישמרעותהופצונרצחו.

למפקדפנוליקיריהן,חבילות-מזוןעםהיוםלמחרתשבאר
מידיהןקיבלוגםאותןהרגיעהואהגברים.לגורלושאלומני·הגו
הואהימצאם.מקוםאתלבררוהבטיחאחריםרזברי·ערךכסף

 ...אותםלשחררהבטיחאפילו
לחצרהיהודיםאתהביאוהצהרייםבשעת :שוברטעלרעוד
בית-לידררטשטייזשלחצרוזוחיתהמזון.לקבלסמוכה
ובמכותהקיפוםהגרמניםהמפקדה.נתמקמהשםהעממי,הספר

לעבודשנבחרוהגברים 100כברחיובההחצר,לתוךדחפום
מאיש-ביקששוברטאיש.כמאהעודשםנמלטוכןבמפקדה.

לעבודהלוהדרושיםנוספים,איש 30לושיתדהגישטאפו
עובדיםביקשההמפקדהגםנענתה.בקשתובתחנת·הרכבת.

הנוספתהקבוצהאתהובילשוברטנתמלאה.בקשתםרגםנוספים
שלושהלפנישרקקרונות,בפירוקהעסיקםרשםלתחנת·הרכבת

לכךלברוח.לחםשיתירמשוברטביקשוהיהודיםהועמסו.ימים
לאחרהעירה,,החזירםבערב 8עדהעסיקםהואחסכים.לא

ומצאוהאומלליםחזרולחזור.יכוליםשהםוביררקודםשנסע
שוברטבבכי,פרצוהםנרצחו.כולםמיהודים.ריקהמקוםאת

ער.דיקרולאכאלהשדבריםבהבטיחולנחמם,ניסה
העידאתלעזובוהילדיםהנשיםעלגזרו 1941באוגוסט-1ב
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 25בןצררר·חםציםלקחתהורשהאחדכללקסרקטינים.ולעבור

ולאכמעטהקסרקסיניםעל·~מירהבכסף.רובל 250וכןק"ג

לא·למכריםברחוחלקהנשיםעל·ידינוצלהזועובדהחיתה,
הועסקוהנותרותליערות.זברחו zואולהסתתר,כדייהדוים

בייצורוכןבסביבההאיכריםבמשקיבעיר,·ז~ונותבעבודות

אתלעזוברשותקיבלובמפקדהשעבדוהגבריםגםמברשות.

למפקדה.בסמוךלגורולעבורהקסרקסינים

וג.ברים,קברותאתמהרהעדגילובקסרקסיניםשגרוהנשים

כלשהו.סימןללאהקרקע,פניעםאחדבגרבההיותםלמרות
אסרוהליטאיםוהשומריםהדמעות"ל"איהפכוקבררת·האחים

בגודלהאחרבורות,שניאלההיולאתר.להתקרבהנשיםעל
ריק.אחדבררערדהיהלידם ,'מ 3על 14והשנימ' 5על 20

 , 1941בספטמבר 24בשבוע,ד'יוםגדליהר","צרםביום

זהלפניאחדיםימיםוהילדים.הנשיםשלה"אקציה"נערכה
משםהועברווהיהודיםהמפקדה,עובדיגרובההשכרנה,הוקפה

משירותיליטאיבעזרתברחויהודיםכמאתייםלקסרקטינים.

לברוחאפשרותכללנצלניסואחריםשוח.ךשקיבלהבסחון,
מצדםלעזרהונכונותרגשות·אנושגילוייגםהיוולהסתתר.

היאגםניצלהפקסוררבסקיריבההעדהיחידים.ליטאיםשל

 :סיפורהולהלן
מחבואה"אקציה"ביוםלמצואהצליחושתייםועודהיא

בעשייתאיתןיחדעבדהאשרליטאית,צעירהאצל

הליטאית,המשטרהאותןמצאההיוםלמחרתמברשות.

היולאשלשוטריםמאחרמהלשנה.כתוצאהכנראה
לנפשן.להןהניחושתיתפסנה,בנשיםלעשותמההוראות

להכנסלהןנתןלאאישאולםלכפר,מכפרהלכוהן
העירהחזרולבסוףעליהם.היההמשטרהפחדכילביתו,
שנתפסואיש,כארבעיםאחרים,יהודיםלקבוצתוצורפו

ברחובותקטניםחדריםבשנישוכנוהםבינתיים.

רישוםלאחרלעבודה,אותםלוקחיםהיויוםכלנפרדים,

מיוח.ד

הציגהלה,מוכרתלאליטאית,אשהנכנסההימיםבאחד
להצילה.רוצהשהיאואמרה,יוזיא.נהבשםלפניהעצמה
בערבאליה.שתבואוביקשהכתובתהאתלהנתנההיא

בחוץלהמחכהשניהליטאיתשאשהואמרההאשהחזרה
מאחותהלהיפרדרצתהלאהעדהאתה.לדברורוצה

יוזיא.נהבתמורה.לתתזהבאוכסףלהשאיןואמרה,
להצילרוצההיאוזהב.בכסףצורךלהשאיןהשיבה,
אצללגוראחותה,עםיחדהעדה,עברהלבסוףאנשים.

האשהמהעיר.ק"מ 9במרחקפאלרבישוק,בכפרירזיא.נה

כאם.אליהןוהתיחסהחודשיםכמהבמשךבהןהחזיקה

ליטאיתאשהאצלמחבואמקוםדודניתהמצאהבינתיים

אותה.הכירהשלא
והואליטאישוטרהתגוררהמחבואלמקרםבשכנות

הלשיןהואיהודים.מסתתריםירזיא.נהשלשבביתהחשד

בוויל·לבית·הסרהרוהועברונעצרוהןבאה.והמשטרה

וירבאלןמפילורישוק,נשים 60כ·מצאושםקובישק,

אחריששרדואלהשכללהן,נודעגםשםוקיבארט.

 . 15.10.41ב"נרצחווהנשיםהילדיםשלה"אקציה"

פנההואדיינים.היהבבית·הסוהרהסוהריםאחד

לפנותלהןהציעלהצילן.רוצהשהואואמרלעצורות
וזהבכסףלמסוררוצותהןכיולספרלמשטרהבכתב

מכוניתבאהשבועבאותוכאמור.עשוהןחבוי.הנמצא

העדהלמוות.והילדיםהנשיםאתוציאה mלבית·הסוהר
שיראוכדיכנראההושארו,אחדותצעירותועודואחותה

השוטראחר).הסברלהןהיה(לאהזהבמחבואאת
מכןלאחר .ולים nלבית·הוהוכנסבינתייםנפצעדיינים
מההיודים.רכוששצברבאשמה,נאסר

חודשים.כחמישהבבית·הסרהרהוחזקוואחותההעדה

מצרכי·מזרן.להןמביאהירזיא.נהחיתההזמןכלבמשך
כישהוכיחהלאחרלהשתחרר,הצליחההעצורותאחת
כך.תעשינההןשגםלהן,הציעהירזיא.נהיהודיה.אינה
העידוקורדארסקאסוהכומרהנזירה,ואחותהעצמההיא

השתייםשוחררו 26.5,42ב"יהודיות.אינןשהןואישרו

פאלו·בכפרירזיא.נהאצללהתגוררוחזרומבית·הסרהר
כךבמשטרה.לחודשאחתלהירשםעליהןהיהנישוק.

לשחרור.עדחיוהן

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :הבאותבמליםבורילקובישקקבר·האחיםמסומן ,'בחלק
במקוםהעיר,שלהצפוניבחלקוילקובישק,העיר-המקום

מהדרךמזרחיתמטר-200כהקסרקטין,שלהמיטורחשהיה
מספר ; 1941יוניס-פטמבר-הזמן ;וילקובישק-אלקסניאן

i1 נפש. 3056-נרצחים

גברים 36נרצחו 15.11.41שב"רקנמסריגרשלבדו"ח
נפש. 115ביחדיהודים,ילדים 31ו·יהודיותנשים 48יהודים,

לרשותוכנראהשעמדוהמיוחדותהפלוגותעל·ידיבוצעזהרצח
עלעבודתה.אתסיימהבטילזיטשהגישטאפואחרייגרשל

כלולותהןואיובנפר,דמודיעיםהיובטילזיטהגישטאפופעולות
יגר.בדו"ח

לעירם,לחזוררילקרבישקבניהחלוכאשרהמלחמהאחרי
ופרותמגודרהיהלאהמקוםעזובים.·האחיםקברותאתמצאו

הבורותאתפותחיםהיוששודדי·קבריםגםקרהבו.רעו

המתים.אצלשיני·זהבומחפשים

רוטשטיין,מאירובמיוחדוילקובישק,בניהשקיעועמלהרבה
להקיםהמקומייםלטונות tהיאתלשכנעבידיהםעלהאשרעד
מצבה.גםהוקמהבמקוםחילולו.אתולמנועלמקוםמסביבגדר

מקוררת

"ידבסקי,פקטורוריבה ; 1043/944ושם""יד ,לויירסף :שלעדותם
מ.א.כתב·יד 1 694/580ושם""ידאופגהיים,חגה 112 ! 10/1208ושם"

 • 122/50ושם""יד ,פיליפובסקי

וילקומיר
) 1ERGE: ~ UK ( 

הגדולותמערי·המחרזאחת ,בישראלראםעירחיתהוילקומיר
נפש. 8000היהודיתקהילתהמנתה 1935נת tב'בליטא.
המוניגדושההעירחיתה ) 25.6.41 (וילקומיר•זz,נכביזzהביום

ונתקעוהמערביתבליטאממקומות·מגוריהםשברחויהודים

בתיעלמידזטו .zפורביםליטאיםמזרחה.מנוסתםבדרךכאן
ישיששלקאן,יוסףהרוקחאתורצחו.התעללובזזו,היהודים,

רתומהעגלהאחרילרוץמכות,אגבבריונים,אילצו , 80כבן
בדרכומבית·החוליםשיצאכהן,אהווןהד"רמשתולל.לסרס

הרחוב.באמצעונרצחנורהלביתו,
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חיילים 2תרעיםמכדוריםבעירכנראהנפלוהכיבושביום
עלבעלילהלבואהצורריםבדייעילהשימשזהמקרהגרמנים.
אגבהעיר,שבלבבכיכר·הכברדקברוהחייליםאתהיהודים.

"ערבים"רד nבבחיילים.שירוהם·הםכיהיהודיםנגדהסתה
לבית·בכנסרהגרמניםובכבדיהם,היהדויםמראשירביםנאסרו

ואחיות.רופאיםמשםוהוציאוחולים"),("ביקורהיהודיהחולים
לחצרהובלוכולםרעסקני·ציברר.עררכי·דיןרבנים,עצרוךם,

לברר·הרליכוםר·כן nאאיומות.ועונוהרנוושםבית-הסוהר
רשםהפראברסלביםשלהנוצרילבית·הקבררתהסמוךהזיפזיף
המשטרהלראשנכבדחלקהיההרצחבמעשיבאכזריות.רחצום

לנהגאדררייקיס,אוציםלמהנסדפשקיארריצ•ירס,מצ'יסהחשאית
העירמתושביוללאבירדה,רהוטה,ידייששדיברז'ברלאניס,
יהודים,במר·ידירפשקיארריצ'ירסדקרשמספרים,כפיהפולנים.

מגוף.חייםאבריםקההבקרדוםבעצמוקיצץרדארוייקיס

הבור,לתוךהאנשיםאתזרקז'בולאניסהיהודים.האקדמאים
יהודי.בדםידיולטבולנהנההיהרלאבירדה
יהודים-200כבעצרוהכיבושלאחרהראשוןהשבועבמרוצת

בעיר.שלטובםבשבתהקומוניסטיםעםפעולהשיתפוכיבטענה
ט' ,'רוביוםלעיל,שנזכרוהרוצחיםעל·ידיעונוהאנשים
-3כפשלינה,כפרשלידפיברנייהיעראלהובלו ,) 4.7 (בתמוז

ונקברו.נרצחוושםמרוילקרמיר,ק"מ
מהיפותיהודיות,צעירות 12ליטאיםעצרויוליבאמצע

אותן.רצחוראחר·כןואנסוך,בהןהתעללוהעיר,שבכנרת

כלשעלפקודה,הגרמניםהוציאו 1941אוגוסטבראשית
ב"גיטר",לגררולעבורבתיהםאתשערת 12תרדלעזובהיהודים
ובדיוקובולניקסימטארתאתהשלטונותקבעול"גיטר"כמקרם
היובושטחרואסער"),("ארנטערןהשרר~נטהלנהרשמעבר

ללאהיהה"גיטו"הנוצרית.הארכלרסיהשלהערנישכונות
מזדיינים.ליטאיםשלכבדבמשמרהוקףורקגדר,

האוסרצר,יאנרשיסהמשטרהמפקדהוציאליולי-23נערד

בהיכנסםגםנעצרויהודיםמצרכים.שלקניהכלהיהודיםעל
קשורהברחובותיהודיםשלתנועהכלגפרורים,לקנותלחברת
רכןיהודיםגבריםנלקחויוםיוםוברצח.מאסרבסכנתחיהת
ובניקוזתעלותבחפירתאותםהעבידולעבודה.צעירותנשים

מעונייניםהיולאהגרמניםלה.ומחוצהבעירשרביםבמקומרת
כדילז.זםהיושונות"אמצארת"היהודים.שלבלבדבעבודתם
הועסקויהודיםכמהולקלס.ללעגולעשרתםהאנשיםאתלהשפיל

נכבדיםבעיקרנלקחוזרלמטרהובדיור"."שעשועיםלשםגם
בניקויהעיר,ברחובותעשביםבניכוששהועסקווקשישים,

בנחעיניהםאתהגרמניםשמרכיחודוכדומה.בתי-מחראות

אחתבאשהוכןוגבה·קרמה,מאדשמןשהיההחייט,צ'יסראק

מאדשמנההיתההיאשגםומסעדה,בית-מלרןבעלתנץ,בשם
בדלי,נץהגב'ואתבמטאטא"מציידים"היונחאתוגבוהה.

גרמנים ..בעירהראשייםהרחובותבניקויאותםומעבידים

"הזוגלמראהוצוחקיםסביבםתמידמתקהליםהיווליטאים
 ...הקומי"

ההיודיםהועסקושבהםהמקומרתאלתכופותבארהגרמנים
אותםומסיעיםגבריםמספרמוציאיםוהיווהבריאיםהצעירים

לעבודהנלקחיםהםכיאומרים,היוהגרמניםלשיררוינט.בכיורן
ממקומות-העבודהנלקחבאוגוסט sב·וילנה.בסביבתחקלאית

ר·כן nאכיוון.באותוהסיעואותןרגםצעירותשלגדולמספר
ונקברונרצחורשםפינרנייה,ליערהועברוהמובליםשכלנודע

הובלואוגוסטחודשכמשןללבנים.לביח"רהסמוכותבחפירות
בולניק, :הסמוכותמהעיירותוצעירותגבריםונרצחוזהלמקום

ש~שריל,גדרוביץ,ברגרסלאורישוק,שיררוינט,מוסניק,אוואנטה,
מיאנובה.רגםססיק,וידישוק,קורקלי,

י"ג ,'וביוםשבוצעשבסביבה,העיירותביהודיהגדולבטבח

מיהודירביםגםנספרפיברבייה,ביער ,) 5.9.41 (תש"אאלול

וילקומיר.
עליהםוגםוילדים,נשיםוחולים,קשישיםרקנשארוב"גיטו"

עםהגיטרהוקףתש"ב)תשרי 'ה(בספטמבר 26ב·הקץ,בא

וליטאים.גרמניםשלואכזריתמזריינתבשמירההשחרעלות
לקחתהורשוהםבתיהם.אתלעזובהאנשיםנצטוובוקרעם

אותםמוליכיםכילהםאמררמזרן.שלקטנהחבילהרקאתם
יגררורשםרילקרמיר,יהודיכלנמצאיםברלמחנה·עבודה,

העסוקיםוהרריהם,בעליהםבניהם,עםיחדמשפחות-משפחות
והעני·בשוררתהעמידרםלערן 9בשעהמכבר.בעבודהבמקום

בהםרירועירומים,להתפשטעליהםציוושםלפיבונייה.רום

במקלעים.
מומחה,חשמלאישהיהקראנסקי,אליהורשמואחדיהודי

בשבילם.לעבודשימשיךכדיהגרמניםעל·ידימהגיטרהוצא
לימדוקראנסקי,הוא,אשראחדנוצרישלבביתושרכןהוא
קדאנסקיבשותפות.שניםאתוועבדהחשמלאותמקצועאת

ה"גיטו",יהודיעםיחדנספרביתרשבנילאחרגםבחייםהושאר

אותר.גםרצחוזמןכעבוראולם

אבריםאצלבסביבהוהתחבאוברחווילקרמירמיהודיכמה
לאמהםואישלמקרם,ממקרםנרדפורבות,סבלוהםוביערות.

אלמרכליםלרובהיובהיתפסםהצוררים.מידילהינצלזכה
היהודיםאחרוניביןנרצחו.רשםבפיבונייהקבררת·האתים

הליטאיהכירורגפיק.אברהםוהישישגרבדודד"רהיושנספו
עוזרושהיהגרב,ד"רעלבגלויבתחילההגןדומבריסד"ר

אצלברא nלמקום·מדרמבריםלודאגמכןלאחדשלו.בקליניקה
התחבאפיקהישישהלשנה.עקבגרבד"רנתפסלבסוףאיכר,

הלשינו.עליווגםשבאלטרנה,שלובטחנת-קמחרבזמן

קברות·אתבפיבונייהמחפשיםהשרידיםהחלולליטאבשובם
המקום.אתלקבועהיהקללאעירם.ובניקרוביהםשלהאחים
אחריב·הידיים. nרהשטחבכלוהתפשטועלוגבוהיםעשבים

זרעויםגדולים,קברים 3דקלמצואביםדעלהרביםחיטוטים

בחיפושים,שעזרוהסכינו"איכרימפיבני·אדם.עצמותמסביב

לרגלישנמשךורחב,ארוךערוץהיהזהבמקרםכילהםנודע
היהודיםאתברלקבורהגרמניםבידינוצלזהערוץהגבעה.

קצתהרוצחים"גררו"אדמהמספיקחיתהשלאמאחרהנרצחים.
ולאודק,קלושהיההכיסויהגרויות.אתוניסרהגבעהמצלעות

מףביםמאזאותר.גורפיםהחלווהגשמיםמועטיםימיםעברו

בקברים.ברבריםוהיערהשדהוחיותבעשביםלרעותיים nבעלי·
האחיםבקברותלעתיםלבקרמנהגלהםעשורילקרמירשרידי

לכאןלהםמתקבציםזהביוםבאב.בתשעהוכיחודבפיברנייה,

אתללקטהאנשיםמתאמציםהיובראםמדיליטא.קצווימכל
לקבורה.ולהחזירןהפזורותהעצמות

מצבהשתקים ,בררילקרמירהעיירהמועצתאלפגרהיהדוים
שבמלח·בנמקהבשלילה,לךם,השיבההעיריההקרבנות.לזכר
ואז-ים, mהאזמקרבהנופליםמאדשכיחיםהמודרניותמרת
פעיליםכמהבידיהםהירזמהאתאזלקחוסוף.לזבדאיןהלוא
המצבה.הרקמהבערן, , 1950ובשבתכסף,נאסףהשרידים.מביד
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עגלוה,גורןכחזישהםהקברים, 3שלבמרכזםהיאעומדת
והנ.י.מטרשלוברוחבמטר 2.5שלבבובהמבטוןיצוקהוהיא

אחהנושאתגדולהרשימהבווילקומירמצאוסוביטיםlכקדיםי
הפרטי, ם,:ז•ה(יהודים-12,000כרשומיםובה , 20.8.1941האתריך

רישוםשלסיכוםמעיןזההיהכבראהוהגיל).המשפחהשם
ברשימהבהמצאורביםשרדייםואמנםובסביבה.בעירההידוים

שםשהיוומכידהים,משפחחםבבישלשמותהיםאחבדיוקזו

שלובכספםביזמתם-בווילנהבפחחכאשרזמן.באוחו

ששדרוחפציםהונחוובוהיודימוזיאון-בודדיםיהודים

הרשימהאחגםוילקומיראנשילכאןהביאוהחרבות,מהקהילות
גםבסגרההיודיםהסופריםשלהמאסריםעםאולםהב"ל.

המוצגים.שארעםביחדממנונעלמהוהרשימההמוזיאון,
בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמההאחים,קברותברשימת

 :כדלהלןהאחיםקברותמסומנים ,'בחלק
דרומיח·מזרחיחק"מ 4כ"פיבובייה,חורשת-המקום . 1

מספר , 1941בספטמבר-5ן 19.8 , 1.8,41-הזמן iמווילקומיר
וילדים.בשיםבברים, 6354-הקרבנות

מווילקומירק"מ 5הסוהר,ביתשלהעזרמשק-המקום . 2
-הקרבנותמספר i 10.7.41-הזמן ;זשעלבהלעיירהבכיוון

ובשים.גברים 83

דודת ,rם

יצחק ;כרכורםשקוס,מרדכי ;דמת·גךסנדלר·שולמך,איזהעדויות

תל·אביב.מררשצ'יק·קםלך,זרסיה ;ארצרת·הבריתנמנצ•יק,

וילקי
) VILKIJA ( 

חיוהשראהבשבחהביימן.בהרעלקובנה,במחוזעיירה
יהודיות.משפחות-250כבה

הופעתםלפניעוד . 1941ביובי 26ב"לעיירהנכנסוהגרמנים
ההוצאה·פקדישלבארשותוליטאים"אקטיביסטים"התארגנו

לשליטיהיוה"אקטיביסטים"גודז'יוס. •בודאוויצ'יוסלפועל
ובמיוחדהסובייטיהשלטוןאוהדיבקרבבמעצריםוהחלוהעיירה
היהודים".ענייניב"סדיור

יים·יודל nוגרוסמןיצחקיודלבסקי,חייםנרצחוראשונים

בהם,ירוהביימן,לשפתאוחםהוליכו"אקטיביסטים"זוייר.
 21בעצרואחריהםבזבל.גופותיהםוכיסולתעלההשליכום

הסובייטי.השלטוןמבגברןעםבקשריםהואשמוהםהידוים.

האשמההספיקההיהודיםלגביזמן.באוחונגעולאבליטאים
למורח.גורלםנחרץ 1941ביולי-15במשפט.בהםלערוךכדי

בחותמתהמרוחפסק·דיןאחאשירגלקיסהמקומיהכומר
נצטוושםיאגמיבישקיס.לכפרהובלויוםובאוחוהכנסיה

ועירומיםלהםשהיהמהכלאחמהםלקחוהרוצחיםלהתפשט.
במקום.ונקברוהמקומייםה"אקטיביסטים"על·דייבורולמחצה
ושלושהמצ•ייקישוקהיודיםשלושהגםהיוהנרצחיםבין

בשםגרמניקצין·עירהגיעזמןתקופחכעבורמסדרביק.

הראשוןצעדובעיירה.השלטוןאתלדייוקיבלאשרשרורץ,
מקלטיכלהוחרמוכןכמוכב.דמסהיהודיםעללהטילהיה

והליט·הגרמניקצין·העירומכשירי·החשמל.המצלמותהרדיו,
"הזמנות"ההידויםעלממטיריםהיוהגרמניםאחששירתואים

משאלותהים.כלאתממלאיםהיופח,דאחוזיהיהודים,שרנות.
ובתהיםביהדוים,והפגיעותההתעללויותפסקולאלרגעאף

נשדדים.היו

חלקבגיסו.ולהצטופףבתהיםאתלעזובנצטרדאחדיום
לביתודחקוילדים mהנשיםואחבביח·הדמרש,רוכזומהגברים

פרדילנ.דשמעוןשלולאסמיו
ליטאיםשלביותרקפדניתשמירההיהחהריכוזמקומותבכל

המקומותהיובבוקרהשכםעדאחר·הצהריים 5משעהמזוייבים.

 22-18בגיליםוצעירותצעיריםבא.ואיןיוצאאיןסגורים,
הגרמניםלבניאחמכבסיםהיוהםבעיירה.לעבודהבלקחו

אתומצחצחיםהמשרדיםרצפותאחמכבדיםוה"אקטיביסטים",

הרוצחים.בעלי
היושםהמקומית,במנסרהלעבודבשלחמהגבריםחלק

באכזריות.אוחםומכיםבהםמתעללים
לדאוגעלהיםהיהעבודתם.עלהיהודיםקיבלולאומזוןכסף
בחליפיןמשהולהשיגחיתההיחדיההאפשרותלקיומם.בעצמם

ולקחוהדבראחניצלוהליטאיםשבסביבה.ים iמהלא·היו
לעשותהגדילוהליטאיםהרוצחיםלהם.שהיהמהכלהמיהודים

עודמיםוכילמשפחותיהםנשקפתסכנהכילגברים,רמזוכאשר
צריךזהאךהגזיהר,רועאחלבטלכמובן,אפשר,להשמידם.

 ...בכסףלעלות
שאריתאתאספוהםהגברים.בקרבהנעשהאחלתארקשה
לשומריםומסדוםבדייהםשבוחרופצי·הערך, nוהזהבהכסף,

עזרה.והבטיחוהכלקיבלובחרשהבמצחאשרהליטאים,
הבאיותש"א),באלול 'ה( 1941באוגוסט 28בשבוע,ב'ביום

ק"משביבמרחקעיר,אלוהסביבהמרוילקיהיהודיםכלאת
שם.בקברווהםמרכביםבררותהיובמקוםררצחרם.מהעיירה,

מדרכיהעליונים.בגדהיםאתלהורידעליהםהיהמוחםלפני
באכזריות.ברצחוהואלהתנגדניסהפרנסקי
וילוןסדרביק,צ'ייקישוק,יהודיגםנרצחווילקייהודיעםיחד

שבסביבה.אחריםרמקרמוח·ישרב

קסטרטיסהסטודנטבודאוויצ'יוס·גרדז'ירס,היוהרוצחיםראשי

רדיילדיה.שאלוגהאנגליצקאס,

בברים 76בורילקי 1941באוגוסט 28ב"נרצחויגרדר"חלפי
 402ביחדהיודים,ילדים-134ןיהודיותנשים 192יהודים,

היודים.

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :כדלהלןברוילקיקבר·האחיםמסומן ,'בחלק
לידמווילקימערביתק"משניפאקארקלה,יער-המקום

בעברקובנהו-ילקי,מהכבשיאחדקילומטריאוצ'אקיאי,הכפר

-הנרצחיםמספר ; 28.8.1941-הזמן ;הניימןשלהימני
וילדים.בשיםגברים, 402

המלחמה,אחריוהסביבה,וילקישרדייהקימוקבר·האחיםעל
ובליטאית.ברוסיתכחובתועליהמצבה

םקרדדת

סבא.כסדסמשה.זזר Iקנדה(קרן),קדנרבסקימשהעדריות
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ויסוקידבור
) AUKsTADVARIS ( 

מוקפתגבוהה,גבעהעלשוכנתהיאטורקי.במחוזעיירה

חיוהשראהלפניהגבוהה"."האחוזהשמהבאומכאזאגמים,
יהודים. 2soכ·בה

הליטאיםשמחרבריה"מעלהגרמניתההתקפהכשהתחילה
 , 23.6שני,ביוםהסובייטים.מזלהיפטרהםשעומדיםעל

הסטודנטהשמיערבהבמקרם,הליטאיםשלכנסבעיירהנערן

היהודיםאתהאשיםחראהיהודים.נגדהסתהנאוםשימקוס

והחלולהםמצפהמההרגישוהיהודיםהקומוניזם.מפיצישהם
סירבושבסביבההליטאיםהאיכריםאבלהעיירה,מןבורחים

לבתיהם.להכניסם
נכנסהגרמנים,חייליםשלקטנהקבוצהעםמשוריינת,מכונית

בשמחההליטאיםעל·ידינתקבלוהם . 1941ביוני-24בלעיירה
הצבא·האדוםשלטנקהעיירהאתעברוערבלפנותובפרחים.

שבאההגרמניםשלמכדנית-משאמכוניות·משא.ושתיהנסרג
iעל·ידינהדפהדרכולחסוםורצתההטנקמול l ונזרקהטנק
כמחציתהנשרפהמכןוכתוצאהבאש,עלתההמכוניתבית.על

גםוביניהםיהודים,שלהיושנשרפוהבתיםרובהעיירה.של
היהודיםשבתוכו.והספריםספרי·התורהכלעלבית-הדמרש

שנשארוהיהודיםבבתינצטופפומנוסתםממקומותשחזרו

אלאליטאים,בבתיגםששרכנוהידהראשוניםבימיםעומדים.
משוםבמזון,מחסורהורגשמידקצר.זמןכעבורמשםשהוצאו

טרימוניסהמקומיהכומרליהודים.דברלמכורפחדושהאיכרים
היהודיםמביןגםה"נשרפים",לכלדחילקנדיבות-לבהראה

 ,) TDA (הלאומניהארגוןחבריאח.דלכלתפוחי·אדמהק"ג 100

אירגנוהמקומית,והאינטליגנציההמשטרהעםפעולהבשיתוף
קומוניסטים,כונואשרהיהודים,נגדהסתהניהלושבהןאסיפות

ומנצלים.טפילים
המעצרים.החלוהקומוניסטיתהמפלגהשלהארכיוןמשנמצא

יהודים.צעיריםחמישהממיטותיהםהוצאושבת,לילביולי, 4ב·

נוספיםחשודיםחמישהעםיחדהועברובשבת,היום,למחרת

רבים.עינוייםאחריבחורשהנורדושםלרודזישקיבקומוניזם

ופנאסיאניס.ז'וקובסקיסהסטודנטשימקרס,על·ידיבוצעהרצח

הםל[!בודה.הראשונהבפעםהיהודיםהוצאוביולי sב·
עלהודבקויוםבאותוהשוק.וכיכרהרחובותבניקויהועסקו

כלעלביולי,-9ההיום,שממחרתהודעות,היהודיםבתיכל
בדשלטלאישכמוועלחזהועללשאתומעלה 6מגיליהודי
עיגולובאמצע-רוחבוס"מ-10 ,אורכוס"מ 10-לבז

ללאהעיירהאתלעזובליהודיםאסדר ; Jהארתרבדצהוב
באוביולי 1ב·דבערבים.מבתיהםלצאתלהםואסורושיון

מעתהששימשלריטננט,ובראשםגרמניםחיילים 60לעיירה
היהודים.בבתיחיפושיםנערכוהיוםלמחרתכקציז·העיר.

צעיריםשנילידיהם.הבאמכלשדדונשק,חיפוששלבאמתלה
לאליטהומשםפרלין)גבול(שעללאנישרקהוצאויהודים

ר'העיירה,שלהרבהוזמןערבלפנותנודעו.לאועקבותיהם

אחראייהאכילרבהודיעהלהקצין·העיר.אלאלינובץי,אהרן
מחרלשלוחעליוציווהכןכמובמקום.היהודיםמעשיעל

בוהעממי,בביה"סהרצפותלשטיפתהיודיםהשבת)(ביום
שעללרב,הודיעגםשישייוםבאותוהגרמנים.החייליםשכנו

תחנת·המשטרה.ליד 1בשעהבשבתמחרלהתכנסהיהודיםכל

בפניאיגנאטאוויצ'יוסמפקד·המשטרהקרא:,קבועהנשעה

חייליהרוגשיהודיבמקרה :דלקמןההודעותאתהיהודים
איש 20יירווכןמידיירה"אקטיביסט",אוליטאישוטרגרמני,

קצין·העירפקודותלכללצייתצריכיםהיהודים ;מקרוביו
עונשיירה.-התנגדותשיגלהמיכל ;הליטאיתוהמשטרה

לבחורדרשכןכמונשק.אצלושיימצאמילכלצפוידומה
"זקן"רקשייבחרהוחלט,ויכוחיםאחריזקנים".ב"ועדבמקום
ש"זקןהודיעמפקד·המשטרהאברמוביץ,אבאהיההנבחראח.ד

ושהיה,·שבמקום,היהודיםכלעלאחראימעתהיהאד,יהודים"
תימסרנההמשטרההוראותפקודותיו.לכללצייתחייביםזים

כדילסביבהלצאתכגרזדבר,לעשרתליהודיםאסדרלו.רק
עלוכןהיהודים","זקןשלידיעתובלימצרכי·מזרן,להשיג
יוםלמחרת,כיהודיעקצין·העירה"זקן".עםיחדלפעולהרב
לבראהכלל,מןיוצאללאהיהודים,כלעלביולי,-20ה ,'א

הנשים·הכפייה.עבודתהתחילהמאזלעבודה.השוקלכיכר
בסלילתהועסקווהגבריםברחובות,עשביםבניכושהועבדו
החרבות.גליובניקוידרכים

השנימצידושהתגוררואכדים,שבעהכינודע,שבועבאותו

בתיהם,אתלפנותהמשטרהעל·דיינדרשוורקבה,הנהרשל

קצין·העירהבטחתלמרותבגיסו.היהודיםירוכזושבהםמשום
בגיסו,היהודיםאתלסגורפקודהכלשאיןיהודית,למשלחת

לבחורביולי, 24שברע,אותרשלהחמישיבידםהיהודיםנדרשו
הבתים 7בןגיטולאותוההעברהלביצועאיש 12בןדעדמיד

צעירהאשהחיילים.כברמוקפיםשהיוהאיכרים,שלהקטנטנים
שחיתהמקרבנה,ברודיאאחרוןהרבשלאחותואידה,בשםאחת
המשלחתעםונמנתהגרמנית,היטבודיברהמיילדתמקצועהלפי

והמשטרהקציז·העירבפניהגזרהנגדלטעוןהעזההנזכרת,
דרשווהםהליטאיםאתהרגיזהה"חוצפנית"עמדתההליטאית.

ואסרלבקשתםנענההואאותה.להענישמקצין·העירכל,לעיני
שהיהצבאי,בית·דיזגרמני.קציןנגדשהתחצפהעלאותה
איגנאטאוויצי'וסממפקד·המשטרהקצין·עיר,מאותומורכב

הובלההיאלמיתה.ארתהדןסטאסיס,ה"אקטיביסטים"ומראש
וסירבהבגאון,המוותלקראתהלכההיאהעממי.ביה"סגןאל

אביה,גרמנים.חיילים 6על·ידיכשנורתהעיניהאתלכסרת
נצטוויהודים,שנירעודהגברים,שלבמקום·העבודהשהיה

במקום.אותהולקבוראתיםלקחתמפקד·המשטרהעל·ידי
לקבר·ישראל.להביאההאומללהאבהורשהרביםתחנוניםאחרי

הליטאיםהעיירה.אתהגרמניםהחייליםעזבוביולי 2sב·
להקלליהדויםהבטיחוהםבעיר.היחידיםהשליטיםשובנעשו

אתהטילוהםהגיטו.תכניתאתולבטלהעבודהאתמעליהם
נעצרובאוגוסט 1ב·הגרמנים.עלשאירעמהכלעלהאשמה
 :יהודים 13ביניהםבקומוניזם,שנחשדורביםהליטאיםעל·ידי

s ר·גבריםs .כעבורלווילנה.רמשםלטרוקינשלחוהםנשים
הנשים 5רכןהנוצריםהעצוריםכלחזרושבועותשלושה

הםשסיפרו,כפינעלמו.הגברים 8שלעקבותיהםהיהודיות.
נורו.רשםמווילנה,יהודיםעםיחדלפונאר,והועברועונו

הצהובהטלאיאתלהחליףפקודההוצאהבאוגוסט 16ב"
היהודיםהועסקובינתייםמגן·דר.דשצורתוחדש,בטלאיהקודם
ובגדיםכסףסחטוועוזריהםהשוטריםעבודרת·כפייה.מיניבכל
אתניצלוהאיכריםהכל.לאעודשזהבאמרםאיומים,תוך

שמכרוחלב,בקבוקארפררסת·לחםכלועבורההזדמנות,
שהיהודיםלציין,מענייןותקליד","טביןקיבלובסתר,ליהודים



 mהדסדהערי

בסביבתםהנעשהעלהפיצו•ז.z,הליטאיםבשמועותאמרןנתנולא
צרת ,1מר•ראשיכלנקראוספטמברשלני wהבשבועהקרובה.

ררלף,שלבראשותובטרוקי,לישיבה(רירשייטיסם)הכפרים
 ת;,לחסלהתחייבותעלאזחתמוכולםוילנה.פלךמרשל

מרריסר·בינגליסהשתתףישיבהבאותהבמקומותיהם.היהודים
קידברר.

העיירה.ברחובותיריותהדהדובספטמבר,-12השבח,בליל

זש zהח;בלבםהתעורריהודים.עלופחדאימההפילהדבר
זרן zראזיוםשהיההראשון,ביוםלהתרח·~.עומדאיוםשמשהר

התעניתיוםבמוצאימראש.להידברמבליהכלצמולסליחות,
משפ·חמשהצטופפובראח,דשללביתוטרימאניסהכומרבא

שנתקבלההשוטרים,מפי עמ..:·כיבשמחהלהםוהודיעחרת,
לרעה.יגערלאוילנהבאיזוןנפסק.היהודיםשרצחהודעה
משנתפשטההיום,למחרתלרב.הב'זZ-ורהאתבישרכמר·כן

בכומרראושהיהודיםכיוןגדולה,השמחהחיתההשמועה,

לדבריו.והאמינודיידםאת
הלילותשבאחדשמרעה,פשטהבספטמבר, 19שבת,בליל

מןלברוחהצליחורביםיהודיםנורא.משהריתרחשהקרובים
לקראתלהתכונןכדי ,'איוםשלבבוקרוחזרואולםהעיירה,

נשמעובבוקר 8ב•ז.z,עהבספטמבר) 21 (יוםנאוחרראש·השנה.

הםאיכרים.וסתםשרטרי·עזרשוטרים,הוקפההעיירהיריות.

אחרי·הליטאי.העממיבביה"סארחםוכלאוברחוביהודיםתפסו

הנשים.אתמכןולאחרהגבריםאתוהוציאובנחיםעברוכן

אבללברוח,שניסרהיובדי.קטנהחבילהלקחתלהםחידשו
גורשמכראיכרבביתמחבואלמצואשניסהמינתפסו.רובם

הצליחואחדיםהמשטרה.לידיהוסגרארבעל·הביחעל·ידי
מזרן,ללאאחזרת,שעותשהסתובבולאחראךהיער,אללברוח
היומרצונם.חזרומשפחחם,בניעםיחדלהיותשרצוומתוך

הנשיםעםיחדכשהובלהלקחתם.שיבוארבבתיהםשהמתינו

 !חשמידרנרלאאתם !"לא :בקולמילד,זלדהמהן,אחתקראה

אתינקמוהםובאמריקה.בארץ·ישראליהודיםיישארועוד
נשיםרכןהכומר,העממי.בביה"סנכלאוכולם ."!נקמתנו

 .רתפרחי·אדנזהחלבלחם,להםשלחווחסודות,זקנותליטאיות
בספט· 22 (חש"בהשנהראששלהראשוןנירםהיום,למחרת
בקסרקטיניםנכלאושםלטרוקי.עגלות 30ב·כולםהובלומבר),

חצי·אי.עלישנים

שלאהשרידים,גםלשםהובאוהשנהראששלהשניביום
מהםלקחואשרשלהם,הסוברת""בעליאצלמקלסמצאר
מרריסוקידבורהיהודיםמספררכושם.ואתהונםאתלכןקודם
וסביבתה.מטרוקיאיש soo,2כ·רוכזובטרוקיאיש.-200להגיע

מהגינותתפוחי·אדמהלעצמםלהוציאהורשוהראשוניםבימים

השלישיליוםעדבספטמבר) 26 (השישימהיוםאולםהקרובות.
מזוןכללהםניחןלאכיפור)יום(ערבמכןלאחרהשבועשל
חמישהברעבמתווויסרקידבררמבני .לעצמםלדאוגהורשוולא

אנשים.

•ז.z,יכרריכליטאיםעל·ידיהוצאוכיפור,יוםערביום,באותו

ולבסוףהנשיםכןאחריהגברים,נורותחילהמרננים.לבררות
שכלהיטלר,פקודתבפניהםהוקראהשנוררלפניהילדים.
דברואתלומרהורשהההיודיםאחדלחיסול.נידונוההיודים
תקוותואתהביעבדבריומילד.אז::רהיההדוברהאחרון.
·:·יירווביקשהשפוך,הנקיהדםעלנקםשיקחמיערדשימצא

הםהרצח.בביצועהחלוהשיכוריםהליטאיםלראשונה.בר

תינוקותראשיניפצוילדםי,שיסערלקברים,פצועיםוזרקוירו
פטישים.במכות

נשמעהלאדמהומתחתהקברים,אתכיסחהדקהעפרשכבת

הליטאיםביוחיים.הקבוריםשלנהמתםארוכותשעותעוד
לטרוקימרריסרקדיבררהיהודיםבהעברתביותרפעיליםשהיו

העוגבעלמנגןשהיהנראוסקאס,היובטרוקיהחיסולובפעולת
וכןבינגליס,העיירהראשז'וטארטאס,הדוארמנהלבכנסהי,

חררידארארריצ'ירס.אחד

הגבוהיםהפקדייםביקרוהעיירהמןהיהודיםשהוצאואחרי

חןשמצאמהכלושדדוהיהודיםבבתיהעירוניתהמועצה ל,zז•

לעשרתהנמוכיםלפקידיםגםהרשותניתנהמכןלאחרבעיניהם.
שנשארמההבוזזים.ביוומכותמריבותנפלוהשרדבחלוקתכן.

ניעורתלהתחבאשהצליחויהודים 14פומבית.במכירהנמכר
שבסביבה.הליטאיםהלשנותועקבשנערכו,בחיפר•ז.z,יםנתפשו

בבית·הקבררת 1942בפברואר 4וב· 1941בדצמבר 14ב"נורוהם

ביערות,התגוררושנים 3שבמשךאנשים, 8ניצלוהישן.היהודי
וחרדים.בורותביצות,שדוח,

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת
 :כדלהלןבטרוקיקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

 ;האגםחוףעלמטרוקי,ק"מ 13וארניקאי,יער-המקום
נשיםגברים, 1446-הנרצחיםמספר ; 30.9.1941-הזמן

וילדים.

סקורות

מס'ושם""ידארכיון ,תאריךבלי ,שרסטראברהםהאינז'עדריות

 , 1882-1869עמ'ליטע,בקובץספירשטיין,יעקב ; 2017/1839

וירבאלן
) VIRBALIS ( 

עלרילקרנישק,במחוזעיירותשתיהןוקיבארטרירבאלן

ק"מ sכ·מרוחקתחיתהוירבאלזגרמניה.עםהקודםהגבול
בהןחיוהשואהבשנתממש.הגבולעלששכנהמקיבארס,

יהידום.-2,000מלמעלה

הנדקרבשערתכברהגרמניםחצולקיבארטהגבולאת
כלוללא , 1941בידני-22השל 5-4השערתביוהמוקדמות,

היחידהההתנגדותלקיבארט.נכנסוהסובייטיםמצדהתנגדות
והתבצרקיבארסבתרןשחנה ,הגבולמשמרמצדחיתה

קצין-העיר.בניושלבמרתף

ללאכאןרגםבברקן, 5.30בשעההגרמניםנכנסולווירבאלן

החייליםנתקבלוהמוקדמתהשעהלמרותהתנגדות.כל
ובכרכרת.בפרחיםהגרמניים

האסירים,כלמנתי-הכלאשוחררוהגרמניםכניסתעם

הםשסרנגדפעילותבאשמתכלאויםשהיואלהוביניהם
כדימקרמיות,קבוצותלארגןמידהחלוהםהקומוניסטי.

לגרמניםלעזורוכןוביהדויםהסובייטיהמשטרבאוהדילנקרם

ה*אקסיביס·בראשהאזרחיים.החייםושיקרםהסדרבהשלטת
הרופאעמדהגרמנים,לרשותעצמםשהעמידוהליטאים,סים"

ורפאשםושימש 1933בשנתלקיבראטשהגיעזרבריצקאס,
שלהימנייםהלאומנייםבאיגדויםפעילהיהחראוסרינאר.וכן

אותו.כלארוהסובייטיםהליטאים

הצבאמוסדותבידיהשלטוןהיהלכיבושהראשוניםבימים
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ואריהיהדוים.כלפימיוחדיםבצעדיםנקטרלאואלההגרמני
ליהדויםהגרמנייםהשלטונותרר rערביםשבמקרים ,להעיר
לארמניים,ליטאיםאשרומטלטלים,וכרשלעצמםלהחזיר
לעצמם.נטלד ,מנתי·הםרהרשהשחתררואלהכמירחו

הצוירםאחדהאזרחי.הממשלהתארגןאחדיםימיםכעברו
עברהעיריתמטעם rכררהיהדוים.כרירת rאתהגבילהראשונים

 :שלפירהצראתבפניהםוהקריאאנשיםהקהילנרחרנרת,
העיריתבמשרדיעבודהמכלהיהודיםהפקידיםאתפיטרו . 1

וכלכלה.ציבורובמוסדרת
אחרלמקרםולעבורהעיראתלעזובהיהודיםעלאסרו . 2
ושירן.ללא
אתרכןשברשותםכלי·הנשקאתלמסרוהיהודיםנצטוו . 3

מקלטי·הרדיר.
 6ל"בערב 6ביןבתיהםמפתחלצאתליהודיםאסרו . 4

בברק.ו

לא·יהרדים.עםבקשריםלבראליהדויםאסרו . 5
הגבעלולענדוצהובטלאילעצמםלהכיןההיודיםעל , 6

ל"מגןישרנהמאוחריותרעגול.טלאיזההיה(בראשונתוהחזה
זרד").

תקרמרניסטיםהירבעיירההיהודיםבקרבהראשוניםהקרבנות

הקצףיצאבמיוחדהסובייטיים.במוסדרתכלשחרתפקידשמילאו
הגרמניםשלנריפאטראיציהפעילחלקשלקחואלה,על

נימיםהסובייטייםהשלטונותשביצעובמאסריםותשתתפו
לקיבארט,אותםמביאיםהיוהמלחמה.פורץשלפניהאחרונםי

נרצחו.שם

שלשירותהיםעלהגרמנייםהמוסדרתויתרולאזמןר nבאר
עבדומקיבארטיהרדירתצעירותשכמהזירע,כןההיודים.

באותםמתררגמנירת.בתרדהגרמני)בצד(עיר·הגברלבאידיקרנן
לגישטאפרמועבריםהירהםהשכלה.בעליהיודיםגםנעצורימים

לשחררם.משפחותיהםבניבידישעלהמקרים,חירבאידיקרנן.
רהרעברלרראיישעיהועררן·הדיןנעצרשכאשרלמשל,זירע,כן

עלוביקשהבאידיקרנןם.ה·ס.לראשאשתופנתהלגישטאפר,
והילדהרהבלרנדינית,הקטנהבתהאתעימההביאההאיבעלה.

ימים.לארוןלאאןהוחזר,האבאביה.אתלהשיחזירן.התחננה
חרא.גםנרצחהקהילהאנשיכלרצחעם

עליהםאשרהקילומטר, 25ברצועתהיררקיבארטרירבאלן
לגישטאפרשטאל!$קרעל·ידישניתנהההשמהדהוראתחלה

התקשרב~המה,הנס·יראכיםבטילזיט,הגישטאפרראשבטילזיט.
באיידקרנןרמשמר·הגברלהגישטאפרעםההוראהמילדילצובי

רצח-ולהשמדהלרצחהראשוןהשלבמרעדאתקבעוריחו
בתמוז(ט"ר 1941ביולי 10 ,'הלידםנקבעהאתריךהגברים.
לאישדוגמהולשמשמרפתילהיותצריךהיההביצועתש"א).
פעלוותלבצעהיהואמררבמקדםאחראישהיה ,טיץהם"ס
מאוחר).יותרלעדת,עצמואיבדזה(טיזבעתידגםכאלד

ל"מבצע".בהכנותהחלולליטאיםגםהתאריךכשנמסר
שומרים,ולשמשלרכזם,הגברים,אתלעצורהוטלעליהם

ומבצעים.מובילים
מעצריםהליטאיםה"אקטיביסטים"ביצעוביוליה·ןבליל
עברומזידיניםליטאיםבדרירבאלן.הגבריםכלשלהמרביים
לגילמעלגברכלאחרימדוקדקיםחיפושיםוערכולביתמבית

מסתתרשמאובחצרותבעלירניו·הגגבמרתפים,גםחיפשוהם , 16
לשכת·עכדרה.מעיןגםהרקמהובסביבה.בעירשרנותלעבודות

ליטאיהדרת

זקניםרכן 16לגילמתחתצעיריםרקבבתיהםהףשארומישהו.
מצפרןלאחוזההועברוכולםלמיטותיהם.רתוקיםוחולים

 9ב"המעצריםברצעובקיבארטבמרתף.ונכלאולררירבאלן

אחוזה.לאותההובאומשםרגםביולי,
רהרבאדמהמרתףהצעיריםהגבריםהוצאוביולי-10לה·ךבין

נגדתעלותשםהיולעיירה.צפוניתקילומטרכשנילשדרת,
התעלותגרמניה.עםהגנרלעלהסובייטיםחפרואשרטנקים,
והצעיריםדייןעמוקותהיולאהןהרצח.ביצועכמקרםנקבעו

להעמיקן.ארלצרמרירבאלןהיהודים
הוחל , )א' 1תש rבתמר'ר 1(ט 1941ביולי 10 ,בבוקרה'נירם
היהאיש. 20-15שלבקבוצותהובאוהגבריםהרצח.במעשי
שברשותם.רדנרי·הערןהכסףאתולמסורלהתפשטעליהם

ולפיהתעלהאלכשגבםבשררהאותםהעמידולאחר·מכן
רופאליטאים.היוהרוצחיםשלהמכריערובםבהם.ירופקודה

מרתם.אתומאמתהנופליםאתברדקהיה
לייב ,,,,היהודיהרופאגםהיהלהורגשהוצאוהיהודיםבין

ההיודים.אחיומרתאתיאמתכיהרוצחיםניקשרממנוקגנסקי,

נגדקשרתמליםוהטיחהפקרותאתלמלאסירבקגנסקי ,,,,

פשעהיםעלהדיןאתיתנושערדאמרהואהשפל.הרצחמבצעי
רהרגרהרעליוהתנפלוהליטאיםה"אקטיביסטים"המחרידים.

הצטרפומחאה.קרלשהריםהיחידהיהלאהואבקתרת·הררבים.

המקום.מצעיריוכמתכמהאליו
לצאתוהילדיםהנשיםהררשן.אלונמהרמריוםבאותו
מרחוקלשמועיכלובבתיםוהמרמיםנפחדיםבשבתםמבתהים.

הירי.קולדתאת
היולגיטר.והילדיםהנשיםאתהעבירוהגבריםחיסולאחרי

שםגרובזמנומתושבים.ריקיםכמעטברוירבאלן,רחובותאלה
נימיהריפאטריאצהי.בתקופתלגרמנהישהועברוגרמנים,
עםסובייטייםופקדייםקציני·צבאשםישברהסובייטיםשלטון

נקבעוהמקוםהבתיםנתפגרהמחלהמפורץעםמשפחותיהם.
כמעטזה,לגיטרהועברומקיבארטוהילדיםהנשיםגםכגיטו.
וחפצים.מטעןכלללא

כולםאשרבררירבאלן,זקנהאשהעםהמקרההואלצירןראוי
בכלהדויעההיאמינע).(טאנטעמינה""הדודהלהקראו

במשךמשפחתהגרהכאןביתה.אתנוטשתשאינההפשטות,

אותהלרצוחרצולאהליטאיםלמרת.ברצונהישוכאןדרדרת
שכניההתחכמונוסף).אי·שקטלעוררשלאכדי(אוליבביתה

לקברלקחתההםרוציםשהנהואמרר,אליהובארהליטאים
הטוניםשירותיהםהצעיוהםהיהדוי.בבית-הקברותאשראמה,

וניאותהמינה""הדודהנתפתתהביתה.לפניכרכרהעםובאו
אלהגעיהלאהזקנהאמה.קברעלעללותכדימהביתלצאת
יכלווהשכניםונקברה,נרצחהשםליער,הרצאההיאהקבר.
רכושה.אתולשדודלבוזקרשיכלללא

היחידהרופאת-השינייםעמדהבררירבאלןהגיטרבארש
הליטאים,ביןמעורהחיתההיאפריזייסקי.שינההד"רבעיירה
הממש·במשדריולבראלצאתוידעהלהתרפא,אליהבאיםשהיו
והעירית.לה

חברתבגיסונפתחהוהאספקההתזונהצרכיסיפוקלצוני
אשרכמויותמזמיןשהיהישר,אישליטאי,היההספקאחת.

הביטו.תושבילצוניבהחלטהספיקו
יוצאיםהיר 16-12בגילהגבריםוכןהצעירותהנשיםכל

עבהדו.לשכתמיעןגםהוקמהובסביבה.בעירשוברתלעבדוות
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העבדוהאתשסיםיאר ,קבועמקרם·עבהדרלוההישלאמיכל

באיםהיולשם"בררסת·עבהדר".למעיןבאההיבה,השועסק

לעבהדו.צעיריםגבריםארבשיםובוחריםמהסביבהאיכריםגם
ברוע·שהתיחיסוואכזריים,עריםאנשיםהיוהעבוהדנותניבין

שקשרוסרביםאנשיםגםהיואךוהילדים,הנשיםכלפילב
הרצחשעתבבראאשרכאלההיוואףההיודים,עםקשרים

שברתכלבמשךמקלסיבקיבלרבשיםהירהנשים.אתהחביאו
בחיים.ושדרוהשראה

בראהקיומןעבדו.שלאאלושלשעתןוהגיעההזמןארךלא

ארגרססבתחילתאריוליבסוףאח,דובלילהלשלסרברת.מיותר
רכןהחוליםהזקנות,הנשיםכלהוצאוביולי),-29ה(כבראה

האנטי·התעלותאלרהרבארעבדוהלהםחיתהשלאאלהכל
במקרם.ובקבורברצחוסבקירת,

שרםעדרייעשהשלאהשלסרברת,הבטיחוזר"אקציה"אחרי
בעברדרחבסביבהעובדיםשבעלהיןלנשים,נאמרליהודים.רע

כיומוסריםוזרים,מכריםשרבים,ליטאיםמגיעיםהירשרנות.
ארדברי·ערךכסף,להםשישלחוניקשרואלההגבריםאתראו

הדרישותהמבוקש.אתבקפדיהממלאותהיוהנשיםבגדים.

אמרנת·השררא,גברההנשיםובלבליוםמיוםנתרנוהכוזבות

יצטרפוגםרארלייקיריהןאתויוארשיחזרותקורהישכאילו

רצחעלבדייעותאמרןנתנוולאאזנהיןאסמרהןאלהים.

נחרץ.שעבדונשיםמסוראשרוהשמהד

הלא·יהרדיתהארכלרסיהבקרבהסופי.החיסולמרעדהתקרב
שאישרקלאההיידום.שאריתשלהקרובקיצהלעשמוערתהיו
אלאלהימלט,שירכלוכדיהסכנה,עלהתריעולאבאלא

הנשיםשגםדייעות,ישהנהכירארמררתבאותהיושהשכנות

למשמעהאמינוהנשיםבסביבה.העובדיםלבעליםתצטרפנה
וצררוואפר,בישלוהןזה.למאורעעצמןמכינרתוהחלואזניהן

 1941בספטמבר 11 ,'הירםוהנמהר,המרהיוםבאואזצוררות.

הוציאועגלות,עםליטאיםהגיעובלילהתש"א).באלול כt"י(
קר.בדםאותםרוצחולתעלותוהילדיםהנשיםכלאת

 ;נשים 4-פריז'יסקימשפחת :משפחות 4ברחומהטבח
נשיםשתי-סרקרלסקימשפחת jנשים 2-מרנסקימשפחת

מכולן .ראמהבת-מירברךומשפחתבחרירן)האםרבתה,(אם
שלרשבמשךומקלטמחסהשמצאהמירברך,משפחתשרדה

מירברך,בלהבבת,בזמנושבחרהליטאיהמורהאצלשנים
במשקר.מרעלתלהיות

קבררת·האחיםמסומנים ,'בחלקבליטא"המרבי"טבחבספר

 :כדלהלן
 ;לקיבארטצפרנית·מזרחיתק"מ 2הישנים,רל nברררת·ה . 1

שלהשביחמחציתובין-הזמן ;-200כ-הנרצחיםמספר
 . 1941שנתיוליתחילתעדיוני

מררירבאל,ןצפוניתקילומטר 1.7רירבאלן,העירשדרת . 2
 _הנרצחיםמספר ;רירבאלן-ז'אלראימהכבישמטר 400

שבריי-מלחמה,ד-000כ(ביניהםוילדיםנשיםגברים,-10,000כ

סובייטיםי).

וליטאית.ברוסיתהיאהכתובתמצנרת.הוקמוהקבריםעל
מגן·דר.דשלפרימיטיביתחריטהגםקיימת

וישטיניץ
) VISTYTIS ( 

םרסררת

באר·קליאצ'קד,פרץ ;קרית·הרצדגאוםניצקי·מירבוך,בלהדנווידח

שבע.

בקירבתרילקרבשיק,במחוזליטא,שלבדררם·מערבהעייהר
-30כבהחירהשראהבשנתלגרמנהי.ליטאביןשההיהגנרל

הידויות.משפחות

למלחמה.הארשוןנירםכברבעיירהבוארהנאציםגייסות
אתהגרמניםכבשרברקו,לפנותבארבע , 1941ביובי-22ב

בנישלמשפחותכמהלעייהרחזרוכביסתםעםרישטיבץי.
לגרמנהי.הועברוהסובייטיהשלטוןבימיאשרהגרמני,הלאום

ה"אקטיבסיטים"עםיחדהתחברוראידירקאטלקמחהגרמנים
בהיודים.להתעללוהחלובמקרםהליטאםי
בנפדרחזקירם mולילדיםלנשיםההיודיםהגברםיביןהפרדיו
לשהדיוליבתחילתהוציאוהגבריםאתמזרן.בליכלואים,
בררות.לחפורראילצרםטחנת·הררח,בקירבתהעיירה,מאחורי
הראכיבאמורלחפור,סירבאסתרזרן,מאנהצעיר,בחרו

למרות.והרכההבררות,אתמכיביםמהלשםידוע
לחפור.סירבסרדלביצקי,זלמןר'העייהר,שלרבהגם

אורכה.שעהברוהתעללורםיארתירזקבראתגזזוהרוצחים
תש"א).בתמוז(י"ט 1941ביולי-14בברצחוהגברים

בספטמבר-9ברברצחרבמקרםעדרהרחזקרוהילדיםהנשים
תש"א).באלול(י"ז 1941

אחרילעיירהוהגיעוששרדורישטיביץמויצאיכמהביוזמת
אותןוהעבירווהילדיםהנשיםעצמותאתהוציאוהמלחמה,
 :כתרבתרעלהימצבההרקמהקבר·האחיםעלהגברים.לקבורת
הפאשיזם"."קרבנות

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקברות-האחים,ברשימת

 :כדלהלןקבררת·האחיםמסומנים ,'בחלק
ההרעלסחבת·הררח,על·דירישטיביץ,שדרת-המקום . 1

רישטי·מהכבישמטר 300רישסיביץ,מהאגםמטר 700הארון,

ד oכ·-הנרצחיםמספר ; 14 ד.. 1941-הזמן ;ביץ-פאיאררביאי

ונשים.גברים

 ;רישסיביץמשדרתמזרחיתמטר 600דאובה,-המקום . 2
רביביהםוילדיםבשים-150כהנרצחיםמספר ; 9.9.1941-הזמן
אח.דגבר

ם~,ררות

קריח·ארנר.מרקובסקי,חיהעדות

וישיי
) VEISIEJAI ( 

הגבולמןהרחקלאסייבי,במחוזליטאבדרוםקטנהעיירה
מלחמת·הערלםפרוץלפניואגמים.יערותבאיזררהפולני,
משפחות.כמאהבמקרםהיהודיתהארכלרסהימבתהחשבהי

כביסתםעםהמלחמה.מחץעםמדילעיירהפלשוהגרמנים
הגבריםאתסגרוהםליטאים.שלכברפידתלהשתוללהתחילו
 :לעבדוהאותםמוליכיםהיוביוםבבית-המדרש.היהודים
הסובייטים,שהקימובונקרםילהורסהרחובות,אתלבקרת

מעיריםהיו-מנוחהלהםבתנולאבלילותגםאחרות.ועבודות
שיצאהגרמניקצין-העירזהההיבהם.ומתעללםימשבתםאותם



ליטאיהדרת 200

גירושאתהאפשרככללדחותהשתדלהואהיהודים.להגנת
שבפתחזה,בגיטולאזדיי.שלידקאטקישקסלגיטוהיהודים

הסביבה.יהודיכלרוכזו , 1941בספטמבר 15ב"

דרושיםהיהודיםכיעליו,הממוניםלפניטעןקצין·העיר
אתקיבלולאהליטאיםה"אקטיביסטים"חיובית.לעבודהלו

והאשי·יותרהגבוהיםהשלטונותבפניעליוהתלוננוהםדעתו.
צורךכללואיןשלמעשהטענוגםהםבפילוסמיטיזם.מוחו

אתבמו·ידיהםלחסלנכונותםאתוהביעוהיהודםי,בעובדים
לחסוךובכךלייפון,השכבהבעיירהשבעשהכפיהעייהר,יהודי
לגיטו.העברתםאתבכלל

יהודילהעברתהלחץוהולךשגוברקצין·העירראהכאשר
אבלאיש,חמישיםלפחותלהצילניסהלקאטקישקס,וישיי

בידו.עלהלאזהדברגם
ליווהבדרך,ההיודםיאתירצחולאשהליטאיםלהבטיחכדי
מקוםהצריפיםביןלחפשהתחילשםלגיטו.עדאישיתאותם

אותםסידראשרעדשקטולאנחולא"שלו"היהודיםבשביל
רישיי,מיהודיבפרדצאתולפניהנתונים.בנתאיםאיכשהו

בה.מאוהבשההיאחתמנעהרניחרד

מזרןחבילותמביאהיהותמדיבקאטקישקסלבקרנהגהוא

העליונים,המוסדותלפניעליוהלשינוהליטאיםאהובתו.בשביל
היהודים,אחרימחיזוריויחדללאאםכיאותוהזהירושכבר
האיוםאףעללחזית.ישלחוהוואףדרגתואתממנוישללו
צאתולפנילחזית.נשלחלבסוףבקאטקישקס.לבקרהוסיף
אליו.תצאשהבערהביקשהואשיכור.לגיטוובאהשתכרלחזית
והבטיחהאליויצאהבה,הפצירושההיודיםאחרירקמיאנה.היא

 ...החזיתמןשיחזורעדלולחכות
וקופצ'"רודאמיןלאזדיי,הודי.ילגורלאחיםהיווישיייהודי

 1941בנובמבר 3ב"קאטקישקס.בגיטוכלואיםשהיו~והו,

ולהישארלהימלטהצליחמילבסקי, nמאיראחד,רקכולם,ברצחו
לגיסובכבסהשלאבפשות, 6בתפיטלר,משפחתבביבחיים.

תוםלפניחודשייםוברצחובתפסואיכרים,אצלהוסתתהר
המלחמה.

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :הבאותבמליםבקאטקשיקסקבר·האחיםמסומן ,'בחלק
מטר 300מלאזדיי,אחדקילומטרקאטקישקס,כפר-המקום
 1,535-הנרצחיםמספר ; 3.11.1941הזמן ;מהחורשהדרומית

וילדים.בשיםגברםי,

מקוררת

חרלרן.קוקליאנסקי,משה ;יררשליםכהן,גדליהעדריות
לאזדיי)(ראה

וישינטה
) VIESINTAI ( 

 1923בשבתהאוכלוסיןמפקדבעתפוביבז'.במחוזעייהר

השואה.שבתעדפחתשמספרםלשערישהיודים. 188בהחיו
 , 1941ביובי-22האחריאחדיםימיםלעיירהבכבסוהגרמנים

ליטאים."אקטיביסטים"במקרםהתארגנוכביסתםלפניערד
ולרכושם.להםולדת.נבלליהודיםלהציקהחלואשר

וברצחולקרפישוקוישיבטהיהודיהובאו 1941ספטמברבסוף

בקברוהם .דיועאינוהמדוייקהיוםקופישוק.היודיעםיחד

קרפישוק.קדושיעםיחדבקברות-האחים

בליטא"המוני"טבחבספרהרשימה(לפיקברות·האחים
 :הבאיםבמקומותנמצאים )'בחלק
ל"כופ·בית·הקברותבקירבתבקרפישוק,גאדימין ' Mרסוף . 1

הנרצחיםמספר ; 1941שבתשלחשביהמחציתה-;הזמןוםי"

כאלף.-
 ;קופההבהרגדותעלבקופישוק,היהודיבית-הקברות , 2
-הנרצחיםמספר ; 1941שבתשלהשבחימחציתה-הזמן

 •-2100כ

שלמתחבת·הרכבתאחדקילומטרסלאוויבצ'ישקי,יער , 3
מספר ; 28.6.1941-הזמן ;שימוביאילעייהרבכיווןקופישוק,

שקבריהםהנרצחים, 1945בשבתהועברולכאן 78.-הנרצחים

שובים.במקומותפזוריםהיו

ורות ,rוב

תל·אביב.פליישמן·טראוב,ר.דטראובמ.עדרת

ונדז'יגולה
) VANDZIOGALA ( 

בהחיוהשואהלפניקובנה.במחוזעיירההיאובדז'יגרלה
יהדוים. 400כ"

הוצאובואםעם • 24.6.41ב"יגרלה 1לוובדזבכבסוהגרמנים

אידהמדרכות,עלללכתאין :ההיודיםעלהראשונותהגזירות
כלי·רכב.בשוםלהשתמשאידובכלל-באוטובוסיםלנסוע

היהודיםבתידלתותעלאךבשקט,עברוהראשוניםהשבועיים
נצטוווכן " Jude "השםהליטאיםבעזרתצוייןהחלונותועל

גברים-50כהבתיםמןהוצאו s ד.. 41ב·צהוב.טלאילשאת

קומוניסטים.שהםנאמר,לעבודה.בשיםושלושוחזקיםצעירים
במקום.בבית-המעצרנחבשוהנשיםושלושהגבריםמן 35

בבית·שבחבשולאלההוריםכולםיותר,מבוגריםאיש, 15בידי
גרמניםשלחזקמשמרתחתהוובילוםאתיםבתנוהמעצר,
גדולים.בורותשבילחפורנצטוושםלבית-הקברות.וליטאים

בפרחיםמקושטותבמכוניותהעירהחזרווהליטאיםהגרמנים

ערכומבית·הסרהר,הצעיריםאתהוציאוהםמכובות·יריה.ובהן

משמרתחתאותםוהובילואדוםדגלבידםנתבובשררות,אותם
בדןרבית-הקברות.אלשיכורים"אקטיביסטים"עשרותשל

אזרחרכןהסובייטיהשלטןובימישוטרשהיהליטאיתפסו
גרשוןהצעירהמרכלים.לשררותאותםוצירפואח,דפולני

הגזרהבגזרה"אם :אמרהואמרצובו·הרא.הצטרףפרידמן

המרכליםביןאתם'.'אביגםאלךימותו,קרובירכלשההיודים
שלעברעורכורכן"מתמדי",ישיבהבחרו , 14בגילבערגםהיו
שכולת.אליעזרה"פאלקסבלאט"של

קברו·אתשברראבותיהם,לעיניכולםבוררבבית·הקברות

הקברים.חופרימישה·עשר nמבין 11גםבורוכןאחריתחים.

ה"אקטי·ביןסקיביביבסקיס.רפאלאסרשמוליטאיהיההיורה
גרטקביץ,פליכסרשמופולניגםההיביותרהפעיליםביסטים"
שלאבירגםרביבהיםשבשארו,היששייםהיהודיםארבעת

ואמררסירבו,הםהביתה.לחזורנצטוופרידמן,גרשוןהצעיר

ק;גרלחזכררעלהיםציורבניהם.עםיחדלהיותברצונםכי



 1.81הוזדהערי

קראוהמומתיםכלונקברו.נודררשםמקרםבקירבתשחילדי
היוהפעולהמןשחזרוהליטאיםשיראל"."שמעהאחרוןברגעם

אלה.מליםשלמשמערתןמהר·מכן nלאשואלים
נלקחותהיוהבנותחיסית.שקטחדושעברזהרצחאחר

לאחוזההובאוגםבנותוחמשעשריםהרוצחים.בבתילעבוהד
בחקלאות.לעבדואחת

בית·הוקףתש"א),באב(ט"ז 1941באוגוסט 9השבת,ביום

אשר"אקטיביסטים"עשרותעל·ידיהתפילהבעתהכנסת

הרבאתגםבינהיםאיש,כמאההמתפללים,כלאתהוציאו
עלכולםאתהעלו . 85כבןשההיקליבאנרב,חיים ,,הזקן

שהןעליהןשנאמרכנרת,ארבעצורפוהגבריםאלעגלות.
מבעלה.להיפדררצתהשלאאחתאשהרכן"קרמםרמרלקרת"

שלאהמתייפחותהנשיםעלהזקןהרב mצירהעגלותשזזולפני

בילדיםלטפלהאיגדולהיותרשמצררהמשרם"שבעה",תשבנה

הראשונים).הגברים 50שנרצחולאחרגםהרבציורהדבר(אותר

ק"מ-12כשלבמרחקנובט,לעיירההביאוהעצוריםאת

ר·כך nראבבית·הכנםתכשכרעייםהוחזקושםמררנדז'יגרלה.

העיירה.בקירבתנודר

יל zיבאחוזהשהסתתרוהיהודים,גםהובאומקרםלאותו
לבנרבםקי.פסחהיהודי

אחרהיםהחיפושיםאיש.-15כברחובעיירההגבריםמבין

ואיומילחץשתחתאירענתפס.חלקימים.כשכרעייםנמשכו
מקרםאתנשיםגילוהליטאים,ה"אקטיביסטים"שהפעילומורת,

לגיסולהגיעהצליחמהבורחיםחלקבעלהין.שלמחבואם
קרבנה.

 :בעיירההיהודיםשארכלהשוקבכיכררוכזו 28.8.41ב·
הועברוכולםבינתיםי.שנתפסוגבריםומספרהילדים,הנשים,
רבותהגברים.קדוםנודרברמקרם,נאותרנודרהםלכרכס.

הרצח.ביצועלפנילהתפשטלפקודהלצייתסירבוהנשיםמן
רקבררןוברגליהןבידהיןירוקשרת.ועוברמהאחרותהופרדוהן

בית·הכנםתאתהפכוהליטאיםהאחרים.עםבחייםבעודן

בתיהם.לדימדרכותריצפובית·הקבררתשלובמצבותלרפת,
אלנצטרפרמהםשלרשהאנשים. 7ניצלוהעיירהבנימכל

לפניחודשים sכ·קרבנהמגיסוברחווהאחריםהפרטיזנים,

חיסולו.
פומבית.במכירהנמכררנדז•יגרלהיהודישלהרכושכל

בספרשפורסמהברשימהמסומןבררנדז'יגרלהקבר·האחים

 :כדלהלן ,'בחלקבליטא"המוני"טבח
הזמן ;מררנדז'יגרלהאחדכקילומטר , 1רק 1ביער-המקום

 ;בספטמבר-2לבאוגוסט-28הרביןביולי, 31ל· 11ה·בין-
וילדים.נשיםגברים, 305-הנרצחיםמספר

 :רשימהבאותהנאמרבכרכסים nקבר·האעל
שלימיןבצדמהעיירה,ק"מכשניברכס,חורשת-המקום

ביולי 17-הזמן ;נרריאז'ההנהרשפתעללממלבכיורןהכביש
נשיםגברים, 91-הנרצחיםמספר ; 1941באוגוסט 31ר·

וילדים.

ונקרורת

 , 1198/87רשם""ידארכיוןלננרננסקי,שרהעדרת

וקשבה
) VIEKSNIAI ( 

חיוהשראהבשנתמאז'ייק.במחוזליטא,שלבצפונהעיירה

יהודים.-500כבה

עלרייף(חנא)אלחנןשלתיאורונמצארשם""דיבארכיון
בקיצוריםסיפורולהלןוקשבה.קהילתשלהאחרוניםימיה

 :מועטים
לבורחיהודיםהרבה 23.6.41ב·ניסרהגרמניםבראלפני"ערד
לבורח)הצליחושלא(אלהחזרנולררקשנה·המועצות.לברית

הקררבןהליטאים.הרוצחיםשלטרכברבעיירה . 29.6.41ב·
לזין.זרד ,,היההראשון

אותםשלחוהחורפי".ב"בית·המדרשריכזוהגברים"את
ימםי.שברעעברכךביותר.והקשותהמלוכלכותלעבדוות

נוארלאבכללגרמניםמזרן.לנרמביאיםהיווהילדיםהנשים
 .ליטאים"אקטיביסטים"שלמפקדההרקמהבמקרםבעיירה.
שברעכעבורהליטאי.בצבאלשעברקציןמצ'ים,היהמפקדם

בית·הםפרמנהלשהיהמימילצ'יס,קרסטאסמקומראתתפס
היהודים.כלפיקשהיותרהרבהידגילההואבררקשנה.התיכון
גררשאר·פראנאםמקרבנה,שוטר-טמרשארסקאסהיועוזריו

-רמאז'ייסהקררםאקאם,אלגיםבורקשנה,חייט-םקאם
בבית·שרת-לוויםדאגריםברוקשנה,בבית·המעצרסוהר

ליטאילסירים,ביח"רבעל-שפינגיםאנטאנאסהתיכון,הספר
מארצות·הברית.

הנשיםאתלהכיןכדילבתינו,לחזורלנוהתירו 7 ן.,-41"ב
שבבתיםמצאנו,בבואנו ...ללובליןלעבודהלהעברהוהילדים
מזוןלקחתנאמרארזו.כברוהנשיםמזדייניםליטאיםהסתובבו

ליומיים.
הכניסווהילדיםהנשיםאתהשוק.לכיכרגירשוכולנו"את

עםם.ם.אשיהגיעבכיכר.סדירוהגבריםואתלבית·המדרש

ליטאים.שלחזקמשמרהקיףכולנואתאחדים.גרמנים
לפניאוחרהעמידליפמן,חייםדל"רקרא(הגרמני)"המפקד

ד"רקומוניסטים.יהודיםעלשיצביעוביקשהגברים,שררת
קראאזקומוניסטים.יהודיםאיןבעיירהשאצלנוהשיב,ליפמן

לפניהרבאתהעמידהואמגיד.קלמן ,,העיירה,לרבהמפקד

שלזקניהםאתגםגזזור·כך nאזקנו.אתלגזוזוציורההקהלכל
(שול·בחי·הכנםתלחצרכולםאתוהובילוהאחריםהיהודים
השוק.מכיכרהרחקלאחריף),

הגבריםכלאחהעמדיהואמחול·שדים.המפקדערך"כאן

ליפול,לרקו,דכולםעלהיהבאמצע.העמידהרבואת:ל.במע
מיכאל ,,הרבעלציווההמפקדחלילה.וחוזרלכרועלקום

בכהמגדי.הרבשלראשועלולשפכומיםדלילשאוב:.לרך
העדה.כלאתורככתהכלרךהרב

וץ mלוציודםלזנבותהיםיהודיםקשרולחצר.סוסים"הביאו
הסוסים.רגליביןוהתגלגלונפלורביםיהודיםהסוסים.את

מחאומסביב,עדמוליטאיםהרבהשערת.כמהנמשכוהעינויים

ואישבשוהרארחנוהעמדיושרב(הדיד)."וואליו"וצעקוכף

ןקומוניסט :ושאליהודיכלעלהצביעספורטיביתלכרשס.ם.
קשרת.הרכהיהודיכלהליטאי.ההמוןת.י,זרבתחיתה- !כן

שלבמחסניםאותנווכלאוהמפקדהסתלקזהכל"אחרי
ישוסופהכילנואמררהםבית·המדרש.שעל·דירקם,·זz.מערן

חיים.אותנו
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מספרבפחד·תמיד.שבוערתכמההיהודיםאתהחזיקו"כן

היוכבד.משמרתחתלעבדוה,כשלחיםהיוגבריםשלקטן
הי:דהיהודיםעלתפל.מרקעםליוםלחםגרם 300;קים nמ

מזרן.ולהשיגלעצמםלדאוג
בבית·תמדרש.שרוכזוהנשיםשלמצבןהיהבהרבה"גרוע

בית·בקירבתחלו.וילדיםנשיםהרבהומלוכלך.צרהיהשם
שלרשבית·חרלים.סידרוריקרזין,הד"רשלכביתרהמדרש,

 .זה·חוליםבביתמתרכשים

אתהוציאולמאז'ייקאותנושגירשולפכיאחדים"ימים
אחדכלשלשמראתרשמוהמחסנים.שלפכילכיכרכולנו

רכוש.היהודיםמסרולהםאשרהלא·יהרדים,שמרתאתרכן
אוםתהחזירוונמכרתלהםשהיהמהכלאתלקחומהיהודים
למחסנים.
הדברהתנהלשםהנשים.אצלהדברחזרבערביום"נאותר

הכלעלקשה.והוכרעירומותהופשטוהנשיםאכזריות.ביתר
מילצ'יס.פקד

ד"רעםיחדהחוליםגםהועברוולמחסניםימיםכמה"עברו
אסיריםעשרהגםהגבריםרוכזוברלמקרםהועברוכןליפמן.

בעיירה),מולאמיםבבתי·מסחר"קומיסרים"היו(הםפוליטיים
שמשהרכ,ןעלהעידהכל .ברפתבנפרדהוחזקוקודםאשר
לקרות.עומדרע

אתהפוליטיים,האסירםימביןשלרשההוציאו 20.7.41 "ב"
שםלמאז'ייק.אותםושלחורגירילסקיזובחייםזרצין,חכה
וציורהגשראלהביאומנדליחזקאלהסנדלראתלמורת.בררו
ורצחו.מאחורברירהלרריסדארגיסהרוצחלרץו.עליו

אותנולשלוחשעומדיםייקה, 1מאזהשומרהודיע 3,8.41 "ב"
אתגירשובבוקרלמחרתליומיים.מזרןלכולנוניתןלעבודה.

אתהנשים.ואחרהיםהגברים,הלכוראשוניםלמאז'ייק.כולנו
בוררק"מ-3כשעברולאחרבעגלות.הובילווהילדיםהחולים
על·ידהשוחט.רפיינברגהפחחמנדלגובל,יחזקאללמורת

הגרמנישלטחנת-הקמחבקירבתמאז'ייק,שלבית-הקברות
ונשיםלחרדגברים-הגדוליםלאסמיםכולנואתהכניסולרטץ
ביחדרקליקרל,ררגרמהעיירותונשיםגבריםהיוכברכאןלחר.ד

נפש.-120כ

רהרליכרםחזקיםגברים 120בחרובמקרםשהיוהיהודים"מבין

תנועה.ללאהאדמה,עללשבתנצטוושםהיחרדי.לבית·הקבררת
בהצריים, 11עדנמשןזהבררות.לחפורהחלומהםשישים
לסירוגין.נחים 60ר"גברים 60חופריםהשעהמחציתכשמדי

לחפוראזחררההמפקדארקמיאן.יהודיאתגםהביאולמקרם
נוסף.ארוךברר

סיא,דמהעיירותוהילדיםהנשיםאתגםהביאו"לאסמים
כברנרצחואלומעיירותהגבריםומאז'יקי.ז'ידיקטירקשלה,

ארפסייד"ר-אחדגבררקהיהוהילידםהנשיםביוקררם.
עכרזהבוררתנחפריםמיעבור :שאלנוממאז'ייק.קררכגרלד

פוליטיים.אסירים 400להביאשעומדיםלנר,
לאסמים.רגלפנדליפמןהרופאיםאתהחזירוחירם"בצהרי

לאנשיםלספרהיהאסוראתם.יחדלחזורלאחדיםהשרו
לשיראותנוהכריחולאסמיםבדרןבררו.תחפרוכיבאסמים,
סובייטיים.שירים

רדףהליטאיהשומרהמעיין.מעל·ידברחתי(העד)"אני
תפרחי·אדמה.ערוגותביןהתחבאתיהחטיא.אןעלי,רירהאחרי
לדיי,עברוליטאיםרוצחיםלקמה.שווגעתיעדבטניעלזחלתי

שמעתישכיבתיבעתבערב. 8עדשכבתיבי.השגיחולאאן
בית·לכיורןהתקדמתיכשתחשידהאסם.מכירוןזרועהצעקות

בקירבתאשרהרר~נטה,נהרשעל·דיבשיחיםשכבתיהעלמין.
הקבררת.·בית

תש"א)באב(י"ב 1941באוגוסט-5השלבבוקרו 4"בשעה
אפשר·הירי.מקרםאלגבריםשלהראשונההקבוצהאתהביאו

לאורןלרוץהמשכתייריות,היוצעקותיהם.אתלשמועחיה
ובלילותביערותשכבתיבימיםוקשבה.לכיורןפסי·הרכבת

בשדרת.שמצאתיסלק·סרכרהיהמזרניללכת.המשכתי

(ארציק)אהרןחבריאללשאררליהגעתיימיםשלרשה"כעבור
ערדגיטרברחובות.יהודיםהתהלכוערדכשאורליאברהמסרן.

ולקרטוןליברביץלמבדלסיפרתיעליו.דיברוכבראן ,היהלא
לאהםבבית·הקבררת.הגבריםאתרצחוואיןשאירעמהכל

 .האמינו

אצלישעבדהרוסהי,אשהלשאררליהגיעהימיםכמה"כעבור
בבית·רצחובאוגוסטל·ז-5השביןלי,סיפרההיאכעוזרת.

מחוזיהודיכלאתהבררות,אתחפרנוברבמקרםהקברות,
מאז'ייק.

והסתתרתיברחתיואז 1943שנתעדהייתישאורלי"בגיטר
השחרורלפניהאחרוןנירם .טלזביכרתכסליטאיםאיכריםאצל

ורגלידייאתכפתראותי,תפסוז'רטארטאס.קרסטאסעליהלשין
סיא.דלכלאאותיוהביאו

ארחי"·ושחררוהסובייטיםהגיעובכרקד"למחרת

םקרורת

 , 1670/1555ושם","ידארכיוןדייף,(חגא)אלחנןשלעדותו

ורז'אן
) VEIVIR2E:NAI ( 

סמרןליטא,שלבמערבהקרטינגהבמחוזנמצאתררז'אן
בעיירהחיוהשראהבשנת .לגרמניהברית"מביןשהיתלגנרל

יהדויות.משפחות-200כ

אתשעזבופליטיםשלמשפחותגםנוספוהמקוםיהודיעל
 • 1939באביבהגרמניםעל·ידיזהחבלכיבושעםממל

שלפיגרמניה,עםמהגנרלהק"מ 25ברצועתנכללהררז'אן
ישבטילזיטה·ס.ם.למפקדקר 15שטאלעל·ידישניתנההפקהדו
יהודיאתהקורותעלפרטיםהיהודים.כלאתבהלהשמיד
אןלםבעריםם.ם.אנשינגדמשפטיםבשניהועלוהעיירה
המשפטיםמשכישפורסםמהלפיהמערבית.בגרמניהיאירין

 :הבאההתמרנהמתקבלת
ה·ס.א.אנשיפשטותש"א)תמוז 'ג( 1941בירכי 28ב"

גבריםמרררז'אןחטפושמדיט,ק.י·שלבראשותומהיידקררג,
עזרתולפיבהיידקרוג.במחנהלעבודהאותםרחרבילריהודים

נחטפובאררין,העיירה)היודימשרדיי(אחדלאפיויהודהשל
אן 1לרררזהגיעהביולי 16ב"יהדוים.גברים 150יוםנאותר
ליטאיםשרטרי·עזרשלובעזרתםמממלמשטרת·הגברלרתפלוגת
נקבעשנרצחוהגבריםמספר .היהודיםהגבריםשאריתאתרצחו

נקבעהזמןהפחות.לכל-50לבאולםבית·המשפטעל·ידי

עירייתראששלעזרתולפיבר". 11ה·אחרי 1941"ביולי
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רופא·היהאוז'א.ליסיולי.בתחילתזהההיאוזיא.ליסורזיאן
לראש·העיר.אותומינוהגרמניםבואועםבעייהרשיניםי

בבית-הכנסתהמלחמהאחרישהיתהה"~רצייטן",מרשימת
מנדלקובנהבעירוהשמשהשוחטארחהושהביאבקרבנה

בשנתבתמוזבכ"אררז'אןשלה"י~רצייט"מסומןט, mש

ביולי). 16 (תש"א
אחליטאיםשוטרי-עזרריכזוהגבריםרצחאחירקצרזמן

טרא.פקאלניס,לאחוזתאוחםוהעבירווהילדיםהנשיםכל
איכריאצלבחקלאותעבדוהנשיםהעייהר.בקירבתהנמצאת
ולילדהין.להןהמזוןאחמקבלותהיוגםומהםהסביבה
ספטמברבחדושהימםיבאחדשברעות.כמהנמשךזהמצב

הפועלותאתלהחזירהידויות,שהעסיקוהאיכרים,כלנצטוו
"אקטיביס·קבוצתלרררז'אןהגיעהזמןבאותולטרא.פקאלביס.

לכומרהדברכשנודעפראשיבסקאס.הרוצחובראשםטים"

ההידויםהשדמתאתשריכזלוקיס,לפראבאסמדיפנההמקומי
ביצועאחלעכבוביקשלראש·העיר,רכןקרטיבגה,כמחוז
הנוצריתלדתההיודיםכלאתולהעבירלנסותברצונוניהרצח,
לבוצרים.מיהדויםלהפכםובזאת

קצין·למשרדימידפנהכיארז'א.ליס,מסרבמשפטבעזרתו
הקציןלהורג.ההוצאהאתשיעכבלבקשוכדיהגרמניהעיר
נתממש.לאהכומרשלורעיונובמשדרוהיהלא

נקברובאכזריות,בטרא.פקאלביסברצחווהילדיםהנשים
דקה.בשכבת-עפרונוסרבמקוםבקבר·אחים

ביצועלאחרכשברעבמקרםביקרהואאוז'א.ליס,לדברי
הקברים.מתוךמבצבצותדיייםובמיוחדאדםאבריוראההרצח

עלשנבח-עפרערדהוסיפוהגרמניקצין·העירבמצרות

הקברים.

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררח·האחים,ברשימת

בוורז'אן.קברוח·האחיםמופיעיםלא ,'בחלק
במקרם.כלשהוסימןארמצבהישאםלנרזירעלא

מקוררת

D ושם","ידארכיוןואוריך,א,לםמשפטירוםוקול

ושקי
) VASKIAI ( 

עםהגבולבקירבתבירז',במחוזליטאשלבצפונהעיירה
לבירז.'ממערבק"מ-30כלטבהי,

יהודיות.משפחות soכ·בהחיוהשראהבשנת

קבוצותבמקרםהתארגנוגרמביה-ברהי"ממלחמתפרוץעם
לארמית"כ"משימהלעצמםראואשרמזדיינםי,ליטאיםשל

רקאזיסשפוקיאוריצ•ירסעמדובראשםולחסלם.ביהדויםלהתעלל
לעיירה.הגרמניםשללבראםחיכולאהםארמרבארריצ'יוס.

תרלולהדביקהיהשאפשרמיכלמי.דהחלוהיהודיםמעצרי
אחדובררה.בעצר-הסובייטילשלטוןקשראואההדשל

ובקברוברצחושםההיודי,בית-הקברותההיהרצחמאתרי

איש. 27בקבר-אחים

יהודיעםיחדברצחה,שםלפרסברל,הועברההקהילהכל
תש"א).באלול 'ג( 26.8.41ב·והסביבהפרסבול
המקומיתבמועצההרכןלליטאהסובייטיהשלטוןשלשרבועם

בגבולותכינקבערבו , 1945במאי-11בנחתםאשרמסמ,ך
נפש. 300-יהדוםישלמשפחות 90ברצחוואשקישלהמועצה
הוארתלפימקרמייםליטאםיפוערםיעל·דייבוצעהטבח
הגרמנםי.

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררח·האחםי,ברשימת
נמצאשםבמקרםההידויביח·הקבררחמסומןגם ,'בחלק

 • 1941יוליחדושבמשךשברצחואיש-21לים nקבר·א

מצבה.הרקמהבפרסברלקבר-האחיםעל

רררת ,rם

רחובות.רדדה,אילנהוודות

ז'אגר
) ZAGAM ( 

הגבולעלליטא,שלבצפונהשאורלי,במחוזנמצאתז'אגר
"ז'אגר :חלקיםלשביארתהמחלקה"שרוא.בסה"בהרלסביה.עם

 ooo,3כ-בהחיוהשראהבשבחהחדשה'.'ר"ז'אגרהישנה"
יהודים.

הודבקובראםעםמדי . 23.6.41ב·העיראחכבשרהגרמנים

ובהןהאקטיביסטים""מפקדבחתימתהודעותהעירבחוצות

במדר·להשתמשאסור :להיודיםאיסוריםשלראשונהרשימה
מארובותעילהשעשןאסורחלונות,תריסילפתוחאסורכוח,
אסוריהודים,שלשאינןמבארותמיםלשאובאסדריהודים,בחי

וכדרמה.ליהודים,לחםלמכור
מספרהשוקבכיכררוכזוהגרמניםשלכניסתםלמחרת

הליטאיםריף.ישראל "העייהררבובראשםהיודיםגברים
לאחוזתורהרליכרםשרביםכלי·עברהדבדייהםנתבוהמזדיינים

בכיקריהעסיקרםשםהעיר.שבקירבתנררשקין,הגראףשל
כאןהשוק.לכיכרהחזיררםערבלפנותוהאורוות.הרפתות
כלשלמה."הצגה"סביבם,שהצטופףהליטאי,לקהלציפתה
כלי·העברדה,אתהאדמהעללפניולהניחנצטווההיודי

עברוהליטאיםהמלוויםלפנהים.ברךולכרועבהם,שהשתמש
קפדניתחיתהבדיקתםהכלים.אתובדקוהכורעיםשררותבין

מספיקהיושלאארכראוי,מסודריםהיולאשכליימיביותר.
ונמכרת.בגדיופיהםזכהנקיים,

שהיהריף,הרבהזקן,הרבאתהשררותמחוךהוצאיולבסוף
אוחררזיררגרהקהל,מכלומעלהמשכמרובלטגבה-קוהמאיש
ראילצרםבעגלהרחמושניהםאחבמיוח.דנמוך-קרמהיהודיעם

מןובהנהכפייםמחאהליטאיהקהלהעיר.חוצותדרךלסחבה
ה"הצגה".

גבריםשלראשונותקבוצותלהורגלהוציאהחלו 25 6,41ב·
ארבעיםבבית·הככסח.גבריםהרבהרוכזויוםבאותויהודים.

הםבלטבהי.לעבודהכביכול,והובלו,הוצאויהודיםגברים
בורר.שםלעיירה,הסמוכהלחורשהעדהובאו
רעררך·הדיןברסיססטאסיסהליטאיהמוהרבאו 26.6.41ב·

היודיםשלנוספתקבוצהודרשובית-הכנסתאלקררפשיס
ל"אררחתלהםדרושיםשהגבריםואמרר,התלוצצוהםלעבודה.
דיהיםכבלוחזקים,יהדויםגבריםבארבעיםבחרדהםערב".

שב"ז'אגרההיודיבית-הקברותאלהרליכרםגבם,מאחורי
למורת.בהםרירוהחדשה"
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כגיטרשנקבעהאחת,כשכרנהההיודיםכלררכזרירליבתחילת
אתגםמביאיםהירלכאןשמירה.ללאבגדר·תילסביברגרדרה

מקררשאן,היהודיםשרידיהובארשבסביבה.העיירותמןהיהודים

שרקיאן,רדרוילישרק,קריק,ז'יימל,יאנישרק,טרישקי,פרפיליאן,
לריקונה,פרקררוי,לינקרבה,ירנישקל,קררקי,טירקשלה,קלס,
היודים.אלפיםלשבעתמעלשםררכזרבסך·הכלוער.דליגרם

מפקדעזררעל·ידרקאצ'קיסס.עמדה"אקטיביסטים"בראש
שנשלחמנטריפל'בשםגרמניהיהמדריכםסמ~יטיס.המשטרה
חודשים.כמהבז'אגרשהההואמשאורלי.הגישטאפרעל·דיי

לפעולות·במקרםה"אקטיביסטים"אתודירכןאזרחיתלכרשההי

היהודים.נגדהשמדה

ללאהביטוהיהכאמור,נשוא.ללאהיובגיטרהיהודיםחיי
להיכנסוהלטביםמהליטאיםמניעהכלחיתהרלאמסביבשמירה
ועגלות,סוסיםעםמתפרציםהיוהםכרצונם.ברולעשרתלגיטר

מייצגגרףזזzוםונעלמים.נפשםשחשקהמהעליהןמעמיסים
שירכלגוףלי:צורניסרהקהלמנכבדיאחדיםבגיטו.היהלא

ואפשרויותאמצעיםכלללאהיוהםאךכלשהי,עזרהלהגיש
דבר.לעשותיכלררלא

לנשיםורקבבית·הכנסתללוןחייביםהגבריםהיובלילות
מתפרציםשהיוכאלהגםחסרולאבבתים.לישרןניתןולילדים
בהן.ומתעלליםונערותנשיםמוציאיםהיהודים,לבתיבלילות
מצרכי·ולרכושלשוקלצאתהיהמותרבשבועאחדיום
ליהודים.מלמכורבמנערלשוקבאיםשהיוהאיכריםאךמזרן,

גילווהלטביםשהליטאיםולשנאהלאכזריותסוףהיהלא
היהודים.כלפי

ברארדה.הגב'עםהמקרהלשמשיכוללאכזריותדוגמה

מהקרמהקפצההיאאליה.ונטפלולדירתההתפרצוליטאים
התעצלולאשבורה.רגלעםברחובשוכבתונשארההשגיח

לביתהחזרהאותהוהעלוהרימרהמדירתה,וירדוהליטאים
בגרזן.רצחוהקרובדםבמיטההשכיבוהוכאן

להםקבעונוהגלעבודה.יהודיםמוציאיםהיויוםמדי
היוצאיםקברצתלפניריףהרבאתמעמידיםהיו :הרוצחים
הרוקנבלעבפניו.ולירוקלעבורצריךהיהאחדוכללעבודה

בחייהםששילמוהיוברב.לפגועיכלוולאמהיהודיםרביםבפי
לעבודהשיצאמישכלעדתו,בניעלריףהרבפקדעל·כך.

בפניו.לירוקחייב
הגיעהזהנירםתש"ב.הכיפוריםליוםעדהדבריםבמשכרכך

קומנדו)(זונדרהמיוחדותמהפלוגותגרמניםקברצתלז'אגר
בכיכרלהתאסףנצטווהיהודיםליטאים.שוטרי·עזרעםיחד

מז'אגראנשיםמספרהפלוגהמפקדאלהוזמנולעת·ערבהשוק.
בדברי·ערך.אובמטבעות·זהבכסףסכוםלהמציאונתבקשו

יועברורכירע,כללהםיארנהשלאלהםהובטחזאתתמורת
למחייתם.וירוויחויעבדושםהברזל,למסילתסמוךאחר,למקום
להתייצבחזקיםגבריםשלרשיםעלפקדהגרמניהפלוגהמפקד
לשמשיהיהתפקידםבתחנת·המשטרה.ערבבאותועודלפניו
היום,למחרתלהתקבץהיהודיםכלעלבמחנה·שיקום.פקחים

בפניהם.ינאםרהואהשרקבכיכרתש"ב,בתשריי"א

השוק.בכיכרהיהודיםכלהתקהלוהכיפוריםיוםלמחרת
הבין,היהודיםמןקטןחלקהילדים.אתגםלהביאציורההמפקד
הרובילדהים.אתלהחביאניסררעל·כןלהתרחש,עלולשמשהו
הפקודה.אחרימילאו

הבטיחהואנלהב.נ"נאום"המפקדפתחלער,ך , 9נשעה

באמצעפתאום,טובים.יהירהחדשבמקום·העבודהשהתנאים

ליטאיםפרצומסביבהחצרותומכלבמשרוקיתושרקדבריו,
היהודים.עלבמכרנות·יריתיוריםוהחלושם,שהסתתרומזריינים,

עלברחו"יהודים, :זגורסקיאלתרשלצעקתונשמעהאז
שניהםמזריין.ליטאיודקרסכיןשלףעצמוחרא "!נפשכם

שניליטאיעלהסתעראקרמן,אברהםשני,יהרדימתים.נפלו
ההתנגדותגילוייתוךנורה.אקרמןאברהםבגרונו.היטבונשכו

משאורליעזרההוזעקהלהימלט.היהודיםמןרביםהצליחו
עללהשתלטהליטאיםועוזריהםהגרמניםהצליחוובעזרתה
הועברשנתפסמיוכלשברחו,אלהאחריחפושיםהחלוהיהודים.
בורות.מוכניםכברהיולגןסמוךהגראף),של(הגןל"פארק"
הרגוםמזוייניםוליטאיםקבוצות·קבוצותהובלוהיהודים

שלבמכוניתהבררותאלשהובלוקבוצותגםהירבמכונרת·יריה.

שאורלי.עיריית

ברגליהםאותםתופסיםהיוהרוצחיםירו.לאהקטניםבילדים
כאןגםלבור.חייםהושלכורביםבעצים.ראשיהםומוחצים

יהודיהבאשתמעשהשיער.מסמריאכזריותמעשינתגלו

הרציארהלצעוקמשהחלהללדת.כרעהושםלבורשהושלכה
ואחרי·כןללדת,להנתנובשדה,השכיבותהבור,מןהליטאים

ריף,ישראלהזקןהרבגםהיוהנרצחיםביד,בתינוקה.בהירו
ז'אגרשלהשוקכן.לפניעודנרצחריף,יצחק·זונדלהרבבנו,
הכבאים,מכוניתאתמשאורלילהביאשנאלצועדדםמלאהיה
לקבריםהובלוימיםשלושהבמשךהרחובות.אתלשטוףכדי

אתלאלץכדיבמחבואיהם.שנורויהודיםשלגוויותיהם
הקילונרתאתהליטאיםהוציאוממקומרת-הסתרלצאתהשרידים

נשארובודדיםרקמים.לשאוביוכלושלאכדיהבארות,מן

בחיים.

משטרתמפקדהגרמנים.אתאףהדהימההיהודיםהתנגדות

מברית·האירועים"ב"הודעתכותבגרמניהשל.דוהס.הבטחון

מיוחדת:"פעילותהשאר*,ביד 1942בינואר 14מיוםהמועצות,
יהודים 50התפרצו 1941באוקטובר-2באגר. 1בזהיהודיםגילו

כן,לפני ...רנורונרחבמצודאחרינתפסררובםהביטו.מן
סימןעל·פיהיהודים,גילוהחיסוללמקוםההעברהבשעת
ה"איינזאץ·אנשיונגדהמשמרנגדפעילההתנגדותמוסכם,

על·יסודיחיפושאצלםנערךשלאאחדים,יהודיםקומאנדו",
והסתערוואקדחיםסכיניםשלפוהליטאים,הבטחוןאנשיידי

השמטרה,אנשיעללהיטלר","מוותסטאלין","יחיבקריאות
-150שאחרימי.דדוכאהההתנגדותנפצעו.מהםושבעה

אלהיהודיםיתרשלההעברההתנהלהבמקוםבררויהודים

חיכוכים".ללאהחיסולמקום
גברים 633נרצחו 2.10,41שב·הפירוטאחרייגר,שלבדו"ח

 2236ביחדיהודים,ילדים 496ו"יהודיותנשים 1107יהודים,

דרכאאשרמר,דפרץהיהודיםהוצאתבעת :ההערהבאהנפש,

פרטיזניםשבעהבמקום.יהודים 150נורוהדיכויבמהלךבמקום.

נפצעו.

המוני"טבחבספרהמופיעהבז'אגר,קברות·האחיםברשימת

 :מקומותשנימסומנים ,'בחלקבליטא"
המע·במבואותבז'אגר,היהודיבית-הקברות-המקום . 1

-הנרצחים;מספר 1941אוגוסטסרף-;הזמןהעירשלוביים
גברים. 38

.Ereignismeldung UdSSR Nr 155 • 
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 jז'אגרהעירבשיפוליצפונית·מזרחית(הגן), "ה"פארק . 2

נ;.;יםגברים, 2401-הנרצחיםמספר ; 2.10.1941-הזמן

וילדים.

םקורות

חיזקאל ; 1032/931רשם""ידארכיון , 2.4.47פרצמאן,דעריות

ירושלמי,א. ; 1670/1556מס'שם, , 28.10.47קררשאן,עלמליישר
 , 6tr-58 'עםי, nכצפןר•ליםא,חזרכןפנקסקןןך

ז'אראן
) ZARltNAI ( 

משפחותמספרבהחיוהשואהבשנתטלז.במחוזקטנהעיירה

יהודיות.

יוליבתחילתוהועברוהיהודיםרוכזוהגרמניהכיבושעם
בטלז.וישוביאןלמחנה 1941

והסביבה.טלזיהודיכגורלהיהגורלם
ריטונה) •טלז :(ראה

ז'וסלי
) 2ASLIAI ( 

 ,קושידארמהעירק"מ-10כ ,טרוקיבמחוזנמצאתז'וסלי
בעיירהחיוהשואהב·ז~נת .לווילנהמקרבנההדרןבמחצית

יהודים.-1000כ

למלחמתהראשוניםבימיםכברבעיירהנראוהגרמנים
לברוחניסההיהודיתמהאוכלוסיהחלקגרמניה-בריה"מ.

ונאלץהמתקדםהגרמניהצבאעל·ידיהודבקאןלבריה"מ,
וסלי.'לזלחזור

הליטאיםה"אקטיביסטים"הפכוהסובייטיםנסוגובומהרגע
שהיוהתושביםמביןאלהכלנעצרוראשוניםהמקום.ל•ז~ליטי
נעצרו .הסובייטייםהשלטונותעםבשיתוף·פעולהחשודים

מצבםמהמידהרגישוהיהודיםהעצוריםולא·יהודים.יהודים

נחקרים,היוהלא·יהודיםשה:,צוריםבעודלהם.מצפהומה

הרימשתחררים,היו-חמורותהאשמותנגדםהיולאואם
יהודים,היותםעובדתהספיקהחקרו.לאבכללהיהודיםאת

משם.חזרלאמהם-L!ואי'לקושידאר,להובילםכדי
היהודים.שארשלתורםהגיעהסובייטים""חסדייאחרי

לעבודה.היהודיםאתשולחיםה"אקטיביסטים"היויום·יום
היתההעבודהאחרת.עבודהובכלהרחובותבניקויהועסקוהם

בקירוב.אחר·הצהריים,בחמשומסתיימתבבוקרהשכםמתחילה

מצרכי·הבית.מפתחהיציאהעליהםנאסרהלבתיהםשובםעם

פתחיעלולחזרלהסתכןעליהםוהיהלהםסופקולאמזון
מלאכסףתמורתלהם,שימכרוולהתחנןהלא·יהדוים,שכניהם

משפחותיהם.לכלכלתמשהובחליפין,או
בלתי"מבקריםמפניבאימת·מוותשרוייםהיוולילהיום

לשדו,דלבתיהם,להתפרץנהגומזדייניםליטאיםצפויים".
 .רוחםעלהעולהככלולהתעלללבוז

הגבריםכלאתהוציאו ,הלילהבאמצע , 1941באוגוסט 1ב·ד
 10שםהוחזקוהם •לקושדיאראותםוהעבירומהנשיםוחלק

שלדיבחושרהברצחותש"א)באלול 'ג( 26.8.41וב"ימים
במקום.ונקברווהסביבה,קושדיאריהדויעםיחדקושדיאר,

שםלסמילשיוק, 22.9,41ב"העבירו'וסלי Tיהודישאריתאת
שבקירבתבחורשהתש"ב)בתשרי(ט"ו 6.10.41ב"נרצחו

בסביבה.מהעיירותיהודיםעודעםיחדהעיירה,

 ."מה"אקצירתלהימלטהצליחוילדיםושניבשיםשלושרק
ריסרריםתלאותואחריבסביבהאיכריםאצלמקלטמצאוהם

להשתחרר.זכואין·קץ
בליטא"ומ.וני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :כדלהלןז'רסליבסביבתקברות·האחיםמסומנים ,'בחלק
 jואסילייבתעלותשנקראמהקושדיאר,חורשת-המקום . 1

נשיםגברים, 1911-הנרצחיםמספר ; 26.8.41-הזמן

 .וילדים
 ·צפוניתמטר-200כהיער,שיפוליסמילישוק,-המקום . 2

 962-הנרצחיםמספר ; 6.10.41-הזמן ;מהעיירהמזרחית

וילדים.נשיםגברים,

זבקורות

ירושלים.שיף·ברקמן,רעיהשלעדותה

קושידאר) :(ראה

רמז'ז
( 2IE2MARIAI) 

השואהבשנתליטא.שלבדרום·מזרחהטרוקיבמחוזעיירה
יהודיות.מ·~פחות-200כבהחיו

לפניעוד • 1941ביוני 2sב·או 24ב·לז'זמרבכבסוהגרמנים
שמשהולהרגיש,היהודיםהחלוהראשוןהגרמניהחיילשבראה

וקרב.הולןואיוםנורא

 ,כביכולשהיהודים,בלה nמעשי·עלשמועותהופצויוםמדי
 ,בליטאיםירוכינשק,בידםמצויכיעליהםהעלילומבצעים.

הליטאיםאקטיביסטים""הבדייאמתלהשימשזהכלועו.ד
כללכיסיהםשמיםהיוהםהיהודים.בבתי"חיפושים"לערוך

לבית·אותםושולחיםהגבריםאתעוצריםשמצאו,דבר·ערן
 .בקושידארהמעצר

יהודיםעלהאוסריםצווים,הוצאוהראשוניםבימיםכבר
 .בזהוכיוצאמצרכי·מזוןלקנותהעיירה,ברחובותלהיראות

שמועה,ה"אקטיביסטים"הפיצוהגרמניםכביסתאחריקצרזמן

מידבית·המדרש.לרצפתמתחתחומר·נפץהחביאושהיהודים

לשלחםכדיהגבריםכלאתועצרוהיהודיםבתיעלפשטו
אותם.שחררוימיםכמהכעבורלעבודה.

שםבבית·הכנסת,היהודיםכלרוכזו 1941אוגוסטבסוף

הוצאותש"א)באלול 'ד(באוגוסט 27ב"ומים.לחםללאהוחזקו
בורות,מוכניםכברהיום-t 'ולאדיקי•ןr,קיס,לכפרהגבריםכל

ההי,·הובאוקבוצות-קבוצותמקומיים.ליטאיםעל·דיישנחפרו

ובקברו.נרצחוההריגה,למקוםזים
נרצחו ,)א"ז zת:באלול 'ה( 1941באוגוסט 28היום,למחרת

והנשים.הילדים
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הנשיםכלעםיחדלהרוכ.מרכלת hלהירעמדהקרצקיןמרים
והובאקררםנאסרכיאתה,היהלאכברבעלהוהילדים.

במר·דייהוהציתהעמדהלה.מצפהמהמריםדיעהלקרשידאר.
מאשר-כךמוטבונשרפה.הלהבותלחרךקפצהביתה,את

 !המרצחיםבידיליפול

 :מוצאיםאבריגרבדר"ח
-הנרצחים ;קרשידאר-המקום ; 26.8.41-התאריך . 1
 • 1,911-וילדיםנשיםגברים,היהודים,כל

הנרצחים ;זמר 1רזדרמשישרקהמקום ; 29,8.41-התאריך . 2

יהודים.ילדים 197יהודיות,נשים 567היודים,גברים 20-
קברי·האחיםמסומנים ,'בחלקבליטא"המרבי"טבחבספר

 :הבאותבמליםבקרשידאר
מז'זמר,צפוניתק"מ-3כסטראשרן,חורשת-המקום . 1

הזמן ;רלאדיקישקיסהכפרלידקרשידאר-ז'זמר,מדרךק"מ 2
גברים.-הנרצחים ; 26.8.1941-

הזמן ;ראסילייבתעלותהנקראמקרם ,קרשידארחורשת . 2
וילדים.נשים-הנרצחים ; 26.8.1941-

נפש. 1,911-המקומרתבשביהנרצחיםמספר

םקרורת

רעננה.זרן,יחיאל ;וחוברתקלמיצקי,יצחק hעדריר

ז'ידיק
) 2IDIKAI ( 

מערבהק"מ-20כליטא,שלבצפונהייק, 1מזבמחוזעיירה
יהידום.-200כבהחיוהשראהערבמעיר-המחוז.

השתלטומיד . 1941ביוני 2sב·ז'ידיקאתכבשרהגרמנים
בעשרהיהודיםרחייהליטאיםה"אקטיביסטים"העיירהעל

כשרהיהדברכלובביזה.בשרדהסתפקולאהפורעיםהפקר.
הזמןאתמצארגםרביםליטאיםהיודים.לרצוחכדיבעיניהם

 :האופיינייםהמקריםאחדלהלן"חשבונות",לסילוקמתאים
ביימן.ב.י·מהחנוונישבע·רצרןהיהלאז'דייקתושבליטאי

המלחמהפרוץעםביניהם.התחרווהםחבריותהיולשניהם
הדברבלטביה.לגנרל,מעברשגרהבתר,אצלביימןהתארח

ביימןאתנברחהוציאהבת,שללביתהנסערהראלליטאינודע

עליווציורההיהודילבית·הקבררתאותרהביאהבת,מבית
ואזלחפורגמרשביימןעדחיכההליטאילעצמו.קברלבררת
לחרךגוססשנפלעדברלהלוםוהתחילהאתאתמדייוחטף

קרובנואתוקברבעפרהבוראתלכסרתמיהרהליטאיהגרר.
חי.בעררנו

כלשעלצר,פורסםהגרמניםלכניסתהראשוניםבימםיכבר
ימיםשברעשםהוחזקוהםבבית·המדרש.להתרכזהיהודים
הליטאיםהספיקוזהזמןבמשךאיומים.ובתנאיםובצמאברעב

היהודים.שלרכושםכלאתלשדוד
במרחקהבהר,לידללאסטיק,היהודיםהרגלומבית·המדרש

מזרןפיקלן.יהודיגםהובאולשםמהעיירה.קילומטריםכמה

האיכריםפתחיעלולחזרלהסתכןעליהםרחיהלהםניתןלא
חלףכךחפצים.תמררתארמלאבכסףמזרןלקנותולבקש
שלחוהגבריםאתלנשים.הגבריםביןהפריזראזנוסף.שברע

ההיודי,בית·הקבררתשעל·ידבאסמיםאותםוהכניסולמז'ייק

זמן·המוהסביבה.ממז'ייקיהודיםהרבהמרוכזיםככרחיושם

נרצחוקצרזמןוכעבורבסביבה,האיכרים,אצלבחקלאותעבדו

מז'ייק.יהודיעםיחד

אסמיםלאותםמלאסטיקבאוגוסט 4ב·הועברווהילדיםהנשים
הנשיםעםיחדנרצחוהםמז•ייק.שלהיהודיכית·הקבררתשליד

והסביבה.ממז•ייקרוכזואשרוהילדים

אצללהסתתרשנתייםבמשךהצליחומז•דייקנערותשתי
להמשיךשפחדוארלהחזיקןלליטאיםנמאסלבסוףאיכרים.
למשטרההנערותאתוהסגירוהאיכריםהלכויהודים.ולהסתיר
שבמשךמהעובדה,מופתעכההיההגרמניהמפקדהגרמנית.

לנפשן.לעזבןשעמדעדלהסתתר,הנערותהצליחורבכהזמן
לכלסיגריותוהציעהליטאיםלשרטדי·העזרפנהבר,חזרלבסוף

 ...קופציםהרבהנמצאואלוסיגריותעלארחן.שימיתמי
מעטיםרקהצליחולברית·המרעצרתלברוחשניסרמהיהודים

ערבשנתקעובודדיםהיובדרכים.ניספררובםלשם.להגיע

קרבנה.גיטריהודיכגורלהיהוגורלםבקרבנההמלחמה
מגודר.והמקוםמצבההרקמהבמז'ייקקבררת·האחיםעל

מקוררת

רעננה.זרן,יחיאל ;וחוברתקלמיצקי,יצחקעדריות
 ;פסחא.ע"ישנרשמוכפיקירז'נר,וגב'קרוסלייבשלעדרתם
חנאעדרת ; 1455/279רשם""ידציפין,מיכאלשלהיסטורישאלון

 :יעקרביי· ; 1771/1631רשם""ידרוזנברים,צביע"ינרשמהרייף,
 , 16.9,45"דבר"מספרים",מליטא"ויצולים

מז'ייק) :(ראה

ז'יים
) ZEIMIAI ( 

חיוהשראהבשנתקיידאן.במחוזקטנהעיירההיאז'יים

יהודיות.משפחות-20כבה

לקידיאןז'ייםיהודיכלהועברואוגוסט,תחילתאריולי,בסוף
שם.שהוקםבגיטרונכלאו

קידיאן.יהודיכגורלהיהגורלם
קיידאן) :(ראה

ז'יימל
) ZEIMELIS ( 

-30כליטא,בצפרןשאורליבמחוזקטנהעיירההיאז'יימל

בז'יימלחיוהשראהבשנתלטביה.לגנרלקרובמיאנישרק,ק"מ
יהודיות.משפחות soכ·

החדושבמשך . 1941יוניבסוףרקלעיירההגיעוהגרמנים
עליהםבאהאסוןמיוחדות.מנגשיותהיהודיםסבלולאהראשון
ה"אקטיביסטים"ריכזוכאשר , 1941באוגוסט 8ב·כחטף

יערלתוךמהעיירהק"מ 2הובילרםהיהודים,כלאתהליטאים
איןאךכיום,מגודרקבר·האחיםביריות.כולםאתורצחו

הספיקוכימכלירן,ניצלומשפחותכעשרמצבה.שרםעליו

לברית·המרעצרת.לברוח

שולהריפר,אברהםהרוקחשלהמאומץהבןאח,דיהודיבחור
שהילדהעדיומקרמייםכמריםשני :מיוחדתבדרךבחייםשרד
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לחיותלצעירהניחרזרעדרתסמךעלהיודי.ההילאהמאומץ
m השראה.תקופתאתעברוא

אשרתעודההגיטארת"לרחמיל"ביתמסרמליטאחדשערלה
ממנה.הגרמניםגירושאחרימדיבז'יימלמצא

המחוזלראשז'יימלשלמרעצת·המקרםכרתכתבמיסמך

שבז'יימלמודיעיםהרינו , 962מס'לשלכם"בחשובה :כשאורלי
באוגוסט sב·למרותגוררמהם 160הידוים. 205בס"ההיו

וחזרו,לברוחשניסריהודיות,נשיםשתינמצאותכעת • 1941

לז'אגר".תישלחנהוהן

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

רילישיאי,הכפרלדיביער,נמצאשקבר·האחיםנמסר ,'בחלק
וטף.נשיםאנשים, 100ברוקבוריםמהעיירה,ק"מכשני

םקרררת

אפיקים.קיבוץקומר,צבי ;גבעתייםזגרסקי,פיגלעדויות

הגיטארת".לוחמי"ביתמארכיוןתעודה

חוויידאן
) ARNA lUכ KV ( 

n בהשחיוהיהודיםמספרטאררריג.במחוזעיירההיארריידאן

נפש.-350כהיההשראהלפני

העיירהאתבבהלההיהודיםעזבוהמלחמה,פורזעם ,'אנירם
מחבואניקשרהםגרס.הרחיקלאאחדאףאולםהפצצות.מפחד

לחרריידאן.חזרוהגרמניםשלבראםולאחרהסמוכים,בכפרים
למעצרהפרטיחסי,באופןבשקטעבורלכיבושהראשוניםהימים

שקומוניסטיתעליה,הלשינושהליטאים ,נאזלאחת,צעירהשל
היא.

קבוצהבעיירהנראתההצהרים,בשערתביוני, 29 ,'אנירם

הגישטאפרראששלסגנויאקשטיס,ובראשםס.ס.אנשישל
בתיעלפשטוהליטאיםה"אקטיביסטים"עםיחדבהיידקררג.

אבלהתחבאו,רביםומעלה. 15בניהגבריםאתועצרוהיהודים

עדמלחפשבלאולאהעיירה,אנשיכלאתשהכירוהליטאים,
השוקבכיכררוכזואיש,-50כהעצורים,הגברים.כלשבמצאו
בעצמםס.הס.אנשיליטאים.שלחזקמשמרעלהיםוהועמד

לעררךרעו,דלריקונהקtזלטיביאן,הסמוכותלעיירותמידאצר
היהודים.עלצידשםגם

מלאהחיתהרהעיירההקתולים,חגבשבוע,א'יוםזההיה
החמיצושלאנהדר,בילויזההיהלגביהםחוגגים.ליטאים

צעירהנהדר".ל"מחזהולעגוהתקהלוהםבר.ההשתתפותאת
העיירה,שלרבהגברן,שרגא·פייבל ,,הרבבאלניגשאחד

ההמוןתרעותלקולבאויורודקהשערותאתוקבר.אתוגזור

·כפיים.ומחיאות

מלארחמשאירתעםלחררידיאןס.הס.אנשיחזורערבלפגרת
-,~·הביןעתהעבריאקשטיסהאחרות.בעיירותשבחטפוגברים,

בעינירזנראר zזאלהאתהאנשים.ביןוהפרידהשרקבכיכרדרת

במכרנירתמקרםהיהלאהנשאריםלכלשחרך.ותשושיםקשישים
לחברתוהוכנסוהשארמהם.חלקרקהוסעולכןהצפופות

עדמשמרעליהםוהועמדארחםנעלוזרסמן.אהווןשלהריקה
מהעיירה.הםגםהוצאוואזהבוקר,

"אקטיביסטים"בדיימדיהובאותשרשים mהקששייםהגברים

לרוקח,מחוץכולם,בררורשםההידויבית-הקברותלדיליטאםי

זמןבחייםהוחזקהוא .לרזקוקהחיתההליטאיתשהארכלרסהי
הרוקח.גםנרצח-מקומראתשימלאליטאי,נמצאאךרב.לא

מבתהיםילדים mהנשיםכלגורשוהגברים,שנלקחואחר
לריקרבה.ברחובשבקירבתרהבתםיואלבית-הדמרשאלרהרעברר

לקחתהסביבהאיכריעתהבאיםהיוולכאןגיסולהםנקבעכאן
בדייכולונמצאהגיטרעלהשלטוןחקלאית.לעבודהנשים

מראשיהגיטר.ביושביהתעללווהםהמקומיים,ה"אקטיביסטים"
הכומרשלאחיומילימאס,רלאדאסהיהבעיירההפורעים
בכפרישברלאדאסלשעבר.הליטאיהסייםחברשההימילימאס
אליובמקרם.השארליסטיםמוותיקיוהיההסמרךפררפרמה
חיתהזרשלישהירקאז•ירליס.קררשיאליסרינצאסעתההצטרפו
הרשעבמעשיראשונההיתהוםדיהיהודיםנגדברדיפותפעילה

והפשע.

גיטראלחבריהםעםרקאז'ירליסקררשיאליסבארערבמדי
אותןהוליכובעיבירם,,שבראוהבחורותאתרהרציארהנשים
שהוצאו.לאחרחזרושלאבשיםהיואותן.ראנסרכלשהולמקרם
היהכשבשרןהעיירה,לידבחורשההרוגותנמצאומהןכמה
סיגריו.תשלמאשביותרוהרגישיםהצבועיםבמקומרתחורך

מוציאיםכילנשים,הודיעוהסרכות,חגלאחרהסתיר,בימי
להןיעצוהגברים.עובדיםברהמקוםאלהילדיםואתאותן
מהעייהרהוצאוכולםהאפשר.ככלדניםחפציםאתןלקחת

שהמכוניותעדלקאלטיביאן,בכיורןשיללדדךוהוסערבמשאירת
חפורים,בררותכבדהיושםטובין.הכפרלידבחורשהנעצרו

במקרם.כולםברורוהילדיםוהנשים
הלידיקררגהובלומחררידיאן 1941ביובי-29בשהוצאוהגברים
זרבעירבמחברת·עברדההרשיברםהגרמניםממל.שבחבל

ברררס·הושכרחרריידאןמאנשירביםבפרך.רהעבידרםובסביבה

תעלותבחפירתבכבישים,אדמה,ביישוררעבדרמינינקן
מחררידיאן,ליטאיםעםנפגשיםהיואלהבמקומרתוכדרמה.
הנשיםגורלעללהםנודעומפהיםלעבודה,לכאןשהובאו
בעיירה.והילדים

הידיקדרגבמחברתמחררידיאןהגבריםהוחזקומשנתייםלמעלה

זמןבמשךליטא.מעיירותלכאןשהרגלוההיודים,שארבתרך
ביולי-19במהם.מאותר nררצאקצירתכמההגרמניםביצעוזה

שלבראםאחרישבוערתכשלרשהתש"א),בתמוז(כ"ד 1941
ותשר·חוליםרכןרבים,קשישיםהרפרדרהמחברת,אלהיהודים

לדיבשיארדביצ'י,וברדוהליטאילגבולבכירוןהוסערהםשים.
זרשיארון,משה :חררידיאןמאנשיהיוהנרצחיםבוזרךניישטרט.

שברצעההשביח,באקציהוער.דגלר,ךלייבארון,צביארון,
שרגא·פייבלר'חררידיאן,שלרבהגםנלקח , 1941בספטמבר

גברן.

והועברוהיידקררגמחברתמכלהיהודיםהרצאר 1943ירליבסרף
אקציה,מידברצעהזה,למחנה·אימיםבהגיעםלאושוויץ.

אלחנןברלרביץ,בבצירן :לכבשניםנלקחוחרריידאןרמאנ·זt-י
 pהאנשיהרעבררכחדשייםלאחררעו.דנץיוסףפישל,ובנרפרשל

והוחזקוהחרבהגיטרשלההריסרתבפינויהועסקושםלררארשה.

טיפוס,מגיפתבמחנותפרצה 1944בראשיתאיומים.בתנאים

 :הידחררידיאןמאנשיאזהמתיםביויהודים.אלפישהפילה
יוסף).של(בנרכזוהצעידברלרבץיזרח

ההיודםימשםהועבדולררארשה,החזיתבהתקרב , 1944בקיץ

קשיםבתנאיםשםעבדוהאנשיםדכאו.למחנהבעיקרלגרמניה,

חררידיאן.מאנשיגםוביניהםנספר,מהםורבים
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שוחררו , 1945אפרילבסוףהאמריקאי,הצבאשלבוארעם
בלבד,ארבעהעתההיהמספרםחוריריאן.שררייגםמהמחברת

 .לרריטרברלטרלובצבירררזין,מרדכיאברמרביץ,פנחס :והם

כמהלשםהגיעולחרוייראן,הסובייטיםשלשרבםאחרי
אחרים.במקומרתהמלחמהבימישבמצאוהעיירה,מילידייהודים
יצאכןואחריקרבנהבגיטרשישבנאזל,חייםהיהמהםאחד
החלבחררייראןהיהודים.הפרטיזניםעםיחדהיערותאלמשם
מעשיהםעלרביםפרטיםלררנררערהיהודיםברצחחוקרנאזל

-ה"גררלים"שלושתאולםהליטאים.הפורעיםשלהאכזריים
ומצארמהעיירהברחו-רקאז'יוליסקררשיאליסמילימאס,

בביתוהשיגתם.לאהמשפטרירהסביבה,ביערותמפלטלהם
יקרים,רהיטיםהשחתבתרךונמצאוחיפושנעשהמילימאסשל

המש·היהודים.ברצחהשתתףשםמטלז,הביאםהחקירהשלפי
הנשיםאתשהסיעהעיירה,תושבברטקרס,הנהגאתחקרהטרח

לאברצחהשתתפותואולםהשמדתם.מקרםלטוביך,והילרים
לו.והניחוהוכחה

נחבאותוכךראשון,יוםבכלשמם.נשארבעיירהבית-המדרש

ניצלוספרי·התרדהבשפירת.שםלעדרךהליטאיםהחלושלהם
עראצלוהחזיקםוהואמילימאס,הכומרבידימבית·המררש

ספרי·התררהאתמסדפטירתולפניהמלחמה.בשנותמותריום
ליהדוים.שימסרםעליווציורהלקרובו
המוני"טבחבספרשפורסמהקברי·האחים,רשימתלפי

(טוביניאי),טוביןביערקברי·האחיםנמצאים ,'בחלקבליטא"
צפונית,מטר 300האחר :מקומרתבשנישילל,מהעיירהק"מ 7

רשימהארתהלפיטוביך.מהכפרדדומית·מעדבית 350והשני
גברים. 5ס oר·נשים 100שםנרצחו

קאלטיניאןשילל,קרושיגםמנוחתםאתמצאראלהבקברים
בסביבה.אחרותועיירות

זנקרררת

פנחס iראשרן·לצירןנאזל,חיים iשדה·יעקבדררזין,מרדכיעדריות

ארצרת·הברי.תאברמרביץ,

למצואוניסהמהעיירהברחחלקהיהודים.אתורוצחיםשים
מחפשיםהיוהמקומייםהפורעיםשכניהם.האיכריםאצלמקלט
באכזריותוהצטייןבמיוחדאותם.ורוצחיםהמסתתריםאחרי

קאטארסקאס.סטאסיס

גורלהיהרגרדלםטלז,לידלררישרביאן,כולםהועבדולבסוף
והסביבה.טלזיהודי

מקררות

 • M-9/15 ) 6 (רשם""ידריזנטאל,ארכיון
ריסונה) ,טלז :(ראה

טווריג
) TAURAGE ( 

טוויאן
) TAUJENAI ( 

רילקרמידהראשיהכבישעלרילקרמיר,במחוזקטבהעיירה
מררילקרמיר.ק"מ-15כ-פרביבז',
יהרדים 91בטאוריאןברשמו 1923בשבתהאוכלוסיןבמפקד

במקרםהיהודיהישובנפש. 250בתכלליתאוכלוסיהמתרד
בלב.דמעטרתלעשרותהגיעהשראהובשנתופחתהלך

וילקומיר.יהודיכגורלהיהגורלם
רילקומיר) :(ראה

טוור
) TVERAI ( 

יהודים. 102בההתפקדו 1923בשבתטלז.במחוזקטנהעיירה
בלבד.משפחות 20-15כנראהבהחיוהשואהבשנת
בדג·מתעללים,הליטאיםהפורעיםהחלוהגרמניםכניסתעם

גרמניהמגבולק"מ 8במרחקליטא,שלבמערבהעיר·מחרז
 3סס oכ·בטאורריגחיוהשראהבשנתהמלחמה.פרוץשלפני

יהודים.

גרמניה-למלחמתהראשוןנירםכבדהעיראתכבשרהגרמנים
אתכילואשרשריפדת,בהופרצךהורעשההעידבריה"מ,

וחיפשוברחוולא·יהררים,יהודיםהארכלרסיה,בתיה.רוב
לבריה"מ.לברוחהספיקומעטיםרקהסמוכים.בכפריםמקלט
יהודיםאוםתלעיר.התושביםרובחזורההפצצותשוךעם

חיתהכברהליטאיםשכניהםשירמצאונשרפו,לאשבתיהם
ה"אקטיבי·בידיכעתניתנוורכושםשחייהםהבינו,ברכושם.

הליטאים.סטים"
הוראתחלהעליהמ, 11הק 25ברצועתנכללהטאוויריג
לעצורבא.דמ,ה,הנסבטילזיט,הגישטאפרלראששטאל~ק~ר

והקומוניסטים.-היהודיםאתולהשמידמיד

הגישטאפואישלטאררריגהגיעהכיבושאחריאחריםימים
וביקשיורגילאסירבאסהחרשראש·העיראלפנההואשורץר.

ובפקודתםבעזרתםהקומוניסטים.שלזהותםבקביעת·תו 1עזאת

מינטאוטאספ.המשטרהומפקדמילימאסו.המחוזמפקדשל
מביךלא·יהרדים.קומוניסטים-25ויהודיםגברים 300נעצרו

בקסך·במעצרנשארוהיהודיםכלחלק.שוחררוהלא·יהודים
 • 7מס'הרגליםגרורקטיני

עצמוהואהרצח.ביצועליום 2.7.41ה"אתקבעב~המההנס
"מבצעלפקודיולהראותרוצהשהואוהודיעבמבצעהשתתף

להב<\,לנהוגאידידעולמעןלדוגמה",

הלא·והקומוניסטיםהעצוריםהיהודיםכלהוצאו 2.7.41ב"
במרחקויזבוטאי,הכפרלקירבתוהובאובמעצר,שנותרויהודים

 :להםשההימהכלהיהודיםמןלקחוכןלפניעררמהעיר.קטן
טנקים.בגדתעלותמקורםהיובמקרםוכדרמה.דברי·ערךכסף,
נצטווההיודיםעמוק.מספיקהיהלאהתעלותשלזהקטע

אלקטנותבקבוצותהאומלליםהובלולאחר·מכןלהעמיקו.
כשפניהםברךלכרועעליהםהיההתעלהשפתעלהבררות.
ושוטרי·הגישטאפראנשיהסתדרומאחוריהםלתעלה.מופנים

לתוךדחפוםברךובדחיפתבכורעיםירואשרליטאיםעזר
קברם.-התעלה
שנרצחוהיהודיםביןהיובמשפט·א,לםבעדריותשנמסרכפי

מוסט.ד"רררפא·השינייםרכןיפהר"רהרופא

ביולי-3הביןשני.טבחשוררץביצעלהורגההרצאהאחרי
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הידוים.גבריםשלשבהיקבוצהלשיללבדרךברצחהבולעשירי
יהודים.גברים 122זובקבוצההיוהגשיטאפודיווחילפי

פסק.לאובצעירותבנשיםוהתעללויותגבריםשלמעצרים
המזדייניםהליטאיםהלאומניםלשליטתהראשוןמהיוםהחל

הזוועה.למעשיגבולהיהלאבטאווריג
ד"רהרופאשללביתוגרמנינכנסהראשוניםבימיםכבר

ולחפורמביתולצאתעליוציווההגרמני . 80בןישיששפירא,י.
היסס,הרופאהבית.לפנישהיהסוס,פגרבולקבורכדיבור

מןהרופאאחהוציאהגרמנילעשות.עליומההביןלאכי

ולחפורעמויחדלצאתומוסטבלינוהגברותעלוציווההבית

ברופאירההסוס,פגרלידהרופאאתהעמדימכןלאחרבור.

הרופאאחלקבורהנשיםעלוציווהוהרגו,והנכבדהישיש
הסוס.פגרעםיחד

שפיץ.לויהרבאחמזדייניםליטאיםתפסוהרא'זtוניםבימים

היהודיםהקומוניסטיםרשימתאחלהםשימסורממנודרשוהם

בוירוהםלרוץ.עליוציוויודע,אינוכישטעןלאחרבעיר.

נכנסוהרוצחיםבית.אלובכנספנהפצועופצעוהו.מאחוריו

נפש.ורצחוהובוהתעללוזקנו,גזזואחריד,

נשלחים,הידצעירותדנ'זtיםגבריםמעצרים.בוצעוידם·ידם

בקברות·מוחםאחמצאוכולםחזר.לאאישלעבודה.כביכול,

לטאדוריג.מסביבאשרהאחים
ששרדו,הזקניםהגבריםומעטוהילדיםהנשיםשלמצבם

ואימה,פחדאחוזיומיותמים,עזוביםלידם.מידםורעהלך

ששרדו.הבתיםלמעטמסביבבעירהסתובבוסרי·כל nורעבים

 1941בספטמבר 6ב"הסופי.השלבהגיעספטמברבתחילת

שללראש·העיר 227מס•חוזרמילימאסו.המחוזמפקדשלח
החוזרהמשטרה.למפקדירכןבמחוזהמעונותלראשישאררריג,

עםלהתנהגותההוראותפורטוזהבחוזרלפרסום"."לאהוגדר

היהודים.

וכיאחדבמקוםלרכז ,,z;י•היהודיםשאחקבע,ראשוןסעיף

בה.יבחרובעצמםשהיהודיםמועצה,לקרםצריכהזהבמקום

ברשיוןורקאךלהיעשותצריכהלשלטונותיהודישלפנייהכל

הכלואים,מפקדמגן·דו,דענידתעלההוראותהיולהלןהמועצה.

במדרכות,השימושאיסורללא·יהודים,רכושהעברתאיסור

החופשייםהמקצועותבכלוכןהיודיםרקישרתוהיודיםרופאים

אוחםהיהודים,בעלי·המקצוערקהםהכללמןיוצאיםהאחרים.

 ;מלאכתםשיעשהיהודי""לאאידעודכללהעסיקאפשר
סעיףרכדשם·הם.אחלנהלהיהודיםעלואיסורהרכושהלאמת

רקכמזונותיהםלקבליכוליםשהיהודיםקובעהחוזרשל 10

אחרישיישארממהרקזהאתרגםביותרהנחוציםהדבריםאח

מרשהסעיףאותוהלא·יהודית.האוכלוסהיצרכישיסופקו

מרשה 12סעיףהסדר.עלשתשגיחיהודית,משטרהלהקים

לא·יהודים.עובדיםשחסריםבמדיהלעבודה,יהודיםלשלוח
ישולםוממנההמחוזמושלבקופחלשלםצריךהחמורהאח

לעובדים.
מפקדילכל 228מס•חוזרהיוםבאוחופורסםלחוזרבהתאם

אחד.במקוםהיהודיםריכוזביצועעלבטאודריגהמשטרה
ויטאו·ברח'גמוריםלאבצריפיםרוכזוטאווריגיהודיכל

הסובייטיהצבאעל·ידישהוכנוקלים,צריפיםאלההיוטאס.
הועמדוסביבודטי·תיל nבגודרהשטחלמשאירת.סככותלשמש

וכלכ"גיטו"הוכרזהמקדםהליטאים.שוטרי·העזרשלמ'זtמר

 .להכניסניחןלאמזוןלעבודה.בשלחומבוגרוילדחזקהאשה

מחלותפרצושלהם.אחעשווהייאושהדכאדן ,הלכלוךהרעב,
מאדו.גבוהההיחההילדיםותמותת

ליטאיםשניבאד 13.9,41ב·רב.זמןמעמדהחזיקלאהגיטר
אחר,למקרםלעבורלהתכונןבגיסוהנמצאיםכלשעלוהודיעו,

משאירתהגיעולדרךמתכונניםהיהודיםעודלהם.יוטבשם

לחוךבדחפווילדיםנשיםהרצח.למקוםההעברהוהחלה
ברצחו.רשםלשיללבדרךהובלוכולםהמשאיות,

נטפלויזנו.הגיהיפה,יהודהיצעירהחיתההקבוצותבאחת
חיים.ונקברההבורלחרךקפצההיאהרוצחים.אליה

מהרדצ·ביקשהרעפנים","קלויזשלהגבאישוחט,שמואלר'
מבוקשוהמוות.לפניאחרונהתפילהלהתפלללדשיינתןחים
ה"ודירי".אתלקבוצה,חבריוכלעםיחדאמר,והואלד,ניתן

אכזריותעלפרטיםכמהעלובמשפט·א,לםהעדיםמדברי
''וודקה"חולקההרצחביצועלפניהליטאים.שוטרי·העזר

הרוצחיםנורו.לאבכללויונקיםעולליםמבוסמים.היווהשוטרים
אחשריטשואולשניים,אותםושיסעדברגליהםבהםאחזר

הבוררת.לחוךדזרקוםואבניםעציםאלגדלגרלרחיהם

אטקאט·שדטר·העזרהתפארכךהתעללויות.גםחסרולא

בעלתיהודיהשלאחוריהעללטפוחהספיקש"עודסאיטיס,
מהכלהאחרון,ברגעםמהיהודים,ובזזושדדוהליטאיםגדף".

שלמוחנשמרהתמידולאטבעותבכוחהורידוהםשניתן.
האצבע.

וילדים.בשיםזקנים, 513נרצחוזדב"אקציה"

שוחטשוחט,מ.על·דיישנמסרהה"יארצייטז",ברשימת
טאדוריגשאנשינמצאובקרבנה,בביח·הכנסחלשעברושמש

אחתואםזהבאלול.ל"כ"דשלהםה"י~רצייט"ידםאחקבעו

 • 16.9.1941ה·

גולדברגנתןנאזל,אחדים.יהודיםרקהושארוטאררריגבכל
אקסלררדוישראלהצבאיתבמפקדהלעבודהושארושרסויצחק

איציקרביץגםהושארשרשבסקי.שלבמנסרהכמומחהנשאר

הבררסקאי.

נאזל,אחתפסור"אקטיביסטים"מעטיםשבועותרקעברו

שלצחוקםלקולהעירברחובותדהעביררהדבעגלהאוחדרחמו
לאיציקוביץ,מחוץהאחרים,גםהוצאואחויחדליטאים.המוני

עדבשאראיציקרביץבמקרם.ונקברוונורדלעירמחוץאל

הוא.גםנרצחואז 1943ל·זz-נח

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמההאחים,קברותבר·ז..ימת

 :כדלהלןלטאווריגמסביבקברדח·האחיםמסומנים ',בחלק
 100-150מהעיר,צפרניח·מערביתק"מ 6טארוריג,יער . 1

מספר , 1941ספטמבר-הזמן ;טאדוריג-'זtיללמהכבשימטר

וילדים.נשיםגברים,-3000כ-הנרצחים

עלמטאררריגצפדניח·מערביתאחדק"מדיזבוטאיכפר . 2

הנרצחיםמספר ; 1941שנתשלוסתיוקיץ-הזמן ;הכבישדי

אחת).אישה(ביניהםגברים 900כ"-

םסרררת

רחל ; 1738/1619ושם""ידגורביץ,ודב(טויבה)יונינהעדויות

משפט·אולם.דו"ח ;בוללרבקה ;מחלדומשח
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טורמונט
) TURMANTAS ( 

שלבמרחקלטביה,גבלועלני, 1$ר 1$ז' 1$כמחתקטנהעיירה
משפחרתרקבטררמרנטחיו 1941בשנתני. 1$ר 1$ז' s~מק"מ 14

יהידום.שלבן.דדרת
לאהסביבה,מעייררתהיהרדיםהתושביםאתשפקדהאסרן

מעורביםהירםתלמורתהיהרדים.טררמרנטתושביעלגםפסח
הובאוכרלםלהינצל.אחדאףהצליחלאהלא·יהרדים,בשכניהם

באכזריותנרצחררשםדאגרצ'יאיליער 1941בארגרסט 26ב"

במקרם.שחרקםבקבר·האחיםמנוחתםרבה.

 :כתובהמלחמה,אחריהיהודיםשרדיישהקימוהמצבה,על
שהרשמדדוהסביבה,ר~ני 1$ז' 1$מיהרדים 8,000טמונים"כאן

 ." 1941בארגרסט 26ב"הגרמניםהפאשיסטיםבידיבאכזריות

 .)ינ~ו~'ז~ :(דאה

לי~איהדות

טירקשלה
) TIRKsLIAI ( 

רםיא.דמאז'ייקהעריםביןמאז'ייק,במחרזקטנהעיירה

יהדויות.משפחותכמהבהחיוהשראהבשנת

עצמהבטירקשלה . 1941בירני 2sב·לאיזררהגיעוהגרמנים
ה"אקטיביסטים"בידיהיהבמקרםהשלטוןבכלל.גרמנינראהלא

הליטאים.
הנשיםגםהובאולשםפשרקסניאי,באחרזהרוכזוהיהודים

ממאז'ייק.והילדים
יהודיעםיחדונרצחולמאז'ייקבאוגוסט sב-העוברוכולם
 .) 9.8.1941 (תש"אבאבט"זהשבת,ניםרסביבה mמאז'ייק

שחרר.שישלוחבצורתמצבההרקמהקברותיהםעל
מאז'ייק) :(ואח

זלט
(TELSIAI) 

יהודים.-3,000כבהחיו 1941בשנתליטא.במערבעיר-מחרז

שריפרתהגרמנים.על·ידיהעירהופצצה 1941ביוני 23ב"
כמההציתהנסרגהסובייטיהצבאגםשונים.במקומרתפרצו

גםהיההמרצחיםהמבניםביןמחסני·נשק.שימשואשרמבנים,

והפןהסובייטיםעל·ידיבזמנרשהופקעהלבן","בית·המדרש
כיסכנהוחיתהמבית·המדרש,הלהבותכשפרצולמחסן·נשק.

דרךנכנסונפשם,היהודיםחרפויישרפו,ברשהיוספרי·התררה

 .הבתיםאחדבמרתףרהחביארםספרי·התררהאתהצילוהלהבות,
לפניערדאן , 25.6.41הרביעי,נירםלטלזנכנסוהגרמנים

מצארהםבעיר.החייםעלהליטאיםהלאומניםהשתלטוכניסתם
גםמדיהתחילורחיללרם.מהמרתףהרציארםספרי·התררה,את

וביזה.שרדמכרת,יהודים,מעצרי

שוחררו.רהעצרריםרגיעהכאילוחלההגרמנים,כניסתעם
גברים. 200כ·העירנחרצותנעצרו , 26.6.41החמישי,ביוםאולם

ליטאים."אקטיביסטים"על·ידינחטףביiררמפiרחשיצאמיכל
ארכלללאהיוםכלהוחזקוהעיר,בחוצותבסךהובלוהעצורים
ערב.עםרקושוחררוומשקה

עזרהלקבלנואשיםמאמציםהיהודיםעשרהזמןכלבמשך
 ,סטארגאיטיסלהגמוןגםפנוהםבעיר.הליטאיתמהמנהיגות

מפלגתמראשישהיהמיבליטא,השפעהובעלתידרעהאישיות
הליטאי.הסייסיר"רשימשובזמנוהדמוקרטים""הנוצרים
הבול·אתהבאתםאשרעלגמולכםזהר :תמידתה iההתשובה
כילהוכיח,השתדלומכרבדיםועסקניםרבניםלליטא.שביקים

מהמר·ירתרהסובייטימהשלטוןסבלוהיהודיםשלמרסדרת·הדת
ל"בית~הפןובניינהנסגרהה"ישיבה" :הקתוליתהדתשלסדרת
הפכוה"מכינה"מבני ;האדוםהצבאלחיילילעצבים"חולים

לבני·חדרלהשכירהעירתושביעלנאסר ;מקצרעילבית·ספר
האדרם.הצבאחיילילהצבתיידרשואלהשחדריםבנימוקישיבה
אטומות.אזנייםעלנפלוהבקשותכללשרא.היההכל

ר"אקטיביסטים"גרמניםהאירם".השישי"יוםהיה 27.6 41ב·

בכיכרלהתרכזהיהודיםעלרציררלביתמביתעבורליטאים
"מאס·לאגםרהרבלראנשיםחמישהשלבשוררתסודרוהםהשוק.

הישיבהראשיכלרן,אברהם·יצחקר'הרבהובלובראשטיס".
ממלמלכשחלקהאנשים,שארכלהלכואחרהיםהעיר.ונכבדי
 ,הליטאיםהמלרריםהלכומסביבבבכי.ממררוהרבתהיליםפרקי

רקתרתמגלביםנמכרתבמפגריםרהאיצרהשררותאתשיישרו

על"האשמרת"מרטחרתוהחלוהאגםלקרבתהובלוהםהרובים.
 72ברצחהשתתפושהיהודיםההאשמה,הושמעההיהודים.

התמרדןהמלחמהפורץעםמדיטלז.בכלאפוליטייםאסירים
הסובייטייםחסרהריםטלז.בכלאשישברהפוליטייםהאסירים
בקבר·רקבררםביריותהמיתוסמהם, 72הרציארעליהם,התגברו

ביצעוהםכיהיהודים,אתהאשימרעתהרייניאי.ביעראחים

חלקבגיררששעזררהראשמר,גםהיהודיםהרצח.מעשהאת
וג.רמניהמפקדהעלהכןכמר • 14.6.41ב"לסיביר,מהארכלרסיה

מהצבאריבקשמסביבליערותשליחיםישלחשהרבהדרישהאת
רלהכנע.התנגדרתרלהפסיקהנסרגהסובייטי

שאיןשקרה,במהאשמיםאינםשההיודיםהרב,טענותכל
מכרתצחרק,הרעילו.לאביערות,הסובייטייםעםקשרכללר

שהמלוויםליהודים,הרדיערבצהרייםהתשובה.חיווגידופים
ליהרדיםאלכינאמר,כלי·נשקם.אתלנסותעומדיםהמזריינים

שהנהברור,היהליהודים"תמררן",רקזהיהיהשכןלפח,ד
לתפילתרשותממגרוביקשהגרמנילמפקדניגשהרבהקץ.הגיע

רםבקרללרב.מסביבהצטופףהקהלהרשה.המפקד"מנתה",
נשארשאםהבטיחר, ;"תשובה"עשריהודים, :הרבהתחיל
וטהרתכשררתהשבת,שמידת :דבריםשלרשהנקייםבחיים,

רכלבתפילת·מנחההתחילהרבאמן.ענההקהלכלהמשפחה.
כיכיסיהם,היהרדיםררקנרחשבתכניסתעםאחדיר.הקהל

נקרע.שה"עררב"מאחראסורבשבתהטלטול
לבתהיםיחזוררהילדיםהנשיםשכלהפקודה,ניתנהחשכהעם

שלשעתםהגיעהשהנהחשהקהלבמקרם.יישארווהגברים
אחתיללהיח.דהצטופפומשפחותמשפחותלמרת.הגברים
ראחרזיםדבוקיםמשפחהכלכשבניהמחנה,כלאתהקיפהגדולה

אתלכסרתלקהלשירשהמהמפקדרשותביקשהרבבזה.זה
אתוחיזק"ויורי"כולםעםאמררשותלכךמשקיבלהראש.
האחרון.לרגעעדבאלוהיםהבטחרןאתיאבזרשלאליבם,

והילדיםוהנשיםיישארושהגבריםדרישתועלעמדהמפקד
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להפרידהליטאיםהשומריםהחלונענהמשלאלבתיהם.חיזרו
היהדוים.ראשיעלגיחתוםכרת·רצחהםשפחות.בניניןנכוח

נשארוהגבריםהדבקים.ביולהפרדיהליטאיםבידיעלהלבסוף
מ,·כים,לבתיהם.לחזורוהורשוהעירההובלורהיו'דיםרהנ·זtים

כשח·מואריםברחובותעברויקיריהם,לגורלופחדחרדהמלאי

חזרוהםהדריו.ממקלטיבוקעתרמוסיקהפתוחיםהבתיםלרבות

ושזרדים.שבוריםפרוצים,וםצאוםלבתהים
בירכהשםהרב.לביתהרבאשתאחריהלכומהנשיםחלק

ראשונה.סעודהמצדדתוקיימוכזיתאכלוהיין,עלמהןאחת

עללהיודועכדיהשוקלכיכרים tהניכלנהרובבוקרבשבת
מבתיהםוהילדיםהנשיםכלהוצאוערבלפנותהגברים.גורל

גדולההיתההמשפחותשמחתרייניאי.ביערלאחוזהוהובאו

אתמול.בלילהופרדושמהםהגברים,אתשםמצאוכאשר

עםברייניאי.היוהשאררכללילה,באותונורויהודיםשלושה
שרכנואשרעדהשמייםכיפתתחתאחדיםימיםהוחזקובואם

לחודגברים :במקוםשהיופרוצים,וצריפיםאורוותברפתות,

לחר.דוילדיםונשים
הראשוניםבימיםשניסוהיהודים,כלגםהובאולרייביאי

מנהל·הצליחו.ולאבכפריםלהסתתראולברהי"מלהימלט
חברים,שבעהבןועדמינההואפלאטאקיס.הליטאיהיההמחנה

עללפקחמהעיר,מצרכי·מזוןלאספקתלדאוגהיהשתפקידו
ר'םלז,שלרבהעמדוהרועדבראשרעדו.במחנה,הסדר

הרעודחבריבין •כלרןזלמןהרבאוחיו ,כלרןאברהם-יצחק
בלון.יוצחקגררביץגינצבררג,צמחהמהנדסגםהיו

להתאח.דהמשפחותהורשוגםהורעדבהשתדלות
הליטאיםהיהודים.עלחדשאסרןירדוהנהימיםכמהעברו

הפוליטייםהאסירים 72יזz,לקברותיהםאתרייניאיביערגילו
ובראשההליטאית,המנהיגותהסובייטים.על·ידישברצחו

האסיריםרצחעניואתלהפוךהחליטהסטאוגאיטיס,ההגמון
המוצגיםלהיותצריכיםהיהודיםלאאםומילתהלרכת·נצחון,

ההמונים.שלהזעםנקמתוסופגיברצחהאשמיםהחיים,

הםקבר·האחים.למקרםיהודיםשלקבוצותהובלויוםיום
בלשונםללקקאותן,לרחוץמהקבר,הגרויותאתלהוציאנצטוו

לארביםבארונות.אחתאחתהגוויותאתולהניחהפצעיםאח
נורא.היהרהסרחרןהרקבנפלבגוויותזר.בעבודהלעמודיכלו
והתעלף.בועמדלאשליבולמיהיהאברי

היהודיםהתענומספרימיםבחרפזה.נעשתהלאהעבודה
ההגמוןעל·דיינקבע , 13ה·.דכנראה ',איוםזה.בגיהנרם

הגוויותתובאנהבוא•זz,ךהקדוש",הראשוןכ"יוםסטאוגאיטיס

גםזהיוםהקתולי.בבית·הקבררתלקבורהדתיתבתהלוכה
רוכזויהודיםגבריםהסובייטי.השלטוןעלהנצחוןאתיסמל
לגשתליטאילכלות 11הר:.וניתנהבבית·הקבררתהתהלוכהבעת

פניהם.עלולסטורבפניהםלירוקאליהם,

לנשיםגםניתןלאהגוויותב"מבצע"הגבריםשעסקובזמן
רלים nלבית·השהובאוהיולעבודה.הוצאוצעירותנשיםלנוח.

ערגו.רשםלעבודה,כביכולהליטאי
עברהואלמחנה.שוואנטבשםגרמניפרץ , 14.7.41 ,'בביום
את 11וגיר:בידו,מתנופפתהשלופהכשחרבולצריף,מצריף

הקטניםוהילדיםהנשיםלחצר.ומעלה 15מגילהגבריםכל

לצאת.ולאבמקרםלהשארנצטוו
מספרייםהוציאוהגרמניבשורדתלהסתדרהיהההיודיםעל

 :"שיטה"לפיהזקניםאתגזזהואב"תספדרת",והחלמכיסו

באמצע.-ולשלישימשמאל,-לשנימימין,זקןחצילאחד
הגר·במעגל.סודרוהיהודיםהשדים"."מחולהתחיללאחר·מכן

לררץ·ליפרל·עליהםהיהשריקתולפיבפיו.ומשרוקיתעמדמני

שרב·ובשארוהתעלפורביםה"מחרל".נמשךשעתייםלהשתטח.
להמשיךהיוחייביםהנותר,•םמהמקום.להוציאםהיהאסורבים.

והחזקיםהצעיריםדרכוכךהשוכבים.גופרתעלולדרוךב"מחרל"
ה"מחול"כשבפסקוזקנהים.מוריהםאבותהים,גופותעליותר
שקירה.מהלכלאדישיםובנפש,בגוףמרכיםסחוטים,כולםהיו

ערבבומהם 35משפחותיהם.מבניולהפרדללכתלהםנאמר
לראותהצריפיםשרבנייכלובוקרלפנותבוררת.לחפורונצטוו
נתנושעוכבה.הקבוצהאנשיאתמעניםכיצדהקירותסדקיבעד

קשרו ,השניאתהאחדלהכרתעליהםוהיהמטאטאיםבידיהם
ראשיהםדחפוז c~רחרשיהם,ארבדןעדוהיכרםורגליהםידיהם

אלהנשמתם.שיצאהעדהכרםושרברוחםהשיברמים,לשלולית
הרובים.בקתימוותעדהוכרסימני·חייםהראואשר

"אקטיביסטים"פרצובבוקרחמשבשעה , 15.7.41ג:ביום

"כל :וצעקורראשי·הישיבה,הרבניםהיושברהצריףלתוך
טובלהם.מצפהמהידעוכלוםלעבודה",הרבניםופרחיהרבנים

למרותמרבניםמסודרים,יצאווכולםמהחייםהמוותלהםהיה
הגואל.

עלולעמודלהתפשטעלהיםהיהלקבר.הובלושניים·שניים
פגעולאברביםגררו.כאןקבר.כללרוחבמונחשהיהקרש

ליערהובילוהרבאחהבררות.לתוךחייםנפלווהםהכדורים
המרכליםביןררצחרהר.לבררהביארהרר·כן nאבמיוח,דרעינרהו
קפץהואהרביזיוניסטים.ממנהיגיכלר,ךיצחקגםההילהורג

"ארצכם :וקראלליטאיםפנהלהברתחוצבובנאוםרגליועל
דמנו !מקברותינוותעלהתצמחהנקמה !אתםבדמכםתתמלא
הרוצחיםכדורי "!מדרכותישטוףודמכםהעציםאתמשקה

הבור.לתוךנפלוהואדבריואתקטעו
רגשםסערהפרצהלארבע,שלושביןר·הצהרים, nאבשעות

לחטוףנצטוובחייםהיושערדואלהנפסקהרצחארצה.ניתךעז
הםלצריפים.מהרולרוץלהתלבשמה,שנעומהערימהבגדים
למשפחותהים.להצטרףהצליחואחדיםאח.דבצריףכולםרוכזו

להתחוכשהמוצאבראההגברים,עלרקיצאהשהגזירהמאחר
והילדיםהנשםילצריפילהיכנסשהצליחואלהואכן,כנשים.
זקנידם,,אחבלילהוגזזובשיםבגדילבשרנרכרירת,פיארתחבשו

בצריףקודםשרוכזוהגבריםכלהוצאוההרג.נמשךהיוםלמחרת
המחופשים.גםנגתלוהנשיםצריףובבדיקתהמיוח,ד
בכלמהצריפים.לצאתלנשיםנתנולאהראשוניםבימים

לובניהןנתגלהואזהמוז:מרותדרךחמקואשרנשיםהיוזאת

מהצריפיםהמובילהשביל :ההריגהגיאל tיהאימיםמחזה
שהיומהקברים,רעלותססוזרמי·דםדם.שטרףהיהלבוררת
בגדים,התגלגלולקבריםמסביבאדמה.שלדקהשכבהמכרסים

זהכלובחרךארחם,וכיזרההסערהאיזtררפספררטים,תמונות

דברי·ערן.ומחפשיםליטאיםמתהלכים

רנתבקעהשקעהלקבריםמעלהאדמהאחדםי.ימיםעברו
ונואראיבריםבחשוכרבבקיעיםעלה.הגרויותרקבשלאיוםוריח

מתראחדוביוםמגיפהפרצהוצחנה.אדיםעלומרוסקות,גוויות

למקרםוהילדיםהנשיםאתלהעבירהוחלטאזוילדים.נשים 14
גיררליאי.לאחוזתאחר,

נוסףריכוזנמצאברוישרביאן,ברייניאי,הרצחלמקרםקרוב

וריז'אן,ריסונה,אלסיא,דהעיירותיהדויאלההיויהודים.של
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התבאיםואחרות.נארו~ראןז'אראן,רודנה,לוקניק,פלרטל,טרור,
עברובתמוזבי"טברייניאי.אשרלאלהדומיםהיוברוישרביאן

 :ה"מחרל"בעתמתרשלרשההשדים"."מחולעינוייאתהיהודים
מריטרבה.שוחטשלובנרמטלזאיצקרביץמטרור,טרריבד"ר

במיוחדעונהכאןהשדים"."מחולעלשרבחזרובתמוזבכ"א
אשתופרצהבעלה,אתמעניםאידכשראתהמריטרבה.זקסד"ר

והתחילהזרועותיה,עלהשנתייםבןכשתינוקההגברים,לשררת
יינקולאשמעשיהםוקראההמזרייניםהליטאיםאתולגדףלחרף
והקיפוח.להמשיךלהנתנולאהרוצחיםהדין.אתיתנוכיוסופם
הרו·שכדורילפניילדהאתבמר·ידיהלחנוקהספיקהערדהיא

שהוצאוהגבריםעםיחדונקברהנפלההיאלבה.אתפילחוצחים
תש"א).בתמוזכ"ב- 'כ(ביולי 1ל·ד-15הביולהורג
לגיררליאי.הנשיםכלהועברומכאןגם

מרייניאי·דר 1ששוילדיםנשים ooo,4כ·רוכזובגיררליאי
אלסיא,דמהע•·ירההיובמחנההיחידיםהגבריםרמררישרביאן.

הטבח.אחריכברהובאוכי

השלטונותעובדות.ידייםחסרותוהיוהקצירימיאלההיו
להתחייבעליהםהיהיהודיות.פועלותלקחתלאיכריםהתירו
עםמידהעובדותאתולהחזירהמשטרהעםבקשרלעמוד
האיכ·על·ידינלקחוצעירותנשיםמאותכמהראשונה.דרישה

שסבלוהיוהאיכר.שלרבמצב·ררחרבאופירתלויההיגורלןוים.
והיותרם,עדאותןוניצלוקשהבידבהןרדושהאיכריםקשרת,
חלקעל·ידינוצלואשרקשרים,נקשרוואףאנושיליחסשזכר
מהגיטר.בבריחתןמהן

שלחייםונהילובגירוליאינשארווהילדיםהנשיםמרבית
שלחייהןהיומאודקשיםנשים.שלרעדעומדכשבראשומחנה,
השתן·המחלותחיתה,לארפואיתעזרהניתן,לאלחם :הנזזzים

ולילה.יוםבהןהתעמרומזרייניםליטאים-הכלרעלללו,
סיפורי·מספריםהיולעבודה,נשיםובוחריםבאיםהיולילהכל

בהן.להתעללומנסיםחדשות"אקצירת"עלזורעות
הליטאית.המנהיגותראשיעםקשריםלקשורניסההנשיםרעד

לעזרתןאצבענקףלאהלזאולםסטאוגאיטיס,להגמוןפנוהן
עללרחםשרצוילאוכלוסיהלרמזבאפשרותוהשתמשולא

ביניהןשחמגעובמיוחדחייהןעלבהרבהמקלהיהזההיהדויות.
שלאאותן,הרגיעהמחוזמפקדאסור.היהלאהליטאיםלבין
המחוזיהרופאקרוב.יומןכירב,זמןעודלסבולעליהןיהא

שוטפת,אידישדיברוגםהיהודיםביןמעורבשהיהמיקרלסקיס,
שלשבאסיפהבכךהתבטאהפעולתולמענן.לעשותהבטיח
אותן.ולחסלולמהרהנשיםלתלאותקץלשיםדרשליטאים
במחנהלמחנה.הנשיםאתלהחזירהאיכריםנצטוובאוגוסט

"אקטי·שלמוגבריםמשמרותשלתכונההורגשהומסביבועצמו
הסמוכות.מהעיירותשוטריםנראורכןביסטים"

כיפלאטאקיס,המחנהמפקדהודיעה"אקציה"לפנייום
תמורתאבלבמחנה,נעימהבלתיפעולהלבצעעומדיםלמחרת
סובבוהלילהבאמצעהמחנה.אתלהצילאפשררובלאלףמאה
ההודעהאתומסרוהצריפיםביוזקיפיםנלוויתהרועדנשות

הכלהנשים.על·דיינערםובדברי·ערךבכסףרבהוןלנשים.
שומריםאחרון.תקווהשרידגזמהרחישאךלמפק.דנמסר

אתהוציאוומכותובצעקותלצריפיםפרצוופרועיםשיכורים
 30-15בנותהנשיםשכלפקודה,ניתנההחוצה.הנשיםכל

השארכלנפדרת.בקבוצההועמדוהןיצאו.נשים 600כ"תצאנה.
תש"א).אלול ' T ( 1941באוגוסט 30ב"ברייניאינרצחו

בתיםלמספרהוכנסוהןלטלז.חזרההובלוהצעירותהנשים
קודםהגתוררהשבהםבתיםאלההיוהמרחץ".ב"רחובעלובים

והועברוהליטאיםמשםהוצאוכעתהליטאים.שלדלת·העם
הליטאיםהוציאובתהיםאתעזבםלפנישנתפגר.היהודיםלבתי

ויהאהרהיוט,כלנעקרו,חלונותדלתות, :ערךבעלדברכל
עזוביםבבתיםכלי·בית.שוםהושארולאנלקח.ביותר,הדל

ניתןחייהן.אתלנהלהצעירותהנשיםעלהיהאלהוהרוסים
לשיאהגיעכאןלמזונותיהן.לדאוגוכןהשכניםאצללעבודלהן

הפתחים,עלמחזרותהיוהבנותהסביבה.שלהערייוהיחס
ראתההארכלוסיהנפשן.עלומתחננותבעבודהשירותןמציעות

הראויחידיםהדלתות.אתטרקואותןרואיםוכשהיופגעבהן
זורקיםהיורעביםוחתוליםלכלביםכמוחמלה.שליחסכלפיהן

האיכריםאלנמלטומעטותנפשן.החיוומזהשיירי·מזרןלהן
ולעבורלהתחבאלהןעזרואשרישקודם.עבדושאצלםבכפרים

 .שאורליגיסול
האזרחית,השנהלראשהמולדחגבין , 1941דצמברבסוף
סיכוילהשהיהמיהגיטו.יחוסליומייםשכעבורלנשיםהודיעו
ונטולותאחרזות·יאושנשארו,והשארברחה,-להינצלכלשהו

 , 1941בדצמבר 31או-30בהגואל.למורתמחכותחיים,רצון

הובלוהחדשה,האזרחית,לשנההתכוננהבטלזכשהאוכלרסיה
כריי·אשרההריגהבגיאלמורתועלובות,מחרישותהתמימות,

נתפסוכולןכמעטלברוח.זאתבכלהצליחוגדולדימספרביאי.
בכפריםלנדודהמשיכועשרותכמהשאורלי.לגיסווהועברו
לשחרור.עדלמקוםממקרם

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

 :כדלהלןטלזבסביבותקבררת·האחיםמסומנים ,'בחלק
מקרצפוניתטלז,שלהעירונייםהמרעהשדות-המקום . 1

-הנרצחיםמספר ; 1941קיץ-הזמן ;טלז-פלרנגיאןהרכבת
 •-200כ

דרומית·מזרחיתק"מ-5כרייניאי,חורשת-המקום . 2

גברים, 840-הנרצחיםמספר ; 30.8.1941-הזמן Iמטלז
וילדים.נשים

 10לשעבר),גירזליאי(אחוזתגירוליאייער-המקום . 3

-הנרצחיםמספר ; 1-15.9.1941-הזמן ;לטלזמזרחיתמ 11ק
וילדים.נשיםגברים, 1580כ"

חורשהלשעבר),וישוביאן(אחוזתוישרביאן-המקום . 4

 500לרקניק,בכיווןרישוביאןמהכפרמ 11ק 2מטלז,ק"מ-14כ

מספר ; 1941שנתשלחשביהמחציתה-הזמן ;מהכבישמ'

משפחות. 40-הנרצחים

מקורות

 ,חייטוביץח. ; 1605/1485 11רשם"ידארכיון ,כלרךנעמיעדריות
פארררערטסטלז","חורבןרבינרביץ,י. ; 1469/1101 11רשם"ידארכיון

תמוזכ"ומיוםגלירויעקב","ביתבלרך·ארזבנ,דחיה 1 15.1.1948
n .שכ"א

 • 1958ביאליק,מוסדהרצאתשבלי,פנקסירושלמי,א.

טרגין
) TAURAGNAI ( 

אגםעלהשוכבתאוטיאן,במחוזקטנהעיירההיאטרגין
 1923שבתשלבמפקדמאוטיאן.ק"מ-15כשלבמרחקטרגין,
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נפש. 1047בתכלליתאוכלוסהימחרךהידוים 477בסרגיןהיו
הידוים.-200כבהחיוהשראהבשנת

לאחרימיםשכמהאירעוכךדמרכי·המלך,מרוחקתסרגין
כבושהיהכברהאיזררשכלשעה , 22.6.41ב·הגרמניםפלישת
להחזיקמפוררתסובייטיתדיביזהישרדייהמשיכוערדבדייהם,

העיירהאתיצאוימיםכמהוכעבורבמקרםהתארגנוהםבסרגין.

המרכזייםלכרחרחולהצטרףהגרמניםקרריאתלפרוץבנסותם
נפגעהבעיירהההתארגנותימיבמזrךהסובייטי.הצבאשל

הארכלרסיההתמרמרותאתשהגבירדברהמקומית,הכנסיה

הסר·בנסיגתמדיבהיודיםבפגיעותפורקנואתומצאהמקומית

המקום.מןכייסים

אחריםממקומרתפליטיםגםבטרגיןהיוהמקוםליהודינוסף
חידולברוחהנסרגיםלסובייטיםלהצטרףניסראשרבסביבה,

כעתגיחתהכולםעלבידם.עלהלאהדבראךלבריה"מ,עמם
לשלוטהחלוא·ז~רהליטאים,ה"אקטיביסטים"שלהק'זtהידם

ושדדובזזוהיהודים,לבתיבכנסרהםמעצורכלללאבעיירה
 .לידהבאמכל

כלאתוגירשולביתמביתה"אקטיביסטים"עברואחדלילה
אחתבכלקבוצות,בשתירוכזוהיהודיםמבתיהם.היהודים

טארראפיליסלכפרהובאהאחתקבוצהאיש.למאהמעלמהן
שהיורבאררורתברפתותשרכנוהם .בלט~ליאילכפרוחשבהי
הופקדהלאבסביבה.האיכריםבמשקילעבודונשלחובכפרים
לכלכלתםלמקרם.ממקרםלנועחופשייםהיווהםשמירהעליהם

תמררתבחליפיןראםכסףתמררתאםבעצמם,לדאוגעליהםהיה
דברי·ערך.ארבגדים

ביולי 11ב·הכפרים.בשנישחרתםארכהימיםשלרשהרק
שלכבדמשמרפתוח.רל nבשדה·היהודיםכלשרברוכזו 1941

שבסביבההסבירו,השומריםעליהם.הופקדמזדייניםליטאים
הארכלרסיה,לבריאותסכנההמהדריםסוסים,פגריהרבהנמצאים

הסביבהאתלבקרתצריכיםהיהודיםארחם.לקבורצריךולכן
 ...המתאימיםהבררותאתשיחפרוגבריםמחוכםנבחריםולפיכך
הם .הבררותאתלחפורהיהודיםקבוצתהלכהלילותשני
השלישיבלילהבבוקר.וחוזריםבלילהיוצאיםהיובאתים.צוידו
ארחםהביאואחים.ללאהפעםאךהגברים,קבוצתיצאהשרב
הרכהצייתשלאמילהתפשט.עליהםוצירוהחפוריםהבוררתאל

למרות.גררורשםהבררותלתוךנדחפועירומיםבאכזריות.
 :הדברנשנהרכךשניהקבוצההביאוהראשונההקבוצהאחרי

הבררות.לחרךוהושלכהבררתהמבגדיה,הופשטההובאה,קבוצה

קפצוהפחדהלםשמתוךגםהיויח.דנקברוופצועיםמתים

לכן.קודםשנפגעומבליהבוררתלחרך
נאסרהאחדיםוימיםהמקוםעלמשמרהופקדהרצחאחרי

הגישה.

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

כלולשחראיתכןבטרגין.קבר·האחיםמופיעלא ',בחלק
אוטיאן.שלבקברוח·האחים

סוקורת

חדרה.אבדלין,בחמהעדרת

 )ארטיאן :(ראה

טרישיק
) TRYSKIAI ( 

לפניוירוויטה.נהרעלשאורליבמחוזעיירההיאטרישיק

יהדוים. 350-300בהחיוחשביהמלחמח·העולם
 .קשרתהעייהרהופצהצגרמניה-ברהי"ממלחמתפרוץעם

 • 1941ביוני 25הרביעי,נירםלעיירהנכנסוהגרמנים

 ·יהלה"אקטיביססים"לעצמםמדינטלובעיירההשלטוןאח
מכיםההיודים,בתיעלפושטיםהיושוניםבתירוציםסאים.

שלאעדההיודיםעלמוראםהפילוהםכאורת·נפשם.ובוזזים
מרההםהימיםבעצםנפטרכאשרביתם.מפתחלצאתהעזו

המשימהאתולקברו.לצאתפחדוהקהילה,מנכבדיקגנטון,
הביאהוארבית·הכנסת.החברה·קדישאגבאיעצמו·ב,לקיבל
"אקטי·התפרצובקבורההחלוכאשרלבית·הקברותהנפטראת

עםיחדרקבררהרהברדלתוךהשליכרהר ,בגבאיירוביסטים','
הנפטר.

ההיודיםכלאתגירשויולי,באמצעשבועות,כמהכעבור
הגראףשללאחוזתולעיירה,מחוץאלאותםוהובילומבתיהם
דוקרניבחיילהקיפוהגורןאתבגורן.שוכנושםפלאטנר,
ליטאים.שלשמירההועמדהוסביבו

הוצאוובפקודתםגרמניםשלושהלטרישיקהגיעואחדיום
רכלרשימהחיתההליטאיםבדיייהודים.גבריםכ·סדמהגורן

הוצאוהםמסויימת.לעבודהכאילוומקצועו,בשמונקראאחד
טחנת·הקמחעמדהשםוירוויטה,הנהרלגדתוהובלומהגורן

נצטווכאןטרישיק·טלז.מהכבישמטר-300כקגנטון,של
נורומוכנים,שהיולבוררת,הובלוקטנותובקבוצותלהתפשט
במקום.ונקברו

ואיןיוצאאיןבגורן,להחזיקהמשיכווהילדיםהנשיםאת
להםנתנובתמורהוחפצי·הערך.הכסףאתמהםלקחובא.

רעביםמרעב.מוותלמנוערקשהספיקוזעומות,מנות·מזון

היוהנשיםהסגור.הגורןבתרךהאדםצלליהתנועעוותשושים
תשרנהחיתההשומריםבפיבעלהין.לשלוםושואלותחוזרות
הביתה.יחזרוובקרובעובדיםהם :אחת

אותםמוביליםכיולילדים,לנשיםאמרואוגוסטבראשית
בשדהאותםוהשאירולגרוזדאותםהביאווהאבות.הבעליםאל

יוםהדלים,צרורותיהםעלהאומלליםישבוימים·ז~בועפתוח.
בלילה,וקורביוםלוהטתשמשתחתלראשם,סה rמ:ללאולילה,
ממשיכיםליטאיםשומריםכאשרשינה,ללאוברוחבגשם

בהם.להתעלל

זמן·מהרהחזיקוםלז'אגרבלםאתהעבירואוגוסטבאמצע
שם.בגיסו

לטבחהובלו , 1941בספטמבר-2בהכיפורים,יוםבערב

והסביבה.ז'אגריהודיעםיחדונרצחו

 'בליטא'המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחיםבר·ז~ימת
 :הבאותבמליםבטרי·~יקקבר·האחיםמסומן ,'בחלק

מכבי•ז~,מטר 300וירוויטה,הנהרלידטרישיק,-המקום
 7 4-ס 0-הנרצחיםמספר ; 1941יולי-הזמן ;טרישיק-טלז

גברים.

וקזבורת

ישראל, ,קגנטרזפרומה ;דרבליז ,שגייזראידהעדויות
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טרשקון
) TROSK-ONAI ( 

מאניקשט.צפונית-מזרחיתק"מ-20כפונינז',במחוזעיירה

יהודיות.משפחות 120-100בהחיוהשביחלמלחמת·העולםעד
הגרמניםכניסתלפניעודהחזית.מקוויהרחקשכנההעיירה

רצחלמשל,כך,ליטאים.שלכנופיותבמקוםלהשתוללהחלו
מנכבדיאחד ,חדשיחזקאלאתבבלו-עץמנישקיםהליטאי
יוסףשלאחותושלטופר,מינהלהתפלל.נדרכוהקהילה,
כעוזר·רפואיומקובלואהובהסביבהבכלדיועשהיהשלטופר,
בביתה.נרצחהטוב,(פלדשר)

נצטווהםהיהודים.עלהגזירותגםוהתחילורבזמןעברלא
נית·המרחץ,נקידנתקטנים,בבתיםולהתרכזבתיהםאתלנטוש
הליטאיםעמדובירר.,ידםהמתעלליםבארשדלת-העם.גרהשם

נעלשלבניופרשליאי,האחיםוכןסלוצקיסהאחיםזנודסקיס,
לעיירה.קרונהאחוזה

האחיםוביניהםיהוידםצעיריםשלקבוצהריכזוהבריונים
לבית-אוםתהביאו ,איציקרביץוחירשקליאצ'קרוזלמןחיים

נפלאיציקוניץחירשנור.לכרותעלהיםוציווההיודיהקברות
נפשו.עללפניווהתחנןשכנר,שהיהזנודסקיס,שללרגליו

נוירהואזלרוץעליוציווהנאיציקוניץ,התעללזנדוסקיס
בשירהחזרוהרוצחיםנרצחו.האחריםהצעיריםגםוהרגו.

נעצרוהםפהד.שחולביםראואיכרביתלידבעברםלעייהר.
היהודים".דםעל"לשתותכדילשתייהבחלוביקשו
הזוגהמר.גורלםאתאבדישותקיבלוטראשקוןיהודיכללא
ואח·שמדיטאשרקרסונסקי,ובנימיןפיגהשומנו,רחייםפדל
ליהודיםקראופוליטית,פעילותמכלוקים,רחאנשיםוים,

התנגדוהםבתיהם.אתששדדוהרסן,שלוחותלכנופיותלהתנגד
בבתיהם.מרתםאתומצארלרוצחים

מהעיירהההיודיםכלאתגירשו 1941באוגוסט 22אד 21נ·
מקוםפרנינז',שלידלפאיוסטכנדמשמרתחתאותםוהובילו
נרצחוהיוםלמחרתהסביבה.יהודילכלההריגהגיאששימש

תש"א).באב 1(ל 1941באוגוסט 23ה"זההיהשם.

היהודיםקהילותשריריהקימושנפאיוסטקנרות·האחיםעל
"אלח :וברוסיתבידישיכתונתרעלהיןמצבותהסביבהמעייחת

אשרוהסביבה,פונינז'יהודיהמונישלקנרדת·אחיםארבעההם
 ." 1941באוגסוטוהליטאיםהגרמניםהפשיסטיםעל·ידינרצחו

צעירינרצחושםנטראשקון,אשרהיהדויננית·הקנרות

בעיירהשנרצחוהיהודיםוכןהקנדיםחפירתנעתהיהודים

מצבה.רנות,השתדלויותאחריהוצבה,לקבורה,לשםוהונאו
מוזכרתלאאחתבמלהאףבליטאית.רקהיאעליההכתובת
יהודים.הידשהקרבנותהעובדה,

זבוקרות

קרית·אונו.קונקורוביץ,יצחקעדות

פוניבז') :(ראה

יוז'ינט
) JU2INTAI ( 

ק"מ 21ליטא,שלנצפון·מזרחהראקישוק,במחוזעייהר

מראקישוק.

היודים. 55ניוז'ינטהתפקדו 1923שנתשלהתושביםבמפקד

יהודים.שלבודדותמשפחותבהחיוהשואהבשנת
להניחישידז'ינט.יהודיאתהקורותעלבדוקמדיעלנדאין

העיירהנקירבתאובהונרצחוראקישוקלעיר-המחוזשהועברו

אנ~ל.
אגאל)ראקישוק, :(ראה

יונישקו$ל
) JONISKltLIS ( 

מערניתק"מ-10כ T',בירבמחוזקטנהעיירההיאיונישקאל

יהודיות.משפחותכ·סדבהחיוהשואהבשנתלפרסנרל.

ליטאים,"אקטיביסטים"במקרםהתארגנוהגרמניםנכיסתעם
מידוהחלויורגאיטיס,לשעברליטאצבאקולונלעמדשבראשם
נוחהזמןאתראואשרליטאיםנמצאוהיהודים.נגדבנגישות
שונים.חשבונותלהםהידשעימםמהיהודים,להיפטרומתאים

שפירא,רדודפורמןיוחנןהרחובבאמצעונרצחונורוכך

יונישקאל.שלהראשוניםקרבנותהי
היהודיםאתמוציאיםהיוההתעללויות.גםלבואאיחרולא

רכושם.ושודדיםמכיםאותם,מבזיםשונות,לענודות

לפוסנדלכולםאתהעבידוולבסוףשבועות,כמהנמשךזהכך
פוסנרל.יהודיכגורלגורלםהיהרשם

זבקוורת

תל·אביב.פורמן,חירשעדות

פוסבול) :(ראה

יוסוואיו
) JOSV AINIAI ( 

בשנתקיידאן.מעיר-המחוזק"מ-10כליטא,במרכזעיירה

יהודים.-300כבהחיוהשואה

כניסתלפניעודהחלההמקומייםהליטאיםשלהשתוללותם
ה"אקטיניסטים"משוויל.אלתרהיההראשוןהקרבןהגרמנים.
ושדדורצחוהרהםהביתה.בעגלתושנסעשעתתפסוהרהליטאים

 .אתושהיההרכושאת
יותרה"אקטיניסטים"התקפותנעשוהגרמניםכניסתעם

לנקריםחדשותליום.מידםוגברההלכהאכזריותםוגםתכופות
השוחטאתתפסוהםביהודים.התעללותדרכיממציאיםהיו

לחדראשתועםיחדדהכניסרהרהזקן,השוחטשלחתנוהצעיר,
בחתתוניו.דקולהישארנגדיולהורידאילצוהרליטאים.מלא
מחולאתלרקודעליווציורפיארתיוואתזקנואתגזזואז

מוחאיםאותרהסרבניםכשכלהאומללרקדח"קאזאצ'וק'.'
אחוזת·ונפל.כוחותיושאפסועדמנותיהם,ומפליאיםכפיים
יריות·הרוצחים.עלקפוציםבאגרופיםאשתוהתנפהלחימה
מהחדרהוצאוגרויותיהםהאומללים.שנילחייקץשמדאקדח

יוסרראין,שלרנהאתגםותפסוהרוצחיםהסתפקולאהחוצה.
גזזרלוגםחדר.אותרלתוךוסחנוהוטרנא,אנרהם·דרנר'

בחיים.דהשאיררהולוקרהנסהפליאו.מנותיוגםופיארת,זקן
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בקישושכןרעינו,תפסוגרסטהואשתוגרינבלאטלייבאת
נפלוואקסררבקהיעקבגםוכרשם.להםלמסרולאלצםהמענים

 ...בקרמסרמרלנרשםבנם-"גדול"ההיחטאםהמענים.לדיי
המסכנים.ההרריםאתעיברמרותדע

אינדיבדיואליות.בפגיעותהסתפקולאה"אקטיביסטים"
היהודים.ראשיעלכמטרלדרתהחלושרנותוהגבלותצרוים

רכושם.אתובוזזיםהיהדויםבתיעלמתנפליםהיו
חודשלסוףעדירסרראיוארכלרסיתאתהחזיקומתמדיבטיררר

והובילומבתיהםהיהודיםכלאתגירשואז , 1941אוגוסט

אשרברורת,מוכניםכברהיובדרךלאיירגרלה.בכיורןאותם

בגרויותנתמלארהבררותררצחרם.הקרבנותאתהריצואליהם

ואחרעלהיםנשפךסידבחיים.ערדשהיווביניהםהנרצחים

בעפר.קבררת·האחיםכרסו

-2לבאוגוסט 28ה"ביןבירסרראיןנרצחוח·יגר 11דרלפי

ילדים, 86ר"נשים 110יהודים,גברים 86- 1941בספטמבר

יהדוים. 282בס"ה

כלעליוראיומגודראינוירסרראיןקדושישלקבר·האחים
הסמוכים.לשדרתוצורףנחרשפשוטהמקוםוסימן.מצבה

דררת ,rם

ירושלים.גל,חיהעדות

יורבורג
) JURBARKAS ( 

 12שלבמרחקליטא,שלבמערבהעיר·מחרזהיאיררבררג

יהידום. 2,000בהחיוהשראהבשנתגרמנהי.עםמהגנרלק"מ

 1941ביוני-22רבהתנגדותכלללאהעיראתכבשרהגרמנים

יררבררגתושביבחוצותיה.קלגסיהםשעטוכברבברקו 8בשעה
אלהבמיוחדרובים,בתדהמה,הוכר-רלא·יהרדיםיהדוים-

הצליחחלקלבורח.ניסרהסובייטי,בשלטוןקשוריםשהיו
בבוקר.שיצאההקיטור,ספינתעלבעלותםמהעירלהסתלק

הגרמנים.הסדירהצבאאנשיהעירעלהשתלטוראשונים
לרעה.אותםהפלוולאליהדויםמיוחדיחסשרםהוארלאהם

לאיח.דהתגודדווהםלהתרחשעתידמשהרכיחשו,היהודים
בבית-המרחץ.ולהסתגרללכתקריאההושמעהאךמניין,יזרע
להיודיםונראהומוצקים,עביםקירותיווחזק,גדולמבנהזההיה

יותר.טובלהתגונןירכלושםשכןבטוחים,ירחויהירשבתוכו
בתחילהפה.אלמפהאותוומילאלבית-המרחץפנהההמון
צדיההובאהיותרמארחואולםלתינוקות,רקמזרןלשםהובא

למבוגרים.גם

אחרילחפשלעיר,בראםעםמדיהחלו,הגרמניםהחיילים
ההמוניתההתקהלותעלגםעלורכךאפשרייםקיגי·התנגדרת
בבית-המחרץ.

עלוצירובית·המרחץדלתותאתפוצרחייליםארבעה

הואהמקוםכיהנקהלים,אתלשכנעניסרהםלצאת.היהודים
תשומת·הבגיןמרשךגדלובשלכיהסבירו,הםביותר.המסוכן

הנמצאיםעלולםיואזאותרלהפצץיעשוישמטוסוייתכןלב
הםבחוץ.היואילונפגעיםשהיומכפייותרהרבהלהיפגעבר
להםיארנהלאשכן·י~וש, nללהםאלכילהיודים,אמררגם
רע.כל

היהודיםעלפעלוותקיפותםהגרמניםהחייליםשלאדיבוםת

ץ. mביח·המאתעזבווהם

הליטאיםה"אקטיביססים"החלוהראשוניםבימיםכבר
להשתלבחלר mהגרמניםלרשותעצמםהעמדיוהםלהתארגן.
מסוררדג.רמניםליוםמיוםוגברההלכההשפעתםבשלטון.

בתארגנהמדיהמקום.באנשיהטיפולאתבהדרגהלדייהם
לוויצקאס.הגימנסהימררהעמדשבראשהליטאית,משסדה

פנד. eהמונהלראש·עיריה

ההיודים,הצעיריםאתהמחייבצרפרדסםלמלחמההשניביום
ברחובלביוש,מוטלשלבמגושרלהתרכזהכלל,מןיוצאללא

יוםכלשולחיםהיומשםלמחנה·עברדה.נקבעזהמקוםראסיין.
עבדווחרבות,ניקרהםבעיר.שרנותלעבודותהצעיריםאת

ציבוריות.עבודותמיניבכלועשרבגינות
המדד·עלההליכהאיסוד :חדשותגזירותאתרהביאיוםכל
וער.דהצהובהטלאיענדיתכרת,

בית·עלבמקרםהליטאיםהשליטיםשלהקצףיצאאחדיום
 • 1sה·במאהערדשהוקםבמינו,מיוחדמבנהזההיההכנסת.

היוהנביאאליהושלרכסארהבהמרכןבואשראררן·הקדוש
שלגאוותםהיהזהבית·כנסתנפלאים.בפיתרחי·עץמקושטים

לפרקבית·הכבסת,אתלהורסההידויםעלפקדויררבררג.בני
שניתןמהכלאתהמקומייםהליטאיםביןולחלקקירותיו,את

היהודיםמילאוכושלותובברכייםדומעותבעינייםלהוציא.
מעטיםאןוהסתכלו,מסביבעמדוליטאיםהמרביהצר.אחרי

בשלל.לזכותהסכימובלבד
עופותשחיטתמקוםששימשקטן,מבנהעמדבית-הכנסתליד

המבנהאותר.גםלהורסהליטאיםצירו"שחיטה·שטיבל".-
בהםנדבקולהרסוהיהודיםהחלווכאשדנוצרתמלאהיה

הליטאים,ה"אקטיביסטים"הכר.לבליעדנתלכלכרוהםהנוצרת
הניימןלנהרלרדתההיודיםעלצירוההריסה,מעשיעלשפקדו

ביהודים,התעללוהנהרלידההריסהעבודותבעתבר.ולהתרחץ
מסביבעמדוגרמניםלמים.אותםודחפובהםבעטרהיכרם,
אתכל·כןהליטאיםשונאים"מזרע :ששאלוהיווצילמו.
 " ...והיהודים

שלהחזןהקרבןהיההפעםההתעללות.במשכההיוםלמחרת
החזןאתהביאופנים.הדרתבעלגבה·קרמה,זקן,יהודיהעיר,
הרבילרהררכןשלולזקן·השיבהלבנהקשורהעיר,למרכז

ברחובות.

לצאתהיהודיםכלנצטווהשבת,יוםשלבבוקרו , 28.6ב"
להביאגםנצטוויוםבאותוברחובות.עשביםניכושלעבודת
בית·הכנסת,לחצרספריהםכלאתר·הצהרים nא 4בשעה
לשםלהביאבאלץררבינשטייןחיים·רארבןויהזקןוהרב

פקדו 5בשעהשלו.כתבי·הידואתספריואתבעגלת·יד
הונחוהםמבתי·הכנסת.ספרי·התררהאתלהוציאהליטאים

פקודההרצאההמחרתביוםשופר.הכלואתהספריםערמתעל

תוךשבעיירה,הספריםבימ"סלידלהתאסףהיהודיםכלשעל

שלבשררותהסתדרוהיהודיםיידה.שיתחמקמישכלאיום
מבית·המסחרלהוצאינצטווהחזקיםמןיהדויםארבעהשלרשה.

הסרביי·גדולישלתמונותתקעוהנשםילדייסטאלין.שלפסל
עלהעיירה.וחרבותפניעלבתהלוכהללכתנצטווהםטים.

וקולי·ברסררינסקיסוהשוטריםלרריצקאס,המרדהפקדהתהלוכה
שםהביימן.שלידלמגרש·הספררטהגיעההתהלוכהקרריצ'ירס.

בפניםה"אינטליגנטים".ובראשםהליטאיםמכובסיםכברהיו
עלהרשםסטאליןשלפסלוהתהלוכה.פניאתקיבלומאירות
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אחדלו.מסביבלעמודנצטווהיהודיםרכללכן,מרנןשולחן
וברלו,שהרגשבארםהניירמןלקרואנצטווהמבעלי·הבתים

הפסלהושלכוהנאוםאחריהיהודי.העםעלוחרפותזלזולדברי
במרץלרקודנאלצווהיהודיםמדררת·אש,לתוךוהתמונות

מעמקישיצאותהילים,פרקישררהםולשיר.למדורהמסביב

גרמנים.על·ידיצולםהמחזההלב.
הםהמזרן.בחבריותקרביםההיודיםהיומצרכי·המזרןאת

מהכלהלא·יהרדיםשרכשולאחררקבתרד.האחרוניםהיו
משהר.לרכושהיהודיםגםיכלולהםדרוששהיה

נכללהגיאררגנבררג,-להקראושהגרמניםכפיאריררבררג,
לגישטאפרההשמדהצרניתןשלגביהםהק"מ, 25רצועתבתרן

לתכנןמידהחלב~המה,בטילזיט,הגישטאפרראשבטילזיט.
לאחר . 1941ביולי 3כשברע,חמישייוםנקבעההשמדה.את

ההיודיבית-הקברותנקבעפנר eהראש·העירעםהתיעיצות

הרצח.כמקרם

נשמעוההמרב.יהרצחנירםוהאירועיםההכנותמהלןפרטי

אנשילמ·ז~פטעמדושםאףלם,בעירהגרמניבבית-המשפט
 :למדיםאברמהפרוטוקוליםבטילזיט.הגישטאפר

יחדועוזריובאהמהליררנררגהגיעובבוקרביולי-3הנירם
הגרמני).בצד(עיירת·הגנרלמסמאלאנינקןגרמנים 40-30עם

שרטרי·עזרעםיחדגישטאפראנשישלקטניםצררתרתנקבעו
היהודים.הגבריםאתמהבתיםלהוציאנצטוואשרליטאים,
אחרילחפשהצררתרתחזרומלא,המוצאיםמספרהיהלאכא•ז~ר
הגבריםקבוצתאלנוספים.גברים 60עםשבררחםיהודים
להיפדררצולאאשרילדיהן,עםנשיםשלרשגםהצטרפו

מנעלהין.
בשםהגישטאפרמראשילאחדליטאירופאפנההמעצרבעת
ביןשהיההיחרדי,הרופאאתלשחררממנווביקשקרסטן

זקוקהרהארכלרסיהמנתחהואהיהודיהרופאלדבריו,העצורים.
ב~המהבפניגםבקשתועלהליטאיהרופאחזרכאשרמאר.דלו

האחרון.אותרחיכה

ברגלהובלוהם . 300ל"מעלהיההעצוריםהיהודיםמספר
אתלמסורעליהםהיהשםהיחרדי.לבית-הקברותהעירזרן
העליונים.בגדיהםאתלהורדירכןברשותםשהיודברי·הערןכל
הספיקולאשהקיימיםמאחרנוספים,בוררתלחפורנצטווהם
ההיודים,עלהגרמניםצירוהבורחפירתבעתהעצורים.לכל

חברואתש"ינצח"שמיוהבטיחובאתים,היז~ניאתהאחדשיכו

בחיים.יישאר

איומים,מטרתחתוהליטאיםהגרמניםעל·ידיהובלוהקרבנות
הארמל·עלהיההשמיימה.עלוהמעוניםוזעקותומכות,צעקות

חלקקברם.לעברמופניםכשפנהיםהבררותפיעללהתייצבלים
ירואח,דלכלניגשוהרוצחיםברכיהם.עללכרועהוכרחו
הבאתשרצףמאחרהבור.לתוךזרקרהררגלובדחיפתבערפו

במחזהבאחרים.בנעשהחוזיםהבאיםהיומהיר,היההקרבנות

לבית·קרובותשכונותשתיתושביליטאיםגםחזרהרצח
הקברות.

מלחמת·הערלםשבעתיהודי,עמיל-מכסגםהיההקרבנותבין

באות·וזכהבקרבותהצטייןהגרמני,בצבאשירתהראשונה

התנפלהוא .'אדרגההברזל""צלבביותר,גברההצטיינות
מיד.השתיקומרצחיםכדרראותר.ותקףנ~המהעל

הבור·אחרירדפווהשומריםהרוצחיםמהבררות.ברחורבים

אחדים.וליטאיםגרמניםנפצעוהמידרףובעתחיr:נ,

ל'יטאיהדות

וילדים.נשיםחמשביניהםיהודים, 322נרצחוזרבפעולה
בהסעודה,לכולםנערכהמלאכתםסיימושהמרצחיםלאחר

וודקה.הרבהשתר

נשעהנערב,שהסתתרו.גברים 80ערדנתפסויוםבאותו

כותב· . 3בשעהיירושהםברטררינסקיסהשוטרלהםהודיע , 10

העצורים.עלמיוחדרושםעשתהלאשההודעהמספרהדברים
("י~רצייט"),שנה""יוםלושהיהמיונמצאבכה,לאאחדאף
ההר·במבין."מעריב"בהתלהבותוהתפללועמדוהעצוריםרכל
שנשארו 50-15הגיליםבנינורו.לאוהאנשיםנתאמתהלאדעה

ביוםפעמייםלהתייצבחרייברוהזקניםלעבודה,הוצאובחיים
במשטרה.

כשלרשוהועברוהתייצבותםבשעתזקנים 45נעצרו 21ב·.ד
בדיקהלשםכביכוללראסיין,יהודיםעגלוניםשלעגלות

העגלוניםעםיחדרצחרםלראסיין, 15ה"בק"מבדרן,רפואית.
שברצחולפנישבסביבה.העיירותמןיהודיםרעםהיהודים
להםחסרולאעונדיםשהםלבתיהםלכתובהזקניםנאלצו

הדברים.באמיתותשהאמינורביםבעיירהוהיומאומה,

למיפק.דלבראהקשישותהנשיםנצטוו 1941באוגוסט 1ב·
בסחבונשיםמאותתורה".ה"תלמרדבחצרכולןאתריכזו

זרועותיהן.עלמתייפחיםכשתינוקותהמיפק,דאלבאכזריות
שתיה.וללאמזרןללאהנשים,הוחזקוהערבעדהבוקרמן

להסתדרעליהןוצירוליטאים"אקטיביסטים"בארערבלפנות
אותןהיכרבהןלהאיץכדיבשררה.שתים·שתיםבשררות,

באכזריות.

מכלמזדייניםליטאיםהוקפוכשהנשיםהחלמסע·הנלהרת
במפגריםהתעללובמיוחדבקתות-הרונים.אותןשהיכרהצדדים,
המסענמשךכךלמרות.ונרמסולארץבזרקוהוכר,ילדיםללכת.

המרצחיםפנסילאורהעברת.נצ'אני 1Sשררליערשהגיעועד
נהלהפרצהיום.בערדשנכרהעמוק,בבררלהבחיןהיהאפשר
בקולי·וצעקובאווירירוהרוצחיםבנשים.אחזהנוראהופניקה
הנשיםעל ,"!הבררותאלהילדיםאת"לזרוק :מחרידיםקולות

קפצואמהותמאחוריהן.הבגדיםאתולהשאירלהתפשטצירו
נקברורביםמסביב.יוריםכשליטאיםהבררות,לתוךילדיהןעם

האנדרלמוסיה.כלנתרןשבמלטוגםהיואןחיים,
קהילתשלוהילדיםהנשיםשאריתרוכזובספטמבר-4ב

נצטוובספטמברנ·דהיהודי.העממיבבית-הספריורנורג

ענודה"."מחבתשהיהמקוםלביוש,מוטלשללחצרלבראכולן
בתיבכלוליטאיםגרמניםמשמרותעברוהיוםכלנמשן

איש.נהםנשארלאאםלזנרקכדיההיודים
לאןלכולםנתחוררהעדה,שאריתאתלהובילהחלוכאשר
צעקוהםשתקו.לאהאומלליםלהם.מצפהומהאותםמובילים
תשובתבני·אדם.הורגיםולמהמהעלהתלייניםעםוהתדיינו

האמהותרצח.נמכרתומל,רהחצופהחיתההליטאיםהמלווים

התנפלוובעצמןר, mשיביותרהמבוגריםלילדיהןלצעוקהחלו
הכר,נשכר,הןבאגרופיהן.אותםותקפוהליטאיםהמלוויםעל

ריריותמסביב,השרשרתאתהדקוהרוצחיםוקיללו.זעקו
ולמרותלחייםמאבקזההיהבאוויר.הדהדושוניםמכלי·בשק

אכזריים.ורוצחיםאומללותנשיםבין
והודותלברוחאחדותצעירותהצליחושפרצהבאנדרלמוסיה

האחרונים.ברגעיהיורבררגקהילתקוררתאתאנויודעיםלעזרתן
בשארוהגרמנים,עברושענדוומשפחותיהם,גברים 50רק

הם.גםנרצחוואזימיםשנרעערדביורבררג
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זה"מקרם :כתוברעליוגדולשלסהוקםהעירבמבוארת
מהידוים".נקי

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמוים, nקבררת·האברשימת

 :כדלהלןביררבורגקבררח·האחיםצריינר ,'בחלק
 ;איש 322קבוריםההידויבית-הקברותשלהמזרחינחלק . 1
 . 3.7.41-הרצחזמן

בצדמיררבררג,ק"מ 7במרחקקלנאנאי,הכפרבקירבח . 2
-הזמן ;איש 200-מהכבישמ' 300לממל,מהכבשישמאל
 . 1941אוגוסט

-מהכבישק"מ 2מיררבררג,ק"מ 5ברניצינאס,יער . 3
 . 1941ספטמבר-הזמן ;איש 500

 200-מיררבררגמערביתאחדקילומטרשילינאס,יער . 4

 . 1941ספטמבר-הזמן ;איש

םקדרדת

 , 1849-1854עמ'"ליסע",קובץיררבורג,חורבןלערריט,צבי

 .גרלדמןמגידרביץ·חנהשלסיפורהלפיירושלים, ,מארן .ז
משםס·א,לם.דו"ח

יזנה
) JIEZNAS ( 

בשנתליטא.שלבדרומהאליטה,במחוזעיירההיאיא,זנה
יהודיות.משפחות-90כבהחיוה•זzראה

והםלמלחמה,השניביוםהגרמניםעל·ידיהוקפההעיירה
 , 25.6.41רביעי,נירםרקאליהנכנסו

מהסביבה,רביםהיודיםביא,זנהנתקעוהמקוםליהודינוסף
אלהפליטיםלהמשיך.יכלוולאנפשםעללברוחניסואשר
למעשהנשארוובעיירהבאר,שמהםלמקומרתמידלחזורנצטוו

הקבועםי.תושביהרק

לעיירה.הגרמניםכניסתלפניערדהחלוביהודיםהפגיעות
מעמדבמקרםהליטאיםהפעיליםקיבלוהגרמניםכניסתעם

"לספל"מידהחלוהםלידיהם.למעשהעברוהשלטוןחרקי
בעינהיםחשדושהיהיהודי,כלחיפרשי·ביח.בערכםביהודים,

הוא·הקרבנותנעצר.הסוציאליסטיות,לתנועותכלשהינבטיה
שלבנרבחור,רעודסטראז'אברהם :צעיריםשניהיושרבים

הליטאיםה"אקטיביסטים"הרליכרםלכיבושהשלישינירםהספר.
ניריהרצחרםראחרי·כןברר,לחפורעלהיםצירוהעיירה,מאחורי
כיהליטאים,העלילוזהמעשהלאחרכיומייםבמקרם.רקבררם
הליטאיםהוציאוחייט.הירששלכביתר ) .. !(תרתחנשקנמצא

גברים,כמהרעודחתנוואתבן·צירןבנראתהבית,בעלאת
רצחרםרשםהעיירה,מאחוריאשרהאגם,שפתאלהרליכרם
קבעואשרה"אקטיביסטים",על·דייהופקעעצמוהביתרקבררם.

שלהם.המפקדהאתבר

משההרוקחגםהיולכיבושהראשוניםבימיםהעצוריםבין
בראשיתוכלקרן.מארץ·ישראל)(שחזרקרשלביץיצחקכלרך,
"בית·דין"לפניליטאיםשלרשהערדעםבחידהועמדויולי
הואשמוהאנשיםמאליטה.במיוחדזהלצורךשבארגרמנים,של

מורת.פסק·דיןכולםעלהוצאספוריםרגעםיתוךבקומוניזם.

ק"מכשניבמרחקמרשניק,הכפרשלדיהיעראלהובלוהם
נרצחו.רשםלקרשדיר,בכיורןוסיזsזנה

הידויכלשעלצר,ה"אקטיביסטים"הוציאוהכיבושלמחרת
נהררוcרחאחרי·כן,(שהוחלףאדוםסדםשרוולועללענדו

ההיודיםעלנאסרהחזה).עלצהובבמגן·דרדהגרמנים,
לוc·עםדליתןלשוcתהשוק,אללצאתבדמרכות,להשתמש

עמם.לשוחחואףהיודים

היוירם·ירםההיודםי.אתלהשפילגםהשתדלוהליטאים
בניכושוצפרת,בשטיפתהועסקוהםלעבודה.מרכליםהיהודםי

רארת. nרבתי·מהמרדכותהרחובות,כביקריבסכינים,העשבים

וההשפלה.הבזירןההיהעיקרשבעבודה.בתרעלת iהתחשבלא
העיירההיודינצטוו ,) 16.8.41 (תש''אבאבכ"גבשבת,

ויחדנשים, 26ר·גברים 63נבחרוכאןהשוק.בכיכרלהתייצב

עגלותבחמששהגיעוונשים,גבריםיהודים,קבוצתערדעם
כולםהוסערמיא,זנה),מזרחהק"מ-10כ(היושבתמסטרקלישרק

שהםאמרר,לאנשיםלקרבנה).בדךרמיא,זנה,ק"מ 2(כ·דלפרא,ן

וזלמןהעגלה,מלואמזרןמדינאסףבעיירהלעבדוה.נלקחים
חיתהכוונתומאחוריהם.לנסועהתנדבנכב,דבעל·ביתכץ,

להשתדלראחר·כךהאנשים,שלהימצאםמקרםאתלדעת
ביןה. 1נסכץזלמןגםחזר.לאאחדאףהביתה.להחזירם

זרפעולהעלליטבק.משההרבהעיירה,רבגםהיוהנספים

מנהללהוראתבהשיבובייצר'ירס,י·יא,זנהמשטרתמפקדדיווח
כלנתבקשוזרבהוראהאוגוסט.מאמצענקובנההמשטרהאגף

באוגוסט I6מה·בהודעתוהיהודים.אתלעצורהמשטרהמפקדי

נשים, 26ביניהםיהודםי, 89יא,זנהברחובותאסרכיכותבחרא

יוםבאותונשלחוכולםקומוניסטיות".בפעולות"הצטיינואשר
לפרא,ן.

הוציאו ,) 28.8 (אלולה'חמישי,נירםר·מכן, nלאכשכרעיים
שלמר.תמשפחותהפעםאיש.כשבעיםמהעיירההגרמניםשרב
העביררםשחר,עםולמחרת,לבית·הסרהרהכניסוכולםאת

מעולם.חזרולאאלהגםלאליטה.
תש"אאלולי"א ',דנירםברצעהביא,זנההאחרונההאקציה

בבית·המדרש,והילדיםהנשיםכלרוכזוזהביום .) 3.9.41 (
מחבי·שהיהודיםכתואנהבביח·הסוהר.-המבוגריםיהגברים

הנשיםאתלהתפשט.כולםעלפקדווזהבכסףבכליהםאים
עםביחדאותןהוליכובכותנות.רקעירומות,חציה•זz,אירר
בברר.רקבררםרצחרםגן·הפיררתמאחורים tר'האגם,אלהילדים

יוםנאותרנרצחוהםגםלגמרי.עירומיםהוליכוהגבריםאח
מקרם.נאותרונקברו

הליטאים.בדייברצעושםוהרציחותביאזנההיהודיםדריפות
אזרחעירוניברדריארריצ'ירס,יררמאס :היום iשבזהפעילים

שלדיראלרנישקיהכפרבןצ'יסניארריצ'ירס, ; rארצרח·הבריר
פקדיראלאדקא,יררמאס ;עירוניסטפאנקיארריצ'ירס, jיא,זנה

בעיירה.זעיריםלקרדיטיםבבנק

שלרשה·מהעיירה.איששנעה·עשרברחוהאקצירתבימי

שרטטוהםונודר.הליטאיםבידיאחרי·כןנתפסומדם,עשר

מכריהםבתיאלסריםהידהרעברכשהציקםוביערות,בשדרת
-למשמרתקררםאצלםשהשאירומהחפציםלקחתהליטאים

נתפס,כךלשלטונות.אותםמסגיריםאלה"נאמנים"היוואז
אחד-בררןירחמיאלהאחרונה,האקציהאחריכשכרעיים
גיםלאחיותיו,שתיואתרטלזבישיבתהמצרייניםהתלמדיים
האגםשלדיקבר·האחיםאלהליטאיםבדייהובלוהםוקריינה.

ל tcהר;גלחרארגםפטלירק,מדרכינתפסשנהלאחרובררו.
קבר·האחים.
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נתפסה ) 1 ~ 44(קיץהסובייטיםשלשרבםלפניימיםחמישה
אלתר :ביניהםבורר,הםרגםיהודים,שלקבוצההעיירהבקירבת

עוזרמסטרקלישרק,פרלשטייןשלמהד"רזנה, 1$מיליפמנרבץי
שהגיעמיררבררג,פידלרקרבנה,מגיטרשברחו-ואשתולדין
קרבנה.מגיטרהואגם

מהם,אחדארבעה.בחייםנשארוהנמלטיםשבעה·עשרמחרך

תחילההסתתרחקלאית,חררהובעלאמידאישגררדרן,יוסף
וציודעגלהפרה,לאיכרנתןחראמרצ'ירטה.האיכרבבית

גררדרןותינוקם.מינהאשחראתגםעמווהביארב,חקלאי

אחר.מקרם·מקלטלחפשרחלךבלבדספוריםלימיםמחסהביקש
היהודיםעללשלטונותהודיעלמחרתבר.בגדמרצ'ירטהאולם

גררדרןרחיסלרם.ותינוקההאשהאתולקחובארשוטריםשבביתו.
העיירה.בקירבתאחראיכרשלבביתוהכיבוששברתכלהסתתר

ארצה.עלהתשי"זובשבתבווילנההתיישבהשחרורעם
ולאחרהעיירהבקירבתחראגםהסתתרשזרדה,מאירהשבי,
בקרבנה.התיישבהחשרור

שמצאעדאחריםעםתחילהשרטטמרגילבץי,יוסףהשלישי,

נשאבעיירה,התיישבהשחרורעםהעיירה.בסביבותמקלט
ילדים.שלרשהלררברלדרליטאיתאשה

שלרש·כבןבערפרצ'קרביק,משהשלסיפורוהואירצא·דרפן
יהודיםערדעםשרטטזמן·מהבחיים.שבשארהרביעיעשהר,

מחסהלמצואהצליח-אלהוכשבתפסוהעיירה,בסביבות
בידיחראגםנתפס 1942חורףמימיבאחדשרבים.במקומרת

מתכמעטרהרבילרהרעגלת·חררףאלאותרקשורהםליטאים.
ךג,רנים,אנשיםכאןנמצאולמזלוהקרובה.בקררןהמשטרהאל

כדיבמעצר,התברראתהסיקוהשוטריםלחסלו.מיהרולאוהם
מרובברחלאהבעראבלהדלת.אתבעלולארגםלחממו,

הגיטר.אלרהגביברהרלקרבנההשוטריםהעביררהראזחולשתו.
 1943בשבתההיודית.הפרטיזניתהתבועהאלמשההצטרףכאן

הגרמנים.בגדהברעזרתבפערלרתירוהצטיידהיערותאליצא
רמת,קשהחלה 1955בשבתבווילנה.התיישבהמלחמהלאחר

ילדים.ושביאשהאחרידבהשאירו

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת
סטראז·הכפרלידנמצאביז$זבהשקבר·האחיםנמסר ,'בחלק

גברים, 14 ~-כהםשםהקבוריםמספררכילאגם,סמרךדישקה,

בספטמבר-2לבאוגוסט 28ה"בין-הזמן ;וילדיםבשים
 , 1941שנת

םן,דררת

ארכירדהיסטורי,שאלרןפיטלביץ, iתל·אביבגורדון,יוסףשלעדרתם
 , 1314/134ושם""יד

ילוק
) YLAKIAI ( 

בשנתליטא.שלהמערבי·צפרביבחלקמאז'ייק,במחוזעיירה
יהודיות.משפחדת-100כבהחיוהשראה

היהודיםאתהקורותעלרמדרייקמקיףמידעבדיינואין
לרק. 1$בי

בארץ,הנמצאתלרק, s~יילדיתריסבשטרן·מיזל,שרשנההגב•
 :ושאלהבי~לרקהליטאייםממכריהלכמה 1945בשבתפנתה

ענהר~נסלרבאסהעיירהשלהדרורזמשפחתהלבביאירעמה
 :כתבהשארבין . 27.7.45מה"במכתבלה

לכםתהיינההחדשותשקיבלתי.מכתבךעלמשיב"הריני
בערך ...ברצחוהאחריםוהקרוביםהרריךאחי,ךבלתי·בעימרת.

אלהשודר,אחדיםרקהתאריך.אתבדיוקזוכראינני , 5.7.41ב"
אינני-הרכושקיימים.הבתיםמהעיירה.לצאתשהספיקו

אחד'.'במקרםקבוריםרחםברצחוכולםאבלחרא,היכןיודע
מאשי·"העובדותהסידרהמתרדנשכח","בלהליטאיבספר
שלה"אקציהעלכיכחרב , 1960בשבתבווילנהשהופיעמרת",

ישישים,ר~בצקרס.קאזיסהמקומיתהמרעזהראשפקדהיהודים"

היחרדי·הקברותלביתהרוצחיםעל·דייהובלווילדיםנשים
בעיירהבעל-המסעדהביהודיםהתעללבמיוחדברצחו.רשם

אתהיהודים.זקניאתבסכיןחתךאשרגלארברטאס,מיקאס

כלבגיירוזמרהבשרעםיחדחתךשפיראהישיששלזקנו

לבית·הקבררת.עדהדרך

הבאיםהפירטיםמובאים ,'בחלקבליטא"המרבי"טבחבספר

 :לרק 1$ביקבר·האחיםעל
 ;לעיירהדררמית·מערביתהיחרד•,בית-הקברות-המקום

 ;לאוגוסטרעד 1941ידניחודששלהשגיחהמחצית-הזמן
 , 475-הנרצחיםמספר

דררת ,rמ

פתח-תקוה.ויסנשטרן·מיזל,שושנההגב'שלמכתביה

ינובה
) JONAVA ( 

גזרתעלליטא,שלבמרכזהקרבנה,במחוזנמצאתיאנרבה
יהודים. 3כ·ססס,בהחיוהשראהבתקופתהרריליה.בהר

יהודיםממארתהעירהמתהלמלחמההראשוןביוםכבר
יאנרבהדרךהנמשכיםהכבישיםאתמילאואשרמקרבנה,
ועגלותסוסיםלהםשהידאלהבעיקריאנרבה,יהודיגםמזרחה,
לבריחה.להתכונןהחלולמשאירת,הקואופרטיבוחברי

המקדמיתהושרתאנשיהיד , 1941בידני-23השבי,ביום

ניסרלעבודה.שהופיעובאנשיםשלטרולאנבוכיםוהמפלגתית
אךוטנקים,פצצותבגדתעלרת·מקלטלחפירתאנשיםלארגן

קמההיהודיםביןנפשם.עלבסרוכולםהצדה,הושלכוהאתים
באופנייםמיברכב,מיובודדים,משפחות :לתארהשאיןבהלה

מבעדרהמההכבשימזרחה.פניהםשמרכולם-ברגלרמי

אתנסרגים.סובייטייםחייליםשלמפירררי·יחידרתבוקר
הידממקלעים.וביריותבפצצותגרמנייםמטוסיםליווהבורחים

זהירמשפחותיהם,עםלהתאחדכדילקרבנה,לבורחשניסר

שאוליוהתחכמו,התווכחו :יקרהאשריקרה-במקרםשבשארו
 ...הגרמניםאצלגרועכל·כךיהיהלא

ר"ליטאה"שארליסטים"להתארגןהחלדהראשוןמהלילה
ובגימנסיה,הכבסיהשלבמגדל·הפעמרניםהתרכזוהםהצעירה•;

שבי,נירםסובייטיים.ובחייליםבפליטיםלירותהחלדרמשם
הסובייטיהצבאביןהמכריעהקרבבסביבההתחוללביוני, 23

הגרמני,הצבאיחידותרבין("פרליגרן")בשטח·אימרניםשחנה
העיירה.במרכזנפלופגזיםמטחייאנרבה,עללהסתערשהקדימו

הצפוניים·רבמברארתיהבמרכזההשתוללוושריפדתבהרסו,בתים
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גזרתאלנת·המים, nסאל :עברלכלנפרצוהתושביםמזרחיםי.
ביתשלבמרתףהיוהראשוניםהקרבנות .למרתפיםהררילהי,

הידוים.כשבעיםשםונחנקונהרגופגזמפגיעת :פוכרליכד

הסתננולילהנאותרונדר.מאירהגברתןשלגופתואתרקזיהו
נת·המים nטלדיביהודים.נגערלאאךגרמנים,חייליםלעייהר
הופיעומאי·שםהשריפה.מןשבוחריהודיםמאותכמההתרכזו

הסדר.עלושמרוגרמנים
בעיירהה·ס.ס.ממפקדתפקודהיצאהביוני, 26חמישי,נירם

-הליטאיםעוזריהםהשוק.בכיכרהיהודיםכלאתלרכז
(סימרקדרלגאציירססימאסגרייגאלירנאס,האגרונוםובראשם

רמרגנינאספינקרבסקיסרכןראנסביץ,הבנאישלבניר 2דרלגאץ'),

ריכוזי·עלמשסר-הצעיהר""ליטאהנוערמןובריונים
רבנית·בבתי·הכנסתהעיירה,כדררםששדרו,בבתיםיהודים

להתרכזמכרת,תוךביהדוים,והאיצוובזזו,שדדו"חרבות",ספר

עלהועמדווטף,נשיםגברים,כולה,העדההשוק.בכיכר
עמדומסביבגינצבררג.רם·בררך nנהרבובראשםברכהים,

פתאוםהמרבי.לטבחהתכוננווכנראהמקלעיםעםהליטאים
בןבבנייןופגעתרתחשלפגזריש·ארזניים nמכשארזנפל

-הרוצחיםומהרמה.בהלהקמה .הקולנועשלהקרמרתיים
עבר.לכלוהתפזרונסר-היהודיםואחריהם

בלווייתמאציירליטה,מדיהליטאית,צעירהבאהביוני 2ב·ז
קידיאני,ברחובקיידנסקי,שאולהמוהרביתאלגרמני,

בניכלהיובביתקומוניסטים.נמצאיםביתשנאותרוהעלילה
 ,אתיםלקחתעליהםפקדהגרמניפליישמן.ומוטלהמשפחה

רירההברדלידהעמדיםר·כך nאברר.ולחפורלחצרלצאת
האבקיידנסקי.שלבנירושנימלישימןמוטלנורוכךבהם.
חיכתההדייעההוא.גםנוהרמשסיים,באדמה.לכסותם mנצטר

העיירה.יהודיאתבתדהמה

הירשלשלבמרתףהחדש,כשרקורוכזונעצרוביוני-29ב
תחתהובלוירם·ירםוחסונים.צעיריםיהודים soכ·ארפניצקי,

לחפירתהעיירה,במזרחה"גיראלקה",לחושרתכבדמשמר
הצעיריםלמיכלי·דלק.מיועדותאלוכישמוערת,הפיצותעלות.

שהכינו.התעלותבתרךיותרמארחוניספרהםשוחררו,לא
מנכבדי·כמהוערדגינצבררגהרבאתהזמינויוליבראשית

שכדילהם,והודיעוהליטאים,ה"אקטיביסטים"למפקדתהעייהר
כופר·לשלםעליהםלעבודה,בגיטרירוכזואלאיגורשו,שלא
כסףהרבהרובל.אלף 150-וכשסררתבתכשיטיםבזהב,נפש
ה"אקטי·הגיעו.לאהדרושלסכרםאךבמקרם,נאסףוזהב

עזהר,שםמההיודיםולבקשלקרבנהלנסועלרבהציעוביסטים"
הרבנסעמזדייניםליטאיםכליוריהחסר.אתלהשליםכדי

הזעיק-קרבנהשלרבה-שפירא.דא.הרבלקרבנה.
הכופרששולםאחריהחסר.הסכוםאתגייסווהםעסקנים,

טלאילענודההיודיםשעלצורים,הוצאומדרמה.רגיעההשתרהר
עבודותמינילכליהודיםלשלוחהתחילומגן·דרדי.עםצהוב

מהעבודה.חזרושלאהיועבודה.כדיתוךבהםוהתעללובזריות
אחת,מאפיהרקשלמהנשאהרביאנרבהליהודים.נתנולאלחם
אמררלחם,לקנותהידויםניקשרכאשרללא·יהדוים.אפרבה
לחם".לכםיתנוהםמהקומוניסטים,בקשר"לכר, :להם
ועימםאיש, 600כ·הצעירים,הגבריםרוברוכזוביולי sב·
תחתנכלאושםשבליפניאק.בקסרקסיניםגינצבררג,בררךהרב

ק"מ 7פרגלרז',לכפרלעבודהשירכלולהם,נאמרכבד.משמר
למש·לכתריבמרמה,להם,עיצוהכבול.בשדרתמיאנרבה,

בגדיםלדרך,צדיהההודעהמוסירבידילהםשילחוכירתהים nפ
ושלחו.-לבבתרםלכתיבהאמינוהנשיםכסף.ובעיקרחמים
לוקי,ההרלדיריימההאיכראצלשהתחבאבלרמברג,חיים
כדילקסרקטינים,ריימהאתשלחלאנשים,מצפהמהודיע

יעזובשלאהשיב,משהמשם.ולהוציאומשהאחיועםלהתקשר
לעבוהד.שירבילרםנטרחהוארכיהמקום,את

שלבקבוצותלהוציאםהחלוהבוקר,באשמורתביולי, 12ב·

ה"גיראלקה".לכירון-ליטאיםשלכבדמשמרתחתאיש 200
המשמרלבעלהין.להילוותשרצומהןהידלנשים,הדברכשנודע
המורהרקרפיזרן.ארתךהיכההנשים,עלהתנפלהליטאי

רחבה,גרלדשמדיס,אליעזרהכימאישלאשתו-אפתקינה
עםיחדוצעדולסורהתפרצושטרן,אריהעררך·הדיזשלאשתו

לחת·נצטוולפני·כן,שהרכנוהתעלות,אלהובאוהםהגברים.

נפתחהר·כך nרא-והתכשיטיםהכסףהבגדים,אתלמסדרפשט,
ברמן,מיין,(בר)דבכייזרע,העברםי.מכלתופתאשעליהם
נתמסרשםהכביש.אלהחורשהמןבריצהחמקובלרמברג,רמשה

נמרצת.התנגדותגילושמירארשמריהרפרידמןצביונרצחו.

ומוג·דרלגאצ'ירסהידהטבחעלהמפקדיםבסכינים.נדקרוהם

קרצמוריסראנסביץ,הבנאישלבנירהידהרוצחיםביןגינאס.
הטבחלפניחולקו,לרוצחיםמהסביבה.ואיכריםמאצ'וליסיונאס

להםהובטחרוחם".את"לרומםכדיאלכוהול,מגרתולאחריו,
בינהים.יחולקוהיהודיםרכושרכלשהביזה
אחריסיפרמהחורשה,הרחקלאשגרפיליפארריצ'ירס,הפועל
שלבסדק rרהצהגרמניתהשמיהרעלהעריםכיהמלחמה,

גופרתאתראהחראאברזין.מיריעותהקימושהגרמניםהגדר,

בתעלות,והמרדתהחייםביןפרפורעדייןאשרהאנשים,

רעליהןוצעקותגניחותתוךויורדותערלותהגופותכשערימות
נוספים.קרבנותנופלים

והרוקחרולצקובסקינתןגינצבורג,הרבהושארובקסרקטינים
ולעודדםבעיירההשרידיםעםקשרשיקיימוכדיכגן,חיים

הסופי.השטנילמיבצע-אליהםלהצטרף
בידכרוזיםהגרמניםהפיצואוגוסטשלהראשוןמהשבוע

יהודיםלשלטונותיסגירולאשאםנאמר,בהםהסביבה,איכרי
הובטחהרכמר·כן jמרותלעונשעצמםהםצפוייםמתחבאים,

שיוסגר.היהודיכמשקלוקמחחזירבשרהענקת

רבבתי·"תרבות"בבית·הספרוהתמקמוחזוריהודיםמספר

ללא·נשרא.חיתההצפיפותמהשריפה.נפגעושלאהכנסת,
נשים,-היהודיםנצטרדבהןמוזערת,הופיעוימיםבאותם

הליטאיםה"אקטיביסטים"בקסרקטינים.להתרכז-וטףגברים
לקסרקטינים.להביאםכדייהודים,עלציידערוכיםהיו

ולהובילםהיהוידםאתלהוציאהחלובאוגוסט 13ה"ביום
מהכפרריימההאיכרה"גיראלקה".לכיורןכבדמשמרתחת
המטלטליםאתוהגבריםהנשיםהניחראידראיתי :סיפרלוקי

ביןלהפרדיהתחילוהעליונים.הבגדיםאתופשטווהמזודוות,
להיפדרסירבוהנשיםאיומות.יללותפרצווהילדים.הנשים

ברגליהםרבשצף·קצףבכוחהרציארםוהרוצחיםמילדיהן,
עליהםונפתחההאמהות,אלחזרהאצר·רצררביםילדיםובידהים.

עליהםופתחוהתעלות,אלשיתקרבובאנשים,דחקואש.
מהםרביםשניה.לתעלהדחקוהילדםיאתממקלעים.ביריות
חזקה.אשנפתחהעלהיםגםהבור.לתוךחייםבעודםהוטלו

אבדרזאת,כלוחזההחורשהלדישגרקספאררביצ•יוס,האיכר

מדעתו.יצאוהואעשתונותיו



ליטאיהדות 300

שלבנגריההסתתרומפרליןפליטיםויהודיםרבניםקבוצת
הבטיחהואמרנגינאס.הצוררפיקוחתחתהיוהםלדין.נחרם

רישאירםעלהיםיגןהואכספם,אתלוימסרושאםלנחום,
הובלוהםאףאותם.הסגירראחר·כןלקח,הרכושאתבחיים.
לגיא·ההריגה.יוםבאותו

מפקדכ"ירדנריין".יאנרבההוכרזהההמוניהטבחאחרי

הגרמנים.לכובשיםעל·כןהודיעגריגאלירנאסה"אקטייבסטים"
הביאולמחרתבמבצע.למשתתפיםגדולנשףנערןערבבאותו
הקברים.לכיסויהסביבהמכפריאיכרים

"אלטערההידויבכפרמחבואמצארמשפחותעשרות
גםהיהביניהןמאינרבה.דרומית-מזרחיתק"מ 13סטינעץ", 1Sג

בסוףממשפחתו.וחלקאיבנסקימשההוותיקהציוניהעסקן
וערדאיב:נסקיאתעימםנטלוליטאים,שוטריםלשםהגיעויולי
-היתרונקברו.נורושםלגיראלקה.רהרבילרםראשהגבריםשני
לאיכריםלעזורכדיבמקום,הושארו-בפשרת 100עד 80

נוטליםפעם,מדיבאיםהיו"אקטיביסטים"השדה.בעבדוות
בסוףחוזרים.היולאואלה-לעבודהאחדיםגבריםעימם

הוצאווהגבריםהטףהנשים,עגלות.עםאיכריםהובאוספטמבר
בחיים.יישארוכילהם,הובטחביאנרבה.לקסרקטיניםוהובלו
בשרבםבדרכים,שנאספויהודים,עשרותערדנמצאובמקרם

הקדימם,הגרמניהצבאכי-ררילקרמיררני 1Sז' 1$מדררינסק,
בקסרקטיניםנתרכזרכןלרוסיה.הגבולאתלעברוהספיקובטרם

הילדיםואתהמטלטליםאתהטעינובאוקטובר 4ב"אשי.-150כ
אותםליורהלקרבנה.בכירוןברגלצעדווהמבוגריםעגלות,על

נערכהיוםנאותר"לאבאס".בכינויושנודעהליטאי,השוטר
כנראה,חיתה,הכוונההקטן","הגיטרשלהאקציהקרבנהבגיטר
השוטר ,-9הבפרוטזהחסיוללמיבצעהינרבאיםאתגםלצרף
רעשהוברחמים,בהבנהלאנשיםהתייחסהואהגרן.אדםהיה

לחםבכפריםלקנותלהםחידשה :ניקשראשרכללמענם
איפראהגיעוהםבדרן.לנוחמי·שתיה,לאגוררמצרכי·מזרן,

ניצלורכךהאקציה,אחריהלילהבחצותהגיטר,לשערליעדם,
קרבנה.בגיטר·עתהלעתונשארוממררתזמנית
שהוקםגלעדעל·ידייאנרבהקדושיזכרהונצח 1955ב"

ארמגע·זיינען"דא :ובידיישבליטאיתחרותרעליובחורשה,
מעדרער·פאשיסטען".דורןידיויאנעררערקרמען

עלהברכהותבראעריינת,בסביבהנועזמעשהזההיה

מרנרסביץ.זוריזברזיומדרכיהיוזמים,

שניספרנפשות 1,268שלחלקיתרשימהישנה·"ינוכה"בספר
הנספים.ממספרמחציתרקזוהיהערכהלפיבשואה.שם

מסוררת

העדריותיסודעלשהרכנובוושטיויצחקסיכומיעלמבוססתהרישמה

ינוכהיוצאיארגוןעל·ידישהוצא"ינוכה"בספרשנמסוררהזכרונות

תשל"ג.תל·אביב,ובחו"ל,בארץ

ינישוק
) JONISKIS ( 

חיוהשראהבשנתליטא.שלבצפונהשאורלי,במחוזעייהר
יהודים.ך ooכ·בה

נמצאוזמןנאותר , 1941ביוני 24ב"לעיירהבכנסרהגרמנים

לברוחבנסיובםלעיירהשנקלעומהסביבה,היודיםגםביאנישרק
"אקטיביסטים"התארגנוהראשוניםבימיםכברמהגרמנים.

כאחתוראוהמקומייםהמוסדרתעלהשתלטואשרליטאים,

ההיודים".בעיית"פתרוןאתהראשונותממשימותיהם

לעניינימיוחדתמחלקהה"אקטיביסטים"הקימוביוני 28ב"
ה"אקטיביסטים"טיניניס.ירזאסעמדבראשהאשרהיהודים,

נרצחויהודיםמי.דהחלוההתעללויותמגברה.להוראותחיכולא
ררזינקרביץ.שמואלהיההקדושיםמראשוניאחדחוצות.בראש
שנמלטוהיהודים,כלעלהיהלפירצר,פורסםביולי 11ב·

נאסרצהוב,טלאילענודלבתיהם,לחזורשבסביבה,לכפרים
וכיוצאלא·יהרדיםעםולתתלשאתהמדרכות,עלללכתעליהם
היהודיםאתלרכזשישה"אקטיביסטים"החליטומכןלאחרבזה.

-1,200בביאנישרקהיהודיםמספראתהעריכוהםאח.דבמקרם

מקרם·הגיטרלגביהמקום.מבנישאינםרביםבתרכםנפש,
בירתו.העלוביםהמקומרתאתחיפשושרנות.הצערתהועלו
הליטאיםאתלהוציאקרשיכליהיהשלאהסכימוכולם

יותרבתיםלקבליסכימושכןליהודים,המיועדיםמהמקומרת
והיובבתי·הכנסתהיהודיםאתלרכזשהציעוהיוטובים.

לז•אגר.לגרשםשהציעו
שלקנסהיהודיםעללהטילהחליטוגםה"אקטיביסטים"

 12ייעצרואחרתשערת,שלרשתוךלשלמושיש ,רובל 20,000

כבני·עררבה.העירמחשובי

היהודיםכינאמר,רבוצרטיניניספיוסם 1941ביולי 18ב"

למשל,כן,ביולי. 11ב·שהוצאוההוראותאחרממלאיםאינם
ויש"מגן·דרד·צהרב",עונדיםשאינםישלעיר,כולםחזרוטרם

ההיודיםאתמחייביםלכןוכדרמה,המדרכותעלההולכים
שעהביולי, 19היום,למחרתעדרובל 20,000שלסכרםלהכניס

בצהריים. 12.00

שולם.רגםנאסףהכסף
חמקו·המועצהערכהוחיסולם,ההיודיםריכוזעללהקלכדי
למפקדתנמסרהוזרההיודים,כלשלמפרוטתרשימהמית

ה"אקטיביסטים".

בחילופיכרוךהיההעייהרבתרךבגיטרהיהודיםריכוז
ה"אקטיביסטים"ראשיאיפראהחליטווכדרמה.גידרואוכלוסין,
מבתיהםהיהודיםאתגירשוהם :פשוטיםיותרהדבריםלעשרת

 150הראשונה.האקציהחיתהגםאזבבתי·הכנסת.וריכזרם

בכירוןמיאנישרקק"מכחמישהרילקיארשיס,ליערהוצאוגברים
ונקבור.נורושםבוררת,לחפוראותםאילצולשאררלי.
ומעונים.מרכיםנבהלים,מדוכאים,נשארוהיהודיםשארית

יאנישרקשללמרכזההגיעותש"א),באלול 'ד( 27.8.41 ',דנירם
והמטלטליםהחפציםרובאתהעלועליהןעגלות,עםאיכרים

הספיקובטרםלז'אגר.מובליםשהםלהםנאמרהאומללים.של
היהודיםאתהורדיוליטאים,"אקטיביסטים"הגיעולזרזהעגלות

והחפציםהמטלטליןאתלבית-הכנסת.שרברהכניסרםמהעגלות
כסף,ממנוולקחויהודיכלנדקרבבית-הכנסתבמחסנים.פרקו

מבית·היהודיםאתשרבהוציאולאחר·מכןדבר·ערך.רכלזהב
רילקיארשיס,לעיררהעביררםהעגלותעלאותםהעלוהכנסת,
ההרצאה-להורג.כמקרםשנקבע

לתאר.קשההאחרוניםברגעיהםהיהודיםעלשעברהמ

דזימיטררבסקינחרם·בצלאלר'הזקן,רבםאתאילצוהמרצחים
הנרצחים.מספראתולמנותהבורשפתעלהזמןכללעמוד

ונמהר.מרירסבארחונרצחווילדים,נשיםגברים, 355
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במכתבולז'אגר.נשלחויוםנאותרנרצחושלאיהדויםאותם
עירייתלראשיאנישרקעירייתראשהדויעבספטמבר 1מה·

לז'אגר.היודים 150הועברובאוגוסט 29-24שבימיםז'אגר
בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

 :כדהללןביאנישרקקבר·האחיםמרוכיע ,'בחלק
מסרכ·ססדמיאנישרק,ק"מ 5רילקיארשיס,יער-המקום

t1941אוגוסטתחילת-הזמן ;יאנישר-קשארולימהכבי'ז ; 

הנך·מספר , 27.8.41ב·רכן ;גברים 150-הנרצחיםמספר

וילדים.נשיםגברים, 355-צחים

מצבהים nקבררת·האעלהעיריההקימההמלחמהאחרי

סובייטיים,אזרחיםקבוריםזה"במקום :בליטאיתכתוברעליה
 ." 1941ב•זtנתהפאשיססיםהרוצחיםבידישנרצחו

םtירודת

ואשדןאדרנזדן·סרכטנבדג,משה ;בתיהמזכרתזיו,שלוםשלעדרתם

 , 28.8.64מה"פרלררביץיחזקאלשלמכתבו iיבנהאולמן,פנחס iלצירן

תל·אביב. ,גלרןעדינהידי·עלשנמסר

לויקובה
) LAUKUVA ( 

סמרןליטא,שלבמערבהסאררריג,במחוזנמצאתלריקונה
יהודים. 45 4-ס 00בהחיוה'זtראהבשנתהגרמני.לגנרל

בכפריםוהתפזרומהעיירההיהודיםבוחרהמלחמהפורץעם

היהודים.מבתי 4רקנשופרנפגעה.לאכמעטהעיירההסמוכים.

להוציאשנתכררנרהליטאים,בידיזמרעה, Z ',הלפיהרצתו,אלה
כןלרויטה.בנימיןשלבכיתרשנמצאמה"מונרפרל", L!היי'"את
סמוכיםבתיםושנילרריטההאחיםשלהבתיםשניבאשעלו

להם.

נתפרסמהמידלעיירה.הגרמניםבכנסרערבלפגרתביוני 24ב"

למקרם·מגרריראישאישלחזורהיהודיםכלשעלפקודה,

בידישדודיםבתיהםאתהיהודיםמצארשרבםעםהקודם.

מגן·דר.דנצררתצהובטלאילשאתנצטווהיהודיםהליטאים.

קבורת :כגרןשרנות,לעבודותהיהודיםנלקחומהרהעד
הצבאשלכלי·הרכבושטיפתניקוי'זtנפלו,הסובייטייםהחיילים
רמצבררי·אשפהמחראותביקריסוסים,פגריקברותהגרמני,

באלה.וכיוצא

בעיירהלהשתוללהתחילווהגרמניםרביםימיםעבורלא
מספראחדרב""מעשהעלזרועם.נחתאתליהודיםולהראות

 :טלזי·זtיבתמתלמידיאזשהיההיילפרין,אבא
הגרמנים,שללבראםהשלישינירםהבוקר,בשערתר'"נירם
והנהקפלנסקי,חיים·זליג ,,בעיירתנו,הרבשללביתונכנסתי

ולומד'שבעה',נדרןנמוך,ספסלעלהואשיושבאני,רואה
החלוןמבעדשיראוהורוצהשאיננוהרב,ליהסבירכזוכר.
פרגיםרחםגרמנים,חיילים 2נכנסורהבהנשרק).עמד(ביתו

שערן·אתממגרלקחוהםענה. .'דכ'- ' 1הרב'האתה :אליו

אלמחרבותשחיתהרשרת !iהואתקרעוזהעםויחדהזהב,

בעיקרוהמפולג,הארוןזקנואתמושכיםהחלואחר·כןהחזיה.

ביללההרבשלבבותיושתיפרצוזהלמראההקצרות.בשני

אמרעצמוהרבגםמזה.שיחדלוהגרמנים,אלבתחנוניםופנו
רצונןאין'אם :לועבר '?זקןבאדםמשסיםאתם'למה :להם

והןרציני,הדברכיראוהבבותוכריים'. bממדיהבאשבתלוש,
רלם..לכר mהזקןשלאחדקצהגזזוהםמספריים.להםהגשיו

שיחקו'מילא, :באמורניחמם,הרבאןלנכרת,הוסיפוהבבות

 " ...כפרה'זאתשתהאוהלוואיהנערים.להם
מזריינםיגרמניםבעיירהלפתעהופיעוביובי, 29 ,'אביום

עםביחדממל.בחבללגנרלשמעברהסמוכה,מהיידקררג
והחלוההידוםיבתיעלפשטוהליטאיםה"אקטיביססים"

חדלים.ואףומעלה,שבה 15מגילהגבריםכלאתמוציאים
תושביכלאתהכירוהליטאיםאןהתחבאו,רביםיהודים
איימוהללולגרמנים.זאתמסרוהםחסר.מיודיעוהעיירה
כןמדי.יופיעולאהגבריםאםהידלים,רעלהנשיםעלבמורת
כשמלווהיםהשוק,בכיכרהריכוזמקרםאלוהובאונזלםבתפסו

הרחרברתאתשמילאוליטאים,המרבימנותיהם.אתמפליאים
שמחה.מרובצהלוגםדרכיםבמחזהחזרשלהם,המנוחהנירם
עליוהיהגרמנים.שלשוררתשתיביןהיודיכלעברנשרק

חיוכשרמכןאלחרלפניהם.ולהניחודבר·ערןכלמכיסיולהוציא
שנמצאקצב,בבצירןהאנשים.שלבבגדיהםבעצמםהגרמנים

יללווהילדיםהנשיםמרות.עדבמקרםברהרכהבבגדיו,משהר

גורשוהןאןהגברים,אללהצטרףרצומהןרבותובכר.
באכזריות.

שלכבדמשמרתחתוהוסערמשאיותעלהועלוהגברים
שארנאסרומכןלאחרכשברעלשרר~קשנה.בכירוןגרמנים
הגבריםרכןבעיירה,הראשונהבפעםנמצאושלאהגברים,
מןכיורן.נאותרהוסערהםגםהסמוכים.הכפריםמןהיהודים

איש.ד oכ·ביח,דהוצאו,העיירה

יהדוימשח,אח,דגברורקהוסףהנשיםבשאורכלריקונה

לוכביעליווהמליצואותר"העריכו"הליטאיםועני.קשיש
עלהגזרותמשלהם."יהודון"בתרדבמקרםלהשאירוהגרמנים
לרב,יאאותםחייבההמשטרהלידם.מיוםבתרנוהנשארים

("הדיר,·שברשותםליטאשלדגלי·הלארםכלאתלבית·המרעצה
העיירהמתחרםלצאתעליהםאסרואזרחים").ערדאיגםדים

הםמרים,כלאחלמסדרעליהםגזרומהאיכרים.דבררלקברח

שרוכרוהגרמנים ;ספרי·התרהראתואףרספרי·קרדש,ספרי·חרל
םםרי·אחנשיםכמההחביאושבדברהסכנהלמורתאותם.

הידרבקברצרח,יחידיםוליטאים,גרמניםבאדמה.התורה

בחיוכרשהים ;וכסףזהבודורשיםהנחיםאלחנופותמתפרצים

שמצאמהרכלמלבושיםמגפיים,באים,כליםגםלוקחיםהיו
ואוספיםלביתמניחסרבניםהיוה"אקטיביסטים"בעיניהם.חן
במקרם·העברדהלבעליהם"למסרםכדיהגברים,בגדיאת

שכלכמרבן,בשבילם.דרושיםהיורדברי·ערןזהבגם'זLלהם".
היוהליטאיםהצורריםהגברים.מןלאחדאףבמסרלאזה

סאלאס-ק~לוכשה,טאדאסעמדובראשםהעיירה.מאנשיברובם

שאשתועממי,מורהרעודלשעבר,ה"שארליססים"ממנהיגי

לסיביר.הסובייטיםעל·דייגורשהררפאת·השיניים

התריסיםאתלהגיףהגשיםנצטווהיום,בצהריביולי, sב·
רחוק.סדקכלבעדכמרבן,הציצו,האנשיםבבתים.ולהסתגר

בהס·מקיפיםלבית,מניחסובביםוליטאיםשגרמניםראוהם
ההיודיםאתובחיפזוןבבהלהמשםמוציאיםהבגין,אתתעוות

חיתה,התריסיםהגפתצרכרובתלבית·המדרש.אותםומוליכים

האנשיםרבדייוביתביתכלעללפתעיבראשהגירושאיפרא,
קצרזמןתוךמרכושם.משהרלקחתארלהחביאסיפקיהיהלא

במשמרהוקףהמקוםמחבק.עדוטףב'זLיםבית·המדרשנתמלא
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להכניס.נתנרלאמיםראףבא,ראיןירצאאין"אקטיביסטים",של
התגוללוהאנשיםהתקרה,בעדדלףוהגשםרעועהיההבגין

ובזוהמה,בצפיפותוצמאים,רעביםהרצפהעל
הועלומבית·המדשר,והטףהנשיםכלהוצאוימים 4כעבור

רוכזושםמטלז,החרקלאלגיררליאי,והובלומשאירתעל
עליהםעברוכאןהסביבה.עייררתמיהודירילדיםנשיםאלפי
כלניספרוכאןהאסירים,שארעלשעברווהעינוייםהסבלכל

 ,) 30.8.41 (תש"אבאלול ' Tשבת,ביוםוהילדיםהקשישותהנשים

באקציהניספרבטלז,לגיטרשהרעבוןוהילדות,הנשיםיתר
טבתב·ד'הגיטר,חיסרלבעתמטלז),ק"מ 6 ·כ(ראיניאיבכפר

מהשחיטותלברוחהצליחולריקונהמנשיכמה .) 24.12,41 (תש"ב
בחיים.ולהישאר

נעצורבדרכןביוני.-29במהעיירההגבריםהרצארנאמרו,

ולהתבשםלרארתליטאיםנאספרכאןרגםבשרר~קשנה,המשאיות
מהאספסוףאחדקפץוהנהכאסירים.מובליםיהרדיםשלבמחזה
דג,רמניםהוא.שקומוניסטאהררנרביץ,זליגהצעירעלבעלילה

אברהםאתשניים,ערדלקחרראתרמהמשאית,מידהררידרהר
היה(אברהם"משקיפים"בתורשפירא,אלהירראתגרשרן
הגר·לפניאחדיהרדיהמליץבלריקרבההגבריםרבצידשחפן,

לקחועתהחרא.חרלההלאזהאדם :בטענרארחולשחררמנים

שפיראלאליהרהאלה.הדבריםאתשברן""נח·ס"סהכנראה
והגרמניםיר, nלבית·שמתחתגדולפרררנקרליוםבארחוהיה

ניריה.ררצחרםהצדההרליכרהשלרהשאתבזה.הבחינו

-20כלמסטרבארן,האנשיםהרבלרבלילהמארחותבשעה
אלהגיעםעדברגלהרבלרשלמהכשעהמהיידקרוג.ק"מ

רבובהיידקררגהמרכזילמחנה·העברדהמסרנףשהיהמחנה,
גבריםכעתהחליפרמקדמםשאתצרפתים,שבוייםכןלפניעבדר

לריקונהאנשיבכנסראן .גנרללהסמרכרתמהעיירותיהרדים
הגרמנים 70.כבןיזניררביץ,אברהםר'מתנפלרהבההמחנה,אל

-כמגולעשרתבקבררתרבעצמםלטפלליהודיםהפעםהתיור
בעצמרעסקמלריקונהוהרבהמחנה,בקירבתקברלרכדרהגיהם.

"קריעה"רקיימרקדישאמררהנפטרשלבנירשני jבקבורה
יזניררביץל"שלרשים".רעדהשברעכלכמניןרהתפללרר"שבעה",

להיקברשזכתלריקונה,מקהילתהאחרוןהיחרדיאיפראהיה
,כדין.כדתעדתובניעל·דיי

בחפירתרבמירחדבניקוז,לעברךיוצאיםהיהודיםהירמהמחנה
מעלותרובפיעלנמשןהעבודהיוםקשים.היוהחייםתעלות.
להחרידמצומצמותהיו·האוכלמגרת jהכוכביםצאתרעדהשחר

בהםרדהקשהבידמרק·מים).ליטררחציתפללחםגרם 300 (

"החיגר".היהודיםבפישכ,נתצולע,אח,דמפקח·עברדהבמיוחד
בקרררעמלרהחורףבבראגםהניקוזבעבודתהמשיכוהאנשים

הירבחפיהר,לעבודהאפשרותלגמרישפסהלאחרובשלג.
רשםסטונישקן,הקרובהתחנת·הרכבתאלנשלחיםהיהודים
יהודילעתיםנפגשוזובתחנתקורנות.בטעינתהעבידרם

מיבוללכאןמביאיםשהיומסביבתם,איכריםעםלריקונה
נרדערהליטאיםשלמפיהםהגרמנים.בשבילשהוחרםאדמתם,

בעיירה.והילדיםהנשיםשלהמרגורלםעלרביםפרטיםלהם
שעבדמלויקרבה,גץמשההצעירנרצח 1942סתיובראשית

בהיידקרוג.הגישטאפרראששאו,הד"רשלהפרטיתבאחרזתר
משהעלאדוניולפניפעםהתלונןהאחוזהעלהמשגיח

בנער.רירהאקדוחואתזהשלףמידתנהו.ש"חרצפן"
 , 1943יוליסוףעדהיהודיםהוחזקוהיידיקררגבמחנות

בהםברצעהזהלמחנה·אימיםבהגיעםלארשרויץ.העביררםואז
גדולה.אקציה

לררארשה,מאושוויץרביםיהודיםהעוברוכחודשייםלאחר
הרעסקרבררארשהמהיידיקררג.שהרבארהאנשיםגםוכתרכם

שםהוחזקוהםהחרב.הגיטרשלההריסותבפינויהיהודים
,מזוהמה.מקררמרעב,סבלוובעיקראיומים,בתנאים

אתלכגרשעמדרכבר,הסובייטיםלררארשה,החזיתבהתקרב
והוסער 1944יוליבסוףהמחברתאסירימשםהוצאוהעיר,

אלרהרעבררמהקררנרתבדכאושהוצאוהמתיםביןלדכאן.
קאפרברהבחיןמלריקונה.אהררנרביץירסףגםהיההכבשנים

נהגלו.אבדההכותררקרכיחיערדנרשחרא(מאהל),אחד
החוליםמזרדאלרהעבירהרהדין"משררת"לפניםזהקאפרבר

צרפתישלהנאמןלטיפולווהודרתחודשיים,שכבשםבמחנה.
יוסף.החליםאחד
לחרותיצאר , 1945אפרילבסרףהאמריקני,הצבאבראעם

ארבעהרקעתההיהשמספרםלריקונה,שרידיגםמהמחנות

ראבאגרלדפרסזרדגרלדפרס,אריתאהררנרביץ,ירסף :רחם
היילפרין.
והתעברטלזלידמהשחיטותשברחומלריקונה,הנשיםמתרד
שפירא·ררדניק,לאה :בחייםנשארובמחבואים,שניםכשלרש
קגן,מינהשרנרביץ,האחיותשתיאריה,הקטןואחיהגץפנינה

שררילר.חנהטרריב,שרה

זכקורות

שפירא·לאה ;בני·ברקהיילפרין,אבא ;רחובותגולדפוס,אריה

תל·אביב.רודביק,

לוקניק
) LUOKI!; ( 

בשנתליטא.שלבצפרנה·מערבהטלזבמחוזנמצאתלוקניק
יהודיות.משפחות-100כבהחירהשואה

הכפרים,אלהיהודיםבוחרגרמניהר-וסיהמלחמתכשהחלה
בצבעיםסרטיםוענדומאורגניםהליטאיםהיוכבר 23.6ב·

ציפוהםמעיליהם.דשירעלשרווליהםעלליטאשלהלאומיים
בשבוע,ד'נירםיומיים,כעבורשבכנסרהגרמנים,שללבואם

הליטאיםהחלרהכפריםמןהיהודיםמשחזרו .) 25.6 (בערב
העיירהשלרבהאתבעבודרת·כפייה.רהעסיקוםבהםהתעלל rו

גזזרקשרת,עינרהרשםליער,הוציאוקרביצקישלמה·אפריםר'

הליטאיםבעלמא.מיםבנשיאתרהריצרהרזקנרחציאתלו
היהדויםעלהטילההיאביהודים.לטיפולמיוחדתרעדההקימו

למילויבני·ערובה 3נלקחורובל.אלף 50שלבסכרםקנס
רבני·העררבתשולםהסכוםזיו.הגב'גםביניהםהדרישה,
שוחררו.

השרק,בכיכרהיהודיםכלאתויבזרמספרימיםכעבור
במרחקלאחוזה,מזדייניםליטאיםשלמשמרתחתאותםוהעבירו

שעליהםלהם,ואמרראחדלאסםהכניסרםהעיירה.מןק"משני
שהיהיהודי,עגלוןנתמנההמחנהעלכמשגיח"להסתדר".
היהודיםאתמוציאיםהיוירם·ירםהעיירה.שלה"אידיוט"

הליטאי.המלווהשלמקומראתממלאהיהעגלוןרארתרלעבודה,
הליטאים,שללאומייםשיריםלשירהצעירותנאלצרפקדותולפי
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למסהרשקיבלגרמי,שלבמוגרלעל·דיירהוכתהשהרשלארמי
לסאטאהיתההעבוהדעיקרהליסאים.ה"אקסיביססים"מדייזר
ששע·עבהדוברחובות,העשביםאתולנכשהעייהררחובותאת

ותולשיםשרכביםהיהודיםאתבראותםהליטאים,אתמארדשעה

העשב.את

ובבדיקתסמרך,מכמריהדויםאכדיםמשמחתהובאהלמחנה

מכרתהוכרהמשפחהבניאזרם.דגלאצלםנמצאהחוכצים

נקיים.יצאולאההיודיםיתררגםרצח,
לידניתן,לאמזרןלא·יהרדי,עםלשוחחנאסרההידויםעל
היהודיםמים.לשאובליהודיםאיפשרשלאמשמרעמדהבאר

בהםשיירוהיהודיםעלבאיומיםבמי·ביצה.להשתמשנאלצו
ומעניםהצעירותאתבלילותמוציאיםה"אקסיביססים"היו

ערבלפנותירםנאותרביולי. 1sל·עדהמצבנמשךכךאותן.
כלאתלהוציאפקדומדיס.ס.אנשישניאופנועעלבאר

ודברי·הכסףאתלמסוררב.מר·כןהחצר,אלהאסםמןהחוכצים
לאחר·יירה.המקורהאחריימלאשלאשמיאיימו,הםהערך.

אלהגבריםכלגורשוזמןכעבורלאסם.להיכנסנצסררמכן
"אקטיביסטים"הרצנולהםומסביבבשררה,העמדירםהחצר,

איששלהשריקהלפירפרגרלי·גרמי.מקלותכשבדיהיםליטאים,

מיחלילה.וחוזרלקרם,ליפול,לרוץ,היהדויםנצסררה·ס.ס.
כשעה.נמשכהזר"התעמלות"הרהכ.הצורךדיזריזהיהשלא
תדרוךברבמקרםמידולשכבהאסם,אללרוץנצטוור·מכן nלא
בניאללהתחברלהםניתןלאלאסם.בהיכנסםרגלםכף

משפחותיהם.

כלהוצאותש"א)בתמוז 'כ(ביולי 16ל" 1sה·שביובלילה
ק"מכחציובמרחק ,הכבולבשדרתלעבודה ,ככיכולהגברים,

סדקימבידהיריות.אתשמערשבאסםהנשים .בררוהאסםמן

בחצרבודקותהליטאיותהנשיםאתהבוקראורעםראוהאסם
לצאתלנשיםר·מכן nלאניתןכאשרבה.שהתגוללוהחפציםאת

בתמוז,כ"איום,נאותרדבר.נשארלאכברהחצר,אלהאסםמן

מקרםשכרשיכולמיגיררליאי.למחנהוהילדיםהנשיםהוצאו

הנשיםלקבוצתהצטרפובגיררליאיברגל.הלכווהשארבעגלה,
נרצחומהנשיםוחלקהילדיםכלמטלז.שהובאווהילדים

חוסלווהשאר ) 30.8.41 (תש"אבאלולז'בשבת,כגיררליאי
 .) 24.12.41 (תש"בבטבתב·ד•טלז,ליד ,כראינאי

מקוררת

מס'רשם""ידארכיון , 29.7.1974זיו·רביבוביץ,ורזההגב'עדות

1591/1481 , 

ל~קשי
) LUKsIAI ( 

במפקדשאקי.המחוזמעירמזרחיתק"מ sכ·השוכןכפר

השראהבשנתיהודים. 42במקרםישבר 1923בשנתהאוכלוסין
יהודיות.משובחרתכמהבכפרהתגוררו

הביאושאקייהודישאריתאתלחסלהצרוריםעמדוכאשר
הידויקהילתשלוהילדיםהנשיםנמצאוברהחופשי",ל"גיםר
לרקשי.יהודיאתגםשאקי,
באלול(כ"א 1941בספטמבר 13השבת,נירםנרצחוהם

שאקי.הידויעםיחדתש"א),

 :בידישיכתוברעלהימצבההרקמהבשאקיקבר·האחיםעל
סביבה, mשאקיתושביאלפםיארבעתנקבורזהים n"בקבר·א
הפא·בדיי 1944-1941בשניםבכמסעווללאעלשנרצחו

זכרםהליטאית.הבורגנותשללארמנים mהגרמניםשיסםים
הפטריוטםיכלבלבבותעדלעולמייינוןיס sהנסשלהמזהיר

מולדתנו".אץרשל
שאקי) :(ראה

לזדיי
) LAZDIJAI ( 

שרמיתוכרלין.עסלגנרלסמוךליטא,שלבדרומהעיירה
ליטא,שלבשטחההיתהלאכיאםהמחוז,עירסייגיחיתה
פרלין-גרמנהיבמלחמתלשעבר.פרליןשלבשטחהאלא

שלאזדייכךהגרמנים,על·ידיסייגינכבשה ) 1939(ספטמבר
הגרמנים.על·דייכברששטחלדיעיר·גברלחיתה

תושביהיוגרמנדי-רבריה"ממלחמתוכררץשלמניבלילה
לפנותשלרשבשעהבערךתעלות-מגן.לחפירתמגרייסיםלאזדיי
לגנרל,מעברסנשלחראדומותברקיטרתפתאוםהבחינובוקר
בוכלוהגרמניםפצצותכבדה.הוכצצהבאהמכןלאחרומיד

והתפשטהשהלכהאש,אחזהובבתיההעיירהשלבליבה
ההיודםי.שלבתיהםמרביתאתוכילתה

לעייהרנכנסהגרמניוהצבאהמוניתבבריחההחלוהסובייטים
עשרבשעה , 1941ביוני 22ב·למלחמה,הראשוןגיוסכבר

-40כרקהמרבית.מנוסההחלהבתושבים.אחזהבחלהבבוקר.

כוכריאלנמלטוהשארהסובייטים.עסלבורחהצליחויהודים
ביארתןלאהאיכריםורבהאיכרים.אצלמקלטוניקשרהסביבה
רלוכעמיסלבתיהםלהיכנסלהםנתנולאהםהיהודים.אתלקבל
קרובותלעתיםנתקבלוהיהודיםמהצמאים.מיםמנעראף

 "!אביכםסטאליןאל"לכרובצעקה:דלתבטריקת

גםואחדיםיהדויםכוכחנפצעולמלחהמהראשוןנירם

נהרגו.

קדימה,נערוג.רמניםהסביבה.שקטהבבוקרשנינירם

חוזריםיהודיםהחלואזהחזית.בתחוםערדהיתהלאוהעיירה
הרצען,קדשרין,ונחעליהם,התנפלוהליטאיםהעיירה.אל

ולקברובררלכרותאולצויהודיםשניבידיהם.קשרתהרכה
ווכנומלאזדייהיהודיםנמלטונירםברבחיים.בעודראותר
שארגםהצטרפואליהם .)מ"ק 1sכ·<במרחקסרחיילעבר

שרוהפ,היתהסרחייגםאולםלעיירה.מחוץשהיוהיהודים,
לידנשזרתלאזדיייהודיהתגוללולגולים.מקרםבההיהולא

לאזדיייהודיעל :פקודהיצאהואזהשבת.יוםעדהעיירה

 !לעיירםתלחזור

שלאסיוכהבלאזדייהתקיימה , 1941ביוני 23 ,'בנירם
זרבאסיוכהאיש.-30כבההשתתפוהליטאית.ה"אינטליגנציה"

והרקדהתרדההרבעהרכןהמחוזענייניאתשינהלרעדנבחר
הורעדהחליםביוני, 25 ,'דנירםהיטלר.רלאדרלףהגרמנילצבא

שהוקמוריםארטאס,ברחובבצריפיםהיהדויםאתלהושיב
רחצי,צריףרקליהודיםהיולמעשההסובייטים.על·דייבשעתו

שלוידליםנשיםשרכנואחדצריףשלהשביחבמחציתכי
רוסיים.קצינים



304 

רביםבמעצריf:כ.הליטאיםהתלוהיהודיםשלשובםעםמיד

ילדיםצעירים,נעריםנעצרוקומוניסטים.שהםבתואנהנעצור
כלללאאנשיםגםנעצורלקרמסרמרל.שנרשמועלכמעט,
הלהעתהבאיהרדי,עם"חשברן"לליטאיהיהאםעילה.

כרביזיוניסטיםידרעיםשהיואנשים,נלקחוכןסיפוקו.על

למדי·הרעבררהעצוריםכלמעטים.לאזקניםוגם )"ד"תיב"(
נרצחו.רשםאמפרל
בפינויאותםהעסיקועבודת·כפיה.נגזרההיהודיםעל

שונותעבודותבשבילםאילתדוהשרופים.הבתיםהריסות
בעלישהירהיהודיםלהשפילם.כוונהמתוןוהכלומשונות,
בשדותיהם.ולעבורשלהםבאסמיםלגורדשותקיבלומשקים,

בןזומנה,עםביחדגרמני,היהודיםלצריפיבאאחדיום

העיירה,דבאתהחוצההוציאוהםלפולני.שנחשבהעיירה,

בשוט·דכיבה.אותומכיםחלו mגדשטין,הכהןיעקב·אדיהד'
בנעשהלדאותשיצ~זועלהיכרהרבשלמשפחתובניאתגם

והסיעוהו.מכונית·משאעלהרבאתהעלואחדי-כןלאביהם.

עזרתו.אתלבקשהכומראלורצורבם,לגודלחדדוהיהודים
והיהשנהמעשריםלמעלהזהבלאזדייכדבכיהןגדשטיןהרב
התחמקהכומראולםמצויין.כאדםהלא·יהודים,בקרבגםידוע,

לאמפקד·המשטהדגםהרב.לטובתלעשותבידרשאיןבטענה,

מהעבודה,חוזריםהיהודיםהחלוכאשדערב,לפנותלעזור.רצה
הרבאתדאולפתעכיאחת,מקבוצת·עבודההאנשיםסיפרו

לשאתהכדיחוהוושםשלהם,למקום·העבדוהמגיעגדשטין

בעגלות,הביתהכרגילחזרוהעבודהיוםגמדעםשקי·מלט.
-בדגל""שילדלעגלה.לעלותהגרמניםחידשולאלדבואילו
לצריפים.הרבגםחזרזמן-מהכעבודואמנם,לעגן.

ללכתלהםההימותרבמדרכה.להשתמשהיהאסורליהודים
ההיחייבגרמני,חיילכשנדאההרחוב.שבצדייבתעלהדק
כשפניוראשו,אתולהרכיןכרבעואתמידלהסיריהודיכל

היהודיהיהיכולהגרמני,התרחקכאשדרקהחייל.אלמופנים
הגב.אתוליישרראשואתלהדםי
כמקוםהיהודיםשלמקום-מגוריהםשימשהראשוןהיוםמן

בתביעות,וליטאיםגרמניםלכאןבאותכופותושו.דלהתעללות
וכדומה.זהבכסף,תכשיטים,שעונים,להםשיתנואיומים,אגב

במדיליטאיםרוצחיםשוטרים,לצריפיםהתפרצופעםלא

בכלהאנשים.אתבאכזריותמכיםוהיוואזרחים,שוטדי·עזד
אתמוציאיםהיומהכנסיה,הליטאיםשיצאובשעהראשון,יום

השוק,כיכראלאותםומביאיםמהצריפיםהיהודיםהגברים

להתגלגלהכדיחרם-ספורט"ב"אימוניבהםמתעלליםהיוושם
לצחוקם-כאלהתעלוליםוערדחברואתאחדלהכותהארץ,על

האנשיםעלמתנפליםהיובדיוניםהנאספים.שלולהנאתם
מהיהר·דורשיםהיוהליטאיםהשומריםבאכזריות.אותםזמנים

היודבד·עדן.רכלזהבםאתכספם,אתלהםשימסדוזים,

בכליהםומחפשיםבודקיםבגדיהם,אתמהאנשיםפושטים

ימים.באותםהמיהודיםנשדדגדולרכושובמטלטליהם.
בעיירותהיהודיםשלוחיסולםהמוניצרחעלהשמועות

עלהשמועההגיעהספטמברבאמצעללאזדיי.הגיעוהסביבה
הקרובה.לייפוןיהודירצח
לקסד·לעבודלאזדיייהודיכלנצטוו 1941בספטמבר-15ב

מהעיירה.וחציקילומטרבמרחקקאטקישקס,באחוזהקטינים
אנשיהמלחמה.גמרעדישבובוגיטר,בשבילםלכונןהבטיחו
הושמדובליטאהעיירותבשארהיהודיםכיידעו,כבדהעיירה

ליטא~הרות

ההעברה.עניןלכלגדולבחשדעתהסר hי'י hהולכןכולם,כמעט
בודותשםאיןאםולהיוודע,בסביבהלבלושיצאואנשיםכמה

במעטאןהניחהבמקוםחפרדיםבודותשאיןהידיעהחפורים.

דעתם.את

היהודיםאתללאזדיימביאיםהחלושעותכמהלאחד
מהכפריםההיודיםאתרכןודודאמין,קרפציווהרישיי,מהעיירות

הרגיעזהדברלקאטקישקס.לעבודנועדוכולםשבסביבה.

מתכווניםאמנםשהגרמניםיתכן :בלאזדייהיהודיםאתבמקצת
לרבותהיהודים,כלהועבדויוםבאותועודגיטו.כאןלכונן
משפחותהאנשיםאתצופפוכאןלקאטקישקס.לאזדיי,יהודי

תיילגדודהיההמקוםבקסדקטינים.אשדבדרגשיםמשפחות
מזויינים.ליטאיםשמדוומסביב
לעבודה.קברצרת·קבוצותהאנשיםאתהוציאויוםמדי

י·אדמה nתפוגדם-300 ,תפללחםגדם 200נתנובתחילה

מגיפתגםפרצהוקטנו.המנותהלכואטאטליום.לנפש
רפנובגבינהשהתחמקוהיוורעבו.סבלואנשיםדזינטדיה.

מצרכי·תמררתחפציםמחליפיםהיושםהסמוכים.הנפדיםאל
הורשהכאשדבאהפודתאהקלהנדבות·מזון.מקבציםאומזון

במשקיהם.כפועליםיהודיםלהזמיןהסביבהמןאיכריםלכמה
שקיבלוהאנשיםלגיטו.לשובחייביםהיהודיםהיוערבלעת
שלדם.המנהעלבגיטרמוותריםהיועבודתם,במקוםמזון

וסידורםהעבודהחלוקתשלהפנימייםבענייניםהכלל.לטובת
(אדבעטס·אמט),משדד·עבודהעסקבקבוצותהאנשיםשל

הקימוהגיטרענייניבכללטפלכדייהודים.הועמדושבראשו
ובראשםהעיירותכלמנציגימורכבשהיהמיוח,דועדהיהודים
בלידברעשהלאהואאולםמקופציווה.אסטדומסקיהרוקח

גםבגיטוהיתהמלאזדיי.גדשטיןהרבעםתחילהלהיוועץ

היוהאנשיםחיימועטה.היתהשסמכותהיהודית,משטרה

עבדולאבעיניו,כטובבהםלעשותהיהיכול"גוי"כלהפקד.

ליטאישוטרנתןפעםפשע.ומעשההתעללותללאיוםכמעט
לאיש,קראהשוטרמרדומין.רילנםקייהושעשלבמגפייםעיניו

 ...המגפייםאתוחלץניריההמיתו
מלאזדיי,בנותשתישהגיעה.משמועההגיטונסעדאחדיום
לעיירהיוםיוםהובלוקנטודובסקי,וגולדהאדיוביץשיינה

 27בי,ביוםמהעבודהכשחזרוהגרמני.הקרמנדנטאצללעבוד

במקוםאוזניהןשקלטושיחהעלבסודסיפרובאוקטובר,

הממונהשהיהממדיאמפול,הגרמניהקרמנדנטשםביקרעבודתן.

מעבדלו.כפוףהיהמלאזדייהקומנדנטוגםהמחוז,עלהצבאי
הקן·ביניהם.שהתנהלהלשיחההיהודיותשתיהאזינולקיר

"שלו"שהיהודיםעלמלאזדייזהנגדהרעיםממדיאמפולמנדנט
הצטדקמלאזדייהקרמנדנט ...היאחרפההלא-בחייםעודם
חיוניות,עבודותממלאיםהםליהודים,הואשזקוקואמד,

 :רצעקהמדיאמפרליהתרגזונחרצים.טוביםארמניםמהםורבים
ענה "!החזיתאלתשולח-ולאתפקידן,אתלמלא"עליך

לאובזהאיש·מלחמה,אני,"חייל :מלאזדייהקרמנדנטלו
 " ...תפחדיני

זעזעהמרותכנפימשק :בן-רגעחושמלבגיטומצב-הרוח

מהגיטוחמקובלילהמחר.יוםלקראת,החרידםהאנשיםאת

מאחראולםובשדות.איכריםאצלמחבואלהםלחפשאנשים
הדוחות.יום·ירמייםכעבודשקטומיוחדיםמאורעותהיושלא

 :לבוביושרובטחובקומנדנטתקוותםאתתוליםהחלוהאנשים
בסוףואמנם,בידיו.הנתוניםהיהודיםעללהבאגםיגןדואי



והסב•בהאל•סה•הרך•שלקבר·האח•סעלהאנדרטהג•לר•

 ת'ב'"הועברו·ז.עצמות•הס ,ררנס·אוז ' s:tקדר'קברעלהמצבה

בור•לנההקברות

ה s:tרא'ב•עררהסב'בהארס•אן•הוד'של•ם nקבר·א

הנאצ'ם ·ע-:~-חקו rד :n•·iדה-vער"ד'ואיrהב•עויrהונאוהנרזח•םתופוג

ועודפאנש•שוקו•סוק•דבור,אנישוק,•הודישל•ם nקבר·א

פאנשישוק,אנ•שוק,קדושי ל:..·סרוק ך•·-'עקבר·האח·ם חס":'-'ע

עידיייייסרקייןבוו



אייראגולהלקדשויים nקכר·א

כוסרימאנץלקדושיים nקכר·א

לביתהועברושעצמותיהםאניקשס,יהודיקברעלהמצבה
כווילנההקברות

אניקשסלקדושיים nקכר·א

בסררימאנץלקדושיים nקנר·א

והסביבהכירז'לקדושיים nקכר·אאניקשסלקדושיים nקכר·א
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'אגר iלקדושיים nקבר·א

וקיבארטוירבאלןלקדושיים nקבר·א

וירבאלןלידוקיבארטוירבאלןיהודישלהרצחבמקוםשהוקמההראשונההמצבה

ז'אגרלקדושיים nקבר·א

והסביבה<זרסיי>אז'רנילקדושיים nקבר·אוישטינץלקדושיים nקבר·א



רקרש•דר,יס··ז .זמ•ר·ז':-קדוש·•ם nקכר·א

והסכ'כה•ורכורגלקדוש'•ם nקכר·א

רהסכ'כה•גונהלקדוש'•ם nקכר·א

רקרש•דרולס•'ז ,זמ'ר·זלקדוש'ים nקכר·א

קו;י'"•נ· ·-:'"דק~ c·nכייי·א vיקו:-·דיז"לס· .זמ·י·זלקדיzי"ים nקכר·אעלים nזי--פר



והסביבהלזדיילקדושיים nקבר·א

והסביבהלזדיילקדושיים nקבר·א

והסביבהייק'מזלקדושיקבר·אחים

מריאמפוללקדושיים nקבר·א

מריאמפלולקדושיקבר·האחיםעלבאזכרהוהסביבהלזדיילקדושייס nקבר·א
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וסי•·וזוו•ה ,סמ'ל"ז;וק~קדוז:ז•'ם nא·קכר i(גכר'םמרסשלקדוש••ם nקכר·א
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ס oבפא•וב•בה oוה 'פוניבזלקדושיים nקבר·א

פלונג•אןלקדוש••ם nקבר·אשוקיפ•לוולקדוש••ם nקבר·א
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ואילרליטא,עיירותבכלכמעטההיודיםנרחצוכנראוקטובר
בחיים.עדושנותרוהיחדייםניןהיולאזדיייהודי

נתנוולאלגמריהגיסונסגר , 1941באוקטובר 30 ,'הנירם

שהרוצחיםהאנשים,ראומרחוקלענודה.לצאתלאנשים

המיזz.טרהלקציוםנוהיהודיםבדייהם.ואתיםהולכיםהליטאים
"הולכים :בקרירותענהוהואהדבר,לפשרו·זz.אלוהוהליטאית

זהוזמןימים,כמהתארךזוענודהבשבילכם.נורותלכרות
רביםהחלוזו"הסברה"לאחר ,, ..לחיותלכםנשארבדיוק

אחריהם.ירוומרים tוה·חזקהחיתההשמירהלברוח.מנסים

אחדיםהרוגיםוגםשנתמסרפצועיםכהמלגיסוהוחזרוביוםנו

ההיודים.את"להרגיע"ראש·המשטרהנאננוקרלמחרתהיו.

מקוםכלהגיון.ללאהיא"הבריחה :ואמראליהםפנההוא

אףאיןהארץ.פנימעלהיהודינמחקגרמני,רגלנושדורכת

ואתםבשבילכם.המוכןהכדורמםנימחסהתמצאובהפינה

עלהקץיבואבואוקבוע,קרובוהואאח,דיוםהיחדיים.לא
שהם".מקוםבכלההידויםכל

והדלתותהחלונותכלאתוסגרוהצריפיםאתהגיפוהליטאים
רמזרן.מיםללאכלואיםישנוהאנשיםונמוטות·נרזל.נקרשים

איש. 1soכ·הראשוניםהלילותנשנימהצריפיםנמלטוזאתבכל
היהודיםאתהוציאו ,)נ".zז•תמרחשון(י"גבנובמבר 3 ,'בביום

שםמטר. 3כ·ססמרחקלבורות,והוליכוםמהצריפיםעירומים

נירםהצליחלאאישנפש.-1,600כו eנסביריות.אותםרצחו

אולםהגרמנים,נתנוזהל"מבצע"ההוראותאתלהימלט.זה
שהיוהםהליטאיםכמשקיפים.רקהשתתפוהםהרצחבמקום

רוצחיםקבוצתגםהשתתפהברצחוהמבצעים.הפעיליםכאן

 •ממריאמפולליטאים
קשה,נפצעומהםכמההטבח.לפנינמלטורביםכאמור,

יחדלנורותסחנוםהרצחוביוםלגיסו,בחזרהוהובלונתפסו

בידינהרגומהנמלטיםרביםוהתשושים.החוליםשארעם

והיוהנתפסיםאתלרצוחהליטאיםחדלוזמןלאחרהאיכרים.

איש,-35להתפוסיםמספרהגיעכאשרבמאסר.אותםשמים

נשארוהנמלטים 180מכלרצחום.ושםלקנר·האחיםהובילום

גרשטין·מיכנונסקי,רבקה :אנשים 6המלחמהגמרעםבחיים

ונת·•~בעגיסהוהאחיותקולייסקימרים ,ף!דבמיכנובסקי,זאב

-כהןגדליה ;מווישיי-חמילבסקי ;מלאזדייכולם-קויפמן
מרודמין.

מצבהנלאזדייחוסלו ,tיהעיירותהיודיהקימוהמלחמהאחרי
בליטאית,צוייןהמצבהעלבקאסקישקס.אשרקברי·האחיםעל

 1,535הבורגניםוהלאומניםהנאציםהפולשיםרצחוזהשבמקום

וטף.נשיםגברים-לאזדיימחוזאנשי

המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

מרחקקאטקי·~קס,נכפרקבר·האחיםמסומן ,'בחלקבליטא"

מספרמהחורשה.מערביתמטר 300מלאזדיי,אחדקילומטר
 • 3.11.41;התאריךאיש 1535-הנרצחים

מקוררת

ירושלים.כהן,גדליה ;ומתגןמיכנובסקי,וזאבוחנעדויות

ליגום
) LIGUMAI ( 

ליטא,שלבצפונהשאורלי,במחוזנמצאתליגוםהעיירה
משפחות-30כבהחיוהשואהבשנתלשאוולי.קרובהוהיא

היודיות.

התחילוומדי 1941ביוני 30נ"לעייהרנכנסוהגרמנים
שוטרי·נטלובעיירההשלטוןאתוהרצח.ההתעללויותהגזירות,

סרטיםעםשהסתובבוה"אקטיביסטים','וכןהליטאיים,העזר
ת·ידם. nנאתליהודיםוהראושרווליהםעללבנים

כעבורבייקנאיץ'.ליערהובאומהם 40הגברים.נרצחוקורם
אחרחלקאליער,לאותווילדיםנשים 150הונאואחדיםימים

ים. nנקבר·אונקברונרצחונו,

כשניהיער,בשולינקברוברונם,יהודיםהמקום,מאנשי 25
מליגום.מזרחיתק"מ

מצבה.עליהםואיןמגדוריםאינםקברות·האחים

המוני"טבחבספרשפורסמהקנרות·האחים,ברישמת

ליגוםבסביבותקנרות·האחיםמופיעים ,'בחלקבליטא"
 :כדלהלן

 5-4האחד :אתריםנשנייוקנאי,'ץיער-המקום . 1

 ; 1941יולי-הזמן ;צפונהק"מ 4והשנילליגום,מזרחיתק"מ

נפש. 150ובשני , 40אחדבמקום-הנרצחיםמספר

-הזמן ;מליגוםמזרחיתק"מ 2היער,בפאתי-המקום . 2
 • 25-הנרצחיםמספר ; 1941שנתשלשניהמחצית

וכקרורת

יבנה.אולמן,פנחסעדות

לידוביאן
) LYDUVENAI ( 

ק"מ 15כ·ליטא,שלבמרכזהקטנהעיירההיאלידוניאן

ראסיין.לעיר·המחוזצפונית

יהודים.עי~רותכמהבהחיוהשואהבשנת

בשנתלידוניאןיהודיקורותעלישירותידיעותלנואין

 :ברשותנואשרהמקורותמןכמהלהלןהשואה.
המוניאטבחבספרשפורסמהקברות·האחים.ברשימתא.

לעיירהסמוךפדוביסה,הכפרשבקירנתנאמר, ,'בחלקבליטא"
 1941שנתבאוגוסט 16 • 15ב·ים. nחנר·אנמצאלידוניאן,

נפש. 120-115ו~םונקברונרצחו

 ) 351עמ' ,'ב(חלקהקטנה"הליטאית"האנציקלופדיהב.

עםיחדהגרמניםהפאשיסטיםרצחו 1941בובנת t 'מוסרת

בקירבתהדוביסה,נהרעלהמקומיים,הבורגניםהלאומנים

מתושביחלקוניניהםסובייטייםאזרחים-300כלדיוביאן,

לדיוניאן.יהודיאלהשהיולהניחישלדיוביאן.

ליודווינובה
) LIUDVINAVA ( 

למריאמפולמערביתק"מ 9מריאמפול,במחוזקטנהעייהר
לאליטה.בכיוון
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לנואיןיהודיות.משפחות 25-20בהחיו 1923בשנת
השואה.בשנתהיהודיותהמשפחותמספרעלמדוייקותדייעות

שימשהמקוםשכןמשפחות, 20-15בהשחיולחשוב,זעי

נפש.לאלףקרובהיההתושביםומספרלסביבהמרכז
 1ב·נרצחושםלמריאמפול.והובאונעצרושההיודיםידוע,

מריאמפול;יהודיעםיחד 1941בספטמבר
מריאמוברל). :(ראה

ליטאיהדות

לייפון
) LEIPALINGIS ( 

חיוהשראהבשנתליטא.שלבדרומהסייגי,במחוזעיירה
יהודיות.משפחות-100כבה

לייפוןמיהודיחלקניסהגרמניה-בריה"ממלחמתכשפרצה
לעיירה.חזרווהםבידםעלהלאהדברלבריה"מ.להימלט
החלואשרליטאים,"אקטיביסטים"מאורגניםכברהיובמקום

ליהודים.להתנכלמדי
 11.9.1941 ,'הביוםבוצעהלייפוןבהיודיהראשונההאקציה

לטבחהוצאווילדים,נשיםגברים, 155תש"א).באלול(י"ט
סיירה.הנהרשלידהקתוליבית·הקברותבקירבת
שלמרקרחלגילתהלרצחהיהודיםאתשהובילובעת

ברוצחים.קשיםדבריםוהטיחהקולההרימההיאהתנגדות.

למוות.והיכרהעליההתנפלוהליטאיםדמ.לווים
שנשארוהיהודיםהגבריםנעצרותש"בראש·השנהבערב

הקסרקטינים.ברפתותנכלאושםלאולקניק,והובאובלייפרן
על·ידיודקשנה,אולקניקבניעםיחדהובלו,היוםלמחרת

הלי·מצדההתעללותלאיישישוק.הליטאיםה"אקטיביסטים"
רכךאנשים, 3-2נורוק"ממחציתבכלאיומה.חיתהטאים

ברפתותהיהודיםאתכלאובאיישישוקאיש.כ·סדבדרךנורו
ימיםאוםנרתש"ב.גדליה""צרםעדהוחזקוכןובבתי·המדרש.

כלנאנסו.נשיםביותר.סאדיסטייםעינוייםתוךעליהםעברו
הורדוטובמעילאוומגפיםנלקחו,הערךבעליהחפצים
יוזאסהיווהשודההתעללותבמעשיביותרפעיליםמעליהם.
(זהאוסטרובסקיסוליקונס·רצלובססטרשרנסאס·יוזבדרריס,
איישישוק).שלהליטאיהאזרחימפקדההיההאחרון

באיישישוקהתרכזו , 24.9,1941גדליח","צוםשלהיוםבצהרי

הרפתותמןלצאתנצטוווהיהודיםהסביבה,מכלשוטרי·עזר
חזקהבשרשרתהוקפוהםאנשים. 4בנותבשוררתוהלסתדר

שרק·הסרסים,למגרשוהובלורמכרנרת·יריהשוטרי·עזרשל
לשכבכלוםנצטוומידקרשים.שלגבוההגדרמוקףשהיה

ומ.גרשלתוךאוסטרובסקיס.פקדהזאתהפעולהעל •הארץעל
למסורדרשוובצעקות·פראליטאיםשוטריםשלכנופיהפרצה
צריךהיהאחדוכלגדול,סלהוצבהמגרשבאמצעהכל.לךם,

שעתייםבמשךבינתיים,לו.שישאתבוולשיםהסלאללגשת
שעייפועדברזל,ובמוטותבמקלותהיהודיםאתחיכורצופות,
אחד.מכלנזלדםנקי.יצאלאיהודישוםוהפסיקו.המכים

מבתי·היהודיםכלשלהריכוזפעולתנמשכהערבלפנותעד
והאורוות.הרפתותהמדשר,

הלילהכלמגרש.באותובמעגלשכוביםהוחזקוהעצורים
יירה.הואלקוםמישהויעזשאםוהתרו,משמרות/'זסתרבבו

רכוביםס.ס.אנשישישהלמגרשנכנסואחר·חצותאחתבשעה

נשיםהוציאובשוכבים,מרובההתעללותאחריאופנועים.על
שלמזויינותפלוגותשתילמגרשבאוהיוםכשהאירואכסון.
ועלגבריםקבוצתהוציאולקום.הגבריםנצטוומידליטאים.
נשמעושעותשלושכעבורלשכב.להמשיךפקדוהאחרים

קבוצתוהוציאוהליטאיםחזרוזמן·מהלאחרמרחוק.יריות
היהדוילבית·הקבררתהובלואלהמכרת.תוךנוספתאנשים

שעהרבעכעבורהמגרש.מןמטר 500במרחקשהיהבעיירה,

לכלברורהיהעתהומכונות·יריה.רוביםיריותנשמעושוב

לירותהתחילוהשומריםויללות.צעקותופרצומתרחש,מה
ישראל""שמעוקריאותהצעקותבמקום.נהרגואנשיםושלושה

הופיעולירות.ופסקונבהלואנשי·המשמרגםהחלל.אתפלחו
אמררךם,שיירגעו.היהודיםאתלשדלוהחלואחריםשוטרים

נמסרואףנשיםלשתירע.כלאירעלאשהוצאולקבוצותכי
מעלשיוריםאלאעובדים,הםכיבהםנכתבמבעליהן.פתקים

מקום,בקירבתפרותשרעו.רועים,גםלהפחידם.כדילראשיהם

אתלהרגיעהליטאיםהצליחוכךדברי·שקר.לאותםהצטרפו
פרצושעותשלושלאחרלשתיה.מיםגםהובאוהאנשים.

בשורה.להסתדרהגבריםכלעלוציוולמגרשה"אקטיביסטים"
הנשים.ביןהסתתרומהגבריםרביםממקומו.זזלאאיש

קברצות·קבוצותהיהודיםאתלהוציאהחלוה"אקטיביסטים"

אתגםומצארחיפשוהםופרגולים.בקתות·רוביםמכותתוך

קבוצות 2גםהוצאויוםבאותוהנשים.ביןשהסתתרוהגברים

חלילהלמשךבמגרשהושארווהילדיםהנשיםיתרונורו.נשים
ס.ס.אנשיעםיחדליטאיםאנסרשובלילהבאותוחשבי.
"שבתערבלמחרת,אמותהין.לעינירבנותבנותיהן,לעינינשים

באיישישרק.הנוצרי·הקברותביתקירבתאלהועברושרבה",

מותן.אתמצאוהןבחןשהתעללוואחרילהתפשט,נצטוושם

והושלכוושוסעורוסקוהילדיםבורות.בשניחייםנקברורבות
לבורות,

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת
 :כדלקמןבלייפוןקבר·האחיםצויין ,'בחלק

הקתולי,לבית·הקברותמערביתלייפון,העיירה-המקום
-הנרצחיםמספר ; 11.9.1941-הזמן ;סייהרהנהרליד
וילדים.נשיםגברים, 155

מקורות

מס'ושם""ידארכיוןתאריך),ללא(מינכן,ליפשיץבדלעדריות

מס'שם, ,) 7.3.1946(מינכן,מאיישישרקסוננזוןשלום ; 154/66

103/42 • 

לינקובה
) LINKUVA ( 

היוידם. 625נחבפקדן 1923בשנתשאורלי.מבחוזעיירה

חסוב·נסיגתעלנודעכאשרהגרמנים,לפלישתהשניביום
נירםהמזרח,לעברבורחיםמלינקובהיהודיםגםהחלוייטים,

וראשיתהליטאים,ה"אקטיביסטים"לפעולתםיצאוכברזה

ליהודיםלעיירהמחוץאדברחםהיודים.לרצוח-ההיצעדם
שברחו , 19כבןאברהם,רבבנושלרסברגבלייזררירוהבורחים

לקבורת·ישראלזכרעודהשנייםאלחמשפחתם.בניעםיחד
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בגדודיהעיירהמלאה ,'גביוםלמחרת,בלינקובה.בבית·העלמיז
מנוסתםבדרןהגיעו,גםלעיירהנסיגםת.בדרןהאדוםהצבא

הכפראלאחרים.וממקומותמשאורלישנמלטויהודיםלמזרח,

ללינ·רבים.יהודיםהגיעולינקובה,בקירבתפאמושיס,ההיודי
הסמוכה.פושוויטיזמכירידההיודיםבהנשארורגםנמלסוקובה

כניסתעםבלינקובההכלליתהיהודיתהאוכלוסיההגיעהכך
בקירוב.נפש-1000ל , 1941ביוני 28בשבת,לעיירההגרמנים

הליטאיםה"אקטיביסטים"באו , 1941ביוני 29 ,'אביום
מחדש.שנתארגנהבמשטרהיתייצבוההיודיםשכלבתביעה,

והםהיהודים,ברדיפתהיוזמהאתמעתהשנטלוהםהליטאים

מפקד·ההשמדה.פעולותכלאתבלינקובהביצעובלבד
שלבמשסרת·הגבולרתקציןלשעברסינטאריס,היההמ·זtטרה

ונכבדיםביליאצקאסהכומרגםהיוהראשייםיועציווביןליטא,
נוספיםרביםוכןבמשטרהשהתייצבוהיהודיםנוספים.ליטאים

אבאשלובמחסניםקפולייריצחקשלבאורווהונכלאונעצרו
היכרם, :באכזריותהאנשיםעונושםבר.רלייבגירששאולקאן,

בימיםשלמים,וימיםהעייהר,נכבדישלזקניהםאתגזזו
 30 ,'בביוםומזרן.מיםלהםנתנולאיולי,בראשיתהחמים

 20-18בגילכולםצעירים,עשרההוצאובתמוז),לה'(אורביוני

ערדהובאו,שהצעיריםסיפרו,ליטאיםחזרו.לאהםשנה.

הקאתולי,מבית-הקברותרחוקלאבור·החרל,אללילה,באותו
אחרוןזההיהלהימלט.הצליחאחדרקביריות.רצחוםשרם
במקומרתוהתחבאבסביבהנדדשנהכחצישנה. 18בןקאן,

בגימנסיההלימודיםלספסלחבריובידינתפסלבסוףשונים.

ונרצח.הליטאית
בלילהה"אקטיביסטים"שרבהוציאוהצעיריםרצחלמחרת

אטקרצ'"ליערהובאונולםוהקשישים.המבוגריםהיהודיםאת
נרצחו.ושםמהעיירה,ק"מ 3כ"מוטא,הנחללידירנאי

הוצאובוקר,לפנות 4ב"בתמוז), ' T (ביולי 2 ד',ביום

נשיםגברים,-שלמותמשפחותמיוחדתרש··מהלפימבתיהם
ביחדפליטים,ובחלקםהעיירהתושביהיושברובם-וילדים

הצבאשלמכוניות-משא-4להועלואלהאנשיםאיש. 12sכ·
שוחררווהילדיםהנשיםכשאורלי.לבית·הסוהרוהובלוהגרמני

שהוצאהשניה,קבוצהצר.אחדבחדרנכלאוגברים-57ןמי,ד

לבית-הסוהרבכללהגיעהלאבעגלות,מלינקרבהיוםבאותו
מלוויהם.הליטאיםבידיבדרךנרצחונולם .לעירלארגם
 .ובנרמפרשוויטיזדרדמןברדב·הרבגםהיוהנרצחיםבין

להםמצארלאמבית-הסוהר,ששוחררווהילדים,הנשים
רביםנרצחובדרךללינקובה.וחזרוכשאורלימגוריםמקרם

ברצעהבהפרקררי,העיירהאתבדרכםשעברואלהבעיקרמהם,

יחדונרצחופוקרויליהודיצורפוהםהיהודים.עלהאקציהאז
בעל·האחרזהשלברפתותנכלאוללינקובהשהגיעואלהעימם.

שםבעיירה.שנשארוההיודיםכלנמצאושבהןדרידסרן,זרד
כשכרעיים.עודהציבורכלעםיחדהתענו
היודיעלהכורתעלהבתמוז)(כ"ח 1941ביולי 23ב"

שלהשקאפליירנהת iלחגאהאחרוןנירםזהההילינקרבה.
בלינקרבה.הקתלויתבאיפרכיהפארברובהנהרגותהליטאים,

אטקוצ'יונאי,יעראללערך, 700היהודים,כלאתהוציאוזהנירם
 :הליטאיםבמיוחדפעיליםהיוזהברצחאח.דעדבורררשם

סימונ·יאנאוסקאס,סינטאריס,יאסרקאיטיס,הרוקחשלהבנים 3

טרא•זtקא,האחיםסטומבריס,רפובילאסיונאסהאחיםאיטיס,

עברו 1944בשנתהגרמניםשלנסיגתםעםרעו.דיאסאביצ'יוס

הכיבושבאזוריומשעןחסותלהםמצארראח"כלגרמניה,אלהכל
והאנגלים.האמריקאיםשל

שםהתענוכשאורלי,בבית·הסהררשבכלאוהגברים, 57
מזרןללאצר,בחדרצפופיםהיוהלוהטיםהקץיבימינוראות.

"לחמם"המרכזיתההסקהאתמסיקיםהיועדרוהליטאיםרמים,

ליערירם·ירםהובלובגרפם,החזקיםמהם, 30הדי,ודים.את
בררות,בחפירתאותםהעסיקושםמשאורלי,ק"מ-15כקוז'יאי,
שאורלייהודישלהגדוללקבר·האחיםמכןלאחרששימשו
-10בכולםנודרבעבודה,הועסקושלאהגברים, 27והסביבה.

בבית-הסוהר.אזשנמצאומשאורלי,יהודיםעםיחדביולי,

הגברים 30מבית·הסרהרהוצאוכשאורליהגיטרהקמתעם
לגיסו.הרכבסרהםרגםיהודים, 1soכ·ערדעםיחדמלינקובה,

מאחרשאורלי,יהודישלממצבםיותרקשההיהמצבם
אתהכירואלהמלינקרבה."אקטיביסטםי"השתתפושבאקצירת

בושהכירומיכלבמיוח.דלהםמתאניםרחיולינקרבהיהודי
להשמדה.מידנלקחמלינקובה,באכי

היהשאורליבגיטרהראשונותהאקצירתאתשעברואלהגורל
בגרמניה.למחברת-ההסגרהוצאוהשרידיםהמקום.יהודיכגורל

להשתחררזכרהאמריקאי,הצבאבואעם , 1945מאיבראשית

לינקרבה.מיהודי 4רקממחנרת·ההסגר

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :כדלהלןלינקרבהשבסביבותקבררת·האחיםמסומנים ,'בחלק
צפונית-מזרחיתק"מ-3כיורגאיצ'יאי,הר-המקום . 1

גברים 32-הנרצחיםמספר ; 3.7.1941-הזמן ;ללינקרבה
ונשים.

צפרנית·מזרחיתק"מ-4כדורארירקאי,יער-המקום . 2

גברים.-200נ-הנרצחיםמספר ; 7.8.19 ,! 1-הזמן ;ללינקרבה

ק"מ sכ·(אטקרצ'יונאי),ראסלקישקיאייער-המקום . 3

הזמן ;ראסלקישקיאיהכפרבקירבתללינקובה,דררמית·מזרחית
יולדים.נשים-300כ-הנרצחיםמספר ; 5.8.1941-

בליטא"המוניב"םבחהנזכריםהתאריכיםבידהתאמהאין :הרעה

בעדויות.הנזכריםאלולבין

זבקורות

קובץ ;קרצ'מראהרן ;ירושליםבר-כהן,ירכבד ;קאןלייבעדריות

שאבלי"."פנקסירושלמי,א. 11860עמיא:חלק"ליםע','

לצקובה
) LECKAVA ( 

-12כלטביה,עםהגנרלעלליטא,שלבצפונהקטנהעיירה

מאז'ייק.מעיר·המחרז·מערביתצפוניתק"מ

יהודיות.משפחותכעשרבהחיוהשראהבשנת

לשלוטהחלואשרליטאים,לאומניםהתארגנובמקרם
למקומרת·ובשלחונעצרוהיהודיםכלבעיירה.סדר"ו"לעשרת

היושנעצרוהמשפחותשביןידועוהסביבה.במאזיייקירכוז

ברהאוז.והללפרישמןהאחיםשני
מאז'ייק.יהודיעםיחדונספונרצחוכולם

זכקורות

 • 1960וילנה, , 48עמימאשימות","העובדותמהסידרהנשכח","לא

מאז'ייק) :(ראה
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מדינגיאן
) NAI ~ MEDING ( 

בכיורןמריסונה,צפונית-מזרחיתק"מ 13סלו,במחוזכפר

הכפר.באמצעעוברחמיניהנהרפלרנגיאן.
נרצחוהןיהודיות.משפחותכמהרקבכפרהיוהשראהבשנת

בכפרבכפר·האחיםונקברותש"א)בתמוז(כ"ח 23.7.41ב"

בדרךמפלרנגיאןרחית rדררמית·מק"מ-2כירבאשישרק,
לו'אראן.

המרבי"טבחבספרקבררת·האחיםברשימתהרשוםלפי

כנראהשים,רבגברים 22מנוחםתוהבקבר·אחיםמצארבליטא"

יהודים.כולם

מקוררת

תל·אניב.מלץ,שמואל

םלונגיאן)(ראה

מוורוטש
) MAURUC::IAI ( 

בשנת .גרדל~ררהמהעיירהק"מ 8במרחקקרבנה,במחוזכפר
יהודים.שלאחזרתמשפחותבהחיוהשראה
לפיבמאורררטש.היהודיםאתהקודרתעלפרטיםלנראיו

יהודיעםיחדנרצחורשםלגרדל~ררהכולםהרבארשרנותעדריות
(ראה 1941שנתבספטמבר 2רה·באוגוסט 28ה"ביןהסביבה

דר"ח·יגר).

הנהרשפתעלררה, $tמגרדל .כקילומטרנמצאקבר·האחים

יו$סיה.

 •גזולזורה)(ראה

מוסניק
) MUSNINKAI ( 

 1923בשנתרילקרמיר.במחוזליטא,שלבמרכזהעיירה

משפחות 65כ"בהחיוהשראהבשנתיהודים. 351בהבתפקדו

יהודיות.

ליטאים,"אקטיביסטים"במקרםהתארגנוהגרמניהכיבושעם
המקום.כשליטיעצמםעלהכריזואשר

השלטוןעםקשרלהםשהיהאלהכלנעצרוראשוןכצעד
לארגוןהשתיירמבני·הביתשאחדהספיק,ליהודיםהסובייטי.
שיעצרוכדילברית·המרעצרת,לברוחניסהארשברחארסובייטי

לררילקרמירוהובאונעצרוכןהמשפחה.כלאתלהורגויוציאו
לברית·המרעצרת,נמלטשהבןעלקרצ'מרמשפחתשםונרצחו

השלטונותעםיחדנמלטוהבניםשניכיעל-וימאןחנן
ה"אקטיביסטים"רצחוהחייטלריןמשפחתואתהסובייטיים,

לאלברית·המרעצרת,לברוחניסתהשהבתעלעצמהבמרסניק
לעיירה.וחזרההצליחה

מקרהבכלאמתלה,בכלהשתמשובמקרםה"אקטיביסטים"
וחסריהמושפליםהיהודיםעלופחדםחיתתםלהפילכדיפעוט,
ואתבניאשאברדם,·יצחקר'הרבאתאסרואחדיוםהמגן.

וקשירתבריגולאותםוהאשימובוזקשלמה·יצתקר'השרתט
באאחדערב :ביותרפשוטהחיתהלכןהסיבהלמר.דקשר

אחרילבית·המדרש.סמרןשהיההרב,שללכיתרהשוחט
הרבביתלכיתר.השוחטאתללוותהרביצאביניהםשוז~רחחר

מתהלכיםזקניםשנישוטרראהתחנת-המשטרה.בקירבתהיה
למחרתרקבבית·הסרהר.רחבשםעליהםהתנפלבשיחה,ושקרעים

להוציאם.היהודיםהצליחוהיום
 1941ביולי 23מה"רילקרמירמחוזמפקדשלפקודתולפי

עליהםהיהמגוריהם,מתחרםלצאתהמקוםיהודיעלנאסר
מצרכי·לקנותעליהםנאסרהצהוב,המגן·דרדטלאיאתלענוד
 .וערדמהאיכרים,מזרן

אחווהלושחיתהקררניק,ראובןלמשטרהנקראאחדיום
לקלוטירכלשלוהמשקאםנשאלהואלעיירה.קרובבכפר

גםוהואחיוביתחיתהתשובתומרסניק.יהודיאתולפרנס

קררניקמרשרבנקראימיםכמהכעבורבכתב.זאתאישר

תשובתועלחזרושרבשאלהארתהנשאלשרבלמשטרה,
שיעבירולחשוב,החלומרסניקיהודיובכתב.בעל·פההחיובית

ויתפרנסו.יחדיחיויעבדו,שםקררניק,שללמשקראותם

קשהזה.ברעיוןלהשתעשעלאומלליםניתןספרדיםימיםרק
במקרםה"אקטיביסטים"תרכניתאתשינוהגרמניםאםלקבוע

כשברע,ד'נירםאחרת,ארכךהסחה.תחבולתזאתשחיתהאר

ה"אקטיביסטים"פשטו ,) 1941בספטמבר 3 (תש"אבאלולי"א

דברי·אתלקחתכולםעלופקדוהיהודיםבתיעלהליטאים
הרליכרםמשםלרחוב.ולצאתובגדיםארכלשברשותם,העדן

גםהביאו(ררינטערשרל).רבבית·הכנסתבבית·המדרשרריכזרם
הפרידוהקטנות.ומהעיירותהסמוכיםמהכפריםהיהודיםאת

לבית·הוכנסהקבוצהרכלוהילדיםהנשיםלבידהגבריםבין
חמורהשמירהתחתבמעצרהחזיקרםהלילהכלנפר.דכנסת

לביתכולםאתהעבירוכברקדלמחרתבמיוח.דוקפדנית
במקרםלעבודמועבריםשהםלהםנאמרשםהמקומית,המועצה

הועלוהיהודיםוכלאיכריםשלעגלות 50הגיעולמקרםאחר.
הובלוכולםמזרייך.שומרגםנתלווהעגלהכלאלעליהן.
רייטקרשקיס,לכפרהובאווהילדיםהנשיםלרוילקרמיר.בכיורן

וילדיםלנשיםמקרם·ריכרזשימשזהכפרמררילקרמיר.ק"מ sכ·
גםוהילדיםהנשיםהובאוממרסניקלאלהנוסףהסביבה.מכל

ברגרסלאווישרקג~דררביץ,ששרריל,גלרואן,שירררינט,מהעיירות
הבוקרולמחרתבאורוותסגוריםאותםהחזיקוהלילהכלרעוד.
נרצחו.רשםלפיגוגיההובלו
רוכזושםלררילקרמיר,קרובבמקרםהחזיקוהגבריםאת

"ספורט"בתרגיליהלילהכלעונוהםהסביבה.מכלהגברים
והילדיםהנשיםאתשחיסלואחריותשושים.עייפיםשנפלועד

לקבררת·האחיםאותםהביאוהעגלות,עלהגבריםאתהעלו

ונקברו.נורורשםבפיברנהי

תש"אבאלולי"גכשברע, ,,נירםמרסניקיהודינרצחוכן

 .) 1941בספטמבר 5 (

לררילקרמירממרסניקהיהודיםאתשהסיעומהאיכריםרבים

לראותרחינוהדרןבצידיעמדוהםלבתיהם.לחזורמיהרולא
הגבריםמראההיהלדבריהם,למורת.היהודיםאתמוביליםאיך

ללאהיוכאילוונראותנועהללאבמשאיותשכברהםמחריד.

לגבריםהוזרקושכאילושמרעה,הפיצוהאיכריםיים. n·nרר
 ...מורתזריקות
אותםלהוציאשהחלולפנילד,ימלטהצליחויהודיםכמה



 309השדהערי

נתפסורובםבסביבה.איכריםבבתימקלטמצאוהםמהעיירה

-ומ::יפחתוקרוביקראובןלהשתחררוזכובחייםשדווונרצחו.
בנות.ושתיבןאשה,

םקרדרת

פתח-תקוה. 1(אינגלאדיםחנה :פתח-תקוהקרוניק,ראובןעדויות

קיי'זמ
( ~fAZEIKIAI) 

 .לטביהעםהגבולבקירבתליטא, ל~·בצפונהעיר-מחוז
יהודים.-1000כבהחיוהשואהבשנת

 , 1941ביוני 25 ד',ביוםלעירנכנסוהגרמנים

"אקטיביס·במקוםהתארגנוכברהגרמניםכניסתלפנייום

כמושל-המחוזבעיר.הממשלסדראתקבעואשרליטאים,טים"
וממלא .סגנופצ'רליס. ,לשעברהליטאיבצבאהקולונלנבחר
ה•יאקטי·בראשגםשעמדטרטילאס,לשעברהקפיטןהיהמקומו

סמארסקאס,יוזאסנחמנהה"אקטיביסטים"מפקדכסגןביסםים".

היהודים.כלפיבאכזריותושהצטיין

ובמחוזבמאז'ייקהיהודים""בעייתאתלפחודדרךבחפשם

שהיוהגדולים,האסמיםעלעינהיםאתה"אקטיביסטים"שמו
לץהגרמניעל·דיישםהרקמהבזמנו,~נטה.הנהרבקירבת
התבואה.גרגרילאכסוןאסמי·עץולדיהגדולה·קמחטחנת
לריכוזמתאימיםה"אקטיביסטים"לראשינראואלואסמים
והסביבה.מאז•ייקהיודי

לעזובהיהודיםכלעלהשלטונותפקדו 1941יוליבראשית
לפקודה.נשמעושלאהיולביח·המדרש.ולעבורבתהיםאת
הודיעההיאלמפה.פניהד"ררופאת-השינייםהתנגדהכך

ה"אקטיביסטים",על·ידילמוותונורתההביתאתתעזובשלא

ילדה.עםיחד
שםהוחזקוהיהודיםמקום·מעבר.רקשימשבית-המדרש

ד"רהיהודיהרופארקלאסמים.הועברור·כך nואימיםכמה
הוחזרבעיר,זקוקיםהיולעזרתואשרקרונגול,דאופסיי

למאז'ייק.
מעלהגבריםוהנשים.הילדיםמןהגבריםהופרדובאסמים

פשרקסניאי,לאחוזההועברוהשארוכלבמקוםהושארו 15גיל
טירקשלה.העיירהליד

במאז'ייקשונותלעבודותמובליםהיוהיהודיםהגברים
בתחנת·סבלותבעבודותאותםהעסיקובמיוחדובסביבה.
לאכלי·עבודהשוםואכזרי.קשההיהלעובדיםהיחסהרכבת.

היולפעמיםבידיהם.זות zלעוצריכיםהיוהכללהם.ניתנו
יותרבמקומותלפרקםכדירכבות·משא,עםיחדאותםשולחים
היהו·אתאילצוכאלהבמקריםהגיעו.לקרטינגהועדרחוקים

ברגל.לחזורזים

הגבריםכלהוצאותש"א)באב 'י( 1941באוגוסט 3ב"

בקירבתמשם,הרחקלאשנחפרולבוררת,והובאומהאסמים
"אקטי·ופלוגתקבוצות·קבוצותהובלוהםהיהודי.בית·הקברוח

ביריות.אותםרצחהביסטים"

קלמןפתאוםהתרומםוהפצועים,הנרצחיםמביןהבור,מתרד

 !ישתוקלא"דמנו :הרוצחיםבפניהטיחרםובקולרחמיל

לע.דאותווהשתיקהדבריואתקטעהידהי ''!תבואהנקמה

באוגוסט 25ב"סטכנוויצ•ירס,סטאסיסמסרהרצחמהלךעל
הסובייטית.בליטאנגדוהתנהל :iבמשפטשנחקרבעת , 1958

גםהשתתףכיסיפר,השארוביןברצחהשתתףעצמוהוא

שבועות 3-2שםשהוחזקולאחרבאוקמיאן.היהודיםבמעצר

הובאוכולם ...למאז'ייקהיהודיםכלהובלובבית·המדרש
המש·מפקדיהגיעוהיוםלמחרתלאסמים.והוכנסולטירקשלה

 .יהודיםיירוכיוהודיעו,גרמניםקציניםבלווייתממאז'ייקטרח

המשתתפיםמתאים.לדבריו)("הונורר",שכרהבטיחוליורים
אתהובילההשביחשמרה,האחת :קבוצותלשלו•~חולקו

ביןהיההעדירתה.והשלישיתלבורות,מהאסמיםהאנשים
שללמרחקעדאותםהביאוגרמנים.היוהמפקדיםהיורים.
בורותשלושההיובמקוםהיהודי.מבית·הקברותמטר 8כ·סס

הראשונההשורהאנשישורות.בשתיהסתדרוהםגדולים.

רבזמןעברלאמאחוריהם.עמדהוהשביחברכיהםעלכרעו
נפלוהראשוןבמטח "הראשונההיהודיםקבוצתאתוהביאו
מקרוב.בוירו-הרא·ז~וןבמטחנהרגשלאמיאיש. 30-20

למראהרעלונעשהלדבריוקבוצות.חמשברצחהשתתףהעד

היוריםמקבוצתהסתלקהואהקרבנות.וצעקותהרבהדם

רצחלבורות.מהאסמיםהיהודיםאת•;;.הובילהבקבוצהוהמשיר

ביניהם,דיברוה"אקטיביסטים"שעות.כחמשנמשךהיהודים

בערי·נערמוהמומתיםחפציאי•זz.-2000כחיסלויום•זכאותו

שבר·כללקחתהמשתתפיםהורשוהפעולהמ'זtבסתיימהמוח.

הטובים.הבגדיםאתלחטוףהצליחוביניהםהחזקיםצרבם.

יותרוחליפת-גברים.נעלייםזוגותשנילחטוףהצליחהעד
הנרצחים.מןשנלקחודברי·הערךאתהמשתתפיםחילקומאוחר
נסעומכןלאחרטבעות·זהב.ושלוש"אומגה"שעוןנפלבחלקו
במשקהלבםהיטיבוהםדשנה.לסעודהוהסבולמאז•ייקכולם
פרווה,מנהל·המשקלוהוסיףלאוקמיאןבשובולרוב.ומזון

קטנים.דבריםכמהועודגבריםחליפת

והילדיםהנשיםכלאתהחזירו , 1941באוגוסט 5 ',גביום
מהעיר.קרונגולדד"רגםהוחזריוםבאותולאסמים.מטירקשלה
תש"אבאבט"זבשבת,באסמים.הוחזקוימיםארבעה

בעליהן,נרצחולידםאשרהבורות,אלכולםהוצאו ,) 9.8.1941 (
ובניהם.אחיהםאבותיהם,

וההיעשרשלבקבוצותהובאוהןראשונות.הובלוהנשים
קבוצות,בשתיגבריםעשריםעמדומאחוריהןלהתפשט.עליהן
לרא·ז~האחד :אחתלאשהנ·ז~קםמכווניםמהםשנייםכל ר,~;·אכ

לבורות,הנרצחותגוויותאתלהטילגמרוטרםוד ;s: •לגב.והשני
פוקדיםשניה,קבוצהמביאיםהיובחיים,כשעודןולפעמים

עד ...חלילהוחוזר ...לבורותרמ·זzליכיםיוריםלהתפשט,עליה
חיה.נפשנותרה·ז~לא

יותרזרןמצארכאןהילדים.חרדהגיעהנשיםאחרי

מסביבוארוכה.גדולהתעלהלתוךכולםאתהשליכו :"פשוטה"

הילדיםזעקותבילדים.רירוה"אקטיביסטים"התהלכולתעלה
אוחםשפכווסי,דעפרהרוצחיםהביאואזהשמים.אתהחרידו

-הילדיםאחתחחםוקברוהבוראתכיסוהתעלה,לתוך
יח.דגםרחייםפצועיםמתים,

טירק·זzלה,וקשבה,סיא,דיהודינרצחומאז'ייקיהודיעםיחד

ואחרים.ולקליק ,לןפיקז•ידיק,

הוועדהדו"חהואהנרצחיםמספרלקביעתהיחידהמקרר
במאז'ייק.שהוקמהועוזריהם,הנאציםפשעילחקירתהממלכתית

ביןוכתבההדו"חאתהוועדהסיכמה 1944בדצמברב·ד
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הררזזנטה,נהרעלהגשרשבקירבתבאתרביקרהכיהאשר,

במקרםמאז'ייק,מהעירק"מ-3כבמרחקההיודי,בבית·הקבררת

נסיגת(בעת-1944ן 1941בשניםסובייטייםאנשיםנרצחושם

הגרמנים).

 :קבריםחמישהבדקההורעדה
-עומק ,'מ 4-ורחב ,'מ 17-ארון : 1מס•קבר . 1
היואשרשרנה,גילבניבני·אדם,עצמותבמצאו .'מ 18

חפציםנמצאוכמו·כןבגדים.ושיירינעלייםסי,דעםמעורבים
וכד.'סליםספלים,כגוןשוניםאישיים

-עומק ,'מ 4-רוחב ,'מ 14-אורן : 2מס'קבר . 2
מעורביםשונה,גילבניגוויות,שרידינמצאוכאןגם '.מ 1.6

בסדי.

-עומק ,'מ 5-רוחב ,'מ 40-אורן : 3מס'קבר . 3
אלההיובמיוחד.גדולהגוויותמספרההיזהבקבר '.מ 1.8

הםיח.דמעורביםכשהםוילדים,נשיםגברים,שלגוויותיהם
השני.עלהאחדשפופים,כפופים,-שוניםבמצביםנמצאו

חלקהמבוגרים.שלאלועםמעורבותהיוהילדיםגוויות
בבורמשפטית-רפואית.בדיקהונבדקומהבורותהוצאומהגוויות

גוויות. 1,800נקברוזה

-עומק ,'מ 3,5-רוחב ,'מ 14-אורן : 4מס'קבר . 4
שיירינמצאוכליל.וקרבותהגוויותנמצאוזהבקבר .'מ 2

בגדים.

-עומק ,'מ 2.5-רוחב ,'מ 4.5-אורן : 5מס'קבר • 5
בדיקהונבדקוהצואואשרגרויות, 16נמצאוזהבקבר '.מ 1.5

באוגוסט 6ב·שנרצחוהאנשים,נמצאוכאןמשפטית-ופראית.

התחתונים.בבגדיהםכולםנשים,-4וגברים 12אלההיו . 1944
טוב.דינשתמרוהגרויות

נמצאושנבדקבאתרכיהוועהד,קבעההממצאיםכללפי
גרויות.אלפיםלארבעתמעל

שהגיעהטיגר,חהיועזובים.שוממיםנשארוקברות·האחים

עלהקברים.במקוםביקרהכימספרת , 1946בשנתלמקום
טיטאדמתשלורחבותארוכותשוררתמתמשכותגדולשטח

עםהסידהתערבבשבהםמקומותישלבן.סדיפסיועליהן
ורדר.דנעשהצבע mהדם

המקוםזהההימגודרת.חיתההקדושבמקוםאחתפינהרק

הקבריםשנרצחו.הליטאיםהקומוניסטיםקברותבמצאובר
שישהיהנראהפרחים.בזריומקושטיםמסדוריםהיוזרבפינת

עיןבאןיעזובים,נשארוההיודיםקברותבהם.המטפלתיד
הקדושים.הקבריםשורותעללהשגיחקררנה

בטירקשלה,שרידשלובעזרתומאז'ייקשרידיבמאמצי

שחרר.שישלוחעםמצבתוהוצבההמקוםרי·כן nאגדור

בליטא"המרבי"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :כדלהלןקבר·האחיםמופעי ,'בחלק
מהעיר,ק"מ 3היחרדי,בית-הקברותמאז'ייק,העיר-ךמ,קום

-הנרצחיםמספר ; 1941-1944-הזמן ;הרואטנהבהרעל
וילדים.נשיםגברים, o, 4ס oכ·

מיסיאד
) MOSEDIS ( 

מסורת

"ידררזנברים,צבי ; 1670/1555רשם""ידרייף,חנהשלעדרםת
 ;טיגרחיה ;וחוברת-בלוןרגיטחפלרקראיטה ; 1779/16תרשם"
כפר·םבא.-ריציקישרה

בווילנהשהופיעהמאשימות","העובדותמהסידרהנשכח","לא

רהםפררתיים,הפוליטייםלמדעיםהממלכתיתבהרצאה

לסלנט.שקודבידקרטינגה,במחוזקטנהעיירההיאמיסיאד
יהודיותמשפחות 35בהחיוהשנייההעולםלמלחמתעד

בערן).נפש, 150-130 (

-23בלליטא,פלישתםלמחרתהעיירהאתכבשרהגרמנים

מקרמייםבריוניםציירוכניסתםלפניערדערב.לפנותביוני
יהודיםצעיריםמספרההיודים.בתידלתותעלשחרדיםצלבים

לרוסיה.להימלטהצליחו
נכלאושםב"קלויז",להתרכזהיהודיםכלנצטווביוני 24ב·
החת·גםהתחילהמהרהעדמהמקום.לצאתלהםניתןולא

הלכוכאשר ,'אביוםבאנסן.ונשיםנתלשוזקנים :עללרת
מעיןלערוךואילצוםיהודיםמספרהוציאולכנסיה,הליטאים
הריצווכןהשני,אתלעבורמנסהכשהאחדריצה","תחרות
בציעוההתעללותמעשיכלאתלצלב.מסביבזקניםיהודים

עםשוחחואשרגרמניםשניהגיעואחתפעםרקליטאים.
כמעטניתןלאלהיודיםוהסתלקו.הליטאיםכנופייתראשי
לצרכהים.לצאתהורשולאוהםולשתות,לאכול

מכןלאחרועינום.ב"קלויז"היהודיםאתהחזיקושבועיים
הלןוחלקבעגלותהובלוחלקםלקרטינגה.שקודזרןהובילום

בשםצעירונערהקהילה,מנכבדיהודם,אליעזראתברגל.
העגלה.מאחוריקשוריםהובילוכ"ץ,יעקב

ה"שאוליסטים",מעוןבקירבתבשקו,דנורוהגבריםמרבית
עודהחזיקוהנשיםאתיולי.חודששלהראשונהבמחצית
לטאטא-שחורהלעבודהאותןמוביליםהיובשקו.דכשבוע

יחדאותן,העבירוזמןכעבורלבנים.ולשאתהרחובותאת
כולםעונושםבקרטינגה.היהודיבית-הקברותאלהילדים,עם

לתחתוניםעדלהתפשטנצטווובקרשים,באלותהרבוקשות,
עדנשמעוהאומלליםשלוהיללותהצעקותלמוות.ונורו

לידהזורמיםשמי·הנחלסיפרו,המקומייםהאיכריםלמרחוק.
זההיההנראהככלהקרבנות.מדםאדומיםהיובית-הקברות

 , 1941יוליבסוף

מצבה,הסובייטייםהשלטונותהקימובקרטינגהבבית-הקברות

כיצוייד,המצבהעלממיסיא.דוהילדיםהנשיםנורובובמקום
(שמו·הקומוניסטיהנוערחברותליטאיות,שלושנורובמקום

כמובןכלולים"אחרים"במושגאחרים.גםוכןמופיעים)תיהן
 ...היודים

העיירהמיהודיכמהמיסיא.דמיהודיאיששרדלאבמקום

ומחנות-הריכוזקובנהגיטואתשעברולאחרבחייםשרדו

לברית-המועצות.לבריחתםחזוות-ואחדיםבגרמנהי,

מקוררת

נתניה.מילנר,איטה ;כ"ץומאיראסתרעדריות

מליאט
) MOLETAI ( 

פרוץעםארטיאן.במחוזליטא,במערבעיירההיאמאליאט
יהודיות.משפחות-350כבהישברהשביחמלחמת·הערלם

עזכ • 1941ביוני-26החמישי,נירםלעייהרנכנסוהגרמנים
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לעזרוכדיליאטים,"אקטיביסטים"במקרםהתארגנוכניסתם
לםלרשים.

פעםמדיוהרצח.הביזההשר,דהחלדהראשוניםבימיםכבר
אתמתאמיםהירריחומארסיאןגשיטאפראישבמקרםביקר

ירנרשקיסהישי•זt,הליטאיהרופאלסרנהייזכרוהפעוהל.סרסי
נשארקולםההיודים.רדיפותעלמחראשראפייקיהט,והרופאה

לב.להםהרשםלאבמדבר.קרואקרל

שהיהמיכלוהחמיר.היהודיםשלמצבםהלןלידםמידם
וגררה.נאסרהסובייטיהשלטוןעםביותרקטןרל,קשרלר
כדימהיודי,להיפטרכלשהדרצדןהייהשלליטאיגםההידי

ויירצח.ייאסרשהאחרון

עשרותכמהרנרררנאסורהגרמניםלכניסתהראשוןכשברע

הארמוןמאחוריבאברלקה,בביצותרנקבררהמקדםמצעירי
לשעבר.

לארטיאן.הרצחכמרעדימרעבוהיההאסוריםמהיהודיםחלק
לרובכעיירה,שנותרוהיהוידםאתהוציאובאוגוסט 26ב·

שלרשההחזיקרםשםננית·המדרש,אותםרריכזרוילדים,נשים
תש"א)באלול 'ר( 1941באוגוסט-29במים.וכלימזרןכליימים

נקבר·רקבררםרצחרםרשםלווילנה,נדרןלעיר,מחרץהרציארם
אחים.

כמעטשרבים.במקומרתמחסהרחיפשרנמלטויהודיםמספר
בבתי·הוחזקוהליטאים,שרטרי·העזרעל·דיינתפסוכולם
ונרצחו.רארטיאןנמאליאטהכלא

יוזל,רבנונרטלביץנדלשלבמכתביהםישמזעזעתעדרת
המרות.להםשמצפהוידעונתפסראשר

ליסאי,בידילהפקידםפריהד,מכתבישנילכתובהצליחוהם
נארצות·הברית.לקרוביהםשיענירםכדיחסדם,ואישמכרם

אברהםלמראותםעביהר mהמכתביםאתמצאהליטאיתאשה
ננררקלין.סגל

 :נוטלניץבולהאבשלמכתנומתוןקטעיםכמהלהלן
המרדתלפניהאחרוןהפרדיהמכתבאתיקרים,וגיסים"אחידת

 ...אליכםיעבירורהראנוצרי,אצלומשאירואליכםכותבאני
 ...אלולבחודשהשבעהנירםכיריותרצחוהעיירהיהודיכלאת
מאליאטאחוזתמאחוריאחדנבררטמוניםמאלאיטיהרדיכל

ברחנושבוערת. 16נבררירוקהעםשכנתיאני ...לגסהעל·יד
בטנת.עשרהעכשירהשנה.ראשלפניחם,היהערדעירומים.
 ...נוראותסבלנוואנומארדקרהנוצרי.השנהראשמתקרב
ביניהםיהודים,שמרנהתפסראנמיסלישבאחוזתשמענופתאום

להתייצב.ללכתהחלטנו ...משפחתורבנישניפלסקיאבאהיו
שזההדעתעלמתקבלבנו.יירוומחראותנותפסרבדרכנואכל
לאוטיאן.שלחולכןקררםשנתפסואלהאתבאוטיאן.יקרה
כל . 1941בדצמבר 21ב·נורורהםאותםמצאנולאכבראנו

בליטא.כלשהיכעיירהיהודיאיןלאויינ.הועברהיהודיםרכוש
מלבונארבנצהאת ...יהודיםבליהעולםפניאתאנורואיםהיום
יהדויכלעםיחד , 1941כילוי-22בננרנשרוונציאןרצחו

 ...בליטאית"כתבוהנוצרי,אלתשובהתכתבוכאשר ...לנרנאר
רדודי"דדותי :נרטלביץיוזלמכתבשלהמלאהנוסחוהנה
בנית·הכלא,כותבאניהאחרוןהפרדיהמכתבאת !היקרים

מפשעחפיםקרבנותברברית.רצחניתבידנדיוןלמרות.כנידון
חבללברברים.ישתוקלאההרוגיםדםאלפים.באלפינפלו

לא-לחיותשהתחלנובלינפלנואור.שליפהעולםלעזרב
באושר.חיומסיים.אני ...עצמותינומתגולליםהיכןיידעו

המושדמנרסלבץייוזלהמסור,אחיינכםהיפה.העולםמןתיהנו
לפניימיםכמהר, mמבית·הס , 1941בדצמבר 21ב·במאליאס

המרות".

קברות·האחיםרשומים ,'בחלקבליטא"המוני"טבחבספר
 :כדלקמןבמאליאט

מ' 350העיר,ממרכזאחדקילומטרמאליאט,-המקום . 1

כאוגוסט 29-הזמן ;מאליאטר-ילנההכביששלימיןבצד
וילדים.נשיםגברים,ד ooכ·-הנרצחיםמספר ; 1941
מ' 500באברלקה,ביצרתהנקראאתרראושה,משק . 2

הנר·מספר ; 1941ביוני 29-28-הזמן ;האחוזהמארמון

 ,-60כ-צחים

זבקורות

ולזרדוברריוזלעל-ידישהומצאונוטלביץ,ויוזלברלמכתבי

אשדו.דםריש,משהעדות ;בלומברג

מרטש
) MERKINt!: ( 

לערןק"מ 30כמרחקליטא,בדרוםנמצאתרוjטש j!מהעיירה
וביימומרצ'נקההנהרותשפןלידאליטה,לעיר-המחוזדרומית

סטאנגה.והנחל

יהודיות.משפחדת-350כבעיירהחיוהשניתמלחה"עלפני

ברית·עלהתקפתםלאחרמידהעיירהאתהקיפוהגרמנים
מןאחדיהדויאףלבריחה.הדרכיםכלאתוחסמוהמועצות
מרכזעלהגרמניתהפגזהלאחרלהימלט.הצליחלאהעיירה
קורת-גג.ללאנותרוההיודיםמשפחדתורובכלהברת,העיירה
המקומייםהליטאיםהבריוניםהתחילוהגרמניםכניסתעם

העממיבנית-הספרמורהמאטולייטיס,עמדכראשםלהשתולל.
ועתההמקומיתה"שאוליסטים"אגודתמנהיגההיהואהליטאי.

התחילופקודותיולפיהעיירה.יהרדישלהשמדתםעלניצח
בימיכלשהיפעילותשגילואלהאתכיחודהיודים,עוצרים
גוז'נםקי.חירשהצעירהיההראשןוהקרבןהסובייטי.המשסר

שכידהיםכאתיםליטאיםאותורצחוקרבנה,ברחובהעיירה,בלב
במקרם.רקבררהר

הובילו , 1941כיוני-24ה ,'גיוםלמלחמה,השלישיביום
ובינהיםהיהודיםהעצוריםאתהיהודיבית-העלמיןאלהליטאים
קרפלמן,יצחקפרגצקי,שמואל-דברילקין,דודגרלדמן,רובוט

גורל,בורלחפרראותםאילצוקריקשטנסקי.מנחםקררריץ,דב
הטילואףהימיםבאותםבברר.רקברוםנירהיהרגוםראחרי·כן

רהסביערם.הניימןלתוךהיודיםכמה

ויהודיםבעיירההמתיחותכמקצתרפתההללוהרציחותאחרי
ידיעותהגיעובינתייםלהם.יניחועתהכיבלנםהתנחמורבים
בבניאחזהחרדהקרבנה.ביהודיהאיומיםמעשי·הרצחעל

הרריםבקרבנה.עבדוארשלמדרוקרוביהםבנהיםלגורלמרטש

לקרבנה.לנסועמיוחדים,קשייםללארשירנרת,וקיבלוהשתדלו
מבניכמהקרוביהם.אתלהצילואצרעגלותשכרוכךלשם

אחדמיקלישנסקי,מוטלגםוביניהםלעיירהחזרומרטש

חבוששהיהבליטא,פרעלי·צירן·שמאלשלהפעיליםהעסקנים

על·דייושוחררהסובייטיהשלטוןבימיתמימהשנהבכלא
פוליטיים.אסיריםערדעםיחדהגרמנים
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להגתוררלעבדונצטרדמרטשדיהדדירביםימיםעבודלא
(שדלהדיף).חצר·בית·הכנסתנקבעכגיטדאח.דמורכזבשטח

-והגבריםה"קלדיז",בכניןהצטדפפדהקטניםוהילדיםהנשים
שלומשמרגדר·תיל·דדקרניהזקףזהגיטדבבית·המדרש.

שלרעדהדקםבגיטדלד.מסביבהועמדחמושיםליטאים
ייינ·בצלאלסידרנסקי,אברהםהמזרההשתתפוברהיהודים,

קשריםלקשורניסרהוועדאנשיבעלי·בתים.כמהועודשסייד
מאמצהיםכלאולם ,בגיסוהחייםעללהקלכדיהליטאיםעם
עברדת·כפיההיהודיםעלנגזרההגיטוהקמתעםלשוא.היו

ההריסותאתלפנדתהמורהבהשגחתהרליכוםירם·יוםכללית.
וחרבות.ולנקותבעיירה

זהדברפרטית.לעבודההיודיםלהזמיןושדתקיבלוליטאים
שהיהמיזדוניות.כוונותמתרדהליטאיםמןרביםבידינוצל

"אישית"עתהמזמיןהיההיודיה,אויהודי,עם"חשבון"לו

חופרתבן;שפלרת,בומתנקםוהיהלעבודה,כאילוהיהודי,את
הליטאים,בעזרתמרכיבים,הגרמניםהידלפעםמפעםומכות.
אותםוזzמעביריםלהםאומריםיהודים,גבריםשלקבוצות

בכידוןהגבריםאתהוליכוואמנםאליטה.לידלמחנה·עברדה
בדרךמקרם·עברדה.לשוםהגיעלאמהםאישאולםלאליטה,

אימתכלופחת.הלךבגיסוהגבריםמספראדתם.רוצחיםהיו
מתרוצציםהאנשיםהיוגבריםקבוצתלהרכבתגזירהשיצאה

מאצ'ירלסקיס,סגנוארמאטרלייטיס,אצלשרנותבהשתדלרירת
הרעילזהכלאולםהגזירה,רועאתלהעבירכדישוח,דמתןתרד
קצר.לזמןרק

בוררתבחפירתהיהודיםאתמעבדיםיהתחילואוגוסטבסדף
היחד·בקרבהמתיחותלבית·הקברות.מימיןהגדרלידאורכים

ובאה.הקרבההסכנהאתמעטיםרקראוזאתבכלעלתה.זים
עדהאנשים.התנחמד-מלחמה"לצונימיתקניםהם"אלה
לפתעהגיטרהוקףערבלפנדת . 1941בספטמברה·זשבא

 :בורריםדבריםובפיהםחמושיםליטאיםשלכבדמשמרעל·דיי
 " 1הסוף-בנדקרמחרהיודונים.לכם,האחרוןהלילה"זה

מיכל·דדר ,,הישיש,הרבבגיסו.ליל·שמרריםהיההלילה
שמים,שםלקדשהקהלאתרערדדהעדהלפנידרששטופל,

 !לבראתאחרלאישראלעםוגאולתמתקרביםהמשיחימיכי

נדקר,לפנותלמחרתכלרך.אברהםר'גםהשמיעעידודדברי

ולהשאירממקומםלצאתהיהודיםנצטוו , 1941בספטמבר sה·
האנשםי,הובלובית·הכנסתמחצרבגדיהם.אתאףהכל,את

היחרדי,בית·הקבררתאלוגידופים,מכרתתוךעירומים,כמעט
נשמעלאהכל,צעדוובשקטזרמםהחפורים.הבוררתלמקרם

בחררהוברחהקפצההיריות,החלוכאשרהבוררת,לידבכי.קול
תפסדהאחריה,רדפוהליטאיםאולםקרז'בניק.חנה·ליבהאחת,
קרראריצ'ירס,שלבהנהגתונרצעהגדולהטבחארתה.גםורצחו

מרטש,יהודישלהוותיקבן·ביתםבמקדם,המשטרהמפקד

ומהכפריםהעיירהמתושביעשרותכמהשלובהשתתפותם
מסביב.

להימלטסגלוסימהליבההאחיותבידיעלההטבחלפני
התחבאוזמן·מה . 16כבתוהשביח 14בתחיתההאחתמהעיירה.

נתפסולבסוףבסביבה.נדדוראחרי·כןמכרים,אביריםאצל
כעברונתפסוהםגםאךובתר,גוז'נסקיידרלגםנמלטוונדרו.
רבהבפומביותשםובררועונולמרטש,הובלוהםשבוערת.כמה

השוק.בכיכר

-בספטמבר 10ב·להרוגבמרטשהוצאודר"ח·יגרלפי

נפש. 854בס"הילדים, 276ו"נשים 355גברים, 223
המלחמה,אחרימצנרתהרצנוהנרצחיםשלקברותיהםעל

גדר.הוקףכולווהמקום

מקררות

 jפרדס-נץבלנקנשטיין,שרה jמסריקכפרשמאלי,מלכהעדויות

רוגובסקי.חיינהמאתמכתב ;יבנהקבוצתגוטמן,שושנה

מריאמפול
)~ MARIAMPOL ( 

מחוזעירבליטא,המרכזיותהעריםאחתהיתהמריאמפרל
למעלהתושבים, 10כ·ססס,מנתההיאששרפה.הנהרגזרתעל

יהודים.מהםמשליש
על·מהאווירהעירהופצצה ,שחרעם , 22.6,41 ,'אנירם

ראידלהחשמלאיקלרניק(ביניהםאיש-20כנהרגוהגרמנים.ידי
להברתאחוזההיתההעירכלהקונדיטוריה).בעלגררדרן
בז'ניצ'ירס,ריטארטר,כמרשלמיםוחרבותתחתם.קרסווהבתים

מצארקררת·גגללאשנשארוהיהודיםלתלי·חדברת.היון, 1$פר
נפגעו.שלאבבתי·יהרדיםמחסה

 , 23.6.41ה" ,'בנירםלמחרת,למריאמפרלנכנסוהגרמנים

שהוליכוהדרכיםכלאתולחסוםהעיראתלאגרףשהצליחולאחר
נרצחורביםלחזור.נאלצוהעירמןשבוחרהיהודיםרובמזרחה.

לברית·להגיעהצליחומעטיםרקלחוזרים.שארבדליטאים,בדיי
המועצות.

בעלילותרביםהיודיםנעצרולכיבושהראשוניםבימיםכבר
ררעלדל),(פרסטערהריקה""החורשהאלמרכליםהיוהםשוברת.

נרצחו.רשםרילקרבישק,בכיורןמהעירק"מ 4כ·

הגרמניםמלבדלעבודה.נדקרמדילצאתחרייברהיהודים
(שטראססען·הרחובות""זקניגםהביצועעלפיקחווהליטאים

לנזרקהיהתפקדיםראשוהיהודיםמקרבשמרנועלטעסטע),
רבחק·במשק·ביתהועסקוהנשיםמשתמטים.בבתיםאיןאם

להוציאעליהםהיהבעיקרהריסות.בפירוק-והגבריםלאות,
לחצצןחלצבן,הגדולות,האבניםאתבתי·העץ)(שלמהיסודות

אברהם·זאנר'ובראשםהקשישים,הכבישים.אתבהןולתקן

הרחובות.בכיבודלפעםמפעםהועסקוהעיד,שלרבההלו,
למראימפרלמברית·המרעצרת 1946בשנתשחזרזמננו,א.
בפרנואתריחדשגררהליטאים,שכנירמפיעדריותרגבה

והתנגדותגבורההופעותעלהמספריםבשםמוסרטרפר,'ץ
טרפרץ',בפרנושגרראלהמביןבמיוחדיהודים,צעיריםשגילו

עוזריהם.הליטאיםוה"אקטיביסטים"הגרמניםנגד

לסחובבארגרמנירז'נדארם"אקטיביסטים"ששנימספר,הדא
לעבודה.פפירביק,(זאבקה)זאב , 24ה"בזהיחדריהצעיראת

ה"אקטי·עמו.רוצחילמעזלעבודילדשלאלהם,הודעיפפירניק
האח,דשלררבהראתזאבחטףאזבכוח.לקחתוניסרביסטים"

פפירניקזאבקשה.פצעהשביואתוהרגוב"אקטיביסט"ירה

קדושים.מותרמתעינה

לרוצחים,בכוחהתנגדטררפיץ'מהפוכראגררדניצקימנדלגם
גםרננותיו.אשתומעלולהפרדיולעבדרהלקחתובארכאשר
במקרם.נרצחהוא

רביבהיםיהדריםצעיריםמספרעללור eס,זמננו,לדברי
בכיכר·השוקשניתלררררז'ביצקי,פלניצקירילקוז'ירסקי,האחים
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ולליטאיםלגרמניםבכוחהתנגדותשגילועלליטאיםקהללעיני
עוזרהים.

צו,טאוסאס :iג·ו.המחוזל :iמו·פיוסם 1941ביולי 1sב·

הכנסיה,ויטאוסו,ברחובותימרש ,tה'היהודיםעלנאסר ) 1 :לפיו
 ;ודאריוס·גיר!$נראומינופ!$סראס(רילקרבישק),דרנאלאיסיס

 ,מסעדותי·קפה, nבהעיר,גנירחצה,במקומותלבקרנאסר ) 2
ברחן·מצרכי·מזרןרכי::חנאסרה ) 3 ;זרמיםומקומרתספריות

עליהםהיההמצרכיםאחובדרכים.בחצרותבשורקים,ברח,

יקבעו,המועצותאוהעיר י:-·אר;:·מיוחדותבחנויותרקלרכוש
ליהודיםאסור ) 4 ;חיקבענה t 'ביזtעותהכלליותבחנויותאר

להכיןהיהודיםעל ) 5 ;לא·יהודיםשליררתיהם tבילה·ז.:חמש
(מגןמשושהכרכב-שלהםהלאומיהתואתולענודלעצמם

ס"מ 10-8שלבקוטרצהוב,בצבעלהיותצריךהטלאידוד).
מיגיל.הגבלתוללאמיןהבדלללאיהודיכללשאתווחייב

בבית·הסרהר.יושםהתוללאשייראה

אחריליהודיםהקניהשערתנקבעוהצרמפירסוםכתוצאה

מצרכי·המזוןשאספקתמאחרהלא·יהרדים.שלהקניהשעות

היוורביםמצרכיםללאהיהודיםרובנשארובשפעחיתהלא
ללחם.רעבים
רביםיהודיםהגרמניםריכזו tהכיבר'לאחרשברעותכמה
פילה nמבתי·הלהוציאעליהםציורשםהגדול.ביח·הכנסתבחצר

אחתבערימהלערמםקודש,ספריושארספרי·התררה~ת

(נגןמרזיקאנטחנןקפץהמדורה,הודלקהכאשרולשרפם.
הגרמניםחררה.ספרוהוציאהמדורהחרךאלבחתרנות)ובדחן
חנןואתהאש,אלשרברזרקרהרהספראתמידיוהוציאו

הכרתו.אתשאיבדעדרצחמכרתהיכרמרזיקאנט

להסיר :שפגשוגרמניחיילכללברךגםנגזרההיודיםעל
והמשטרההגישטאפרי tאנ'הראש.אתעמוקולהרכיןהכובעאת

היהודיםעלהיהבמיוחד .ההוראהביצועעלהקפידוהצבאית
העיר,במרכזהתנועהאתוכיורנושעמדוהחייליםמפנילהיזהר
זהבמקרםעבראחדיוםבית·הכנסת.שלידהרחובותבקרן

תיתחרא .לשעבר) .העברית(מהגימנסיהאאיררבצביהמרדה

הואמטבעו.ומפוזרמהורהראךלהפליא,ומנרמסמתוןאדם
התעוררלו.סטרהגרמניבירכו.ולאבחיילכנראה,הבחין,לא

מי,דנאסראארירבסטירות.כמהלחיילוהחזירלפתעאאיררב
נרצח.רבבית·הסרהר

רלהחגרררבתיהםאתלעזובהיהודיםשעלפקודה,יצאהביולי
בתיםובמספרזרלהריף) z :(בית·הכנסתשבחצרבבתי·החפילה

מעתהיכלוזהוצפוףמרוכזבמקרםגיסו.נקבעכאןסמוכים.

לקחתםלבזזם,-"יעילות"ביתרליהודיםלהציקהגרמנים
לפעםמפעםצעירות.ים iנז,בלילותלהוציארגםלעברדת·כפיה

וחזקיםצעיריםגבריםהיהודיםמקרבבוחריםהגרמניםהיו

למקומרת·ני~לחיםהםכיבאמרםהעיר,מןאותםומוציאים

התקבלולאידיעותרשוםנעלמיםהיויציאתםמרגעעבודה.

סמוכיםבמקומרתנרצחיםהיוהם :i 'נודע,מאוחריותרמהם.

ההיודיםהגבריםמספרבעירופחתהלךכךלמריאמפרל.
הצעירים.

לעבודותהנרעדאתלארגןהגרמניםתתחילואוגוסטבחוד:ו
ה"מרצינקס",גבעותלדיהקסרקטין,בסביבותבוררתחפירת

לכלברעדוהברררח ,t 'נודע,לצעיריםששרפה.מהנהרבמרחק·מה
קמההנע·ז~ה.עללהרריהםוסיפרוהביתהחזרוהםההיודים.

גזירתאתלבטלכיצדעצהטיכסוהיהודיםבעיר.מהרמה

הדלתות,כללשרא.היוהמאמציםכל .עליהםהמאייםהאסון
יבשר.הישועהמעיינותסגורות.נשארולדפוק,ניסרעליהן

המחוזמרשלאלהיהודיםעסקנינקראואוגוסטבסוף
עלהודיעלסקיס, s~בובראש·המשטרהעםיחדגרסטארטאס.

ונרחבגדולגיסוהיהודים.בחיילחולהעומדיםרבים·י:tיפורים

קסרקטיניוהסביבה.מריאמפרליהודיבשביללעירמחוץייקבע
כללידהים.יימסרושמסביב,והאדמההמשקכלעלהפרשים,

עניינהיםכלאתבעצמםהיהודיםינהלוהמלחמהחימ·ז:ךערד
והפנימיים.הכלכליים

עגלרת·ילדיםעלהעמיסוהםלדרך.עצמםהכינוהיהודים
והתרכזוימיםלכמהמזרןרכןלהםשהיודברי·הערךאת

השוקבמרכזכולםאתריכזוהשלטונותשנקבעו.במקומרת
יהודיםועררלבסקיהחזןאתהרב,אחהוציאואז"הלה".

אותםוגררולסוסיםבחבליםארחםקשרוזקן,בעלימכרבדים
דם.זובעד ,tהכבייעל

הפרשיםקסרקטיניבכירוןהיהודיםצעדוארוכהבתהלוכה

פריזינסקיבנות,שתיפרצולפתעהאחרונה.דרכםשזרהביברואז

אדירהבשירההצטרפואליהןעברית.בשירהשמרקלרסקי,רחבה
הליטאי.הצבאשלהקסרקטיןלבנייניעדהגיעורכךהיתר,כל

וכברהקסרקטיןמפתניאתלעבורהיהודיםהס'פיקראך

כאןבאורוות.אותםוצופפוביתםבנימעלהגבריםאתהפריזר

הכלשרבים,"ספורט"אימונישערתעלשערתאתםים tעריהחלו
מקרזלרבה·היהודיםאתגםהביאוהקסרקטיניםאללעייפםכדי

באוגוסט,-30הבשבת,סמוכות.ומעיירותמלרדררינרבהרודה,

אותןאלהוכנסוהופרדו,הגבריםקאלרראריה.יהודיגםהובאו
ה"ספררט".בלהותאלוצורפוהצפופותהארורות

לסוףלהתכונןיש tריהאחרונהדרכםשזרהביבר,ההיודים
רחמים",מלא"אלאמרקרנרריסרחיים·ררלררלר•זרחט zהוהמר.
ה'אלוקינוה'ישראלב"שמעכולםאתקידשהלווהרב

 !אחד"

מריאמפרלשלהקדושההקהילהיצאהוטהוריםקדריזz.ים
 .) 1.9.41 (א 11תשבאלולט' ,'בנירםהאחרונהלדרכהוהסביבה

אחדכלבוררת, 8חפוריםהיוהקסרקטיניםשמאחוריב·נ,מק
השתרעוהבוררתאורכו.מטרד oרכ·מטר-3למעלרוחבומהם

לקאלרואריה.בדרךמהגשר,ימינהח·ז~שרפה,נהרליד
 ,הבררותאלקבוצותקבוצותמהקסרקטיניםהובאוההיודים

מוסתרים.דברי·ערךבגסותאצלםחיפשועירומים.כ•זz.הם

הגרףובחלקיבפיותיהםגםמלחטטבמנערלאה"אקטיביסטים"
גירז'אדה,במשרוקיתמנצחהיההבגדיםהסרתעלהצנועים.

לשעבר.הליטאיבצבאסמלשהיהומנוול,גסטיפוס

היוראשונים :הבוררתאלמוליכיםהחלוהבוקרמשערת
היוכולםוהזקנים.הילדיםהנ·~ים,בארואחריהםהגברים,
אדישותכריער-ומטושטשיםורצוןכוחנטרלימערכים,
נצטרדהאנשיםהנעשה.אתלתפוסיכלו אל;:·לשער ;:·י .גמורה

בהםירדיםהידוהליטאיםארוכות,בשררותהברדבתרךלשכב

גםהיולשכרה,שתוייםהיושהרוצחיםומאחר .בתת·מקלעים
בילדיםחיים.ונקברונפגעושלאהיורביםביריותיהם.מחטיאים

ובמעדרים.באלותגולגלותיהםאתרוצצוורקכלל,ירולא

"אקטיביסטים"בידיבעיקרהטבחנרצעהגרנזנים, ל~·בהנהגתם

הידהאזרחיםביןהסביבה.מכלאזרחיםהמרךואתםליטאים

 v~rלמגבהתנדבותשבארגימנסיה,ותלמידיסטודנטיםהרבה
זה.
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מדר"חלמדיםאברונמהרמרידםנאותרשאירעמהעל
השלטרנרתשלהזרועהמעשילחקירתהמיוחדתרעדת-החקירה

בארקטרבר 6ב"בליטאשפורסמההליטאים,רערזריהםהנאציים

1944 • 
והעדר·עיניהמראהעלשבהסתמךהורעדה,קבעההשארביד

שלאחרובימים 1941בספטמבר 1שב·קובעת,היאשקבילה,ירח
לנהרבסמרךהקסרקטינים,בקירבתהגרמניםרצחרזהתאריך
-1,000רכוהסביבהממריאמפרליהודים 8,000-7,000ששרפה,

חפורהבררותשאתקבעה,הורעהדאחרים.לארמיםבניאנשים

ביצעוהרצחאתזר.למטרהכרוחםעלרהרבלרשנתפסואנשים
לגרמניםשסייעואנשיםארהגרמניםעל·דיישנקבעושוטרים
דרכירקרבעיהפקרדרתנותניהמפעילים,ליטאים).(היינו,

גרמנםי.הירהביצוע,

ראיה,עדיעל·ידישנמסורעדריותסמךעלקבעה,הורעדה
בברורת tכררעינהיוהנרצחיםבאכזרירתר.הצטיידשהביצוע

שלשררהכללברורת.מסביבשהרצנוממנרנרת·יריה,ונרדים
אדהמ.כשנכתמכסיםהידנרצחים

ראשוניםאחר-הצהרים. 4עדבברקו-10מהרצחנמשךכך

הנרצחיםרהחרלים.הילדיםהנשים,אחרהיםהגברים,נרצחו
אחר·מכרסים.הידאברי·המיןרוקלבוררת,עירומיםהרבלר

רארליהרצוןערדשלטלאוהילדים,הנשיםתרובהגיעהצהרים,
האנשיםאתהגרמנים.שקנערהכללים,לפילפעולהאפשרותגם

המתים,עלהעמידוהחייםאתסדר.כלללאלברורת,בכרחדחפר
דאגרלארבאלרת·גרמי.באתיםהילדיםגרלגלרתאתכשמרוצצים

בקסרקטיניםהאנשיםיסרריבאדמה.הנרצחיםשוררתאתלכסרת

כלחסריהירמהםשחלקלציין,ואריאיומים.הידהרצחרגעת
קיצונית,ורזיגנציהמידחדנפשיבעלפוןהיוכאילותגרנה,
שיכוריםהירמהרוצחיםניכרשחלקמאחרכיקבעה,גםהוערדה

חייםרנקבררהבוררתלתרדהרפלרמהנרצחיםששלישלהניחיש
פצועים.אד

מטרשלדשה :אחתבמתכונתהירקבררת·האחיםשמרנהכל
מטרושבעיםעומקםמטרשנילמטה,מטררשנילמעלהרוחבם

ארונם.

מקסימרבאס,יררגיסהורעדה,בקשתלפימסר,מלאתיארו
-1הכשנדע, 1בשכירםסיפר,השארבין , 1944בארקטדבר 4ב"

כררחר,בעלארתרהביאוהגדול,הרצחירם , 1941בספטמבר
הקברים.אתלכסרתמריאמפרל,מתושבימארחכמהערדעםיחד

 :דברויואלה
ומרשלהגרמניהקרמנדאנטבארהעבודההתחלת"לפני

למההסבירוקצריםכבארמיםרמלרויהם.גרשטארטאסהמחוז
שריקתונשמעהרבזמןעברלאההיודים.אתלרצוחצויד

הששרפה,לגזרתלעמק,בכיורןירדויםהחלרומהגבעהמשרוקית

בשוררתהובאוהגבריםהיחרדי.הלאוםבנילמורת,הנדונים
הילדיםהנשים,אתלהביאהחלדכאשרלגמרי.עירומיםכשהם

המובליםהסדר.לגמרינשתבשלמחצה,עירומיםכשהםוהזקנים,
אתבידהים.החזיקושהשומריםאחרדבררבכלבאתיםהרכר

הנשיםראתאיש 200-100שלבקבדצדתהובילוהגברים
מהגבעהזרמוהםאיש. 400-300שלבקבוצותוהילדים
גזרתעל ...דתישירלשיריחדחברוכאילוואנחותבקריאות
חקי·בשררהשומרים.שלשררותשתיעמדומסביבהששדפה

גרמנים.הירצדנית

כאשרמאוחר,ירתרלשכב,עליהםההיהבררות"בתרך

כלרדייתבכוח,ארחםדוחפיםהירהנדונים,משמעתנתערעהר
 ...עליהםמומטריםהכדוריםהיררמידהבוררתלתוךמכדת,
בחיים.בעודםבעפרמכסיםהירחצי,רארלישלישניכר,חלק

אשרסרבדצקי,מריאמפדל,בעירהמסחרמוסדרתשלהמנהל
זרועותיועלנשעןהתרומם,בחזהו,בכדררפצועבבררשכב

חי.יקברדהרולאאתרשיגמרווביקשהאדמה,לכיסוימתחת
היריותהספיקושתויים,ירתר,אדפחדתהיר,שהרוצחיםמאחר

והחדליםהזקניםאתמהאנשים.חלקרקלהורגמדרייקרתהבלתי
רוצצווהחייםהפצועיםראשיאתהחורגים.עלפשרטהשליכו

ומסרבבררותהראש.מרחוניתזהעינייםיצארמהמכותבאתים.

הוילדיםהנשיםמשהגיעו ...יחדוהמתיםהחייםאתבמגפיהם
עפר.עליהםושפכרלכדרותאותםהשליכורככניבצעקות
נוסדשכבראלהעםהבררותשפתשעלהצעקותהשתלבו
התנועעההאדמה ...חתנרעערבאדמהשכרסוהבררותבאדמה.

הקברים.אתלסדרארחנוהביאוכאשרהיום,למחרתגם

ערדעינילפנילשכוח.ניתןלאירםבארחועלישעבר"מה
פניהםדייהם,אתמהדםרוחציםכשהםהרוצחים,עומדים

הרוצ·התחלקךהרצחאחריהאש.כבאישהביאובמיםובגדיהם,
שםהעירה,חזרושיכוריםובשירתהנרצחיםברכושחים

הלילה".כללחגוגהרסיפר
רוזנפלדזרדד"רבכפן.נפשןטופריהרדירתמשפחדתשתי
הרעילאשרלבסקיהחזןעשהרכןרבתד,אשתואתעצמר,הרעיל
ילדיו.ושלרשתאשחראתעצמר,

ונהרגנתפסאולםהשחיטה,מגיאברחמרגרשילסקיברדך
וינקלשטיין.יההדוהואבחייםונשארששררהיחידמאוחר.רתר,י

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקברדת·האחיםברשימת
 :הבאיםהמקדמותהשארביןמופיעים ,'בחלק
הנהרבמורדלשעבר,הקסרקטיןשלהמיטודחשדדת . 1

זמן ;וידליםנשיםגברים, 5,090-הנרצחיםמספר ;ששרפה
 • 1941אוגוסטלסוףיונישלהשבחיהמחציתבין-הרצח

השמאליבצדטארפדצ•דאי),(לשעברגאגארידרח'סוף . 2
-הנרצחיםמספר ;מהכבישמטר-100כלודילקדבישק,בכביש

 , 1941ביולי 3-הזמן ; 100

 ; 100-הנרצחיםמספר ;במריאמפדלבית·הסדהרחצר . 3

ואילך. 1941שלהשבחימחציתה-הזמן
 iמסילת·הברזלבקירבתמארצינקאלניס,ההרבמרוד . 4

 • 1941ביולי 3-הזמן ; 100-הנרצחיםמספר
לדדילקן·בכבישהחמשייבקילומטררוח'רדי,חורשת . 5

-הנרצחיםמספר ;הכביששלימיןבצדמטר-150כנישק,
 , 3.7.1941-הזמן ; 400כ"

לשונסקאי,בדרךחששיבקילומטרשדנסקאי,חורשת . 6

 1,700-הנרצחיםמספר ;הכביששלימיןבצדמטר-200כ

-הזמן ;הסובייטי)מהצבאמלחמהשבדיי 1,500(ביניהם
3-13.7.1941 , 

מצבההמלחמהלאחרהקימווהסביבהמריאמפוליהודישרידי
קבר-האחים.על

מקוררת

"ידארכיוןקריינגל,דב-מבשח jרמת-גןכ"ץ,מרדכישלעדותם

אייזיקוביץ,אבא ;תל-אביבסגל,ראובן ; 2406/2477- 11ושם

ירושלים.מטיס,פרידה ;בת-ים ,דמבנראברהם ;תדרה

לויןלמשפחתגרוציואויצ'יוםפ.מריאמפולעיריתראששלמכתבו

בארצות-חברית.
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משקוץ

) KUICIAI ~ 1E !\ ( 

לדיהמחוזלעירדרומיתק"מ-6כמריאמפרל,במחוזכפר
משפחותשתיבהחיוקאזלרבררדדה-אליסה.מסילת-הברזלקר

ומשפחותיהם.הבשריבנרעםיחדסרבשלמה :יהודיםשל

אתליטאיםרצחולסביבההגרמניםפלשיתאחריכשבועיים
שרדיהין.נחיםהיכןידועאישואיןהמשפחותשתי

בזזו.רכושםאת

סקורות

יבנה. ,אולמןפנחסשלעדותו

נוואראן
) NAI ~ NEVAR ( 

מעיר-המחוזק"מ 14ליטא,שלבצפון-מערבהקטנהעיירה

סלז.
אוכלוסהימתוךיהודים, 95בנא,וואראןהתפקדו 1923בשנת

תושבים. 456בתכללית
 ) 689עמ' ,'ב(חלקהקטנה"הליטאית"האנציקלופדיה

על-ידינפש 150נרצחוהשואה,שנת , 1941שבשנתמוסרת,

היודים.היומהנרצחיםגדולשחלקלהניח,ישועוזרהים.הנאצים
שהידוילמדים,אנובטלזהיהודיםקוררתעלמהעדויות

לגירוליאיהועברומשםטלז.שלדילררישרביאןהובאוכא,רואראן
והסביבה.טלזיהודיעםיחדונרצחו
טלז) :(ראה

ניישטוט·טאווריג
) zEMAICIU NAUMIESTIS ( 

 .גרמניהעםלגבולקרובהטארוריג,במחוזעיירה
משפחות-120כבכיישטרט-טארוריגחיוהשואהבשנת

יהודיות.

למלחמה.הראשונותבשעותכברלעיירהפלשוהגרמנים
ברלרבץימשפחתזוחיתהלברוח.הספיקהאחתמשפחהרק

אחריקצרזמן .לניישטרטהמלחמהאחריחזרהגםזו(משפחה

מבני-ושלושהלארמניםליטאיםעל-דייביתםפוצץבואם
כהרגו).המשפחה

החייליםראשונינראובבוקר, 5בשעה , 1941ביוני-22ב

תסוב-הקציניםממעונותעליהםנפתחהאשבעיירה.הגרמנים

חיילים 14מתת-מקלעים.אשהמטירוהקציניםנשרתייטיים.

ביום,בוהגרמנים,עצרוזהלמעשהבתגרנהנהרגו.גרמנים
הלותרניתבככסיהאותםוכלאוהידויםגבריםשלרבמספר

שללטענותיהםשמעולאהגרמניםבעיירה.אשר(הגרמנית)

הכומרשהתייצבלאחררקהיורים.היוהםלאכיהכלואים,
התירומפשע,חפיםשהיהודיםוהעי,דהגרמניםבפניהליטאי

לבתהים.לחזורלהס

בעבודותההידויםהועסקולכיבושהראשוניםבשבועות
וכבישים.דרכיםותיקברבעיירהרחובותטאטאוהם .שונות

הפעילו.שהגרמנםיגדולהבמאפיית-שהדעבדורביםהידוים
רע.ההילאליהודםיחיסםליטאים.לרובהיומפקחי-העבדוה

ולאכמעטהגרמנים,מצדהפרועהההסתהשלמרותלציין,יש
לשכנהיםבניישטרטהליטאיםשליחסםהראשוןבזמןהשתנה

היהודים.

ולהצטופףבתיהםאתלנטושהיהודיםכלנצטוויוליבראשית
הש,סטה.נהרלדימוזנחרובעהחזירים,ברחובבתיםבמספר

מעיירותהגבריםכיידעו,הכלניישטרט.יהודישלהביטוהיהזה
החלומחנות-עבודה.אלהגרמניםעל-ידיהוצאוכברהסביבה

כtרררלעצמוארזאחדרכלליציאה,מתכונניםהגבריםכאןגם
אנשישלתורםוגםהימיםארכולאואמנםולבנים.בגדיםשל

הגעי.ניישטוט

רג,רמכיםנתנולא ,) 19.7,41 (תש"אבתמוזכ"דבשבת,
בארהםהצבאית.במאפיהלעבוהדלהיכנסהיהוידםלקבוצת
הנוצרי,לבית-הקברותמידהובלואבלהבוקר,בשערתכרגיל
הגרמנים,החיילים 14בשבילקבריםלכרותהעמידרםושם

בפאתטמוניםהיו(קודםהכיבושביוםהעיירהבמבראותשנפלו

ששארולאחרהעבוהד,אתשסיימולאחרדרך).לדישדה
לשרבלכולםנאמרהרחובות,אתלטאטאגמרוהיהודיםקבוצות
הכלל,מןיוצאללאומעלה, 14מגילהגבריםכללבתהים.

השעהלאחרבצהרים.-12בבית-המדרשבחצרלהתרכזנצטוו
ברא·לעיירהשבארס"ס,אנשיהיהודיםבבתיעברושנקבעה

בהםנשארולאאםובדקומהיידקרוג,שארד"רשלשרתו
בית-בחצרהגבריםשוררתבידש•ב,בראח,דגרמניגברים.

צעיריםבעיניושנראוהנעריםאתלבתהיםבחזרהשלחהמדרש,
בשררתשיעבדוכדימברברים,גברים sכ-גםמכאןשילחומדי.

בעיירה.הגיטרשל("פירזא,רגער")הפרנסיםויהירהקהילה
כלברלרבץי.ובצלאלישראלובנרנולדנחמן :היואלהבין
אחר-הצהרים-3בבית-המדרשמחצרהוצאוהאנשיםשאר

העיירהשלדישוגאנטיבכפרהקסרקטיניםאלברגלוהובלו
בעגלות.הוסערוהחוליםהזקניםלרויינוטה.בדרך

רהעמידרםהוחוליםהזקניםאתהגרמניםהפריזרבקסרקטינים
יילקחולאכיהודיעו,זוקבוצהאלנשי .מיוחדתכקבוצהלחוד

איש, soמ-למעלהבהשהיוחשביה,הקבוצהלאנשילעבוהד.
קשרת,לעבודותמסוגליםשאינםשבהם,החלשיםכיהודיעו
חשבו,האנשיםהראשונה.הקבוצהאללהצטרףהםגםיכולים

הס"סאלרביםפנולכןהביתה.החלשיםיוחזרושבוודאי
והעמדירםאתםגםהללוהיטיבובריאותם.מצבעלוהתלוננו

הוסעראיש,משבעיםלמעלהאלה,כלוהחדלים.הזקניםלצד
לפנדת .בקסרקטיןכשארדאיש, 27השאר,לרויינוטה.בכירוןמיד

סיפרו,האנשיםמרריינרטה.יהדויםקבוצתלכאןהובאהערב
לכאן,בדרךרכיהגברים,כליוםבאותונלקחובעיירתםגםכי

והרש-והתשושיםהזקניםהופרדוהסמו,ךשאודביצ'יהכפרליד
לעלותשבקסרקטיזהיהודיםנצטווהערבבשעותשם.ארו

ניישטרט,אנשיהגרמני.לגבולבכיורןלהסיעםשעמדולמשאירת,
בבקשההס"סאישאלפנוקלים,בגדי-קיץלבושיםשהיו

ולקחתלבתיהםלסורהעיירה,דרךבעברםלהם,להרשות
זאתהרשהשארד"ר .בשבילםשםהמרננותבגדים,חבילות
ובהיפגשםבעיירהבשהותםמפהיםהגהאףיוציאושלאבתנאי,

אחררכלהשוק,בכיכרעצרוהמכוניותמשפחתם.אנשיעם
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דממהותרןס"ס,אישכליורילניתזהלךניישטרטמיהודי

מיקיריהם.האנשיםנפרדועצוררככימחניקה

שםדרשיזסלביץ,לדירתהצעיריםאתשליורההגרמני
האשה,לוענתהלה.שישהזהבאתלושתיתןמבעלת-הבית

איננוכאלה'דבריםטבעת·חקידרשין.הואשלההזהבשכל
בחדרים,חיפושמדילעררךראייםהס"סנתרתח-לוקחים'

בנערעינונתןבינתייםהאנשים.כלכאןיירוזהב,יימצאראם
בחמתוציורהואז , 13כבןשהיהיזסילרבץי,מנחם·מנדלהצעיר,

זבבזקרהואשקטןטענה,האםהמשאיות.אלללכתעליוגם

-שאר'ד"ריאמראשר'ככלמבית-המדרש.בחזרהנשלח
שארד"רהשוק.כיכראלוהביאוהנעראתלקחהגרמני,ענה
המשאית.עלהרעלהמנחםזגם !כן :פסק

-15כלהיידקררג,ההיודיםהובלובלילהמאוחרתבשעה

הזקנים,גורלעללהםנודעכברבבוקרלמחרתמניישטרט.ק"מ
אנשיגםכולם,מאתם.שהופרדוהנשים,ושארהתשושים
שארדביצ'י.לידאתמולביזםנרצחוריינרטח,אנשירגםניישטרט

השחורה"."השבתבשםזהיזםצרייןניישטרטיהודיבפי

מחנרת·עבזדהאלהוכנסולהיידקררגשהובאוניישטזטאנשי
שחובלוהיהודים,הגבריםמאותשארעםיחדמעתהשםוהיו

ערדעםנפגשואלהבמחברתהסמוכות.הליטאיותמהעיירות

בעיירהפליטנהירתושנתפסלפין,בנימיןעירם,מבניאחד
שבהםמחנותכמה . 29עתהכאןהיהומספרםסמרנה,אחרת

אףנראורמקרלאשןלניישטרט,קרוביםהידהיהודיםעבדו

רמשגיחי·העברדה,הס"סמביןהעיירה.שלהגבוהיםהבניינים
עצמו,סטרנקזסלשעבר.ידידיםואףהאישייםמניריהםהיורבים

בחנו·ותיקלקרחקזזםהיהבמחנה,הגדולים"מ"האדרנים
להם.להרעהוסיפווערדליהודיםהללוהתנכרועתהירתיהם.
בפרךעבדוהםומר.רעהיהבמחנותהאנשיםשלמצבם
מיוםתשכרחםזעינרם.בהםהתעללוגםלזאתונוסףורעבו
ליום.

מסביבתליטאיםגםניישטזטאנשיפגשוהעבודהבמקומרת

היוולפעמיםבגיטז,הנעשהעלשומעיםהיוומפיהםעיירתם,
הנשיםהיוהידיעותלפימשפחתם.מבניפתקגםמקבלים
בחק·אצלםרערבדזתהאיכריםאצללעבודהבוקרמדייוצאות
תפרחי·האדמה,איסוףאחריעדכנראההתקייםהגיטרלאות.
הגיטזלאנשיהגרמניםהודיעואחדיזםספטמבר.בשלהי

יעצוהגברים.עובדיםשבהםהמקומרתאלכולםאתשמעבירים
יביאשלאדבראיןנימחפציהם,אתםלקחתשירבולהם,גם

שארדביצ'יאלכולםאתהובילולמעשהאזלםתרעלת.שםלהם
חראזהרירם ) 25.9 (תשריבד'זההיהההשערהלפיררצחרם.

ים. eלנסהאזכרהיוםניישטזטשרדייאצל
במשךמשנתיים.למעלהההיודיםהוחזקוהיידקרזגבמחנות

מהםרביםורצחואקצירתכמההגרמניםבהםביצעוזהזמן

היהודיםכלהוצאו 1943יוליבסוףניישטרט.מאנשיגםוכתרכם
תש"ג)באב 'א(נירםבזבפרלין.אזשביץאלרהרעבררמכאן

אנשים-99ןאקציה,בהםברצעהזהלמקרם·השמדהשהגיעו

 :ביניהםניישטזט,מיהודיהידמהקרבנותרביםלכבשנים.הוצאו
בןדניאלדניאל,רבנוירסלביץאריה·לייבררלפרט,בצלאל
לסקי.משהירסלבץי,יוסףירסלביץ,מנחם

שרידיוכתרכםאנשיםאלפימארשביץהוצאו 1943באוקטובר
ההריסותבפינויהרעו;קרשםלררארשה,רהרעבררניישטרטיהודי
ביותר.גרועהיהוהסניטריהחמריומצבםהחרבהגיטרשל

היוהמתיםביןנספר.והמוניםטיפוסמגיפתשםפרצהבחורף

ירסלביץ,וישראלדניאלברלרביץ,אליהו-ניישטרטמאנשיגם
לסקי.דב

היחד·הוצאו , 1944בקיץלררארשה,המלחמהחזיתבהתקרב
כדיאנשיםמאותכמהכאןהוזzאיררהגרמניםהעיר.מןזים

אחדוערדגרלדאליעזרהידהנשאריםביןבפיצוצים.להעסיקם
המיצאיםהרוסים.בראעםשםשוחררוזהםניישטזט,מאנשי

הזעבדרניישטרטאנשישבגרמניה.באזוריהאלהובלומרזארשה
למחנה·הריכרזמסונףשההיהמחברתבאחדבמילדררף,שם

המקדםכיבושעםרע.בכלהיהרמצכםהסמוכה,שבדכאוהגדול
באזוריהממחברתיצאו , 1945באביבארצרת·הברית,צבאעל·ידי

דב :זהםחמישהרקעתההיהמספרםניישטרט.שרידיגם

ובנימיןלסקירפאלירסלביץ,מנחם·מנדלגלדך,עזריאלגלאז,
לפין.

אחרים,ובמחנותבגיטאזתהתעברמניישטזטנוספיםיהודים

כמהפייט.ואליהולרינזזןיעקב :בחייםשנותרואלהרבין

וכחמישההמלחמה,פרוץעםלבריה"מלברוחהצליחויהודים
בווילנה.והתיישבוהמלחמהנתזםחזרומהם

ואחדנכה-מלחמהברלזביץ,שלמהבן·העיירהטרחרבות

שהמשפחהאחריהביתמפיצוץשניצלברלרביץ,ממשפחת
קדושיטמוניםברקבר·האחים,אתלסדרלניישטזט,חזרה

שכאןעליה,רצרייןמצבההרקמהגודר,קבר·האחיםניישטזט.

ברית·המרעצזת.אזרחינחים

קבר·האחיםמסומן ,'בחלקבליטא"המוני"טבחבספר
כדלהלן:

לאהזמן ;מניישטזטק"מ-3כשארדביצ'י,כדררת-המקדם
 •-1000כ-הנרצחיםמספר ;ניתן

זכקורות

מנחם-מנדל ;גןרמת ,גלאזדב ;ביו-יורקלפין,בנימיןשלעדותם
חולון.קרית·שרת,רובינסון,בנימין ;גבעת·ברנריוסלביץ,

ניישטוט·פוניבזו

) NAUMIESTIS ( 

מעיר·המחזזדרזמית·מערביתק"מ 16במרחקקטנה,עיירה

בז'.פוני

כלליתאוכלוסיהמתוךיהודים 157בההתפקדו 1923בשנת

יהודיות.משפחותמספרבהחיוהשראהבשנתנפש. 739בת

גםלשםהועברובפזניבז,'הגיטרהקמתעםיולי,בתחילת
שרוכזוהיהודיםשארעםיחדונרצחוניישטזט·פרניבז'יהודי

שם.

פוניבז') :(ראה

ניישטוט·שאקי
) KUDIRKOS NAUMIESTIS ( 

גרמניה,עםמהגנרלק"מ 4ליטא,שלהדרומיבקצהעיירה

יהודים, sooכ·בניישטרטחיוהשראהבשנתשאקי.במחוז
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שהגרמניםלאחרסובאלק,מחבל;-גורזעומ·;פחות 30ביניהם
 . 1939בשנתלגרמניהאותוסיפחו

ב:ז:עההמלחמה.תחילתעםמדיהעיירהאתכבשוהגרמנים

גרמניםחיילים·;טוכוביוני,-22לאורבוקר,לפנותי::לוז:

התנגדותו·ז.וםבמקוםהיהוואט-1כמ·סובייטיצבאה•ג,יירה.את

חיתה.לא

מביןהרא:~וניםהקרבנותגםבוכלוהגרמניםכניסתעם

 03.15בשעההתעורר ר:-·אגלודביקוב,דודהיהרא·-:וןהיהודים.

בידיובורהביתודלתאתפתחהואבחוץ.הרעשלמשמע

מרדכי , 18ה"בןהצעירגםבורהאחריודקות 15גרמני.חייל

הוצ,:ובצהריים 1ב·גרוסמן.איסרבהרגבבוקרב·דלוינשטיין.

שבירב,קהלנוכניהעיירה,בכיכרהגרמניםעל·ידילהורג
עבדו,בההמספרה,בקירבתכ"ץ.וי.לובובסקימ.דים sהס

ונורו.החיילברצחהוא·זt-מוה·זt-נייםהרוג.גרמניחיילנמצא

 , 1941ביוני 25ב"הגרמנים,כניסתאחריימיםשלושה

לפוז'ינסקיסהמועצהודא•;~השוקבכיכרהיהודיםכלאתהקהילו
שובותבעבודותיועסקוואילןיוםמאותוכילהם,הודיע

הרחובות,אתולכבדלנקותתעלות,לחפורעליהםיהיהבעיירה.
ם mבפיקלעבודהמידהוצאוהיהודיםועו.דכבישיםל•זtוכץ

מהכלעליהםלהכבידהשתדלואשרליטאים,שומרים·זtל
שונים.וביזוייםהשפלותתוך·זtעשו,

חלהעליההק"מ, 25רצועתבתוךנמצאהניישטוט··זtאקי
הרצועהנמסרהלפיה , 1941ביוני 22מה·שטאל~קדפקודת
ראשוקומוניסטים.מיהודיםלנקותהבטילזיטהס..דשללמר,תו

בשירווינטלס..דהטיפולאתמסרבןsהמה,ד"רבטילזיט,הס..ד
שחיתהבליטא),שירווינטמהעיירהלהבדילגרמנית,(עיירה

רצחתאדיראתקבעגםהואהגרמני.בצדניי·זtטוטמול

היהודים.

גולדשטיןל.ד"דשלעדותם(לפייוליבראשיתהימיםבאחד
בא,לםבית-המשפטקביעתלפיביולי. 1ה·זההיהעזרהולאה
מעבודתהיהודיםחזרוכאשרביולי),-10ל-4הביוזההיה

"אקטיביסטים"העיירהעלפ•זtטובעיירה,שוניםבמקומותיומם

הגבריםכלעלוציוומשירווינט,שבאוגרמניםבפקודתליטאים,
מזדיינים,ליטאיםחיכושםלרחוב.לצאת 14לגילמעלהיהודים

המקומית.המועצהלביתכבדמשמדתחתאותםהובילואשד

רכלכ.ספםאתוכןתעודותיהםאתמהםלקחוהמועצהפקידי
אצלם.שמצארדבר·עדן

שםהיהודי.לבית-הקברותהיהודיםהובלו 50 ל-tז•בקבוצות

סובייטיים.·-:בריי·מלחמהעל·ידישנחפרומוכנים,בררותהיו

הלי·וה"אקטיביסטים"הגרמניםעל·ידינרצחוהעצורים 192
הבור,לתוךנפלושלאבמקדההבררות.בפינורוהםסאים.
הקבוצהחלליאתהקברלתוךלגדורשבאהקבוצהכלעלהיה

ראשוכןהמחוזמו·זzלבמקרםהיוהרצחבעתהקודמת.

כלהוזמנופט·א,לם,-iLבמ'שהופיעוהעדיםלדבריהמועצה.

גדולה.לבכרההמועצהוראשהמחוזמויזtלעל·ידיתתפים-iLהמי

פעולתם.עלבטבח,שהשתתפוולליטאים,לגרמניםהודוה·זtניים

בגרמניה.לעבודההוצאושהגבריםנאמד,למז:פחרת

נמלטים.אחדי :tלחפ·ה"אקטיביסטים"המשיכוביוליל·ךעד

לבית·הוצאוביוליוב·דלבית-המעצרוהובאובתפסויהודים 9

ונרצחו.הקברות

באוגוסט 23ל"עדבבתיהןהושארוהשכולותהמשפחות

והמסוגלותהבריאותהנשיםתפסוהגבריםמקוםאת . 1941

הועסקושבהםהמקומותבאותםלעבודותמובלותהיוהןלעבו.ד
מיםלשאובאומצו·כי·מזרןלרכושעליהןנאסרהגברים.קודם

שעותלהןנקבעוהתושבים.שארעםיחדהציבוריתמהבאר

מים.ולשאיבתמזרןלקנייתמיוחדות

הוקצוזולמטרהגיסו.בביישטוטהוקם 1941באוגוסט 23ב"

בית·הכנסתסמטת :ביותרוהעזובותהעלובותהסמטאות ית~;·
בית·המרחץ.וסמטת

"אקטי·הופיעותש"א)באלול(כ"ד 1941בספטמבר 16ב"

מבתיהם.והילדיםהנשיםכלאתוהוציאובעיירהביסטים"
מהטבח.להימלטקודםהצליחואשרגברים,כמהגםבתפסו

ליערכולםאתהובילולעבודה.יוצאיםשהםלהם,נאמד
ושםמוכניםבודותהיובמקרםהעיירה.מןק"מ-4כפדאז'ניו,

יהודים.וילדיםנשים 650ונקברונרצחו

רכושםאתהמקומיתהמועצהתפסההיהודיםהרצאתעםמיד

מרצוקשותוקטטותמריבותבחלוקתו.והחלההיהודים ל:.;•

מה"שלל".יותרגדולחלקעלנלחםאחדכיזtכלהליטאים,בין
להסתתרהצליחהילדיה,וארבעתגליקמלכהאחת,משפחהרק

ולהינצל.מכריםאיכריםאצל
המוני"טבחבספרשפורסמה·האחים,קברותבר·ז~ימת

ניישטוט·שאקישלקברות·האחיםמופיעים ',בחלקבליטא"
 :כדלהלן

מה·אחדקילומטרבמרחקהיהודי,בית-הקברותליד . 1
ביוני-22הבין-הזמן ;שירווינטהנחלגדותעלעיירה,

 • 192-הנרצחיםמספר ; 1941ביולי 11ל·

מבייש·דרומית-מזרחיתק"מ 4פראז'ניו,יער-המקום . 2

-הנרצחיםמספר ; 1941בספטמבר 16-הזמן ;טוט·שאקי
650 • 

מקררות

עזרה,ולאה , 1642/1532ושם""ידגולדשטיין,ל.ד"רשלעדותם
נתניה.

נמונאיץ

) NEMUNAITIS ( 

אליטה.מעיר·המחוזמערביתק"מ 11כמדחקקטנה,עיירה

כלליתאוכלוסיהמתוןיהודים 142בהבפקדו 1923בשנת

יהודיות.פחות-iLמ'-15כבהחיוה·זt-ראהבשנתנפי,זz. 121בת

אליטהיהודיעםיחדשםונרצחולאליטההועברוכולם
והסביבה.

אליטה) :(ראה

נמוקשט

) cIAI ~ NEMAK ( 

המל·בפרוץדאסיין.לעיר-המחוזמערבהק"מ 30כ"עיירה
יהודיות.משפחות-100כבהחיולבדיה"מגרמנהיביזחמה

עלובתהיודובקיז~ההעיירההופצצההמלחמהדא·ז:יתעם
באש.
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בזמןבעיי'רהליהודיםשאירעמהעלפרטיםלנרחסרים
 , 1941בירלי-22הבסביבותכייזרעהגרמני.לכיבושהראשון

מבניההיודיםהגבריםכלגורשוומ.לחמה,פרוץאחריחודש
עםיחדשם,ונכלאורידרקלהשלתחנת-הרכבתאלומעהל 15

פרידמן.יעקבהיהודישלכביתררידרקלה,יהודי
אוםתמוציאיםהיוהםהכלואים.בהיודיםהתעללוהליטאים

רמש·מעליביםארחם,מכיםובזריות,קשרתעבודותמינילכל
ופריקהטעינהבעבודותארחםשהעסיקולכךנוסףפילים.

אותםאילצושונים.ספורט"ב"תרגיליאוםתמעניםהיוקשרת,
לעצרםלהםאיפשררלאבלילותולקפוץ.להשתטחקלרם,לרוץ,
נמצאוברהמבנהלתוךפעםמדימתפרציםהיוהשומריםעין.

כדיהכלנעשהלראשיהם.מעלרירואותםהקימוהיהודים,
ולהתישם.להפחידם
הגבריםכלאתהוציאותש"א,בתמוזט 11כביולי,-24הביום

כשיצאוהמים.לתוךונכנסוהתפשטושםהסמוך.באגם"לרחרז"
שלבקבוצותבגדהים.וללבושלחזורהלםניתןלאהמיםמן

מקרם,בקירבתמרנניםשהיולבוררת,עירומיםהובלועשרה

ונקברו.גררו

והילדים.הנשיםרצחומקרםתאריךעלבזרקהדייעהלנראין
נרצחו,כאשרבאוגוסט,-22ל 1sה·ביןנרצחושהםלהניחיש

ראסיין.ממחוזהיודים 1926ח·יגר, 11דרלפי

 1.5הנמצאים, nקבר·אעלנמסרבליטא"המרבי"טבחבספר

קרבנות. 543קבוריםוברמנ~מרקשטק"מ

הרוקח"הצטיינו"נ~מרקשטיהודישלוברצחברדיפות

רבנו.מרצינקיארריצ'ירס

םקוררת

בבי-ברק.זלצברג-גורודצקי,בוטהעדות

סובוטש
) SUBAcIUS ( 

פרניבז'.במחוזליטא,שלהצפוני-מזרחיבחלקהקטנהעיירה
יהודיות.משפחות-20כבהחיוהשראהבשנת

 • 28.6.41ב·לעייהרנכנסוהגרמנים

גורשוובהשראתם"אקטיביסטים"מידנמצאוהליטאיםבין
 .יזמייםהוחזקושםבבית-המדרש,ורוכזונברח 1:1היהרדיכל

לאחרהיהודים.בתיאתולברזשלדודהליטאיםהספיקובינתיים
רקלבתיהם.לחזורהיהודיםהורשוהביזהמלאכתשנסתיימה

ה"אקטיביסטים"השדודים.בבתיהםלהיותלהםנותרמספרימים
בתיםובכמהבבית·המדרשהיהודיםאתולרכזלחזורהחליטו
שמרליטאיםומשמרהמקוםאתגדירוהיהודיםאליו.סמוכים

עליו.
לעבודהבדרךלעבודה.היהודיםכלא.תמוציאיםהיויזםכל
אותםמכיםבהם,מתעלליםהיועצמההעבודהבזמןרכןוממנה

 .שאלהפורעיםנטפלובמיוחדולנשים.לזקניםונטפלים
הקומוניסטבנראתלידיהםלהסגירממגרדרשודם.ברררבין.

יוליבסוףסרברטש.יהרדיכלנרצחואקצירתבשתישהסתתר.
אותםאילצואילצ'רניאי.יעראלהראשונההקבוצההובלה
הקבוצהזאתאותםוקברורצחובהםאשרבוררת,לחפור

אחריהם.שבוערתכהמשבאההשגיח,

סרברטש.קהילתכל ,נפש soכ-נקברובקבורת-האחים

בליטא"המוני"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת
 :כדלהלןבסרברטשקבר-האחיםרשום ,'בחלק

-הזמן ;מהעיירהמערביתק"מ 3 ,אילצ'רניאייער-המקום
 • soכ·-הנרצחיםמספר ; 1941יולי

מצאה , 13בתקרשניר,רחלמהאקצירת.ברחואנשיםכעשרה
כומר.אצלמחבאו

מקורות

רשם"."ידמילשטיין,(חירש)צביעזות

סוביינישוק
) SUV AINisKIS ( 

עcנהגבולעלרקישרק,מבחוזליטא,שלבצפונתעיירה
יהודיות.משפחות-50כבתחיוהשראהבשנתלטביה.

מוסרת , 348 1עמ ,'גחלקהקטנה"הליטאית"האנציקלופדיה
בידיסרביינישרקתושבירובנרצחוהגרמניהכיבוששבעת

שםלרקישרק,הובאוחלקבמקרםנרצחחלקועוזריהם.הנאצים
והסביבה.רקישרקיהודיעםיחדר eניס

רקישרק) :(ראה

סודארג
) SUDARGAS ( 

השראהבשנתשאקי.במחוזליטא,שלבמערבהקטנהעיירה
יהדויות.משפחדת-20כבהחיו

נראההגרמניוהצבאגרמניהעםלגנרלקרובנמצאההעיירה
 • 1941ביוני-22בלמלחמה,הראשוןנירםכברבה

פקוודתחלושלעיההק"מ 25ברצועתחיתההעייהר
הראשוניםבימיםכברהיהודים.כלאתלהשמידקר 15שטאל
שבהירתםלהניח,ישהיהדוית.באוכלוסיהלטפלהגרמניםהחלו

ולאחר-מכןהגבריםאתקדםוחיסלועצרולשיטתםנאמנים
עיר-נקבעההלשמהדהריכוזכמקרםוהילידם.הנשיםאת

 .שאקי-המחוז
הושמדוילדים mוהנשים 1941יוליבתחילתנרצחוהגברים

תש"א).בתמת(י"א 1941ביולי-6בבשאקי
שאקי.בעירבקברות-האחיםקבוריםהם

שאקי) :(ראה

סוויאדושץ
) SVEDASAI ( 

מלחמת-העולםלפניארטיאן.כמחתליטא,בצפרן-מזרחעיירה

לערן.משפחות 65במקםרהיהודיתהארכלוסיהמבתההשגיח
ולמחרתהעיירהמאחוריגרמנייםחייליםהופיעוביוני-25ב

בידהתנגשויותאירעוהגרמניםלכניסתעדעליה.השתלטו



 319השדהערי

לניןיהודים,בחוריםגםהשתייכושאליההסובייטית,המיליציה
והתכוננובסביבהלהשתוללשהתחילוהליטאים,הלאומנים

בהתנגשויותניותרהפעיליםאחזבעיירה.ה·ז~לסוןאחלתפוס

תפסושהגרמניםאחרי~ואס.יצחקהיהדויהבחורהיהאלה

המקומיהשלטוןכיוהודיעו,תמונתופירסמוהםהעיירהאח

יצחקמארק.אלפיםעשרת-ראשועלגבוהפרסמבטיח

הגרמניםנגדבלחםשםלנריח·המועצוח,לברוחהצליחאראס
הליטאיםהפורעיםחלוהמקומי,ח eהבאביר,אחקשה.ובפצע

שלו.חיה eנב

ירנאסהאחיםשלבראשותםהליטאים,ה"אקטיניססים"
("שאוליוהקלעים""אגודתחברילשעבררימקוס,ריוזאס

ריכזוהםבאכזריות.היהודיםאחלעברתהתחילוסאירבגת"),
ואשחר,סטולוניעקבהרוקחובכללםהמאידים,היהודיםכלאח

הברזלבמלחצידייתםאצבעותאחשמרלנפחיה,ארחםהכניסו
ודברי·תכשיטיהםכספם,אחלמסורארחםואילצווהפלדה,

הרכוש.מוסתרהיכןלהודיעארשבידיהם,תערן
רבובכללםאחרים, ;העיירהנחרןברצחורביםיהודים

רשםלענודה,כאילולראקישרק,גורשושכברניץ,יוסף ,,תעיר

-20רנ-10נקרהזההסביבה.יהודישארעםיחדברצחו

להריסמרןנדרן,חש"א).באברכ"ז(י"ז 1941באוגוסט

הנערותאבליהודיות,בערותכמהלאבוסהרוצחיםניסרפקאלבי,
פצועות,שהיואלהבמקרם.נרלמורחבוררוהןהתנגדותגילו

המתים.עללבררהושלכו

שעסקואלהשלחברםוהיהליטאיתיזעשפטל,אח,דנחרד
אחרוןהשאיררהרהםכ"מחרוח·ידזיות"היהודים.נרצחעתה

אתם"למה :הרוצחיםבאוזניקראמותרלפניהבורים.נין
תעשה"מת :חיתההחשובה ,"!בחייםאותיהשאירו 1בייורים

נגבר.ירוהליטאיםאבללברוח,ניסההוא ." 1בעיירהיחידי

כעבוראךלהתחבא,הצליחופקרניץ,רליינזריזנחרדים,שני
וגורר.בתפסוזמן

במקרםהואאחדים. nקנררח·אכמהנמצאיםסרריאדרשץ'ליד
נמיןובשיםגברים 18נקברוכאןהכומר"."חורשתשנקרא

יחדנקברוהיהודי·,דקנררחנניחבעיירה.האמידיםהיהודים

נדרןהעיירה,מאחוריילדיהם.וארבעתאשחרשפירא,ישעיהו

קנר·אחים.ערדישלארשפרל,

מקדרות

כפר·סבא.וsראס,יצחקשלעדותו

סטוקלישוק
) ST AKLISKl1:S ( 

העיירותנידמקרבנה,דררמיח·מזרחיחנמצאתסטרקלישרק

ל·ז~.בחעדאליטה.מעיר·המחרזק"מ 28במרחקיריסרקזינרר,יזנה
יהודיות.משפחותד oכ·נסטוקלישוקחיוהשואה

במקוםהתארגנוהגרמנים,על·ידיהעיירהכיבושעםמיד

לנחי·הפעיליםרשימתלידיהםנפלהליטאים."אקטיביסטים"
והלי·היהודיםביומעצריםמידנערכוהליטאי.לסונייטרות

 sמה·המקומיתהמשטרהשלזו"חלפיברשימה.שהיוטאים
(פיהי)וחיההלרגולזהקויפמן,ברוךהעצוריםניןהיוביולי

מעצריםשצפוייםנאמר,יוםמארחונוסףנדו"חאיסרזון.

דוגוניץליינהרופאמוזכריםלהיאסרהעומדיםוניןנוספים

גלפו.והיודה
העצוריםבשחלוימיםשבוענסטוקלישוקשהוחזקולאחר
החזןעמדמניח·המעצרהעצוריםאתהוציאוכאשרלאליטה.

הלו,גרלזהבחראחשמוציאיםבראותובנכי,ומיררהקשיש
ילדים.לשביאם

לילוןליערהובילוהעצוריםשאחהתברר,מאוחריותר
ברצחושםלוויסרקיזבור),בכיווןלעיירהמחוץק"מ 4 (הקרוב
שתובאויהודיםעל·ידינחפרולכןשקודםבנורות,ונקברו
באיומי·רצחנאסראלתיהודיםעלמסטוקלישוק.זולמטרה
אייזיקגילהוא.יומיםלמרוחביער.מעשיהםהיומ,דלגלוח

עםתשלימולאהיהודיםהבררות.חפירתדבראחקונרסקי
כתקורת·באחזובייאושםבשבילם.גםנועדושהנורותהרעיון,

 ...הקומוניסטיםלפעילירקהיאהכוונהשאולישוא,
שלרשימותבערכוהעיירה,אתלעזובמהיהודיםלמנועכדי

למשטרהיוםכללבואעליהםוהוטלהיהודיםהחושביםכל
נוכחות.עלולחתום

המקשרהיההוא("ירזן·אלטאסטה").יהודים""זקןגםמינה
הפקודותנמסרותהיודרכוהעיירה.ליהודיהשלטונותבין

כ"זקןלביצועם.אחראיהיהוהואהשלטונותשלוהצווים
לרשותיוםכללהעמידעליוהיהקרניץ.פנחסמינההיהודים"
עליהםהיהבעיירה.השוברתלענודותיהודיםקבוצותהשלטונות

מבניאתלנקותהכבישים,אתלתקןהרחובות,אתלכבד
צעירימרו:,דרת·ציברר.שכברשנהםהמבניםושארהמשטרה

שלפיקודותחתל"מסדר"מובליםהיוובנות,בניםההיודים,
תבעאלאבהובלםת,הסתפקלאהואבדייקה.יוזאסהסטודנט
רצח.למכותזוכההיהלמדירםנשמעלאשקולוומישישירו,

התביעותשכןמאר,דקשהחיתההיהודים""זקןשלמלאכתו
היההואבהן.לעמודיכלוולאועלוהלכויהודיםלעונדים

לענודה.ויבואולפקודהשיצייתוומתחנןלביתמניתהולך
הכולעושההייתיידיים,מאהליד,יו"לי :אומרהיההוא

ובהשפלה,בעינוייםבלחץ,לעמודיכולשלאלאחרנעצמי".
עו.דראוהוולאמהעיירהאחדיוםנעלם
להישלח,החלויהודיםשלקטנותוקבוצותרבזמןעברלא

חזר.לאמהםאישלסטוקלישוק.מחוץגםלענודתכביכול,
יהודיעםיחדברצחהוהיאלפרןנשלחהגדולהיותרקבוצה

סטוק·יהודיכלחש"א).באלול •ך( 1941באוגוסט 2ב·דפרן

פוביהיהודיעםיחדנרצחו,שםלנוטרימנץ,הונאולישוק
תש"א),באלול(י"א 3.9.41ב"והסביבה,

האיכרים,אצלמקלסלמצואניסרסטוקלישוקמיהודיכמה
קצ'ילי·ובראשםהליטאים,ה"אקטיניסטים"בסביבה.מכריהם
שרההצעירהבתפסו.כולםוכמעטמצודאחריהםערכואוסקאס,

יצ'רנסקי,פולניממוצאהאיכריםאצלמקלטמצאהאפשטייו
מצאהואז 1943לשנתעדהסתתרההיארגז'ינונסקי.נוקרנסקי

אליהםהתחברהורודניצקי,טרוקיביערותהפרטיזאניםעםקשר

להשתחרר.וזכתה

ניליונאסיוזאסבדייקה,פרנאס :היוביהודיםהפורעיםראשי

גםמאוחר,יותרנתגלה,האחרוןזהקצ'יליאוסקאס.ויוזאס
נלונלין.כתליין

סקורות

חלקבליסא"המוני"סבחחולון.אפשסיין-ברויגר,שרהשלעדותה

 . 100-112עמ' ,'ב



ליטאיהדות 320

סיאד
) SEDA ( 

מ'ק' 25ליטא,שלהמערבי·צפרניבחלקהנמצאתסיאד
משפחות-200כבהחיוהשואהבשנתמאז'ייק.מעיר-המחוז

יהודיות.

ביוני 23ב"למלחמה,השניביוםכברבעיירהנראוהגרמנים
הליטאיםה"אקטיביסטים"התארגנוכניסתםלפניעוד . 1941

בעירלהשתוללהחלומידוסטאנקוס.קמייטיסשלבהנהגתם
לבית·הקברותאותםמביאיםיהודים,צעיריםחוטפיםוהיו

פרפסקרן,נינזר,האחיםנרצחוכךאותם.ורוצחיםהיהודי

ואחרים.

מצפהמהלהרגישהחלוהםסיא.דיהודיעלנפלוואימהפחד
אלמנתוהזקנה,הרבניתשלהחלטתהחיתההלבאלנוגעתלהם,
הרוצחיםדרשוהבנתהלפיגראף.מרדכיר'המנוחהרבשל

ולרוקחשוחטד"רלרופאפנתההיאהקהילה.עללכפרקרבן
הליטאיםעםטוביםקשריםלבעלינחשבושניהםמסיה.יונה

בזמנוהיהומסיהליטאיתאשהחיתהשוחטלד"רבמקום.
ל"אקטי·להודיעמהםביקשההיאה"שאוליסטים".ממנהיגיאחד

ולרצוחלתפוסושיפסיקוהקרבןלהיותמוכנהשהיאביסטים",
 ...צעירים
תפסואחדיוםועלה.הלךהקרבנותומספרנמשךהרצח

לבית·קרבנואתהביאהרוצחרבינוביץ.מרדכיר'הרבאת
הרבאתהשאירהרוצחהמיתו.ולאבוירההיהודי,הקברות
בווירהבאבבוקרלמחרתורקניסוריוהלילהכללהתפתל

למוות.
ארוכים,בנייני·חומהשניעמדוהעיר,במרכזהשוק,בניכר

המבניםבשניביניהם.מפרידלערךמטריםשנישלרווחנאשר
מלבןלתוךהיהודים.שלחנויותיהםהצדדים,משנינמצאו,
יוליתחילתאריוניבסוףה"אקטיביסטים"ריכזוזהרצדאדרך
ושתייה,אוכלללאשםהחזיקוםשלמיםימיםסיא.דיהודיכלאת

והועברוכולםהוצאוימיםכמהכעבורוסחי.צחנתדוחק,בתנאי
-גדולחקלאישטחזההיההיהודי"·"הכפר-לז'ידרראריס

יהודים,חקלאיםשלמשפחותכמהביןמחולק-דונםכאלף
צריפים,היובמקרםעליהן.והתפרנסואדמותיהםאתשעיבדו

הופרדוהצעיריםהגבריםראסמי·תבראה.אורוותרפתות,

ביולי-3במקרםבקירבתונרצחווהזקנים,הילדיםמהנשים,

תש"א).בתמוז 'ח(

מיוכלהזקניםהילדים,הנשים,אתהוציאואוגוסטבתחילת

עגלותעלהועלווהחוליםהזקניםלמאז'ייק.והעביררםשנשאר,
ברגל.הלכוהשאררכלזו,למטרהבמיוחדשהובאואיכרים,

בורותהיובמקוםהישן.בית·הקברותלידעצרובמאז'ייק

עםיחדנרצחוכולםמזויינים.ליטאיםלהםחיכושםמרננים.
תש"א).באב(ט"ז 1941באוגוסט-9בוהסביבהמאז'ייקיהודי

אחדהעידסיאדקהילתשרידישלהאחרונהדרםכעל
ברצח,השתתףוגםהיהודיםזת tשתוליךה"אקטיביסטים",

ברצחוחלקו"מעשיו"עלהעיד 2.10.1958ב"וימשה.אלפרנסאס

 :מדבריוחלקהללןסיא.דיהודי
האזרחיםכלנעצרוואוגוסטיוליבחודשים 1941"בשנת
היולכןקודםאשרבמבנים,הוחזקובתחילהבסיא.דהיהודים

אשר"ז'ידוואריס",וברפתותבגרברתואחר·כךהחנויות,בהם

אחדים.ימיםעליהםשמרתיבריחתםלמנועכדיהעיר.מאחורי

למאז'ייקוזקנים,ילדיםנשים,-200כהובלואוגוסטנחודש
לנוהגים(ביטוילנהוגבחלקיעלההוו1:ינטה.נהרבחופיונורו
בחרףבהם.לירותוכןלמקום·היריאלהביהודיםבהמות)בעדר

מעיירותאלאמסיא,דרקלאיהודים,והביאוהזעיקוהוו1:ינטה

פקדהיריעלבערך.אחדיםאלפיםביחדבסביבה,נוספות
היהודים,אתקיבצוכאשרלי.ידועבלתי'ייק, Tממאמפקד
בהוראותליהודים,הסברנובורות.לחפורביניהםהחזקיםעלציור

לנושהיהלמרותסי,דלכיבויישמשושהבררותהמפקדים,

שתיהיהודיםחפרולישזכורככלקבריהם.יהיראלהכיברור

והיועירומיםשהופשטוהיוהיהודיםביןארוכות.תעלות
שהיו.כפינורופשוטיםבגדיםבעליבתחתוניהם.שהושארו

ואחתבקבוצות,יחדסודרומהעיירותשבאוה"אקטיביסטים"

אח,דמפקדלנרהסבירהירילפניהירי.אתביצעוהשניתאחרי
הואבפנינו.יעמדואשרביהודיםנירהשאנחנוהכרתי,שלא

בראשהאחד :"אקטיביסטים"שנייירוקרבןשבכלואמרהוסיף
כדוריםמלאהתיבהחיתהבמקוםכדורים.קיבלתיבחזה.ותשני
ירוהקבוצה,באותהאתי,יחדשרצו.כמהלקחתהיהואפשר

-איש 20שהרגתילאחרז'יימה.וסטאסיסוילניוסיוזאסגם
לעמודיכולתילאכיהקבוצה,אתעזבתי-ונשיםגברים

ילדים.שםהיולאלישזכורכמהעדלמרות.הנדוניםבצעקות

אינניאחרים."אקטיביסטים"ועל·ידיאחרבמקוםנורוהם
להביאלגורןהפעםעודחזרתיאםזה,אחריהיהכזהזוכר

אותםוסידרתיהתעלותעל·ידהייתילירייה.נוספתקבוצת
אחדיםירו.לאבעצמםהםגרמנים.גםנוכחוהיריבעתבתור.

ועצותהוראותשלנרלמפקדיםנתנומפקדים,כנראהמהם,
ויכולתירובל, 300-שכרקיבלתיביריחלקיעבור'זt,ונות.
הירי".במקוםמספיקהיואשרחריפים,משקאותל•זz,תות

בליטא"המוני"טבחבספרשהופיעהקבררת·האחים,ברשימת

 :הבאותבמליםבסיאדקבר·האחיםמסומן ,'בחלק
מחציתה-הזמן ;ז'ידרואריסמהכפרמ' 500סיא,ד-המקום

 , s50כ·-הנרצחיםמספר ; 1941שנתשלהשביח

מ~דרדת

(בת-ים).יוסףרמתטיגר,צביהעמק;מגדלבלון,זלמןשלעדותם
ופר-מדעיתלספרותממשלתיתהוצאהויצאס,י.הס.ס.""בשרות
 • 49-48עמ' , 1961וילנהליטית,

סימנה
) SIMNAS ( 

חיוהשואהבשנתליטא.שלבדרומהאליטה,במחוזעיירה
יהודיות.משפחות-200כבה

לתוכהנכנסיוםובאותו 1941ביוני 23ב"הופצצהסימנה

המקוםמתושבירביםעל-ידינתקבלאשר ,הגרמניהצבא
יהודיהצעירהנהרגהבהפצצהובפרחים.רבהב·~מחההליטאים

הראשוןביוםערדשברחורביםהיוהיהודיםמביןאחת.

בכפרים.והתפזרולמלחמה

אזרחיממשלהתארגן , 24.6.41ב"הגרמנים,כניסתלמחרת
הרצאהנירםברבנדוריוס.הליטאיהמרדהשלבראשותוליטאי,
שלאמירכלבעיירהלבתיהםלחזורהיהודיםכלשעלפקודה,
וחדרו.לפקודהנשמעוהיהודיםלמרות.יירהיציית



 321השרהער'

עליחסיבשקסעברהנאצילשלטוןהראשוןרפק·הזמן
מדימובליםהיווהגבריםבבתיהם,לגורהמשיכוהסהיהודים.

מפר·לאעבודותאלההיוהגרנמים.עבורלעברדרת·כפיהיום

מקריםהיוביותר.מ·ז.-פילהיהלאהיחסגםבמיוחד.כרת
בנימוקהביתה,לחזורבקרבנההיר ,tt •לבניהםכתבושהררים

בקרבנה.מא·-:רבהרבהטובהמצבשבסימנה

כנראה.היה,הדברהסערה.·ז..לפני טק,:;•היהבסימנההשקט

בקרבתתעוררשלאכדינעשההכלמראש.ומתוכנןמחושב
הפרעותכלתהיינהלא .u •וכדילבריחהמחשבהכלהיהוידם

 .ההמוניהרצחבביצוע

הוצאהזהביוםבאוגוסט. 22העדנמשךזהיחסישקט

הגבריםכלאתשחייבההגרמניים,השלטונותמטעםפקוהד

נבוזררמתוכםובאו.התקבצוכולםבית·העיריה.לידלהתרכז
בכיווןיצאו .u •מכוגיות·משא,שלושעלהועלואשראיש,מאה

והרחקתםובריאים,צעיריםהיוהיוצאיםכלאליטה.העיר

 ,נאמרהיהודים.מצדאפשריתהתגנדותכלה .uהחלי·מהעיירה
סלילת·כבישים.לעבודתלסימנהמחוץיוצאתהקבוצהכי

הגזאה.גורלעלבעיירהפשטושוברתמשמוערתשמוערת

כברהרוגים"המאה :היהודיםאוזניאתשגילוליטאיםהיו

שמן-שהפיצוליטאיםנמצאונוספים".יהודיםייהרגוובקרוב

פגשואלמוניתעירלביןפלוניתעירביןבדרכםכיערת,
,ים. zבסלילת-כביזהעובדיםמסימנהיהודיםאחראוזהבכביש

ולמנועהיהודיםאתלהטעותכדיבכרונההופרחואלהסיפורים

שאנ·;.,יידועהיוםדרכי·הצלה.וחיפושבריחהעלמחשבה

באוגוסט. 29ל" 28ה"שבידבלילהבאליטהנרצחוהקבוצה

בית-לידלהתקבץהיהודיםנצטוושובבספטמבר 1ב·

וביניהםבמספר,ששיםאגשים,בקבוצתבחרושובהעיריה.

לאליטה.והרבילוםובריאות,צעירותנשיםגםהפעםהיו

עמדשבראשההיהודית,הנציגותהוזמנהבספטמבר-10ב

אלשניצר,דב·ברהרבגםבהוהשתתףפרצ'גסקיפייבל
לעבורהיהודיםכלשעללהם,נאמרבעיירה.הליטאיתההנהלה

בית·לידהסובייטיםשהקימוצריפיםאל , 3לשעהעדלגיטר
ובגדים,חפציםהרבהאתםלקחתלהםיעצוהנוצרי.הקברות

מהר.כהתסתייםלאשהמלחמהמאחר

משפחהלכלאישיתומסרלביתמביתעברפרציגסקיפייבל
ידיעותהןאלוכיהוסיףהזדמנותובאותההפקודה,דבראת

הזדמנותלותהיהשלאיתכןכיהדגיש,הואמאוד.רעות

אחרמכללבק·~כדיזומרהבשעהבעצמובאולכןאחרת,
למישהו.לגרוםהיהעלולשהואעוול,כלעלומחילהסליחה

ויכוחים.התפתחובעיירהשנותרוהמעטיםהצעיריםבין

החדשההפקודהמטרתכישסברו,היו :חלוקותהיוהדעות

עליהםלפקחיוכלושהשלטונותכדילגיטו,להכניסםהיא

אובאליטהשונותלעבודותיובילוםומהגיטומלא,פיקות

סברואחריםאחרים.יהודיםעםיחדאותםויחזיקואחרבמקום

לעבודות-כפיהאותםיובילואךבאליטה,להחזיקםשימשיכו

ם. nולרצאחדבמקוםלרכזםהיאהמטרהכישסברווהיושוגות,

הצעיריםבין·~היהויינשטיין),אבא(אזגפןאבאד"ר

ראההואחסי.דצפורהמורתועםפגישתועלמספרששרדו,

נוסעתכ·ז.:היאבצריפיםההתכנסותמועדלפגיאחתשעהאותה

 :היתהותשובתהלשלומהשאלההיאמטלטלין.עמוסהעגלהעל
טובכה ,!iשארגי'שיערתילאמצויינת.הרגשתיטוב,'"זtלומי
שללתדהמתולהורג".הוצאתילפניבלבדספוריםרגעים

בקרובעומדיםלמשוגעת.תחשבניאל"אבא, :הוסיפההשואל
הואאלכסנדרוביץ.הכורמליאמרזאתכולנו,אתלהרגנו,

אמרןנונתתואניהרגוכברמאריאמפרליהדוישאתליסיפר

עות zה·אתניצלואחדיםכמרה.חשבוכולםלאבדבריו".
וברחו.הספורות

 ,ההמוניהרצחבוצעתש"א)אלול 'כ( 1941בספסמבר 12ב·
ואכזרי.מזעזע היה:.;·

בגדיהםכשרקובקתי·רובים,בשוטיםמכרתשלמבולתחת
קלסנינקאי,ליערנפש-400מלמעלההובלולגרפם,התחתונים

רצונםומוכים,מעוניםהיוהםהמעיירה.ק"מ-3כבמרחק

לתוךחייםהוכנסווהמומיםדוממיםלטבח.כצאןוהובלובר, .uנ·

הגבריםוליטאים.גרמניםעל·ידיקרבדםונורוורחבארוךבור
ילדיהןהחזיקוכיהשתהו,והנשיםלבוררת,ראשוניםקפצו

חיים.נקברורביםאחרון.בחיבוקבידיהן

הואאנ,גניצקי,זלמן·יוסףד"רהיהלבורלהיכנסראשון

וידוי.דברישלמליםכמהואמראבירעםהתנשק
גפןאבאד"רגמסקי,דןךהיווניצלושברחואלהבין

ביערותחמוששוטטגפןאבאיוסף.ואחיו(ויינשטיין)

לאהואראשו.עלפרסהכריזההליטאיתהמשטרהובכפרים.
קובנה.מגיטושברחואיש 14אליוהצטרפו 1943בשנתנתפס.

חיתהמסימנהזליביאנסקיגיטהלהינצל.הצליחומהם 13

-בילוסטוצקיבול :שברחואחריםונרצחה.שנתפשההיחידה
-סנדלרדוד ;ונורהנתפש-כהןשמעון ;במחבואומת

תר.·הסתשאצלואיכר,על·ידינרצח

בלי·המוני"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחיםברשימת
ק"מ 3 ,קלסנינקאיבחרושתנמצאשקבר·האחיםצוייןטא"

 414-הנרצחיםמספר ; 12.9.1941-הרצחתאריךמסימנה.

וילדים.נשיםגברים,

מקוררת

 ; 1961ת"א,"יסוד",הוצאתהמחסומים','"פורצי ) 1 :גפןאבא

 ) 3 ; 1973ירשולים,טל,יובלהוצאתקדשוה",בלתי"ברית ) 2

ירו·הירושלמי,ובית·ההוצאד,"כתר"הוצאתבמסתור","נעורים

 , 19זדשלים,

 '.אחלק"ליטע','בקובץאומקום"איואון"סימגע :לויטצבי

סלוק
) SALAKAS ( 

(זאראסאי).אזיארגיבמחוזליטא, ל.:ז·במערבהעיירה

עליהםמקומיים,יהודיםמשפחות 3כ·ססבהחיוהשואהזנת tבו

וילנהסיפותאחרילעיירהשבאומפולין,פליטיםמספרנוספו
ביגונה.קודםשחיתהקלצק,ישיבתגםעברהלמקוםלליטא.

גאה :.iה'מפעפעתהחלהלעיירההגרמניםכגיסתלפניעוד

ליטאיסוחרבאובוניס,ואנקרניהלוגלויההסתהליהודים.
אוז'רואנסההכפרמןרז'ילירנאסהעיירה,בחייומ-עורהעשיר

היהודיםבגדהגזירותקיבלוהגרמניםכניסתעםהקרוב.
"אקטיביסטים",התארגנוהליטאיםביןביצוע.ל .u •מסגרת

ובחת·בהתנדבותהגרמניםרצוןומבצעישוטרי·עזרששימשו

גרמנים.בעיירההיולאכאשרגםלהבות,
פרוץאחרישבוע , 1941ביוני 29ב"לעיירהנכנסוהגרמנים

בריהיימ-גרמניה.מלחמת
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עליהםהעיירה,אתלצאתליהודיםשאסורפקודההוצאה
ישהיהודיםבתיעלדוד"."מגןאו " J "הסימןאתלשאת
נשרקלבקרליהודיםאסור ," Jude " :הכתובתאתלרשום
אתהוציאוהליטאיםהגרמנים.החייליםאתלברך·להםואסור

נספים.מהםסחטוביומויוםמדילעבודות·נפייה.היהודים
גרמנים.היולאבעיירה

הראשוןהיהודים.מקרבהראשוניםהקרבנותנופליםהחלו
נמק·סנדלרבילדים,מטופלחלוש,יהודיקרופניק,בדלהיה

השלטוןבימיהצרנניהיויירשימשהוא-היהפשעוצוער,

באמצענרצחהוא-זילברלייבהיהאחריוהשניהסובייטי.
גםנרצחובייקומסומוליי.רשומיםהיושילדיועלהרחוב

המל·אחרי(רקגלושאקושרה·לאהקצירגינסקיהניה·רבקה
בבית·ישראללקברעצמותיהןאתקרוביהןהעביר\מחה

בעיירה).היהודיהקברות

הוצאותשייא)באב(יייג"נחמו"שבתשלבשבועד'ביום
לטאראגין.סאלוקביןהדרןעלסונגאר,דלכפרהיהודיםכל

לקחתהורשולאהם'רה, T31Sפהכרפאלהועברומהם 150
בשבתשםנורוהאחרן.ניםקטנה.לחבילת·מזוןמחוץדבראתם

ועס·העיירהמשניליהיוזוב"אקציה"הנרצחיםבין"נחמו".
העממי,הבנקשלמייסדושהיהברוידאאליהו :ובהםקניה,
לאפייקה.פסחהעסקןמרגוליס,ליבוהמשכילהלמדן

להיכנסהורשולאהםלסאלוק,הוחזרושנשארוהיהודים
מושבמקרםפלאנובה,ברחובגיסועבורםנקבעלבתיהם.

החלן·הוצאוהליטאיםעל·ידישהושארומהבתיםהעם.ת,דל
שהורשולפניושימושי.בעל·ערןדברכלוכןןהדלתרתגרת

הלי·מלוויהםעל·ידיהיהודיםנבדקובגיסולבתיםלהיכנס
יקרים.וחפציםדברי·ערןכסף,שהחרימוהמזויינים,סאים

ולבה,יעקבהרבהיווחבריו("יודנראט")ועדהוקםבמקום
 •באןואברהםגלייגסקיפייבוש

סוסיהםעםרביםכפרייםהשלטונותגייסובאוגוסט-25ב
לסאלוק.לבראעליהםויצווועגלותיהם

היהודיםכלרוכזותש"א)אבלול 'ג( 1941באוגוסט 26ב"
מע· :שוגיםנלי·עברדהאתםלקחתנצטווהםהשוק.בניכר
לעבודיוצאיםשהםלהםנאמרונדומה.אתיםגמרפות,דרים,

המשטרהמפקדראקישוק.בעירממלכתיבמשקבחקלאות

וצידהנלי·העברדהמלנדרע.כללהםיאונהשלאהבטיח
להם.ינתןמחסורםכלנידבר,לקחתצריכיםאינםלדרך
כתובהיהבהתעודה,ה"ועד"חברילשלושת·נתןגםהוא

 .••הגוניםאנשיםהםמסאלוקשהיהודים
כאלהגםהיולעבודה,הםנלקחיםשאנןהאמינו,היהודים

המקומיים.מהרוצחיםלהיפטרהםעומדיםשנןרמוצים,שהיו
רכלבעגלותהושיבווהחולים,הילדיםהזקנים,הנשים,תא

כבדבמשרממלירההמחנהנשכלברגל,אחריהםהלנוהשאר
ליטאים."אקטיביסטים"של

השיירהסטתהבדרןפט. 3ואנטאלידוסיאטבניווןהובלוהם
היהגדר·התיילעלבתייל.גמודרלשטחוהגיעהמהבכיש

הנכנס(כל·מוות nשטהואהמקוםניהזהיר'אשרשלט
בניווןלחזורהורשו.ולאים.הבאאתהורידוהעגלותיירה).

ויצאהחשדיםבבאיםיגפשופןחששוהמארגניםלסאלרק.

ליהדוינוסףרוכזו,במקרםלראקישרק,ההובהלשלהשקר
דוקשטפט, 3אנטאלידוסיאט,רגי, 3מאז'היודיםגםסאלוק,

התר·כליהודים.היובהםשבסביבה,אחריםומקומרת·ישוב

לעזובנצטוומסביבמ 11ק 5-י- 3של bברדיוהמקומייlכשבים
ימים.לשלושההמקוםאת

השמים,כיפתתחתשלםלילהבילושהאומלליםלארת
היושםהסומך,ליערגדולותבקבוצותהובלוהםהטבח.החל

הנשיםלהתפשט.עליהםצירוועמוקים.ארוכיםבוררתמרננים
ילדיהן.עלבגופןמחפותכשהןויללות,בצעקותופתחוסירבו

בקתות·ובמנותעליהןהסתערוהליטאיםה"אקטיביסטיםיי
הבררות.לתוךקבוצהכלדחפוושוטים,פרגוליםרובים,
ררצחרם.רבמנרנות·יריהברוביםבאנשיםירויוריםפלוגות

ה"אק·אתוהדרינוקררנהגבעהעלעמדוס.ס.אנשישני
 ,"וודקה"ליוריםגמישיםהיופעםמדיהמשולהבים.טיביסטים"

בשפע.במקרםנמצאהאשר

רהת·הסביבהכלאתהחרידווהפצועיםהנרצחיםיללות
הרוצחים.ושאגרתהיריותבהדערבבו

 ,ראומהיספררלבלהוזהרוהעגלונים •ניצללאאחדאף
בנפשם.יתחייבואחרת

במקרםוביקרולעיירםתסאלרקשרידיחזרוהמלחמהאחרי
העדהומוזנחים.חמולליםקבררת·האחיםאתמצארהםהרצח.
בררותמצאהקבר·האחיםאלשבהגיעהסיפרה,ברוהוחנה

 ,מסרההיאשונים.התפוררותבשלביאדם,וגרויותפתוחים
ראשהבשערותאנשרטוב,דישנשתמרהאשהגרפתשראתה

וחיפשובקבריםשנבררקבריםשדודיאלההיומסרק.תקוע
משר·במאמציםהקרבנות.שלבפיותיהםושיני·זהבערןחפצי
עםמצבהוהרקמההדבריםסודרוהקהילהשרידישלתפיס

ית, Dרברוביידישכתרבת

המוניייטבחבספרהמופיעהקבררת·האחים,ברשימת

 :כדלהלןסאלרקבסביובתהקברותמסומנים ,'בחלקבליטא"
הזמן ;דגוצ'יאי-דרסיאטמכבישמטר 500פז'אמיס,יער . 1

גבריםנשים, 2569-הנרצחיםמספר 1 26.8.1941-

ם,,יולדי

חציהמעיירה,קיימ 10סרנגאר,דיערסאלוק,-המקום • 2
מספר ; 1941אוקטוברסוף-הזמן ;רקאנאימהכפרקיימ

וילדים.נשיםגברים,-150נ-הנרצחים

זבקורות

 , 319/210 , 1613/1497 , 1942/453רשםיי"ידקרוב,ירחמיאלערווו
ומת·גן.בוררה,חנהעדות

טלס
(SALOCIAI) 

 ,לטביהעםהגבולעלליטא,שלבצפ-רנהגירז'במחוזעיירה
בעיירההתפקדו 1923בשנתפוסבול.מהעירק"מ 18במרחק

נפש-100נהיהודיםסמפרהיההשראהבשנתיהודים. 174

היהר·אתשפקדוהמוראותכלעבורט 1Sל 1Sסיהזדיעלבלב.ד
עםיחדנרצחוושםלפרסבולהועברורובםגירז'.במחוזוים

ט. 1Sל 1Sבסנרצחמהםחלקוהסביהב.המקוםיהודי
קאררליסשלעדותוקיימתעצמהבעיירהשנרצחואלהעל

הוועדהבפניהעיד 1945במאי 25ב· .אשרספרנארסקאס,

גירז'.במחוזועוזריהםהנאציםפשעיאתשחקרההממלכתית,
יהודים.-13ךליטאים 6בסאלאטנרצחודבריו,לפי

מקררות

 , 118עמיב,יחלקבליטא"המוני"טבח
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עליהםהעיירה,אתלצאתליהודיםשאסורפקודההוצאה
ישהיהודיםבתיעלדוד"."מגןאו " J "הסימןאתלשאת
נשרקלבקרליהודיםאסור ," Jude " :הכתובתאתלרשום
אתהוציאוהליטאיםהגרמנים.החייליםאתלברך·להםואסור

נספים.מהםסחטוביומויוםמדילעבודות·נפייה.היהודים
גרמנים.היולאבעיירה

הראשוןהיהודים.מקרבהראשוניםהקרבנותנופליםהחלו
נמק·סנדלרבילדים,מטופלחלוש,יהודיקרופניק,בדלהיה

השלטוןבימיהצרנניהיויירשימשהוא-היהפשעוצוער,

באמצענרצחהוא-זילברלייבהיהאחריוהשניהסובייטי.
גםנרצחובייקומסומוליי.רשומיםהיושילדיועלהרחוב

המל·אחרי(רקגלושאקושרה·לאהקצירגינסקיהניה·רבקה
בבית·ישראללקברעצמותיהןאתקרוביהןהעביר\מחה

בעיירה).היהודיהקברות

הוצאותשייא)באב(יייג"נחמו"שבתשלבשבועד'ביום
לטאראגין.סאלוקביןהדרןעלסונגאר,דלכפרהיהודיםכל

לקחתהורשולאהם'רה, T31Sפהכרפאלהועברומהם 150
בשבתשםנורוהאחרן.ניםקטנה.לחבילת·מזוןמחוץדבראתם

ועס·העיירהמשניליהיוזוב"אקציה"הנרצחיםבין"נחמו".
העממי,הבנקשלמייסדושהיהברוידאאליהו :ובהםקניה,
לאפייקה.פסחהעסקןמרגוליס,ליבוהמשכילהלמדן

להיכנסהורשולאהםלסאלוק,הוחזרושנשארוהיהודים
מושבמקרםפלאנובה,ברחובגיסועבורםנקבעלבתיהם.

החלן·הוצאוהליטאיםעל·ידישהושארומהבתיםהעם.ת,דל
שהורשולפניושימושי.בעל·ערןדברכלוכןןהדלתרתגרת

הלי·מלוויהםעל·ידיהיהודיםנבדקובגיסולבתיםלהיכנס
יקרים.וחפציםדברי·ערןכסף,שהחרימוהמזויינים,סאים

ולבה,יעקבהרבהיווחבריו("יודנראט")ועדהוקםבמקום
 •באןואברהםגלייגסקיפייבוש

סוסיהםעםרביםכפרייםהשלטונותגייסובאוגוסט-25ב
לסאלוק.לבראעליהםויצווועגלותיהם

היהודיםכלרוכזותש"א)אבלול 'ג( 1941באוגוסט 26ב"
מע· :שוגיםנלי·עברדהאתםלקחתנצטווהםהשוק.בניכר
לעבודיוצאיםשהםלהםנאמרונדומה.אתיםגמרפות,דרים,

המשטרהמפקדראקישוק.בעירממלכתיבמשקבחקלאות

וצידהנלי·העברדהמלנדרע.כללהםיאונהשלאהבטיח
להם.ינתןמחסורםכלנידבר,לקחתצריכיםאינםלדרך
כתובהיהבהתעודה,ה"ועד"חברילשלושת·נתןגםהוא

 .••הגוניםאנשיםהםמסאלוקשהיהודים
כאלהגםהיולעבודה,הםנלקחיםשאנןהאמינו,היהודים

המקומיים.מהרוצחיםלהיפטרהםעומדיםשנןרמוצים,שהיו
רכלבעגלותהושיבווהחולים,הילדיםהזקנים,הנשים,תא

כבדבמשרממלירההמחנהנשכלברגל,אחריהםהלנוהשאר
ליטאים."אקטיביסטים"של

השיירהסטתהבדרןפט. 3ואנטאלידוסיאטבניווןהובלוהם
היהגדר·התיילעלבתייל.גמודרלשטחוהגיעהמהבכיש

הנכנס(כל·מוות nשטהואהמקוםניהזהיר'אשרשלט
בניווןלחזורהורשו.ולאים.הבאאתהורידוהעגלותיירה).

ויצאהחשדיםבבאיםיגפשופןחששוהמארגניםלסאלרק.

ליהדוינוסףרוכזו,במקרםלראקישרק,ההובהלשלהשקר
דוקשטפט, 3אנטאלידוסיאט,רגי, 3מאז'היודיםגםסאלוק,

התר·כליהודים.היובהםשבסביבה,אחריםומקומרת·ישוב

לעזובנצטוומסביבמ 11ק 5-י- 3של bברדיוהמקומייlכשבים
ימים.לשלושההמקוםאת

השמים,כיפתתחתשלםלילהבילושהאומלליםלארת
היושםהסומך,ליערגדולותבקבוצותהובלוהםהטבח.החל

הנשיםלהתפשט.עליהםצירוועמוקים.ארוכיםבוררתמרננים
ילדיהן.עלבגופןמחפותכשהןויללות,בצעקותופתחוסירבו

בקתות·ובמנותעליהןהסתערוהליטאיםה"אקטיביסטיםיי
הבררות.לתוךקבוצהכלדחפוושוטים,פרגוליםרובים,
ררצחרם.רבמנרנות·יריהברוביםבאנשיםירויוריםפלוגות

ה"אק·אתוהדרינוקררנהגבעהעלעמדוס.ס.אנשישני
 ,"וודקה"ליוריםגמישיםהיופעםמדיהמשולהבים.טיביסטים"

בשפע.במקרםנמצאהאשר

רהת·הסביבהכלאתהחרידווהפצועיםהנרצחיםיללות
הרוצחים.ושאגרתהיריותבהדערבבו

 ,ראומהיספררלבלהוזהרוהעגלונים •ניצללאאחדאף
בנפשם.יתחייבואחרת

במקרםוביקרולעיירםתסאלרקשרידיחזרוהמלחמהאחרי
העדהומוזנחים.חמולליםקבררת·האחיםאתמצארהםהרצח.
בררותמצאהקבר·האחיםאלשבהגיעהסיפרה,ברוהוחנה

 ,מסרההיאשונים.התפוררותבשלביאדם,וגרויותפתוחים
ראשהבשערותאנשרטוב,דישנשתמרהאשהגרפתשראתה

וחיפשובקבריםשנבררקבריםשדודיאלההיומסרק.תקוע
משר·במאמציםהקרבנות.שלבפיותיהםושיני·זהבערןחפצי
עםמצבהוהרקמההדבריםסודרוהקהילהשרידישלתפיס

ית, Dרברוביידישכתרבת

המוניייטבחבספרהמופיעהקבררת·האחים,ברשימת

 :כדלהלןסאלרקבסביובתהקברותמסומנים ,'בחלקבליטא"
הזמן ;דגוצ'יאי-דרסיאטמכבישמטר 500פז'אמיס,יער . 1

גבריםנשים, 2569-הנרצחיםמספר 1 26.8.1941-

ם,,יולדי

חציהמעיירה,קיימ 10סרנגאר,דיערסאלוק,-המקום • 2
מספר ; 1941אוקטוברסוף-הזמן ;רקאנאימהכפרקיימ

וילדים.נשיםגברים,-150נ-הנרצחים

זבקורות

 , 319/210 , 1613/1497 , 1942/453רשםיי"ידקרוב,ירחמיאלערווו
ומת·גן.בוררה,חנהעדות

טלס
(SALOCIAI) 

 ,לטביהעםהגבולעלליטא,שלבצפ-רנהגירז'במחוזעיירה
בעיירההתפקדו 1923בשנתפוסבול.מהעירק"מ 18במרחק

נפש-100נהיהודיםסמפרהיההשראהבשנתיהודים. 174

היהר·אתשפקדוהמוראותכלעבורט 1Sל 1Sסיהזדיעלבלב.ד
עםיחדנרצחוושםלפרסבולהועברורובםגירז'.במחוזוים

ט. 1Sל 1Sבסנרצחמהםחלקוהסביהב.המקוםיהודי
קאררליסשלעדותוקיימתעצמהבעיירהשנרצחואלהעל

הוועדהבפניהעיד 1945במאי 25ב· .אשרספרנארסקאס,

גירז'.במחוזועוזריהםהנאציםפשעיאתשחקרההממלכתית,
יהודים.-13ךליטאים 6בסאלאטנרצחודבריו,לפי

מקררות

 , 118עמיב,יחלקבליטא"המוני"טבח



ליטאיזזדרח Aנ3

איורנסקימיכאלאח,דיהודירקלבורחהצליחרר,הבמתרד
ונורה.זמן·מהכעבורנתפסחראאךוויה, t5מרר

לאבכלל(חלקםמה"גיטו"לברוחהצירחויחידים-20כ
נדדוהגונים,איכריםאצלמקלטמצאוהםל"גיטר").נכנוס
להצ·הצליחוואחידםונורונתפסומהםכמהלמקום.ממקםר
כדאיביניהםבנאצים.נלחמובידובנשקלפרטיזאניםטרף

 ,יוסףגרשון, :אלפרטלמשפחתהאחיםארבעתאתלזהכיר
ואשר.אליהו

המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

-המקום :הבאותבמליםבסמילישוקהקבררשוםבליטא",
 ;מהעיירהצפונית-מזרחיתמטר-200כיער,פאתיסמילישוק,

נשיםגברים, 962-הנרצחיםמספר ; 6.10.1941-הזמן

וילדים.

זבקורות

תל·אביב.אלפרט,גרשוןעדות

ססיק
) SIESIKAI ( 

יל·והמחוז·מעירמערבית·צפרניתק"מ-20כקטנה,עיירה

אשריהודיות,משפחות 21בססיקחיוהשואהלפניקומיר.
נפש.-70כמנו

מש·כמהלססיקר iחזרהגרמניםפלישתלאחרמספרימים
במקומרת·ישובוהתגוררולכןקודםממנהציאואשרפחות,
לפנימשפחות.כמהלססיקבארמינונהגםגדולים.יותר

במהלכהאשרהראשונה,מלחמת·העולםקךררתעמדועיניהם
מאשרקלים,יותרהרבהקטניםבמקומרת·ישובהחייםר iהי

 .יותראמוכלסיםבמקומרת
המקומיתהאוכל,וסיהבטעוםת.היהודיםהכירומהרהעד
למקומותיהם,תזרומהיהודיםרוביםזועפות,פניםמראההחלה
רבה.,מינשבאראלהבעיקר

מקרבנההגיעההמלחמהלפרוץהעשיריארהתשיעיבין.ם
חתומהפקודהרבידםליטאים"אקטיביסטים" 10בתקבוצה
ססיקאת"לנקותישלפיהאימפלוויצ'יוס,המירועל·ידי

עימם ,,הביאהםגרמניים".אנטי·ויוסדותסובייטייםמסוכנים

עםיחדמונטייק.הרוסימהכפרכבוליםרוסייםצעירםישבעה
היהודיםבתיתרךילה"אקטיביסטים"התרפצומקרמייםבריונים
 ,ליערר•הרבילהעצוריםמבידהחזקיםאתאיש. 27ועצרו
הוכרהםברורת.לחפורנצטווושםהמעיירה,ק"משניברמחק

היריותהדירהמיתרם.בהםיררחפירהכדיותרןבאכזריות

חת.עוברבעיירההמשפחותשלזעקרת·השברלעיירה.הגיעו
כלוהתהוללושתןאשרהרוצחים,שלרבצעקןתיהם·בשירםת
הלילה.

והוכנסומבתיהםהיהדויםכלהרצאר 1941ספטמברבתחילת
חלשים.ההןכולםשבעיירה.מעץהקטןבית·הכנס,תלתרד

בבית·הילדים.בידינתמכיםכשהם ,,הובלוהנשיםהזקנים
לצאתהררשרולאמים,בליחלילהכלהוחזקוהםהכנסת

לצרכיהם.
עגלות.עשריםהגיעןהשבת)ירםזה(היהבכרקדלמחרת

פיברניהליעררהרבלרעגלה,בכלארבעהעליהן,הועלוהיהודים
 • 5.9.1941ב"נרצחורשם ,רילקרמירשליד

 ,הורסיםושבעתהיהודיםושבעהעשריםשלעצמותיהם
מקברותיהם 1964בשנתהוצאוהכיבוש,בתחילתשנרצחו

בןרילקרמיר.הצבאיבבית·הקברותלקבורהוהועברו
מןכמהבלב.דליטאיםעל·ידיבוצעוהרצחמעשיכל

רזמאצקאס,מלדייקיסקרליונאס,קלאטינאס,ביניהם,הפעילים
 ,גיפאסואילו ,ממרשךלמאסרהסובייטיםעל·ידירנשפטר·נתפסו

בארצות·רחייםהגרמניםעםיחדנמלטוואחרים,טליאליס

הברית.

זבקורות

"יגובה",וקבץסעסיק",געבורטס·שטעטעלע"מיין :בולניקשמואל
תל·אביב,בישראל,יגובהיוצאיארגוןהוצאת . 367-362עמודים

1972 , 

ספיזישוק
) ZAPYSKIS ( 

הגדהעל ,ליטאשלהמערב·דרומיבחלקהנמצאתספיזישוק
קובנה.מעיר·המחוזק"מ 14במרתקהנימן,שלהשמאלית

יהודיות.משפתרת soל·מעלבהחיוהשואהבשנת
השודוכןרת,ל·ההתעלביהודים,ה"אקטיביסטים"נגישות

הראע•ו·בימיםלמקרם,הגרמניםכניסתעםמידהחלווהרצח,
למלחמה.נים

לרכזהרואהקרבנהמחוזמרשלפיוסם 1941באוגוסטב·ד
 tבגירו'הוחלההורהאפרסוםעםבגיטארת.היהודיםכלאת

בגיסו.ובריכוזםרכושםבבזיזתמבתיהם,היהודים

בחב·"אקטיביסטים",פלוגתפשטה 1941אוגוסטבאמצע
 10והוציאההידר.זיםריכוזמקרםעלפדאריס,יונאסשלהגתו

היהודי,לבית·הקברותסמוךלמקרםהובלו,הםצעירים.גברים
במקום.ים nבקבר·אונקברונרצחו

 ,גברים-הקהילהשאריתהרצאה 1941בספטמבר-4ב
נרצחושםהעיירה,בקירבתהנימןלשפת-וילדיםנשים

בקבר·אחים.ונקבור

מוסרת ) 838 1עמ ,'ג(חלקהקטנה"הליטאית"האנציקלופדיה
והלאומייםההיטלריסטיםעל·יידבספיזישרקנרצחו 4.9.41שב"

מוסרגםדר"ח·יגרמקרמיים.תושבים 178דמ.קומייםהבורגנים

נשים 118יהודים,גברים 47 :הנרצחיםקבוצתהרכבאת

יהודים.ילדים 13 ·,יהודיות
 :הרוצחיםבאכזריותםוהצטיינוהשתתפוובשרדברצח
אבטא·ובנרויידיליסירנאסרס,•יישקרריצ'ינרזאיטיס,ברטקרס,

ריסגייליס.והאחים,באס,
בלי·המוני"טבחבספרשהופיהעקברות·האחים,ברשימת

 :כדלהלןספיזישרקלשידים nקבררת·האושרמים ,'בחלקטא"
דררמית·מזרחיתאחדקליומטרדייברגלה,-המקום . 1

-40כ-הנרצחיםמספר ; 1941קיץ-הזמן ;מספיזישרק

גברים.

מ' 500רק,,ספיזיששלהמזרחייםהמבראות-המקום . 2
-הנרצחיםמספר ; 1941קיץ-הזמן ;מליגייקומפיס

 • 600כ·



 325השדהערי

 אל::•נוספים,קרבנותנקברוזהבקבר·אחיםכינראה
ספיזישוק.במני

סקורות

אוסףמצקו,אוסףרשם","יד-ברבר(אליעזר)לייזרבזכתכ

 • M-9/15 ) 6 (רשם""ידריזנסאל,

סקופישרק

) SKAPISKIS ( 

חיוהשואהבשנתרקישוק.במחוזליטא,שלבצפונהעיירה

יהודיות.משפחות 40כ"כה

 .האו:.:·הבשנתסקופישוקיהודיקורותעלחומרמצאנולא

יהודיכגורלהיהוגורלםלרקישוקשהועברולנוידוע
יי:קישוק.

ראקישרק) :(ראה

סרדניק

) SERED2IUS ( 

וילוןהעיירותביוהניימן,גדותעלנמצאתסרדניקהעיירה
קובנה.לעיר-המחוזמערבהק"מ 40במרחקווילקי,

יהודים. 600כ"בהחיוהשראהבשנת

יהוד•·רצחעלמפורטותעדויותלקבלהצילחהלאהמערכת
 iניתלסרדניקסמוכיםממקומותות-עדוייסודעלסרדניק.
 :הבאההתמונהאתלקבוע
צווי·להוציאכמקוםהשלטונותהחלוהגרמניםפלישתעם

 ל.::·קטנותוקבוצותבודדיםרצחהחלהיהודים.עלהגבלות

ריכזוגםימיםבאותםשכבריתכןצעירים.במיוחדגברים,

שבתפסומבתיהם,שגורשולאחרבבית·הכבסתהיהודיםאת
השכנים.הליטאיםעל·ידי

הנ•זz,יס . 1941באוגוסט 28ב"ברוילקיבררושהגבריםידוע,
תש"א).באלול(י"א 3.9.41ב"העיירהבקירבתברצחךוהילדים

שה"היטלריסטיםמוסרתהקטנה"הליטאית"האנציקלופדיה
בסרדניק 1941בשנתרצחוהמקומייםהבורגנייםוהלאומנים

היוכולםשכמעטלהעיר,למותרמקומיים".תושבים 600כ"
יהודים.

סקורות

 ; 1975וילנה , 188עמ' ',גחלקהקסבה"הליטאית"האנציקלופדיה
 .•ב·רא'חלקיםבליטא",המוני"טבח

סרחיי

) SIERIJAI ( 

ב·~נתאליטה.במחוזליטא,שלבדרומהנמצאתסא.רהיי
יהודיות.משפחות-200כבהחיוהשואה

אותה,שכבשולפניהגרמניםעל·ידיקשותהופצצההעיירה

גג,קורתבלישבשארוהיהודים,ונחרב.נשרףהגחלוחלקה
מרוחקתשחיתהגרברסקי,יוסףשלבחוותומחסהמצאו

מהעיירה.כקילומטר

הצהריים.בשעות 1941ביוני-2בלעיירהנכנסוהגרמנים
רודפיםהמקומייםהליטאיםמידהחלוהעיירהכיבושעם
צעירים,בעיקרמהיהודים,רביםבהם.ומתעלליםהיהודיםאת

באכזריות.ברצחווהםלקומויניסטים,נבטיהכחשודיםנעצרו

מספרהגרמנים,בהוראתהליטאים,עצרוימיםכמהלאחר
לאליטה.בכיווןוהוליכוםוחזקיםצעיריםגבריםשלגזול

בקירבתלמחבה·עבודהמועבריםשהאנשיםאמרו,הליטאים
ברצחוכולםישוב.למקוםהגיעלאמהםאחדאףאולםאליטה.

עםיחדשגוייסהעמידה,בגיליהודירצ•קובסקי,זליגביום.בו
לאהואאף-האנשיםאתבעגלתולהסיעכדיליטאיםכמה
גורלםעליספרשהואכנראה,רצו,לאהרוצחיםלעיירה.חזר

אלתר :הראשוניםבשבועותהנרצחיםביןה"בוסעים".של
יגליבוביץ.שמואלכהבוביץ,יענקלר'איראן,

גרברסקי,הושלז"רשלהרצחמעשהעשהמחרידרושם
וכברבעיירה,צעיררזפאהיההואגרברסקי.יוסףשלבנו
גזולהפרקטיקהלוהיתהבמיוחדהסביבה.בכלשםלוקבה
אתהבריות.עלהאובגםהיההואהליטאים.האיכריםביו

לקנותמכיסולהםנותןהיהוגם ,שכרללאריפאהעניים
אי•זz,ית,איבהלושרחשואחדים,ליטאייםצעיריםתרופות.
גוהר.והרעליוהתנפלובדרךובהיותו ,כביכוללחולההזמיבוהו

היהודיםעץ.תחתוהיביחוהביתושליידהגןאלסחבוגופתואת

כולםהעיירה.אנשייכלהשתתפו.בהגדולה,הלוויהלוערכו
יזעוולא-האנשיםבכורב.בכיובכומיטתואחריהלכו

ניגרותלהיקפו,העומדיםחייהםעלעצמם,גורלעלכי
הדמעות.

·י 1יהואתמבצליםהליטאיםהיוהגרמניםהוראותלפי
הנני·בתיקוןברובםעבדוהגבריםשובות.לעבודותסא.רהיי

ובערבלעבודהיוצאיםהיובוקרבכלהעיירה.בסביבותשים
הביתה.חוזרים

סלוואטיצקי,מיצחק·צבימכתבבקוננהנתקבל 1941ביולי
בחשאישבשלחבמכתב,נסא.וחיי.היהודיםמראשיאחד

בעולנושאיםהעיירה•זz,יהודינאמרליטאי,על··ידימהעיירה
חמתםאתשפכושכברמכיון ;זעםיעבורעדומחכיםהעבודה

הסתפקו-להורגוהוציאוםבקומוניזםחשודיםשהיואלהעל
 tוי"ללחם,רעביםבעיירהאיו ;היהודיםבעבודתהליטאים
לשמעהיהירים.מבתיהפתתכלהלאלהבאשגםסיכויים

דירותיהםאתהעיירהמיוצאירביםעזבוהטובות""הידיעות

בעגלות·רקלנסועאזיכלויהודיםלסא.וחיי.ונסעובקרבנה

אסורהגרמניםצולפי ;סכנהבחזקתהיהזהוגםסוסים,

זהמצב .םה,zז•בורה nאמצעי·תבכללהשתמשליהודיהיה
זהבואףרב,כסףמהיהודיםשתבעוהליטאים,על·ידינוצל

השיגהלאשיזםהעיירה,מיוצאיאלההסעה.תמורתממש,

בקרבנה.ברירהבליתנשארוההסעה,עבורלשלם
ה·~נה.ראשלפניימיםכעשרהבאהסא.רהיייהודיהשמדת

 .) 10.9.41 (תש"אבאללו Mבי"זההיההמשוע,רלפי

ק"מ 3כ"במרחקאברייסק,חורשתאלהובלוהגבריםכל
היהודיםאתהעמידוזובחורשהללייפון.הדרךלידמהעיירה,

בתורימיםכמהלפניחפרוםעצמםשהםהבורות,ליד
למקוםהובלויוםאותולמחרתכולם.בורווכאן-"תעלות"



3Z6 ליטאיהדות

הוזמנוהטבחלעריכתבררו.הםרגםילדים mהנשיםכלזה
המשכילים,ושאדהמרדיםבעיקרשבעיירה,הליטאיםחשובי
שלובפיקודועמםבניביידשנרצעברצח,נבחרוכולם

השמידוקדבדםבעיירה.המועצהראשלעשברמסקלירנאס,
והמפר·העתיקהס~דהייומקהילתמשפחות,כמאתייםהליטאים

גילרנישקיהאגמיםביןגדולים nקבר·ארקנשאראות
יהודיהיוובהםלנוערשעשועיםמקומרתשהיורסגאררה,
הקיץ.יבמירוחציםהעיירה

כמקר·המלחמהביימשנמצאובודדים,שררוסרזsהיימיהודי
עמינדבפייגהמן,ניסןיגלינרביץ,משה :ביניהםאחרים.מרת

יחזקאלקלנמסקי·בדש,סרניהפרבשטיין,יצחק·דבובעלה,
רצ'קרבסקי.

בלי·המוני"טבחבספרשפורסמהקבררת·האתים,ברשימת
חודשת-המקום :כדלקמןקבד·האחיםרשום ,'בחלקטא"

אחדקילומטרלסארהיי,דררמית·מזדחיתק"מ 3בדצ'ישקיאי,
 , mםגארמהאגםרחוקלא ,םאוהייל-ייפאלינגיאימהכביש

נשיםגברים, 953-הנרצחיםמסרפ ; 11.9.1941-הזמן

וילדםי.
 340נשים, 384גברים, 229 :הבאהפירוטניתןבדרח·יגר

ילידם.

זכקורות

חל·אביב.ליפשיץ,ויעקבחל·אביב,פרבשטיין,יצחק·דבעדריות

פודז'לווה
) 2ELVA ( 

פבירז'ה
) PABIR:2:.E ( 

מעיר·דררמית·מערביתק"מ 8ליטא,שלבצז.םנהכפר
בשנתאח.דיהדוירקבהנתפקר 1923בשנת • 1בריזהמחוז

 .אחתמשפחהכנארהיהידום,שניבמקדםחיוהשארה

פשעילקביעתבמקרםשנקבעההמיוחדת,הוסבייטיתהורעדה
 , 1945במאי 25מה·שלהח 11בדוקבעהועוזריהם,הנאצים

בפאבירז'הנרצחוהמקומיתהמעוצהעשרכהרשימותשפלי
היודים.שני

זכקורות

 , 117עמ• ,'בחלקבליטא"המוני"טבח

פגיר
) PAGIRIAI ( 

קיידאן,לעיר·המחחצפוניתליטא,שלברמכזהקטנהעיירה
בשנתהאוכלוסיןמיפקדבעתרמיגרלה.מהעיירהק"מ 18

השראהשבשנתלהניח,ישהידוים. 83בפאגירנתפקח 1923
מעטרת.עשרותלכדימסרפםירד

בקיץהעיירהליהודישאירעהמעלדמוייקמיעדלנראיד
1941 • 

 ) 734עמ' ,'ב(חלקהקטנה"הילטאית"האנציקלופדיה

הלאומניםעםיחדההיטלריסטיםרצחו 1941שבשנתמוסרת,
ספק,כלאיןפאגיר.מתושביגחלחלקהמקומייםהבורגניים
ליהודים,במיוחדהיאשהכוונה

חיוהשביחמלחמת·הערלםבפרוץרילקרמיר.במחוזעיירה
יהודים.-400כבה

הגד·כניסתלפניעזרהחלוביהודיםרההתעללזתהפרעות
בעיירה."סדר"לעשרתוהחלוהתארגנומקרמייםליטאיםמנים.

התפרץמרכושווימשהשחמדארהיודיעלטינהלוחשיתהמי
ברירהולבסוףברהתעללאותר,חיכההיהזדי,שללכיתר
ילדים :היהודיםבבתיהמחזרתלתיאורמליםאידנפש.ורצחו

והתחננוייללובכר,נישםהבית,בפינותהתחבאךנפחדים
הליטאיםשלהלעגתשובותבעליהן.עםיחדאותןשיהרגו

 ...ספרויםימיהםכולם,אתיחסלהיטלר :היו
יוסףבררגין,לייבכ"ץ,ישראל :היוהראשוניםהקרבנות
שפירא.ושלרםאברמןזאבריבו,יונהארפנהיים,

משהד"רהרואפובעינזיים.בהשפלותלעומדיכלושלאהדי
בנפשם.ידשלחוריבופייבלוכןנביאז'סקי

ואיסורים,גזרותלבראאחרולאלעיירההגרמניםכניסתעם
העבודותבבחורשרנות.לעבודותהיהידזםאתלשזלחוהחלו

והשפלות.בעינוייםשברצעוביותר,הבזירדת

ובכלהיהודיםכלשלרשימותהכינההליטאיתהמשטרה
באוגוסט-22שבלנרידועאותם.אוספיםהיוצררןשלקמרה
וחמישהועשריםמאהגרדז'זנאסא.שטרה.הממפקדהעביר

שמיתרשיתמצירףגםחראברירלקרמרי.לבית·הס·רהריידזהם
עםכנראה,ונרצחו,לפזדז'~לררהחזרולאהםומ.ועברים.של

והסביבה.רילקרמיריהדויקבוצות

שנשארוההיודיםכלעלהגרמניםציור 1941בספטמבר 5נ•
קודריוםבאותו .הלומוטלשלבאסמושחרעםלהתאסף
עגלותיהםעלזד,למטרהשגירסומהסביבה,איכריםהסיערם

בקבר·אחיםונקברונרצחושםרילקרמיר.שלידפיברניהליער
הסביבה.מכליהדויםאלפיעםיחד

ררלספרןברזן,משפחותוניניהם mיזפח•~לרמידרר,יכמה
מחבואא·רלמצרמהעיירהלהימלטתחילה,בהצליחורשקרלניק,

והגר·מסרפחודשיםרקעברוהסמוכים.בכרפיםאיכרםיאצל
להורג.רהזציארםתפרסםמנים

בלי·המוני"טבחבספרשפורסמהקבר·רת·האחים,ברשימת
מקרם :כדלקמןבפדוז'~לררהקבר·היאחיםרשום ,'בחלקטא"
התי·בית-הסרפבקירבתהיהודי,בית·הקבררתפדוז•~לררה,-
הנרצחיםמספר ; 1941שנתשלהשביחמחציתה-הזמן ;כרן
 .-60כ-

זכקורות

 .חויטמכחםשלעדרחר

פולנגן
) PALANGA ( 

הבאל·היםחרףעלקרטינגה,במחוזמפורסמתעיירת·קייט
פרלנגןיהודיות.שמפחות-50למעלבהחיוהשזאהבשנתטי.

לרצועתונכנסההגרמנימהגבולק"מ 3לשברמחקנמצהא
בטילזיס,לגישטאפרנזנםרהשםאלאקרהוראותשלפיהק"מ, 25

היהודים.כלאתבהלחסל
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הראשוןנירםהתנגדותכלללאלעייהרבכנסרוג.רמנים
הראשוניםבימיםכבר . 22.6.41ב·בריה"מ,עללהתקפתם

"שרטרי·עזר"רבסזיעהקרובה,מממלגישטאפראנשיהגעיו
בבית·הכנסת.אותםוריכזוהיהודיםכלאתעצרדליטאים

ביצועליוםתש"א)תמוז 'ה( 30.6.41ה·אתקבעוהגרמנים

מלאדר"חלנרישונמהרמריוםאותרמהלןלעהרצח.
בטיל·הגישטאפרראישנגדאולם,בעירבית·דמ,שפטבסיכומי

 :בבית·המשפטשסוכםכפיהסיפור,עיקרילהלןזיט.
ועוזריובא.המהבטילזיטהגישטאפרראשנסערהרצחנירם

חיל·האריררפלוגתעםהסכםלידיהגיעובדרןלפלרנגן.
היהודיםההיודים.ברצחתשתתףהיאשגםבמקרם,שחנתה

בעיירה.האוטובוסיםלתחנתוהועברומבית-הכנסתאו·הוצ
עברוליטאים,"שרטרי·עזר"כליורירה·ס.ד.,·הגישטאפואנשי
אחדיםו·מצאהםמסתתרים.יהודיםוחיפשולביתמבית

מגילהגבריםכלהאוטובוסים.שבתחנתאלהאלאותםוצירפו
קטנהלחורשההביאוסמהתחנה.לצאתנצטווומעלה 13

החלוותביואשרהעשבעלר·התמקמהגרמניםהחולות.בשטחי
התפתחהליהודיםהגרמניםביוהיהודים.אתריכזוגםרשם

 ,גורביץוהאופהסגלהצרוףכגרןהיהודים,מןכמהשיחה.
הגיעואשרמהגרמנים,לכמהמינויםהיו-וכממלוקדםחיו

מאחרכממל,יזרעהיהגררביזהאופההרצח.לביצועמממל
בים.ומתרחץבקרחחורפותחהיהבוחרףשגם

עלהמשתתפיםלכלונמסרחיל·האררירחייליגםהגיעו
הרצח.פעולותמהלן

ברשותם.שהיודברי·הערןכלאתלמסורנצטרדהיהודים
שהחולנירןוגדול.ארוןבורלחפורלהםנאמרלאחר-מכן

והחולהבורותדפנותהתמוטטוורפיודקההישפת·היםעל
החלווהםהגרמניםאתהרגיזהדברהבור.אתומילאחזר

קשתהוהתנועהנכההיהפיינשטייוהיהודיביהודים.להאיץ

באכזריות.הגרמניםעל·דייהרכהחראעליו

בקבוצותהיהודיםהובלוהבררותאתלחפורשהצליחולאחר
הביtררתשפתעלהועדמוהםהרצח.למקוםאנשיםעשרהשל

גרמניהיהקבוצהכללפניהיורים.לעברומפניםכשפנהים
בפקודתונרדיםאתםהגרמניהצבאנגדפשעים"בשל :קורא

הבאההקבוצההבררות.לתוךנפלמהנוריםחלקהפיהרר".של
שנשארוהנרצחיםגוויותאתהבררותוןילתלהטילנצטוותה

על·פינשארהגורביץהאופהשלר·גופתהבררות.שפתעל
ונירןהבורלתרדלסחןבצעירנערעלציורהגרמניהבור.

התנפלמידרת,אישהיהגררביץשכןבכ,ןהתקשהשהנער
לגמורשתקדיםככלכבר,"מהר :וצעקהגישטאפראישעליו
הודיעוהרצחפעולותסיוםלפניבחופשה".מהריותרתזכה
נמצאהואבעיריה.נשארהיודישרופא·ילדיםהממונים,לאחד

עזרהגרמני,צוותעםיחדמגיש,הוארשםבבית-הלותים

הוא .הרופאאתלהביאפקודהנהיניתהגרמני.לצבארפואית
בעודרדבררההגרמני,הרפואיהצרותהתנגדותחרףהובא,

הלבן.בחלוקו
המשתתפיםביןחריפיםמשקאותחולקוהפעולהבעת
שהוזמנהלארוחההמשתתפיםכלהוזמנוהרצחסירםולאחד
נארברראס.הסמעהדבעלאצל
 .הגרמניבית-המשפטשלהיבשהדו"חכאןעד

ראחד·עשרמאהנרצחו , 30.6.41ונמהר,רמיוםנאותר

בפרלנגן.יהוידםגברים

לבית·והועברוהאוטובוסיםמתחנתהואצווהילידםהנשים
בית· .ימיםכמהאנרשייםבלתיבתנאיםהוחזקושם .המדרש
עליו.הופקדליטאיםשוטריםשלושממרבערלהיההמדרש

רשתיהמזרןבמקרם.לערשתהיהדויםנאלצוצרכיהםאתגם
 .לבית·המדרשפעםמדיהתפרצווהגרמניםהליטאיםניתנו.לא

בארמיבפניהםונשארהכרלאיםאתהיכרהשמשות,אתשברר
שיטבח.

מבית·המדרשוהילדיםהנשיםהוצאוימיםכמהכעבור
מוציאיםהיומשםלקרטינגה.פרלנגןשביולאחוזהוהועברו

תפקידםבעיירה.לעובדהמבוגריםיךתרוילדיםנשםייוםכל
אתעהנברלליטושהמאלכה·מבתילהוציאהיההעיקרי
המרכזי.למחסןולהעבירםחרמר·הגלםואתהמרכבההסחורה

הוילדים,הנשיםהובלוספטמברבתחילתאראוגוסטבסוף
ובקברן.בררוושםקוניגישקיאילחורשתבמספר,-200כ

ילטאיםלילדיםמחנה·קיץבפרלנגןנערן 1941קיץנאותר
רבזרכרנרתירבמחנההיהז"לירושלמימרדכייח.דריהרדים
ירי.מקולות 22.6.41ה·שלבבוקרוהופתעוהילדיםכיסיפר,
 .לריגהרתםיאתיקחספינהכיהים,לעברלהתקדםלהםנארמ
ימיםשלרשהלפרלנגן.לחזורעליהםהיהבאה.לאנהיהספ
 .לרעההרפלךלמלחמההראשוןמהיוםכבר .שחזרועדהלכו

דיז,ביא 30.6.41רב·מהאחריםהיהודיםהילדיםהופרחלבסוף
היהדוים.כלאתריכזושםהאוטובוסים,לתחנת

 :הוסיףירושלמימ.
המוןו-ישבהאדהמעלבחצרעינינו.חשכונכנסנו,"כשאן

היההזהההמוןכלבכר.והילדיםהנשיםוטף.נשים ,אנשים
המפקדמצרותלפיכאןשנתאספרמפרלנגן,מיהודיםמורכב

וג.רמני.

הדמ.רן.בחךןישבנוואברמקרםעללנרהצביעאחד"גרמני
מהםאחדכלוליטאים.גרמניםחליפותאתנודלברהחלואחר
בעליהידהדבריםכלהיהודים.נגדטעםחסרידבריםאמר
הביאוהםהמלחמה,בהתרפצותאשמיםהיהודים :אחדחרכן
העםשאנו,מפנייימש,ךלאזהאבלוברכשום.בכספםארתה

בשמריכם.אירופה,עמיוכלהגרמני

ערדוהרוצחיםהיםאלשקעההששמהיום,בא"בינתייים
רםימקאלניגשגרמני,טרטרןעמדפתאוםלמדבר.פסקולא

האחרוןהליטאישסייםעדחיכהוהליטאים,הגרמניםהדוברים
ומעלהשנה 13מגילהגבריםכל :פקודהוהוציאדבריו,את

אןלפקודה,שמעהרובהמגרש.שלהשניiדעבראליעברו
הגרמניםרהציארםמשנתגלו,והילדים.הנשיםביוהסתתרוחלק

היוהגבריםבין .השניהמגרשלקהצרהעביררםוהליטאים
הגבריםתאהעמידומלאכתםהגרמניםכשכילו . 80בניזקנים

 ,השערדרךהוציארםאחרשעה.כחציארןזהבשורות.

הנשיםביןגדולבכירפץפנינו,עלהגבריםוכשעברו

לעבדוה.הגבריםאתמוציאיםשהםמארר,הרוצחיםוהילדים.
 .להםהאמנולאאבראבל

 .במקומנורבזמןנשארנועדוהגברים,אתשהוציאו"ארחי

גרמניםבאראחרלהפחידנו.כדילגדרמעברירוהזמןכל
אלאותנוהרגילוהםאחריהם.ללכתעלינוציירווליטאים

גרמניםהאוטובוסים.מתחנתהרחקלאשעמדבית·המדרש,

אחריפנימה.להיכנסעלינווציורהדלתאתפתחואחדים
הדלתלידמשמרוהעמידוהדלתאתאחרינוסגרוהיכנסנו,

והחלונות.
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בית-המדרשאלהתפרצוהונחלהתיישב,הספקנולא"עוד
החלונותשמשותאתרוביהםבקתותלנפץו-והתחילגרמנים
אתכמעטניפצוכן ..כאזנחוץצחאוויר !אוויר :בצעקם

החלונות.שמשותכל
עלמיהשתרענולישון.מקוםחיהלאאןלישרן,"שכבנו

הרצפה.עלשהתגוללוהזכוכיתשבריעלהרצפהעלומיספסל
קולזהחיהנוראה.צעקהפעםמדיפורצתחיתה"בלילה

בנדודי-שינההלילהעברלאט-לאטשהקיצה.ישבח,אשה

לאהגבריםעלגםהגיעו.לאוחדשותהבוקרבאנוראים,
לשתיח.מיםאפילולנרהגישולאיום.חציעברדבר.ידענו

יומיים.אחרירקקיבלנוזהאתלדבר.מהחיהלאמזוןעל
מלאהיהובית-המדרשלצאתלנונתנולאלצרכינואפילו
צחנה.

התג,-שובחשבי.חלילההגיעהראשון.חירםכלעבר"נח
ותמרו-קולותפרצושובהראשון.כבלילהנדודיםתוךללנו

בתענית.יוםחציישבנוואנוחשביחירםהגיעוים.

ירובגבריםכישמועה,בבית-המדרשנפוצחחשבי"ביום

בנושגםדיברוהאוטובוסים.תחנתבחצרשישבנושעהבאותה

-,מ.zז·חהתפ-'זzטותועםמקודם,חיההפחדהקרובים.בימיםיירו

 .יותרעודגברהואערת
אחרישבענו.אןלאכול,מהלנוהביאובערבהשני"ביום
הלילה,באמצעאןלישון,משכבועלאחדכלשכבהאכילה
הזג,-שרידיאתושברוגרמניםפרצונרדמנו,כולנוכשכמעט

ושברי-הזגוגיותנשבהרוח-פרציםבחלונות.שנותרוגירת

שלאאחד,כלשלגופואתודקרולחלונותמסביבהתגוללו
זכוכיתשברשלסימןנשארעודאצליעליהם.ושכבנזהר

היום.עדלדיישנתקע

וחתי-פרוסת-לחםקסיןמהמורהקיבלתיכשקמתי"מלחרת,
לצאתרשותקיבלהבבית-המדרשהיושביםכראשסוכר.כת
הקטניםלילדיםחילקההיאוסוכר.לחםקיבהלשםהעיר,אל
קיבלתיזרמנהוסוכר.פרוסת-לחםממנהקילבתיאנירגם

בבית-המדרש.היותנוזמזכלממנה

שאנואומריםוהיוגרמניםקציניםאלינובאיםחיויום"כל

שאבומפניתחתינו,צרכינואתעושיםשאנומזוהמים,ההיודים

אםשומרינואתשאלולאחםאבלהחצר,אללצאתמתעצלים
בעיתונים.כתבוגםזהשאתאומריםלצאת.לנומניחיםחם

בגדיםוהביאוהליטאיםהפאשיסטיםאלינובאראחד"יום
נוראהיללהפצרהופתאוםדומיה,שררהרגעבדם.מגואלים

היהבר·ררוקרוביהן.בניחןבעליהן,בגדיאתהכירוהנשים-
מאו.דכבדהיההאבלנרצחו.שהגברים

חפאשיס-באוחששיבי·וםימים. 6ישבנו"בבית-המדרש

להגידלנומסרוהגרמנייםהשלטונות :ואמרוהליטאיםטיס

גורליפהביתלכםשישהמלחמה,אשומציתימנוווליםלכם,
לנקותנשיםתנוכןרעלאותו,תנקושבעצמכםבתנאיאןבן,
חבית!את

אלינובאולמחרתחזרו.אםיודעואינינשיםכמה"יצאו
בשורה.ולהסתדרלחצרלצאתעלינווציווהפאשיסטיםשרב

צח.אווירלשאוףרצהאחדכלכיהבית,מתוןרפצנוכולונ

בבית.הלישאריראאחדכלאגב,
מוביליםלאןו·ידענלאכיפחדנו,אןרוח,ושאפנו"יצאנו

ארכהחדרןללכת.התחלנו !ללכת :פקודהניתנהאותנו.
עלינופקדושם .לעירמחוץחצראיזואלהגענושעה.כחצי

המחנותילדידיר.וחצידירבניינים.שניהיובחצרלעמו.ד
פקודהניתנהולידליהןפרלנגןולנשיבחצרלהישארנצטוו

לכנין.להיכנס
ודפתרוישבראחדיםרכסא.שולחןהליטאיםהביאו"אחר
ועלמוצאנוומקרםחורינורשמותשמותינוהמאותנו,

 .חדיראללהיכנסציורחמדרפתרים
כברנתנולאלנראןחפרלנגיים,כלאתדפתרו"אחרינו

ותפוחי-חמוץכרוב :אלכוללנרנתנובערבחדיר.אתלצאת
שנמצאההמערימהבתןלקחתעלינוציוראחראחדים.אדמה
עללישוןחיוצריכיםורביםלכולנוהספיקלאהתבןבחצר.
המלט.רצפת

 5בשעהבוקרמדיקשים.יותרעודהחייםהיוהזח"בדיר

לעבודה.והובילונראותנוהעירוהליטאים,הרוצחיםבאו
היהודייםמבתי-המלאכההענבראתהלוציאחיתהעבודתנו

אחר--6בשביםחיינומהעבודההכללי.למחסןולהעבירם
-ביוםפעמייםרקקיבלנומאו.דגחועהיההמזוןהצהריים.

נחלשנומיובש.ודגפרוסת-לחםפעםבכלובערב,בבוקר
ולכןפצעיםנתכסחגרפיללכת.כוחבנוחיהשלאעדכל·כן,

לי.שנתנומהאתלאכוליכול'תילא
שללפיקוחםבת.וניםהיינוהזמןכלשבועיים.ישבנו"כאן

הלילהבאמצעמהגרמנים.אכזרייםיותרעודחיווהםהליטאים
באיםהיוהגרמניםלהפחידנו.כדיהידרתזןאליוריםהיו

דוגמתבלב,דסקרנותלשםהיהביקורםאמר.דרחוקותלעתים
'לויזע :ואומריםאחדלכעלמצביעחיוואזבגן·חיות.ביקור

לבני·מאשרלחויתדוימםיותרחיינוובאמת '!יודעןפעטטע
לנונתנולאכיומזוהמים,פראמגודליםהיינוכולנואדם.

להתרחץ.אפילו

המחנהאתלצאתרשותחשאוולאים,אנוקיבלנו,"לאושרנו
אללצאתכלונועלוציוהושוטרבאאחדגשםנירםהזח.
וכיסא,שולחןלדירהכניסעצמוהואבשררה.ולהסתדרהחצר
וחיכינובחוץעמדנוזמןאותרכלאותנו.לזפתווהתחילישב

לעמו.דמוכרחיםהיינואןבגדינו,כלאתהרטיבהגשםבתור.
הדיר.אלחזרהונכנסנוחדפתורנגמרלבסוף

ילדיאתוקראבמוכניתשוטראותרבאאחדיםימים"אחרי
חפציועםלהיכנסחיהצוידשנקראכלשמותיהם.לפישאורלי

זזהנכנסוכשכולםהקרואים.ביןהייתיאניגםהמכונית.אל
המכונית.

המכוניתנשברהבדרןהביתה.מכלאכזהבאופן"יצאנו
חפצנו.למחוזהגענולמחרתבכפר.ללוןחיינומוכרחיםואנו

לי"·יחעלאהילדיםיתרגורלהיה"מה
בלי·המוני"טבחבספרשהופיעהקברות·האחים,ברשימת

 :כדלקמןבפולנגןקברות·חאחיםרשומים ,'בלחקטא"
מספר ; 22.6.41-הזמן ;הצופיםמחנה-המקום . 1

 .בערןילדים 1000-הנרצחים
הכבישיםבמשולשמפרלנגן,ק"מ-4כקרניגישקיאי,יער . 2

 ; 12.10.41-הזמן ;ופולנגן-דורביאןפולנגן-לאפאי

וילדים.נשים-220כ-הנרצחיםמסרפ
הזמן ;ניווטהההרבתבקירהים,חולות-המקום . 3

ונשים.גברים 111-הנרציחםמספר ; 29.6.41

זבקורות

"אולם".משפטזו"ח
שבלי·פנקסירושלמי,א.
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 .לפרסברל 'פרניבזביןהכבישעלליטא,שלבצפונהעיירה
יהודיות.מ·-.:פחרת-60כבהחיוהשואהבשנת

 :רסןיעקבמספר
מספרימים . 1941ביוני 28או 2ב-דבעיירהגאוהגמונים

 ,השוטריםעםיחדהמקומייםהלאומניםהתארגנולאחד-מכן

היהודיםאתמוציאיםהחלוהמועצה,ראששלותר i'בדא.'!

 1sב-לי.דהבאמכלר·זzדדרבהםהתעללולעבודות-כפיה,
במעין-רוכזוהםבתיהם.אתלנטושהיהדויםכלאולצוביולי

סנדלר,שלרם-יצחקשלבבתיהם·זzנקבעגרד-תיל,מוקףגיסו,

רכןקדמו,ה iLמ'לוויה,אברהםבלסקי,·קרמנדלמריידד,מ·זzה
מזרך.וללאבזוהמהבצפיפות,הוחזקוכולםחרב.שלביתר

-26לעדבעבודות-כפיה,והועסקונ'זLדדרהרנו,בפח,דחיוהם

וישוביםפרניבז'כיהודינלקחו,יוםנאותר . 1941באוגוסט

מפרניבז.יק"מ sכמדחקפאירסט,אלבסביבה,אחדיםדנים

נודרקנדי-המונים,ששימשואדוניםברדותלידפאירסט,ביעד
שחלקאףבעפר,כוסוהגופותוילדים.נוזzיםגברים,-כולם

רסן,שלאמר-הנצדחים(בידבחייםעדייןהיוהאנ'זLיםמן
מ'זLפחרתוביניהןמשפחותכמהרמ·זLפחתר).אבאאחיורכךרחל,

נרצחוושםלפרסברלהובלומילנד,ואסתרסגלקדמו,חנה
לייבהרוקחשלקיצר!'אדייק.בכפראחדיםיהדויםעםיחד

נרצחומשפחתורבניהואשברעות.כמהלאחדדקבאלפולצקי

בסאדיזםשהצטיינוהרוצחיםעצמה.בפרמפיאןדנהבאכזריות

וי;ניליס,פטדייטיסדישא,לליס,הליטאיםחיוהרצחבמעשה

 )בולפוס :(ראה

פון

) PUNIA ( 

·זzלהימניבצד ,אליטהמעיד-המחוזק"מ 13במרחקעיירה

הניימך.

לנואידיהודיות.משפחות 1sכ-בפרןישבוהשראהבשנת
שעבררעללעיירההגרמניםכניסתמרעדעלמדרייקיםפרטים

 • 1941אוגוסטלסוףיוניסוףבידשםהיהודיםעל

לנוטרי-הובאהתש"א),אלול 'ו( 29.8.41 ', 1ביוםכיידוע
יהודידובאתשכללההסביבה,מיהודיהראשונההקבוצהמנץ

בכיכרלהתרכזברטדימנץיהודיגםנצטוויוםנאותרפרן.
הופשטוהםצעירים.וגבריםנשיםהוצאוהנאספיםמתוךהעיד.

 .פרןי itמאנ'גםביניהםשהיוייתכןלאליטה.ונשלחומבגדיהם
ב'זLניבגיסוולהתרכזבתיהםאתלעזובנצטווהשארכל

פרן.יהודיגםהיוביניהםוקטנים.צריםרחובות

 ,בוטדימנץיהודיכלהוצאובספטמבר-3לה-דשבידבלילה
ל·זzםהמשטרה.בחצרורוכזומבתיהם,פזך,יוחדיעםיחד

בפרן.שנותרוהיהודיםשארגםהובאו

הוציאותש"א),באלול T "י( 1941בספטמבר 9 ,'גביום

שםלקאלרדז',והובילרםבבוטרימנץשרוכזופוךיהודיכלאת
אתמהילדים.הופרדוהמנוגדיםחפורים.בודותשניכברהיו

ורובםהבררותלתוךדחפוהילדיםואתניריהרצחוהמבוגרים

חיים.נקברו

בעירהיהודיתהקהילהבליטא.הגדולותמערי-המחוזאחת

השואהלפניוקרבנה.וילנהאחריבגודלה,שלישיתחיתה
יהודים.-10,000כבהישבו

ההתעללויות , 1941ביוני-26ב ' Tלפוניבנכנסוהגרמנים
נראהבטרםעודביוני,-24בכברהחלדביהודיםוהפגיעות

בראשהאשרהליטאית,ה"מפקהד"אותןאירגנהנעיד.גרמני

מפקח-קםפרוויצ'יוםהגימנסיה,מנהל-אליסונאס :עמדו
מזכיר-יסייטיםהמחוז,פרקליטסגן-גריגייטיסהגינמסיה,

ואלים,-גדיגייטיםשלתפקידםואחרים.המחןזי,בית-המשפט

גםחםהתיכוניים.בתי-הספרתלמידיאתלארגןהיהבאס
איז'זנאם.הסגןעומדכשבראשםהעיקריים,הרוצחיםהיו

 .היהודיםעל-ידינרצחליטאישרופאעלילה,פשטהבעיר

לבואהיהודיםעלהיהיום-יוםבפרעות.להתחילעילהזוחיתה
נעידלעבודהנלקחומשםבעיר.מסריימיםבמקומותולהירשם
נלקחיםחיווחזקיםצעיריםיהודיםשלקבוצותה..לומחוצה
 .חזרלאמהםאיש .כבולבכרייתלעבודה

היוהם"הצגה".עורכיםהליטאיםהשוטריםהיויום-יום

בפרגוליםבהםומכיםהעיר,דרךבסךהיהודיםאתמובילים

וללכתלחמשיריכלוולאשכשלואלחאתובקתות-דובים.

היהאלהל"הצגות"כתפיהם.עללשאתהאחדיםצריכיםחיו
לאי.דשמחהבקריאותהאומלליםאתשליווהרב,קהלמאתסף
חלי-הרופאבזכררנותיומספר-הסוחרבביתההתעללויותעל

לדבריו,אשת.ו.עםיחדעצורהשיהדידז'וליס,אנטאנאססאי
במיוחדחקירה.כלללאלבית-הסוהרהעצוריםאתמביאיםהיו
העצר-ביןשהיוהיהודים,אנשי-האינטליגנציהאתמעניםהיו

לילה,מדיבמיוח.דפגיעיםהיועורכי-דיןרופאים,מודים,וים.
 "!אויף"ירדן, :וצועקמתפרץסדיסטחיהלערך, 1-12בשעה

רמיציםהיומי.דלקוםהיההיהודיםכלעל .)!לקום(יהודים,
עליהםהיהבית-הסוחרבחצרהרף.בליבהםומכיםאותם

 .המפוזרהחצץעלבמרפקהיםבהישענםברכיהם,עללזחול
הפצועיםאתחוטי-תייל.שזוריםבפרגוליםבהםמכיםהיו

מכוניות-משא.עלמעמיסיםה~ובם,נפשםעודכלוהמוכים,

הרוצ-התפרקדושעליהםבברזנטים,מכסיםחיוהמכוניותאת

'יליאנקה" T "אוקייזרלינגליערותהקרבנותאחומוביליםחים,
להשמדה.
משקבעלוסיליארסקאס,אלקסאסשלתעלוליוגםידועים

לבתימתפרץהיההואה"אקטיביסטים'.'אחדבסביבה,גדול
ובשוטלעגלתואותםרותםהגברים,אתלרחובמגרשהיהודים,

מוותעדאותםמענהחיההואלהנאתו.בהםמצליףבידר
והמיתם.בהםירהאףמקריםובכמה

נקבעהגיטולגיסו.לעבורהיהודיםנצטוויוליבתחילת
רבתי-המטבחיים.טולרריצ'ירקרקינובח,קלייפהד,ברחובות

בערב. 6בשעה 11.7.1941היהלגיסולכניסהאחרוןתאריו

הוצבוהעזר"מ"משטרתוליטאיםדוקרניבתיילגודרהמקום
בתיהםאתעזבואשרשהליטאיםודעח, 1דפורסמהלשמירה.
היהודים.בתיאתלחילופיךיקבלולגיסו,שנקבעוברחובות

zשימ'גםחגיטולריס.ומשהויקלסאברהםעמדוחגיטוברא·ז!L 

לכאןועו.דקראקינובהרמיגולה,רו~ובח,ליהדוימקום-ריכוז
להשמדה.מעיירותיהםאותםמעביריםהיו
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מנכבדיבני·עררבח 70נלקחולגיוטהיהוידםהעברתעם
מהגיטר.יברחולאשהיהודיםלהבטיחכיד ,' tפרנ"ביהודי

 ,,,,ברנשטיין,י.ל.ד"רגרלומביק,ד"רחי'ויבני·חעררבחבין
ואחרילבית-הסוהרהוכנסוחםוארתים.איזנברדחיים·בן·צירן

(שטחלקררגאנרבהבררךפאירסט,מאחוריאלהוצאוקצרזמן
ובקברונרצרזושםושדה-תעופה),קסרקטיניםברשהיוצבאי,

במקרם.

לרגע.אףפסקולאוהעינוייםההשפלהההתעללות,הרצח,
מכיםהבתים,אלחירםלארדתמרפציםחיומזרייניםליטאים
בבתישעבדוליטאיותנשיםניר.הבאמכלולוקחיםביהודים
עלמצביעותמזריינים,גבריםבלוריתבאדתהדיההיודים

קיומםעלשידעודברי·ערןכסף,דוורשותמעבידיהן-עשלבר
רעדו.

 :ההתעללויותעלעדיםכהמשלסיפרויהםלהלן
הקסרקטי·בשטחלעמדהיהוידםקבוצתנלקחהפעםא)
ברלהטמיןכדישנחפר ,ברראלהורידודא,נשיםאתנים.

רעלבער,ןמטריםשנישלבעומקחפורחהיחובראשפה.
החורפיםאח.דמטרבערדיוםב~רתזלהעימקוחיהההידוים

בעבודהרגיליםהיוולאחופשייםמקצועותבלעי·בזרכםהין
תנועות·שכלודרשו,גבםעלעמדוח"אקטיביסטיםאולםזר.

-והעיקרביורת,חטובהצדעלתישענההחפירהבשעתהגרף
ותגיעאחד"ב"גרשהאתגבימעלותשלךהחופרהשהאדהמ

כלעללהתפורר.בליכשלימותלמעלההוברשפתאל
שעמדומהמשגיחים,חערת·רצחהידדו.יםספגו"שגאיה"

בבית·מררההשיהאחד,סמלארוכים.מווטתרביירדם.למעלה
ליהדויםללמדכירהברד,אלפעמיםכהמירדעממי,סרפ
לשםהאתאתמיהודיבחטפופעם,מדיא·רלםהמלאהכ.את

אגבהזרועעל~ידמהמכהבקתלומעניקהיההדגהמ,
ערב,לפנות "· ••כשכירחאלאתקנהלהאיןכזר"יד :הסבר
שבורי·רכיןחדהפצועים,מסרפגחלהיההעהדם,כתום
פאיוסט.אלכולםהוכלוהםזורע.

יהודיםקבוצתלשמצההידוע•רנאס rאיהרכילאחדיוםכ>
למקרםממקרםהלעיכירעליהםההיבתחנת·חרכבת.לעובדה

היהשנייםרעלק"ג, 200משקלחחביתכלחכירת-דלק.
יכלולאהםכיניהם.לחלשיםבמיוחדהדבר,היהקשהלשאתה.
תאורתאתסיפקלאזהסוף.כליעורבוהוכרהםבמאמץ.לעומד
"יקבלוכיאיז'רנאס,הכריזד,ערבהדבסירםרההתעללרת.הרצח
איז'רנאסוהקריר".הצחבאווירלנ·רחדיכלראחר·כן,ןחםרמחץ

שםחיולמלט.לבית-החרושתהיהידוםאתהובילוואנשיו
למלאנצטווהיהודיםכברי.כלתיסידמלאיםגחליםרברות
סדורוהיהודיםולפעפע.לרתוחהתלהסידמים.הבוררתאת

במיםולשחותלבוררתלקפוץעלהיםההילבוררת,מסביב
שניסהמיהשוטרים.על·ידינדחף-קפץשלאמיהרותחים.

יהודיהיההאומלליםביןכקתרת·הרריבם.הרכה-לצאת
 ,הרוצחיםחשדולמים.מעלגס.רהראשולהחזיקשהשתדלזקן,

עלהרובהכקתהלומהםזקנו.עללשמוררוצהשהידר.די
להעלותוהאחריםהשצליחועדהברד.לתרדצללהואוראשו
הוצאורוצוציםשכוריםכנה.ורואםעינוינשרפוהסי,דמותר

רחל;ולפאירסט,להשמדהישרנשלחחלקמחבורות,הידזר.ים
לבית-הסהור.-

פרניבז'אישגנרל,מאירכררנרתיר rבמספרהגיםוחיסלועל

ליטאשחרורעםלעירוחזרלברית·המרעצרת,לברוחשהספיק

 :הקהילהשלהאחרוניםימיהעלרפרטםימידעואסףמהנאצים
עלממרבהשהיההגישטאפר,קציןאליוקראאחדנוקר

יפותפניםבסבראותוקיבלהואהגיטר.נציגאתהגיטר,
מצפיפותנחנקיםשאתםרואה"אני :ככה ,בערןלו,ואמר

גרועכתנאיםולהחזיקלחמשיראי·אפשרשלכם.בגיטר
אתכםלסדראידוחושבתמידמתהלךאנילי,האמינומצאן.
ק"מ(חמישהבפאירסטהנהבכם.להיוועץברצוניטוב.יותר
הצבאשלהגדוליםהקסרקטיניםריקיםעומדיםלעיר)מחרץ
 ,יודעיםשאתםכפי ,לכןנרסףוהארורות.המחסניםעםיחד

נגינותתעבדואתםמרחב.ושדרתירקבגניהמקוםמוקף

ירקגנילכםנמסורלעבודתכםובתמררהשלנרהירק
המוקצבותהארבלגמרתאתלקנותוסיפואתם ••.משלנר

תשובתכםרתנריפהחישבולכם.יפריעלאואישלפועלים
נפחדהתייחסורדכארנם,סיבלםלמורתהגיטל,יהודימחר".
מספיקכברלהםהיההגישטאפר.קציןשלהמתוקותלמלים
ולכןלהם.מזומנתצרחאיזויודעמי :חשברהםרע.בסירן
כאשרההעברה.אתשאפשר,כמהערעתה,לעתלרחרחרצוי
שנצי·רוציםשהיהודיםאמר,iדגיטר,נציגהיום,למחרתחזר,

המקוםאםעיניהםבמרויראובמקרםיבקרויהוידםגים

:"בעצמיבשמחההגרמניהשיבמארד,נכרןלתפקידו.מתאים
תחבורהלכםמסדראנירנותי,מחר,זאת.לכםלהציערציתי

במקרם".כעצמםלבקרמשמר,תחתירכלו,וההיודים
ושאלהקציןמידוהםקראמהביקורהנציגיםשרבלאחר
הרוסיםשהקסרקטיניםעברהנציגיםתשובתכם.מה :ברוגז

 :והעיקרהארורות.רקשלמרתנשארוהגדולותמההפצצות
המיםכארותושניהורסיםחמיםצינורותמים.כמקרםאין

מים.בליוחיותאי·אפשרהןסתומים.
יכול.אינניאחדנירםלשקםהכל"את :בצחוקפרץהגרמני

וחפרוותתחילובידיכםמעדריםתקחרבראכםעםמידאבל,
נסדרבינתיים !לכםיחסוךלאמים-זברתיעלמיi:נ.ברורת
אתלתקןתרכל"רהחרוףברארעדומסביבאשרכבתיםאתכם

מאתנו".תקבלוהכבידחומריכלאתהקסרקטינים.
להקהילוציוהרלגיטוהגישטאפרקציןהגיעערבלפנות
בפניהםלבנאומוהכיכראוהאפשר,ככלרביםהאנשים,

 .מצפיפותנחנקיםשחםאידלראותיכרלשאיננואמר,
סבלם.על"להקלאידמלחשובמפסיקשאיברלושיאמינו
שרםלכםיחסרלאשםלפאנרסט,שתעברומסכימיםנציגיכם

 :אתםמתנההואאחדתנאירקשבעים.ותהיהתעבדוזכר.
הם •ל"כןפנאיאידלהםכעצמם.וסדרעליהםההעברהאת
איכריםעגלותפהתעמודנהכברקובששמחריעזרו.רק

לטיילעצמםיטריחוהשארכ,ויורים.חלליםזקנים,כשביל
שרםכאן.בינתייםיישארווהרהיטיםהחפציםברגל.קצת
יצאלאאישמאוחד.יותראותםיביאויחסר.לאדבר

הצדדיםמשנימישהו.עiכמלהאףלהחויףלא ,ממקומר
כדיילרר,יחידיםליטאיםושזמריםהיהודיםהסדרניםיוכר

ההמונים.מזעםהדיר.זיםעללשמור
נברחכולנו !מקרםלשרםנון"וא :הזדעקההמשוגעתחהי

 " 1היחרדיבבית-הקברות

להוציא"וא-הקציןהמשיר-יהודיות"נשים"ואתם.
מידתחזרו-מכןהגהאשמעאם Iשומעותאתןמהפה,הגה

ולגיסי"·
 , 1פרניבזנחרצותהזדנבה , 41אוגוסטבאמצעבבוקר,למחרת
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יהודיםעםאיכריםעגלותשלארןכהשורהיום,חצינמשן

הםארוכים.וסבלרעבאחריכמרוצנומיםחירוריםמערבים,

בנו.ראותהחיושבההעירזרןברגלנסחבוארבעגלותישבר
זרועםעלצהוביםסרטיםעםשלהסהסדרניםהלכומהצדדים
פרצופיםעםמזדיינים,שיכוריםמקרמייםליטאיםצועירים

כלבים.עםקבוצהלכלמסביבהלכומדרשנים,
להובילהחלותש"א)באלול 'א( 1941באוגוסט 24ביג)
כקבוצותהובלוהםלהשמדה.לפאיוסטמהגיטרהידד,דיםאתגם
עלאותםמושיביםהיולמקרם·ההרגבהגיעםאיש. 200של

ומכונות·ברוכיםמזדייניםליטאיםשומריםכשסביבםברכיהם,
שניה.קבוצהמביאיםהיוקבוצהרוצחיםשהיולאחרידיה.

השומרים.על·ידיבאכזריותנסחבהיהללכתשסירבמי
בכוחמוציאיםהזיהרכיםהילדיםאתכקתרת·הרוכים.שהיכרהר
היהמשחקהבוררת.לתוךאותםוזורקיםאמהותיהםמזרועות

הרוצחים .אוויר,בזריקתםבעתבילדיםלקלועהרוצחיםבידי
העלוליםמבידרביםביריותיהם.והחטיאושיכוריםלרובהיו

כשערר·הילדיםאתמרימיםהיוהרוצחיםלבוררת.חייםנפלו
קדקדיהם.אתמרוצציםובאקדחתחים

הסגלעלולים nכית·החולישלחיתההאחרונההקבוצה
לבנים.בחלוקיםכשהםהובאווהאחיותהרופאיםהרפאוי.
לבררבהגיעםגרטמן.ט.ד"רהמפורסםהרופאגםהיהביניהם

חרארוחם.אתו,עודדהרפואיולסגללחוליםגרטמןד"רפנה
לשרא.יהיהלאהשפוךדמםכימררם,בראשלמרתלהםקרא
"הנה. :ואמרה"ררצחים"לאחדהושיטומעילו,אתלקחהוא
חייך.ימילכלשיספיקתפורכסףפהתמצאמעילי,אתקח
תחטיא".שלאןראהלחזיישר mארבררןרוב,דאתהרם

מלאיםהבררותהיובבוקרלמחרתהטבח.נמשןוליהליום
ערמותנערמולבוררתמסביבהנרצחים.בגורי·רתגדותיהםעל
מחפשיםבערמות,מנקריםהיוהרוצחיםונעליים.בגדיםשל

בעינהים.חןשמצאמהכללעצמםובוחרים
אח.דבבורסובייטיים.שבריי-מלחמההבאיוהזגרותלכיסוי

מתוןאות,,הוציאוהשבוייםחי.בלידהבחינוההרוגים,ביד
הבחינוהליטאיםהשומריםהשיחים.כידלהחביאווניסרהבור

השומריםביןגםהיורתם..אוהיכרהשבוייםעלצעקובמעשה,
 :טעןדמברארסקאסהשוטראךלברוח.לילדלהרשותשהציעו

קירבהואבנר".יינקםהדםאחרתלהרוג,מוטב"אי·אפשר,
והרגו.כרירההיל,דלמצחאקדחואת

הרצחנסתייםתש"א)באלול 1(גבואגוסט 26ה"לשבערנו
ומכרסים.מאליםהיוהבוררתכלההמוני.

 :בפוניבז'הנרצחיםמספרניתןיגר"ב"דר"ח
נשים) 11גברים, 59 (יהודים 70 21.7.41

22.7.41 

4.8.41 

נשים) 15גברים, 234 (יהודים 249

נשים) 41גברים, 362 (יהודים 403

נשים) 50גברים, 450 (יהדוים 500 8.8.41

ילדים) 1609נשים, 4602גברים, 1312 (יהודים 7523 23.8.41

יהוידם 8745בסן·הכל

אישי.ארמץ·ררחשלרביםמקריםהיוהטבחבעת

לאחרסגל,שמשה·אליעזרליטאים,סיפרוהמלחמהארחי
עלוהתנפלכוחותיובשאריתהרתומםקשה,ונפצעשנורה
לחבקו.וניסהליטאירוצח

ידדר,יםפעםדמיהגרמניםהבאיוהנאציהכיבשובשנות

ברפניבז'.לעובדה
לעבודהידר.זים 33שלקבוצהמווילנההובאה 1942בראשית

השיהבביתכנסיה,מולהעיר,במרכזהתגוררוהםביערות.
ליהידום.בזנמושייו

באחוזהעלדובהיודיםקבוצתמויולנההבאיו 1943באביב
הגרמנילקומיסר-המחוזבמתנהמסדרההנאציםאשרסטאנאן,

היהו·אתבליטא.החשד""הסרדהנ:זגתעלכהוקרהנרימאן
בחרשןותנורים,חלונותללאבצריף , nסןןו nבחרובהחזיקןזים

לברוח.הצליחמהםחלקמזרן.ללאוקרר,
שעלהימצבההאבניםקברותעלהוקמההמלחמהאחרי
זרמצבהכזר.חריתהעםבליטאמהיחדיות , mמגן·חרות

אשרפייפרט,שמואלשלהנמרצתלפעליותוהדורתהרקמה
השקיעהואפרניבזק-וראקינרבה.בסביבתמעיירהמוצאו

בידישנשארוישראליתומיאתאלסוףבלתי·נלאיםמאמצים
לקלטם.הסכימואשריהודיותלמשפחותלוהחזירםליטאים

בשררותנלחםשםמבריה"מ,חזרכאשרהאישהיה 25בן
הקדישהרנוכלאתהסובייטי.בצבאהליטאיתהדיבזיה

בחיפושיובריטונהנהירתו , 1948בשנתזר.לעבדות·קרדש
ליטאים.בידינרצחהיודי,ילדאחרי

קדושילרצחהשנהנירםהמצבה,לידהשנתיותבפגישותיהם
ולבש·יקיריהםלנשמרתקדישרפניבז'שרידיאומריםופניבז',

פייפרט.שמואלשלהטהורהמתר
בלי·המרבי"טבחבספרשופרסהמקבררת·האחים,ברשימת

ופניבז'בסביבותקבררת·האחיםמופיעים ,'בחלקטא"
כדלהלן:

מזרחיתק"מ sכ·(פאירסט),קורגנובהיערהמקום • 1

 ; 1941אוגוסט-הזמן ;פאירסטהכפרבקירבתלפרנ~בז',

 • 8,000מעל-הנרצחיםמספר
דרזמית·מזרחיתק"משני(סטאניונאי),קייזרלינגיער . 2

 103נרצחו 21.7.41כ·א) :הזמן ;יאי 1ראלזשלמהכביש
שלהמחתרתחברי 48נרצוח-5.6.42בב) ;ונשיםגברים
פוז'לה.ק.קבוצת

לרפניבז',צפרנית·מזרחיתק"מ-13כהירוקה,החורשה . 3
יוילס-פטמבר-הזמן jפוניבז-'ראברלניקהכבישעל

וילדים.נשיםגברים, 4,5ooכ·-הנרצחיםמספר ; 1941

מקורות

ושם""ידארכיוןבראוור,ובוריסויינשטייזגרישהעדויות

א. ; 14057/179ושם""ידארכיוןיפה,צדוקזנ:רונות ; 1335/143

יאנישאק",אוןפאנעוועזשאיולאגערןפרעמדע"די :ירושלמי

דיגעווארןפארפיינוקטזיינען"אזרי :גאויוסף ;א'כרן"ליטע"

"זכרונרת",לויט,אבהרם ;א'כרך"ליטע"פאנ·~וועזש','איוידיו
(ליטאית),הנוויאז'ה"לידחמרות"עקבותהספר ;ושם""ידארכיון

 , 1961וילנה

פונידל
) PANDE:LIS ( 

 .ראקישוקבמחוזליטא,שלהצפוני·מזרחיבחלקהעיירה
יהודיות.משפחות-100כבהחיוהשואהבשנת

ושלו·בעיירהגםנערכולסובייטיםהגרנמיםביןהקרבות
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ברח;ן.היהודיתהארכלרסיהכלנשרפו.מבתיהרבעיםשה

לברית-המועצות.ומשםללטביההגבולאתלעבוררצורבים
אתהתירולאשהשלטונותמאחרכן,לעשרתלהםניתןלא

מתאים.ושירןללאהמעבר
יביונ-21באר 26ב·הגרמניםוכניסתהקרבותשרךעם

בתיהםכילהיכנס,לאןהיהלאלרובםחוזרים.היהודיםהחלו
המעטמתוךלהםשהוקצובמבניםיחדרוכזוהםנשרפו.

שנשארו.

לעבו·מובליםהיוהםוהילדים.הנשיםמןהופרדוהגברים
שבתחילתעדבהםהתעללוומשפילות.מפרכותשונות,דרת

יהודיעםיחדנרצחוושםלראקישוקנשלחואוגוסטחושד
סביבה. mראקשיוק

מקורות

ירושלים.שמידט,איסרעדרת

ראקישרק) :(ראה

פוסבול
) PASVALYS ( 

מלחמת·ברפוץגירז'.במחוזליטא,שלבצפונהעיירה
יהוידם. 1,5כ·ססבההיוהשגיחהעולם

נעצרוחירםלמחרת . 26.6.41ב·לפוסבולנכנסוהגרמנים
שפירא.ודודפורמאןחנןמיליד,נחמיהקרצ'מר,שיינה
נחב•;,:ןמהעצוריםחלקהמוניים.מעצריםהחלו 4 ן.,-41ב

פרנו.יואלשלהתבואותבמחסןוחלקהמקומיבבית-הכלא
להוציאותבעוליטאיםוטרים,שושניגרנמיםשניהגיעובלילה
נסתלקושוחדלהםשניתןלאחררקצעירות.נערותאלהים

המקום.מן

-לו tt '-מבשניהעצוריםהיהודיםהעוברואחםידימיםכעבור

לפוסבול,חזרווהןשוחררומהנשיםחלקשאולרי.לכלאחים
כשאורלישנשארוויאלמבידהיהודים.שארעםיחדהושמדובה

בחיים.אחזרתנשארו

מרחובחלקהוקצוהגיטולשטחגיטר.הוקםיוליבאמצע
מועצתראש ,מאלדרטיסהגיעאחדיוםפוליכן.וב·ורחבירז'

 ,שברשותווהזהבהכסףאתשימסורמיכלכיוהודיעהעיירה,
מאלהפוופבאםה.הנחלשלידהקרובבמחנהלעבדוהיישלח

לגיטו.הוחזרורחםוהכסףהזהבנלקחולהודעהשנתפתר

ממועצתקיבלאספקתואתקצר.זמןמעדמהחזיקהגיטו

העיירהרבעמדבראשהאשרצרכניה,ברהרקמההעיירה.

אגרלניק.יצחקר'

הליטאיםלהשתוללותובתרניםישעחסריהיהודיםהיובגיטר
פוסבוליהודיעלשעברממהמעטושומריהם.נרגשיהם-

בארגןסט-23באגרלניקהרבשכתבממכתבללמודאפשר
יהודישנרצחולפניימיםשלרשהכשאורלי,הגיטרלראש 1941

 ...להצילנושתשתדל.ובבקשהאליכםפונים"אגר :רפסלרב
עלהעולהככלהליטאיםעושיםכדרמיז.tרםאצלנוגרמניםאין

חייםאברלגמרי.אותנוששדדועל·כךמדבריםאבראיןרוחם.
תוכלואוליראונא,רחמורגע.בכלהצפרייהנוראה,בסכנה

להצילנו".הגרמנייםהשלטונותעללהשפיע
העיי·יהודיאליוד"ולבארהגיטרחיסוללפניאחדיםשברעות

ואבולניק.סאלאטראשקי,פומפיאן,יאנישקל, :הסמוכותרות
היהודיםכלשעל ,צרוו.צאתש"א)באלול 'ג( 26.8.41ב·

הםהגיטו).לגבולותמוחץ(שהיהבבית·המדרשלהתרכז
יישלחוכיורכושם,מטלטליהםכלאתאתםלקחתנצטרר

אשרוהילדים,מהנשיםהגבריםהופרדובבית·המדרשלעבוהד.
וילנה.ברחובאשרהליטאיהעממיבית-הספרלבנייןהועברו
מהעיירה,ק"מ-4כז'ארייק,לחורשתרד.צאוידםוינאות

רבה.באכזריותנרצחושום

ערדפוסבולניצוליבידינעשהקבר·האחיםעלראשוןצירן
בעברית,ורשמוהקברעללרח·עץהציבוהם . 1944בספטמבר

הוקמו,ובמקומההוסרהזרמצבה .פוסבוליהודינקברופהכי

כתובותרעליהןמצנרתשתיפוסבול,שרידישלבעזרתם
סובייטייםאזרחים s,oooכ·נקברושכאןוליטאית,ברוסית

רקריצין.וארייןיאנישקל,ראברלניק,פרסברל,מהעיירות
 2sב·הקדושים,קברותעלמצבות·הזכרוןשתיגילויבעת

האחרונהדרכםעלוסיפרהליטאיתאשהנאמה , 1963באוגוסט
בסימטארתהיהודיםאתהובילו"כאשר :בול·פוסיהודישל

הארמ·וצעקותהיריותהדיכברנשמעולחורשה,בדרךהעיירה
הםלהם.לקרותחולךמהמידתפסוהמובליםהיהודיםללים.

להר·התחילוהםמטלטליהם.צרורותמעליהםלזרוקהתחילו
ושיניהם.רגליהםבידיהם,רביליהם,מעלוהתנפלו·התנגדותאות

לגזריםהתינוקותאתר,קרעהםלהשתולל.התחילוהרוצחים
הוכוהמובליםהיהודיםשבדרך.העציםעלראשיהםוניפצן

הבררותאלבכוחנסחבוהםוסכינים.קתות·ררביםברצועות,
ורקבחיים,כשעודםלברורתנזרקורביםובורר.המוכנים
מקבריהםהפצועיםזחלובלילהגליהם.וברבידיהםפצועים

וכמעטמרדפיםאחריהםאירגנרהרוצחיםאבללברוח,וניסו
נתפסו".כולם

היאמורוז.הגב'אחת,אשהרקולהינצללברוחהצליחה
כעבורלעבור,הצליחהליטאיםמכריםובעזרתהתחבאה

קובנה.לגיטוומשםשאורלילגיטואחדים,חודשים
הגדראתלפרוץאיש 40הצליחובאוגוסט-26בכינראה
ונרצחו.נתפסולשלושה,מחוץכולם,מהגיטו.ולברוח

במועצתויכוחהתנהלהיהודיםהשמדתשעללציין,מעניין
אתלחסלישהאם :חיתההפרקעלשעמדההשאלההעיירה.
חבריורובהצבעהגםחיתה ?בגיטולהשאירםאוהיהודים
השמדה.בעד,הצביעוהמועצה

לפניהאחרונהלשעהעד·ראייהשחיתהגרטנר,שיינההגב'
ז'אדייק,ביערמהקבריםעפראתההביאה ,בפוסבולהטבח
ושם"."ידבמרתףהעפרנטמן 1973בשנת

בלי·המוני"טבחבסרפשפורסמהקברות·האחים,ברשימת
גברים, 1,349קבוריםבזיאדייקשבקבר-האחיםצוייןטא",

 • 26.8.41האוהרצחיוםרכיוילדים,נשים

בזקורות

ארומיקעדיפרןאוןםאסואולפרןיידןדיפרן"אומקום :ריינוס .ב

ראילך. 1859עמי"ליטע",קובץשטעטלעך",

גלס·שוsבץ,אסתרעדויות , 212עמ•שבלי","פנקס :ירושלמיא.
תל·אביב.מודמן,ברריס ;ברנר·גבעת

 7.4.75.מה"פוסברליוצאיועדמכתב



 ll:3השדחערי

פופיליאן
) PAPILE ( 

 .·ז~ארולילעיר·המחוזמצפון·מערבק"מ 4כ·סקטנה,עיירה
היהודיתהארכלרסיהמנתההעולםמלחמרתזrתיזrביןבתקופה

נפ·זt.-250כ

ל·זtיררתם . 1941ביוני 28ב"העיירהאתתפסוהגרמנים
פקן·אתמילאוא·זzרליטאים,"אקטיביסטים"מידהתייצבו

לערוךחיתההראשונותהקפודותאחתבנאמנות.דרתיהם
המאוראתהטלפונים,קשראתלנתקהיהודים,בבתיחיפושים
 ,מכוניותאופניים, :אמצעי·התחבורהכלאתלהחריםהח'זtמלי,

שלהםבמ·ז~ק·הביתלהעסיקליהודיםהיהאסורועגלות.סוסים
מצרכי·מזון.ליהודיםלמכורנאסרהליטאיםעללא·יהודים.

בכיכר·היהודיםכלאתריכזולכיבושהראשוןביוםכבר
עיסוקםהכסף.הטבעות,השעונים,אתמהםושדדוהשוק,

הזקנים.שערותתלי'זt-תהיההמזדייניםהליטאיםשלהמשעשע
אתגזזו .ז"ללויןהכהןאברהםר' ,העיררבאתעינוכיחוד
קט 11ב:נשאהרב .ולשירסביבולרקודהיהודיםאתואילצוזקנו

תפילה.לחשהזמןוכלסבלותיואת
ה"אקטי·בהם.והתעללותיהודיםעינויישלתקופההתחילה
ואחרים,יואדהקוס,•סטוצמוצקוס,שלבראשותםביסטים"

היוומשםוילק,שאולשלבדירתומטה·הפעולהאתקבעו
לעבך·יום·יוםנלקחוהיהודיםל"מלאכתם'.'בוקרמדייוצאים

ניקר :ומשפילותקשותעבודותמיניבכלהועסקוהםרה.
פצועים,חייליםלבניכיבסוהרחובות,טיאטארבתי·שימרש,

לעיירה.הסמוך,~נטה,הנהרלידביצוריםלבנייתקוררתסחבו
גדולהמשאיתלמטה·ה"אקטיביסטים"הגיעהביוליב·ד
היהר·אתהמכוניתלתוךדחפוהםמזוינים.ס.ס.אנשימלאה

רחמילחירשעורכי·הדיןהיוביניהםלכן.קודםשנעצורדים,
ליברואה·החשבוןפילבינסקי,רופאת·השינייםיפה,ומשה
שרמ·זzההבררסקאי ,גולדשטייןיצחקהסטודנט ,סרןאיציק

בדרךכשאורלי.לבית·הכלאאותםשמעביריםאמררואחרים.
קברים,לעצמםלחפורנאלצוהאומלליםלמוות.מהםכמהגררו

וכרסווהמרותהחייםבידמפרפריםבעודםהושלכושלתוכם

בעפר.

מיהו·"טהורהלהיותפופוליאןנועדהימיםשבועכעבור
אתולמסורבתיהםאתלנעולציווהיהודיםכלעלזים".

כשבידיהםהעיירה,דרךבצעדהלעבורעליהםהיההמפתחות.
וסטודנטיותסטודנטיםקבוצתסטאלין.ושללניןשלתמונות
כסף, :ערךנעלדברכלולקחוהיהודיםבבגדיחיפשוליטאים

לשאורי·היהודיםאתהוליכואחר·כךנובעים.עטיםתכשיטים,
הגבריםביןוהפרידורוי,'ץ s~ברשהאצילשלאלחוזתוגיאי,

ועכברן·עכבריםש'זtרצובאורוות,החזיקוכולםאת .לנשים

השאירוהנשיםאתקשה.לעבודההוליכוהגבריםאתשים.
היערבאמצעמבשלות.להיותנצטוומהןכמהלנפשן.בינתיים
גרזןמלבנים.קטניםעמודים 4עלמלוכלך, ,גדולדודהציבו
כלי·המטבח.היווסכין

הליטאים,הרוצחיםביןביותרהאכזרייםאחדמוצקרס,

לב·~לד.וציווהשחטור,יחזהזמיןהואהמחנה.למנהלנתמנה

מןאחריםיהודיםוכמהלויןהרבאת"כיבד"הראשונהבמנה

מיםמלאלמרתףאותםהשליךלאכולסירבוכאשרהעיירה.

 ...חזירמרקמלאותקערותלאכולאותםואילץלברכייםעד

שיכו·ליטאים 30הסתערוא)"תשבתמוז(כ"גביולי 18ב"
בסך·ומעלה, 16מגילהגבריםאתוהוציאוהיהודים,עלוים
יגלושלאבמכונות·יריה,הקיפוהנשיםאתאיש.-45כהכל

ביריותימיתולברוח,מישהויעזשאםהזהירוהםהתנגדות.
ביצעוהגבריםהרצאתלפניהנשארים.מביןאנשיםעשרה

מבוגריםיהודיםכמהאותם.הויכרעינושדים","ריקודאתם

ליערהוציאוהגבריםשארכלאתבמקום.ברמתיםנפלו
ביריות.והמיתוס

 .מנשואקשההיהמצבםבמחנה.נאשרווהילדיםהנשים

אותםפקדומחלותאיום.סניטאריבמצבמזון,ללאנשארוהם
ניתנה.לארפואיתעזרהר·ז~ום
עגלותעלוהילדיםהנשיםשאראתהעמיסובאוגוסט-25ב

בבית·סגרוםשםלזיאגר,הובילוםמזויינתשמירהותחת

מעיירותהיהודיםשרידיכברנמצאוברמקוםהמקומי,המדרש

שאורלי.במחוז

סטאנקרסהליטאיפניהםאתקידםלז•אגר,הגיעוכאשר

למותמזמןכברצריכיםהייתםהיהודים"אתם :ואמר
את " ...לאכוללכםניתןבחריצותתעבדואםאבלככלבים,

ראדררילישוק,ארקמיאז,קורשאן,מפופיליאן,שהובאואלה
שהתחילוז•אגרשלברובעהרשינואחרות,ועריםו~קשנה
גיטו,יקוםשכאןהרושםנוצרלכאורה,תייל.·גדרילהקיפו

ולטבים,ליטאיםבאיםהיולפעםמפעםאןלחיות.יוכלובו

אונסיםהגברים,אתומעניםיהודיםשלקבוצותמוציאים
בידיה.כולםאתממיתיםולבסוףהנשיםאת

אזתש"ב).תשרי(י"אבאוקטובר 2ב·באהטראגיהסוף

הסמוךליערבז'אגרמרוכזיםשהיוהיהודיםכלאתהוציאו
ביריות.רהמיתום

בלי·המוני"טבחבספרשזפרסמהקבררת·האחיםברשימת
עלהעיירה,לידהאחד :קבריםשנימסומנים ,'בחלקטא"
 ;סובייטייםחיילים 125קבוריםשםהוו~נטה,נהרגדת

 sכ·דילביצ'יאי,הכפרבקירבתשאודינאי,יער-ה'זL-ני
מספר ; 22.7.1941-הזמןלפופיליאן.דרומית·מערביתק"מ

 • 55-הנרצחים

מקורות

 .ארה"בגדרינר,יצחק ;אוסטרלהיוילק,לביתטויבמןבוטהעדויות

פוקרוי

) PAKRUOJUS ( 

עיר·לשאולוי,מזרחהק"מ-35כ•זt,וכנתפוקרויהעיירה

המחוז.

יהודיות.משפחות 120כ·יהודים, 454בהחיו 1939בשנת

 ""אקטיביסטים . 1941ביוני 28ב"לעיירהנכנסוהגרמנים
התעללוהםהיהודים.בתיונהרסבשודמידהתחילוליאטים

ביולי 10ב·רכושם.אתושדדומכות·רצחהיכרםביהודים,

מאחוריבידיהוהמיתוסמבתיהםהיהודיםהגבריםאתהוציאו

 .בגיטו ,אחדבמקוםכינסווהילדיםהנשיםאתהעיירה.

אלכולםאתהובילוואזשבועותכמהמשמרתחתהחזיקום

ורצחום.מוכנים,בורותכברהיו'זtםלעיירה,מחוץ

'זtהעבירוםכיוןמיידימכלירןניצלופוקרוימיהודיכמה
הגברים.רצחלפניימיםארבעהיזtאוולילגיטו
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עםיחדהמיתולא ,שריינו .מפוקרוי,שלהרואפאת
במקצועו.ולעבודבעיירהלהישארלוהיושרהיהודים.כל

שנתפסויהודיםכעשריםעודעםיחדהמיתוהו 1942כאפריל
שבסביבה.בכפריםבמחבואיהם

בלי·המוני"טבחבספרשופרסמהקברות·האחים,ברשימת
מורקאקאל·בחורשתנמצאשקבר·האתיםרשום ,'בחלקטא"
 3כ·ססשםקבוריםלפוקרוי.דרומית·מזרחיתק"מ 3גיס,

 • 1941קיץ-הרצחוזמןנפש,

מקוררת

באיטליה.ליטאיהודישלהמרכזיהוועדשאלון ,שיירשמואלעדות

שאבלי.םנקסירושלמי,א.

פושלאט
) PUsALOTAS ( 

פושוויטיו
) PAsVITINYS ( 

רמוחקתהיאשאורלי.במחוזליטא,שלבצפונהקטנהעיירה
שמפחות-20כבהחיוהשואהבשנתהלטבי.מהגבולק"מ 12

יהוידות.

-ליטאיםלאומניםבעיירההתארגנוהגרמניםכניסתעם
מעצו·ללאבהושלטועליההשתלטואשר-"אקטיביסטים"

סיום(עםאפירוביסבית·הספרמנהלעדמבראשםוים.
זכהובמרתובווילנה,בית·ספרנמהלשימשדמ,ל'חמה

חשוב").ועסקןכ"אדםלמדועות-אבל
מת·היוה"אקטיביסטים"מי.דהחלההליטאיםהשותללות

זהגיעקרהביושביהם.ומתעלליםהיהודיםלבתיפרצים
עםיחדוהשתכרשתההואמיאנישוק.גרמניקציןעליריה

טילטין.יאןוהלטביואלאטקהקרוליסהליטאי :צעיריםשני
לנכדתוונטפלוברויירהיהודילביתהלכובייןלבםבטוב

והרגוהובויוןןהםהלתנגדניסההישישהtוב•אהצעירה.
מבניאתרליטאיםצעיריםהובילואידגםראובמקום.
כופתותידיהםמר,הירש·איצלשלנכדוואתסגלמתתיהו

בקתות·רובים.בהםמכיםוהרביונים

בתיהם.אתלעזובהיהודיםכלנצטוותקופת-זמןנעברו
לז'יימל,בדרךהאבן","טחנתשלידהעתיקבאסםנכלאוהם

יוםכלאותםמוביליםהיומכאן"מגזין".בשםידועשהיה
בחקלאות.לעבודה
היותרבעריםומכריםקרוביםהיוהיהודיםלכלנמעט
קרךביהם.עםולהתאחדמפושוויטיןהלתחמקניסווהםגדולות,

עגלוןשכורהםקוזלרבסקי.משפחתגםלעשותניסתהכן
לשאררלי.להגיעכרונהתוךבחשאי,בלילה,זיצארליטאי

אחריליטאיעודעםיחדרדףהואאלפיררביס,הדברמשנודע
בנשקמשאורלי.וחרקלאארהתהודביקהנמלטתהמשפחה

הימים"עברו :לעומתםקראמעהגלה, hלרדעליהםאיים
ברגל.לפרשוויטיןלחזורואילצםהליטאים",עלרכבתםשאתם

והעבירוםבעגלותפושוויטיןיהודיאתהושיבוזמןכעבור
והסביבה.ז'אגריהודיעםיחדניספרשםלז'אגר.

תש"ב,יום-הכיפוריםלמחרתניספרשהםלהניחיש

2.10.1941 • 

מקררות

קיראון.(ליבוביץ),הללימאירלשרשימתו

חיוהשואהבשנתפוניבז'.במחוזליטא,שלבצפונהעיירה

יהודים.-100נבה

בפושלאטהתלוהגרמניםללפישתהראשוןביוםכבר
קשרלהםשהיהאלה,היוהראשוניםהקרבנותורצח.מעצרים
חרבי·ביוםחלהמסוימתהפוגההסובייטי.השלטוןעםכלשהן

לזפשלאט.ונכנסהאדוםהצבאחזרכאשר , 1941ביוני 25עי,
לסובייטיםהתנגדותכלגילולאהליטאיםה"אקטיביסטים"

אתהאדוםהצבאעזבכאשרביוני,, 2ב·דיומיים,נעבורורק

בעיירה.לשלוטוחזרוממחבואיהםהגיחופושלאט
פושלאט.ליהודישאירעמהעלמדוייקמידעלנראיד

 ) 949עמ' ,'ב(חלקהקטנה"הליטאית"האנציקלופדיה

יחדהפאשיסטיםהכובשיםרצחו 1941יולישבחודשמזכירה,

 .המקוםמתושביגדולחלקהמקומייםהבורגנייםהלאומניםעם
ליהודים.במיותרהיאשהכוונהלהעירלמותר

פיורה

) PAJORIS ( 

לווינוטה,שיללביןהכבישעלליטא,שלבמערבהעיירה
יהודיות.משפתרת-30נבהחיוהשארהבשנתטאורריג.במח·וז

שהםלהניח,ישפביררה.היהודיםקוררתעלפרטיםלנראין
 •שילליהוידעםיחדנרצחו
שילל) :(ראה

פילווישוק
) PIL VlsKIAI ( 

 iבמחוליטא,שלהדרומי·מער·ביבחלקנמצאתפילווישוק

נישק.וילקו

בעיירהחיולגרנמיהברית-המועצותביןהמלחמהבפרוץ
 .ביובי-23בלעיירהנכנסוהגרמניםיהודים.תושבים-1,000נ

הרצלושמוישישהראשון,היהודיהקרבןנפלכניסתםעם
מטעםבעיירה.שלטוואהלהליטאיתהמשטרהנתארגנהלוריא.

היההמשטרהראשועוזרו.הקונמדאנטרקהיוהגרמנים

 ,הצהובהטלאינשיאתבדברהפקודההוצאהביוני 2sב·ליטאי.
השעהאחרברחובותההלי·כהונאסרהבמדרכותהשימושנאסר

עלשעברואח,דבשוק.לקנותהיהודיםעלנאסרוכןבערב, 8
ליטאי.שוטרעל·ידיוהולקהנתפסזה,איסור

השוקבככרכונסואחדידםהתעללויות.שלפרשההחלה
אתגזזושםרזניק.אברהםהרבובראשםהיהודיםבי.חשו

להקראושהיהודיםהתעמלות"הלתעמל",ואילצוםזקניהם
לעבו·הליטאיםעל·ידיהוצאוהיהודיםהשדים"."מחול 'בשם
בחזרהאותםמוביליםהיוהע,בודהבתוםומאוסות.קשותרות
נאלצהאחדיום .·אותם"מעמלים"היושובושםביצות,דרך

העבוהדמןללכתפחמים,בהטענתעשבדואיש, 70בתקבוצת
הגבריםהופרדויוליבתחילתק"מ. 2שלמרחקארבעעל
אחריאנטונבה,ברחובאחדבאסםורוכזווהילדיםהנשיםמן



 335השרחערי

בבגדיהם.מדוקדקחיפוש•נערן

לייבלעםמתפרה,אורגנהקראמרהקומנדאנטפקודתלפי
התעללותעללקראמרסיפרוהיהודיםראשי.כחייטזירבג

שהגיעוידעשלאואמרהקשיבהקומנדאנטבהם.הליטאים
שאסורפקודההוצאההיוםלמתרת .כןכדיעדהדברים

משםולקחתיהודילביתלהיכנס ,ממנושויוןבלילליטאים,
גילעדונשים 50גילעדגבריםרקיוצאולעבודהוכיזכר,

להקיםויעץכביצות,הספורט""מעשיאתאסרגםהוא . 45
המועצההיהודים.להגנתבקשראתושתעמדויהודיתומעצה

בתוראושפיץ.יצחקשלבראשותואנשים,מארבעההורכבה
המצבאקסל.ישראל·ברנתמנה)(אונבתרהסדרעלממונה
הוקל.

הרבוביניהםמווילקוכישקשברחואלהגםהיוהיהודיםבין

מרוביםימיםעברולאגוין.אליהו·אהרוןוילקובישקשל
צעירגרמניבאוכמקומוהמקוםאתעזבקראמרוהקונמאדנט

בבוקר,השכםבאוגוסט, 2ב·דמחשד.הוחרמוהמצב 22כבן

הובאוהחוליםהשוק.בככר 70גילעד 14מגילהגבריםרוכזו
שלחזקמשמרתחתבמקוםהוחזקוהיוםכלבמשךכעגלות.

כערב 9בשעהבאכזריות.הוכוגםהםליטאים."אקטי·כיסטים"
בא ) 28,8 (המחישייוםשלבבוקרוהאסם.אלבחזרההובלו

לחזורעליהםוציווהבעלי·מקצוע 10והוציאהקומנדאנט
כלגורשובוקר,לפנות 3כשעהלמחרת,במתפרה.לעבדוה
וארמואתיםבידםנתנואיש,-200בבחרוהאסם.מןהגברים

שהתחבאמיכבול.לכרייתלגרמני·האותםישלחוכילהם
אחדים.הרוגיםכברהיולילהובאוותאכזריות,מכותהוכה
וחציק"משלבמרחקהנמצאיטלצ'יוס,לכפרחובלוכולם

עלהועמסוהמתיםגםוישאקאי.הפלגעוברובוהעיירהמן
היוהןצעירות.-20כגםהיוהמ,צאיםביןוהוצאו.עגלה

 .•.פוליטייםפושעיםנחשבוכךןמשוםשכעיירההמשכילות
המרכזיתהמחלבהומאחוריסמוךליערהובלוהגברים 200

ביצעוהמלאכה,אתכשגמרוגדולים.בורותשנילחפורנצטוו

ובנוכ·ברידז'יוסהליטאיהמשטרהראששלבפיקודוהליטאים
אלול 'ו( 29,8 "ה ,שישייוםבאותוהרצת.אתבאדילשלחרתו

גבריםגםביניהםאיש,-500כהקבריםלידנורותש"א),
כיןהצעירות. 20וכןשבסביבה,הקטניםהישוביםמןשרוכזו

שהיהמידמבובסקי,משהד"רהרופאגםהיהל-הורגהמיצאים
כרופאשירותועלזכרונותספרופיוסםהליטאי,בא·בצאלוף
פנההואהראשונה.מלחמת·העולםבימיקוזקים,בגדדוצבאי

הרצתשמעשילדעתשעליהםואמרהליטאיםאלבדברים
ושהדםיימחוולאהנוצריהעולםשללחובתוחרותיםשיארר
ראשואתפצחוהליטאיםלנקמה.תמידיזעקהשפוךהנקי

זרקוהו,ושובהוציאוהוהמים,לתוךהשליכרהררובים.בקתות
נערמוכולםבמקרם.הואאףנורההרופאשלבנו .שמתעד

דברי·הערןכלאתפנוי.נאשרהשניהקבראח.דקברלתוך
חילקו.השארואתלעצמםהליטאיםהשוטריםלקחו

במפקדה,שעבדוהגברים 10והילדים,הנשיםנשארובעיירה

גויןוהרברזניקהרבוביניהםשהתחבואגברים-30כוכן

נודעבספטמבר 14ב"ברמתף.הסתירוםשהנשיםמווילקובישק,

ברחומרץ,בעלותנשים,ד oכ·משהו.יקרההיוםשלמחרת

אלול(כ"גבספטמבר-15בהיום,למחרתוהתחבאו.לכפרים
אתםולקחתהבתיםאתלעזובוהילדיםהנשיםנצטוותש"א),
קובנה.לגיטרמועבריםשהםלהםנאמרקטנה.חפציםחבילת

כלאוהמפקהד,במתפרותשעבדובעלי·המקצוע,עשרתאת
הגישטאפו,מעיניאותםשמסתיריםנאמר,להםבכית-הסוהר.

משהרשמואדחהיהביניהםלהם.מצהפמההבינוהםאולם
אנו"אחים, :ואמרבצרההנתוניםיתראלפנהוחראפלנסברג
יהיהשלאומכיווןאמיצים.היוהשם,קדיושעללרמתעומדים

ונאמרבתהיליםרפקנקראהבהקדיש,אחרינושיאמרמי
עשרתביןועשה.אמרהואמאובנים.נשארוכולםקדיש".
ובלעאבקת·רעלהוציאהואבולניק.הרוקחגםהיההיהודים
פעולתלזירוזמים,קצתלושיתנווהתחנןביקשהואאותה.
ביקשפלסנברגבקשתו.אתלמלארצהלאאחדאףהרעל.

צייתולבסוףסירב,בתחילהמוות.לפניוידוישיאמרמבולניק
הגבריםעשרתאתהעבירואחדותשעותכעבור •וידויואמר

בדרןוהילדים.הנשיםמרוכזיםהיונברשםהשוק,כנראל
 .ולברוחכושרשעתלנצלהצליחואחדיםגבריםהרוקח.מת

כמגלביאכזריותמכותותוךבשורות,-סדורווהידליםהנשים
צעיריםשלוכליוויוג.רמניהקומנדאנטפקודתלפיהובלו,גומי

אופנועעלרכבהקומנדאנטשכמם.עלכשרוביםליטאים,
הובאוהרבנים,שניעםיחדטלם,ההולך.המחנהמאחורי
בעצמו,ממחבואויצאשהואמסופר,רזניקהרבעליער.לאותו
הנשיםמשהרגישועדתו.בניעםיחדללכתרוצהשהואבאמרו

לחש·החלולהן,שנאמרנפילאאחר,לניווןאותןשמובילים
אתליהפנותנידלהן,נשארושעודהערךחפציאתליד

לנסותבינתיים·ו ,לחפצי·הערןהליטאיםשלבם,תשומת·ל
אלהובאורצחבמנותכידן.עלהלאהדבראולםולברוח.

הילדיםאתלהתפשט.שנצטוולאחרנורוושםהריקד,בור
יח.דנקברוומתיםחייםהבור.לתוךחייםהשליכו

 :היוהליטאיםהרוצחיםראשי
יושק~-האחיםשטווס,ברראגאס,ברקאוסקאס, ,שטרימאס

וויצייוס.

בפער·הליטאיםאתצילמואזרחיתלבושיםגשיטאפואנשי
וכפיהםלעיירההליטאיםהרוצחיםחזרוערבלפנותלתם.

-1,000נאחתעדותלפינרצחוזובאקציההליטאי.ההימנון

איש. 750-שניהעדותולפיאיש,

אלהכלכיהודעה,הקונמדאנטפיוסםשלאחר·מכןביום
יקבלוגםוהםדבר'להםייעשהלא •לחזוריכוילםשהתחבאו

במתפרתלעבודהמשיכואישד oכ·בשקט.לעובדויוכלומזון
שישאירוםהאמינולאהםתסיסה.חיתההיהודיםכידהמפקדה.

שנןלברוח,לאןלהםהיהשלאמאחרנואש,חלקבחיים.
ברח.חלקלהסתירם.פחדוה•~יטאיםהאיכרים

לכפרוהועברואיש-40כוהצאוחשכה,בליל , 14.11ב·
מספרנשיםבחורשה.שםונורוהעיירה,מןק"מ-4כבדיליס,

בורילקובישק.לבית·הסודר,והועברור·מכן, nלאכנראהנתפסו
שמונה"סיגראס",לפרוותבבית-החרושתשעבדוהאנשים
אינריr;נאצלבמחבואקובנה.לגיסו 1942במאיהועברובמספר,

 ,ביאלובלוצקיברון·ראובןהניצולים,אחדנפשות. 26ניצלו
 . 1946בשנתהסובייטי,המשטרתמנגדיליטאים,על·דיינורה

מצבהוהסביבהפילווישוקשרידיהקימוהמלחמהלאחר

קבר·האחים.על

מקוררת

בדל ; 1670/1554מס•רשם""ידארכיוןזיברג,לייבלעדריות
 / 1321רשם""ידגךטרמן,אברהם ; 1237/1W3רשם""דיקרייגגל,

 , 1250/1208רשם""ידםקטרררבסקי,ריבה ; 1371



ליטאיהדות 6~

פיניאבה
) PINIAVA ( 

פלונגיאן
) PLUNGlt ( 

האוכ~במפקדפרניבז',מעיר-המחוזק"מ 6שלבמרתקכפר
 iiהיהשראהבשנתיהודים. 58שםהיו 1923בשנתלרסיה

הברבה.קטןפרם oמ

היהוגורלםלפרניבז',והוערבונעצרוהגרמניםכניסתעם
פוניבז'.יהודיכגורל
מרניגז') :(ראה

פיקלן
) PIKELIAI ( 

משפחות soכ·בהחיוהשראהבשנתמאז'ייק.במחוזעיירה

יהודיות.

היההמקומיהשלטוןיוני.בסוףבסביבהנראוהגרמנים

הליטאים.ה"אקטיביסטים"בידי

 sב·כיידועיולי.בחודשהיהודיםקוררתעלפריטםלנראיד
צורפוהגבריםמאז•ייק.לידלאץ,לאסמיהועברובאוגוסט
נשרתעםיחדלאסמים,הוכנסווהנשיםהבוררתחופרילקבוצת
 ) 9.8.41 (תש"אבאבבט"זנרצחוכולםוהסביבה.מאז'ייק

בקבררת·האחים.רנקברד

שחרר.משישמצבההרקמההקבריםלע

מאז'ייס> :(ראה

פלוטל
) PLA TELIAI ( 

-100כבהחיוהשראהבשנתקרטינגה.במחוזקטנהעיירה

שלפעולהועדבמקרםהתארגןהגרמניםכניסתעםיהודים.
ז'ררי·היהבמקוםהמשטרהמפקדהליטאים.ה"אקסיביסטים"

נים.

הגבריםכלנעצרוהגרמניםלכניסתהראשוניםבימיםכבר
ונקברולהורג,והוצאובמעצרימיםכמההוחזקוהםהצעירים.

והזקנים,הילדיםהנשים,החול.בררותלידלסלנסבדרן
גירוליאי,ביערמאוחר,יותרר riרנרצזמן·מהבמקוםהושארו

לפולנגיאן.מברז'ארההדרןעלק"מ-3כ
המוני"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

קבררת·אחיםשלמקומרתשנימופיעים ,'בחלקבליטא"
 :פלדלטבסביבות

פלרטל.ממרכזמ' sooכ-בוקשטאקאלניס,ההרלרגלי . 1
 . 1941יוניחודשסוף-הזמן ;גברים 30כ"נרצחו

חרףעל ,פלרטלמהעיירהמ 11ק-3כ ,לאןמלנקאיכפר . 2
-90כנרצחוחורשה.בשולי ,פלרטלאגםשלבירדןמפרץ

החודשיםבין , 1941שנת-הזמן ;וילדיםנשיםגברים,

ונובמבר.יולי

מקרורת

 .פלץשנזואל ;קדבלניקבנימיןעדריות

חיוהשראהבשנת·טלז,במחוזליטא,שלבמערבהעיירה
היהודים,הרגישוהמלחמהפרוץעםיהודים.-2,000למעלבה

לברית·לברוחבהמוניהםניסרהםלהם.מחכהנוראשדבר·מה
הסרב·לאנשי·המימשללהצטרףניתןלמעטיםרקהמועצות.

נדרךתקועיםנשארוהשאראמצעי·תחבררה.להםשהיוייטיים
רביםהקרובה.לסביבהנמלטואחריםלעיירה.אחר·כךוחזרו

לידואחריםקרבלניקיעקבשללטחנת·הקמחמסביבהתרכזו
העיירה.ליהודימקרם·נרפשבשעתוששימשקלנישרק,הכפר
הסמוכים,לכפריםאפילוזהויהאמהעיירה.היהודיםבריחת
להפציץהגרמניםעומדיםכאילושמרעותשהופצולאחרגברה
רקלעיירה.להיכנסמיהרולאעצמםהגרמניםהעיירה.את

עדותו(לפיהראשוניםהגרמניםנראוביוני, 2sה· ,'דביום

הגרמניםנכנסוברהיום,הואביוני 26ה"שלרמרביץ,ב.של
לעיירה).

ה"אקטי·שלמקרמירעדהתארגןלמלחמההשניביוםכבר
בזמנושהיהמיאלימאס,עמדהורעדבראשהליטאים.ביסטים"

היסו·בתי·הספרעלמפקחאחר·כך-1Lר'זtימ'הליטאיבצבאסרן
מררה-ה-1Lקני~ז·לשעברהקציןגםהיוהורעדחבריביןדיים.

הבכירהכומרהמקומית,בגימנסיהטרום·צבאיתלהכשרה
שהיה,פבר~זשהבעל·האחרזהרכןאיררינסקאסהרופאפוקיס,
דתה.שהמירהליהודיהבןאגב,

בידכמקשרנקבע-מיסיארריצ'ירס-לשעברהעירראש
הגרמנית.בשפהשלטרר·רבנשהואמאחרהגרמני,לצבאהורעד
כמה·ס"ס,צעירגרמנילרועדהצטרףהגרמניםכניסתעם

מתאימות.הוראותלוומסרהורעדאתכירוןאשר , 19

למש·ב,תי·המסחראתהגרמניםפרצולעיירהכניסתםעם
"וודקה".לכניסתם,והשמחהחוכ.גלהמון,וחילקוחריפיםקארת

לכניסתוהודיהברכהדבריהשמיעוהגדולים""המנהיגים
רכןושמחהבידידותפניהםאתלקבללהמוןוקראוהגרמנים
הגדילוהיהודים.הקומוניסטים-העם""ארייביאתלהשמיד
גלאז'יוסמיקולאסשלעדותולפיאשרפרקיס,הכומרלעשרת

נשאפרקיס),הכומראתששפטבית-השמפטבפני , 19.6.45 "ב(

 iבכנסיידדרשה , 1941ביוני-22בלמלחמה,הראשוןביוםכבר

אתלהשמידקדושהחרבהוכעתהחופששעתשהגיעהואמר
הקומוניסטים.

כלעלפקדוהליטאיםשלהעצמילשלטונםהשניביום
בתי·אלולעבורבתיהם,אתלעזובבפלרנגיאן,שהיוהיהודים,
("שרלהריף"),אחזבמקרםכולםמרוכזיםשהיובעיירה,הכנסת

כמהומסביבבית·מזרשרעל·יזרגדולבית·כנסתשםהיו

יפההניתנת ,העירבתרךמובלעתמעידזאתחיתה"קלויזים".
תעלוליםמינילכלטובגםהיהזהמקוםושמירה.לפיקוחמארד

בייהרדים.ונגישות

אלהכלהושארולבתי·הכנסת.הועברוהיהודיםכללא
הושארוכךשירותיהם.עללוותררצהלאהמקומישהשלטון

·והרוקחתאיזראילרביץאפריםהרוקחלוין,גרישהד"רהרופא
הנפחומשפחתו,בלניק,קרטחנת·הקמחבעלשלרמוביץ,חיה

עגלותותיקוןסוסיםלפירזרלמומחהשהיהגיל,סרשלמיה
כמר·כןואחרים.בישיץמהנדס·הטכסטילחקלאיות,ומכונות
אשראחרים,וחוליםבריק(שרג,א)פייבלבבתיהםהושארו
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להעבירם.היהוקשהלמיטותיהםמרותקיםהיו
קשר·שהיוהיהודיםאתולרצוחלעצורהחלוה~זד·זtרןמהיום

מאן,בבצירןהשוקבכיכרנרצחראשוןהסובייטי.בשלוטןוים
היער.שלהרפואייםבמוסדרתשעבד

~זדשיתלעבודה.מובליםהיוהצעיריםוהנשיםהגבריםכל
כהמלעיר.מוחץלעבודההצעיריםברים•הגכלאתהוציאו
ואחרים,מץשלהמ·יצחקפלונגיאנסקי,אייזיקוביניהםעשרות,
העציםבמחסנילעבודנשלחחלקל~ק~מה.באחוזההועסקו

לכבדנשלחוומבוגריםנשיםבתחנת·הרכבת.שהיוהגדולים,
בלתי·ארנחוצותעבודותמיניבכלולעסוקהרחובותאת

נחרצות.

הלי·ה"אקטיביסטים"בידיחיתהבתי·הכנסתעלהשמירה
בחייםמעוריםהיוהיהודיםמאו.דקפדניתהיחההיאסאים.

אשרליטאיות,עוזרותהיומשפחהבכלכמעטהליטאים.עם
הזקנות,הליטאיותאלוהיובשנים.עשרותכבראצלןעבדו
הבית"ל"בעלותלעזורניסראשר ,דברלכל·ביתבנוחשהיו
משהולהביאומנסותלמשמרותמבעדמתגנבותהיוהןשלהן.
המלחמהאחרישבאולשירידםשסיפרומדבריהן,לאכול.

שעבדההאחת,ואיומה.מזעזעתתמונהמחגלהלפלנגיאן,
שופכיםהיושחילקוהלחםשעלסיפרהבריק,משפחתאצל
שכאשרסיפרהלוי,רודהמשפחתאצלשעבדהשנייה,נפט.
השומראותההיכהמצרכי·מזוןלהכניסורצתהפעםבאה

בפניםהחייםגםלביתה.חזרהשבקושיקשה,כל·כןהליטאי
רקלאהשתדלוהליטאיםהמפקחיםאיומים.היובתי·הכנסת

רעיוןכלההומנים.אתלשעשעגםאלאהיהודים,אתלהשפיל
מיוחדסיפוקהיהוידם.לעינויומתאיםכטובלהםנראהשטני
יהודיביןשהיוחולי·נפשכמהעםשיצרובתעתועיםמצאו

פלונגיאן.

היהלפעמיםאשרבדעתו,חלשיהודי,סבלבפלונגיאןההי
כוחותיו.אתלהוכיחהיהתחביבומסוכנת.לאי·שפיותעודנ
דעו(לייבקעהארי"עצםבעל"לייבקההיהבעיירהכינויו

זעתר,באי·שפיותוהוא, ,והלהיבושיסואותולייבענביין).
העיר.בדי·לנכרתומהבעגלהיושבהיההזאבתעלולים.הרבה
זלמןר•בהם.מצליףהיהוהואהעגלהאתלסחובלעיהםהיה

היהרלייבקהלברזל,חנותבעלמכוב,דיהודיהיהסלאורין
בכלוופגעמכהשבידרובמוטעליורוכבארבע,עלמשכיבו

אתלמנועשרצהלמיהיהואבויואילקרבנו.בו·שבחרמי
ומאלציםבפרגוליהםמכיםהיומזדייניםליטאיםההתעללזיות.

המטורף.שלמשאלותיוכלאחרלמלא
לדק·היוהםנוספות.הצגותלעצמםמצאוה"אקט~ביסטים"

עליהםמעמיסיםהעיר,מנכבדימבוגרים,יהודים 6-5חים

היהודיםעלאותה.ומדליקיםנפטעליהשופכיםקורת·עץ,
אויבבגדיהם.האששאחזהעדקררת·העץאתלסחובהיה
עדמוכהההיהואהבוער.המלפידלהיחלץשניסהלמיחיה

מותר.

בפניעמדלאבעיר.העובדיםשלגםחלקםשפרלא
הםוהדיכוי.ההשפלהבאמצעיואבחנהמעצורשרםהליטאים

בתי·שימושלנקותאוצואה,לאכולהאנשיםאתמאלציםהיו

ג·ברחכן-יותרמכובדלהםנראהשההיודימהכלבידיים.
בר.ההתעללות

אברחם·מרדכיר'פלרנגיאן,שלהאחרוןלרבהנטפלוכן
בידיהנתנושנידלידלי,לידיותחברזקנו,אתגזזווסלו,

לקולהעירבכלשלובי·זרועלעבוראותםואילצוהרבנית,של
שחיהקאצין,חייםאתתפסוהתושבים.שלושמחתםצהלתם

שנפחעדויחדעלהעץעללטפסאותרוהכריחווצולע,נכה
נשמתו.

בכלכנראה,יצא,ושמעםהעינוייםהיוואיומיםרבים

לפלונגיאןחזרהשבדרכהמסרפת,מלינרסקיחנההסביבה.
יהודיםקבוצתעםהגיעהלרוסיה,הצלהחללאבריחתהמבסירן

פנובחיופשיהםהביתה.להגיעדריכםיחפשוהםלטלז.עד
הואלפלזנגיאן.לחזוררשותלקבללחםשיעזוראח,דלכומר
נוראיותרערדזהבפלרנגיאן-תסעד"אל :ומארבהםהביט
אכן".מאשר

הסופילחיסולההזמןשהגיעעדשברעותכמהנמשןזהכן

שריפדתכמהפרצופתאוםהארת.ניתןמחרהקהילה.של
ארלשרראנג,ביתהתלקחקונ~גישקי,ברחובבמערב,בעיירה.
לוהסמוכיםוהבתיםוחראקריגרביתגאס",ב"באד·ובדרום,

באש.עלו
מסר·כניםהםולכןהיהוידםמעשיהםשאלחהקול,יצאמיד
בתי·הכנסת.•בהמכלל,יוצאללאלרכזם,ישראשית-כללעיר.
אתולהחזירשהושארוהיהודיםאתמהעיירהלהוציאהחלו

קרבלניק,יעקבשלעבודתועלויתרוהםבחוץ.העובדים
איזראילוביץאפריםאתהוציאוביבתו,בריקפייבלאתו·רצח

להוציאהצליחולאאחדרקחלאה.רכןשלו,מבית-המרקחת
לטכסטילבבית-החרושתהמהנדסיםבישיץ.המהנדסאת-

נאשרניצל,חראשירותו.עללוותראופןבשרםהסכימולא
לשאררלי.הועברראחר·כןבפלרנגיאןזמןכמהערד

רפואית.עזרהשיגישכדילליטאיםדרושהיהלדיןהרופא
אצלהתחבאוהקטנהובתרשאשתובזמןבעיירהנשארהוא

הואאיררינסקאס.בשםצעירליטאי,·רפאבפלונגיאןהדה .איכר

רפואייםותכשיריםתרופותאצלהמחזיקהלדיןשהגב'ידע
לרידמשפחחשלמחבואהאחריחיפשלהשיגם.חמדהונפשר
רעזשרםהעירהשתחזורליבהעלדיברהואארתה.ומצא
בעלהעםיחדונרצחהנעצרהלעיר,חזרההיאלה.יאונהלא

לעינילעץראשהוניפצורגליהבשתיהרימוהבתאתבתה.·ר
ההורים.

חיהעבדהשםאיזראילרביץ,ארפיםשללבית·המרקחת
לחיה.צן·מעצררבידם"אקטיביסטים",שניהגיעושלרמרביץ,

שלומרביץשחיהכתב,טלזמהעירמיקרלסקיהמחוזיהרופא
ארתההוציאוהםוגרמנים.ליטאיtנלהרעילכידסמיםגנבה

מספרשלומוביץ,בן·צירןאחיה,אותה.ורצחומבית-המרקחת

מפלרנגיאןליטאיתצעירהלווילנהאליובאה 1947בשנתכי
היאכיוהפליטההתחלחלהחיהתמרנתאתראתהוכאשר
הימים,שבאחדזוכרתהיא,שבתמרנה.הצעירהאתמכירה

ביאים·מליטאים"אקטיביסטים"ראתההיהודים,רצחאחרי

חיה,אתאנסוה"אקטיביסטים"התגוררה.בןהביתלידאותה
במקרם.וקבורהרצחוה

אתרלקחבצאתוברחוב.הובילואיזראילרביץאפריםאת

שישהליטאיםחשדולו.חיהוקר tL'חא'יחיהזקןאדרתו.את
מעליו.בגדואתופשטוהיכרחווהםהאדרתבתרןמשחרלו

שחב·זהחראכיגיליסשלמהעלהעלילוה"אקטיביסטים"
ברדח,מהעתר,ארהוציואחםגאס".ב"באד·השריפהאתעיר

רצחרה,.ואזהרכתולארגזןעדרצחמכרתחיכוהרבנפחיה,

שלאבאומרםרצחוג·ברתן,בחרדשחיהקריגר,מרדכיאת
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 ,אחרשריריםיבעלבחזרשנלדק.הראשוןביתרהיהלחינם
שאיבר ,ואמרדבריםנגדםשהטיחמשרםרצחר ,סטרפלבדל

הבתים.אתשהציתראלה-הםשזיר,דיםמאמיד
רצחרלבתי·הכנסת.החזיררלאבאחרזרתשעבדוהצעיריםאת

בעתבדרןנרצוחקןsמה 15לבאחרזההער,בידםכל .בדרןואתם
השחזיררם.

לתאריךנקבעתש"א),בתומז M "י(בוילי 13ה· ,'איום
ההובלההחלההבוקרמאזפלרנגיאן.יהוידשלהוסיפחיסרלם
לכללירותהחלדהליטאיםהשר-מריםהמרמה,קהמלטבת
ולהר·מבית·הכנסתיהרידםקבוצותלהזציאהחלדומידעבר
·האחים. nלקבררבוררתמראשו-הרכבששםלמקומרתבילם

ברגל.הרבלרהםגבירם. 60-50י·היהארשונהבקבוצה

המלרויםלטכסטיל.ב~ת·החררשתלידרי~ברהוצתלמקרםבדרן
את"לנסותרןציםהםאםרשאלו·בית·החררשתזשלמריפנו

במקרם.נרצחויהוידם-40ול"מצוiזר"שמחרנשקם".-השרמרים
במשאירת.האנשיםאתלהרגיל·החלוזרקבר-צהאחיר

אותםמאלציםהרצח,למקרםאותםמביאיםהידקבןצרת·קצרנרת
,בהם.יוריםהיןראזקרש,עלהלתייצבבגידדם,,לפשוט

הקתוליתהכנסיהלידכשעברהברגל.הובלהבנותקצובת
~ךבריםלהטיחוהחהלקולהאתציולה iארהתלמיהדהריהמ

חיים.ושופהרנפטעליהשפכרהררצחיםבליטאים.
הזרועה.ימישניבאותםונצחויהוידם-2,000כ

אברהםוביניהםהדעה,מנכבידיהדוים 20שלקבוצה
העדה,מתוךהופרדוואחרים,שלרמובץיזאברoזיז,ומולט

אחריבמקרם.ונקברונרצחרשם ,הדרןשלהשנילע-רבהועברו
לב~ת·הקבררתעצמותיהםאתהעיירהשרידיהעביןרהשחרור

היהידו.

אשרצעירות,כששיםשלקברצהגםחיתההנרצחיםיבן
מילקבועקשה .והלינצלהקתוליתהדתאתלקבלהסכיומ

שלעצתוזאתשחיתההאומריםישהדת.ת-הלמרהירזםהיה
ילידתאוסרבסיק·ארלשרואנג,ירזפההגברתפרקיס.הנזמר

הנזירההישהיוזםמיעהדהערלם,אומרתומחסיידפלרנגיאן
בגימנסיהלדתזמרהממנושהיהליגנרגiאיס,פיאטראס
אליהןופנההיהדויותהתלמידותאתהיכרהואהליטאית.
שהדברכמובן,דתן.המיררכשישםותינצלנה.דתןאתשתמרנה

ונקברו 13 ד., 41ב·הטבחארחיקצרזמןנרחצוהןלהן.זעראל

שמפחותיהן.רבניהרריהןשללקבר·האחים Mמתבקרב·אחים
הנזירמארחוירתריצאארוסבסקי·ראלשרראגנ,י.הגב'לדברי

לחרלי·בבית·חרליםהיוםעדמארשפזרהראמזעתרליגנרגאריס
נפש.

הערבדהערדמעהדיהרוצחיםשלראכזרירתםשפלותםלע
שנשאראחד,ליטאיהיהכנרתבקרשידרהררצחיםביו :הבאה
ביוהיהשהאונזדמןiוי.ורהדלבעלת·החנרתליט 40חייב

"שלרמ· :וצעקאילהפנ·החראלוי.הגביעדמהולפניוהיורים
לןחייבאניבן·צירן),שלהמבעלהשםעל(נקראהקיענע

היהאחרי·כןורצהח.בהרירה "!ארתךקבליהנה,-ליט 40
שרמעיר.לפניבזהמתפאר
גרב,יעקבאח,דבחורהיההיהודיםמביןששרדהיחיד

ואתרהסתירהאשרליטאית,אשהעםרהתחתןזתרשהמיר
המלחהמ.ביימ
מצבה.הרקמהקבררת·האחיםעל

המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

 :הבאים,הקרבותנמצאים ,'בחלקבליטא"
מ' 600מפלונגיאן,·מערבית nצופניקארשאן,הכרפ . 1

בירלי 15-16-הרצחזמןפלרנגיאן-קרטינגה.המכביש
 • 1,800-הק,ןבנרתמספר ; 1941

(נוצרי).העיררנימבית·הקבררתמי sooכ·פלונגיאן,בעיר . 2

(כאן 40-הקרבנרתמספר ;ב~לוי 17-18-הרצחזמן
יהרדים).איןכנראה

הזמןלקרל.בדרןמפלרנגיאןק"מ-13כרישרביאן,על·זי . 3
 82-הקרבנותמסופ ; 1941שנתשלשניהמחצית-

קול).בקהילתכאןשמדובר(כנראהוילדיםנישםגברים,
יוםלפלרנגיאן.דררמיתק"מ 6ממילרסייץ',מ' 200ביער, . 4

האחרזה(עוביד 60-הקרבנותמספר ; 15.7.41-הרצח

מה). 15ק 15בל
מפלר-נגיאן,דררמית·מזרחיתק"מ-2כיובאסישןק,כפר . 5

הקרבנרתמספו ; 23.7.41-הזמןלזיאואן.הדרןזי·על·
 .ידמגניאן)(יהרידדגשיםבוים,ג 22-

מקוררת

שלומובץי,בן·ציון ; 1697/1565מס'רשם""ידשנקר,שארלעדויות

בנימין ;חדהרפיקד,יעקב ;ירולשיםבריק·פישר,שרה ;תל·אביב

הרצלי.זו.מלינרסקי,חנה ;תל·אביבפלץ,שמואל ;רמת·גןקרבלניק,

פנימוניק
) P ANEMUNltLIS ( 

השואהבשנתואקישרק.במחרזליטא,בצופןקטנהעיירה

יהזרירת.משפחדת-25כבהחיו

השראה.בשנתפניומניקיהרדיקרורתעלפרטיםלנראין
יהזריגכזולהיהרגוולםלואקישוקהרעבררכילהניח,יש

ואקישרק.

ראקישוק) :(ראה

פנשישוק

) PANOSISKJtS ( 

הגנרלעלליטא,בדורם·מזרחטורקיבמחרזקטןהירזיישרב
שייכתהשביחלמלחמת·העןלםעדשחיתהרילנה,איזררעם

-100מפחרתמנתההמקדימתהיהרדיתהארכלרסיהלופלין.

שמלהן,קרקעעלבחקאלותעסקןהמשפחותכלכמעטנפש.

הגנרל.שלהשניבצדוכחלהקשחיתה
החלדרמידדמ,לחמה,לפורץהשנינירםלישרבבכנסרהגרמנים

פיאט·האיכרעמדבואשם .הלשתוללילטאים"אקטיבסטים"
קרפיצ'ירס.ואס

להס·ניסררוביםהסביבהאיכריעםמירדדיםהירהיהרידם
ראיימרהמסתתריםאחריכלדשה"אקטיביסטים"בכפרים.·תתו

נתפסרגםמהםכהמיהרזי.שיסתירמיכלעלמורתבעונש
באלון,ךיהזרהמיקלאשנסקיכנחוםאחרים,לעיירה.רהרחזרר
הצטרפןארחו·כןהאיכריםאצללהסתתרת·חילההצליחו
טרוקי.ביערותפעילותשהיוהפרטיזנים,לפלוגות



 339השדהערי

צרוררתצררתסבלרבעיירה,שבשאורפאגאשישרק,יהרדי
אתגירשותש"בהשגהראשבערבאשרעדרהתעללוירת,

הובלווהילידם,הוחליםהזקנים,ק"מ. 15במרחקלסרוקי,כלום
אותםהחזיקןשםסורקי.בגיסולחיותאמרריםהיוהםבעגלות.
הסביבה,ידר.דיעםיחדאותם,רצוחר·כך nראימיםכעשרה

 • 1941בספסמברב·נoתש"ב,הכיפוירםירםבערב

עלמצבהבחיים,שנשארוהיהודים,הקיומהמלחמהאחרי
ההמוני.הקבר

חסונת

ברק.בני· ,באלוןיהדוה ;אזרו ,מיקלאשבסקינחםועדריות

פקון

) PAKUONIS ( 

נרשמו 1923בשנתהארכלרסיןבמפקדרקבנה.בוחמזכרס
ידזהים. 51בר

הובארהםאחזרת.משפחותרקבאפקרןיחוהשארהבשנת

יחדנרצחוררה, s:~לגרדל 1941ספסמברתחילתארארגרססבסוף
העיירה.לידבקבר·האחיםונקברוהמקוםיהודיעם

ב·רקרב·האחים,מתוארב'חלקבילסא"הומני"סבחבספר
והסביבה,ררה s:~גרדליהודיעםיחדפאקון,ידדר.ימנוחתםמצאר

קלדכמן:

הנהרשפתעלרינקרנאי'הכפרשלידהעמק-המקום
 28-הזמן ;ררה s:~מגרדלמערביתאחדכקילרמסרריסהי,

 247-הנרצחיםמסרפ ; 1941בספטמבר 2עדבואוגסט
וילידם.נשיםגברים,
ווה) 3גרדל :(ראה

פרובינישוק
) PRA VIENISK.E:S ( 

בגה-רילנה,·קרהקרעלשרכנתרפרנינישרקהרכבתתחנת
מחנה·נמצאנוכמקרםבליטא·יידועהמקרנבה,ק"מ-20כ

ופוליטיים.פיללייםלאסיריםהעבהדו
ממחנה·העבודהררר mשליסא,אתהגרנמיםכבשוכאשר
שלגדולמספרלהניאהחלוובקמומםהקודימםהאסירים

הסביבה.נדרכיונעצרונפשםעללהימלטשניסרמאלהיהדוים,
להסתתרשניסרמאלהרביםיהרדיםגםרוכזוברסרבינישוק

חלקאלפים.לכמההגיעמספרםה.·ביב cהובכרפיביערות
ונאלצומרקםשםמצואלאוחקלהמחנה,לצירפינדחקומהם

הגבריםאתנשים.גםהיובמחנההשמים.כיפתתחתלשכב
ליווהמגלבצליפותאדהמ.ולעבודותכנוללרכייתהויבלו
גרועהחיתההתזרנהבלילה.ובשכבםבבוקרבקרמםאותם
-·צהרייםלארוחת ,שרחרקפה·שערריםספלבובקר :מארד
קפהשרב-רב~ערבשומן,ובלידלילי·אדמה nתרפמרקקערת
והתחילוהתזונהאתקצתשיפורימיםעשרהכעבורמררי.

חלם.פרוסתגםלהוסיף

החוליםאתמוציאיםהעצורים,אתממייניםהיובמקרם
 :ה"מזל"שיחקאנשים soל-ניריה.אותםורוצחיםוהחלישם
מידהיובמחנהשנשארוהיהוידםמביורקבנה.לגיטרשלחרם

לכלואיםלאי·שם.אותםומוציאיםאיש-40כממייניםניזמריום
-300כהוציאואחדיוםבהם.יוריםכימהרה,דענדועבמחנה

הוציאובאוגוסט 25ב"נרצוח.לשעמהל"ענודה".ידידר,ם

בארתזעודאחר.במקוםלענודהכביכולהמחנה,מןאיש 600כ·

נרצוח.לילה
"כדיהסמוךביערבוררתלחפורנצטווקצרזמןכעבור

הנרקביםהסוסיםואתשנפלו,הרןסייםהחייליםאתלקבור
הגיעהלמחרתמוכנים.הבררותהיוימיםשלרשהתוךבסביבה".

אתמנוהבוררת,אתנקדרהםס"ס.אנשיקבוצתלמחנה

ימים,כמהכעבורונסער.-איש-400כ-שנשאחהיהודים

המחנה.מןצרת·קברצרת uקהיהודיםאתהוציאוערב,לפנות

הרצרןאתבאדםלהמיתמיועדשהיהעשבים,רמקלהםנתנו
מקרבנה.ליטאיורפאשסבררים,כפינתן,העצהאתלהתנג.ד
ממקרםלמרות.היהודיםאתהובילואיש 40נברתבקבוצות
-100כבתהאחרונה,הקבוצהלב.קורעותצעקותנישארהיריות

ביניהםנדבררהםהגב.מאחוריטלםכשדייהלכהאנשים,

יימלט.-שיצליחומיהליטאים,היוריםעללהתנפל
הלי·עלהתנפל-ליהדויםכמההתחילולבררותכהשתקרבו

עודהגיעוהמותקפיםלעזרתלברוח.התחילוהואחריםסאים
ובכלעציםמאחוריהסתתרושברחוהיהודיםמזדיינים.ליטאים
עורדקובדינםקיררלרולוהומתו.נתגלורונםניתן.שאןמקרם

שניהםקטן.נחלעל·פנילגשרמתחתיממותשתישבכראחד
בדיינעצרוהםקובנה,רפ,ברפטראשרן,לידלקרבנה.הלכו

להםנתוניהודים,הםאלהכימשהכיורמזדיינים.ליטאיםשני
לרגעחיכוהשנייםקברים.לעצמםלכרותעליהםוציורמעדרים
והירכםעליהםהתנפלו•ביניהם,שוחחוהליטאיםכאשרמתאים.

לקחוהרוצחיםשניאתשהמיתראחריראשיהם.עלבמעדרים
הומשיכובבורהגרויותשתיאתקברומסמכיהם,אתהשניים

גרמני,זקיףאוםתעצרפטראשוןשלהרנכתבקולקרבנה.

חדוררביםבקשייםללכת.להםרהירשהמסמכיהםאתדבק
הקרבנאי.הביטולתוך

 4 " :הבאותבמליםבדר"ח·יגרמופיעאחתקבוצהרצח
(עלהיודיותנשים 8יהודים,גברים 247 ••• 1941בספטמבר
במחנה·העברהד)".התמרדות

כמהשלדמםאתספגהלפררבינישוקהסמוךביעדהאדמה
מצבהואיןכללצרייןלאהשמדתםשמקוםליטא,יהודיאלפי
ההמוני.הקברעל

מקוררת

 , 1947מינכן,המרכזית,ההיסטוריתהוועדהקובוינסקי,זאב-עדות

1107/1001 • 

ןרפ

(PRIENAI) 

-40כרמיאמרפל,במחוזהניימן,נהרגדותעלנמצאתן j!פר

מעלבהחיוהשניהמלחמת·העולםלפנילקרבנה.דרומיתק"מ
יהידום.לאלף



ליטאיהדרת 340.

האתרגנומיד . 1941ביוני-24בהעיירהאתכבשוהגרמנים

הםבעיירה.השלטוןאתשתפסוליטאים,לאומניםשלקבוצות
עבוהד.לצוניכאילוההידוית,האינטליגנציהכלאתכינסך

דינר,יעקבהיהדויהיסוידבית-הסרפ,מנהלהיואהנשיםבין

שניםכמשןהעירהיבומעצת,היהוידםנציגכהן,שלמההמורה

בדןלהורג.הוצאוכולםואחרים.גינב,צורגאברהםרבות
ימנה-בעירהשלוםבית-משפטמזכירתגםחיתההנרצחים

הרוצחיםאחדנפצעה.ורקלמוות,נורתהלאהיאפינקלשטיין.
שירחםלפניוהתחננההיאבגינמסיה.ללימרדיםחברההיה

למוות.בהוירהלתחנוניהשעהלאהואבחיים.יישאירהעלהי
המשטרתומכישהיוהואשמו,הםמי.דנעצרויהודיםמספר

לבית·אחרים,עצורים·עםיחדנשלח,מהםחלקהסובייטי.
במקום.נרצחואחריםבמריאמפול.הסוהר
היהוידם,תנועתאתהמגביליותהגזירותבואילאיחרו,לא

הגדילובפראולא-היודים.עםולתתלשאתעליהםוהאוסרות
בביתה,ב,מארויוצאעשןייראהנישאסורצ,דבהוציאםלעשות

בבית.משהוליבשלהאפשרותאתמהיהודיםנטלובכןיהודי.
הביזההנגישות,ההתעללויות,לעבדוה,ההובלותנשמכו

והשו.ד

שוטרי-עזר .ההשמדהמכונתלעבדוהחלהבאוגוסט-14נ
בלר 11הומכאןבבית-הכנסתלהתאסףהיהודיםעלציווליטאים
בנייתם.,בהחלוהס~בייטיםאשרהקסרקטין,מבנילעבר

לעברוסחבוברחובותלהסתובבהמשיכומזוייניםליטאים
במבניהוחזקוהיהוידם'בדרכם.שנקלעיהודי,יכלהקסרקטין
סבי·תנאיםללארמים,מזוןללאאיומים,בתנאיםהקסרקטין

מינימליים.טריים
אגףמנהלשלממנתונלקבלאפשרמתנאי-המעצרתמרנה
לאוברשטררמפירררייוריטס,בנה,,בקוהפניםבמשרדהמשטרה

 2sה·הואשתאריכוזה,במכתבקוננה.גכישטאפוהאמן

העצוריםהיהודיםשמסרפרייוריטיס,כותב , 1941באוגוסט

המהירלפינוייםשידאגומבקשהוא ,-493לכברמגיעבפראו
סכנהוקיימתמדבקותמחלותביניהםפרצוכיהיהודים,של
בקושידאר.שקרהנפיבאוכלוסיה,תתפשטנהשהן

בל:בי·יהודיגםהקסרקטידבמכנירוכזון s~פרליהדוינוסף
אחרים,קטניםוישוביםסטוקלישוקזנה, s~יבוטרימאנץ,רישוק,

והלכה.גברהבמבניםוהצפיפות
שלהאחרוןהשלבהתלתש"א)באלול 'ג(באוגוסט-26ב

מבתיגדולותבקבוצותההיודיםהוכלולשםיוםההשמדה.
מליםאידהמות.,לבבבית-הקברותשנתפרולבורותהקסרקטיד

 .והסביבהפראןיהודיאלפישלהמוותתהלוכתאתלתאר
הופשטוהםגברים.שלרקהיוהראשונותהקבוצותשתי

אחריהם .לעורםתחתוניםכשרקבלר 11ןההעלידניםמבגדיהם
זקניםוילדים.נשיםגברים,שלמעורבותקבוצותהובלו
בעגלות.הובלווחולים

ילדהי.שניאתבמו·ידיהחנקהבלוםשרםשהגב'מסרפים,
הרוצחים.יביידיפלומאשרתחנקםאמםשדימוטב

קשורוהיהליטאיתיפהשידעומסקי,רמדכישהגנןגםידוע
נומראצלמחסהמצאליטאים,עםהדוקיםבעסקי·מסחר

 ,היהוידםשאריתאתלמוותשמוביליםלו,נודעכאשרליטאי.
 .אתםיחדונסהפלקהילתוהצטרףממחבואו,יצא

מ,ואציםאנובאוגוסט-26השלונמהרמריוםאותרתיאור
בנפי-10.2.1945בבראסרקיינת,אונההגב'שמסרהבעדןת

הסובייטיתבליטא "הנאציםפשעילחקירתהמיוחדתהוועדה"
סיפרההיא .'בחלקבליטא",המוני"טבחבספרוהמופיעה

 :השארבין
להתרוצץ ",ה"פרטיזאניםהחלובבוקר 1941באוגוסט,-14"ב

על-בו·לקסרקטיןשילכוהיהדידםאתולגרשהעיירהברחובות
והובילובמוכניות-משאיהויד:::נהעלובאוגוסט-15 ,ב: •• ,רה

יהדויםגםלהביאהתלולקרבנה.בכיווןלעירמחוץאוםת
סטוקלישוק,אליטה,בוטרימאנץ,מבלבירישרק, :מהסביבה
זקניםילדים,נשים,גברים,אחרים.ומקומותזנה s~יבירשטאן,

ומבאיr:;נהיואחריםהקסרקטין.לבתי·בלו,הונולםוחולים,
בבתי·נורותלחפוריהדויםהוציאובאוגוסט 2sנ· ...בלילות
בורותשניחרפוהקסרקטין,מאחוריאשרלבהמות,הקברות

מטר, 10X4-קטןיורתוהשנימטר, 20X4האחדגדולים.

 •. ,איש 1,100נוצהרכאן
העיירהרחובותמלארבבוקר 11בשעהבאוגוסט-26 ב,.,

וכמר·כןארחים,פקידיםמינירכל"פרטיזאנים"בשוטרים,
נפתחומדימקרבנה.גישטאפראנשימלאותמשאירתשתיבאר

יהודיםשלהראשונההקבוצהיצאהרהמקסרקטיןהשערים
עליהםהיה•כאןפאלאס.אנטאנאסאחדליטאיגםוביניהם
לעברהובלו נ:::ההתחתונים.בגדים·ברקולהישארלהתפשט

ור.אשונההקבוצההגיעהטרםעודלבהמות.בית-הקברות
נשמעומידניוון.באותושניהקבוצההובאההוברותלמקום
(היאארץילנפלהחשבהיהקובצהממכונות·יריה.יריקולות
פקודה).לפיארמרצונםזאתעשואםלהסביריכולהאינה

בוים,יגשלמעורבותבוצות·קבוצות·קלהו·בילהמשיכור·כן nא
 .•.יחדוילדיםנשים
רביםהבורות.לידשנעשהמהלתאריכולאישאיד ...
סיפור,עצמםהרוצחיםבחיים.כשעדוםבסידוכרסונקברו

כשכול.הההרוגים,מביןהתרוממהמסטוקלישוקאחתשאשה
"הריני :בחייםאוהתשישאירווהתחננה ,לבןבסידמכרסה
שאתרמוכפילעבדוואמשיךחייימיכלעבדתיעובדת,אשה
אותההימתמסלאדסקאסיוזאס ,מקומי"פארטיזאך"לי".

לשםשהושלכומאנשיםזעונעו,הגזרותכליריות.בשלוש
חגגוהדמים,מעשילאחרמשם.לצאתהשתדלוואשרחיים

 ...משקאותאתםביאו,דהגרמניםניהיום","גיבורי
לגשתלבוגםהרשואחרי·הצהרייםשלוש·ארבע,נשהע .•.

שעודגוויותהיוהבוררת.עלסידשפכואזלהסתכל.גורותיל
עלהאחדביערנעציםמעורמיםהיוהאנשיםורעדו.התנועעו

נץהגב'בתה.ואתשלית·תבית·בעלאתהכרתיאניהשני.
 "• ..השביחעל·ידהאחתשכבוהשבעבתובתה

יום.באותוניצלורפאןיהודימביןמעטים
כלעםיהדהסתתרשאקרב,בפראן,מבשלת·השיכרבעל

החסדבדעושילםבר,נדזההמק,רמיהרופאאצלמשפחתובני
המשפחה.אתהרואפגירשקצרזמןכעבזר•גדול.ברכוש
הלסתתרניסתהנניס,פרוטהללאשנשארהשאקוב,משפחת
לידיעצמםהסגירוובקרר,ברעבקיצםאתבראותםאןביער.

ביריות.נרצחובני·המשפחהיכלהצבאי.המרשל

הליטאיל"אקט~ביסט"נתןיוננזרן,יוזלאח,דאמידיהודי
נותרלאכאשרשיסתירהן.כדיגדולכסףסכרםשלצ'ירקאס

ירננזרןאתהליטאיהוציאבחיים,העיירהמיהודיאישעוד
מה"שלצ'יוקאס, :היהודיצועקיחידי.הושאירולניכר·השוק

כוחןעלשמור ,יהודיתצעק,,"אל :הליטאיגעה "! ?ליעשית



השדהער•
341 

והרגולעיירהמוחץאלהוצ•אוהוא "!רמיאמופלעדללכת

ניריה.

טמר.אצלזמן·מהוח•התנצרנחמלוביצקי,יהודי,בחור
חוש·בלו,דהמקומי,ה·ס"סאישבמקרה·ראהו 1943בשנת
הקומנדאנטורה,אלהובילוהגרמניבחיים.נשארשיהוידתומם

ניריה.המיתושם

המוני"טבחבספרשפורסהמקברות·האחים,ברשימת

בקצה,נמצאבפרן,sןשקבר·האחיםצוייז ,'בחלקבליטא"

הניימן.נהרשלהשמאליתהגדהעלהעיירה,שלהצופני
וילידם.נ•זz,,יםגברים, 1,078שםקבורים

ם~,דורת

 , 1341/145ושם""ידארכיון
 • 2W5/1fXXJמס'םשו""דישומנסקה,נינההלידהשלחיבורה
רמת·םלנבוים·שלומובץי',רבקה ;תל·אביברוזניק,אליזערעדויות

בן.

ציטוביאו
) NAI ~ TYTUV ( 

ואסיידהעריםבידואסייד,במחוזל'יטאשלברמכזהעיירה
יהרדירת.משפחות sכ·סבהחיוהשאוה·בשבתושאורלי.

 • 23.6.41ב·המלחמה,פרוץלמחרתלעיירהככנסרהגרמנים

מוצ· :עמדושבראשםליטאים,"אקטיביסטים"גנונתארמיד

לשעבר,יערן-שאראפהעממי,בבית·הספרמורה-קרס
היהודים.נגדבפעולותמידהחלוהםואחרים.ררס~צקאס

ונקברויהודיםגבריםכמהנרצחוהראשוניםבימיםכבר

שפירא,הרופאשם(עלשפירא"ב"הרלעיירה,הסמוךביער
ומרפא).קייטכמקוםציטוביאזנודעהבזכותואשר

אנשילשםשהגיעולאחרבעיירההשתררהמסויימתרגיעה
הגזירותאתהפסיקולאהםהמוות"."גולגלותמחטיבתס"ס
הםועינויים.רצחרפא,התפרצויותמנעואןהיהודים,נגד

ר'הרבשלספרייתואתוכןספרי·הקודשכלאתשופר
מהעיי·הסתלקןשלהםאתשעשולאחרמדין.אברהם·עזריאל

ניחר·בהתעללויותיהםוהמשיכוה"אקטיביסטים"חזורמידרה.
והועברונעצורמזיז,הרבגםוביניהםגברים,מספרזים.

שם.ונרצחובראסייזלבית·הסוהר

נלקחיםהג·בריםכלהיויוםמידבבתיהם.נשארוהיהודים
בסבי·יהודיםרצחעלשמועותלפרוחהחלושונות.לע,בודות

סיפרהשאורלי,לגיסומאוחריותרשהגיעההק,הגברתבה.

יהודיעדוואלאליהבאשמו,נראוטאסאח,דליטאיכי
יעץהוא·בציטוביאן.היהודיםאתלרצוחשעומדיםוהזהירם

חשדולו.נשמעולאלשאורלי.ולברוחהכלאתלעזובלהם

מהם.להיפטרורוצהרכושםאתחומדשהואבו
לעיירהבאותש"א),אב(י"ט 12.8.41ב·כנראהאח,דלילה

שלחוט"באנו :שצעקוליטאים,"אקטיביסטים"עםמשאיות
היהודיםכלאתגירשולבתים,התפרצוהם "!היהודיםאת

לאותוהסמוךליעדואתםוהובילוהמשאיותלתוךודחסום
הנ"ל.שפידא""הד
קמניץהמנסרהבעלגםנלקחוהאנשים.תחנוניהועילולא

הלא·יהודיםהעיירהמתושבירביםהעסיקאשרומשפחתו,

משפחתונרצחההוצאההתושבים.כלעלואהודמקובלוהיה

ןאףעליהםשלמורהבטיחמוצקוסאשדחוויידאן,הרופא
הרופאבאאכשד :לרופאעשהאחדחסדרכושם.אתקיבל
שרמצקוסאחדי ,בדמןמתבוססותוילדיואשתואתומצאלביתו

עשההזההחסדאתאוות.גםשימיתמהרוצח,ביקשרצחן,

לרופא.
בקבד·האחיםבמקום.וקבדוםהיהודיםכלאתרצחוביעד

בליטא".המוני"טבחבספרשפורסמההרשימהלפינחים,
וטף.נשיםגברים,-140כ

ולהינצללשאוולילברוחהצליחוציטוביאןמתושביאחדים
הגב'גםהיתההניצוליםבידיום.באותושבוצעהמהשחיטה

אשרבית·המדרש,·לרצפתמתחתהתחבאההיאהנ"ל.הק
הצילהקלאסאוסקיינה,ליטאית,אשהגבוהים.היויסודותיו

עדבגיטרישבההיאשאורלי.לגיטולעבורלהועזרהארתה
נפטרה.רשםלשטוטהוףשנשלחה

מקורות

 , 1700/1568רשם""ידארכיוןבלון,בתיהעזות

 2/ ~ 2שום""ידכ"ו,ליטא,צפרןחורבןפנקסקיצורירושלמי,א.
()-8 , 

צ'ייקישוק
) CEKISK:t!: ( 

בצפרן,אייראגולהבידקרבנה,במחוזליטא,במרכזעיירה
משפחדתכ·סדבהחיוהשרא·הבש.נתבזרזם.ףוילקיסדן,sדניק

יהודיות.

עםהמלחמהפרוץאחדיכשברעבעיירההופיעוהגרמנים
במק·וםהתארגנוהגרמניםבואלפניערדבדית·המרעצרת.
ההתעללויותהמעצרים,מידוהחלוליטאים"אקטיביסטים"

היהודים.שללהורגוההרצאות
לעיירותהועברוהשארגברים. 18נרצחועצמהבעיירה
נרצחוצ·ייקישרקמתושבישחלקכנראהנרדד.רשםהקרובות
שיהודיםיזרעאולםשם.בקבד·האחיםמנוחתםומצארבווילון

ובאייראגולה.בורילקיגםנרצחומצ'ייקישרק
גברים, 22בצ'ייקישרקנרצחו 4.9.41שב·מוסר,דו"ח·יגד

יהודים.ילדים 60ר"נשים 64
קבר·האחיםמסומן ,'בחלקבליטא"המרבי"טבחבספר
ק"מ 2גיסטרס,הנחללידחורשה-המקום :כדלהלןבווילון
הזמן ;הניימזשלהימניבחרףליורברדג,בכירוןמווילון
יולדים.נשיםגברים, 159-הנרצחיםמספר ; 4.9.41

מקורות

תל·אביב.קלבנוב,בתיהשלעדותה

וילון)וילקי,אייראגרלה,ערכים(דאה

קוברסק

) KOV ARSKAS ( 

רפוץלפנייילקומיד.המחוזלעירמצפוןק"מ-20כעיירה
יהודיות.משפחותממאהיותרבהחיוהשביחמלחמת-העולם

עוז . 1941ביוני 26ה:ביוםהעיירהאתתפסוהגרמנים
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בראשו·מזדייניםליטאיםהעיירהעלהשתלטוזהתאריולפני
קליבאטאס-סמטרנהשלטוןבימיהמועצהראששלתם

מידסאירנגה")."שאוליד(חברימיסי·רנאסהאחיםושלושת
שמשרתשבררהבתים,תאשדדוהםביהודים.נפרעותהחלו

נעצרויהודים.גררשברוילקרמיר,רחובכלאתבאשושילחו
 .י.דדדיםוגבריםנשים-30כגםונינהיםהעיירהמתושבירבים

לרובהיוהסיבותאולםהסובייטי.השלטוןאוהדישהיונטענה
אישיות.

ההרצאה·האסירים.כלנורוהגרמניםכניס·תלאחרזמן-מה
בית·הקנררתלנידהיהודיבית·הקבררתניןב,רצהעלהורג

הליטאי.האתאיסטי
בהם,התעללומורת.נפחדהוחזקוקר·בארסקיהוידשאר

ןרצחולררילקרמיר,אותםהובילולבסוףאותם.ושדדוהשפילום
'זנרפיברניה.ביערשםשרוכזואחריםיהוידםעםיחדאותם

(י"ג 1941בספטמבר sב··ההומניברצחכנראה,אירע,זה

תש"א).באלול
במקרם.ניצללאקרבארסקמיהודיאיש

המוני"מנחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

לקובארסק,דרומיתנמצאשקבר-האחיםכתרנ ,'בחלקבליטא"
ילוי-הרצחזמןרפמפרצ•יאי.בכפרשורבטה,הנהרגזרתעל

הראשוןח·הרצקרבנותאיש,-40כ-הנרצחיםמספר ; 1941

בעיירה.

מקוררת

קרלכריס.מיכאלעדרת

קופישוק

) KUPISKIS ( 

קול
) KULIAI ( 

דרומית-מערביתק"מ-20כקרטינגה,במחוזקטנהעיירה

למלחמת·עדגרמניה.עםהקודםמהגבולרחוקלאמפלדנגיאן,
יהוידות.משפחות-20כבהחיוהשביחהעולם

עםהמלמחה.פרוץלמרחתה-העייראתכבשרהגרמנים
בניתהיהודיםכלאתליטאיםבריוניםנעזרתריכזוכניסתם

כלואיםאותםוהחזיקומעליהם,קרעוהבג,דיםאתגדול.אדח
עסקןזמןבאותוושתיהי.ארכלללאחצי·עיררמים,כשהם

היהדוים.בתיבביזת

ושעליהםבוערת•פלרנגיאןכיליהודיםהודיעוביוני-29ב
בה,לריטרבדרןק"מ 5אותםהובילוהשריפה.אתלכברתלחשר
במקםד.שרידנשארלאקולמיהודילמרות.כולםנורורשם

עליו.מצבהכלואיןסומןלאגודר,לאקבר·האחים
לברית·המעוצרת,/;,ברוחהצליחואשרקול,יהודי 15מביד

הגרמנים.עםבקרבותנפלומהםתשעהשישה.נירםחיים
הקברותביןיסמומן ,'בחלקבליטא"המוניבח·"טנסרפ
וישטרביאן,·הכפרעל·ידקבר·אחיםפלרנגאיןלעירב•שמסבי
ונקברוברצחךשםמפלונגיאן.ק"מ 13במרחק·"אוקא",בהר

ייזz , 1941שנתשלחשביהבמחציתוילדים,נשיםגברים, 82
קול.ביהדויכאןשמדחנולהניח,יסוד

מקורות

גבעת·שמארל.גוטמן,לייבעדות

הנחלשפתעליערות,בסביבתשרכנתקרפישוקהעיירה
בז'·רפנימעיר-המחוזק"מ-40כהעיירה),שם(מכאןקופה

יהידום. soo,1ל·קורבבהחיוהשראהבשנתמזרתה.
נאותר . 1941ביוני-26בהיעירהאתכבשהגרמניהצאב

סוברטשמפרניבז',רביםיהודיםבקופיושקנתקנצרכנריום

נרגל.רמיברבכמיהגרמנים,מפנילנ~ררחשניסרייישינטה,
אימים,במעשימליריםניהרדים,ינגישותהחלומהרהעד
מספרלדהשוקצובגיסו,להרתכזנצטווהיהוידםושרד.חמס
בעיירה.מכני·האששלגדולומחסןוילנהב·נרחרדליםבתים
זרוהע.ממשהיוות·נאי·החיםיאיומה,צפיפותשםחיתה

מידמים.בילואפילומזון,בליכמעטנני·אדםשםו·החזיק
לטבח.הידויםשלחונררת·חנררותבהעברתפתחו
רב·הליטאיםה"אקטיניסטםי"ביצעוהעריצותמעשיאת
בימילווה.הגרמנינ,·מקררז·השנתמנההקרמנדאנטראשם

הגרמנים.בידיכביכול,שנפגע,כמילקופיש.רקהגיעהסובייטים
שלתפקדיושיחקהליטאיתבגימנסיהלגרמניתמררההיה

וסכןזההשהינתבררהשלסונרת.שללאומנםשזהכקומוניסט,
וחשבואיש 25הנאציםעצרובידיושהיורשימותלפינאצי.
חמקן·הרשותובמרתףקופההנחלשלדיבבית·הסרהראותם
תחנת·מאחוריניריהלהורגאותםהוציאוילויבתחילתמית.

כבראירעהשזכר(כנראה,העברתהיערנ·ביצרתהרכבת,

 .) 28.6.41ב·

גבריםכורכיםכמנין,הגדולהיהודים,שלהשביחהקבוצה
להורגדז.צאהציערות,נשיםמספרגםרעםמהעיירהבני

שהותקנוהבררותשפתעל-קצתם . 1941אוגוסטבתחילת
ב·בית··-וקצתםהכופירם",ל"מרערחןבסמרןהכנסיהמאחורי
הליטאית.הגימנסיהמאחוריהיהידוהעלמין

דהטף,הנשיםרכלברים·הגאחרוניהשלישית,הקבוצה
מועטיםליעל.הנזכריםהמקומרתבשניהיאאףלהורגהרצאה
הקסרקטין.לידבוררכלנד
אתלווה.על·יידוניתנותוכננוהטבחלמעשיההוראותכל

ה"אינסילגנציה"אנשיגםליטאים.ביצעועצמןהרצחפעולות
בימדח,דבלטוהוללהצורחיםכלבקרב,יהידו.נדםדייהםנלר·ט

גרייצ'ירנאספ.בעייהרהשמטהרראשלדם,צמארנםנלהט
ניותרפעילההיהתביהודיםבפגיעותגרדיאליס.לשעברוסגנו
בוגרירעמהלווה)של(אה~נתרקרגז•ידיטהלהתעמלותררה·המ

דרנרינידס,טמרשירנאס,זיקרניס,ירקנטאס,הליטאיתהגימנסיה
סמתרתיםהיכןללווהמודיעיםהיוהםוער.דדמבראוסקייטה

מכרים.איכירםאצללנפשםמפלטלמצואכבסדרנםיהוידם,
סףודע.חד Kלאחדהרדופיםביידנלכחהלןלהיהידוםכל

שיראלמדעתופליטשרדינשארשלאעד , 1941ספטמבר
מהישוביםהיהודיםזמן,באוותנרצחו,אתםיחדבקופישרק.

סדונטשמהיידומקצתפליבנה,שמאנצה,רישינטה, :הסמוכים
 ooo,3מ·למעלההכלנסן-בסביבהקטניםיהודיםרמישר·ני

נפש.

במרקםמפלטשמצאאחדקופשיקאייהודיאףהיהאל
חשפינהשע(ילמיםרגארסקאסי.המקומיהכורמכלשהו.
בגימ·לרומיתמררהששישמאנטי·קאת.רלי),וסופרדבעותיו

היהוידםמתלמידיוכמההלצילניסהבקרפשירק,הליטאי·תנסיה



 343השדהערי

 . mללרעל·כןמסדרשהמלשיניםמאחר ,בידרהדברעלהרלא
אחלהסתירניהסבקרוכשירק,הראפופרנסקיארריצ'ירס,י.'ד'ר

לאוילידהן.אמיררביץב.הגב'ראתרפצרבסקיל.ח.הרבנית
ניריה.רהרגרםכולםאתוגילוהימיםאוכר

י.היהוידםהצעיריםהתקוממוהארש,ןניםהמלחהמבימי
כנופיהכנגדוחבריהם,צינדלשרססרמן,ה.ירטאז,ח.גרשרני,

הררצ·בשוררתשפעלוחומשיםליטאיםגימנסיהתלמידי·של

היהוידתבאוכלוסיההסדורמהם.שנייםופצעוהגרמנים,חים
רבעיי·בקרוכישרקישראלמקהילתביותר.אכזריותצוררתלבש
האחד :קברי·אחיםשלרשהאלאנשארולאהסמוכותרות

עדרן l'"מידעלשניהקסרקטיז,מאחוריהיהדויבבית·העלמין
ההשהדמקרבנותשלנוסף,קסןרקבר·אחיםהכופרים",
תחנת·הרכבת.שמאחוריביערבשיפיטה,הראשונים,

במנוסתםנעצורהגרמניםמוכנילברוחשניסרקרוכישרקיהודי
התושביםעםיחדניספררשםאחרים,רבמקרמרתבראקישרק

היודיםמשפחותשלמעטרתעשרותרקבמקרם.היהודים
ברית·הרמעצרת.למרחקיבפינוייםלהינצלהצליחו

בווילנהבגיטאותבחייםרר nנוקרוכישרקמיהודייחידים
רבקר:נגנה.

והעיירותקרפישרקהידוישריידהתארגנוהמלחמהאחרי

כתרבתועליהמצבת·זכררןוהתקינובית,מגערכוהסמוכות,
נרצחושברבמקוםלהעמיהדוביקשוורוסית,ליטאיתבידייש,
הרשולאהסובייטייםהשלטונותאוחיותיהם.אחיהםהרריהם,
במסדרוןשניםכהמבמעסהעטופהעמהדרזוהמצבהאתלהציב

והשתדלויות,הפצרותאחריהמקומית.רעצה·המהנהלתמשריד
על 1953ב"הרצנהלמיניהם,במוסדותקרפישרקיהודישהעלו

בליטאיתהכ:נגרתתועליהאחרתמצבת·זכררןקבר·האחים
הפאשיזם"."קרבנות :וברוסית

המוני"טבחבספרשפורסמהקבררת·דא..חים,ברשימת

 :האביםהמקומרתמסומנים ,'בחלקבליטא"
בית·הקבררתבקירבתבקרפיזשק,גאדימיןרחובסוף . 1

 ; 1941שנתשלהשגיחמחציתה-הזמןל"כרפרים".

לערך.אלף,-הקרבנותמספר
קופה.הנהרגזרתעלבקרפישרק,היהודיבית·הקבררת . 2

הקרבנותמספר ; 1941שנתשלחשביהמחציתה-הזמן
לערך.נפש 2,700-

מתחנת·אחדקילומטרבמרחקסלאררנצ•יסקיס,יער . 3
 ; 28.6.41-הזמן ;שימאנאילעיירהבכיורןהרכבת,

 78.-הקרבנותמסוכר

מקוהת

תל·אכיכ.לישימאן·טראוכ, D.דטראוכ,מ.שלנידותם

קופצ'ווח
) KAP(;IAMIESTIS ( 

רחוקלאליטא,שלהדרומיבקצהסייגיבמחוזקטנהעיירה
-190כבהחיוהשגיחמלחמת·העולםלפניהפולני.מהגנרל

יהודים.משפחדת) 45 (

ברית·נגדהמלחמהרפוץעםמידלעיירהבכנסרהגרמנים

הצליחו , 1941ביוני-22בבבוקר,השכםא'ביוםהמועצות.

על·לניימן,עדהגיעמהםחלקולהימלט.לברוחיהודיםעשרה
מהםאחדיםרקהנהר.אתלחצותיכלולאהםדרוסקניק.יד

ולהינצל.לברית·הרמעצרתלהגיעהצליחו

לי·"אקטיביסטים"להשתוללהתחילוהגרמניםכניסתעם
מרטיניר·לשעברהשמטרהמפקדשלבראשותומקומייםסאים
שרצהמידכללהפקרהידהיהודיםשלוחיהיםרכושםגיס.
ובזריות.משפילותלעבדוותמרכליםהיוהיהודיםי.דבהםשלח
קרוב·היודיכלכאשרבספטמבר, 1sל·עדהדבריםבמשכרכך

בגיסוסגררםשם ,ידי tללאמערלהשמירהתחתהעוברוצ'ררה

בקאטקישוק.ששערהרהמקומי,

עםיחדנרצחוהםב)·תש"נחשון(י"ג 1941בנובבמר 3ב"

האחרונהההמוניתהשחיטהזאתחיתהוהסביבה.לאזדיייהויד

"ירדנריין".חיתהההואהיוםמןהליטאית.בפרובינציה
לקרבנות.מצבת·זכררןהרצנהבלאזדייההמוניהקברעל

מקורות

נתניה. ,רידקוכסקי Dיהודהעזרת

קוקטישקח

) KUKTISK11:S ( 

מעיר·המחרזק"מ 12במרחקליטא,שלבמזרחהקטנהעיירה

הודים.·י 172בהחיו 1923בשנתארטיאן.

הלניחישהיהוידת.הארכלרסהיוקטנההלכההשניםבמשך
יהוידות.משפחות 2sכ·בהחיוהשראהבשנתכי

גורלאתקרקטישקהליהודיהרעידהלארטיאןהעיירהקירבת
-29בזהשההילחשובישאתם.יחדניספרואכןאוטיאן,יהודי

תש"א).באלול 'ר( 1941באוגוסט
אוטיאן) :(ראה

קורטוביאן

) KURTUV:f:NAI ( 

מעירדרומית-מערביתק"מ 21ליטא,שלבמרכזהעיירה

שאורלי.המחוז
יהודים. 103במקרםבתפקדו 1923בשנת

העיירהבקורטרביאן.היהודיםקורותעלמפורטמדיעלנראין
יהודישגורללהניחוישןואיגרבה,אוז•רונטלשרקיאן,קררנה

האחרות.העיירותיהודיכגורלהיהקורטרביאן

המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·:דאחים,ברשימת

 :הםהפרסיםלקררטרביאן.קרובקבר·אחיםמופיעבליטא",
מהעיירהק"מ 5משאורלי,ק"מ 14תל·בוביאי,-המקום

-הקרבנותמספר ; 14.9.1941-הרצחזמן ;קורטרביאן
 . sooכ·

ראיגוכה)אוז'וונטשרקיאן, :גם(ראה
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קורקלי
) KURKLIAI ( 

מעיר·המחוזצפונית-מזרחיתליטא,שלבמזרחה .עיירה
מאניקשט.ק"מ 14כ· ,רילקרמיר
יהודיות.משפחות-50כבהחיוהשאוהבשנת

הראשן·בימיםהיחרדיהישובאתהקורותעלפרטיםלנראיד
וילקומיריהודיגכורלהיהשגורלםיזרעהגרמני.לכיבושנים

תש"אלרל t'1בי"ג ,'ונירםפיבוניה,כיער·נרצחואשרוהסביבה,
) 5.9.1941 (. 

וילקומיר) :(ראה

קורשאן

) KURSltNAI ( 

בשנתשאורלי.במחוזליטא,שלבצפונהנמצאתקורשאן
יהודים.-900כבההיוהשראה

לברוחרביםניסרגרמניה-ברית·הערמצותמלחמתכשפרצה
רובםבכך.הצליחואחדותמשפחותרקלטביה.דרךלרוסיה

הגר·כשנכנסוסגור.היהליט-אלטביהשהגבולמשרםחזרו
משפחות. 42בעיירהחסרולקררשאןמנים

ואתרובינשטיידגרטלאתהגרמניםרצחוכניסתםבלילכבר
הרבהבעיירה.הראשוניםבנות·הקרשהיוכהן,מאירגיסו

במקרם.חפורהשחיתהעמוקה,בתעלההתחבאויהודים
הלי·ה"אקטיביסטים"פעילותהחלההגרמניםכניסתעם
יום·ירם .ייתרהודים,הישלשדמםלרגעחיכואשרטאים,
לעבודה.הובלורמשםבכיכר·השוקלהתאסףהיהודיםנאלצו

בפינויוכןהסוסיםופגריהרוסיםהחלליםבקבורתהועסקוהם
להםניתנוא,ללעבודהכליםומכוניות.תותחיםמשלדיהדרכים

שאנשיםמקריםהיומכות.ומל,רהקש·ההעבוהדחיתהולכן
מתעלפים.נפלו

להתכנס 12לגילמעלהגבריםכלנצטווקצרזמןכעבור
וחולי·מרםבעליינכים, 10הוצאומתוכםהגדול.בבית·המדרש

נחבשואיש-15כעו.דנראולאומאזלאי·שםוהוכלונפש,
שניידו.טובהחיתהביניהםהראשונההמקומי.בבית·הסרהר

כשאורלי.לבית·הסהיורהועברוהם

יילטאימשמרתחתימיםשבועהגבריםהוחזקובבית·המדרש
לכיורןרדו.סערמכרביותעלגברים 150העולואחריוםככ.ר

היהשםהעיירה,מןק"מ 3במרחקליערהובאוהםאשורלי.
נעצרוהבורמןבמרחק·מהמטרים. 15שלבאורךבררמרנן

 ,הדרךשבצדילתעלהמהמכוניתקפץפלישירראובןהמכוניות.
ידועהחטיאו..אךאחדיר,,ירוהשומריםונעלם.ליערזינק
פרפיליאדשוקיאן,שכקירבתביערותהסתובבר·מכן nשלא

ימירעלכשלהםפרסיםידועיםולאנעלמו,עקבותיוושאורלי.
שלבקבוצותשנחפרו,הבורותאלהובאוהאנשיםהאחרונםי.

השרמ·לברוח.וניסהקפץגולדברג,המובלים,אחרובררו. , 20
גוויתראתלהביאנצטוויהודיםשניוהרגוהו.אחריוירוריס

 .חיבורלתוךולהשליהכ
טשרני·בשםאחדבחורהכירלהורגלהרצאהההכנותבעת
הואארולס.הליטאיהטוב,מכרואתהרוצחיםביןחרבסקי

אצטרךדלאאותיתפצעאולהיטב"קלע :וארמאליופנה
טאריץ,היהודיבקשתו.אתמילאה"יריד"ניסורים".להתענות
 :וארמ,הרצחמבצעיאלפנה ,ז•יימלמהעיירההיהשמוצאו
מיני·אמצעי·קיםולנוהקציבוקשה.עבודהאותנו"העבירו

אבלתדרה.לכםיכירהעולםוכלהחייםאתלנרותנומליים
הספיקלאבכם".תנקוםאנגליהאותנו,תרצחושאםלכם,רעו

והרגוהר.ברפגעווכזרדיםדברואתלהוציא

אפריםהנהגעםהבורשפתעלק,רהיוצא·דופןמעשה
נאטאס.

קרלאצ·אותוקולאצקיס.חיילטאיהיהבקורשאןקצין·העיר
לגירושהסובייטייםהשלטונותברשימת 1940בשנתהיהקיס

הואחטו·ב,ידירוחיהרקרלאצקיסעל·כךירענאטאסלסיביר.
על·וניצל.התחבאקרלאצקיסלו.מחכהמהלקולאצקיסגילה

נתןולאמהשורהחו.ציאונאטאס,אתקולאצקיסהכירהבורפי
חרתעלף.קולאצקיסשללרגליונפלהמופתענאאטסלחורגר.
מהיגלהשלאלהישבע,עליוהיהנפשראתהששיברלאחר
העירה.חזרהנשלחוחראשראה,
נתן·הרב-קררשאןשלרבהגםוביניהםהגברים,כל

 16 (תש"אבתמוזכ"א ,'דביוםנרצחו-ליטווידירחמיאל

 .) 1941ביולי
בעיירה.רחובות·בשניגיטוחרקםוהילידם,הנשיםבשביל

שהורשההנזכר,נאטאסג·ברים: 3רקעדרנאשרובעיירה

שחלי·ליפשיץ,שלמהד"רהעיירה,רופאלגיטר,מחוץלגור
שפוילגמירחיהשאלשלום,וחנוןלו,זקוקיםהיוטאים

בו.להשתעשעאהבווהגרמניםבדעתו
הנשיםהורשוביוםאחתשעהרקרב.ההיבגיטוהחחק

נמכרלאדברשוםאבלמצרכי·מזון,לקנייתהשוקאללצאת
הנשיםנציגתאותן.ומגרשיםמקלליםהיובשורקיםלהן.

יהדוייכלומהאךמאשורלי,עזרהלבקשניסתהפרייספאניה
גרמנילגיטובאאחריוםקצרה.חיתהידם-עלשותשאורלי
 .באווירלירותהתלגםהואוכסף.זהבלושיימסרוודרש

בתהין.מחלונותשקפצווהיונבהלוהנשים
הפקודהבמסגרת·לז'אגר,הנשיםכלהועברובאוגוסט-15ב
נשיםשתיהתנדבוההעברהלפניהסביבה.יהוידאתבהלרכז

כסףאצלןיימצאשמאהנשים,אצלחיפושלעררךליטאיות
ומעליב.ברוטאליהיהוהחיפושעירומותהופשטוהנשיםוזהב.
בז'אגרעברומסויימתתק.ופהעלהין.שהיהמהכלמהןנקלח

ז'אגר.יהודיעםיחדוניספרליטאיםאיכריםאצלבחקלאות

הרופאגםמקררשאןהוצאובז'אגרהאקיצהלפנימספרימים
אשתו,נאטאס,ארפיםנשארובעיירהומשפחתו.ליפשיץד"ר
העיירותמאחתידלהאליהםונצטרפהילדיו,ושניאמו

שאורלי.לגיטולעבורחקרמנראנטעל·דיינצטווההואהשכנות.

להשאירובקשים·חמליטאים,של ·חתימות 1,000אסףנאטאס
בעיירה.

האנשיםבקורשאןבבית·חדסהררוכזורצמ·ברבאמצע

על·הוצואהםבדצמבר 1נ·ןבכפרים.האירכיםאצלשעברו
העיירה.מןק"מ 6במרחקונורוליטאיםשרטרי·עזר 3ירי
נורוראשוניםנאטאס.שמפחתגםחיתהלהורגהמ,צאיםביד

ונדרשהרכהאחרון,הושארנאטאסהנשים.ואתריהםהילרים
דםעררפיעפעבוהקבר,עלהצביעחרארכושו.אתלמסור

נורה.אלח ·ובמליםרכשוי","זהו :ואמרמשפחתו
המרבי"טבחבספרשהופיעהקברות·האחים,ברשימת
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 3.5במרחקפדרב•אן,בעירנמצאשקבר·האחיםצריזיבליטא",

 180בערךשםקבוריםגאודז'יאי.הכרפלידמקורשאן,ק"מ

 • 20-21.7.41-הרצחיום ;גברים

סקורות

 . 1670/1556מס• ,ושם""ידארכיון . 1.8.10,1947מלישיר,יחזקאלעדות

 • 53עמ' ,שאבליפנקס ,ירושלמי .א

קושידאר

) KAISIADORYS ( 

השואהבשנתטרוק.במחוזליטא,שלבדררמה·מזרחהעיירה
יהוידות.משפתרת 1soכ·בההיו

 . 24.6.1941ב·לעיירהנכנסוהגרמנים

ליטאים"אקטיביסטים"במקוםהתארגנוהגרמניםכניסתעם
עלחובליםמקלמדיוהרימוהמקומיהשלטוןאתתפסואשר
י.ד"רהרופאהיההראשוניםהקרבנותביןהמקום.יהויד

ימיםרקעברושיראל.לקברלהגיעזכהעודהואשסקין.
הגבריםגיטו.נקבעבתיהם.·אתלעזובנצטוווהיהודיםמועטים

הקרובה.בפרבזנישזקלעבודהנשלחחלקלעבוהד.מזבליםהיו
בהתעללםשעשועמשחקילעצמםעורכיםהיוהליטאים

בזקנויפהדוד·אהרזןר'הרבאתאחדיזםסחבוכךביהודים.

הקדושה.נשמתושנפחעדהעירחוצותדרך

הגבריםוהילדים.לנשיםוג.בריםביןהפרזיראוגוסטבאמצע
אותז.הקיפהליטאיםשלחזקהושמירהבאסםהוחזקו
יהודיכלאתהוציאותש"א)באלול 'ה( 1941באוגוסט 28ב·

מהעיירהק"מ 6במרחקאותםורצחוזז'זמיר,ז'זסליקזשידאר,
רלאדיקשיקיס.הכפרליד

הגבריםקברעלהאחת :מצנרתשתיהוקמוהמלחמהאחרי,
רשוםוהילדיםהנשיםקבררעל 2,200המספרעליהורשום
ונקברונרצחוהיהודיםהגבריםעםשיחד(כנראה 1,800המספר

רוסים).שרבריי·מלחמהקוומניסטיםליטאיםכמהגם
פשקאוסקאס,במקרםהמשטרהמפקדעמדוהרוצחיםבראש

יררצ'קארס·נררברטאסז'יטקוב),קודםהיהששמר(דרסיז'יטקרס

נשפטהסובייטית,בליטאזליןהועדמשז'יטקזסיזרעקאס.
והחלשניםעשראחרישוחרראךמאסר,שברתוחמשלעשרים
הגרמניםעםברחוהאחריםהרוצחיםרנטגן.כטכנאילעבדו
נסיגתם.בעת

המרבי"טבחבספרהמופיעיםקבררת·האחים,ברשימת·

קרשידארבחורשתנמצאשקבר·האחיםצריין ,'בחלקבליטא"
ואסיליוב.תעלותהנקראבמקרם

מקוררת

 .חולוןסגלרבסקי·שפירא,ה.ד"ר ;חולוןגוטליב.יהודיתנוחיות

קיידאן

) Kf:DAINIAI ( 

 ooo,3כ·בהחיוהשראהבשנתליטא.שלבמרכזהעיר·מחרז
השומר"שלפליטיםתאבקיידאןמקלטמצאכמר·כןיהודים.
מפרילן.הצעיר"

לאר·שלקבוצותבמקרםלהתארגןהחלוהמלחהמפרוץעם
המארגניםראשי"פרסיזאנים".לעצמםשקראוליטאים,מנים
דשנימרקיאזירצ'יזס,יזאזאסקרניגיס,בקייאדןהבנקפקידהיו

בימוחדבלטוליהדויםהעדייןביחסםראשי·העיר·לשעבר.בני
ואצלא·רסטיאפאס),יזאזאס(ראציס,שרלצ'אסהאחיםשלרשת

לאצ'ינסקאס.זזאס
ביניהםקמהשנשתווהח"ארזירה"אתהיהודיםמשהרגישו

שניסרזהירלהתחבא,שניסרהצעיריםמןהיוגדולה.מברכה
נודרהליטאיםביידונרצחונורורביםהסובייטים.עםלברוח
הליטאיםעל·ידינרצחוארהעיר,אתלעזובשהספיקולפני

הצעירים;אחדהרוסי.לצדלהגיעהצליחומעטיםרקבדרך.
לבריחהשהדרךמשראהזלצבררג,ניסןבשםמחרבןסטודנט
שאט.בעיירהעצמואתתלהלפניו,חסומה

הפקודותהוצאומיד . 24.6.41ב·לעירנכנסוהגרמנים
עליהםאסורהצהוב,טלאילשאתהיהודיםעל :הראשונות
וכדרמה.ליטאים,עםלשוחחלחםאסורהמדרכות,עלההליכה

שהםנטענהיהדוים 100מידתפסוהליטאיםה"אקטיביסטים"

ליטאים.קומוניסטיםעשרותכמהגםצורפוואליהםקומוניסטים
אלהובאוהםהתחתונים.בבגדיםהעירדרךאותם"הובילו
בורר.רשםהעיר,מןק"מ-2כהבורי,היער

השלטוןלתפיסתהראשוןמהיוםהחלוביהודיםההתעללויות
בעלאתתפסולמשל,כ,ךח"אקטיביסטים".על·ידיבעיירה
נשמתו.אתשנפחעדאותרוחיכובוגרמ.היהודיהקולנוע

(שולחריף),בתי·הכנסתבחצרשחיוהרריואלרץצ'סלרראובן

והמיתרבוה·יר ,בשערליטאיבופגעהעופרת.שחיטתבמקום
במקרם.

בעבודותיהודיםלהעסיקוהתחילורביםימיםעברולא
שהשאירוהפצצותבסילוקבשדה·התעוהפעבדורובםכפייה.

שהתארגנההליטאית,המשטרהבידיהיההמשמרהסובייטים.
למראהונהניםמרחוקרמזים·עהיוליטאיםאזרחיםמחדש.
בהרגו.יהודיםוכעשרההתפוצצויותכמהשםאירעועיניהם.

שבסביבה,הגדולותהממלכתיותבחרותעבדואחריםיהודים
ההכ·חרזתשםחיתההעשריםשבזת(בראשיתפלודנוגי :כגון

רעו.דז'ארגינאיפזדבראק,בליטא),הראשונההחלוציתשרה
רשםהגרמניםהקציניםבמועדונילעבודבלקחןיהודיותנערות

שרזיהחיתההעיר ;הרףבלאנמשכווהעינויים .הנגשיותנאנסו.
המחרת.יוםלקראתתמידבפחד

יהודים 200גרמנים,כמהעםיחדליטאים,העלוביולי 23ב"
יהודים,אותםחזרומשלאכביכול.לעבודהמכרניזת·מןזזא, 6על

כדיהליטאיםהמנהיגיםאלהמודאגיםמשפחתםבנינחפזו
נתנואזתוצאות.כלללאאךהאנשים,שלגורלםעללהיוודע
הידיעהאתהביאוהלהגדולכסףסכרםאחדלליטאיהיהודים

ביערהאנשים 200אותםכלנורוביולי) 23 (ביזםברכי
היהוידםרצולאבתחילהמקידיאן.ק"מ sכ·באבאנאי,
יחזרו.שיקיריהםלקורתוהוסיפוהאנשים,נרצחושאכןלהאמין

שישהעיריהדויהבינועקבותכלנתגלוומשלאיום,רדףיום
כשמזעה.אמת

פוביליוסראש·תעיראליוקראהמאורעלאחרזמן·המ
שלהחשוביםבעלי·הבתיםאתכנר)עלהחזיררהו(שהגרמנים

בלומברג,חייםרובדו,חייםשלפוברסקי,צדוק :הקהילה
כיהודיעפוביליוסואחרים.חייטשלוםישראלרב,כגן,אברהם

רלחזו·גמוריהםמקומותאתלעזובהיהודיםעלשערת 24תוך
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דוקרני,בתיילגודרדר.חובסמילגה.רחובשלהעירבחלקכנס
הארוךלרחובעדשמסביב,והסימטאותהשולהויףהקלויז,על
שבקיידאן.ההיוידהגיטוהייהכזהדימינו). s~(ג

כלאתלעירהליטאיםהביאוהגיטו,שהוקםיוםבאותו
נפשות.כאלףוז'יים,שאטהסמוכות,העיירותשלהודים 11ה

הראשוניםשבימיםהסביבה,מעיירותיהודיםגםהיונתונם

היתהקיידאןבגיסוהצפיפותולשאט.לז'ייםנמלטולמלחמה
מלאיהיהודים·כלאצלכמעטאזללכךנוסףנשוא.לבלתי
המזון.

רובל 100-קנסהיהודיםעלהטילפוביליוסראש-העיר
היהודיםהנדרש.הכסףישולםלאאםבהשמדהואיים-לנפש
שזהוקיוובידם,נשאררד·שעאלהמכלותכשיטיםכסףאספו
השתפר.לאהמצבאולםישתפר.והמצ·בכופר-נפשיהיה

לאהקנסות . 1רוב,. 370,000מסרוגיטו,בשהיוהיהודים 3,709
מהםשלקחועדולתתזלחזורלתתהיהודיםעלהיהנפסקו.

כיוהבינוהרגישומבני·הנוערכמההאחרונה.פרוטתםאת

בים•החשובעלי·הבתיםאלפנוהםהשטן.שמחקאלאזהאיד
להסתתראוהיער,אללברוחמוטבאוליכילשכנעם,הושתדלו
·בכךכיאמרו,הםלכך.התנגדוהקהלחשוביאחר.במקום
הגרמניםשלכוונתםכללדעתם,כולו.הגיטואתבסכנהיעמדיו

אתלסכןאיפואכדאיולאלעבוהדהיהודיםאתלנצלהיא
הנפש.

שלותקוותיהםאשליותיהםכלעלהקץהקיץבאוגוסט 1sב·
בעזרתהליטאיתהמשטרהגירשהביום·בו·קידיאן.יהודי

היזהדיםכלאתאחדים,גרנמיםשלבפיקדוםה"אקטיביסטים",
 14מגילהגבריםכלאתב"שולהויף".·אותםוכינסומבתיהם

הגןדרךבילום-והובשורהארבעה·ארבעההעמחיומעלה
הנשיםאתבן. s~טוטלהגראףשל"זי'רגינאס"לחוות-הסוסים

לשםהובאובעגלות.הסיעווהזקניםהחוליםואתוהילדים
ה"אינטלי·ותינוקותיהן.היולדותהנשיםגםמבית-החולים

למחזה-קרקס.בדומהב"מסע",לחזותבאההליטאיתגנציה"
יום 13ליטאים.שלבד·כשממרתחתון·נתהיהה"ז'ירגינאס"

לאל"קפה"פרטאיומים.צפיפותבתנאיהיהודים,שםהיו
בכיקר·אותםמכבדיםהיווהליטאיםמאכל,דברכללהםניתן
להם.נשארשעדומהכלונוטליםריחם

השולהויף,אלמבתיהםהיהודיםאתלגרששהתחילושעה
סמילגה.הנחלדרךלברוחהצעיריםמןלכמהברגרבנצלהציע
רבץתמימיםימיםלבדו.ברחלתכניתו,ת·ומכיםמצאמשלא

היהודים.נורוכיצדאחר·כךראהמחבואמתוךהשיחים.ביד

והסתתרהיה)כפרי(אישמכריםאיכריםאלברחהטבחלאחר
אצלם.

אצלהופיעותש"א),באלול 'ה( 1941באוגוסט 28 ',הביום
ברוביםמזדייניםכשהםומשטרה,רםבתפקדייה"ז'ירגינאס"

החזקים,והגבריםהצעיריםכלאתהפרידובתחילהורימוני·י.ד
בית-הקברותמאחוריאלאיש 60בנותבקבוצותהובלוואלה

(למעלהסמילגהמהנחלהרחקלאאדטנובה,בדרךהקאתולי,
היהשםהיהודי).בית-העלמיןמצוילנחל,מעלההר,עלמז·ה,
סובייטייםשבוייםבידישנחפרועמוק,רחבארו,ךבורמוכן

לתוךולהיכנסלהתפשטנצטווהיהידוםימים.חמישהבמשך
כדיממכונות·יריה.באשהליטאיםעליהםפתחומדיהבור.

הגבירו ,ליערעדשהגיעוהמעונים,שלזעקותיהםאתלהחריש
רביםה"ז'ירגינאס".שעל·ידהטרקטוריםשלטרטורםקולאת

חיים.בעודםלשםהופלואופצועים,כשהםחבוראלנפלו
סילאווה,שםהיובמחזה.לראותבאו·המעלה""רמיליטאים

הכומרגםנדעררלאפרביליוס,ראש·העירהגימנסהי,מנהל
חקאתולית.מהכמורההצעיר

הרבשלחתנוגאלין,אהרןר'הרבחיההראשונהבקבוצה
הרבניםגאודתיו"רפיינזילבר,שלמהר'מקייאדן,הנודע
נתנסהכברישראלעםכיגאלין,ב·הראמרהבורלידבליטא.

טרם "!השפוךלדמנודמייהיה"אל :וקראכאלה,כבסירנות
היריות.עליהםונפתחודבריוכילה

השביח.הקבוצההובאההראשונהוצה·חקבחיסולאחרימיד
היההואהארבעים.בשנותאדםשלפוברסקי,צדוקבההיה

העצ·ליטאלמעןבקרבותוהשתתףהליטאיבצבאקציןבזמנו
והיההעירבהנהלתחברשניםמשךהיהברסקי·שלפומאית.
עלהתנפללחורגה·לחוצאההכנותבמהלךהליטאים.עםמיודד

השסיבהאומריםישהגרמני.המפקדעלגםוביניהםהמרצחים
לשלופברסקיהרשהלאהגרמנישהקומנדאנטחיתה,לכך

בעדותרמסרסילואסטראוויצ'יוסו.אולםמלים,כמהלהגיד
שלורצונולהתפשטיהודישלסירובוחיתהלכךשהסיבה

לדישעדמשלפוברסקי,בכוח.להפישטוה"אקטיביסטים"אחד
חטףחבור,לתוךהליטאיאתמשךלהתפשט,שסירבהיהודי
החטיא.אך ,הגרמניהקומנאדנטאל·וירהאקדוחואתממנו

הליטאי,אתשלפוברסקיעזבואזהבורלתוךקפץהגרמני
הבורלתוךקפצוליטאיםהגרמני.אתשכיחבאקדוח·וחיכה

בבית·מפצעיושמתהליטאי,אתואחר·כךהגרמניאתוהוציאו
שלופברסקיעלהתנפלוהליטאיםשסוע.היהו·גרונכיהחולים,

הליטאיםבסכיניהם.חתכוהואףככברה,ועשאוהובחניתותיהם
לחיבותחוצבינאומיםנישאופאר.ברובלוויהלליטאיערכו

אחרייהודים.שלטוןשלאחרוןכקרבןהנרצחאתשציינו
הרמצחיםנעשושלפוברסקי,שלפלישתים"עםנפשיה"תמות
קבוצותחבוראלהביאומעתהזהירים.גםאבליותר,אכזרים
המסגרנמצאהללוהקבוצותבאחתיהודים.שליותרקטנות

ומסגריה.אופנייםלרידו,בית·מסחרבעלצסלר,ברוך·מאיר
לאסונואבלמקלעו,אתליטאישלמידוחטףהבוראלבהגיעו

לרוץהחלדנעריםשניבמקום.נורההואבו.לירותידעלא
ברוצם.נור·ואך ,הנחללעבר

ארבעים·הגדולים,והילידםהנשיםהובאוהגבריםאחרי
לרגע.מרגעגברההמרצחיםשלאכזריותםבקבוצה.ארבעים

התחננה,שיסיאנסקי,~ברהטוחןשלאשתושיסיאנסקי,ושל
בילדיה.•ואחר·כךתחילהבהיירוכיהבור,לידבעמהד
בהםוירומזרועותיההילידםאתתפשועל·כךבתשובה
והחן·הבאות·בימיםהנשיםאתאותה.המיתואוחר·כךלעיניה,

התינוקותאתהבור.לתוךחיותהוטלווהןבשמאיותהביאולות
בכדיו··אותםותופשיםוחוזריםככדוריםזורקיםהליטאיםהיו

כוסוהשבורותלאחרכיאחר·כך,סיפרוהליטאיםניחם.
שלושלוליותויורדת,עולההאדמהחיתהדקהבשכבת·עפר

כדיבמכבשיםהשתמשוהמרצחיםועולות.מפעפעותהיודם
קייאדן,יהדוידםרווייתהאדמהשלתנועתהאתלהשקיט

קבר·כיקבעוההמונים,קבראתהשחרורלאחרשביקרואלה,
הסביבה.מקרקעגבוהנשארהאחים

הערב.עדנמשךהיהוידםרצח

בהיותוועודהמרבסוףהרגישלביוטקיןחירשהקצב
;כלואיסשהיוהיהודיםמכלבתליה.לחייוקץשםב"ז'ירגינאס"
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שנודלחנדר,חיים :אנשיםשנירקבנסניצלוב"ז'ירגינאס"
שברחפליטפרזן,ילידסרמלסקי,ןשרמאלבקיאדין,-1903ב

כמהלעודהציעורסמרלסקירובדובקידיאן.רחי-1939בממוליד
להתחבא mהצליהםדמי.מאוחרההיאדלהסתתר,צעירים
הטבחלאחרב"ז'ירגינאס".ומטליםשהיוקרשיםאמחורי
את .מ·זz-מרעליהםוהרשםהקחישםשלבגזהיםלכאןהובאו

ההמונים.רצחעלהמנצחיםעלצמםבזזוהטוביםהחפצים
הליטאיתלאוכלוסיהימוחידםבמקומותונמכרמרייןהשאר

נפש.לכלשורםיבמחירים

עדימפיתיאוריםשניבידינוישההשמהדביוםהקורותעל
 .) 1973(וילנה,בליטא"המוני"טבחבספרשהתרפסמדראיה,

 :סיפרהשאררביןעדרתררנדרחייםמסר 1957בארקרסברב·ד
 13מגילהגבריםכלמהגיטרגורשובאוגוסט 15-16 ·ב"

·הסוסיםלחורתאותנוהובילולעבודה.שיובילואמררומעהל.
 .מטרכמאהשאורכובאסםאותנווכלארוטטל~בןהבראףשל
שרנות.לעבודותהזמןכלוהובילויום 13אותנוהחזיקושם
כלאתשנמסורוציורההגרמניהקומנדאנטבאבאוגוסט-26ב

אתמסרלאכגןהתלמידשברשותנו.והחפציםהערךדברי
אספההעונשפלר-גתלקרשים.מתחתואתרהחביאחראשעדנו.

שערנו.מחבואלמקרםהלךכגןוהחפצים.הערךדבריכלאת
כשהת·תלוי.אדםהיההשעוןמחבואבמקרםכיצעק,פתאום

ערימתגילינובמקרם ...יהדוישזהראיתילמקדםקרבתי
היהו·אתל·הרציאהחלובאוגוסט-28בשם.רהסתתרנזקרשים

ברחנו.אחר-כך ...שםהסתתרנוסמרלסקישרמארלראנייזם
לפרטיזאנים".הצטרפנו 1943ובשנתכיערותהסתתרנו

עזרתואת 1964במראס 11ב·מסרההשמהדמהלךעל
 :דבריוראלרסליררסטראררצי'יוסרלאדאס

ביהודים.שיירולינודעכאשרהקסרקטין,בחצר"הייתי
סיד·שלגדולותלאחבירתכעשרהעמיסושליהמשאיתעל

 ...בירהשלאחידםארגזיםרכןוודקהתיכרתכעשרכלור,
הדר,ךשלהשאמלי,בצדהיהכקילומטר,שעברנולאחר

ושרשים,בענפיםמכרסהחפור,בררמהכבשי,מטר-200-300כ

-100כהיהאורכובר.להבחיןהיהאי·אפשרשמרחוקכך

ארמרכשהגענו ...עומקומטררכשנימטר-4כרוחבומטר,

שבריי·הסתובבוהבוררתלידהבוררת.שפתעללהיעצרלי
שבריי·מזויינים.אנשיםהרבהרכןמברית·המרעצרתמלחהמ

על·ידאותםוהעמידווהארגזיםהחביותאתפרקוהמלחמה
בחציההיזהלחררת·הסרסים.ולנסועלחזורליאמררהבררות.

באסם.הנשיםואתבגררןהחזיקוהגבריםשאתראיתיחירם.

כמהרכןעליהםששרמומזרייניםאנשיםהרבהשםהיו

המשטרהמפקדרכןהגרמניהקרמנדאנטשםהיה ...גרמנים

להיר·הסבירהגורן,לידשעמד ,הגרמניהקרמנדאנטקררקרטיס.
שאינםהזקנים,אתרכיבדטנרבהלעבודהאותםשיובילוזים,

הגורן.לשערילגשתציורעליראשונים.יעבירוללכת,יכולים
המכר·שלהשמאליהדופןאתוהורדתיפתחתילגרדןכשהגעתי

לארגזלעלותלזקניםואמררספסלהעמידוהמשאיתלידבית.
אחרים.ביהודיםנעזרלעלות,קשהלמיהשוההיאםהשמאית.

ליאמררלמקרםכשהגעתי ...הארגזרצפתלעהתישיבוכולם
המכוניתשלהדופןאתפתחואחר·כךהבוררת.לידלהיעצר

אותםזרקוהבוררת.לתוךהזקניםאתלזרוקהשבוייםעלוצריו
באנשיםגםנהגוכךאכזרי.מחזהזההיהשקים.שזורקיםכפי

ארבעהעשינוכךבהם.ירוכשנסענו,חשביה.הז,סמאיתשהביאה

מתוךהוציאוהזקניםאתלהסעיגמרואכשר ...סיבובים

ארבהעשלבשוררתלעמודעלהיםהיהגברים.הרבההגורן
מזויינים,אנשיםהרבהארתםהקיופמאחור.ידיהםולהחזיק

יחדשליבשמאיתנסעתימאחור ...גרמניםכמהגםביניהם
 ...יועדאינני-להמריקים.נסענוהפעםאחד.ערדעם

עליהםציורהבוררתלבידהתעהלבידהגבריםאתהביאוכאשר
הבורשפתעלעמדתיגדולה.מהרמהקהמאזלהתפשט.

לבושאחדאלירניגשלפוקהד.נשמעלאשאחדאידוראיתי
על·בכוח.להורודיורצהבמעילותפסובאקדח,חמושאזרחית,

הלבוש·אתתפסהואהתפשט.שכבראחריהידועמדידו
צ'יז'אס)היהשזהלינודעמאוחר(יותרבצרראררנראזרחית
הרבהלהכניסכברשהספיקובמקוםהבור,לתרדאותררמשך

בקרמנדאנט·רריהאקחחראתמצי'ז'אסלקחהיחרדיגברים.

החטיאאךהבור,שפתעלהזמןבאותושעמדהגרמני,הצבאי
אתהיחרדיעזבאזהבור.לתוךקפץחקומנאדנטבו.פגעולא

ראשו.עלבאקדחאותרוחיכההקומנדאנטאתוחטףצ'יז•אס
יאנקונאס.הטכנאיגםהבורלתזזקפץהקומנדאנטאחרי

ר·כן nאהגרמני,הקרמנאדנטאתהבורמתוןהוציאולראשונה

לשוחחלייצאזמןלאחרצ'יז'אס.אתרלבס,רףיאנקרנאסאת
שמרהיכןלמרו.תהיהוידאתשדקרליאמרוהואיאנקרנאסעם
שהסיעולינודעהיוםנאותראבלהבחנתי,לא'אס Tצ'יאת

על •••גרונונרטשושכנראהמתושםלבית-החוליםאותר
 .בקידיאןשמל nתחנת·המהנדסגיליס,אתראיתיהבררותשפת
ממכונות·גםירזהבוררת.בתרךכברשהדי·באנשים,ירהחרא

לבורחדיר,ידםשלוהשניסרהראשונה,בקבוצהכשירויריח.
לירותגרמוכאשרוהמיתום.בהםירואבלסמילג,הנחללעבר

לירותכשגמרו ...הזססיםלחורתנסענושובהזאתבקבוצה
אךבמשאירת,הסעיולאאר-תןגםהנשים.אתהביאובגרבים
נאותרירדבנשיםאחרהין.לנסועהיהצוידכלשהיסיבהבשל
מרטוובהלהמפחדהפשיטו.·הראשונההקבוצהאתרקאופן.

בילדים.גםירוהשמש.רדתעדירוראשיהן.שערותאתהנשים
כלרר·סידיהנרצחיםעלמידשופכיםהיושבויי·המלחמה

שאו·בגדים,שליהמשאיתעלהעמיסולירותכשגמרוואדהמ.
המשטרהמפקדאותישחרראחר·כךלמחסן.הבאתיתם

לביתי"·קררקרטיס

וכןקיידאןשריידעל·ידיהמלחמהאחריגודרקבר·האחים
מצבה.בקמוםהוקמה

הזמני"טבחבספרשפורסמהקברות·האתים,ברשימת

 :הבאיםהמקומרתרשומים ,'בחלקבליטא"
הראשימהכבישמטר 300מקיידאן,ק"מ 8בבנאי,יער . 1

מספר ; 23.7.41-הרצחזמן ;קידיאן-סררווילישרק

ונשים.גברים 125-הקרבנות

הנחלשלהשמאליתבגהרקייאדן,מהעירקילומטר 2 • 2
 ; 28.8.41-הרצחיום ;שהר·התערפהבתבקירסמילגה,

וילדים.נשיםאנישם, 2,076-הקרבנותמספר

מקורות

 • 1564/1415ושם","ידארכיוןוולפח,דדועדרת

 , 1955ניו·יררקרראלד",איןידי"אבספר ,כחןבול

 • 1700/1569שום", ,,,,ארכיוןזיו,בררךעדרת

 '.בחלקבליטא",המוני"טבח
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קלוביאן
) KLOVAINIAI ( 

לפדקרדי,מזרחית-דרומיתק"מ 7ל'יטא,שלבצפונהכרפ
שנת.ביהורם. 21במקוםהתפקדו 1923בשנת .י~שארובמחוז
יהודים.שלספורותמשפחותרקבמקרםחיוהשאוה
על·ידיהיהודיםנרצחוהגרמניםוכניסתהמלחמהפרוץעם

במו·רצחאשרגריגאליונאס,הרוצחהצטיידמקומיים.ליטאים
שלוגיסואחותואתרכןאיסרמאןהיהודיהז:רחןאתידיו

הטוחן.

מ~,וררת

 • M-9/15 ) 6 (רשם""יד ,ריזנטאלארכיון

(סובאלק)קלוואריה
) KALVARIJA ( 

השואהבשבחמרימאפול.במחוזליטא,שלבדרומהעיירה
יהדרידת.משפחות-250כבהחיו

לקלוואריה.הגרמניםבכנסר , 22.6.1941 ,'אנירם
קלרואריהנמצאה 1939בשנתוחלוקתהפרליןוש-כיבאחרי
היאסובאלק.חבלאתשקיבלהגרמניה,עםלגנרלבסמוך
הורהלגביהאשרהק"מ, 25בתרג,,בולברצועתנכללה

ואוהדיהיהודיםכלאתלחסלבטילזיטלגישטאפושטהאלאקר
הקומוניזם.

-23בכברהורהב~המה,האנסבטילזיט,הגישטאפרראש

היהדוים,את ·לחסלהגרמניתהגבולשמטרתלמפקדביוני
ההוראה.אתלבצעלקלוואריהמידיצארן-והאחר
עלכיהליטאית,המשטרהמטעםפקודהיצאהביולי 1ב·
ללכתלהםושאסורבגדם,עלצהובטלאילשאתההיוידםכל
יום·יום,כפייה.לעבודותנלקחיםהחלוגםהםהמדרכות.על

מתקלסיםהיוהעבדוה,ומןהעבודהאלהיהודיםהובלתבשעת
רבים.ליטאיםשללעינהיםבהםו"משתעשעים"

יהר-אינטליגנטיםליטאים,קומוניסטיםרוכזויוליבתחילת
היכרםשם"זדרוייביץ".המלוןאלרבאו mיהודים,וסתםיזם

כולםבלר,הוביוליי-9בדא-5באחדים.ימיםכמשד ,רענירם
בוררתלדיהגבעה, 'עלשם,עיירה.·מהק"מ 2אוראיס,האגםאל

ונקברו.האנשיםבוררמוכנים,

במשפט·אולםפרטיםכהמנמסורזהביוםהקורותיעל
בטיל·הגישטאפוקבוצתלמשפטהועמדהבגרמניה.שנערן

מירפאוריצ'יוס,,קרמ.ד"רהפרעלאטהעידזהבמשפטזיט.

מפלתאחרישברחליטא,בממשלתשד-החקלאותבזמנושההי
קרואפ·סמרהאשרבין , 1958בינוארכעדוהופעיגרמנהי

בקומו··שנחשדווהיהודיםהליטאיםנעצרוכאשדכירריצ'יוס,
יצאכאשרעזרתו.אתוביקשוהעצוריםנשרתאלייפגרביזם,
קטן,ון,ממלאיהמצעקותשמעלרחוב,צעיריםכמריםשניעם

באכזריותהוכוהנראהכפיואשרהיודים,הוחזקובואשר

אנשישניאןלכנין,להיכנסרצוהצעיריםהכמריםשנירבה.
לחדרובעצמוקרופאוויצ'יוסניסהאזדרםכ.אתחסמוגישטאפו

אחדים,גבריםבאכזריותהוכרכיצדראהבדרכוהבית.לתוך

להיכנס.נתנולאלוגםשתים·עשדה.כבנותילדותונהמנשים

אשדאחת,אשהמוציאיםגבריםשניראהבפתחבעמדו

המכות.מטרתחתהתמוטטהכנראה

בתואנההיהודיםכלאתריכזו , 1941באוגוסט 30בשבת,
הובאובגיטר.,שםולשכנםלמריאמפוללשלחםעודמיםכי

כדירבים,חפיצםעלהיןעמיסו mהסומכיםהכפריםמןעגלות
מריאמ·לכיווןיצאולאהעגלותהגיטר.אלכביכול,להבאים,

המטל·כלאתשפוקרלאחרבית-הכנסת.אלכורנולא·אפול,
הקסרקטיניםאלרהובילוםהיהודיםאתבעגלותהושיבוטלין

ויהדויהמקומייםהיהודיםנמצאוכברשםבמריאמפרל,

ביחדאחרים,סמוכיםובםי,וישלודורינובהן,·רפובה·רוהד,יקזל

נפש.-8,600כ

הנהרשפתעלכולםנורותש"א),אלול 'ט( 1.9.41 ,'בביום
מי·הנהרכימספריםהמוכנים.הבורותאלוהוטלוש~שופה

היהודים.שלדמםמאדומיםהיו
יהודיימלטלבלעינייםבשבעשמרההליטאיתהאוכלרסיה

המשחיטה,ברוח'לבידםשעלהמספראנישם .נפשועלאחד
חודשים 3לאחרהרחצ.למקוםוהובאוהליטאיםבדיינתפסו
וכלםיכה..בסבשהתחבאויבתו,רבניגולבאסמרדכיגםנתפסו

הליטאיםערכוהאקציהלאחרמידהשוק.בכירכבפומבינורו
"השתח·לרגלורקדושתוהםגדולה.מסיבהבקאלוואריה

קונצרטגםעבירנערןהמאורעלציוןהודים;-מהירדותם"
חיסוללאחר ,מהירקאלרואריהשלהראשיהכומרמיוח.ד

הימיםכלשעמדוהיהודיות,החבריותכלאתלהרוסהיהודים,
 ,זכרהמןיישארלאלמען ,"ד"נצררתהכנסיהשלבשכנותה

לכנסהי.גדרעשההלבניםומן
המוני"טבחבספרשופרסמהקברות·האחים,ברישמת

 :הבאותליםיבמעצמהבעיירההקברמסומן ,'בכרןבליטא"
בכבישהשלישיבקילומטראוריאס,אגםשפתעלאוראיס,הר

יום ;המדרןישמאלבצדק"מכחציקאלוואריה-סובאלק,
נפש. 90-הרקבנותמספר ; 9.7.41-הרצח

מקוררת

 ;גלדיםיצחק·פנחם jארצרת·הברית ,קרינגלדב·מנשהשםעדות
חולון.קרונזרן,אברהםד"ר ;תל·אביבאפשטייז,משז
 , 367-365 1עממשפט·ארלם,דר"ח
מריאמפרל) :(ראה

קלטינאן
) KALTIN11:NAI ( 

במיפקדטאורריג.במחוזליטא,שלבמערבהקטנהעיירה
להניחישיהודים. 130בקאלטינאןהיו 1923בשנתרשב.ים,הת

בלב.דהידויותמשפחות 20-15בהחיוהשואהשבשנת
אחרי 1941ביוני 24או,-23בלקאלטינאןנכנסוהגרמנים

עלעברואחידםימיםהנסוג.הסזבייטיהצבאעםקשהקרב
הופיעו , 1941ביוני 29 ,'אנירםיחסי.בשקטהעיירהיהדוי

אתועצרו.ליטאים,מלוויםעםיחדחמושים,גרמניםלפתע
מהידי·ס"סאנשיאלהו,היומעלה. 15בניהחהודים,הגברים

לחטוףדכיביבה,יהסעיירותעליוםב~אותופשטואשרקרוג,
בהידיחקג.אשרלמחנותיהדוים

שר·בעבודותרעסקו mבקאלטינאןהוחזקווהילדיםהנשים
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באלול(כ"ד 1941בספטמבר 16ב"בחקלאות.בעיקרנרת,
יהודיעםיחדונרצחוסרביניאיליערכולםהובאותש"א)

הסביבה.

המוני"סבתבסרפשפורסמהקבררח·האתים,ברשימת

-המקום :כדהללןבסרביניאיקבר·האתיםמותארבליטא",
מקר·בשנישילל-סרביניאי,המכבישק"מכ·ןסרביניאי,יער
לכפרדרומיתמי 350-והשניצפונית,מ' 300האחד :מרח

מספר ; 1941שנחשלהשגיחהמחצית-הזמן ;סזביניאי

גברים. sooר·נישםד oo-הקרבנות

קליקול
) KLYKOLIAI ( 

השראהכשנחמארקמיאן.ק"מ sכ·שלבמרחקקסבהעייהר

יהודיות.משפחותמספרבהחיו

כולםהובלומאז'ייקמחוזהיודיעלהגזירהכשיצאה
-9בונרצחוהררזsנטה,נהרשלדיהאסמיםאללמאז'ייק,
ממאז'ייקאחיהםעםיחדחש"א)באב T "ט( 1941באוגוסט

והסביבה.

מאז'ייק) :(דאה

קלם
) KELME: ( 

נמצאתהיהודי,בעולםהמפורסמותהעיירותאחתקלם,
 sooכ·בהחיוהשראהכשנחראסיין.במחוזליטאשלבמרכזה
היודיות.משפחות

היהו·בחיורובבעיירהשריפהפרצההמלחמהפרוץנירם
ולירעותלשדרתלכרפים,ובדןחנחרדוהיהודיםבאש.עלוזים

מחסה.לעצמםלמצואהסומכים,

התארגנוומידלעיירההגרמניםבכנסר 1941ביוני 26ב"
לשרווליהםלבניםסרטיםענדוליטאים,לאומניםשלקבוצות
החלוהגרמניםכניסתעםהגרמנים.לרשותעצמםהועמידו
לבתיהםלהיכנסהורשולאהםאךלעיירה,לחזורהיהודים
ובמחסנים.ברפתותבאסמים,להצטופףעליהםהיהששרדו.

ביהודים.ורצתהתעללויותנגישות,גם.החלו
מ•ז~הבישיבה,הלודמיםמבחיריאחדהיההראשוןהקרבן

ורצחרהר.מכרנת·תרפתשהכיןעליוהעלילוביבוש.
שמסתתריםנשק,החביאוכיההיודים,עלהעלילו 27.6.41ב·

הגרמנים.החייליםעליוריםושהםקומוניסטיםהרבהביניהם
ולילדים.לנשיםהגבריםביןהפרידובתמוז) 'ז( 1.7.41ב·

יהודיים.אחוזהבעליאצלמקומרתבשלושהרוכזוההיודיםכל
אצלהנשיםלרנץ,זזנדלשלהגדולהבאזררזהרוכזוהגברים
היהודיםחייקזשלבסקי.אצלהיהשלישיומקרםגלמאן,משה
הליטאיםניללחם,דעכוגםהםלכלנוסףנשוא.ללאנעשו
"בשביל :אומריםהיוהםבחנויות.המתוראותםמגרשיםהיו

אדמתעללדרוךזכרתכללהיודיםאיןמזרן,איןההיוידם
העלילויוליבסוףאחדים.שבוערתעברוכןהקחשה".ליטא

ומצאר""תיםדשהםנשק.להםשישההיודיםעלהליטאים
ניתזרכזהארשריס),שמערןשל(חצרוחבירנשקאחתבחצר
הוצאומי,דנעצרומארחכהמההשהדמ.להתחלתהאוח

ונורו.מהעיירה

קברצרחרקרבצרתאחת,בכרכהיהודםיכלרוכזו 29ב·.ך

רב·לדיתרסלררשםהעיירה,שלידגדרסבסקלאחוזתהזעבח
אמירהתוךהבוררת,לחרךחייםהושלכורביםמוכנים.דרת

אנישהובאוהאחרונהבקבוהצהיודי.עלכחדלבזבזשחבל
הנרצחיםלקוברתשהושארואיש,-35ל(מחוץהישיבה
גרשוןר'מרשברביץ,דניאלר' :הישיבותוראשיבסביבה)
ובראשםהקטנה),הישיבה(ראשפיאנקרשלמהר'מיאדניק,

עולם""אזרןשירתובפיהםחלנוהםביינשרביץ,קלמןהרב

הורשהדניאלר'הישיבהראשחלקנו".טובמהו"אשרינו
"קידושעלדרשרה·ראהאחרון,דברראתלומרהרוצחיםעל·ידי
מצרהעלהנפשלמסירותההזדמנותאתלנצלושישהשם",

הרצחעמשהובמהלןארחון,נרדהביינרשביץקלמןהרבזר.

עדתו.בניבחיסולרלצפרחהבורלידברכיועללעמודנאלץ

גרמניאוםתהנחהליטאים."אקטיביסטים"ביצעוהרצחאח
בקרבנה.מהגישטאפז

חש"ב).בחשדי(י"א 2.10.41ב·נרצחוהישיבהאנשי 35

אחרים.ומקומרתאח'ררנטרייגרבה,יהודיגםחוסלובקלס
רקובנהשאורלילגיטארחשברחואנשים-10נבחייםנשארו

לרבית·המרעצרח.לברוחשהספיקואר
המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררח·האחים,ברשימת

נמצאהואלקרב·אחים.אחדמקרםדקמסומן ,'בחלקבליטא"

נשיםגברים, 483ברטמוניםמהעיירה.צפוניתקילומטרשני

 • 26.7.41-הרצחמרעד ;וילדים

מקודרת

 , 1032/930דשם", ,,,,ארכיוןגוטמן,ישראלעדות

 .'אכרך"ליטע",

 ,) 3,4,46 (תש"וניסןב'ישראל,אגודתפועליעתרן"שערים",

קמאי

) KAMAJAI ( 

ראקי·לעיר·המחזזדרומיתק"מ 18שרכנתקאאמיהעיירה
משפחותד oכ·בהחיוהשביחמלחמת·הערלםלפנישוק.

יהודיות.

שהיויהודים . 1941ביוני 26 ,'הנירםלעיירהנכנסוהגרמנים
חלקלברית·המרעצרת.לברוחניסראמצעי·חחבררהלהם

העינוייםכלעליהםועברובראקשירקדברכםנתקעומהבורחים

ראקשירק.היודיעלשעברו

"אקטיביסטים"ניסולקאמאיהגרמניםכניסתלפניעוד
שלהמשמלתייםהמוסדרתעללהשתלטמקדמייםליטאים
נזרקותבלתידייעותדלפיהנתגדההסובייטיתהמיליציההעיר.
ה"אקטי·אתיוחדערדור.תיחהזרעובהדליטאים. 1sכ·נהרגו

ופגרומיםלעררןהתחילוהסובייטיםנסוגרוכאשרביסטים"
מהיהר·רביםבתושבים.התעללוהיודי,רכוששדדו :בדי,זדים

ועונו.קשרתהוכרזים

היהר·אחגירשולעיירה.הגרמניםכניסתעםגברוהפרעות
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בדודרקרמים.מזוןללאבבית-המדרש,וכלאוםמבתיהםזים
כמהכעבורמזון,קצתלהשיגיהודיםכמהבידיעהלנס

הגבריםאת :העיירהמןקאאמייהודיכלאתהוצאיושבוערת
 ,אבלמאחוריעד-והילדיםהנשיםאתלראקישרק,הביאו
-הסביבהמעיירותשרוכזוהיהוידםשארעםיחדרנצחושם

 , 1941באוגוסט 2ל·ד 1sה·שבידבימים

םקוררת

גבעתיים.כהן,דוב jרמת·גןפסטרנק,בלהשלעדוםת

קרוזו

) KRAZIAI ( 

בשנתראטיין.במחוזליטא,לשבמערבהנמצאתקררז'
יהוידות.משפחות-100כבהתירהשראה

יושבתהעיירה . 24.6.41 ,'גביום ' Tקררלידנראוהגרמנים
הישובקרב.שםרפץהעבריםומשניקראזיאנטה,הנהרבעמק

באש.עהל
שבסביבההכרפיםאלהיהודיםברחוהמלחמהפרוץעם

חזרוכשברעלאחרמכריהם.האיכריםבבתישםהוסתופפו
אחדבביתוהתגוררומיוחדת,פקוהדלפילעיירה,היהדוים

הרחבההחצרעלהקצב,בנצישלניתזבאש,עלהשלא
נפש. 4מ·ססלמעלההצטופפובמקרםוהמחסנים.הואורווה

מהסביבה,כפרייםיהודיםעזרנוספואדחיםימיםכעבור

מתביהם.גירשרםהליטאיםהש"אקטיביסטים"
ההיודיםעלוצירוליטאים"אקטיביסטים"באר· , 8.7 ,'גביןם
כיכראלכולםיולכומהשריפה,שנשארוחפציהם,אתשיקחר
בשורה.נזלםסודרובכיכרלפני·הצהריים.היהזההושק.

ולאאחןרניתצעדים 2לצעודהחפצים,אתלהניחנצטווהם
דבריםנטלובחפצים;מחטטיםהתחילוה"אקטיבסטים"לזת.
פקדואחרי·כןהכיכר.באמצעאחתלערימהוערמוערןבעלי
זהב,שעונים,כסף,מהכיסיםלהוצאילה:תקרב,היהדוםיעל

לסגת :הפקודהניתנהושובהאדמה.עלולהניחםתעדוות,
נתנושרבהחפצים.·כל,אתאספוהשומרים !צעדים 2אחורנית
וערכועברוהליטאיםנעליו.אתיחלוץאחדשכלפקוהד,
ערכולאחר·מכןמשהר.בהןהסתירואםבנעליים,חיפשו
בגסות,·חיפשווילידם).נישם(גברים,האנשיםכלאצלחישופ
הנשים.אצלוניחרד

כולםעלזציררהנעלייםאתלנעולהרשוהחיפוישםבתרם
רוכזושםמהעיירה),(כקילומטרישרקשטאלאחוזתללכת
מקבליםהיולחם"מחנה·היהרדים".לושקראובמתנן,כולם
מתיחתרמתפיםהיואחדיםלהיידוםבקיצזב.מהליטאיםאכן

תפוחי·משםומביאים-הולכיםהיווהםהשרופים,בתהיםיל
אחדרכלכללימטבחכמתבןסידרוארחים~וצמרכיםאמדה
ממכירהםמצרכי·מזרןקיבלויהודיםכמהבו.להשתשמיוכל

הלילהכלועומד 'ליטיאשוטרבאההיבערלפנותהאיכרים.
אתלטאטא'יהודיםמספרלדקחיםהיויוםבכל .המשרמעל

הכלמדוכא,ההימצב·הררתההריסות.אתולגפרתברת-הרחו

אורמיםשהגרנמיםבדעתוהעהללאאישאולםמוערפל,ההי
עברהגרמניהצבאגרמנים.נראולאבעיירהלהורג.להצויאם

הלי·לידינמסרהמקומיוהשלטוןהלאה,וצעדהעייהראת

ההיודיםאבלצבאי,קרמנדאנטה-בעיירהיהאמנםטאים.
רארהר,שלאכמעט

- ) 22.7 (בתמוז Tכ" ,'גביוםושרב-ש•ברעייםעברר·כ
המחנה.עלמצורושמרמזדיינים"אקטיביסטםי"בבוקרבאר
קםי mרצעירים 11שילנשמרתקראוהשביאורישהמלפי

עלאותםהולעבז'אגר.מקרם·עבהדראלןם,שנלקחיםומארר
משמרנשארלמתנןמסביבלקןsלם.בכיורןרהסיערםמשאית

רה"אקסיביס·המשאית,ארתהחזרהלערךשעהכעבורכב.ד

גמילונשיםגבריםשלגדולהקבוצההממתכןהוציאוטים"
הלזונסעההמשאיתכירון.נאותרןהסיערםומעלהשנה 13

הליטאיםהיופעםובכלונשים,גבריםמאותוהוציאהשווב
בשמךהוציאוכךבזיאגר.לעבודהאותםשמסיעיםאורמים,

הרבלזהאנשיםכלכינתברר,אחרי·כןנפש. 390היום
לקןsלם.בדרןמקררז'ק"מ-9כבקרדפי,היעראלמהמחנה

הבחורים 17בדיישנחפרובררות,לידאותםמעמידיםהיושם
ביריו.תרנצחווכולםלראשונה,שהוצאו

שלרבה :מבוגרים 5ערדואםתילדים 64נשארובן•במת
 ;הוצאו)ילדיושוני(אשתוקרמרמןאליהור'הרבהעיירה,

בןיםואבוותשילהדלייזארין,אבשה ;ראשת,רזיוישראלרי
בחררהערוד ;הילדיםביןהיההתינוקרגםנלקחהלאולכן
טיזפללשםהשושראהמלקס),ביינהשל(הבתטןsמהאחת,

שבהםהגדוליםהרריהם.עלהרףללאבכרהילדיםבילדים.
אתמפניםהיוהםבעיירה.לעבודהום·יזם·ילצאתחרייבר

הלידיםכלכלתוכדרמה.עשביםמנכשיםהשריפה,שלההריסות
שהוצאו.אלהשלמהמזרןבעיקר,אכלוהםרב.בצמצוםהיתה

בלילות.רקהיתהשמירה
הוואאז, 13בכןלייזארין,זאבגםהיהבמתנןהליידםביד
מספר:

לברוח,רצינוהקסבות.אחירתישלרשעםיחד"נשארתי
(אבאמשפחנתובניאתהרגובמאתאםבעינינולראותורצינו
באנוקרובים).וערדוידליהםדודיםשניאתים,שניראמא,

איכראלנכנסנוהמקום.אתמצאנוולאבקרפדי,היעראל
לאאבלהרגו,שבאמתלנר,ןאמרלאכללנרנתןהואלשאול.

זהכיהמכתן,אלחזרנולש:ןב.לנראמרהואלהראות.רצה
אתוראיתימקוםנאותרהייתיהשחרוראחרי .ביתנוהיה

הקברות".

כבןאזשהיהינקלביץ,יוסףגםמספרבמתנןהנעשהעל
מנמחיםוהיולבקר,באיםהיומהסביבה"ליטאים :עשר

ראובעינהיםבחיים.שהררינולנר,ומספריםהילדיםאותנו
אחרות.בעבודותועוסקיםאיכריםאצלשחתמגבביםאותם
מדבריםהיומהםכמהחמאה.חלב,לחם,לנרמביאיםהיוהם
כילדדים.אותנויחזיקורשםבתהים,אלאתםשנלךלבןנ,על
אכןהיולושגםזיו,ישראלרר'קרמרמןאליהוהרבאבלהם.

הפסק,בלילנרהטיפוהםזה.דלברהתנגדוילדים,שלדשה
כולםלאאולםגויים.שללפיתוייםניתפסולאנשמעשלא
והלכו.המתכןאתעזבוילידםרשבעה·עשרלדברהים,שמער

רגםהדברכלעלל"אקטיביסטים"ישראלזריהרבסירפואז
הלכושאספרם.הליטאיםושלהבורחיםשמרתאתלהםמסדר

למתנן".הוחזיררםהאיכריםלבתיה"אקטיביסטים"
נראו- 1ג'נירםשורב-באלרלי'בספטמרב,שבניים

גרמנים,ובהןנוסעותמכוניותשתיאחר-הצהרייםבשערת

הסמוך,מןsדזייקאלניסיעראלפנוהמכוניותס"ס.אנשי
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מזרייניםליטאים·ז:ניהביאובזמןברשם.שנעצרוראוומרוחק
הכניסרםהקטן,ובנםואשתושמידטאשרד"ראתהעיירהמן

שנודע-שמידסד"רלצאת.לאישנתנוולאהמתכן,אל

היה-בקרבנהבאוניברסיטהשלמדמהימיםערדציוניכעסקן
האנשים.עלאמרדמקובלוהיהובסביבה ' Tבקררהיחדיהרופא
לאולכןבקרבות,שפבצעובאלהטיפלהגרמניםכניסתאחרי
במקצועו.ןעסקחופשיהתהלךהואלרעה.וננגער

תקפהחרדהובא.הולךסופםכיהרגישו,במתנןהאנשים

שמידטד"ראמרבהיכנסופרצה.מרהויללההילידםאת
גם !יברח-עצמואתלהצילשיכולרמיטוב,לאשהמצב

המטפלתרן-itכל'ליטאית,לדברהיהשרגילבנימין,הקטן,בנר

לעבןלוויאידיי,דאביד"איד :ביידישכאןנצטעק ,שלו
לברזח,מידניסררבים "• .. !לחיות)אנירוצהאני,(יהודי
הילדיםהית,דהממכתן.להתחמקעלהמעסיםבידירקאבל

מאדז'י"יעראלקבוצותבשתירשימהלפיהוצאווהמובגרים,
תוךאלהכניסרםאחרעירומים.להתפשטנצטוושםקאלניס,
אתביריות.ורצחרםהקרבות,בזמןחפורהשהסובייטיםשוחה,

ברונירסהרוצחברגליותפסהשבועות, 6בןלייזארין,התיונק
בשעתלשניים.שסערוגםעץאלראשוניפץקמינסקאס,

שלהשללעלפשטוהםרבים.ליטאיםבמקוםהתקהלוהטבח
שנשארו.חפציםועודבגזיםולקחוהיהודים

סמרנהאורווהאלקפץמהמתכן,שברחזיו,ישראלר•

מזרייניםליטאיםהגג.בעלייתשחתערימתבתךרשםוהסתתר
דקרוהםהר'זt-יהמ.לפישחסרויהודים,לחפשלאורוהונכנסו
כשהואישראל,ר•אתמשםוהוציאוהמנודביםרבוביהםבשחת
שארעםונרצחהבוראלמדיהובלהואופצוע.דםשותת

האנשים.

האחרוןברגעמהמתכןברחווטאמה,זיוישראלר'מלבד
בגיליםנולם-נעריםןשומנהנערותשתיעוזהשחיטהלפני

 10לומלארשטרםינקלביץ,יוסףשבהם,הצעיר . 14-10

גםוהתחבאהאורווהאלזיוישראלר•עםיחדקפץשנים,

גילולאואותראחרת,בפינההיהמקומואולםבשחת.הוא
מוציאיםאידוראהבחצרהנעשהאלהציץממחבואוהרוצחים.

שכבהואהיער.אלאותםומוליכיםהמתכןמןהאנשיםאת
והחלמשםהתחמקהרעבלוומשהציקימים,שלרשהשם

לסכנה.ומסננהלמחבואממחבואלאירכ,מאיכרבהתרוצצות
(דוד,המםשנייםהיער.אלבמנוסתםפנונעריםחמיהש

בצאתםמידנתפסוראוריאשביץ)זיו,ישראלר'שלבנר
בידיהוסגרוהםבאחוזה.בעברםמנסרה,פועליבידימהמתכן

הג,יערהשלושהשארהבור.אלהםגםוהובלוה"אקטיביסטים"
אחרי·נןהטבח.מעשהאתבעיניהםראוומרחוק ,היעראל

אתלראותוחזרונרגעולאבלילהאולםהיער.לתוךהעמיקו
ארונותושערותעפר,מכוסהש"הבררומצארהטבח,מקרם

 " ...רזםמבצבצות,
ישראלר'שלהשניבנרגםנתפסהטבחלאחרכשבועיים

לחם.ז zלבקזליטאישלביתואלנכנסהואיצחק.חייםזיו,
אותרלקחשםבקררז.'למ·ז~טרהוהסגירובעל·הביתתפסו

אולםבמאדז'יקאלניס.קבר·האחיםאלוהוליכוקמינסקאס
יחה-itב'קמינסקאסנכנסשרק•ז~טיס,שלהמנסרהלידבעברו

כאןלולחשדהנערעלציורהכךכדיותוך-הפועליםעם

עליוכיסהולאבמעדרראשואתרוצץאחרהקבר.אתבסמרך
ולעורבים.לכלביםמוטלתנשארההנערגוריתעפר.אף

בהתרוצצושפסל,בןישראלהנער bנתפ 1942בראשית
שתפסו·הליטאיםהשוטריםקרקליאני.הולדתו,מקוםבסביבת

חברולשמחבואואתלהםשיגהלבתקווהקשות,עינרהוהר
אלהובלהואדבר.הלםמסרלאהואאולםפרייס.אברהם

בר,רלולחפורהעמיחהרשםבקרוז.'היהודיבית-העלמין
ראשו.אתניפצוומזיליאוסקאסוקמינסקאס

בסטדלגי,איכראצלמקלטלומצאינקלביץיצחקהנער
קטטהנפלה 1942בקיץרפות.שםורעהשרקודררלי,קרר!'שביד
כביתרהואשמחזיקעליו,הלשיןוהלהשכנו,וביןהאיכרביד

אותו.תלושםלשקודרריל,והובלנתפסהנעריהודי.
אחררבלאזמןנתפסהכן,יבמתבילדיםשטיפלהטאמה,
רצרחה.ואחרשבעיירהבבית·הסרהרקשותעונתההשחיטה,

שלבכיתרהעייהרלידהשניםכלהתחבאופרלמןהאחיות
בקררו'איתןנגפשהאדוםהצבאשלבראואחראמי.דאירכ
בית·אללהעבירןלהןהציעוהואהעיי,·ה,ילידיהודי,קצין

אתלעזובהסכימולאהןאולםבקרבנה.היהודיהילדים
ש"היהודיםטענו,כךנאמנים,ליטאיםמפיהןיודעותהליטאים.
-נוראים"דרביםרעודפסחלמצותנוצריםילדיםשוחטים

 •..מפניהםהןפוחדותולכן
והשמשהפחחשלמהשלבנובלון,אידלמקררז',אחדצעיר

שםבגנזוכשאורלי.המלחמהבראשיתנמצאבית·המדרש,של
ההי,-אתאולםקרוז'.עיירתואלוהגיעמהגיטרברחהסכנה,

בבקשתהליטאיםלמכריופנהלובצרבחיים.עודמצאלאזים
הגר·שלנסיגתםעדוהחזיקהוולונעתרומהםוכמהעזרה,
כפחח.שםוהסתדרלשארוליאזחזרהואמנים.

הסובייטיםעל·ידיושוחררומהמתכןשברחוהבניםשלושת
צרותפריים.ואברהם·צבילייזארידזאבינקלביץ,יוסף :הם

מאור·ונמלטו.פעמיםנמהנתפסוהםעליהם.עברוצרורות
עצמו.בפניומיוחדנוראפרקהםוהרפתקאותיהםערתיהם

לחםהשחרורבמלחמתלארץ.שלושתםעלוהמלחמהלאחר
רפייםאברהם·צבירמת·נפתלי.לידוניחרדבגליללייזארין

במוחו.היהשנה 21כבןפאלוג•ה.לידבקרבותנפל

מקוררת

יגרו,לייזארין,זאב ;חולון(בן·יעקב),ינקלביץיוסףשלעזרתם

קרון
) KRUONIS ( 

בההיהמקרבנה.ית nדרומית·מזרק"מ-30כקטנה,עיירה

משפחות.וחמשערשיםבןיהודייישוב

להשתוללהמקוםבריונימידהתחילוהמלחמהתחילתעם
הנשיםאתבגורן.אותםוכלאוהיהודיםכלאתעצרובעיירה.
הגברים.גםשוחררואחדיםימיםואחרימידשיחוררוהילדים

שחרוראחריולחם.מיםלהםלהגישהותרהכליאהת ,1:ב·
פרלשטייןליפאשלפחרת-itהימהלילותבאחדנשחטוהכלואים
עםועסקיםקרקעסכסוכילהםשהיוררזנברג,ויחזקאל
איכריםאלשנמלטוקררן,היודיקומץעלנפלפחד•~,כניהם.

נימיד,והודיעההזדרזההמשטרהשבסביבה.בכפריםמכרים

שלאהבטיחהגםהיאלבתיהם.לחזורהעיירהתר·ז~ביכלעל
גירושהתחילחזרוהנמלטיםשכללאחררע.כללהםיארנה
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דרשונישוק.הסמוכהלעיירהלעקורנצטוו.דזין.דיםכל :אימתי
שהובאוליהודיםךכןדרשזנישוקלתזשביגיטומעיןהוקםשם

שבסביבה.אחריםקטניםומקומות·ישובפאקוןמקרון,

שלסיפורולפיקרון.יהודיגורלעלוקות,בדידיעותאיז
 , 1941באוגוסט·-15בריכזויהודים,אוהד.פולני,ממוצאאיכר

העלוהיהודים,הגבריםכלאתבעיירה,גדולנוצריחגיום
לאחר·סירפונוצריםמקום.לאיזהו.דובילרםעגלותעלאותם
לקרבנה,פטרשוןשבידקומנדוליעראלאותםשהובילומכן,
העיירה.רבמאיר,לוידר.בגםהיההנרצחיםבידנורו.ושם

-נשואותאחיותשתירקבחייםשרדוהעיירהיהודיימכל
ז zשלו:כמעטילדיהם.שניעםיחדפינברגומיכלוולפהחנה

בעלההדרן.בצדיביערשחיאיכר,ידידאצלהתחבאושנים
השניהשלבעלה . 1941אבוגוסטנרצחהאחיותאחתשל

לפניחודשיםלכמהעדמכריםאירכיםאצללהסתתרהצליח
ממנולבקשבאכאשראיכר,על·ידינרצחהואהשחרור.
בידיו.השפקידחפצים,כמהלולהחזיר
ליטאיהניבישנעתשורףהציתבעייהiבית·המדרשאת

 •שיראלכשונאידועשהיהמקרמי'

מקוורת

 , 273 , 263עמ' , 1961ת"אראשון,חלק"ורדיערקלאנגען",גאו,יוסף

 • 10 , 9עמ' , 1971ת"אשבי,חלק"ורידערקלאבגעז",גאו,יוסף

עמ' , 1952ניר-יורקהיימעז",חרובעםרןגעלויף"איו ,באריוסף

14 , 15 • 

ק iקר
) KRA.KES ( 

חיוהשואהבשנתקיידאן.במחוזליטא,שלבמרכזהעיהרי

יהודיות.משפחות 1נ·sסבה

אשרליטאים,"אקטיביסטים"התארגנוהגרנמיםנכיסתעם
החלומדיבעיירה.הפנימיהסדרענייניאתעצמםעלקיבול
מובאיםהיוהעצוריםויהוידם.קדמוניסטייםפעיליםלעצור

חזר.לאהעצוריםהמיהזדיםאחדאףקיזיאן.לעיר·המחרז
ה"אקטי·הראשונים.בימיםנברהחלהביהודיםהדת,·עללות

ישאלפרוביץ.הרופאלמוותעינהכךבאכזריות.נהגרניסטים"
אתבביתו.המזנוןעלהרעמדיוהורשאואתשכרותאומרים
ובסכיןסדן·עץעלראשואתלשיםאילצזגלרדברגדדוהרב"
השוחטאתהרב,אתוהוציאוימיםכמהעברוזקנן.אתחתכו

ציוולעיר,מחוץאלהסנדלר,ראובה'להואתפוכרשבתאיר'
במקום.וקנרוםבהםירוקב,רלעצםמלחופרעליהם

קשזרהיהמת·וכןשמישהוהמשפחות,זכומיוחדל"טיפול"
טאקרממשפחתילדיםשניהסובייטי.ולמשטרלקזמרניסטים

עזבושהצעיריםהעובדהלמרותב"קומיוג".חבריםבזמנוהיו
הזקנים,הה·וריםאתה"אקטיביסטים"הוציאוהעיירה,אתמזמן

ום.·במקוקברוםחביתלידאותםרצחו
 .בגיטוורוכזומבתיהםהוצאוהיהודיםכל
 , 17.8,41מה·קוויטקוסא.המשטרהמפקדשלמכבתולפי

נפש. 452ביחדנשים,-115ןיהודיםגרבים 337בקר·וקהיו

לקרוק,הסביבהיהודיאתמביאיםויהחלאוגוסטבסוף
ליהודינמקום·ריכוזואייראגולהקיידאןעםיחדשנקבעה
המחוז.

 ,פאצ'ינלגרינקישזק,גודז'ון'גולה,כייסייהוידלכאזהובאו
אחרים.ומקומותנה·דטנו

אלתש"א)באלול 'י( 1941בספטמבר-2בהוצאוכולם
ונקברונרצחומהעיירהרחציוכקילומטרקררקר-אסיין,הכביש

נקבר·אחים.

 ,'בחלקבליטא"המוניח,"טבנספרשפורסמהברשימה
 :נקרוקקבר-האחיםעלנאמר

מהעיירה,ק"מ 1.5במרחקפ~שטינוקאי,הכרפ-המקום

-הזמן ;קרוק-ראסייןחמלןמדרןשמאלהמטר 500
וילדים.נשיםגברים, 1,125-הקרבנותמספר ; 2.9.1941

גברים 448נקרוקנרצחו 2.9,1941שב·יגרמוסרשלובדו"ח
היודים.ילדים-201 ,יהודיותנשים 476יהודים,

מביולעשבר."קלעי"-זראנקאסעמדהרמצחיםבראש
סטאקאס,ויונאסירזאסהאחיםבאכזריוםתהצטיינוהרוצחים

ואחרים.לוקאשיוספ~טראס

מקוורת

וחרבות. ,קררן·באדלחסיתעדרת

 .'ב·רא•חלקיםבליטא",המוני"טבח

ק~רק

(KRIOKAI) 

-16כלטביה,עםהגבולבקירבתשאורלי,במחוזקטנהעיזיה

-200כבהחיוהשואהלפנימיאניושק.צפונית-מזרחיתק"מ

יהודים.

 • 1941יוניבסוףהעיירהאתנבשרהגרמנים

ואשתו.בעלליטאים,מוריםלשניוכןרם-נמקהזקןלכומר
התפרצותשלאחרדיעו,הםבסביבה.היהוידםגורלעלנודע

הארכלרסיההשמדתתבואזכויותוהגבלתפרעותשלראשונה
לכן.להתנגדוהחליטוהיהודית,

להמנעבהםרהיתחבעיזיההשלטוןבראשלעומידםפנוהם
העםאתבמעשיהםלהכתיםלהםשאלמארו,הםרצת.ממעשי
שאתרצון,שעבי,והדגשיו,חלםלעגוה"אקטיניסטים"הליטאי.
אז •.•ימהודיםנקייהתחהיליטאלהשיב,איןעכשיוהנעשה

עומדיםכן"אם :ואמרונסערנרגשהזקןהכומראליהםפנה
לאלוהיםמשרתהריניהידו.זים.עםיחדתחסלרניאזהדברים,

אנושדםיישפךשבקהילתיארשהלאבאפינשמתיעדורכל
 "!נקי

"דק"יעצרונילו,והודיעוהכומראתלדר.גיעהרצוחיםרצו
הכורממהירנשמותיהם.נקבווחם"אשמים"יהודיםשלהשו
היזםדשג,יעעדלהתחאב,שהספיקולהידוים,כןעלוהדויע
 .לז'אגרוגושרומהעיירההוצאוקריקיהןדיוכלוהנמהרהמר
האכזרישחיסולםוהסביבהז'אגריהודיכגורלגורלםהיהשם

ב,·תש"וים·ניפורנערבהחלוהנורא

מקוורת

יבנה.אולמן,פנחסעדות



 353חשדהערי

קרוקי

) KRI O KAI ( 

השמא·הגדהעלשאקיבמחוזשוכנתקוזקיהקטנההעיירה

צפוגית·מערביתק"מ 40כ"סרדניק),(מולהניימןשללית

יהודיםכמאהבהחיוהשניהמלחמת·העולםלפנילקרבנה.
משפחות).(כעשרים

ביוני 23ב"ברית·המועצות,עללהסתערותםהשניביום

לי·"אקטיביסטים"ועמםזולעיירההגרמניםחדרוכבר , 1941

להשתולל.מידוז.tהתחילוטאים,
הסובייטי,השלטוןאוהדייהודים,צעיריםארבעהעצרוהם

ביריות.אותםהרגורשםלשאקיאותםהובילו

מנערהיהודים,הגבריםכלאתהליטאיםריכזוביולי 12ב·
לעבודה.אכילולשאקי,אוםתוהוליכואנשים, 41זקן,ועד

היהודי""האחושכןנהמהלידבאסםהחזיקוםימיםשלושה
ביערביריותלהורגהוציארםתש"א)בתומז(כ"אביולי 16ןב"

יחדלעצמם.קבריםלחופרכולםעלהיההרצחלפניהסמו.ך
שגילהתגרטנר,חיה·מריםהנערהגםהוצאההגבריםעם

ואתאביהאתלעצורבאואשרהליטאים,לרוצחיםהתנגדות
אחיה.

ספטמברבראשיתהוציאוהילדיםואתהיהודיותהגשיםאת

הניימן,שלגדהאותהעללקוזקי,סמוכהעיירהלסאפיזישוק,

עםיתדאותםרצתוואזבבית·המדרשזמן·מההחזיקרםשם

 1941בספטמבר 4ב·וילקיעל·ידהיהודיתהאוכלרסיהשאר

תש"א).באלול(י"ב

וכןקרות

רמת·גן.גרטגר,יוסף ;יפוגרטנר,אלחנןשלעדרתם

קרטינגח

) KRE'l'INGA ( 

גרמניה.עםהקודםהגנרלעלליטא,שלבמערבהעיר·מחוז
מספרביביהםיהודים, ooo,1כ·בקרטיבגה.היו 1941בשנת

 .ממלמפליטימשפתות

היהצריךבהאשרהק"מ, 25ברצועת,בכללהקרטינגה
שטאל~קר.שלפקדותולפיהיהודים,אתלהשמיד

ללאלמלחמה,הראשוןביוםכברלעיירהבכנסוהגרמנים
מממלס"דקבוצותלקרטינגההגיעונכיסתםעםהתנגדות.כל

החשאיהשירותאישלוקיס·יאקיס,פראנאסהגיעוכןרמטילזיט
הצבא·האדוםכניסתבעתאשרהעצמאית,בליטאלשעבר

הגרמני.בס"דשירתושםלגרמניהברח 1940בשנתלליטא

השלטוןאתלרשותווקיבלהחייליםראשוניעםתזרהוא
והסביבה.בקרטינגההמקומי

עמדבראשהאשרה"אקטיביסטים",שלמפקדהגםהתארגנה

אלראיז.האחיטייס, 1Sיאבושפטראסהגזיר
לחת·הגבריםהעירתושביכלעלפקדוהראשוןביוםכבר
והםהקהלמתוןלצאתנצטווהיהוידםהשוק.בכיכרקבץ
גפעולאהלא·יהרדיםבגבריםבכיכר.מיוחדתבפינהרוכזו
הםוהרצת.ההשפלהההתעללות,מידהתחילהביהודיםלרעה.
כשהגרמניםלכיכר,מסביבלרוץברכיהם,עללכרוענצטוו

בחגן·מהלומותשלברדעליהםמרדידיםהליאטיםוהבריונים
ליד.דב,אובכלבמקלותרות,

הוכנסוערבלפגותאחרי·הצהריים.עדנמשכהההתעללות
לבית·הכגסת.היהודים

יהודיםגברים 180הוצאוחש"א)בתמוז 'א(ביוני 26ב"

הריסותנמצאועליובשוק,גדורלמגרשוהוכנסומבית·הכנסת
פרוץלפגיקצרזמןנהרסהאשרהרפאבוסלבית,הכנסייה

חיפושיםהליטאיםנלוויתהגרמניםערכומנונאותרהמלחמה.
שהיולאלהצורפואשריהודים 30ערדנמצאוהיהודים.בבתי
מכוניותעלהגבריםהועמסור·הצהריים nאחמשבשעהבשוק.

רפישמוגטי,החווהבקירבתלופלבגן,בדרןלעירמחוץוהובלו

הסובייטים.על·ידיהוכנואשרטנקיםנגדחפיררת·מגןהיוסם

לפיהחפירות.על·פיעפרסוללתלהקיםאולצוהיהודים
עללעלותצריכיםלמוותהנדוניםהיוהגרמניםשלתרכגיחם
התקרב,הערבהחפירות.לתוךוליופלהכדוראתלספוגסוללה,

לסייםביהודיםהאיצוהרוצחיםמרננה.חיתהלאערדוהסוללה

עלהתנפלוהםיומם.עבודתלגמוררצוכיהעבודה,את
מהר.לעבודאותםאילצוובעיטות,מכותובשגאות,היהודים,

למרחקים.הדהדוהמוכיםזעקות

שלבקבוצותמובאיםהיהודיםהיוהסוללה,שהרקמהלאחר

ופגי·החפירותאלכשאחוריהםהסוללהעל·מוצביםוהיועשרה
מתוןבפגיהםקוראהיההגישטאפרמפקדהיורים,לפלוגתהם

שלפקודתולפילהורגמןצאים"אםת :דיגם""פסקאתהנייר
חיילים 20כ·שלקבוצההגרמני".בצבא ;גפעתםכיהפיהרר,

גורהלמורת,נפגעשלאמיבהם.ירדההיתהמשטרהואנשי
מגתלגלותהגרויותהיוכןהפעם.ערדהגישטאפראנשיעל·ידי

עלהיההסוללה,עלגרויותשנשארובמקרההחפירות.לתוך
הגוויותאחולזרוקהסוללה"את"לנקותחדשהקבוצהכל

יהודים.מאמתייםלמעלהנרצחוזהביוםהברד.לתוך
 :פרטיםכהמלהזכירכדאי

שהואשמוליטאים, soכ·שלקבוצהגםצורפההיהודיםאלא.
במקרםהורכבהמדי.גדולזהמספרנראהלגרמניםבקומוניזם.

ותרןאליה,נקראמהליטאיםאחדרכלןעדת·חקירה,מעין
אלצורפו 20כ·איש. 30ל"מעלשוחררוביותרקצרזמן

מקום.באותוןגקבררהםגםנרצחוהיהודיםאחריהיהודים.

הלכוואביר 12בךילדוכבים.אבותהיוהיהודיםביןב.

הגורים.קבוצתבמספרהעשיריהאבהיהוהגהיח,דדבוקים

אביו.עםיחדלמותלושירשוהגרמניםלפניהתחנןהילד
קבוצהמתוןלהוציאוהסכיםרחמיםנתמלאהגישטאפומפקד

היל.דאתבמקומרולהכניסיהודיזו

ראשו·מדרגהצלב·הברזלראותיהודיעמדהיהודיםביןג.
במלחמת·העולםגרמניקציוזהיה zו.התברר,חזהו.עלבה

נודע.לאגורלולממל.והובאמהשורההוצאהואהראשונה.
לחוותמבית·הכנסתוהילדיםהגשיםהובלויוםבאותו

שריפהפרצהביוני-21ל 26ה"שביןבלילהפרישמרנטי.
הסמוכים.בבתיםגםואחזההתפשטההאשבבית·הכנסת.

נפריש·להורגהוצאוביוני 2sרב·בהצתההואשמוהיהודים
גברים. 15עודבררןימיםכמהכעבוראיש. 63עודמוגטי

אםיהודיםגבריםמלאבית·הכלאהיההזמןכלבמשך

מצאוהליטאיםהשומריםמהסביבה.ראםעצמהמקרטינגה
רעדתלפניבעזרתולמשל,כן,בהם.להתעללמיוחדתענוג

מסרהגרמנים,גירושאחריבקרטיגגהשהוקמההחקירה,
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אידהחלוןבעדראהעצרובהיותוכירריצייוס, s;בצאנטאנאס
הובילוהשומריםהשרבים.מתאי·הכלאיהודים aoכ·הוצאו
ארבעעללזחולעליהםציורהנהר,לידלגבעהעדאותם
הוכה-מהרלרדתהספיקשלאומילתחתיתההגבעהמראש
החמושיםהשומריםאותםהוליכומאוחריותרבמקלות.קשות
בררההספיקשלאמילגדה.מגדהלשחותעליהםוציוולנהר
לכלא.הוחזרוההתעללויותאחריששרדואלהבנהר.בעודו
היהודי.בבית-הקברותגברים 120נורוביולי 1sל· 11ה·בין
עליוהיהוכעונשנתפסשניסהזהבריחה.בסיוןגםהיהכאן

אחרון.נורההואהנרצחים.גוויותאתולסדרלבורלרדת
משפחותבניוילדים,נשים 20להרוגהוצאואוגוסטבאמצע

לכן.קודםשנורר-15ה

וטילזיט.מממלשבאוגרמנים,הרצחמבצעיהיוכאןעד
ביהודיםלהתעלללהםניתןשמירה.תפקידיימלאוהליטאים

"מסו·השמדהביצועבעתאןולרצתם,מוותעדלענותםוגם

היורים.בכיתתגרמניםרקהיודרת"

המחוזמושלאצלפגישההתקיימה 1941אוגוסטבתחילת
ראששדוויטאס,המחוזמושלננחרבגפישהבקרטינגה.הליטאי
במחוזהבטחוןמשטרתמפקדפיקטןצייס,קרטינגהעיריית

מפקדפטרארסקאס,המשטרהמפקדלוקיס·יאקיס,קרטיגנה
הגישטאפו.ובא·כוחבמחוזה"אקטיביסטים"

האוכלוסיהכלכלתגםביניהןהמחוז,שלשרנותבעיותנדרנו
הנשיםאתגםשירצחובליטאיםהאיצוהגרמניםהיהודית.
וביוכןביןכילהאכילם,כדאילאשהריהיהדוים,והילדים

אתבעצמםשיבצועלהם,הציעוגםהגרמניםבדים..עראינםכן
הרצח.

ממרכזםהוראותכןעללהםשאין ,הסבירוהליטאים
התקשרבינתיים .למחרהתשובהמתןאתדחוהםנקובנה.

אחר·שמסרוכפיבקוננה,המשטרהאגףעםהמשרטהראש

גםאןוילדים,נשיםרצחלבצעהחלטהשאין ,לואמררכן
ק"בלרהליטאיםבידיהם.נשארההרבירהלכן.מתנגדיםאינם
המועדוהילדים.הנשיםרצחאתלבצעוהתוכננוההצהעאת

ספטמבר.לתחילתנקבע
וילדיםנשים 120קבוצתרציחתחיתהבימוחדאכזרית

ישישיםשלקטןולמספרלילדיםלנשים,ספטמבר.בתחילת
נשלחושאבות·המשפחהתמדינאמרבפרישמונטי,שנמצאו

אותןשיצרפותבעו .הנשיםנרפ.דבמחנהנמצאיםוהםלעבודה
והןאושרהשבקשתןלהןנאמרספטמברבתחילתלבעליהן.
והקשישיםהילדיםהנשים,כלבעליהן,עםלהתאחדתורשיהנ

לפירפואית.בדיקהלעברושעליהםלהםונאמרגבררן,ורכזו
בצאתןהחוצה.רירצאתגבורן,מתפשטתאחתכלחיהתתרד
הםרצח.רמשרלהבישיכוריםליטאים,שרטרי·עזרלהןחיבר
ב,שן·ארתןמכיםהירצארת,המנשיםאחתכלעלמתנפליםהיד
הזמןכלוכידונים.סכיניםבהןרתרקעיםברזל,רמרטרתטים

ש"טיפרל"מאחרומ.ראה.אתוצילמוהגשיטאפראנשיעמדר
חוסלולצילומים,דורשמשהיהיותרנתמשךכזהאינדיבידואלי

ניריה.השארכל
המוני"טבחבספרשפורסמהקנררת·האחיםברשימת

 :הבאיםקבררת·האחיםמופיעים ,'בחלקבליטא"
מספר ; 1941ארגרסט-הזמןהיחרדי.נית·הקרברת • 1

 , 356-הקרבנות

קרטינגהשביןהישןלכבשיימיןבצדקררstיצייאי,חרושת , 2

-הקרבנותמסרפ i 1941ירני-ירלי-,דזמןלפרלאנגן.
ונשים.גרבים 700

רנראז·סמילגיסלוקיס·יאקיס,פראנאסהידהרוצחיםמנהיגי
שינסקאס.

מקוררת

אולשוונג.שרגאעדות

באולם.המשפטדוייח

בליטאלמדעיםדא,קדמיהדר.צאתא,יאוסףמאשימות','"העובדות

הסובייטית.

קרינצ'ין

) KRINcINAS ( 

מפרסברל,צפונית-מזרחיתק"מ 8ליטא,שלבצפונהכפר
נירז.יבמחוז

יהודים. 37נקרינצייונרשמו 1923בשנתהתושביםבמפקד

יהודיות.משפחדת 5בכפרחיוהשראהבשנת

על·שנקבעהמיוחדת,ועדת-חקירהקבעה 1945במאי-22ב

ברצחןהמקוםתדשנישמביןהמקדמית,הסובייטיתהמועצהידי

היודים,שלשמפחדתחמשהמקומייםועוזריהםהנאציםעל·דיי
אלאנקרינציין,נרצחולאהםוילדים.נשיםגברים, 21זבחן
בורר.ושםלפוסנולנרר,הרע

מוקררת

 , 118-117עמי ,'בחלקבליטא"המוני"טבח

קרקינובה

) KREKENAVA ( 

הנהרגזותעלפרניבז',במחוזעיירההיאקרקינרהנ
יהודיות.משפוחת ()6כ·בהחיוהשראהבשנתנן$רויאזיה.

קרקי·היודיניסרנרית·המרעצרת-גרמניהמלחמתפרוץעם
הראשן·מלחמת·העולםימיאתזכרוהםלרוסיה.לברוחנונה
מהלהםניבאליבםברוסיה.מקלטמצאוהבורחיםכאשרנח,

לאאשרהליטאים,הלאומניםמידינקרקינונהלהםמצפה
ביהודים.הנקמהורצוןשנאתםרגשותאתהסתירו

הםהעיירה.אתעגלותידם.עלהיהודיםיצאווארכהבשררה
ה"אקטיביסטים"על·ידינעצרואכןפונינז.יעדלהגיעהספיקו

גרמניםהיוכברחזרוכאשרינרבה..לקרקוהוחזרוהליטאים
ריכזומידבה.השתוללומזדייניםליטאיםוכנופיותבעיירה

תחנת·שלידבבית-המעצראותםוכלארהיהודיםצעיריכלאת
לדין,זררדר·ביינושלדיןיצחקמהעיירה,יהודיםשניהמשטרה.

הליטאימהמשמרוביקשוהעצוריםלקרוביהםמזרןהביאו
במקרם.והמיתוסבהםירוהשומרים,להםלעגולאנשים.למסרו
מבית·הרציארםאחזולילההבחוריםאתעיבראחדיםימים

הובאהאחתקבוצהקבוצות.לשתיאותםוחילקוהמעצר
והקבוצהההר,עלפעלזער")יס nגל("זעםהכומר"ל"שדות
אילצותנן$וויאזיה.ונהרהאבןגשרשביןלשדה-חשביה
וקברוםוהמיתוסנהםירוואזקבריםלעצמםלכרותאוםת

נשיםאבות,באזניוהדהדורמחוקנשמעוהיריקלוותבמקום.

בבתיהם.וחסרי·שיענבהליםשהצטופפווילדים,
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יהודיותזעירותקיבצוהםלנשים.גםבספלוהרוצחים
אותןועינואותןאנסוושםלמרתףאותןסחבוסוברת·רמאה,

למורת.באכזריות

ונבוארמבתיהםמהיהוידםחלקגורשוקצרזמןכעבור

הכלואיםעינוייומים.ארכלללאשםהוחזקוהםבבית·המדרש.
ללויניםקרוב·שמפהתגברתן,הידוילוין,שומלנשאו.ללאהיד

לושיתדממנווביקשהליטאילשומרגפה ,עלילהנזרכים
סכין,לויזשלףבשלילהנענהכאשרמבית·הדמרש.לזאת
דוקרו.השומרעלהנתפל
לכבישימיםכמהכעבורהוציאוהיהודיםהגבריםמרביתאת

ולסתתןגדולותאבניםלאסוףעליהםהיהשםלפרניבז'.דמ,וביל
ואזקצרזמןעבדוהםהכביש.סלילתלצרכיחצץלאבני
במקום.ונקברונרצחו

ריכזובבתיהםשנותרוגבריםמספררכןוהילידםהנשיםאת
המקוםעלרדכי.ריזוסמוכיםאחדיםובבתיםבבית·הכנסת

ואז 1941ביולי-21לעדשםהחזיןקםוצמאיםרעביםגכיסו.

להיותמוכניםולהיותהמעטיםמלססליהםאתלארוזלהםאמרר
ל"מחנה",מועברים
זרקושםבפאיוסס.שדה·התעופהלידלשדהאותםהביאו

העגלותנעלמועיןוכהרףהעגלותמןכמשמעו,פשוטואותם,
המסלטלין.עם

וצאמים,רעביםלעורם,כסותםכשרקמושפלים,מעונים,
שהספיקועדאחדים,ימיםעודלהתענותהאומלליםהמשיכו

עסקובינתייםהסביבה.יהודיכלאתבמקוםלרכזהשלטונות
הברורת.בחפירתהרוצחים

קרקי·יהודיונקברונרצחוועמוקיםארוכיםנורותבארבעה

רמפרניבז.'הסמוכותמהעיירותאחיהםעםיחדנרבה,

מצאתחילהארבעים.כבןיהדויגרק,שלוםניצלמהשחיטות
למקום.ממקוםבסביבהרגזנער·כן nראכומר,אצלמקלס

 ,פולניזקן,איכראצלמחסהמצאלמלחהמהאחרונותבשנתיים
לקרקינובההסובייטיםשחזרואחריובודד.קטןבמשקשגר

גנדנלחמהאשרהסובייטית,למשטרהגרקשלרםהצטרף
תפקידואתהגרמנים.עםומשתפי·הפעולההמשטרמנתגדי
היהודים.ב;רוצחיבנקמתוראהבחיים

למתנגדיעל·כןמסרההיאליטאית.אותרהכירהאחדיום
למורת.רעינוהרתפסרהרוהםהשלטון

בלי·המרבי"סבחבספרשפורסמהקבדרת·האחים,ברשימת
גזרתעלבקרקינרבהנמצאהאחיםשקברצריין ,'בחלקטא"
מטר-400כמהעיירה,אחדקילומטרברמחקז'נפרשה,הנחל

שםקבוריםלסררררילישוק.מרקקינרבהההולךהראשימהכביש
ואוגוסטיוליבחודשיםשנרצחווילדים,נשיםגברים,-200כ

 • 1941בשנת

ונרקרות

 •חולון Iב•נדר ·רין.לחהייעדרת

ראודונה

) RAUDONJ1: ( 

 ,גרמניהעםהגבולבקירבתליטא,לשבמערבהקטנהעיירה
יורבורג.לעיר-המחוזמזרחיתק"מ 23

חיוהשואהבשנתיהודים. 80במקוםבתפקדו 1923בשנת

יהדויות.שמפחדת-10כבה

יש .במקוםהיהודיםקורותעלבדוקרתידיעותלנר rא
שתיבראסיין,אוביורבררגורוכזוהועברושבחלקםלהניח
מיהודישכמהידועיהודים.רוכזושבהןהרקונותהערים

 .מאורגנתכקבוצהשבסביבה,ביערותסתתרר mברחוראדוונה

מהופלשהמקוםשחרורליוםרקובעדמעמדהחזיקוהם
 .ונרצחונתפסוהשחרורשלפניהאחרוניםבימםיממשהגרמני.

המוני"טבחבסרפשפורסמהקבררת·האחים,רבשימת

ביערלראודונה,מקרםשבקירבתנאמר ,'בחלקבליזtא"
 soכ·ובוקבר·אחיםנמצאלראסיין,דרומיתאלאונוראנה,

 ,היאהכוונה . 1944אוקטוברחודשנמסרהרצחכזמןקרבנות.

שנתפסו.היהודיםקבוצתלאותהכנראה,

רדווילישוק
) RADVILISKIS ( 

במחוזליטא,שלבמרכזהחשובהמסילרת·ברזלצומתעיר
יהודיות.משפחות-250כבהחיוהשואהבשנתשאורלי.

היודיאתכופלפחדאחז , 22,6.41המלחמה,רפוץנירם

אשרהליטאים,ומשכניהםמהגרמניםפחדוהםראדררילישוק.
המלחמה,ממוראותפחדווהםארתרת·שנאה,להראותמידהחלו

מסילות·במערכתצרמתהיותהבשלתופצץשעירםחשבוכי
הסמוכים.כ?רפיםראםלרוסיהאםלברוחניסורביםהברזל.
ואזלרדררילישרק,הגרמניםבכנסר , 1941ביוני 26 ,'הנירם
פשטוליטאים"אקטיביסטים"העירה.לחזורהירר,דיםכלנצטוו

מצאובשובםהעירה.היהודיםאתחזרהושילחובכפרים
המלה-גדולותבארתירת·גירמסומניםשבתיהםהיהוידם,

Jude עליהם.התנוססה
העינוייםהצרות,החלוהגרמניםלכניסתהשניביוםכבר

וההשפלות.
ושולחיםמהבתיםמוציאיםהיוהחזקותוהנשיםהגבריםאת

תועלת,כלבהן,חיתהשלאעבודות,נבחרולעתיםלעבודה.
לשאובהגבריםפעםנצטוולמשל,כן,ועינויים.להשפלהמחוץ
בתוךלשכבהמדרכות,עלהמיםאתלשפדןקרובה,מבארמים

תחתוהכלכות,·המדראתולייבשבטנםעללזחולהשלוליות,
אותםשהיכרהלבנים",הסרטים"עונדישלקפדניפיקוח
אותםומאלציםחרדיםיהודיםתופסיםהיו .למהרבהםוהאיצו
ראשם,עלולשימםבכיופתיהםצואהלשאוב

קבוצההובאהביוני, 29 ,'אנירםפומביות"."הצגותגםהיו

(לייסוועסהחופש""שדרתאליהודיםגבריםשלגדולה
"אקטיביסטים"כמה"אימנו"גרמניחיילשלובפיקודואלייע),
עליהםציורמשונים,בתרגילי·התעמלותהאומלליםאתליטאים
אישלרכוברעהו,ראשעלאישאותםולשפוךמיםלהביא

 'רהעיירה,שלרבהאתנטלושטן,להטוטיושאראחיועל
מעילו,שלהעליוןבכיסושמומזקנוחלקגזזובגון,יצחק

הצגותבמחזה.בהנאהרצפועמדוליטאיםמאותכממחטת·נוי,

עבודותבוחריםהיוהנשיםבשבילירם·ירם.ונשנוחזרואלה
אתלנקותצריכותהיוהןמשפילות.פחותלאאןקלות,יותר

התענגוהליטאיםהציבור.ובנייניהמשרדיםבתי·המרזח,
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הרצפות,עלשרכבותהיהודיותהנשיםאתלראותבמיוחד
לרגליהםמתחתהאשפהואתבבתי·המרזחהקיאאתמנקרת

מלרותוהשיכוריםבתים"ה"בעליכשבעיטותהשיכורים,של
בנפש.קרבנותגםחסרולאאותן.

שנחטפויהודיםשניכאשרנפל'הראשוןהיהודיהקרבן
המש·בניןלידשחנתהצבאית,מ·כוניתלרחוץנצטוולעבודה

כלוללאבשניהםמבטזרקגרמני,אליהםניגשלפתעטרח.
מהם,לאחדקראהואלהיירות.צריכיםכאלה :פלטסיבה
לוואמר~תלהביאשכןליטאיאלשלחוטוראלרביץ,לייבל
בגרמני,בערהחמת·הרצחבר.שעמדובמקרםבורלחפור

השכניםוהרגו.בלייבלירהמוכןיהיהשהנורלחכותובלי
היההקברחם.בעודוהגוףעלחולושפכרמיהרוהנוצרים

החלל.שללבושוחלקיניצבצוהנמוכההתלוליתומשפתקטן
וtזצtזראבין,יעקבסיבהכלללאנורהר·מכן nלאאחדיםימים
סלאבודקה.ישיבתמתלמידילמדן,בתור

הודיעור·הצהריים nא sבשעה , 1941ביולי B ,'ג .ביום

ומש·יהודיכלחייביםדקות 20-15שתוךהיהודייםבבתים
משהולקחתהצליחובקושיביתם.פתחלידבחוץלעמודפחתו
,·ילים nוהופיעוהשעהארכהלאלחם.בעיקרהבית,מחפצי
לקי.המכלהרכבת.רחובאלללכתהאנשיםעלציוראשר

אותםבידימואציםכשהםמבוהלים,יהודיםנהרוהעיירה
כלנתקבצומהרהעדידידים.נחשבומזמןשלאהשכנים,
כדישםלהשתהותהספיקולאהםהמיוע.דבמקוםהיהודים
וכל !לזוז :הרצחניתהפקודהנשמעהובכררוח,לשאוף
השעהמחציתתוךתכלית.ולאיזולאןלדעתבליזזההקהילה

ה"אני".אבד-והעיקרדורות,משןשנבנהמהכלאבד

זאת.ולשאתלהשיגהיהנבצרלעצמן.אהתאדוןעודלא
כשהםהשתרכו,וטף)נשים(גברים,נפשמאותכשששלמחנה

עלהלכוליטאים"אקטיביסטים"למיניהם.צרורותעמוסים
בעדהודוחקיםצועקיםבידיהם,נטוייםרוביםהמדרכות,

והאומללה.האבלה
לעמו.דנצטוובולמקוםשהגיעושעההלילה,ירדכבר
נכוןאלידעלאאישונאנקו,נאנחוהמבוגריםבכו,הילדים

לאנשים,נתחוורקלהשעהלאחרצפוי.ומהלהתרחשעומדמה
הצבאשלוהנטושיםהישניםבקסרקטיני·העץכאןיגורוכי

הליטאי.

בשוםבואלאסור :חדשותגזירותעליהםנחתומהרהעד
ונשיםגברים-המבוגריםכל ;הנוצריתהארכלוסיהעםמגע

נציגותהרקמהנמקךםבושרנות.לעבודותיילקחו-צעירות
למחרתפלוגת-עבדוה.יצירת-דאגתםוראשיתגברים, 5בת

משמרבלווייתונשים,גבריםלעבודהיצאובבוקרהשכם
להתקיןנצטוווילדים.בימיםבאיםגבריםהנשארים,מזדיין.

שניעמדוהשערלידהמחנה.אתלהקיףדוקרני,גדר-תיל
לפעמיםנענהליטאי,המחנה,מפקדוליטאי.גרמני-זקיפים
להביאעל·מנתהעירהללכתלהםוחידשההיהודיםלבקשת
על ,,,·ןגמאוצהובטלאילשיםנצטווההולכיםמזון.מצרכי

היואלופקודותהמדרכה.עלללכתלהםהיהאוסורהבגדים,
היהאי·אפשרברם,העירה.בכללללכתהרצוןאתנוטלות
מצליחיםהיולעתיםלהביא.מוכרתיםמצרכי-מזוןללכת.שלא

שםומוצאיםחדש","דיירבידינתפסטרםאםהביתה,לקפוץ

השודדים.מעינישנעלםששר,דמשהר
כשכלאחר·הצהריים, 4בשעהביולי), 12 (בתמוזז 11יבשבת,

המחנהבחצרמכוניתהופיעההעבודה,מןחזרוכברהעובדים

שהחליפולאחר.בכירים.גרמניםקציני·צבאשנייצאווממנה
שש·מבניהגברים,כלעלפקדוהמשמר,אנשיעםדברים
בשורההגבריםאתהעמידו .החצראללצאתומעלה,עשרה
ייחסוהאנשיםלמשלח·,,,.ואחדאחדכלשאלהקציניםואחד

בבעלי·מעונייניםהשואליםכיסברושכןלשאלות,חשיבות
פתאוםנהפכההעדהוכלמקצועלעצמובחראחדכלמקצוע.

שר.מעיותרארןלאהדברונו'.כובעניםחייטים,לסנדלרים,
"כולם :באמרוי,דבמחיכולםאתפטרהגרמניםאחדדקות.

לאלדרכם.ונסעוהמחנהאתיצאוהקציניםקומוניסטים".
לחצר.לצאתנדרשוושובלמעונותיהם,לחזורהגבריםהספיקו

ובחמת·שלרפיםבאקדחיםהתפרצוהליטאיםאנשי·המשמר
שםנשארלאאםבקסרקטינים,פינהכלובלשובדקורצח

החצר.אללצאתהורשולאהנשיםהדלתות.אתוtיגרומייזזהר,
פניהם.נגדרעהכיהרגישוהםהגברים.בקרבבהלהקמה

החצר.מןטררים·טרריםהגבריםכלהוצאודקותכמהכעבור
שלידיהםעלנישארללכת,יכלושלאזקנים,שניים·של·רשה

ראו.לאשובהגבריםאתצעירים.
עליהם.מידעלהשיגדרךכלהנשיםחיפשוליקיריהןבדאגתן

השומריםתשובה.להןלתתירכלנישחשבומיכלאלפנוהן
ליטאיםגםהיואחרת.תשובהיוםכלנותניםהיוהמזדיינים
סיננרכאילוהתייל,לגדרותעדמתגנביםהיואשררעי·לב
נימספרים,היוהםמהגברים.דרישת-שלוםלמסורעצמם
מבקשיםואלהשוניםבמקומרתעובדיםהגבריםאתפגשו

במצרכילהחליםפשיוכלונדיובגדים,חפציםלהםשישלחו
 .•להןשהיהמה.כלבשמחהלליטאיםמסרוהנשים ..מזון

ערדנורוהגבריםשקר.היהזהשכלהוברר,זמן·מהנעבור
נשארוהיהדוי.בית-הקברותבקירבתבחורשה,יוםבאותו

מהעבודה.לחזורשאיחרוגבריםאותםרקבחיים

ניום·האזנרהבתמוזהי"זיךםאתקבעוראדווילישוקשרידי
הם..ואחיבעליהם,לא,בותיהם,

החייםבמהלןיסודיתתמורהחלההבעליםאבדןלאחר
מזרןולהביאהעירהללתנהרצוןאפילומהנשיםניטלבמחנה.

שםהכאבנאנקו.לאבנו,לאהנשיםעליהן.ירדכבדאבל
היחידההמשענתהיוששרדוהמעטיםהגבריםלגרונן.מחנק

יילקחוהם .שגםגדול,בחפדשרויותהיוהנשיםברם,במחנה.
מהן.

ונתקעולרוסיהשבוחרברים·גהמחנהאלהובאולזמןמזמן
נדיהיהכזהורע.גמאבמחבואם,שנלכדוכאלהארכים,·בדר

שלזיקבנשיםחלףמשמע, !.חייםיהודיםבמיאים-לעודד
לגר·להאמיןהתחילובחיים.עודםבעליהןגםשאוליתקווה,
הםועתידיםלעבודהוים.הגבנלקחואכןניולליטאים,מנים

לחזור.

ישקהשניהםרשםבחזרים,שניהיוהחדשיםהבאיםביד

על·ידיכןנקראוארזה,היההאמיתישמםאםידוע(לא
המענים.שללמשרתיהםהיואלהשניה"אקטיביסטים").

ניאםאימתם,ומטיליםמתרוצציםהיובידיהםגומי-באלות
אףמעשה·שר.דבכלהללושלה.לקםהיהרבממש.היכרלא

מהנשיםשנלקחוהם,הנרצחיםבגדיכישלבשו,ב.בגדיםהכירו
העבודה".למקום"להעבירםעל·מנת

שקים 1$היאחדחפצי·הערן.כלמסירתעלגזרואחדיום
שימסרוהזהיררבקולרת·פראהתרוצץהמחנה)מןנעלם(השני
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במ.סדם.להיירוחדיו.אחת-שמהרשיסתירמיוכלהכל,
כסף.שלכףאפילובידיהןלהשאירפחדוהניזtים
למקםוהועביררםהוילידםהנשיםאחהוציאוידםאוחר

קםרקםיגי·גםברדורילישרקהיוהעיירהמןירחוהרחקאחר,

פרצההשבוייםביןסובייטיים.שבריי·מלמחהשרכבובהםחרמה,

להחליף''טוב"זה'זtהיהומצאוהרוצחיםחיזtברטיפוס.r.יגיפח

הנשיםשללמחנההשברייםאחלהעביר :המחברתאת
"אינניבטיפוס.הנגרעיםהשבוייםלמחנההנשיםואתההירדירת

ררפאת·השינייםהעדה,אדמות-רתדה"חייבםילמייודעת
אישרהילדיםהנשים 0()5שמכלהיא"עובדה-סוקרפולה
שהיההתברואתילידעחרדותקרהזהאוליבטיפוס.חלהלא

 "!נסרקנם,זההיהואוליהיהודיותלאמהרת

בלב.דבמשמרהסתפקובגדר·חייל.מרקפיםהידלאכאן
אתמעיריםהיובברקוהשכםליטאים.רקהידאבשי·המשמר

מעבדוה.פטרריםשהידאלהאףבקימההידחייביםהכלואים.
עלדרפקהיהכמגלבהמחנה.כלאתמעירשהיהחראישקה

רפררציםנבהליםהיוהתינוקותהשולחנות.הקירות,הדלתות,
וביללה.בבכי

ואפילוזה,לאורח·חייםלהסתגלהתחילוהנשיםאןמרזו,
היוהרובשעלהשיכוריםה"אקטיביסטים"שלל"נארמיהם"

אילצוהםבלילה.אחת·עשרהאועשרבשעהמפקדערוכים

אידולשמועהחצראלאוהמסדרונותאללצאתהנשיםאת
שהיהודים ,בכןמסיימיםהידרכרגילומגדפים,מחרפיםדם.,

ככלבהםלעשרתרבכוחםהיוצרביד·כחומרבידיהםחינם
ככלבי·הפקר.היהודיםכינפשם,שחחפרץ

ברשותקואופרטיב.מעיןנוצרבמחנהלהציק,החלהרעב
חלב.ירקות,לחם,במרוכזהעיירהמןמביאיםהיוהמחנהמפקד
גםסודרבנצרכים.לתמוךכדיהספיקהקרארפרטיבשלהררוח
האמצעיםבעלימרק.מבשליםהידידםרירםמשותף,מטבח
הנצרכיםאחלבייששלאכדיחינם.קיבלוהאחריםשילמו,

המרק.מנתאתמקבלהכלל,מןיוצאללאאח,דכלהיה
במטבח.עובדותהידבחורה,אשהאשההנשים,

לודר·דרושיםהוקסרקסיניםהואיל :הדויעובאוגוסט 26ב"
נודע,שעותכמהכעברו .לז'אגרהיהודיםאתיעבירומאכט,

שאורלי.מחוזיהדוילכלהריכוזמקומותיהיוושאורליז'אגרכי
המרע·לכלכיבקבעםלז'אגרההעברהאתעוזררהשלטונות

לשאוולידווקאלנסועהרוצהכלחינם.הסעתתינתןברים
נפלהבמחנה .העירנוחשלטראלושירןבבקשתלפגרתצריך

פחדאחדכלברעהו.אישונמלכוהתרוצצוהאנשיםמברכה.
רקנסערלשאווליעצמו.דעתעלולהחליטבידו,גורלוליטול

עברו ,לערןמאוחארבעהגדול,הרובבודדות.משפחות
יחדכיפור,יוםלמחרתבאוקטובר, 2ב·שםניספרהםלז'אגר.

עיירות.מכמהלשםשהובאוהיהודיםכלעם

הראשוניםבימיםהובלוחלקםשאורלי,לגיטושתגיעואלה
מצאוושםקוז'ייעראלשאורלייהודיעםיחדספטמברשל

אימיםשנוחשלושעשובודדותמשפחותרקוקבורתם.מותם

·~אורלייהודישרידיעםיחדנתגלגלו 1944רביוליבגיטר,
ממחנותחייםיצאוראדרוילישוקמיהודיבודדיםרקלגרמניה.

לברית·המועצרחשברחומאלהכמהגםבחייםנשארוהריכוז,
ליטאים.אצלהסתחרראר

המוני"טבחבספרשפורסמהקברוח·האחים,ברשימת

ראדווילי·בחורשתנמצאשקבר·האחיםנאמר ,'בחלקבליטא"

הדרךאםעלהעיירהממרכזאחדקילומטרבמרחקשרק,
הנר·מספר ; 12.7.41-הרצחיוםראדווילישוקמ-ונקישקיס.

 •-300כ-צחים

מקוררת

יהודית ; 1716/1590רשם""דיארכיוןגרלזשטרק,י.שלעזרתם
פולהד"ר ;לזרוב·ריניקחרה ;דמת·גןגולזשטןק·בדקל·דארבני,

םתח·תקרה.טרקו,

נמונליס)(ע"נרדווילישוק
) NEMUNii:LIS RADVILISKIS ( 

לטביה.גבוללידבירז',במחוזליטא,שלבצפונהעיירה
כלליתאוכלוסיהמחרךיהודים 205בההתפקדו 1923בשנת
נפש. 723בת

אשרהמיוחדת,הררעדהשחיברה 24.5.45מיוםבמסמך

על·כינקבעהסרבייטיח,המקומיתהמועצהעל·ידיהוקמה
הכיברשבימילמררתברורשוניםאזרחיםשמסרוהעדוירחסמך

יהודים.שלשמפחות 15ועונו,קשרתשהוכואחריהנאצי,

במחיצתארבקתי·רוביםבמכותהומתו 6גילעדילדים
בררו.- 6לגילמעלילדיםאבנים.עלראשיהם

שירמא·אלברטאסהמשתתפים,אחדמסרהיהודיםרצחעל
ביו . 1948בארקטרבר 9ביוםבביח·המשפטבהעידרליס,

ה"אקטיביסטים"אסדרהגרמניםבואלפנישעודסיפר,אר t:ה'
שרצחולאחרהסובייטיים.במוסדרתוהעובדיםהפעיליםכלאת
s ב·למורחירדקומוניסטיםo גםהיורביביהםדירתואזרחיםד

ליהודים).מתייחסשזה(כמובןרזקניםילדים
המרבי"טבחבספרשפררסמהקבררח·האחים,ברשימת

 :כדלהלןקבר·האחיםמופיע ,'בחלקבליטא"
מהעיירהאחדקילומטרסקאמאראקאי,יער-המקום

-הזמן ;בירז'שלליערבכירדןנמונאליס·רדררילישקיס,
נשיםגברים, 80-70-הקרבנותמספר ; 1941אוגוסט

וילדים.

ודייק
) RADEIKIAI ( 

מעיר·צפוניח·מזרחיתק"מ 11ליטא,של iבמזרחזכפר

ארטיאן.המחוז

רובםיהודיות,משפחותכע·שרבהחיוהשואהנח t:בי

כגורלהיהוגדולםלארטיאן'זL-הרעבררלהניח,ישחקלאים.
 .אוטיאןיהודי
ארטיאן) :(ראה

רוגובה

) RAGUVA ( 

במפקדפוניבז.'במחוזליטא,שלבמרכזהנמצאתורגונה
היהרדיםמספריהוידם. 592ברוגובההיד 1923שלהארכלוסין

נפש. 500עלכנראה,עלה,לאה·;;ראהב•.:.זנת
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במקרםכברומצאר , 26.6.41 ,'הנירםלעיירהבכנסרהגרמנים
שלטונותלרשותדברלכלעצמםשהעמידוליטאים,שלארגון

ההידוים.להשמדתובמיוחדהכיבוש,
כברהגרמנים.בראעםהתחילהלאברדגרבהיהודיםשנאת
ביהודים,ליטאיםשלפרעותבמקרםנערכו 1939/40בשנים
מנערמוגבריםכרחרת·משטרהרקליטא.בכלהיזהרשהדם
דם.שפןבעד

אלהרכלהיהוידםהצעיריםהיוולרצחלמעצרראשונים
הסובייטי.השלטוןבמוסדרתכלחשרקשוריםהיואשר
עלהובאהאוגוסט,באמצעמררגרבההרצאההקהילהכל
שם.שהוקםבגיטרושרכנהפרניבז'לעיר·המחרזוזקניהילדיה

באוגוסט-25--24בבפאירםט 1פרניבזיהודיעםיחדנרצחוהם

תש"א).באלול 'ב'-א( 1941

מקוררת

ילים, 1םםאליהר ; 1219/17שרם","ידארכיוןגן,יעקבשלדערתם
פאירם.

פרנינז') :(ואח

רודאמיו
) RUDAMINt ( 

ק"מ 7סייגי,במחוזליטא,שלהקיצוניכדררםעיירה
עשרותכמהבתקסבהיהודיתאוכלוסיהבההיתחמלאזדיי,
יהודיםשלמשפחותעשרותמנהערדחיובסביבהמשפחות.
חקלאים.

הגרמניםפרלין.עםליטאשלהקודםלגנרלסמוכההעיירה
בריה"מ,עםהמלמחהשלור.אשוןנירםררדאמיןאתהפציצו
מבתיכמהבעיירה.כברהיו , 22.6.41יום,אותרשלרבברקרר
בנפש.קרבנותגםוהיובהפצצהנשרפויהודים

היועבר.לכלהיהודיתהארנלרםיהברחההקרבותפרץועם
בידם.·עלהלאהדבראבללרוסיה,דרךלהםלפרוץשניסר
היהודיםהתחילוהלאה,מררדאמיןהתקדמהשהחזיתאחרי
לבתהים.לשרב

והתעללושדדוהם :הליטאיםהפורעיםכברשלטרבעיריה
בתי·השימרשכביקרידר,חרברת,בכיבודהעביררםביהודים,

העבודותמןלהיפטרמרצא·מהאחרת.בזריהעבוהדובכל
נאסראשרהיהודים,החקלאיםאצללעבודללכתהיההאלה
לא·יהרדים.להעסיקעליהם

בגדיהםעללענודהיהודיםנצטוולפיהפקוהד,פורסמה
מותרליהודיםנינאמר,בהודעהמגן·דרד.נצררתהצובטלאי
חמאה,לרכושלהםאסוררניבסיסייםמצרני·מזרןרקלקנות
מרות.דיבר-זדהרואהעלהעובררבו'.סוכרשמן,

שלכברפיהעםגרמניםנמהמלאזידיבאריוליבאמצע
אתוהיכרהרכושאתשדדוהיהודים,בבתיעברוהםליטאים.

שלקנםהוטלההיודיתהארכלדםיהעלרצח.מכרתיושביהם
להורג.ייצא-ישלםשלאמיכינמאר,לגולגולת.רובל 500

עבורגםשילמוהאצמעיםבעליהכסף.אתשילמוהיהודים
גיטר,מעידהקימושברעותכמהכעבורלהם.היהשלאאלה,
ובבתיםבבית·הדמרשרםגררםמבתהיםהיהוידםאתגירשו

דירותאתהליטאים.שללמחצה,חרביםאחדים,קטנים
הליטאים.מידתפסוהיהודים

בספטמבר-15לעדנמשכהררדאמיןביהודיההתעללות
הקטניםהישוביםהיודיואתאותםגירשויוםנאותר , 1941

הזקניםואתברגלהוליכוהצעיריםאתללאזדיי.שבסביבה
מעלקשישיהודיכהן,מרדכיר'העירלרבבעגלות.הרשינו

המקומיתהמועצהראשבעגלה.לנסועהיושרלאששים,גילל
 ...בעגלהלשבתלוירשהגחונו,עליזחלהרבאםכיהודיע,

המקומיבגיטררהרשיברםללאזדייההיוידםאתהביאו
גםלאזדיי,יהודיעלנוסףכלואים,כברהיושםבקטקירשק,

היהודיםשםישברשברעותכשישהשבסביבה.הישוביםיהודי

ההרוסיםהביתחורבותאתלבקרתאילצרםאיומים.בתנאים
במר·(י"ג 1941בנובמבר-3באחרות.קשרתעבודותולעשרת
סמרך,ביערבקטקשירקשהיואלהכלאתהמיתרתש"ב)חשוון

ניסררביםיהודיםהוחזקו.שבהםהצריפיםמןכקילומטר
נתפסו.הםהניכושימינמשןאבלאיכרים,אצללהסתתר

מהכפרקלרראריםקיהאחיםרקשרדךבחייםנחרץ.גורלם
הי".דהכהןמרדכיר•מרדדאמין,הרבבןגדליהררכןםברבדוה

ונקוורת

ירושלים. ,כהןגדלידהלזrזעזרתו

 nרוזאלי
) ROZALIMAS ( 

-40כמפוחקי,דרומיתק"מ 9ליטא,שלבצפונהעיירה
פרניבז'.מעיר·המחרזצפוניתק"מ

(במפקדיהוידותשמפחות-30נבהחיוהשראהבשנת

יהודים). 173בהבתפקדו 1923בשנתהתושבים

לפרקרריהועברוחלקבמקרםנרצחוררזאליהמיהדויחלק
 .) 4:6,1941 (תש"אמנחם·אבבי"אהמקוםיהודיעםיחדונוצח

(ראודונדוואריס)הויף""רויטער
) RAUDONDVARIS ( 

צידישניעלקרבנה,מעיר-המחוזק"מ 9נמצאתהעיירה
הנ~רריאז'הנהרמשתפןברבמקרםקרבנהי-ררבררג,הכביש

לניימן.
חיוהשראהבשנתיהודים. 55במקרםבתפקדו 1923בשנת

היוידות.משפחותכמהרקשם

שעלהגשרוחבלגרמניד-.בריה"ממלחמתפרוץעם
דנהרס.הנ~רריאז'ה

קרבנה.ידר.דיכגורלכבואההיההעיירהיהודיגרול

רומשישוק

) RUMSISK:ltS ( 

ק"מ 19הניימן,נהרעלשרכנתליטא,במרכזעיירה
קרבנה,לעיר·המחרזךררמית·מזרחית
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פררזsןנישרק,לאסיריםמחנה·הכפייההיההעיירהבקירבת

ה"אקטיביסטים"על·דיישנעצרויהודים,הרבהברנכלאואשר
בדרכים.

משפחות soכ·השראהבשנתישברעצמהבררמשישרק

יהודיות.

בשנתררמשישרקיהודיקוררתעלנזרקותעדריותאיד
 :כלשרבןאותןונביאמקררותכמהלפנינוהשואה.

המרבי"טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימתא.

מסביבהנמצאיםקבררת·האחים,צויינר ,'בחלקבליטא"

 :כדלהלןלררמשישרק
-30כפראוריאנה,נהרשלהימניהחרף-המקום . 1

יולי-אוגוסט-הזמן ;הנהרמשפןיותרנמוךמ'
 . soכ·-הקרבנותמספר : 1941

צפונית·מערביתמ' 70פבאליאי,הכפרלידיער . 2
רומששיו-קמהדרןמ' 40רפארריאנה,מהנהר

-הקרבנותמספר ; 29.8,1941-הזמן ;פבאליאי
וילדים.נשים 90

מהעיירהצפוניתק"מ 5כ· :פררזsונישרק-המקום . 3

מחנה·הכפייה,שלהמנהלהממבנימ' 50ררמשישרק,

 4.9.1941-הזמן ;והיערהעציםמנסרתבתבקיר

 253- 4.9.41ב"הקרבנותמספר ; 1944באביברכן

נפש. 270- 1944ובשנתוילדים,נשיםגברים,
ורמשי·בעיירותנרצחו 29.8.41שכירםמפרטיאגדדר"חב.

 197ר"יהודיותנשים 765יהודים,גברים 20רז'ז'מירשוק

גברים 247בפררראנישוקנרצחו 4.9.41ב"יהודים.ילדים

נפש. 253ביחדיהודיות,נשים 6ר"יהודים

 ) 118עמ' ,'ב(חלקהקטנההליטאיתהאנציקלופידהג.

והלאו·ההיטלריסטיםרצחו 1941/42שבשניםמוסרת,
ררמשישוקמתושבי 4ooכ·המקומייםהבורגנייםמנים

המערכת).הערת-ליהודיםהיאשהכוונהספק,כל(איד
בבית·הכנסתשחיתה("י~רצייטן"),הזכררןימיברשימת.ד

צוייזשוחט,מ.לשעבר,השמשעל·דייושהובאהבקרבנה

(בשנתבאלולי'חראררמשישרקלקדושיהזכררןשירם
 .) 2,9.41זההיהתש"א

ריטובה

) RIETAVAS ( 

חיוהשואהבשנתטלז.במחוזליטא,שלבמערבהעיירה
יהודים.-400כבה

אתריטרבהיהודינטשו 22.6.41ב"המלחמהפרוץעם

 , 23.6.41חירם,למחרתהסמוכים.בכרפיםמחסהוחיפשוהעיירה

כלכמעטהעיירה.אתהציתונסיגתםלפניהורסים.עזבו
באש.עלוהיהודים,בתילרבותהעיר,בתי

ועדוהקימומידהתארגנוהליטאיםה"אקטיביסטים"
ריטרבה.שלהבכיר)(הכומרה"קלעבאנאס"עמדשבראשו

אתהמחייבצרהוציאהרוע,דעל·ידישמ,נההעיר,ראש
לתתשאסרוצוויםפורסמוכמר·כןלבתיהם.לחזורהיהודים
רכושו.ייעקל-זוהוראהעלשיעבורמיוכללהיודי,מחסה

בעיירה.שהיוהיהודיםשלרשימותערכההמקומיתהמועצה

לעבודה.יוםכלנשלחורהגבריזנ

אותםעצרומעבודתם,הגבריםחזרוכאשר , 26.6.41 ,'הנירם

אקדוחיםעםמשולהבים,ס"סאנשיגדול.לגורןרהכניסרם
הםלהרגם.ואיימוהקיראלהגבריםאתהעמידובידיהם,
מיניכללבצעאותםאילצווכן ,במעגלהגבריםאתהריצו

נמכרת.ל,רתהמוצלחתבלתיתנועהוכלספורט","תרגילי
שהקימומחנהבתרןלרכזהחלו , 27.6.41בבוקר,למחרת
גברים,-ריטרבההיודיכלאתאוגינסקיהגראףשלבאחוזתו

ארכלללאהוחזקוימיםשלרשהוחולים.זקניםילדים,נשים,
ודגיםצנימיםהמחנהלתוךזרקוהרבייענירםר'זtתייה.
האנשיםהאדום.הצבאבמחסנישנמצאוומלוחיםמיובשים

שימושתוךהימנוואכלוהמצרכיםעלהתנפלוהרעבים
התוצאותבמקום.הזבלבערימותשמצארריקותבקרפסארת·פת

מכאבי·בטן.והתפתלובשלשוליםלקררבים :לבואאחרולא
לעתיםביקרוה·ס"סאנשילרגע.אףהונחלאליהודים

עלכולםאתמעמידהחיתהשמרוקיתשריקתבמחנה.קרובות
תרגילי·ספורטשלה"י"מנמידבאהחיתהלרובהרגליים.
ועינויים.

הםפונידלר.שמואל ,,הרבשימשלרוצחיםמדיחדתמטרה
והכריחוהוחצר·המחנהבאמצעהעמידוהר ,זקנומחציתגזזו

ותמרחוגםהםבה.שלמדוהגמראהתפיליןהטלית,אתלשרוף
עמדוכשלאהעיר,חוצותדרךלסחבהואילצוהולעגלת·זבל

ליטאי."אקטיביסט"על·ידינרצח-במאמץ
בקומוניזם.כחשודיםהמחנהמןהוצאויהודיםצעיריםשישה

-גוברהשל , 20בן-רדיסקאנסקיפליקס :מהםשלושה
רביבהיםהאחריםשלרשתבמקרם.בררו-סמאלהונחמן , 29בן

בסכיניםנחתכולאחר·מכןבררות.לחפוראולצונץמשה
הבררות.לתוךהושלכווגופותיהם

באהואזהמחנהבתרןהיהודיםהוחזקומועטיםימים

כלאתשםשמרכזיםבנימוקלטלז'ולעבורלפנותוהפקודה
היהודים.

כלהמחנה.בשערועמדובארעגלרת·איכרים·ארבעים
הגב'והזהב.הכסףהתכשיטים,אתלמסורנצטווהיהודים

ודרשאליהניגשמכרשליטאימוסרת,פרידמן·פייבישא.
"או :להאמררצתהוכשלאטבעת·הקידושידאתלושתמסור
האצבע".עםיחדארתהשאקחארהטבעתאתלישתמסרי
כליצאההמרצחים,עיןשחמהדמהכלשנלקחלאחר
בשנים.מאותישבהברמקום,ועזבההמחנהאח.הקהילה
ואחריהםוהילדים,החוליםהזקנים,בעגלותהובלוראשונים

"אקטיביס·שלנכדבמשמרמל,ויםכשהםהאחריםכלצעדו
וגרמניםמסביבהצטופפוסקרניםליטאיםהמרןליטאים.טים"

צילמו.

למחנהלטלזשהגיעועדהתהלוכהנמשכהשעות 36

הובלוערבנאותרטלז.יהודיעםנגפשושםרייניאי,

יהודי-טלזממחוזנוספיםיהודיםרוכזושםלורישרביאן,
נפש. soo,1נ·ביחדאחרים,ומקומותנאררא.ראןטווא.ר,זאראן,

בטלז.לעבודשולחיםהיוהחזקותהנשיםאתרכןהגבריםאת

משאירתשתיבארתש"א),בתמוז(י"ט 14.7.41 ,'בנירם

משרוקיתעםלמתגיו,עדעירוםגרמנילמחנה.גרמניםמלאות

והואולהסתדרלצאתהיהודיםכלעלפקדבידו,ושרטבפיר
ה"התעמלרת".בתעלוליהחל

עםלשכב ,במעגללרוץעליהםהיהרצופותשערתשתי
חלילה,וחוזרולרוץ,צפצוףעםלקרםצפצוף,הישמע
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קרבנו·עלמשגיחשפתירעלוחיוךבידרהשוטעםכשהגרמני
מרות.עדהרכהדורש,שהואכפילשכב,מצליחשאיברמיתיר.

מריטרבה,גירשרביץיעקב·בר :ה"ספררט"קרבנותחיושלרשה

מטלז.ראיציקזרןמטררארטרריבשאולד"ר
וליטאים.גרמניםעםמשאיתבאחביולי, 15חירם,למחרת
הוצאובידיהםאתיםעםויחפיםחזקיםגבריםחמישים

מקרם.בקירבתנרצחוכולםחזרו.לאהםמהמחנה.

הגיעושרבתש"א),בתמוז(כ"א 1941ביולי 16 ,'דנירם

הגבריםהשדים.משחקהחלושרבהגרמניםעםהמשאיותשתי
ה"ספררט"תעלוליאחריאכזריות.ויתרשנאהביתרוהוכרערבו

אזלחיות.רצוןוללאפצועים,מרכים,סחוטים,כולםנשארו
-לברוחשניסראחדיםההריגה.למקרםלחורשה,כולםחובלו
הסתובבהגברים,נרצחוכאשרהזמן,נאותרבמקרם.נורו

אןלראות,תוסיפולאבעליכן"את :ואמרהנשיםביןגרמני
יקרהלאלכןמאר,דקשהאפילוייתכןלעבו,דתצטרכנהאתן
שלו".קדושבהןזאתהבטיחה'פיהרר'דבר,שוםיותר

שנתייםבןכשילדמריטרבה,אחתצעירהאשהקפצהואז
בההתבוססשבעלהבשלולית-הדםובהסתכלהבזרועותיה,

היחידיםהםכי ,אשארוכזאתקומוניסטית"הייתי :צעקה

אל !ותלייניםרוצחיםכולכם !וצדקחופשעבורהנלחמים
הקיפוח,והליטאיםהגרמנים "!ינקםלאשדמנותחשבו

ובראשילדהאתידיהבמרחנקה-לחמחכהמהובראותה
למורת.הלכהמורם
היהוגורלםלגירוליאיוהילדיםהנשיםהועברור·מכן nלא
טלז).(ראהטלזיהודיכגורל

קאזיסרמזsשקיס,סטאסיס :היובריטונההמרצחיםראשי

שמרנקשטיס.מישקהירקובאיטיס,ארליסרמ~שקיס,

מקוררת

 JC i 1322/136ןשם","ידארכיוןגישררבץי·אלתר,ינטהעדריות
 , 40/57 ,ושם""ידארכיון ,פרידמן·פייביש

רמיגולה
) RAMYGALA ( 

פרניבז'.לעיר·דמ,חרזדרומיתליטא,שלבמרכזהעיריה
שבשנתלהניח,ישיהודים. 480בהבתפקדו 1923בשנת
יהודיות.משפחות-100מפחותבמקרםחיוהשואה

אגרלרמיגרלה.הגרמניםבכנסרמתיברורמידעלנואיו
הגרמניםכניסתיום , 1941ביוני 26 ,'הביוםהיהשזהמניחים

בסביבה.ולעיירותלפוניבז'

למלחמה,הראשוןנירםכברהגרמנים,שלכניסתםלפניערד
קציןעמדושבראשםליטאים,"אקטיביסטים"במקוםהתארגנו

גרינצרריצ'יוס.רבררניוסבגדרנאסרינצאסלשעברהליטאיהצבא
הראשוןהקרבןמי.דהחלוביהודיםוההתעללויותהנגישות

בתכברפיהעל·ידיבררהאשרויינו,שלמההבררסקאיהיה
בשםסמוךמכפריהודיביתו.שמאחוריבגןליטאיםארבעה
בידיהואגםנתפסלרמיגרלה,המלחמהבפרוץשהגיעראובן,
שלבחצרוחיקבררהרהתנגדות,שגילהנירןכברפיה.ארתה
העיירה.יהודיעלנפלפחדהחוצה.מבצבצותכשרגליובית,

שללדגהנtגפלגרטקרריצ'ירסהליטאיתהגימנסיהתלמיד

לעגלהאותרקשר,הואשטיינפל.דזיסל ,,הרברמיגרלה,

אבניעלהעגלהמאחורינמשןכשגופו ,העירברחובותשנסעה
המקומיהרוקחגםנשמתו.אתשנפחעדברוהתעללהרחוב,

היהודים.כלפיבאכזריותוהצטיידגידימרויצ'ירס
יהודיות.נערותלחטוףהחלולעיירההגרמניםבכנסרכאשר
שבמקרההחדשים,המושליםמטעםהוראותהודבקוברחובות

הגרמניםמשפחתה.בניכללהורגיוצאו-תסתתרשנערה
בסכיניםאותןוחתכובנערותהתעללוהליטאיםועוזריהם
במעשהנוכחיםלהיותשנצטווהמקום,יהודישללעיניהם
עדרמיגרלה,יהודישלהעינוייםבמשכרכחושדייםהזרעוה.
לשםיתרכזוהמקוםיהודישכלהגרמניםפקודתשבאה

מקוםויעבדו.יגורוששםבנימוקפרניבז',לגיטרהעברתם
פנימה.הוכנסווהחוליםהקשישיםבית·המדר·זL.היההריכוז

בית·הרעלההמלחמה,לאחרמקומייםליטאיםשסיפרוכפי
לקפוץשניסהמיבר.שהיוהאנשיםעלונשרףבאשהמדרש

סביבשעמדוהליטאיםהשומריםעל·ידינורההחלוןזרן
הבגין.

הדרךצידיפרניבז'.לנירוןברגלהובלוהיהודיםשארכל
הסביבה,ועיירותרמיגרלהיהודימביןבחלליםזרועיםחיו

והסביבהפרניבז'יהודישלהטבחלמקוםהגיעובטרםשנורר
פאירסט.ביער

מקררות

 ..ז~קת· nפתביץ, uקלממינהשלמכתבה

נתניה.רמיגרלסקי,חייםשלמכתבו
 , 197עמי ,'בחלקליטא",·בהמוני"טבח
פוניבז') :(ראה

יסיין
) RASEINIAI ( 

-2,000כבהחיוהשראהבשנתליטא.שלבמרכזהעיר·מחרז
יהודים.

·הבאות.מםניחרזחהעירתושבינתמלארהמלחמהפרוץעם
מטאווריגפליטיםהמרביהוסיפוראי·הוודארתהפחדרגשיעל

שהגרמניםוסירפובאפםנפשםערדכלשהגיעוהקרובה,
מידעשרואסיידמיהודיחלקעירם.אתומרחיביםמפציצים
בכפריםמחסהחיפשוהרובואילולרוסיה,לברוחמאמצים
הקרובים.

שלבחוצותיההגרמניםנראו , 1941ביוני 23היום,למחרת
"אקטיביסטים",שלקבוצותמידהאתרגנוהליטאיםניןראסיין.
נהיולאתקיבלוהםהגרמנים.לרשותעצמםהעמידואשר

היהודים.גורלגםלידיהםנמסרהשארדביזהמקוםענייני
הודיעומיוחדיםצוריםלבוא.איחרולאוהגזירותההגבלות

שאינםאלהעםמגעים.איסורבמדרכות,השימושאיסורעל
ענידתובכפרים,בשוקויםמצרכי·מזרןקנייתאיסוריהודים,

ובמקרםר·כן nאשרבתהזרהוראהגב. mהחזהעללבןטלאי
צהוב.טלאילענודנצטווהלבןהטלאי

שסופקולאחרהיהתורםתלושים.לפילחםקיבלוהיהודים
היהודיםנשארוקרונותלעתיםהלא·יהרדית.הארכזלסיהצרכי
לםח.ערדנותרלאתורםבהגעישכןבידיהם,התלושיםעם

היהרדיזר,יה 1;1האר::כלרעלחיתת~הפילורהליסאיסהגרמני~;נ
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וחזרהלכפרברחהשמשפחתהגורביץ,פורמאנסקי·חגב'
התפרצושובםעםמידכימספרת,לראסייד , 24.6 ',גביום

דודים.ושניהסבאתהמשפחה,אביאתוהוציאוגרמניםלביתם
הגבריםאתלהחזירולבקשלבכותהביתבניהחלוכאשר
וישרפוהביתאתיציתואחרתלשתוק,הגרמניםעליהםציוו

צעירהעלמהאזשחיתהפורמאנסקי·גורביץ,גב'חיים.אותם

בדלתחביתמןלצאתניסתהיהדותה,עלהעדיולאופניה
ושאלארית,היאכיסברהואשם.עמדצעירגרמניהאחורית.

לחיעץהמשפחה,בתהיאכילו,כשאמרחפח.מעשיהמה

לחיחיהאחרתיהודיה,·ז~חיאאדםלשוםלומרולאלהסתלק
בקרוב.יוחזרושנלקחושהגבריםאמרגםהואאכזרי"."גורל
חריצושהגרמניםסיפרוחםופצועים.מוכיםחזרוהםואכד,

הוחכ.במירוץעמדשלאומיחכנסיחבכיכרבמעגלאותם
הרחובותבניקויהיהודיםאתהעסיקוחליסאייםהשלטונות

עומדיםשנשארווהארובות,חקירותבהריסתוכןלבניםמשברי
נשרפו.שהבתיםאחרי

מלירחחיתההאיפשוטה.חיתהלאלעבדוהההובלה
חיהבשבילםמיוחדאתגרוהמובילים.השומריםשלהתעללות

עזלהשפלהוכןהעיירהמרבוצחוקלעגזקנים,ותלישתגזיזת
הרופאים,אינטליגנטי.אדםאומעמדכבעלידועשחיהמיכל

ועינויים.לקלסמיוחדתמסרחחיוהמכובדים,ושארחמורים
כקומוניסטים,הואשמורביםונאנסו.נחטפוצעירותנשים

ונעלמו.נאסרו

מגילהגבריםכלאתחייבאשרצו,ויצארבזמןעברלא
למחנה.לעבורוהחזקותהצעירותהנשיםואת 45גילועד 16
הגבריםאח.דבית-חומותוכןהכמריםשלהגרנותאלהחיו

עםולנשיםלקששייםבבית-החומות.והנשיםבגרנו:תשוכנו
ברחובאחדיםבתיםהוקצו 16גילעדלצעיריםוכןילדים

ליטאים.שמרוהמחנהעלנימוקשס.
כךהתעללויותיהם.אתהפסיקולאהיהודיםעלהממונים

חיוסוסיםובמקוםלבניםעםעגלותלפעמיםמעמיסיםחיו
קימח,ריצה, ..."ספורט"תעלוליגםפסקולאיהודים,רותמים
בעתבקוללשירהיהודיםאתאילצוובשוטיםכמגלביםזחילה.
התעלולים.ביצוע
גבריםמאותשלושהוצאותש"א)באב 'ה(ביולי-29ב

ידוע.בלתילמקוםוחובילוםאתיםבידיהםנתנומהמחנה.

יעבדו.ושםהקרובהללאיפגיריסהוצאוכינארמלנשארים
ומלבושים,כסףדרושלגבריםכיוסיפרו,באוליטאיםשומרים

גבריםלהצרורותאתלהעבירוהבטיחוהכללהנידביקשוהם
הרוצחיםאךבעליהן,עבורחבילותחכינוהנשיםהמיצאים.

הגבריםלמסרן.למיחיהלאכיהחבילות,אתביניהםחילקו
לעצמם.שחפרובבורות,ונקברויוםבאותונרצחו

עלהעידוסימניםחרבהבמחנה.מהרהעדנודעהרצחדבר

בחיים.יותרואינםנרצחושהגברים ,כך

ובהגיעהמהמחנהאחדבוקריצאהלזארסקיפרידהחגב'
ועל·ידםחסוייםהקבריםאתראתהזוולישיקהכפרלקירבת
קלמאןבשםיהודישחייטאירעכךהנרצחים.בגדיפזורים

ולהתאיםלתקןונתבקשהמחנהמפקדאלאחדיוםנקרא
אחיו,חליפתאתבחליפההכירהחייטגברים.חליפתלמידותיו
בשליחותשיצאהליטאית,אשהגםהגברים.קבוצתעםשנלקח
חזרההגברים,עקבותעללהתחקותכדימהמחנהבשים

לקבר·הוגיעהודרשהשאלההסביבה,בכלשעברהוהודיעה

בשכבת-עפרכוסחקבר-האחיםהגברים.קבוריםשםהאחים,

התחוחהבאדמהקצתלחפורבמו·יידהשיכלהכךדקה,
לגבריםשנוסףגםנודעשם.המוטלותבגוויותולהרגיש
אלחוגםוציסוביאןשידלבהנמוקשט,יהודיהובאומראסייד
מקום.באותוונקברונרצחו

סיפורילבדותהרוצחיםהפסיקונתגלתהשהאמתלאחר
כיסיפרוהםהרצח.מהלןעלפרסיםשמסרומחםחיובדים.

להיכנסאותםומאלציםלהתפשטלמוותהמובליםעלמצווים
כמהמסרוגםחםובקברים.נוריםואזהמוכניםחבורותלתוך

סירפו,כןהאחרונים.ברגעיהםהיהודיםהתנהגותעלפרסים
ינקוםשאלוקיםואמרהליטאיםאתקיללציסוביאןשלשחרב
לרצוחיצלחיושלא ,אמרגםהוא .השפוךהיהודיםדםאתבהם
לנקוםאידידעובחייםיישארואשרואלההיהודים,כלאת

כדיכספהאתמסרהאוגוססיןשהעלמהסיפרו,גםכךבחם.

תיקברולאהראשוןבמטחאותהוימיתובהלירותשייטיבו
לפעמים.שקרחכפיחיים,

פסקולאהגבריםשלוש·מאותוברצחודו.צאובויוםמאותו
רבהאתהעירלמרכזהביאואחדיוםאח.דליוםאףהרציחות
הרופא,עםיחדכ"ץ,אחרון-שמואלהרבוסאיי,דשלהישיש

לתוכםדחפוםבורות,לחפורעליהםציווונכבידם.מורים
זקניםלמחנהמביאיםחיויוםיוםלקבריהם.חפנוואלח

הביאוהמחנה.בתוךאותםורוצחיםנימוקשטמרח'וחולים
חיים.ושרפוחובדירכלאוחושמואלובסקי,בשםאחדיהודי
חולי·אתהביאואחדיוםבחם.וירוצעירים 48הביאופעם
היוםלמחרתכאשרחיהמזעזעמחזהורצחום.ואסיידל vנהרוח
רחל·שלהכרותותורגליהבעליהאתהמחנהשוכבימצאו

זבל.בערימתמתגלגלותהמשוגעתברמןלאח'קח
לבסוףהכמרים.שלבגרנותהמחנהלאט·לאטחוסלכן

בימוקשט.לרחובשםשנותרוהמעטיםאתהעבירו
להתאסףהיהוידםכלשעלצ,דופורסםהימיםארכולא
כדיבערב,שבעבשעהתש"א),באלול 'ד( 27.8.41 ד',ביום

לקחתנצטווהםעבורם.גיטוייקבעשםבילובאי,לכפרלעבור
היהודיםאתלהרגיעכידלהם.בותרשעודמהכלאתאתם

הצעירהרופאת-הילדיםאתראשונהלשםהעבירוהנפחדים
הרופאהאתלשםמעבירםיכיהיהודים,כשראופרלוב.ד"ר
לחיות.להםיניחושאולילהאמין,שובהחלומכשיריה,כלעם

דרכהשרכה , 27.8.41 ד',ביוםכאשרמחרידמראהזההיה

אתנושאיםכשהםוילדים,בשיםשלארוכהשיירההכבישעל
בעגלת·ילדים.ומיקטנהבעגלת·ידמיונושב,שארית

חייהם.דרךקצהגםשכאןהבאים,הרגישולכפרכשהגיעו
קומות,שתיבןאחדבביתשוכנוהילדיםעםמהנשיםחלק

קדום-לכןקצרזמןשגורשהאחוזה,בעלשללמגוריוששימש
בשניגרנות.בשתישוכנוהשארלבריה"מ.הסובייטיםעל·ידי

השומריםכלההכרחיים.התברואתייםהמתקניםחסרוהמקומות

אחותווילימאס.בשםליטאימונההמחנהכמפקדהוחלפו.
שם.שהיומהצעירות,כמהשלללימדויםחברהחיתהסטאסיח

לילהבשקט.כבריחיושכאןוהבטיחהבינהיןהסתובבההיא

התגוללוועייפים,צמאיםרעבים,האומללים.עלעברבורא
ומייללים.בוכיםכחשםהקרח,הרצפהעלהילדים

עומדותהשיחיםשמאחוריהשגיחוערב,לפנותלמחרת,
מהחשוהיהודיםמזדיינים.ליטאיםיוצאיםומתוכןמ'זtאיות
אrרבעלותש"א),באלול 'ו( 29.8.41 ,'וביוםלחם.מצפה
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כלאתהוציאוולבוא.לצאתנתנוולאוהגרנותהכיתדלתות
נרצחו.ושםקלנויאילכפראותםהביאוהיהודים,
והשתוללואכלושתו,למחנה,המבצעיםחזרוהרצחלאחר

מספרראסיין.יהודייסודיסאתמלאהלאבנךהלילה.כל
הובאושנתפסו,היואחריהם.ציידהחללכפרים.נמלטויהודים

שנהנחצילהסתתרהצליחהקרוםמשפחתונרצחו.לראסייז
לאהליטאיתהמשטרהכראסיין.לכלאוהובאהשנתפסהעד

החלוהמקומיתהאונלוסיהמקרבואנשיםלרצחםמיהרה
בראסיין.לחיותילהשאירםלשחררםמכקשים
המופיע"נאויינוס",בעתרן 1949כשנתשהופיעהכנתכה

גייסוואסיידתושבינישיאלנה,יוזאסנתבכארצות·הכרית,
משפחתאתלהשאירלגרמניםכקשהעלחתימותנאלףככיכול
פנוהמקומיים,מהשלטונותבסירובכשנענובראסייי·קררם
משפחתאתלשחררסירבוהגרמניםכקרבנה.הגישטאפראל

הועברו.הםואכןקובנה,לגיטולהעכירםהסכימואךקרום,
אחר.מקורבשוםאישורנמצאלאזרליידעה
גריגאלאוריצ'יוסקאופאס, :היובראסייןהמרצחיםראשי

ונארבוטאס.

המוני"טבחבספרהמופיעההאחים,,קברות·כרשימת

כתל·נמצאואסיידיהודישלשקבר·חאחיםפורסםבליטא",
ק"מ-6נקלנואיי,מהכפרמערביתקילומטרנשניקלנויאס,

 ; 1941יוליס-פטמבר-הרצחזמןמראסיין.מערכית-דרומית

עםמצבההוקמהקבר-האחיםעל . 1,677-הקרבנותמספר
נתרבת.

מקוררת

 ;בתניהירזלמן·ריביק,חבה ;רשם""ז'יארכיוןקררם,רבקהעדריות
בת·ים.פררמאבםקי·גררביץ,שרה

רקישוק
) ROKISKIS ( 

עםהגבול .כתכקירליטא,שלבצפונה-מזרחהעיר-מחוז
המקוםלתושבייהודים. 3ס, ooנ·כהחיוהשואהכשנתלטביה.

מקלטמצאואשרפולין,מפליטימאותנמההצטרפוהקבועים
כראקישוק.

 ,'הכיום . 27.6,41 ,'וליוםעדכעירהחזיקהסובייטיהצבא
הגרמנים.עללהתקפת-נגדהסובייטיםהתארגנו , 26.6.41
והואנשקלוחולקהיהודי.הנוערגםשותףאלוכהכנות
נסוגכבוקרשישיביוםוהתקיפה.ההגנהכתונניותשובץ

היהודיםהסובייטי.ה"אקטיב"כליצאואתוהסובייטיהצבא
נמלטוהעירתושביורובלהםמצפהמהיפהוהרגישוידעו
עדהגיעוהםה..לרוסילברוח mבתקוהלטביהגבוללעבר
המעבריםבמרביתהפתעה.לחםנכונהוכאןלטביה :עםלגבול

כין(שהרפידוהסובייטיםמשמר-הגבולחייליהתירולא
לאנשיםכרית-המועצות)גבולותכתוךלרפובליקהרפובליקה

לאנמוכן,כזה,ורשיוןמתאים,ושיוןבליהגבולאתלעכור
גםהבורחים.עוכבולאמעטיםגבולכמעברי·רקלהם.היה

רובחזרובינתייםאךזמן,נעבורהרשיוןניתןכאחרים

בתיהם.להבורחים
היואשרליטאים,"אקטיביסטים"לחוזריםחיכוחזרה:גדרן

היהודיהנוערשכידימאחראותם.ורוצחיםעליהםמתנפלים

ביניהםדמיםקרבהתפתחבראקישוק,שחולקהנשק,היה
ונפלומשעתייםלמעלהנמשךהלןרבטיביסטים" 1ה"אללבין

ליטאים.וכןצעיריםהרבהבו
הצבאגםנכנסהשבת,כניסתעםערב,לפנותששיביום
הר·שמיתהכניסהשנןכפרוורים,נעצרוהםלראקישוק.הגרמני

ברחו·כסךעברוהגרמניםהשבת.ליוםהיום,למחרתנקבעה

 .וכפרחיםשמחהבתרועותאותםמקבלהמקומיכשהקהלכרת,
רביםיהודיםהיוהלטבימהגבולשחזרואלהבקרב

כלשעלהיה,הראשוניםהצוויםאחדהסמוכות.מהעיירות
 , 1941ביוני 30 ,'בביוםלמקומותיהם.מידלחזורה"זרים"

מראקישוק.ה"זרים"כלגורשו
יעקובסון.יעקבנורההגרמניםלכניסתהראשוןכיוםנכר

היהודיםבשובהצוע.דבצבאהחלוןדרךוהציץעמדהוא

ההתחלהחיתהזושומר.נתריאלגםונהרגנורהמהלווייתו
לאחר·המקוםיהודיאתשפקדוולהשפלותליסוריםלזוועות,

מכן.

ונשיםגבריםוהילדים.הנשיםמןהופרדושהגבריםידוע
באיםהיוכסביבהמהאיכריםרביםשונות.לעבודותהוכלו

על·שפורסם 5מס'בצוחקלאיות.לעבודותיהודיםולוקחים
בידנאמרז'וקאס,סגןראקישוק,מחוזשלהצבאיהמושלידי

מנצליםאינםלעבודה,יהודיםהלוקחי.םאזרחים,"יש :השאר
אולמקוםממקוםלעבורלהםמאפשריםובנךלעבודהאותם

ובכלללעבודהיהודיםשלוקחיםגםישבעבודה.להתרפות
שוחד",אותשלוםמתורתאותםלוקחיםכהם.זתמשים .zמואינם

לעבודהיהודיםהמחזיקשכלהצבאי,המושלמודיעבצו
 ,להתעצלותנוחיםתנאיםיוצרשהואאואותם,מעבידואינו
"אוהדילרשימתויוכנסהעם,נאוייביהדיןחומרתבכלייענש

היהודים".

כעתכרזליינהאמיליההגב'שמסרההעדותהיאמעניינת
 • 1961כשנתהסובייטיהשלטוןמתנגדישלמשפטיהם

קרובתשהיאהעדה,סיפרהברז't:זליסקאזיסנגדבמשפט
בנה.אתלעצורקאזיסבאהגרמניםכניסתעםנימשפחתו,

יותרקצתרק , 1941שנת"באותה :ואמרההמשיכההיא

שברחובראיתיכלכתילראקישוק.עניינילרגלכאתימאוחר,
האוניכרסאלית''החנותנמצאתשכעתכמקוםהרפובליקה,

כרפשאני.גםניגשתיאנשים.הרכהמתקהליםנל·בו)(חנות

היוכיניהםהיהודי.הלאוםבניאנשים,שככוגדולהביצהשל
והתעללוחמושים'אקטיביסטים'עמדומסביבאחדות.נשיםגם

כעטוהבוץ,לתוךאותםתחכו :רוחםעלהעולהככלכהם
נבהלתייותרועודהתפלאתיהרובים.כקתותוהיכרםבהם

שהחלואלהעלכרז'אליס.קאזיסאתהמכיםכיןכשראיתי
אתהברכיים.עלוליפוללחזורבצעקותפקדמהביהצלקום
ה'אקטיביסטים'בהם.ובעטהרובהבקתחיכהנשמעושלאאלה

אמרוהםברז'אליס.קאזיסאחריפיגרוולאצחקוהאחרים
כאנקותלעמודיכולתילאחם'.'מרחץליהודיםייערךשהיום

והסתלקתי".המעונים

פעםשערכהביקורכשעתכיאמיליהסיפרהעדותהכהמשך
לבושהיההואמראקישוק.הלההגיעקאזיס,שלהוריואצל

שזהחמאה,הכןלפנישמההאםהבינה.לאטיבםשאתמדים,
הקערהאתהדףידוכמחיבחמאההסתכלהואאותה.חבצהרק

גtנהחמאה,אתלאכוליכולשאיגדרקשלאאמר,הואמפניו,
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ומידהנרצחים.מותלומזכירזהחשק.לראיןבהלהסתכל
שהכתףאמרהואהיהודים.רצחבעתשקרהמהעללספרהחל

באםשירהסיפרהואהירי,בשעתהדרכהמלחץלוכואבת

כיסתהבנופלה,הקטנים.ילדיהשניאתבזרוועתהישהחזיקה
ולדבריחיים,נשארוהילדיםהילדים.שניעלבגופההאם

תולעיםכ"שניאמםלגופתמתחתזוחליםיצאוהםקאזיס
הרובה.בקתאותםהרגואזאדומים"

שתיראקישוק.יהודיאתהקורותעלפרסיםיותרלנראין

שעברומהמוראות,טפחרקמגלותלעילשהוזכרוהתעודות

המקום.יהודיעל
הוזזזקושהגבריםכנראהמהנשים.הופרדושהגבריםיזרע

הנשיםלאבא.ל.בדרךשהיופשדזצקי,דג.ראףשלבאורוות
לתושביקייטמקוםבאנטנושה,רןכזו 8גילעדוהילדים

ראקישרק.

עמדובראשהאשריהודית","מועצהמעיזגםשחיתהידוע

קארק.ועיקברוזינקוביז

באב(כ"בכ-"ג 1941בארגרםס 16-15ובשבת,'רנירם

היהודיםבפנינאםאורלוביץזליגהרבהגברים.נרצחותש"א),
השם.קידושעלנפשיובשקטמורםבראשלמותלהםוקרא
הזקניםהנשים,נרצחותש"א),באלול 'ב( 25.8,41 ,'בביום

והילידם.
עשתהרכןמשפחתוואתעצמוהרעילגונדלמןד"רדר.ראפ

שוורצברג.איטההגב'גם

 ,קאמאיאבא.ל,יהודיגםנרצחוראקישוקיהוידעםיחד
ובאדוטה.סוביינישוק ,פונידל

ב,חלקבליטא"המוני"טבחבספרקברות·האחיםברשימת
 :הבאיםהמקומרתמופיעים

שמאלבצדמטר-200כמאבא.ל,ק"מ 5אנטנושה, , 1
-הקרבנותמספר ; 25,8.41-הרצחזמןמהכביש.

1,160 • 
שמאלבצדמטר-200כמראקישוק,ק"מ 9ויזיונאי,יער , 2

יולי-הרצחזמןיוד,פה.ליישובהמובילההדרןעל
 , 67-הקרבנותמספר ; 1941

הכבישמימיןמטר 150מראקישוק.ק"מ 5סטפוני,יער • 3

מספר ; 1941יולי-הזמןסוויאדושץ.העיירהבכיוון
 , 386-כנרתהקר

מהכפררחוקלאמראקישוק,ק"מ 5ו~לניאדובה,חורשת , 4
היישובלכיורןהכביששלימיןמצדמטר 400באיוראי,
-הקרבנותמספר ;באוגוסט 15-16-הזמןיודופה.

וילדים.נשיםגברים, 3,207
היהשנרצחוהיהודיםשמספרלהניחישאלררשימותלפי
נפש. 4,800-4כ·סo,ד

שדן.שמדוהעיירותניצוליביוזמתהוקמוהמלחמהאחרי
קברי·האחים.עלמצנרת

םקרררת

בררום·אפריקה.דו,פיעוהסביבה,דאקישדקליהדוי"יזכור"ספר

\C . שאבליפנקס ,•ורשלםי. 

שאודינח

)~ IAUDIN ~( 

שאקי.במחוזיורבררג,מולהניימז,נהרעלקטנהעיירה
יהודיות.משפחות-20כבהחיוהשואהבשנת

והצבאוג.רמנימהגבולהק"מ 25וצרעתבתוךחיתההעיירה
למלחמה.הראשוןביוםארתחכבשהגרמני

ההוראותאתלבצעהגרמניםהחלוהראשוניםבימיםכבר
הנשים.אתואחר·כןהיהודיםהגבריםאתקודם·כללחסל

החוטפים,היואשרהליטאים,ה"אקטיביסטים"עמחלרשותם
הרצח.ומבצעיהשומרים

הגבריםכלאתהליטאיםהרוצחיםריכזויוליחודשבראשית
ק"מ-10כדנ.מצאתסודארג,שלהגבריםעםויחדהעיירהשל

(י"אביולי 6ב·בדלםהושמדושםלשאקי,גרשרםמשאודינח,
 , 1941בתמוז)

יולי.חודשבסוףנרצחוהיהודיותהנשים
גריבאסאוגוססינאסהליטאיהאירועיםאתמתארוכן

עתההחילביוש,מאירשכנר·לשעבר,עירו,לבןבמכתבו
בסוףיפהקיץערבאותרמזכרר.נייימחהלא"לעולם :בישראל

צבעוהאדומות,הקרנייםהשוקעת,השמשקרניכאשר·יולי,

מיופיו,ליהנותחייצורכלפיתהכאילוהטבעהאופק.את

המוותאלוילדיםיחרדירתנשיםשלטורהוליכוזמןובאותו
ומןחולהאשההיתהאמןכייפה,יודעאתה .••האכזרי
הובילולכןללכת.יכלהולאכלילהתמוטטההאיוםהסבל
שאידינהנשרתעםיחדהרמתההיאבעגלה.למרותאותה

ק"מכשניקרקארסקה,הכפרלידהיהודיםוילדיהןרסרדארג
ועמוקגדןלנברראוםתקברולסראדרג.בדרןהעיירהמאחורי
איןאבלחירם,עדמ,כרנשארהמקוםהניימן.על·ידבחורשה

 "· ..מצבהדשםשם
אנומוצאיםשדאדינהיהודיהשמדתעלהעד,תבסיפורי

אתאנסברציחות,שהשתתףהמקומי,הליטאיהנפחעםמקרה
עיניהניריה.ארתההמיתר·כד nראהמקומיהשוחטשלנתר
חודשכעבורמזעתר.יצאוהואמנוחלונתנולאהנרצחתשל
בית·מצדהניימןשלהשניההגדהמןשיצאתועה,בחרפגע

במקרם.נרשנהרגההנפח,באשתהיהודי,הקברות

םקוררת

 , 1275/1241מס' ,"םשד,,,,אכריוןליפשיץ,רחלעדות

שקיבלמשאדדינה, 1955ארס·במ 18מירםגריבאסאוגוסס•נאסמכבת

רמת·גן.לביוש,מאיר

:שאקי)(ארה

שדובה

) EDUVA ~( 

פרניבז:לעיר·המחרזממערבק"מ-40כהנמצאתעיירה
-200נהיהודיתהארכלרסיהה hמנחשביהמלחמת·העולםלפני

נפש). soo ·כ(משפחות

ה"אקטיניס· • 1941ביוני-25בהעיירהאתתפסוהגרמנים

התחילוגריניוס,המורהעמדשבראשםהליטאים,טים"
יוליבראשיתהגרמנים.הופיעובטרםעודבעיירהלהשתולל
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אתובזזובהםהתעללומבתיהם,היהודיםאתגירשו 1941
לכפראותםהביאובגיטו.לשכנםשרוציםנאמר,רכושם.

בתיםבכמהאותםוסגרוהעיירה)מאחוריק"מ 5 (פאוורטיץ'

רתשעאתשמירה.הוצבהלגדרמסביבחקרני.תילמוקפים
כביכולהגיטר,מןלאוגוסט-3בהוציאוהראשוניםהקרבנות
וכיסוברררת·סידלידבהםירולראדרוילישרקבדרןלעבודה.

כברי.לאבסידהגופותאת
יהודים 27במשאיתהרוצחיםו·הוציאאוגוסטבאמצע

הכפרמאחוריאלהנקין,מרדכי·דודהרבביניהםנוספים,

ביריות.והרגוםקאול~לישקי
קילו·כמהחקלאיתבעבודהתחילההועסקושיהודים, 35

במקרם.נרצחוהאדומה"),(ב"אחוזהשאדרבהמאחורימטרים

בטרקטור.האדמהאתוחרשובשדהקברום

אתבמשאיותהוציאוא) 11תשבאלול 'ב(באוגוסט-25ב
משאזובהק"מ sכ·הליאודישקאי,ליערשאזובההיודישארית

כרההרוצחיםערכוהרצחמלאכתבתוםביריות.רצחרםרשם
לילה.אותרכלרסבאר

שהיהפטובסקי,היהודיהרופא :יהודיותמשפחותשלוש
קופדהיהודים,החזיתלוחמיומשפחותבסביבה,היחידהרופא

שבועותשישהכעבו,רבעיירה.בחייםבינתייםהושארוונול,
ו,אתם.גםרצחו

כדורכיההשמדה,בעתבחייםנשארהנולשולמיתהגברת
לאשהרוצחיםבבורההרוגיםביןנשארההיאבה.פגעלא

מןיצאהבלילהלשכרה.לשתותהזמןלהםאץכיכיסוחו,
שםלכנסיה,עדהגיעהוכןתחתונים,לבניםרקלבושההבור,
לההביאסיפורה,אתשמעהיא .הכומרמשרתאתפגשה

נשארהשבביתואיכר,אצלבטוחבמקוםאותהוסידרבגדים
מגיטויהודיםעםמגעיצרההיאהנאצי.הכיבושתקופתכל

להסתתרקירפיצ•ניקלגרשוןעזרההגיטוחוסלכאשרשאורלי.
בחיים.נשארושניהםאיכר.אותואצל

ובמיוחדבחיים,ששודדשאזובהמיהודיכמהביוזמת

בהםהמקומות,בכלמצבותהוצבוכלכר,איזייקש,בעזרתו
שאדרבה.יהודיהושמדו

המוני."טבחבספרשפורסמהקבררת·האחים,ברשימת

-10כליאודישקאי,ביערקבריםשנימופיעים ,'בחלקבליטא"

צפוניתמטר 400-האחדמשאזובה.דרומית·מערביתק"מ

צפונית·מטר 900-והשני-שארובה,ליגוצ•יאימכביש
-הרצחזמןהיער.שבילעל·ידהכביש,מאותרמערבית
נשיםגברים, , 664-הקרבנותמספר ; 1941ב~רברסט 26-25

וילדים.

מקדרות

ירושלים. ,כלכראיזייק

באיטליה.ליטאיהודישלהמרכזיהרועדשאלוןכהן,אפרים

שוולאן
) SIA UL:ltNAI ( 

דרומית·ק"מ 17שאורלי,במחוזליטא,שלבמרכזהעיריה
לציטוביאן.בדרןלראדררילישרק,מערבית
השניםבמשך .יהודים 237ארולאןשבבתפקדו 1923בשנת

בשאררלאןהיוהשראהשבשנתלהניח,ישוקטן.מספרםיהלן
יהודיות.משפחות-20כ

עלשעברווהעינוייםהגזירותכלעברושאוולאןיהודיעל
הובאובמקוםוההתעללויותהנגישותאחריהסביבה.יהודי

נרצחוהםהסביבה.יהוידלכלריכוזמקוםששימשהלז•אגר,
בקבר·ונקברו ) 2.10.41 (תש"בשנתהכיפוריםיוםלמחרת
 .בז•אגרב"פארק"אשרהאחים

זבקורות

 • M-1/E 1032/931ושם","ידפרצמאן,ר.

שווקשנה

) SVEKSNA ( 

(אחריגרמניהעםהגנרלבקירבתליטא,שלבמערבהעיירה
 sooכ·בהחיוהשראהב·שנתטאווריג.במחוזממל),סיפוח

יהודים.

 25לרצועתשורקשנהנכנסהה"רייד"לגבולקירבתחבשל

הואלמנטיםהיהידוםכלאתלחסלקר $:lשטאלציוהובההק"מ,
בטילזיט.לגישטאפרנמסרהמשימהביצועהסובייטיים.
הראשוןהיום , 22.6.41ב"העיירהאתכבשרהגרמנים

היההיהודים.עלוהגזירותההוראותהוצאומידלמלחמה.
באמצע).שחררהנקדוהעם(מגן·דודצהובטלאילענודעליהם

והזקניםמפרכות,בעבדוותהצעירים :לעבודההובלוהגברים
הרחובות.בכיגור-

ר·ס".דס"סאנשילעיירההגיעוביוני, 27בשבוע, ,,ביום
חיתהכררנתרהסמוכה.מהיידקרוגשאו ,,,,שלבפיקודו

מיהודיםהרצועהאתלנקותההוראהבביצועלהתחיל :כפולה
בהיקךירוג.והחקלאותהפיתוח ·לעבודותפועליםלהשיגרכן

הלי·ה"אקטיביסטים"עםיחדהגרמנים,פשטובואםעם
ומעלה,עשרבניהגברים,כלעלוצירוהיהודיםבתיעלטאים

נקהלולרחוב.ולצאתבגידם,וחבילתצלחתבכף,להצט~יד
לבית·כלוםאתהובילוה"אקטיביסטים" .גבריםכמאתיים
הוציאוה"אקטיביסטים" .ההשתוולרתהתחילהכאן.יהכנסת

עומרהאחרים,הקדושוספריהתורהספריאתמבית·הכנסת

ש.·באוהעלוםבערמהכולםאת
לכלו,גזזליאטיספרישבלבית-הכנסתשבכניסהבפרוזדור

מהםנלקחגזזוהו.-זקןלושהיהמיבראשו.צלבאחד
ביליונאסהליטאיהרופאברשותם.-שהיה ,ערןדברוכלכספם

הנידהואלעבודה.אחדכלשלכשרותואתלבדוקנצטווה
 .ובריאיםכשריםכולםאתמצאווכןיחיו,לארים"שכשה"לא

לייגעכדיהגשים.לעזרתהשביח,לקומההועלומבית-הכנסת
אי·ארהתנגדותשלאפשרותכלמהםולמנועהגבריםאת

שחיתהזיו,בנפתליבחורהתעמלות".ב"תרגיליהוחלציות,
הואומדגים.למדרידארת,רוהעמידוספורטיבית,הופעהלו

לחזוראגרסהיההקהלרכלמסובכיםתרגיליםמבצעהיה
מרכההיהלו,עמדולאשכוחותיואוהצליח,שלאמיעליהם.

ומתחיליםקריםימיםעליויוצקיםהיוואזהחושיםאיבודעד
במשחק.שוב

מורי·היוהם :אחר"משחק"הגרמניםהמציאוערבלפנות
מעל 'ויוריםבאמצעאותםמעמידיםלחצר,גבריםקבוצותזים



 n:זוידערי

היהודיםאת"לחשל"מכן,-לאחדאמדוכןרצו,הםלראשם.
ההיודי"."הפחדאתמהםולגרש

לום-יצחק-il 'הרבשווקשנה,שלהקשישלדנהבפסלובמיוחד
בנודבגיה.דבלכןקודםיזtהיהלריחן,

 .נוספים"משחקים"מיניהרוצחיםהמציאוהלילהבמיזtן
למשל,כן,ראשי".כ"גיבודהישישבדבבחדרבדדן-כלל

לנאוםעליווציווהחצות,אדח 2בשעהלדב,אחדגרמניקרא

מוכההמסכן,הרביפה.ויתנהגוהגוניםשיהיוהיהודים,בנפי

יראתעלוריבדדבריםמכהמילמלבו,נפשועודכלופצוע,
כמהועודהרבאתהס"סאנשיהורידוברקדלפנות·~מיים.
הרבולשרפו.הגזוזהשיעדאתלאסוףעליהםוציווגברים
וציווהגרמניםהיכוהוהשבת.אתלחללרצהלאכיסירב,
עליהןשמולמטה.מונפותכשכופתיהןידיו,אתלשטוחעליו
להציתן.מאנט,משההיהודים,אחדאתואילצוהשערותאת

הנשים.לעזרתהרבהוחזרדםשותת
בבתיםסגוריםוהילדיםהנשיםהוחזקו ,,יוםכלבמשך

ב.רחובותשמרוליטאים"אקטיביסטים"לצאת.להםניתןולא
חייtב.לאבדןהראשוןגםהיהזה ,,יוםנודה.היההיוצארכל

 ·•ה•הןךלבית-הקברותהובאוהם.נרצח.ו.וגברנשיםארבע

בקבר-אחים.שםונקברו

 "!לרדתאי·~ 50 " :והכריזהס"סקציןהגיעכברקדבשבת

מדרגה,כלעלגרמניםשניהצדדיםמשניעמדובמדרגות

היהמדרגהעלדרכהשדגלוומיעבים,במקלותמצויידים
לרדתניסודא•זtונים,שיצאוהצעירים,הצדדים.משנימ,כה

הצליחו.מעטיםמהמכות.להינצלרכןאחתבקפיצה,מהמדרגות

שהביאהמשאית,עלהאנשיםהועלודםזביקשרת.הוכההרב

לצרי-הוכנסוהםהיידקדוג.בקידבתואדסמינינקן,לכרפאותם
ובלגיה.מצדפתשבויי-מלחמהבהםנמצאולכןקודםאשדפים,

נוספים.גברים 50עםשניההגיעההראשונההמשאיתאחדי

אחד.למחנההובאוהקשישים,במיוחדהגברים,שאר

המובליםביושהיהשררקשנה,מניצוליאדחלזרן,מאיד
להיידקררגהביאויולישבתחילתבעזרתו,מוסדלהיידקדרג,

ולריקונה.מקלטיניאןן,ביגידם.נוספיםיהודים

 Jעדור(ליפ-19.7,41בכבראולדון),(לפיאוגוסטבמחצית

 so-60כ-הוציאוונה.,הדאשה"סלקציה"נערכהאחרת),
מחלות,עלהתאוננואשדאלהאוהקשישיםאתבעיקרגברים,

לשררקשנה.חזרהאותםששולחיםואמרו
אחרילמחרת,ביר.·אגםהיהזרשבקבוצהמספר,לדוןמאיר
אתםוהביאוהס"סאנשיחזרומהמחנה,הקבוצהאתשהוציאו

מאירהמחנה.עובדיביולחלקםכדיבגדים,מלאיםשקים
להיותלהםהרשווהגרמניםכטבחיםבמחנההועסוקוחברו

מעיל-אתהבגדיםביותכירמאידבגדים.בכחידתהראשונים

היהיציאת,,.לפנילאבירנתנולכןקודםיוםעצמו.שלהערר
שהובאובגדיהםאלהוהיו .ברצתומהמחנהשהמוצאים ,נדוד

לחלוקה.

 .""סלקציותשתיעודהיושנהאותהובנובמברבאוקטובר
גורלעללשווקשנה.חזרהמובליםצאים 1שהמנאמר,בהןגם

לחלוקה.הביאולאבגדיהםאתדבר.שמערלא;ןקבוצרת
-,,אשלכפרבאים 1מהיותמ,צאיםשכלנודע,לאחד-מכן

וקבדום.דצחוםשםוט-טאווריג..ניישטבקידבתאשרביצ'י,

נפגשיםהיהודיםהיוהיידקרוג,לידעבודתם,במקומרת

קרהמהלהםנודעמפיהםמשורקשנה.ליטאיםעםלפעמים
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היה,-גורשוהליטאים,לדברי .בעיירהשנשארולמשפחותיהם,
היהודים"ב"רחובורוכזומבתיהםבעיירה,שנשארוזים,

שםהיוולנשיםלילדיםנוסףכגיטו.שנקבעגאטבה),(דיירו
-28בהסתתרואשדאלהמבוגדים,כולםאחדים,גבריםגם

וג.רמנים.בהםגפעולאכשנגתלו,בעיירה.היושלאאוביוני

הנשיםהגיטו.של(פידז~רגעד)ל"פדנסים"אותםמינוהם
השפלותרעב,חרתפסבלוכולםקשות.לבעודותמובלותהיו

קץ.לאיןוהתעללויות

כלמהגישהוצאו ) 22.9.41 (תש"בהשנהדדאשא'ביום
אינ·הכרפיםלידהעידאלוהובלוהוגברים,הילדיםתנשים,

נרצחוהכביש,שלהשאמליבצדושם,ודאודישקה,קאקליאי
במקרם.ונקברו

המוני"טבחבסרפשפורסמהקברות-האחים,ברשימת

אינקאקליאיהכפריםלידק·בר·האחיםאיו ,'בחלקבליטא"
 ,'אחלקהקטנההליטאיתבאנציקלופדיהמופיע.וראודישקה

הגד·האפשיסטיםרצחואינקאקליאישבכפרנאמר , 643עמי
תושבים.מאותכמההכיבושבשנותמנים

מצאושווקשנהששרידיבעדותו,מוסדינקלביץבנימכןמר
מהסביבהכשתושביםעזוב,קבר-האחיםאתהמלחמהאחדי
לאחד·כוסהלדבריו,בגוויות.שיני·זהבומחפשיםבום·נובדי
מצבה.וה·וקמהבטוןבמשטחהקברמכן

 1943יוליבסוףמשםהוצאובהיידקרוגשהיוהיהודים

תש"ג>באב 'א( s.2 ,-43בלשםהגיעוהםלארשביץ.רדו,עברו
לכבשניםהובלואישכמאת"סלקציה".ביניהם,בוצעהומיד

חושדייםכעבורשווקשנה.מיהודיעשרותכמהגםהיווביניהם

לגיטומאושביץ,כלואיםעודעםיתדהגרמנים,על-ידיהועבדו

הסניטרייםהתנאיםעקבההריסות.אתזם tולפנותכדיואר·ז~ה,
מיהודיגםובכללםדנים,הטיפוס.מחלתבמקוםפרצההרעים

במגיפה.ניספרשווקשנה,

אחדיםזכוושםלדאכאוהמחנהשרידיהועברו 1944בקיץ
הצבאעל·ידידאכאוכיבושעם , 1945באביבלהשתחרר
הארמיקני.

זבקורות

יבקלביז,בנימין i 1547/104-5רשם","ידלדרך,מאירשלעדרתם
אליהו.רמת

 • TK-10/568ושם","ידאואר,משפטדו"ח

שוקיאן
) gAuK.e:NAI ( 

היהודיםאוכלן.סייתשאורלי.במחוזליטא,שלבצפונהעיירה
משפחות.-100כמנתההשואהבשנת

 • 1941ביוני 26בערב,ה'ביוםהעיירהאתכבשוהגרמנים

כברנמצאושםבסביבה,לכפריםלכןקודםברחוהיהודים
 .העיירהאלחזרו,הכיבושעםמקלם.יהודיםפליטיםמספר
בעיירתם.נשרופשבתיהםמשפחות,-30כקלמאים,גםואתם

חכרו·פעת ,t(בה•בשבועבימיוםעודמאורגניםהיוהליטאים

ננתוולאהנסוגיםלסובייטיםהציקוהם .קובנה)ברידוזים
ושדד-ו.ירובדרכים,ארבומזרח,בכיורןלכדוחליהודים

בראשהליטאים.בידיהמקומיהשלטוןהיהכבדויביום
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פער·כ,רנהעתהגירררראיניס.הר''יהועמדהמקומיתהמועצה

הוותיקיםבשכניהםההתעללותהיהודים.נגרהליטאיםשללתם
התפרצולכיבושהראשוניםבימיםכברחרקם.לחםהיה

משםהוציאוהםשחרית.תפילתבזמןלבית-המדרשליטאים
עלוהתפיליןבטליתותעטופיםכשהםהיהודים,אתבכוח

 "!כאזהאדוניםכבראנו("עכשיולעבוהרןהרבילרםראשם,

אתלנפותעליהםהיההכביש.לידבפרןהעביררםצעקו).
מכיםהליטאיםהיוהעבורהנזמןהרtכבייטים.שלכלי·רר.כב
ד"ראללעזרהפנוהיהודיםהזקנים.אתגםבאכזריות

ישכיטענוהללוהליטאים.ממנהיגיאחריםואלגירדרראיניס
אולםלעבודה.היהוידםאתלגייסמהגרמניםהוראהלהם

מדוערבכןדר,א,בידיכםהלואהביצוע :להםהשיברהיהודים
ההתעללות,ולמהזרפןעבודתזקניםיהודיםעלגםתכופר
 ,והציעולטענותעקרוניתהסכימוהליטאים 1רת Dרהחרהמכות

יהוידםלגייסהייהרבסמכרתררע,דמתוכםיבחרושהיהוידם
בחרוהיהודיםעליהם.שתוטלנההעבודותא:תולבצעלעבורה
אנשיםלגייסוהחלוניסלביץ,אלהיושלבראשותונורע,ד

הוסיפוה"אקטיביסטים"הרעיל.ללאהיהזהכלאולםלעבודה.
לשרא.היווהמחאותהפניותרכלולהתעלל'רצחמכרת·להכרת

אותםהעבירוצעירים.בררכםיהודים,כשערהנעצרובינתיים

איזאק.משהרקבחייםנשארמהםכשאורלי.לנית·הסרהר
שקיעתאחרימבתיהםלצאתהיהוידםעלאסרוהשלטונות

היהאסוררכןלא·יהרדיםעםמגעכלעליהםאסרוהחמה,
להרחיקהיהודיםנדרשוארחיוםהעיירה.תחוםאתלעזובלהם

עצמם,הםגםיגורשו-ולאקלם,יהודיאתמהעיירה
 :טענושרקיאןיהודי"אורחיהם",עםניחרהמקומיים,היהודים
אינםהםאולםיכולתנו,ככללקלמאיםער-זזיםאנו"אומנם
בתיהם ,ל,חזזרלאןלהםאיןהריהליטאים.עלכללמכבירים
מןכאילושונכעוהליטאים "!גורלנו-וגורלםנשרפו

ושרבאחדיםימיםרקעבורקלס.מפליטיוהופרהנימוקים,
לאוהנושאהקלמאים,נעבידבדרישותולבראלהציקהחלד
הרפק.מעלירד

ה"קרנטרי·הוטלההיהודיםשעללרועדהודיעוביולי-25ב
אתיכניסולאואם ,רובלאלףחמישיםשלבסרכםברציה"
לציבורכךעלמרסהרועדאח.דערכולםיגורשו-הסכום
ולאנשיםגברה,החרדההותרה.קריאתלפניבבוקרנשבת
להםשהיואחדים,יהודיםלדרב.הסברלמצאוהיהקשה

ללכתעצמםאתהציעוהנכבדים,הליטאיםבקרבטוניםמכרים
יערןקודםשהיהשניירו,אריהוהבהרה.הסברלשםאליהם
מכדרשהיהגארדושאס,המחוזיהיערןאלנפההמחוז,ביערות
בשןקיאן.ה"שארליסטים"מפקידעלגםנמנהרעהתהטוב

ראינומעלהאינוה"קרנטריברציה"שעניזלו,הסבירשאס mגא
איורבותבעיירותהר·טל.כבזהרפדהיהדוים.בעניומוריד
רגםבצעמך"),לךתאתר-דם,("איפהיהודיםגרביםיותר
ידידו·עצהלוישהבתעצמו,לשניידרובנרגעכן.יהיהכאן
דגים.כריכותבית,"וגם ,אמרמנסרה",לןיש"הלאיתת.
כתבמעיןפתק,ליתתןאם(ומספיקשמיעלאוםתהערב
 "· .•משפחתןבבנילמתרןאשתדל,ואזיאשר),והכומרצוואת,
לחזורומיהרזר"סרבה"מעצהשניידוהת·חמקרבבקרשי

הקהל.לכלהשי,חהעלמסרשםלבית-המדרש.

הנחרה.לשםהכומראלגםאחירםיהודיםהלכובוקרנאותר
גזירתעליכםהגיעה"הנה :חיתההרונחיהורעהשלתשובתו

 ,הגמולבאוהנח 1לישרשעוללתםמהן,תעןהטרם ;כלירז
 "· .•השילום!
הסכוםאתולהכניסלהאתמץהיהודיםהחליטוהכללמרות

לאשהיהוידםביעזםהכסף.בגיוסהחלובמוצאי-שבת .הגדול
דחוהשנת,צאתעםרקבכךיחלואלאבשנת,כסףיאספו

לבית.מב~תעברוהעסקניםבשעתיים.העוצרתחילתשעתאת
(שערבים,בשררה-כסףשנתנווהיובמזומנים,•זtנתןמיחיה

ה"אקטיביסטים"למפקדתמסרובונקרראשוןנירםתכשיטים).
לטובה.לשיבריוקירר-הסכםואת

ברקו,לפגרת-5נתש"א),באב 'ד(ביולי 28שני,נירם
לתרי·ברעהציצובעיירה.חשוהדבתנועההיהודיםהרגישו

בשעהמזריינים.ליטאיםעומירםרביתביתכלשלידוראוסים
לאכאן !"צאר :ובצעקותנמכרתבתים·להללוהתרפצו 6

התכשיטיםאתוגםמחפציכם,אתכםלקחתמהזר !מקומכם

ריכזוכולםאת "!מיוחדלמקרםאתםכיעבירודבר-ערן,רכל
ובבנייתו).בעתיקותוהיה(שמפורםסהגדולבבית·הנכסת

מכלדושרן nאקטיביסטים nהראשיישבונית•הכנסתנפןזןןךן
דברי·הערןרכלהתכשיטיםאתכספר,אתשימסוריהדוי

•חיפושים,נערכוהצרכים.ולכללמזרןידאגווהםשברשותו,
לצאת :קפודהניתנה 10נשעהנלקח.והכלנמכרת,מל,רים

למקרםאתכם"מעביריםבשוררת.נתצוולהסתדרמבית·תכנסת
למשקשמירהתחתהובלוהיהודיםכלאמרר.-מסרים"
שיירהיהזה(משקמשוקיאןק"מ-3כבשרקישקיס,היהודי

ביתו,רבניאמרעםיחדהרגלה,האחרררזנטל.האחיםלשני
ורוק,אריה·ליארן,השני,האחלסיביר.הסובייטיםעל·ידי
הליטאיםביןוהתחבאכרתהיהודיםבראלפניבמשק.נשאר
משפחות-10כעררהיהודיםמצארקישקיס·בשרבחיים).ר'זtרד

בבנייניסגרוהיהודיםכלאתמהסביבה.הכפרייםהיהדויםשל
הליטאיםהשומריםהתחילוושרבובאסם.באורוותהמשק,

זהשרמריםנעליהם,אתלחלוץנצטווהיהודיםבהם.להתעלל
לאנראולאגרמניםהחליפות.אתגםלקחואחר-כךלקתרן.
בשמק.ולאבעיירה

יבולי). 30באב, 'ו(ד'יוםעדהיהודיםישברבשרקישקיס
לאחרבאסם.להתכנסכולםעל :הפקודהבאההצהרייםב•ז,t,ערת
הילדים,כלאתוהוציאוהשומריםבארשם,הצטופפושחבל

מיוחדתרשימהלפישמרתקוראיםהחלדלאחר-מכןבמסרפ. 89
גברים-4ןמבוגרותכנרת 15מהאמהות, 20מהאסםוהוציאו

הרשימהאיש.-200כנשארובאסםאנשים. 128ידחמבוגרים,

היושרביםשמטעמיםהליטאים,ראשיעל·ידיכנראההרכנה
למשל,הוצא,בחיים.יהוידםמספרעזרלהשאירמעוניינים

המחוזיהיערןכימשפחתו,מבני 3עםיחדשניידואריה

הוציאוכן ;פתק·יררשהממנולקבלקיררהעררגאודרשאס
כיבפשרת), 7 (ניתרבנירכלקומרחיים-לשהמאתמהאסם

גםרא mהטוביםמכרירכעלעליהםהמילץגירדרראיניסדר"
אח,דבררסקאיגםהיההמבוגריםהגברים 4ביןלהם.ערב
חשובים.ליטאיםבשבילת mעבכמהלגומרהיהצדיוכי

עליווגם , 17כבןקלמנרביץ,שמואלחיההרביעיהמבוגר
האסםמןהימ,צאיםכלאתהליטאים.ממנהיגיאחדהמליץ
הותריסים,הדלתותאתעליהםסגורהמשק,ביתלדכ,ניסר
שממר.הוצבונחרץ

עלברברחדהוהציצוסדקכללידהצטופפובביתהאנשים
תחתוניםכשרקיהזדים, mהאסם,שערבפחחרהבההאסם.
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מחצרוהוצאושורות·שורותהועמדוברעש,גורשולבשרם,

לראות.הסדקיםמבעדיכלולא-אלההובלולאןהמשק.
הרשוערבלפנות-6באחה"צ.-4ל 3השערתביןזההיה

הםהחוצה.המשקמביתקלהלשעהלצאתלאנשיםהליטאים
 :הליטאיםלהםענוזהשאראיהפ :שואליםמדיהחתילו
היהודים .כןהדברשאיןחיתהההרגשהאולםלעבדוה.הוצאו

יצאהאחתאשההלילה.כלשנמשןבבכיפרצובכניןשנשארו
 .ליל·אימיםזההיהבעלה.לגורלדאגהמרובמדעתה
 :שניידואירהמספר

נמצאאחדשומררקהחוצה.יצאתיבוקרלפנות"למחרת

איגנאסהליטאיאתמרחוקראיתינימנם.הואוגםהבית,ליד
היהקרקעמח,סרשוקיאן.שלידגירושק~סמהפכרקמינסקאס

כפועלאוכעגלוןעבדרובפיעלרבים.בילדיםומטופלהאדם
היהזהשקמינסקאסחשבתי,יתכן,מאו.דעניוהיהשכיר

גדולנצרןהלאביהדוים.והמטפליםהמסיעייםביןאתמול
 / tגיסו~פאידן •..לשללההזדמנותלוהיתההןועתההוא,
נוכחנוהאחרוןהחודשבמשךהנה :המחשבהמידביעלתה
בסתרומביאמסתכןהיההואהיושר.מןהרבהבושישלדעת,

וה:תחילאליניגשעתהיכולתו.כפילנוומסייעליהודיםמזון
 .כלוםלאסתם, :הואעונה 1תבכהמדוע :אנישואל .לבכות

משיב 1אתמולשהוציאוםאלההםאיפהאיגנאס, :שואלואני

דבר,לןלגלותרצונילכאן.באתיזהבגלל"כן, :ליהוא
 4כ"מרחקמכאןאוםתהוליכוברור.טרםהיהודיםשבשבילכם

ידעפועל(בתורהשמיניברובעדולקישקיס,היעראלק"מ,
בהש·פעםלאעבדוגםכיערןהכירניוהואהפינות,בואת

 sooוכ·מהעיירהק"מ sכ·הואהרצחמקוםדיוק,ליתרנחתי.
שווילההכפרביןלשאוולי,משוקיאןמהכביששמאלהמטר
בכיווןממנווחציקילומטרברמחקפאשווינישי,הכפרוביד

הביאו ,ארוןבורליטאיםשםחפרובוקרבאותושאורלי).
לידבהםוירובקבוצותעשרות-עשרותלקחוושםאותם,

אומתושלאואחריםמאושרים,היומתיםשנפלואלההבור.
הועברושהיהודיםסיפרובעיירהחיים.נזרקו-ניריהנפגעו

בטניעלשכבתימרחוק !ביחיםלאכברהם .למקום·עבודה
בעצמם,הליטאיםזהאתעשו !העדאניזה.כלוראיתי
 "!הנוראהדרבאתלבצעעליהםקיבלובעצמם

ארבאטאוסקאס,יראזאסשנודע,כפיהיו,בהשמדההפעילים
לחשובהיהוקשהמתון,לאדםנחשבבדרן·כללעירוני,חייט,
מהכפריוצ•אסהאחים ;זהלפשעידואתיתןכזהשאדם

עירוני. ,פועלברזאס, ;קרטוקלה

ויעץיהודים,ישעודשכשאורלישמע,כיסיפרקמינסקאס
והואשרב,לבקרקמינסקאסאתביקששניידולשם.לעבור
חם .מהמבוגריםלכמהששמעהדבריםאתומסרלביתנכנס
 "!אפשרילבתיהואכזה"דבר :וטענוהאמינו,לא

רא·~במשקהיהודיםאצלהופיעבוקרבאותו 10בשעה
 :להםאמרהואליטאים.כמהועודגירדוואיניס,הד"רהמועצה

היהודיםכימציעהריהוליהודים,לדאוגעליושמוטלמכיון
ויוכלויעבדושםשבסביבה,היהודיםלמשקייעברושנשארו
ווילהשכטחנת·הקמחאללעבורהציעשניידואריהלחיות.

מקלם).צ'סלרליהודישייכתהיתההטחנהמשוקיאן.ק"מ s ·כ(
·שלנו,האנשיםהםואיפה :גירדוואיניסאתשאלוהיהדוים
מהיהודיםכמהלעבודה"."נשלחו :ענההוא 1אתמלושהוצאו
האמהות.עםהקטניםהילדיםאתלשאוולילהעבירלוהציעו

אומריםשאנולמקומותתעברואתםענייננו."זה :ענההוא

לכם".

קשרביניהםקייומוהםמקומרת, sב·היהודיםאתפיזרו

הטחנהלידכישלרוילה,עברהביורתהנחלההקבוצהאמיץ.
 1sוכ·קטניםילדים soכ·שםישבולא·קטן.משקגםהיה

בילדים.שטיפלוובחורות,אמהות

לשאולרילהגיעטחנת·הקמח,אתלעזובהחליטשניידו
לשארולי·באתיאוגוסט"באמעצהמצב.עלשםולהיוודע
לוסיפרתיליברביץ.לשמואל"וסרתישניידו,מספרבחשאי",

הםאולםלעשרת.עלינומהעצהושאלתימצבנועלולבניו
לדבריהאמינולאזהומלבדמצבם,מהיעדולאבעצמם
הביתהחזרתיכזה).נוראדברלתפוסיכלולאאופן(בשום
מוצא".וללאעצהללא

 ,ידיעותלהגיעחדלולאבס·ביבההיהודיםאתשפיזרומאז
יעבירורכיהקבוע·מקומםיהיהלאשוקיאן,בקירבתכאן,כי

ממכריהםכמההופעיוזמןאותר·בגדול.למקום·ריכוזאותם
שלובשמםהכומרבשםלהםוהציעוהיהוידםשלהליטאים
ואזהקתלרית,בדת .דתםאתשימירושבוקיאן,נכבדיםליטאים

יוכלואיכריםי ;בחייםלהישארההזדמנותלהםשתהיהיתכן
ולאהנוצריםעלאזיגנושהרינקי,במצפוןאוםתלהסתיר

נעברלאאבלהטוב,הרצוןעלהדווהיהוידם •..יהוידםעל
מוחשית,יותרצררהמקבלהחלההעברהכשעניןאולםלהצעה.
בידורברת·יגוןמדאיגותשיחרתשללנףשאהכומרהצעתהיתה

הצעירות.ובעיקרהצעירים,

אחר·תש"א).באללו ו'(באוגוסט 29 ,'ויוםהגיעהרבה

ל•דהמקומרת 5מכלהיהודיםאתמרכזיםהתחילוהצהריים
ב·דמהעיירה).טר,קילרמ(במרחקפילאצקיסהאיכרשלביתו

לצרפן.בכירוןאותםוהסיעובעגלותהאנשיםאתהושיבובערב
הגיעוהילדים,שלויללותבכירתאגבבזרדים,ליללאחר

בליטאיםנתקלולעיירהבהיכנסםלזיאגר.הבוקרבשערת

שליוומשוקיאןה"אקטיביסטים"אלפנוואלההמקום,מאנשי
 ,,אידואצלכם 1הנהאותםהבאתם"למה :בשאלהאותם
רביםיהןדיםשוקיאןאנשיפגשובז'אנר " 1לקברםמוקם

מעסים.היוגבריםוילדים. ·נשיםהיורובםשבסביבה.מהעיירות
העיירה,אנשיכלהיווקלס)שדואליביד(עיירהמבאזיליאןרק

בבאזיליאזשהליטאיםסיפרו,הםכולם.הגבריםגםובתוכם
היהו·כנגד"יוזמה"מכלונרתעוהגרמניםתת cלהננשמעולא

מבתיהםהיהודיםמקודםשםגורשן.הגרמנים,הוראותלפיזים.
 ·~ע-מסביבובתיםובכמהבבית·המדרשבצפיפ;ותוישבו

לז·אגר.שהביאוס

אףליהודיםאיןשבז'אנרמידהרגישושרקיאןמאנשיכמה
ה"אקטיביס·לעזרתפנוהםבחיים.להישארתקווהשלשביב
בקושילשוקיאן.לחזורעתהוהתכוננולכאןשהובילוםטים"

ועוזחזרה,בדרכםכשומרים"ללוותם"הללוהסכימורב
מיהודי 16מז•גארבחשאיויצאוהתחמקובערבשבתבאותה

הי.דוזיםהתפזרושוקיאןשבסביבתליערותכשהגיעושוקיאן.

עליווהנאמניםהמכריםלאיכריםפנהאחדכלשונים.לעברים
במזוןבהםתמכוליהודים,עזרההושיטומהםכמהביותר.

שוטטועל·פי·ררבבו.ללוןמחבואלהםנתנוגםולפעמים

מהנאום.מקורמתאתתכופותוהחליפוביערותהיהודים

 ,האיכרים"החלושנידיו,אריהמספרימים",כמה"לאחר
אתלהמיר :תקיפהבדרישהאליהםלבואליהודים,ש•ג,זרו



ליטא•הדרת 368

שהייתי ,ממגיחוץוטלם,כנראה,אותםהסיתהכומר !דתם
הכומרהקתולית.הדתאתעליהםקיבלוביהודים,המבוגר
טענתילדבריו.שעיתילאאולםמוסר.ליוהטיףאותיהזמין

'הרהר :במליםהכומרגרמשיחתנואת .בכללאדוקשאינניגם
להםמצאולאהדתהמרתלאחרגםאולם ••• '!בדברעוד

ולתורביערותלשוטטהוסיפווכולםמעולה,חסותהאנשים
בטוח".יותרמחבואאחריבתמירות

שוקי.אןיהודיפעמיםכמהשלחו 1941ספטמברחודשבמשך

קיבלוןגםז'אגר,אנשינשכילמזוןליטאים,בידיהמסתתרים,
נז'אגרכיהידיעהאליהםהגיעהבינתייםמהם.מכתבי·תשובה

בחיים.נמצאאינווקיאןשמאנשיאחדואף ,הגיטוחוסלכבר

נגדרהיהלאובסביבתהבשזקיאןיהודיםשלהימצאםדבר
עליה.םצידלפתעבערןנבונמבראחדויוםלליטאים,סוד

בהשמדתמהפעיליםשהיהמאוז'וו~נט,קולוקשאהעורן·דין
ביערותפשטוהםאנשיו.עםכאןפיע,הוהסביבה,בכלהיהודים

מהיהו·כמהתפס,·מקומייםפורעיםובעזרתהסמוכים,הבכרפים

הםוגםאחרים,למקומותברחואחדיםיהודיםורצחום.זים

לגיטוילהימלטשהצליחהאחדונרצחו.זמןלאחרנתפסו
שניידו.אריההואנהייםולהישארשאורלי
 :שניידומסרפמשוקיאןרביחותעל

נכפראנדרי,ושקההאיכרבביתישבתיבנובמבראחד"ערב

בכיורןמהביתמידהתחמקתיכלב.נביחתנשמעהוהנהיודלה,
ששהיתיפילאצקיס,האיכרלכאן·שבאיתי Kרומרתוקליער

לחפשלעיירהבאקרלושאכילספר,באהואאצלו.מקודם
חמקך·עלבסביבהידועכילהזהירני,באפילאצקיסדים.,יהו
הלכתיהמקום,אתעזבתימידהיהודים.מתחבאיםשבהםמות

מהידעתיולאמהבית,מ' sooכ·מברחקשםועמדתיהיעראל
הגיעובלילה) 11ל· 10ביןזה(היהבערןשעהלאחרלעשרת.
פנסיםתנועתראיתיורמחוקכלבים,בניחרתשזבלאוזני

והתרןצצתירגליעקרתיתי.,ארלחפששבאוהכינותילקים. 1ד
שהיהקטקוס,היערשומרשלילביתוסרתיאחרי·כןביער.

עללהיודועלעיירהקטקוסהלןלמחרתאצלו.ולנתיממכרי,
הנמלטים, 16מ"מכהאסרןכברכידסירפ,תזרהואהמצב.

ימיםשביועולאחרלשאורלי,פנישמתיז,אאחרי.ומחפשים

לגיטר".ונכנסתילשםהגעתיותלאותנדוידםשל
ואהובהקמי.ביצקיסרניהשאורלילגיטזברחושניידומלבד

 •ושניידו,קלזררקבחייםנשארוהמלחמהבגמר •קלוד
ב.ליטא"המוני"טבחבס,פרהמובאתחים.קברות·האברשימת

 :כדלקמןבשזקיאןקבר·האחיםצוייז ,'ב·חלק
 ;ש,וקיאן-שאווליבכביש 6ה"בקילומטרביער,הזאהמק,ום

הקרבנותמספר ; 1941שנתשלהשניההמחצית-הרצחזמן

 ,-400כ-

מקוררת

רמת·גן.ניסלגיץ·שטרום.פרידה jנהריהשניידו,אריהלשעדוםת

שט

) TA tנS ( 

קיידאן.המחוז·לעירמזרחיתמ 11ק 17נמצאתשאטהעיירה
משפחדת 120-100בהחיוהשניהימלחמת·העולםלפני

יהודיות.

 ,'ב ,ביוםלסובי'יטים,הגרמניםביוהמלחמהפרוץת,למתר
בי.דנשקעםמקרמייםליטאיםהסתובבוכברבערב,ביוני 23

ניסוהצעיריםרב.היהוהפחדהיהודיםביןפשטהלהיהבה

יצאואשרם,יחמושבליטאיםבתקלוהםלררילקומיר.לברוח

לעיירה.והוחזרועל·ידםהרנומהיערות,

הגר·הטנקיםקידיאןמכיורןלעיירההגיעובבוקרג'ביום
בסביבה,ערדשהיההסובייטי,הצבאביחדיותנתקלוהםמביים.

בעררםמבתיהםבדתוהיהודיםבמקרם.התפתחגזולוקר.ב

ברחחלקהיהודי,בית·הקברותשלידבאחרהרתכזחלקלגופם.
ניסהוחלקמהעיירה,ק"מ 6במרחקזי.ו,אבאשללאחוזתו
רקבשארועצמהבעיירהמכרים.איכריםאבtלמחסהלמצוא
הם :היההגרמניםשעשרהראשוןהמעשהאנשים.עשרותכמה

הובילובעיירה,מכרבדיהודילוי,יהושע·אדר,רןו'אתתפסו
כשהת·התורה.ספריאתלקרועעליו,וציורלבית·הכנסתאותר

עםיחדליטאים,".אקטיביסטים"למורת.ברירו-גנד
שמצאו.יהודיכללעבודה·והוציאולביתמביתעברוגרמנים,

באכזריותוהצטייןבאכזריות.אותםוהיכרנשים,.באהתעללוהם

שמצאוהיהזזיםגליניס.סטאניסלאבהעיירה,שלי,ד"שיכור"
יכלולאהליטאיםכיילעזבם,נאלצומכריםאיכריםאצלמחסה

לעיירהחןזריםיהדויםהיוירם·ירםבהם.להחזיקרצולאוגם
הפורעים.לידיונופלים

חרהואתרבנשטייןטוביהאתניריהרצתוליטאיםכנופיות

אותםומסרובהםהתעללומהבתים,גירשוהקשישיםאתקגן.
אותם-הובילואשרהעיירה","משוגעיליטאיםשנישללידיהם

מהם.חלקנרצחושםפילקלבה,לכפרהעיירהדרך
וגרושומשאיותעלהיהודיםכלהועלובאוגוסט 20ב·

ןהואזיו,אבאשללאחוזתות-משאיהגיעהזמןבאותןלקיידאן.
הוחזקו ;הםל.קידיאן.הםגםהואבו ,.שםשהיוהיהודים,עםיחד

 • 28.8,1941ב"קייאדןיהדויעםיחדונרצחובאררררת·סרסים

אלקסאס-שאטורצתיגםןפ,הצטךקייאדןיהודילרוצחי
"התמחה"אשרשרואבינסקיסןרנאצל,ובאסקאילארריצ'ירס

ואחר·הגבריםאתקדוםהביאולטבחלדים.ייברצחחד,במיר

קיידאן,יהודיעםי,חדשאט,יהודיךהילדים.הנשיםאתכן

לרוצחים.התנגדותגילו
שםנרצחודר"ח·יגדלפיזי'ים.יהודי ·גםנרצחויוםבאותו

נרצחוכימער~כיםיותר.גברההואהבסוןהמספראיש. 2,076

נפש. 3,200

בר·.קעלמצבהושאטקיידאןשרידיהציבוהמלחמהאחרי
"קרבנות :האומרתוליטאית,ת.רוסיבידייש,כתובתעםהאחים

הפשיסטי"•הטרור

מקררות

ברון jבוודאוקריתקולינצ'יק,שלמה ;שפלוברשרהשלעדותם

 , 1700/1569רשם","ידארכיוןזיו,
קיידאן) :(ראה

שידלובה
) SILUVA ( 

ראסיין.לעיר·המחוזצפוניתמ 11ק-20כהשוכנת·עיירה
הודירת.·ימשפחות soכ·בהחיוה.שואהבשנת

גירשומיד . 1941ביוני 24ב·העיירהאתתפסוהגרמנים



והסביבהדסנוכה ,קרוקלקדושיים nקכר·א(גברים)ציסוכיאךלקדושיים nקכר·א

,, 
~ 

והסביבהקיידאךלקדושיים nקכר·א

קיידאךלקדושיים nקכר·א

רומשישוקלקדושיים nקכר·א

רקישוקלקדושיים nקכר·א

שדובהלקדושיים nקכר·אכקיידאךהראשוניםלנרצחיםים nקכר·א



ולריקונהסרביאן ,קלסיניאן ,שילללקדושיים nקבר·א

בשררקשנההראשוניםלנרצחיםים nקבר·א

שאקילקדושיים nקבר·א

י

בעיר(גברים)שקודלקדושיים nקבר·א

-
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שאקילקדושיים nקבר·א
מיסררבהידביערוסף)(נשיםשקודלקדושיקבר·אחים

בקלרגההנרצחיםגופרתשררקשנהלקדושיים nקבר·א
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254 J~don• 42 JUd1תnc1 •ם pol.Kc:::כ. 
2 Ut.nroד.D-AGcntcn, 1 DUr~c.-:בo1otOI" 
von J.onםva, dcr dcn Do1'obl שבc A.ם-
zUndc,n dcr :גtadt Jurwva cnb ,oם 

170 .J\גdon, 1 USA..Jגוdo• 1 USA..JUcUA• 
,, JUdinnon, 4 lJ. t.Kcr.:םגaגn1otc:2 גo9 
,62 Ju.dcn, 41 JUdi.ם.Dcגנ, S גתoo.Xoaו. 
 n1otcn 422.ג.שצזt.Koגנ. 4.נ
2נ.ב J4.טc66 ,ם JUdiםפen 279 
46, • , D7 • , .נ L1tcשor• 
roזו Lo1cb~led4orcג,r an ctou.tooגנcם 
solcmtcn 571 

7o2 
S'4 

1~<-~""1L.חש••פt ו

, i.o. 41. Ukםנor&• 

 X.Soo.•םiת t.lגג-1 ,

• 1 Verbnoheג- 719 
5'2 

G2o .טיג.c1o.n, 62 a1ננננdם;

484 • • 50 • 
450 • • 48 • 
617 • , loo • 
497 • , 55 • 

}200 Ju.d~n, Jttdinncג:ו und J-K14בנorי 
5 11t.Kora.:1 ,.ג l'Olo, l rar1i1c;u:גe נ 201 

~8 294 JUd.1.םncn. 4 J~donki.ndor 

493 Ju.don4,2 י Ru.םocn. 56 L1tau.or 
(nllco akt1vo F:o1.מ.ג.וסםoton) 981 
698 Judcn• 402 JUd1nncת.• l Pol1בנ, 
71.l Intell.-Judcn c;,io dc:a Chctto 
o.נ.o RcprooםםlJ.o rתג c1nc Sabotcao-
llandגז.גng J. 812 
29Q J'u.don. 255 Judiבנ.nen• l .Politr. 
88 Ju.4cnבt1ndor. .ב  ,1o~ 64גca. ·Kc=uגת
 י:..י-:ז bo1בLct~cn, d 5 ,..ג:גםo.Koםגת ,
1 !lordcr. .ג כ ,rd.1ct.םc.םoגח: .rolcב, 
נ Z1gcunor, 1 Z1gcwגcr1n, 1 Z1GCU
-aכ;Ar 1 •תork1nd, 1 Judo, l JUd1ם
n1cr• 2 Pol1 tגתJcg ( Co1'l1no1גe-0boי.נ-
prש:wגg 1ם DU.גשbu.r0) 21 

Co1oזookranזנ.o: ~69 irפnncr, 
227 Frם.ucn. 
46 K.1.בנdo4~ י:ג 

, 
 i.o • 4ג.ו: eaם-וג ro:ת ~

e ןovoa פo4.8.41 r 

1d מa1 שיR.U .5 .ם 
.ס.ד uio::t 41:ג

e.e.41 Ukבנe:ra• ~ 

9.8.41 ltnu.cn-Foת~ 
U.0.41 Ponevoaye 
 ltJ'tUO.ג e.,u.,.ג

 onovaז. 14.8.41
l!i.u.n4 
16.B.41 Roנc.1.oנde 

9.b1cו 
 1a1םtaca1:נ 16.0.41
27.6.b1o 
14.S.41 noldo1:.ג• 

ג a ..ס 4נ. Xaוג en-l'onזז

 •a:raגaנu 9.0.41.נ

22.a.u »aaגaוMars 

22.8.41. .Asloםa 

1312 J1.1dcn, 46o2'נ"Ud1nnoפ• 
 ,klndcr 1 '2םJ~do 609.כ

466 J\idon• 440 JUdlnncפ, 
 klndt1r 1 926םJ1.1do 020.כ
1~2 Judcn. 627 J~d1nגשג:ו. 
4~1 J~dcnk1םdt1r . .נ 16o 

 .גז.cגנתo J~dr.n. 275 JUdlו2
159 J1.1dcnk1ndor 664 
767 Jט.don• 1113 JUd1ם.יגc::1 ,.נ Ut.ז:c:כ. 
607 Jט.dcnk~ndor, l גתoo.ו:o569 2 ם!ת1.סגגב:::נ 

Kסילב רפוtססיגה שאר ,רגי לש ידוסה ח"רדה

 oqaזonoיג 0.41.,2

lO.b1o 
22.0.41 Xr.Ba•1םA1a1 

25.B.U ObeUa1 

25.u.רd 
2G.8.4l Se4\גvo. 

26.8.41 Zo.rnor1.ג 

DnUrfr~lo~obrזbrנ! זidןtז~tlו~pollגrl 11 bro סS Ko.1.1cn, a11"· l.Dos:eוabOI' 1941 
Einoatzkommando 3 

--------------·- . "j 
qel-1ei111e, R G'i(' !-1,s.,~cffE., 1 5 1.1גot'11"tloםגacםנ, 

-- "·~ ....... ·- - · . . . ....•. ,, 11; A•1חג'nrttrזוףי;י,-
r.nr---חt.nןt1:'ritr.lltutG dr.r 1rn }Jcrnich רםtd ::.ננ-ז ב 0 bin ת•ו 1 1 7>of" 1 1פ1ג
t"•,זr1'1ח:ח.י'יtגוrtcn כ:·זtnlcut1oncn .• 

O~grבתhב:נo dor e1chorbo1topol1~c111obon Au~iabo1 ג:נA t1~ea 
41U"oh doo ~1naotskoםuntגA4o, שב 2.J~11941. 

(Dcגo "aob1oi: IV1ln4 oחגתגrי wza 9.41 .:,1.1.ג, doo Ceb1ot Sohoגוloם aa 
• 1 

2.oנn.41 נגov  וD,k&וpוbomor.v;ion. W1ln11 mu-do b1a n 41ooa Ze1גx., t:נ
vc..a 9.גפז dוגם ~ohcu.len v~ rX.2 benrbo1toז.) 

fיף/  •u-oh 41.וe:1'ch.l dוג םo1noג.e; und r.וnordnwג o1noם
 1גk1.1 t1ono.rסrtcn ~:tגש"!acoנroגו1oa.non 4זar•ג.ז 11

4G' 

2 ~· 

4.7.41 ~cuגcמו. - Fort VII - 416 Judc47 ,ג:נ JUd1nnen 
6.7.41 &mגcn - Fo~ VII - Juden 

וזooגג Aufםtcllגוng ~1noo Hollko1111111נndoום wator rcגתגםWF
von 3S-סtנtזi1'.:Iamnnn wגd 8 - lo 'oonlit.rton !,J!tnnonג 
doo ,x., m1תגon naohtolecnde l.kt1oncn 1n Zuסacגבנoם
arbo1t 1םt נגe4 l1t.:ג•urt1םnnon d\גro1נio:fll.hחi 

,2 
19 
-6 

,s 
24 ,1 

Ju.dcn 

 areםd 5 komm.,.Fwlkt1oגw • 4.ג
;komי1 .גם'wגkt1onl1ro 

כ2 Judcn, 2 JUd1rו.non, 1 L1 tnט.e1ינA, 
2 11J.!Zoזnm. • l nLםo.Koנ:uנב.uuםt 

- 21 Judon, ג JUd1rת.וc.cג 

21 • , 1 ru.no. 9 11 t.;Koםםa. 
6 komn. FW1kt1on!.iג.-e ( 6 c1nvon .Juc10A) 8 

'39 Juden, 14 J'U<.Unתon " 
- 17 • , 2 " • 4 11t.Xo:נ::ז., 

2- okםפג. Li tn11cr1.A1נc.1 ,ם d4!iגt.ooh.K. 26 
59 Judon, 11 JUd.1..תתo.1 ,ם L1toט.or1פ• 
1 1·010, 22 l1t.i:נוlilln•• 9 ruםo.Koו:z10 .ג, 
l נudo l 
03 J~den,·12 JUdlnתon, 14 גתoo.KOlll!le 
lS l1i.Koםm. • 1 rו.oo.O-lיoUiגתk. 12~ 

10, 

266 

151 
'3 

8~6. 
 5.נ

 olo~=ו&1~ 7.7.41
e.7.41 • 
8.7.41 C1rkol1םe1 
9.7.41 Wen4a1ogala 

9.7.41 Xn~on • Foח VII 
\.7.41 Uar1o.נnpolo 
'• 7.41 Babio1 

.n.7.41 טariום:apolo 
19.7.41 Xo~•A • ion VII 

 ea;vaזPane 7.41 ..ג:2.

 ג.o.1םte4a1ני 7.41 .,2 • 22.7.41

90 Jגו<lon, 1, JUdJ.םAoפ 
2,4 • , 15 • , 
תגoK.oaםננבג.. 19 20 11,.~oc:נ:iגn1•tcפ 

2!j4 J4גוoפ, , Ut.נtoםםםwi18'1A 
:ח גג. • • • • 
2}5 • • 16 Jtld1nnon, 4, Uו.~oן;ןג. 
1 swo1tn~bor Rnu.broתפtor 

 cr\ת~!.ז don, 2גוJ ,1 יalיu1oeםWo 41.ד .גכ/11

 poleםaricuע 41.ה,2

28.7e41 PM0\'8&)'8 

29.7.41 Roaaפגiai 
:,C). 7.41 ג~opla" 
 ~\D .41.ך ...ג,



1.n Coorgen'tAuיg oגגa • a.lle • nJ.le • 412 

9.9.41 ilytuo 207 • 64,9 • }52 • ג 279 
9.9.41 Butr1mon7a 67 • }7o • 303 • 740 

lo.9.,1 Uork1.ne 22} • }55 • 276 • 65-4 
lo.9.41 Vם.rEגna 541 • 141 • 149 • 0,1 
U.9.41 Lo1~~• 60 • 10 • 25 • 155 
11.9.41 501.r1נa1 229 • 4נם • ,4o • פs, 

12.9.41 U1.iבDAa 68 • 414 • 149 • 97.ב 
u.w-.4 
 t11>hnor. d1e 410נ:ccc;cn Dc .םauoal1a Strntnkt1oס 2.9.41.ב

ruםo.rnrיt1cr.ncn vcrpfioc;t hab~n wגd 
te11lwc1oo 1a Bco1 u.o von 1זu:ran v.uיeגנ ., 

-IV.7-םeגuו~ 26.9.41 412 Judo615 פ jUd1.גשcr..5Bl 4פ1~.נ. 
(r.ranko '1.3ouclבenverdt..cht1go) 1 6o8 

]"!'"""_"'l_~~obors 

 49נ 1
191.1 
נ. 070 

216 

 ~sנ

402 

2 076 

784 

6:,, Jגוdun• llo7 JUd1ז. 496 •• םם.-U.. 2 2'6 
(bo1נז Abf'Ubroת d1on,~r Judcn <:בt-
stand c1no טouterc141 יe נc~ooh 
-בoton n1cdort·,oochlBe;on mu-ao.Dזו
bo1 wiג.rdon 150 וג4םננJ eof'orיt c...,. 
eob.oooe7 .פ I'art1םancו( םaיeגrov.סטתב

2.10.41 Zapzיe 
, 782 

2" 

4o2 Judon8{7 י JU41.ם.nonי 
2o9 J1גdonk1םder 
aUe J.גdon.JUd1ג:גתeגנ u..ט~.נ-

• • • • • 
212 Jגוdon, 4 םגתe.xr.-Oetaa&ue 
47 Jiגdc165 •ם JUd1r.םeם• 
 dorו.udonkiו. ,14
76-~udcn, 192 JUd1.גשen, 
1.34 Judonk1הdor 

o.ןב Judon, 767 JUd1תneפ• 
599 Jiת·.11'גldנ.ldםr 

1 845 

26.0.41 l'acmגlו.• 

26.B.41 Ka1o1a4oךג• 
27.8.41 Pr1oמa1 
27.6.41 DםF,dB 4וגם

aססleתגcנ

27.8.41 Joמ1בגkJ.a 

20.e.41 11ס.k1a 

20.8.41 Kec1a11בגa1 

29.8.41 Rwבo1ok1a ~ 
Z1ozmar1a1 20 Jוiנוcn. 557 JUcl1n1זonי 

197 Judenk1ador 

29.8.41 Utcnם \Uld 
 יגorפoleta1 582 J~dcn. 1731 JUcl1nע

1469 Jiגdסnk.1.ndor 
1,.b1e 
שב4 סtuיAly 6.41..בנ

Uםcobw\g 2,, .וudoבג 

~c-rו~t ~eptoבזbori 

g 200 

נ. ,,, 
U5 

2 9'4 

2 000 

'4 

4.lo.41 Kaו&e1.1%-ם-  .4םlS J~don.712 JUd1nn.,8l8 J.-:t1נ
(Strofnkt1on wo111בנ Ghctto tוגa
e1בגcתi cגcutoch.J'ol1a1oten aeeoגנoe
ecn w.rיde) 

29.lo.41 Ka&גoמ.ינ-פ- 2007 Judcn• 2920 .TU:d1בגתcn• 
 denk1ndorגוJ נ427
(Stiu.benגng doo Gbettos TOD םbez
fiUso1geפ Judon) 

J.,.. ...... 1'; RQTo-:,bסrז 

 ,בנ:ncגJudcn, 1612 JUdii נ176
l4o4 Judcnk111dur, lo9 Co1~oo
o. l d:נcranנ  ,•r1Bסnc;obבtantcג: utfJc.boכ-
cUe 1.ג:ו t נגכn1e J4.טon verheJza~n •וחטי
1 Rlגoo1n 5 o9o 

 poleגUar1u 9.41..ג

485 Jט~OJ1•51.l JU41539 •• םם J.-K14ם. 
'6 • 48 • 31 • 

1159 • 1600 • 175 • 
(Uiםaiedler sסוג Dorl1.ז •םiu.םchcד ב'

Franli:~ .ם.ט נ

69, • U55 • 152 • 
(Ui1םםcdlcr uu.o 1שan גו.Broםlcגזג) 

17 Judc1 ,ת JUd1n, d1o 8CCC:1 d1o 
Chctזo4>cםotze vorםtoםםcn hבttc:יב 
 d111chcnטנ םג.outcchcr. dcr Z1··•.א 1
Gloubon UborgctrP.~eם w:גr wגd 01.םo 
Rםb1norםchגue beםu.cht bntts• c1QDA 
15 forror1eten der xa1.נ.n1.גת;),..נוppe 

a1 1'נJ. La11.41 ;נ ., 
1ek1 oוr W11k .1 ...נב 4גS 

 2s .•בנ.. 41 .וג1a-.םr e •-ג:ז

• • 
• • 

29.U.U 

29.11.41 

 k roגo tבגnס do 4eם .פ,
11 • a 1n dor Z ו.u-b t:1 ~בבn 

 V>ר,ד,בג 2116141.1-
9o2.ג Jגוden. JUd1nnan un4 J140יDk14בנezי• 
57, akt1vo Zoנעונauuסta58 9 ם, 

99 
247 

1 5~G 
125 
144 
6:i2 
202 o, 
2~2 

ג 125 

25, 

14G 
 ,פ~

15g 
 10.ב

 ogד 4

69 .JUdנגנn. 2 0 ., • -K1A4. 
11, • 61 • 

lo Jט.du• 
1, • 

1200 • 244 • 
72 tf 2, • 
72 • 46 .. 

260 • 195 • 
llo • cs • 

41 • 22 • 
11, • 97 • 
476 • :?ol • 

6 • (llotc.1.ג.~. ; 

 .4פ1:;;-.ו. 60 • 64
61 • 126 • 
71 • 86 • 

 • ,1 • 8.ב.ג
1849 • 11,1 • 

 fo11k ם.ב::פ4o 4ea c .ם,
 e4, • 41.5 • 41.2 ,,.,כ~;ד.זןוי

112 • 
oנ • 
26 • 

2o7 • 
86 • 
20 • 
42 • 

448 • 

23.S. b1ם 
2.9.41 D~rםun1Gk1a 

Carl1nva 
Jon:גvn 

 a1ב1wמoir11יג

Jocuaם 

Ar1oc:iב.o 

Jcםv:ם.1גa1 

Dnbto1 
 laגו;}1oבonוז

Krul.cn 

4.9.41 PrnvCll.1oohk1• 247 • 

22 • 
6 • 

י 2

47 • 

112, • 

4.9.41 Cclt1cke 
3orcdט1ם.a 

Vol1.םona 

Ziגp1ck1• 

S.9.41 Dוaiגorgo 

25.B.b1o 
6.9.41 3t111bo6בעת 

1ם  • t,ncn1.n1a1 1.6נ



 t Ichנnנr.םגג oוג t• toetoteUon• dםסם.dם aa Z1ol• dca Jנגוגcprob1. 4ו:בtםzי
 I.1tcזג cm A lOa ג:נc,ז oזa פ., erro1chtס Qת\ ca1 1e1. IA L1ttuiם bGiו 88

eפ.arגU1Jי יzתוh1~cגז.1ג Arbe1tojw1en נגaeer 4e 111וגehr, · a פoJa4 ס1:גסt 

 a8([ •4ם1

co. 4 500 
• 15 000 

• 15 000. 

cuג\גl 5ohn 1פ

1פeם.וג.Kנג

W11no 1פ

12.0.bנ.o 
 .ו1eםגבב:.~Xo. 0 ,פוtגנdon, 19 JU4-1nגta4t 425 J1ס-aם.גW1 .41 .9 ..נ

9 Koנ:ז:IW11ס't~c461 .ם. 
 ,פeגנתden, 2ol9 JUd1גוJ 864 • • ג4~2.9

e7.ג Jגוdcםk1ndor 
( sonderסkt1on, סo1ג. von םcdזוג. dגזc
4oגוtscho Solגשteגנ soaohoטaozג )pOייuזח נ  ooד

12.9.41 W1lמA-3ta499 ו, Jגוd1670,גנס JUd1771.פם J • ..r1םde ''" 17.9.41 • • ,,1 • 667 • 247 • .ג 271 
wגd 4 llt.Ko~u-:uגniסtoגנ 

2o.9.41 Ncםcגנoins 128 Jגוdu, 176 JU41.40 • 99 .פת) 

i2.9.41 צovo-גגש.eגנta 468 • • 495 • 196 • .נ 159 
נ. • 5U • 744 • 512 בB1ac .,ב24.9.4 767 
25.9.41 ,1 o.b1.W101 215 • 229 • 131 • 575 
21.9._u Eyo1of:y 989 • 1636 • 821 .. , 446 
,0.9.41 trם.lt:d ,66 י נ. • 597 • נ40 446 
ד 2,:4· ו4גוtיa-sם.ב,o. 41 v.s.נ.4 נ. • 6,:4 • 1115  ,כ~

6.lo.41 Soנם.111.םd 213 י 359 • oכפ • ~:;2 
9.10.,1 l725 ( • 717 • 1840 ~ 69.ג 

' 16.lo.41 ,s2 • 5o7 • 2'57 • ~ 14G 
 G7, 2 • 586 • ,06.נ • 718 • • 21.10.41
25.lQ.41 • • - • 1766 • 812 • ~. 57G 
ג/ • ,1 • 164 • 946 • • 21.10.41 20, 

,,O.lo.41 • • '82 • 789 • 362 • ג s,, 
6.U.41 • .. 4נo • 749 • 252 • ג '41. 

19.U.41 • • 76 • 77 • 18" • ג.n 

 4.נ Gone, 8 Poleaגu.41 • • 6 Kr1egegctaJ.9.נ

20.U.41. • • ' • , 
2~.u.41 • • 9 Jנוdon• 6רז JUd1תncוn, 8 J.~1n4or• 64 

ג. I'ole wegon Wofi:'eזLtloe1ts "-:Beaגta 
von andorea Xr1usogorRt 

D1oםo Arbo1 tojגוdo.1 םnol.: 1bnr :Pשa111<ס.ו woiנ.~o נגc1· ebcכatםlla eיDוג
lo.:;c:ג, w:נa 1םr Jcdoch oobnr1'o K1םנpfnn1,aao 4or Z1v1lvoתr.בl-iגשa ( .4e.;a 
Rc1ch=בcn::1בoaor) dשב c1or Wohrגםacht gתגt1נגe .wגd cבoo Vorbo~ aגוolסatea 
:D1oco J11dcn dשג 1hro P'a1.כ:נ.U.eפ dUrtc1גג םcht erecbooםcגנ tבcdגיoס

D:ג:ג Z1ol, L1taגזcפ Jiגd~re1 וגz mnchon, konnto nזir erro1chס יo~ 
don,. diגrch dJ.o Aגוfotollung o1neo Rolll:ocu;iendoo 1.ו:נt c.uo~~טםch~cנם.גו םt•
nc:ב nב.tor aתגםhגtF deo SS-Oberet~Uhr<וr ,nזםג.:בםr dQr 1םoh םo1םet z1" 
1• vסllwגd ~• o.no1aןנote w4ג os vorסוtnn4, (Ue Zגוc:ir:בc.בrגrbc.ם.1י ~1ו

4c11 בtau1ochoמ Part1onתcn wגd 4on A~מtltnd1ceם c1v1lon םtoUc:םו פ:s

t,סםllגrlo1eton. 

D1e Dט.rchתthrגוng oolcher Akt1oמon 1ot 1n orםt~~ L1n1.o •10 •גנZl
cnn1c:גt1o11מt~t;o. Dor נ.-:ntschlu.oט• Jed 0on. Kro1o yם ote:::::גt1och J4.ט~ 
w םפchoמ, c:rtorucrte e1ne erUn<ll1che v- orboro1twג:; Jodor e1nפol.םcב 

~1cב dשב t:rku.nd11.ns der horrםohendcn · vcrh!UtA1coe 1n 4oב botrof1"oפ
dcn נtrc1o. D1o J11dciג m.גootcn -~ 1תשנc סc פeבor~ Or-גגol::נ ~נ.יr יrt odciס
Aנג .crdcnס וcl=ג;פ lזaםd dcr םג~o.h.l m.ת.גotc <1or l'lגl~:נ :tUr d1o crtoיג
cבcrl1chcn נגebוגrC aQogcתQaht ג.ו.nd oiגscchoboת wordcn. Dor Aנ:שirסC::...o~ 
VOA dor 31:iכםגolםteUo . ג:ט. doת Gגתbcn betru.B d1ג.rchםcbn1t.~Uoh 4 b.10 S 
זoגג פdoר.tllם1n Ab •500 ג.gcn z1םrdOA 1n Abtc1luגD1e Judcn m .ם;[ s1נndoo

tona 2 hפ, nn don Eנ:ekut1onoplotz trnneקort1ert. ~olche So11םcrtc
ז.ם.rי גfro1bcndo Arbc1t dabc1 &Q lo1etaג\orvennמ. dגr:o1tcn wנ ac1sי o1פ 

 :1clי,1lJJ;Url1ch hora11BGOE.:r1ffcneo Ee1eס

Iנב 1iok1sk1e wo.ren ,2oa 1.tonschen_ 4 l/2 wג mג trn.tU1port1ereiג, _- be'זoנ." 

.ב:4aגo Arbo1t 1n 24 8twם41o ג:nton. Uz.ם1o l1q~d1ert wor4cn koם -bcי.rםl.U" 

e;on נ:גג k:Oםnon, · 1111oateגנ von Bo פג.ג:י Ver~uiגa סtoh~4oם. . 11'k1גג~oheגו 

aוגגו 60 יUboz גנeפl'\1caנ8"1 tתuג.epon, םezw. 

bcב. rזגs Abapo:גרחns e1neoto1lt wordoגנ. Der TQrblo1bc4בo Roct• Cozי 

hבו ,toתגt=or w1odor abi;olUot· m.נ sוגטםםם.cם  410 םoס.ר'rיt פo1ncבז 1tם
נ.wג ntn~wco etohonםon-1.o~o-t. Krז 1tכrbc.ג Trס.ncpo;יt יunנ ooגtcב 

~ Vסr!UGגnt:• rlגוohtvcחnג.cho, c11o h1n i1ס 4.םגc4ozי vova:-פ ,בedr.זהג

נב1oפch o-שUch dנuccohl1oorם lזltnnor witor e1ccnor ג,cb~::o.t:צב vcz
.b14פcri. So babeם s.n. , ~ם.םn 400 Ko.גב:.זndoo bo1 t:ם.r1כ::ם.olo ,:ג c:o
broc!גoםc1e נגo4זגJ wנ 4גro::נcי•1מנוגt1ooגנo וuמkt1onl1ro ~ e1פc:גa wוז,.נםo:: 
ncשu~cםohoaoon" ohם.o cבoaa dnנכ:גcנ cמtkaע .םor Aפ- -aנrooב:ב::cגcl mםaו

eזג ~\'c.:; beס 4on o1zuזelפcגנ Akt1oגנcבנ d11rohשcg 160 - 200 tפ. ~ 
עב- , &ג~ b1a ,ג:c::םגוtzwis der Zo1t 1ut eo ,;olי~גו4oooh1ckto A בdcrc 46' ד,1 · .ם~

~•Uko:ג:ו:נבndo dee EL נ
1A ז.t1nclt 

זo:ו 261 91 -~7,lo.4lז 

• 4e 1ג-םt. U26 J ,cםc11.620 פם Jw1on.128S JU 
o,O , פaet סוnנמגםo i19ג dשג

Pleeobn1t•• 
B1chol1rג• 
Soo.k, 
Bobor• 
U~4a 

 ,.,_,,ג
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t1oבc:1 גA o1תe:r וזooho 4~1u:ufUhre.גז W1d dabo1 doch 41• 1A םפ~ ·a.פ

fliבllcבdo Arbo1ו eo siג 'boזזlilt1goפ• doסs Jcc1םs StocגI:1 4גשa 1פanotbo
tz1יob o1ם~otroto1 פ«R. 

D1o Altt1cnon 1פ זוelbot• oס .מסau:ז. ccnUtcםd e11ם«cםב:תccפ awכco

'bUdo'to גaגzםח1םםP &iגr Vor:f'UGW'l« םtchc.rג, kanD aם<ג 11.נr.4בoםc1.ננoםםcב 
botnobtoו וrorcloם, BO~enUbor 4on otגש .דf,ohou.orl1obeם f;cmנr1engte1t• 
410 aaםoorboג.b a bewll.ltגaan worcם. 

S~Ucho :גחhror wע 4גnnnor me1noo i:o:::rי.::uגdoo 1מ נc:tנגcב h::גbcפ בנc

4c:גנ Grorםגakt1ane1מ פ aKוגoפ akt1v tc11t:מחoפסנסו. Lvd151.1ch. ~1.ם Dc:נ:גta 

~ .o tגסt:סםt1גc~ י4oz םknc1t voנKrw ס:ltס"1םmr 1ו d10Aotoaםsגשםcenתa Eס4
tיroגt. 

cIבג boוraobוe d.10 Jiג(lcםnkt1oncn !Ur dcגa 1ת ,.:ם dor Hcגוptc:גahe 

al• obgoocגבנooocנפ. D1e תoch vorhםndcםc.גו Arbo1toנ~cוגם4 ם JU41םתcגנ 

וזoתc1ב 4r1.םco4מ cobrnu.cht u.nd 1ch knnn 11:נr vorםtoUcn, daoa ג!cתב

4c:ב Wtפtc:r cl1oae Arbo1 tםkr!ifie dr1תc.cndc:t 1cזז tor 6ebrגוםcht wor\1oם. 

Ich 'b1ם dor A.םo1oht, uaoo סoton םit dcr f;tcr111oot1oגנ do:r c'J11ממ-
chc:ג l.r'bo1toכu4oם bסf:onncn wird, נבu o1€1ת F:חכ,r:tגnבתwגa נ:וג vor;dפ-

4'oת.1ח .גתS t.rotzdoםa e1.םo JUd1ם נגchnn.ncor• oם מג t o1oס1 Uq14גזJ.oraם. 

X1A• dor וr1cht16D1i04 Auf6nbcנג תoo rdזם F.X. ,נ םeboנג clc:411םםגגכ בJ

t1c:cn, 1נ:ג 4or i1borp.rU:rwנc; dcr mc1ut Uoor!'LUltcn Coiיnncם1.םao 1.וג 4c:גנ 

01.nl:olםoגנ Orten wגd StUdtoפ. Du.roheciגn1~tl1ch CGOOCD 1ת -odor Xrc:,1נ
etcנ.a~ on 600 .Perנוoגנc11 .ם t. VOlk0$ג.וt?;o!טגr1cכ,o1 t 1נ:ב Go~lliנcn8ס1נב •,נ ob
ovםג o1A גייoגגcג:ג11גגoa10 1taתeגתncנ. n1cגזt vorlםc. oנג: ncתבuס von f•יגtג~ 

•= o.~ 4nנהגC e1תfooh0%' Denw1:.נorwבsסn .ו.גםח :tcםtc;cבנoבבcם. V1cגlo poג

a!iAUche Rochגומnacם םerגtזו cllibo1 boc1.בohoם wor40Ae ~•1פ Uoםooh haי 

aנ.oנג ועפ e1o goldhנםelrt. :.:aת ooפוג 1n <lסn Ce.tl~oםoם גגoםoסזs se1ם 

ua4 eiolב. ג. e1םoזו םoםent 1ת lcשג Uborתu.ב.ttוzג Z•Uei& aגוrc;ehaנ.tc 

cudcchבltoגג lגnbon, c11e 1n ~c;1cn1ochor ncz1ohםגs on נodcr Bccc1:ו.ננ-
t-~ rנpottcn. פI Joםתva - dnוג d.no 1םt 01.Jב Do1sp1ol :f".גr v1olס - cבפ:חו

1rב גcס1ם dUotor~n X:ollerrnwu von 3 זג I.l!nao, :, ם Dro1to und 1.65 ם
 םntoבc:ג גנ1oתn ;;oםטםnnor c1n, 410 ello (Ultl.1:1 6.נ Gםfoohon lR'\ 5 •ב.uhע
1נב םoגlidclזr .~~םn wגt;cת1chta vorz\lbr1ם 1oם םwoU cc.:;cי .Altoי:נ vc1 נ, blo 
lG Jcנhrcn o1nd o1necםpסrrt wo1תon• woi1ת .בo o1ch• בw .Arbo1ז Q1 bo
kc=:cב• UQ c11o Au.!נuן:נגנגo 1מ d1o koנבנגגב:ם.ot1ocho Ja,ac:גd b~orbcב b:ב~cםו 
H1cr r::io~e dגוrch du.rcherסUendo 11nםםzגahםcn o1no Jtlnro R1cht1 ;:טA 
d1o :tס,piיo 4or mגatliמc11~on 1Jteם1גוchcגג Krc1םo h1םc1ncehl!םפcrt wcrdoם. 
D1o Gofllםcn1s1nםaoocם: muרloiג1 .וu.t' dc:uג GeZ1lncn1טho:t cu.t'1בoביםoג.ג.t u:4.ו ea 
~~ 4cr L1םten w4ב Dתtorlncםn Ubcrpn\fi. D1oJc.n1~ט. d1o wccci 
טrבolםoת:ם Vorc;ohon o,גndloo o1n{:Oםpcrrt woroו 8.םnגrdo.n גג:r c1וncב bo
c=בdcrc.ר Hסu.1'04 eגוaנם.ט:icneoמteUt. D1סjc15םaים c11o 1סr dשגrcZםוג 11'..%'08 
Vor~cbc:בa גm 1 - נ wגd 6 Uanםtcn vorט.rto1ltcב, ~cn 1זcdor co:::ב-
4~~ cu.!'r,o~ollt, obcnoo d1ojc1םficםב 8 d1c 1וג' 11qu1d1oס םכתnr~ 1סo 

Vorbrcchor• kor.נr:ttm1םt1ocho Funkt1.oםilroי rolנ.truנ:o wגd nםdc"c:ג.נ Co:פ1נ

~cבl. Ztםגl1'ב::l1ch ~u. der ouoGoeproohr-.ncn Strnto crh1olt 01.ז םon. oנ

 o.בגo t.נ ,nroב:t1c-.1גcho .Fwםt1םn1גi.:u::גVorcchcn, 1m booondorcn ko ב.nc:b 40ם

40 ?o1'.cohcnh1obe cud1k't1ort, d1o נm-נo11eם זo1'ort auםdoteUם. ןcבirזווג
Dach .A'\םגchluoo der tוberprll~ mבת.וcn d1e, cetaתcancn 1ם 1hr8 Zolגcגנ 
c\U'Uc::~oתnu-ן. D1o Fro1~ssondcn wur.lcn 1עג Z11co ruגch dmב i::גr:rtplatl 

~cbrnch~ wגc1 dort תnch e1.םor םcננrזגk An.כ.נ:roche, 1ת Goccוזםcuייt T1oloג

E1זיזתohבcr, fro1l)clasocn. D1o .Aםבנpracho hr;,tto !olGo:גdc.גו I.iבbtגl18ם) ו 
 גalםaa1גת 4גu1Gch wגוtcohor 1.1tנ!Dolm ם.c1oe aso1'ort von o1ncזז::::t~ם rdoגnז

Uborסotat): 

 a.נ:c •ג:acםchoם9h orגג, 1rוobow1utcn wnrcn, hllttcn vםolת w1r ג7c:u\'י

 •.ro1ho1t·-נ GCbcn w1r Euoh dJ.o יr cbe:r Dcutoohe euid:1יי

Ila.nפ :fol(rto 0111ת oc:h:גdo Err.בnhnuתcv r1וch נodcי:ב polנ.t1ochai '1'U

t1c1;e1t זגc cnthnlten, םofort nllco, w:נ1ג tlbcr Ccecםג:נ~rUciגncm עג Er
~DJuגרne ccbro.oht w1rd, dcn dcגוtochcn נ.ב.שגctפ z11 בזoldcוגם4 ם o1ch co

:fort ar'be1tr:.םuoo1G םa W1odorou:fb~u, גיov S1lloכנ in dor Lגשil.וinמclג::.נn, 
1ntc.nc1v Zll boto111ccn. soב.ג.tc G.1ch o1neנ.• ernסLג.t e1תoם Vorgסhc:111 
cowנ.d1e בוachcn, wo:rdo cr oroohoםם~n. :tc.n.ר mג..rdז:n o1o cntl.rגooc:ג. 

ז.1ד:פ knתA o1ch ke1תo Vorםtollwגe ב:..יעc.bם!ו• wclcbo Frcגוd•• כנnn...~X'

ko1t W1d Beae1םtorung d1coo גשooro !.i.nםםrגz,bo jOV1c1lo 014 1כcn כ,ro1G~ , -
1Q1..1goa 4שג cוoגיי שoחoפ גooortozנt c.נto. ~tיoטolגv.na oiגlkoטiovג  עo~o liliנש;

a1ch on cבor Iloge1otc . . i\ף~lt! cn, \'len.tשגשב, גr.7 שג4 ~~ rוu:םנnט
/ -<-- (·, 

ld,'$ שגd.םsפlתt .A.גןgoגג VCffL1ג>ג;,tןnJ . ':!. 8 d1e II!lnde 4שג oשבW A JdlDaen. 
.i! ..,.,.~:--,, . ,,. .. A 
ם .c:-. ,ט--·;.....-· .% ,::t 
., . -- r 
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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 er
halten 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 Stan
dartenfiihrer 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 Auftו·age zu beauftragen, dann darf er sich 
nicht wundem, wenn unsereו-seits entsp,·c,~hende Gegenmassnahrnen 
getroffen werdfז•, d.h. d,:ss d ielitauischen Kreischefs, Biirgermcister 
usw. - wie bereits geschehen - mit der besonderen Weisung ver
sehen werden, Anordnungen usw. von keiner anderen Dienststelle 
als der des Gebietskommissars, Generalkommissars und Reichskom
rnissars 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 Ab
lieferung 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 Schau
len-Stadt, Rokischken, Ponewisch, Krottingen, Raseinen, Birsen, 
Moscheiken, Telsche, Tatiroggen, Utena, und Zarasai, war bei un
serem 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 Aus
nahrne 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 Verschickungs
aktionen, 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. Wehrrnachts
einrichtungen vergriffen werden, so erfolgt die offentliche Excku
tierung von rd. 100 Inhaftierten. Nach Abschluss dcr gesamten 
Verschickungsaktionen werden im Gebiet Schaulen rd. 4{)00 Ju<lcn, 
einschlir;sslich Familienangehorige, iibrigbleiben, die als Spczialarbci
ter gebraucht werden. 

lch glaube, dass Sie auf Grund der bereits stattgefundenen rniind
lichen Aussprache und nach Vor\age dieses Berichtes der Ober
zeugung sein werden, dass die Judenfrage im Gebiet Schaulen mit 
der notigen lntensitat und• nationalsozialistischen Harte d11rchge
fiihrt wurde. 

gez. : Gewecke 

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 neh
men sei. Gleichzeitig habe ich darauf hingewiesen, dass bei einer 
Liquidierung der mannlichen Juden in Schaulen alle grossen Be
triebe stilligen wiirdcn, da samtliche Facharbeiter Juden sind. 

Ich habe dem SS..Obersturmfiihrer Hamann die Durchfiihrung 
seines Auftrages untersagt und ihn ersucht, dieses dem Standarten
fiihrer zu melden. 

gez. : Gewecke Schau\en, am 3.9.41 

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 SS
Standartenfiihrers 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 - ge
weigert, 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 Biirger
mister scharfstens anweisen, ausser vom Reichskommissar, General
kommissar and Gebietskommissar von keiner° Dienststelle Anweisungen 
entgegenzunehmen. Der Wichtigkeit halber er\רielt der Herr Gene< 
ralkommissar in Kauen ein Schreiben gleichcn I11halts. 

gez.: Gewecke 
גוכנו•ננ ם"שאוה הi':כחלמה יעשופ ספשמל העיבתה ע"י השגוה דז עתוהד

.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 Stan
dartenfiihrers 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 tזag, 

worauf ich ihm sofort in eindeutiger Weise im Beisein des Stabsleiters 

שאולריבגיסוהדניםברוקהשלמכתביו
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וירוצויוצתודלק,עליהםישיפך :חייםלהישרףהמתנגדים
נקבעההביצועכמקרםבוערים.כלפידים·העיריהברחובות

אתאילצוהנאציםוירוחם).חירש-בדל(שלאמרשלהחצר
בחוצותבוערכלפידבנהרץאידולהסתכללעמודהאם

האם.אתגםרצתוחירםלמחרתהעיירה.
יעזבובשירררינטהיהודיםשכלהפקודה,ניתנהאוגוסטבסוף

רעועיםבתיםוכמהבעשריםלהצטופףויעברובתיהםאת
והמשתטה.לבית-המרחץסמביבהעיירה,שלהישןבחלק

אברהם-לייבר'הזקןהרב'גrיטר".המקדםאתכינוהוזzלטרנרת
קצתלארגןניסרקררק,זרנדל ,,הצעירהרבותתנו,גרוסבר,ד

באיםהיוה"אקטיביסטים"שכןנתאפשר,לא·הדברהחיים.אח

כספםאתלמסורמהיהודיםודורשיםה"גיטר"לתוךהרףללא
להם.שהיהמהרכל
לפנדת 2בשעהתש"א),באלול(כ"ר 1941בספטמבר-18ב
היהוידםכלוגרמנים."אקטיביסטים"ע"יה"גיטר"הוקף Iבוקר

משאירתעלהועלומכרת,שלמטרתחתמבתיהםהובהלו
m מרכביםהידשםפיברניה,ליערהובואהםלררילקרמיר.רסער

הבררותלתוךנדחפובגדיהם,להורידאולצוהםבוררת.כבר



 371השד:רערי

הם .התנגדרתוגילולפקודותצייותשלאגםהיולמוות.ונורו
אקטיביסטים""והבאווירנזרקוקטניםילדיםבאכזריות.הוכר
באלולכ"ויוםשלבבוקרועשרב:ז.זעהכבמטרות.בהםירו

שהמקוםשלטבכניסהקבעווהשלטונותה"אקציה",נגרמה
מיהוידם","נקי

םסרות

"סאג"בעתרןשפרדסםהסרחן,שלהבכורבנרירוחם,שלמכתבו
בספוגםהוובאיאבלרבסגדוקרובועל-ידי 1946בפברואר-25ב

בעריכתו 1948בשבתבניר-יורק"ציאק"ע"ישהוצאהשם","קידוש

ניגר.ש.של

רשם"."ידקררביק,ראובןשלעזרתו

שקוד

) SKUODAS ( 

לטביהלגבולותקרובהליטא,שלבמערבהנמצאתשקוד
העיראתחרצהברטובההנהרקרטינגה.במחוזןג"מניה,

החדשה.והעירהעתיקההעיר :לשתיים

יהודיות.משפחות-300מלמעלהבשקודחיוהשואהבשנת

בספרושפורסמהשקודשרידישערכומדוייקת,רשימהלפי

יחידים. 6וערדמשפתות 286ניספרהזכרון,

 , 22.6.41למלחמה,הראשוןנירםלעיירהנכנסוהגרמנים

הלא-יהודיםהתושביםעל-ידינתקבלוהםאחה"צ. 2.30בשעה
ליטאשלדגלהגםהונףבולטים.שמחהוברגשותבסירחים

הוראתלפיהדגלהורדהשמחיםשלליבםלדאבוןהעצמאית.
הגרמנים.

כחיל-מצבחיילים 100בתפלוגהבשקודהשאירוו.גרמנים
- oה"אקטיבימידהצטרפולחיל-המצבהלאה.התקדמווהשאר
הקפ,-בעיירה.חדשיםסדריםבקביעתוהוחלהמקומייםטים"

לאין-הגבלותאלההיוהיהודים.מעדמאתגםקבעודרת
שלושלומםלחייהםבני-ערובהלהיותגםהפכוהיהודיםסוף.

גרמניחיילכלעלכינאמר,שפורסםבצוהגרמנים.התיילים
התלוהראשוןמהיוםיהודים. 100להורגיוצאושיירצח

קשותלעבודותלעבודה.היהודיםאתמוביליםה"אקטיביסטים"
כדיאלו,לעבודותהתאימושלאיהודיםשלחוזפילות zומ:
בהם.ולהתעללהסביבהבעינילצחוקרתם .11לעי

הגימנסיהשלהזוהר""נעריובמיוחדה"אקטיביסטים",
לנשיםהיטפלותיהודים,בהכאתלעצמםפורקןמצאוהמקומית,

היוהגרמנים.לתייליםמורי-הדרךהיוגםהםרכוש.יביזת
ליד.הבאמ.כלולוקחיםהבתיםאתאתםיחדפוקדים
האדום.הצבאשרידי :הפתעהנפלההראשוןהשבתביום
קרבוהתפתחלעיירהטנקיםנלוויתפרצובסביבה,היושעוד

רכלשריפדתפרצומהאשכתוצאהחיל-המצב.לביןביניהם
א'ביוםורקהשבתיוםכלנמשךהקרבנשרפה.החדשההעיר

הסובייטים.נכנעועזרה,הזעיקושהגרמניםלאחרבצהריים,

החדשה,בעירמאיסיאד,ברחוביהודים.גםהיוהחלליםבין

עםטררשקין.יעקב-חייםהרבהעיירה,רבשלגוריתןנמצאה

קשרלהםשהיהאלהכלבכליאתמידהרחלהקרבותשרך
כולםולא-יהודים.יהודיםנעצרוהוסבייטי.השלטוןעםכלשהו
הכומרניצחהמעצריםעלה"שארליסטים".לומעדון·הובאו

ונקראלגלימתומתחתטעוןאקדחעםשהתהלךינקאוסקאס,

האחרים.מןהורפדוהיהודיםהשחור"."המפקדהתושביםבפי

לאהיהודיםמביןשוחררו.ורובםבמקוםנחקרוהלא-יהודים
בכיכריום,נאותרעודניריה,להורגהוצאוכולםאיש.שוחרר
בתמוז 'ד(-29.6.41בזההיהה"שאוליסטים".מועדוןשליד

שת"א).

הצבאשרידיעםהקרבאתלנצלהחליטוועוזריהםהגרמנים
שהיה,-שמועה,הפיצוהםשקו.דיהודיאתכלילולחסלהאדום

מאהרקישבעיירהכיהסובייטילצבאמסדראשרהםזים
לכבשה.ושניתןגרמניםחיילים

העיירהבתיבכלפשטוימדלאות.חיכורקה"אקטיביסטים"
הנשיםמןהופרדוהגבריםמבתיהם.היהודיםכלאתוהוציאו
הנשיםואתבעיירהשוניםבמחסניםנכלאוהגבריםוהילדים.

לאחר-מכןנהפךאשרהישן",ל"בית-הכנסתהביאווהילדים
לאורוות-סוסים.

שלבקבוצותערב,באותוערדלהוביל,התלוהגבריםאת
בקירבתמהעיירה,ק"מ-3כשנמצאולבורות-זיפזיףאיש 50

ה"אקטיביסטים"ליווהיהודיםקבוצותאתתחנת-הרכבת.
היהמלקנזרן.יצחקגםהיההקבוצותבאחתומכות.בשאגות

קצרזמןהעיירה"."גיבורבעיירהשנקראכוח,בעליהודיזה
כשהביאורכושו.היהוזהבורות-הזיפזיףאתרכשכןלפני
כדורוחנקו.הליטאיםהמלוויםאחדעלהתנפללבררותאותו

ראשו.אתריסקגרמנישלמאקדחו

משה-לייבגילדר,ראובן :ארבעההושארוהגבריםמבין
אתלנקותעליהםהוטללוין.ויוסףטורקנתנאלגרינבלט,

 .גרמניםתייליםלשיכוןולהכשירםהעתיקהבעירהיהודיםבתי
הצטיידוהביזההרצחבמעשיהם.ג,םנרצחוזמן-מהכעבור

נשיםוביניהןהנשים,ביטיאליס.פיאטראסהעתיקההעירר eס

חרפתוסבלוהישןבבית-הכנסתהתגוללוקטנים,וילדיםהרות
והובלו ·מהנשיםחלקהוצאושברעכעבורועינויים.רעב

נרצחווהןבתלאותלעמודיכלולאכולןכמעטלדארביאן.
 ,"דימיטרובה"לחרותהועברווהילדיםהנשיםשארית .בדרך

שונותבעבודותאותןהעסיקושםוקרטינגה.דארביאןבין

ספטמברתחילתאראוגוסטלאמצעעדנמיזtךזהבחקלאות.
 .) 1941באוגוסט-16-15בהיהשזהלהניח,(ישנרצחוואז

המוני"טבחבספרשפורסמהקברות-האתים,ברשימת

 :שקודבסביבתהבאיםהמקומרתמופיעים ,'בחלקבליטא"
ה"שאוליסטים"מועדוןלפניאשרהכיכרשקוד, ·-המקום . 1

-הקרבנותמספר ; 1941יוני-יולי-הזמן ;לשעבר
 •-200כ

משקוד,ק"מ 3הזיפזיף,בררותקולאי,הכפר-המקום . 2
הקר-מספר ; 1941יולי-הזמן ;לתחנת-הרכבתסמוך
גברים.-500כ-בנות

קברות-האחיםרשימה,באוהתמוזכרים,דימיטרובהבקירבת

 :הבאים

מקרטינגה,צפוניתק"מ 7.5דימיטררבה,כפר-המקום . 1

ועד 1941ממחצית-הזמן ;מתנה-המעצרשהיהבמקום

 • 1770-הקרבנותמספר ; 1944לשנת

היער.בפאתירכןלמרגלותיואלקה,ההרראש-המקום . 2
הזמן jדימיטוובהמהכפרצפונית-מערביתאחדקילומטר

נשים 510-הקרבנותמסרפ ; 1941באוגוסט 16-15-

וילדים.
נארמ. ) 231עמ' ',ג(חלקהקטנההליטאיתבאנציקלופדיה
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ההיטלריסטיםבשקרךרצחוהגרמני·פאשיסטיהכיבוששבשנת
נפש.-1,200כהמקומייםהבורגניםוהלאומנים

זנ;,ודרת

 , 1506/1417רשם","ידרייף,א.עדרתא.

תשי"ח.תל·אביב,זכררן,קרבץשקור","קהילתב.

שקודוויל
) SKAUDVILE ( 

-35כמורחקתטאווריג.במחוזליטא,שלבמערבהעיירה

 ooo,1כ·בהחיוהשראהבשנתגרמניה.עםמהגנרלק"מ
יהודים.

 1941ביוני 22המלחמה,ופרץנירםלעיירהנכנסוהגרמנים

ביוני). 24ב·זההיהקגן,אלהשלעדותה(לפי
בעיירה,יחסיבשקטלחיותהיהודיםהמשיכואחדיםשבועות

עלגרמניםפשטובמשפט·א,לםשנמסרהעדרתלפיכיאם
יהודים.גבריםמספרלחורגוהוציאויוניבסוףהעיירה

עלהליטאייםהשלטונותפקדויולישלהראשונהבמחצית
היוםלמחרתלהתרכזרלא·יהרדים,יהודיםהעיירה,תושביכל

תושבלכלחשובה.הודעהלהםתימסרושםהסוסים"נ"מגרש
ליטאיםזקיפיםבמקום.התרכזורטף,ונשיםגבריםהעיירה,
אתהקיפוגרמנים,שלבפיקודםה"אקטיביסטים",מפלוגות
נשלחו·האחרוניםללא·יהרדים.היהודיםביןוהרפיזרהמגרש

במקרם.·הרשאררהיהודיםלבתיהם.

הגברים.אתלהוציאהליטאיםהזקיפיםהחלרההפרדהלאחר
הרעלרוג.בריםמהמקום.והילדיםהנשיםהרברחרןקללותנמכרת

ביערונרצחומהעיירהקברצרת·קברצרתהרצארמשאירת,על

ולעיירהאחדיםימיםרקעברומהעיירה.ק"מ 4במרחקפרז'אי,
הזקניםהנשים,יהודי.ביתכללידשעצורויקרת,עגלותהגיעו

העגלותעלמטלטליהםעםהרעלרמהבתים,הוצאווהילדים
גםנערןזמןנאותרבאטרק.בעיירהלתחנת·הרכבתרהןבאר

ארבבתיהםמחבואלמצואניסרואשרשנותרוהגבריםעלציד
ברצתושםארפינה,לעיירהרהרבארנתפסורביםבסביבה.
המקום.יהודיעםיחדונקבור

מביןוהצעירותת iהבריאבבאטרק.הוחזקווהילדיםהנשים
מזוןוהביאובסביבההאיכריםאצלבחקלאותעבדוהנשים

כאשרבספטמבר, 17אר 15עדנמשךזהולמשפחותיהן.להן
 22הנמצאגריאב·לארקאי,ליערהוצאווהילדיםהנשים 800

בערבבאכזריות.נרצחושםמטאררריג,צפרנית·מזרחיתק"מ

הליטאיםהשומריםמפילנשיםנודעלהורגההרצאהיוםשלפני
ולהתחבא.לברוחהצליחומהןוכמהלקרותעומדמה

המוני"טבחבספרשפורסמהקברות·האחים,ברשימת

 :שקרדורילבגבולותקבררת·אחים 4רשומים ,'בחלקבליטא"
שמאלבצדאחדקילומטר ,משקרדררילק"מ 4פרזיאי,יעו . 1

 ; 1941אוגוסט-הרצחזמן ;טארוריג-שקרדררילמהכביש

גברים.-300כ-הקרבנותמספר

מטאררריג,צפרנית·מזרחיתק"מ 22גריאבלאוקאי,יער . 2
זמן .טאררריג-שקרדררילמהכבישימיןבצדקילומטרשני

 1נ·ססס,-הקרבנותמספר ; 1941ספטמבר-הרצח

וילדםי.נשים

שפתעלמבאטוק,ק"מ 5ר·מטאווריגק"מ 18באטרק,יער . 3
הקר·מסרפ ; 1941אוגוסט-הרצחזמןאנצ'יאי.הנהר

נשים.-300נ-בנות

מהעיירהדררמית·זמרחיתק"מ 1.5רפאטקאלניס,הכפר . 4

 ; 1941שנתשלחשביההמחצית-הרצחזמןארפינה.

גברים.-100כ-הקרבנותמספר

מקוררת

 • 1390/1341רשם","ידארכיוןשקרדווילר,א.
כןר"ליטע",קובץארמקום",אידארן"שקרדרריל :שטייןחייםהרב
 • 1961-1866עמ' ,'א

רשם"."ידארכיוןקבן,אלה

 , 432עמ'משמט·אל'ום,דר"ח

שקומיאן

) SKIEMONYS ( 

כמהבהחיוהשואהבשנתארטיאן.במחוזקטנהעיירה

יהודיות.משפתותעשרות

מנתשהירוהנגישותהגזירותכלעברושקרמיאןיהודיעל
וארטיאן.אניקשטיהדוישלחלקם
 1941באוגוסט-29בונרצחולאניקשטכנראההונאוהם

תש"א).באלול 'ו(
אניקשס) :(ראה

שקי
) SAKIAI ( 

השראהבשנתליטא.שלבדרום·מערבהמחוזעירהיאשאקי
יהודים. 3כ·ססס,בהחיו

הגרמניםעל·ידיהעירנכבשההגרמנילגבולקירבתהבשל
לפנה"צ. 11בשעה , 1941ביוני 22למלחמה,הראשוןביוםכבר

ניסולגרמניה,בריה"מביןמלחמהפרצהנישנודעברגע
זו.למטרהנוצלואמצעי·התחבורהכללבורח.העיריהודי

שנתקעוהיולברית·המועצות.לעבורהצלי·חואיש soכ·
חזרו.הנמלטיםרובואילובדרכים,
הליטאיםה"אקטיביסטים"התארגנוהגרמניםכניסתעם
בענייניהטיופלאת .העירענייניבניהולוהשתלבובמקרם

הגרמנים.מידירבברצוןקיבלוהיהודים
וצוריםפקודותמתפרסמיםהחלולכיבושהרא•זtרןמהיום

חופשאתשהגבילוצוריםפורסמותחילההיהודים.נגדשונים
מצרכי·רכישתאיסורלא·יהודים,עםקשריםאיסור :היהודים

ביקוראיסורבמרדכות,השימושאיסורמלא·יהרדים,מזרן
היהודים,הגבריםכלנצטוומאוחריותרוכר'.ציבורבמוסדרת

גדול.לאסםאותםהכניסולעבודה.להתייצבומעלה, 15מגיל
אתרועיםהיהודיםהירבולאחו,סמרךהעיר,בקצתשהיה

על(ז'ידלארקרס).היהוידם""מרעהנקראראשופרותיהם,
הריכוזממקרםמזדיינים.ליטאיםשלחזקמשמרהופקדהאסם
הקרוב,ליערבבריםשלקבוצותיוםמדינשלחיםהירבאסם



 373הוסדהערי

מהרנהפכואלונורותורחבים.ארוכיםבוררתלחפורכדי
היהודים. ל~·לקבריהם
מוביליםהחלו ,תש"א)בתמוז 'י( 1941ביולי 5השנת,ביום
הובלוהם .הגבריםהונאוראשוניםהנורות.אלמהאסםיהוידם

אלולקפוץלהתפשטנצטוותהקבוצהכלקנוצות·קבוצות.
למלאנחפזשלאמימזויינים.ליטאיםנהםירוואזהבורות

מסרוהיהודיםכללאהבור.אלבכוחנדחףהפקודהאחר
 'רהזקןהנפחשלבנורוטשיל,דבנימין .לטבחבנקלעצמם

הרוצ·אחדשלברגלובבור,כברבהיותותפס, ,ישראל·יצחק
נמהמנותיו.אתלהפליאוהחלהבורלתוךאליוסחבוחים,

בנימיןאתהרגוהבור,לתוךקפצוהליטאיםמבידשומרים

קשהבמצבכשהואמהבורהליטאיאתוהוציאורוטשילד
בשאקיכיבווילקובישק,ולים nלבית·מידהובלהואביותר.

להצילו.ניתןלא
 .מוטלהמ•זt,וגע·העירהמקוםמןלברוחניסההטבחבעת

למוות.בווירואחריורדפוהליטאיםהזקיפים
נבחרובתורראשונותהנשים.לשתורןהגיעהגבריםאחרי
כארבעיםנכסים.בעלותאמידות,שנחשבוממשפחותהנשים

ובמיוחדרכושןאתאתןלקחתנצטווהןמבתיהן.גורשונשים
היהו·"מרעהשלידאסםלאותואותןהכניסוחפצי·הער.ךאת

להתפשטאותןאילצורכושן,כלאתמהךלקחושםזים".
רבה.באכזריותונרצחולבורותהובלווכךעירומות,

והעלובותהדלותבסימטאותרוכזווהילדיםהנשיםשאר
והמקוםגודרלאהגיטוכגיסו.נקבעואשרשבעיר,ביותר

פתוח".נ"גיטוהוכרז

לשםלהביאללא·יהודיםהיהאסורפתוחהגיטוהיותלמרות
מזוןהנשיםחיפשומתמדתובסכנהנפשבחירוףמצרני·מזון.

ולילדיהן.להן

עלליטאיםצעיריםפשטובגיסוהנשיםלריכוזהראשוןביום
עמהם.אותןולקחויהודיות,צעירותששבחרוהםהמסרס.

 .פסקולאאונסומעשינשיםחטיפת .לעולםחזרולאהצעירות
 .ונעלמותנחטפותהיוויפותצעירותנ:זzים

באתש"א),באלול(כ"א 1941בספטמבר 13השבת,ביום
כלמבתיהםהוצאויוםבאותושאקי.קהילתשאריתעלהקץ

עגלותעלהועלוכולםמהכלל.יוצאללאוהילדיםהנשים
קבוצהכללרצח.הובלוקבוצות·קבוצות .האסםאלוהובאו

הםלהם,שהיהמהכלמהאומלליםלקחולהתפשט,נצטוותה
ונרצחו.לבורותנדחפו
לחלוקהלעירוהביאועגלותעלהעמיסוהיהודיםרכושאת

קרוקי,יהודיגםנרצחושאקייהודיעםיחדהליטאים.בין
 .אחרותועיירותגרישקאבודשינטובל,לוקשי,

כתובתועליהמצבת·זנרוןהמלחמהאחריהוקמהבמקום

 :ביידיש

והסבי·שאקיתושביאלפיםארבעתנקברוזהאחים"בקבר
בידי 1944-1941בשניםבכפםעווללאעלנרצחו L! 'בה,

זכרםהליטאית.הבורגנותשלוהלאומניםהגרמניםהפאשיסטים

הפטריוטיםכלבלבנותלעולמי·עדיינוןהנספיםשלהמזהיר
 .מולדתנו"ארץשל

מיססולגאיסיס, .יהמשטרהמפקד"הצטיינו"הרוצחיםביד
הרכושבשודהצעירה"."ליטאבתנועתפעילבזמנושהיה

הטחנהבעלשלבנותיואחיות,שתיבכבדחלקנטלוהיהודי
מתושביאחדיםגרמניםעמדוהפורעיםבראשסוטקאיטיס.

והיהבמקוםסיידהיהשאביוואלדד,הגרמניובמיוחדשאקי,

היהודים.בחיימעורה

המוני"טבחבספרשופרסמהקברות·האחים,ברשימת

 :הבאדתבמליםבשאקיקבר·האחיםמדפיע ',בחלקבליטא"
הרצחזמןלשאקי.צפוניתק"מ-1.5כבאטישקה,יערשיפולי

מספר ; 1941שנתספטמברעדיונישלשניהממחצית-

 . 3,000-הקרבנות

מקוורת

ב. ;חולוןגולבררט,וסמארל ;השרוןרמתבררידא,אלחנןעדריות
 , 1791/358רשם","ידארכיוןםילץ,א. ;נתניהרוטשיל,ד

ששביל
) SESUOLIAI ( 

לעיר·מזרחיתק"מ 15הנמצאת ,קטנהעיירההיאששביל
בהחיו 1925בשנתהאוכלוסיןמפקדבעתרילקומיר.המחוז

כשלושיםהיהודיתהארכלוסיהמנתההשואהבשנתיהודים. 129
נפש.

הננו·עםנימנומששבילליטאיםשמספרהעובדה,למרות
ביניהםנמצאלאהריולשדו,דלרצוחלגרמניםשעזרופיות
רחצנו·השקטיםהעיירהביהודילפגועייישהורמהאחדאף

שלושהדג.יערהגרמניםכניסתלאחרימיםעשרהרקעים.
להנהיגוהתחילופודז'לבההסמוכהמהעיירהמזדייניםליטאים

וירוהיהודיםכלאתהבתיםמןגירשוהםהחדש"."הסדראת
שכבכששביל,קשישיהודירוזין,אברהםבגברים.במקרםבר

העוברים·רשביםבפניוהתחנךאם·הדרךעלשעותבמ'זLך

אתלוגמללאאישלחייו.קץוישימוחסדעמושיעשו
איומים.יסוריםתוךגרועוהואה"חסד"

לכיורךברגלוהילדיםהנשיםאתגירשוגברים i .זרצחלאחר
שנמצאהברשימהשם.שהוקםבגיסולשכנםכאילווילקרמיר,

שהיהרילקרמיר,בגיסוהיהודיםשמרתובההמלחמהאחרי
מיהודיאחדשםאףאין , 1941בספטמבר 26ל"עדקיים

שהובילווהילדיםהנשיםשאתלהניחאיפואישששביל.
אשרמקוםוילקומיר,לידפיבוניה,ליערישרהביאומששביל
נרצחו.רשםוהסביבה,וילקרמיריהודישלכגיא·ההריגהשימש

ששביל.מיהוידאחדניצולאףשרדלא

מקוררת

 .קירארן ,בלודרןחיםיעדות





השלמות





קפלןישראל

ואסטוניהללטביהההגליות

(העבהר)"איב~רזידלונג"או(הבלייה)"דיפורסציה"המלים
ההשמדהלמבצעהסוואהמילותהגרמניםבפיכללבדרןשימשו

למקום·היהודיםהעברתכלומרה"איב~רזדילונג",שלהם.
אלארובפיעלחיתהלאמקום·עבודה,אלאואחר,מגורים
תכסיסיםלגרנמיםלהםהיורצח.למקוםהוצאתםל·זL,םהערמה

מועבריםאליוהמקוםביזL,םהיונוקבים :אלהלמבצעיםמיוחדים

מפריחיםהיולזהנוסף ;שםלסדרםהבטחותאגבהאנשים,

התנאיםעלונאמנים"שוניםמ"מקורותשמועותבעקיפין

הערמותמכבר.שםהעובדיםהאנשיםחייםבהםהמצוינים

כדיואובדי·העצה,ההמומיםליהודיםיעילפתיוןשימשוכאהל
אשרלמקוםולהעבירםממקום·מגוריהםהתמרדותללאלעקרם

ה"אקציות"בליטאגםבוצעוזובדרןאח.דעדרצחוםבו

להורג.הוצאואלפיםומאותהראשונות,

קבוצותהוצאובחןאקציות,גםחיוהכיבושבשנותאולם

להורג.מידהובלוכולםולאממקומות-מגוריהם,היודיםשל
אחרות,לארצותבחלקם,אוכולםמועברים,גםהיואלחאנשים

להבהירוישאלו,העברותבמקומות·עבודה.למעשהשוכנוושם

ח"טרנספורס"אנשיסלקציות.הןגםמלוותחיוברובןזאת,
עבודה","כוחותלבחירת )"ל~פא"(מיוחדמיוןעובריםהיו

אמותיהם,עלילדיםחולים,זקנים,-שבחםמוכשרים"וה"בלתי
רקמיידית.להשמדהנשלחיםהיו-וחזקותבריאותכשהןבם

כאן,גםבעבודה.שםוהועסקלמחנההועברהמוכשר""הגרעין
והתשר·סלקציות,לפעםמפעםהגרמניםערכובמקום·ההגלייח,

יתרלהשמדה.הוצאויר,דעבודתםשכושרהאנשים,שביןשים

בכליהשלברקלגרמניםשימשהזהמסוגהגליהיבםכן,על
שאלתשלהסופי"ב"פתרוןהעיקריתמטרתםשחיתההכללית,
והמשיכותשטרםשכוחםהאנשיםשםנוצלובינתייםהיהודים.
להשמדה.תורםבואעדאוהנשמה,צאתעדבפרןלעבוד

פירושן ,כאןידוברשעליהןההגליות,כי ,להבהירישכן

עודלהחזירםבלילארץמארץגדולותבקבוצותיהודיםהעברת
רבותהעברותגםהיוהכיבושבזמןשכןהקודם.מקומםאל

גו,א~פ.*בליט:אש!וניםלמק.ומותמהגיטויהודיםשלשוונות

שהוצאויהודים,שלהגדוליםבטרנספורטיםרקידוברזהבמאמר

ולאסטונהי.ללטביה-צפונהקובנהמגיסו

להעמידבתביעותל"אלטסטנראט"הגרמניםבאומספרפעמים •

בשללקרבנה.מחוץאללעבודהשיישלחומהגיטו,יהודיםלרשותם

להובילאפשרותחיתהלארחוקיםאלהמקומות·עבודהשלהיותם
ולפיכךהעבודה,בגמרלגיטוולהחזירםיוםמדיהעובדיםאתלשם

עבודה.שםחיתהעודכלשלהםבמקומות·העבודההעובדיםנשארו

הגרמנים.תביעותאחרלמלאים·סרףכקריעתקשהאיפואזההיה

קשיםהיואלהבמקומותוהחייםהעבודהתנאיכיידועשהיהגםמה

(חטיבתגייז•ון ,כבול)(כרייתלפאלימוןנשלחוכאלוקבוצותמנשוא.

בשדה·התעופה),(עבודהקיידאןכבול),(כרייתקושידארעצים),

קובנהבידבדרךוכןעצים)(חטיבתנובטקסרקטין),(הקמתפרזsז

מקומות-העבודהמכללקרקע).מתחתטלפוןכבלי(הנחתלמריאמפול

במקרהרקכמעט-רחוקותלעתיםרקלגיסוהאנשיםהגיעוהללו
(המערכת).תאונת·עבודה.אומחלהשל

ריגהבגיטוא.

נידםאלנמיםו . 1

באחדרכבת·משאנעצרההבוקר,בשעות , 1942בפברואר sב·

שהיוקרונות·הבהמות,מתוןלטביה.בירתריגה,שלהפוכרים

מרוכז·ונשיםגבריםמאותכמהיצאומזוין,משמרתחתנתונים

היולשוניםמהא.בשיםורביםעז,היההחורףמקור.וקפאויםכים

ואףצרור.אומזווהדנראולאמהםאישובידיקלים,בגדים
היולאשהםמדי,לימדמקרובמבטאתם.היולאולבניםמזון

זרחיתהופתאומית.מקריתחיתהונסיעתםלדרךמוכנים
מליטא.הראשונהההגלייה

גיטרשלמה"אלטסטנראט"הגרמניםתבעופברוארבראשית
הביסופקדיותריגה'.'"בשבילככוח·עבודהאיש 500קרבנה
יוחזרושךם,השלטונות,בשםהבטחהאגבהאנשיםלגיוסניגשה

האנשיםירכלובריגהשהותםבימיוכיחודשים, 3לאחרלקרבנה
(רמבךןעןחבנהנקזקרןביהםאלמכתביםבועיים·לשאחתלשלוח

כןוכר').הביטוקרבנה,ליטא, :לכןרשמיתכתובתניתנהאף

שמצרייניםבריגה,היהודיםשלתנאי·החייםעלבמודעותדובר
כאןהוטלתהפעולהשעיקרכמובן,מנות-המזון).(פורטוהם
ור.ביםהאממציםלמרותאולםהביטו.שלהיהודיתהשמטהרעל

תצליחל~לגיוס,רנות.האחרערת,בשגרמניתיחידהמצדוהסיוע
לפב· 6ב"בוקרלפנותברע,,הקלמועדלספקה"אלטסט,נר,אט"

לאבגירטהיה,רדיםה~נשים.ל·ש·פר,חמסמחציתאתאףדואר,
מעדעינהיםנגד,עליהם.שהרעיפובהבטחותאמוןכלנתנו

ד"האקציהשנהכחצילפניהאינטליגנטים 500שלח"גירס"
 , Oהג~דולצרוילהזמנותנענולארחם-חודשים 3לפניהגדולה"

לימיםאשרהטכניקה~זחסרהעורל·טסטנראט" l ~"לוהתחבאו.
כאלה.במבצעיםבהנקט

סיבם,אותלהםשסופקוהיהודיםמספראתשראולאחר
הםלגיסו.רהחזיררםזרמ"מתת"הגישטאפואנשיהסתלקו

חטפובפברואר, 6יום,נאותרעורלידם.המשימהאתעתהנטלו

בעיניהםהיחידהאמת·חמידחלהם.הדרושהיהודיםמספראת
צעיר,בגילהחוטפיםהיוברובםואמנם,עבודה.כוח-היתה
לעבודההחיצוני,הרושםלפיהיו,מוכשריםשבהםהקשישיםוגם

הובלוהאנשיםביניהם.חיושלאכמעטוזקניםחוליםגופנית.
פוכרכשאנץ,הרכבתשלתחנת·חסחררותאלכבדמשמרתחת

לתוךהכניסוםראחר·כןמדוקדקתספירהנערכהשםקרבנה,

שננעלו.קרונות·בהמות

החטיפהשלהמרותהתוצאותבגיסונתחוורושעהאותה
שלמיםובתיםמשפחות,ראשינחטפו :מתוכננת"ה"בלתי
רבים ;עוללהיןמעלנלקחואמהות ;ומפרנסאבללאנשארו

(התעשייןאחדזקן Iוזקניםחוליםבביתאחריהםהשאירו
ערדלרקנועלכשהאומהמרפאה,יצאמפרניבז')מייזלחיים
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(בררוביץאחזוערד Iבמצוד-העולההואוגםהפצעוהלרגלו
האורגםהיולדת,לאשתורופאלהזעיקמביתויצאהפנקסן)

אל-באההאומללים·,שווועת ,,גביטוהזעקהגזלהבמלכדות.נפל
-הקרמנאישרהאזהגיעה.נים-חגרמלא~זניר,גםטסטנראט",·ה"אל

שלרשימהה"אלטסטנראט",בקשתלפיהגיטו,שלזטוהר
יצאוואמנםלגיטר.ולהחזירםהקרונותמןלהוציאםשישאנשים
משםמוציאיםוהחלושאנץאלדחופיםה"אלטסטנראט"אנשי

-משלהם"אמת·מיזה"חיתתאלהלשליחיםאולםחטופים.
ברשימהמהנקוביםרביםשלובמקומםהוחלפו,אנשיםשמרת
 ...אחריםמהקרונותיצאו

התייפחותנסע.והטרנספורטהקרונותזזוהלילהחצותלאחר
סליחהביקשווידוי,אמררהאנשיםהאפלה.מתוךבקעהמחריזה
בזרךעתההםהולכיםכיחשוהם-מחברוהאחדומחילה
מהגיטוה,גרמניםעל·ידיהשדצאווהרבבות,האלפיםאשר

אחר".למקרםו"הרעברו

חצישעה,רבעוכברומתוחות,ארוכותזקרתעוברותוהנה

אמנםצפונה,נוסעתהיאנעצרת.אינהוהרכבת-שעהשעה,

אולםנעצרה.גםותכופותממש,זוחלתמא,זאטיתנסיעה
ורכבות·במסילותהצפיפותבשלרקנגרמוהעיכוביםכיהסתבר,
ושרב.הנההרצותהמלחמה

וזרוי·בקירבתצדדיתלמסילההרכבתעבהרבצהריםלמחרת
לצאתהורשווהאנשיםנפתחוהקרונותדלתותונעצרה.לישרק
ארתהצח.אווירולשאוףצרכהיםלעשייתקצר,לזמןהחוצה
שליורההגיטרשלהגרמניהרראכמייסטרקרזלרבסקי,נארהשעה
דרששמרת,כעשריםרשימהמתוךקראהואהטרנספורט.את

"שלאעלוחרפותבצעקותפרץומדיבפניויתייצבושהללו
מהקרונותלצאתלהםשקראוה"אלטסטנראט",לאנשיאמשנענו

 " ...חסרי·השיעלבני·ביתםלדאוגשיוכלוכזיהגיטראלולחזור
בשמו·כללקראולאה"אלטסטנראט"ששליחיהאנשים,הסבירו
אלאותםגםשיחזירובפניהםשהתחננואלאערדולאתיחם,
המברר·"אתם :בריתחהוקזלזנסקיהגיבא~להדבריםעלהגיטר.

 " ...לריגהלנסוערוציםאתם !התחמקתםלים,

התקררה,אתהאנשיםבלבהפיחהשהשמעי"ריגה"המהל
המשיכהזמן·מהלאחרואמנם,למקרם·עברזה.מובליםשהם

שלתחושההורגשהבקרונותללטביה.בכירוןבדרכההרכבת
המתים"."תחיית

לירגה.האנשיםהגיעווחצייממהשנמשכהנסעיהלאחר
טים 1Sלשלמזריזמשמרלדייונמסרומהקרונותהוצאוכאן

איש, 380נמצאובמקרםשנערךבמיפקזגרמני.קציןובארשם

בלילהבקפצםבזרך,נמלטואיש-20כנשים. 140בינהים
כולםכמעטחזרומכןלאחרשנדועוכפימהקרונות,הראשון

לאמרחקהיהודיםאתהוליכוטים 1Sהלקרבנה.לגיטרבשלדם
נפתחשםדוקרני,תילשלכפוליםטוריםגזורלשטחעזרב

המוניריגה.מגיטרחלקבעברחמנה,אלהוכנסואנשים mשער
לנוצרים,המנוחהיום ,'איוםזההיה-ברחובשעמדויהודים

פניאתקיבלו-לעבדוהבבוקרהוצאואלהאנשיםשלורובם
היורבחחשפ-בנרבים:קררחאבבת·אותים.בל-בביותהבאים
ביניהםקשוריםגםמהםרוביםדרדרת,זהולטבהיליטאיהודי

עזתשרידיאלמקרבנההיהודיםצורפועתהבקשרי·משפחה.

נועדושערדהמוראותובכלובסבלבערליחדלשאת-ריגה
להם.

ליםאיהדות

והועברמליטאשהוצאוהיחידהראשוןההיזהטרנספורט
כאןהוכנסוהכלליתעברזת·הכפיהמלבזגיטו.ברשקייםלמקרם

י·.לפעלהצטרףילכוהםןגםנת,,מאזרגגרת·חיים oלמשים:האנ
שנתרקמרשונים,בתחרמי·פערלהחלקםאתולתרדםציבוריתלרת

פעלוליטאיהודיואמנם,שמר.גיטראשרזהובמצוקבמצרר
שלמצבםרעלסידורםעלהתרבות.בשטחובעיקררבות,כאן

וכולןקלושותידיעותקרבנהלגיטוהסתננובריגההגולים
שללדוגמהזרהגלייתבקרבנהשימשההזמןבמשךורודדת.
מכלהמצב",עםהשלמהשל"כדאיותושלטובה""העברה

להרחיבוראויבמינהיחידהחיתהזרראשונההגלייתמקרם,
הדיבור.אתעליה

ופעילותהתאוששות 2.
אחרכחדושייםריגהיהוידהיוליטאאנשישלבראםבעת

ובתחילתנובמברבסוףזובעירשברצעההגזולה","האקצהי
איש, 35כ·סoס,בהשהיוהמפוארת,הקהילהמכל . 1941דצמבר
הגרמנים,שלבראםלפנילרוסיהלברוחאלפיםכמההספיקו
נשיםכמאתייםעווזגבירם-4,000כרקבגיטרנותרועותה

הנשיםשארכלה"אקציה".בימיבגיטונמצאושלאוילדים
הושמדו-נפש 25ל·סoס,קרוב-התשושיםוהזקניםוהילדים

בהרבהצומצם("הגזול")הקודםהגיטרשטחב"אקציה".כולם
שבש·וכלהקסירקוט),(מחנה"קאזרניררנגסלאגר"בשםונקרא

גזולהבצפיפותכאןרוכזוהגזולה"ה"אקציהאחריבחייםארד
אתהגרמניםשינושרבחודשים 9כ"אחריאחדות.בסמטאות

לטבהי.יהודישלהגיטוהיינו ,"ל"גיטרלדוקראוהמקדםשם
לטבהייהודיאתלהבדילהגרמניםהתכדרנו ,"ל"זה,בסימון

מגרמניה,כןלפניקצרזמןשהובאו , 16כ·oסס,אחרים,מיהודים

נקראמקרם-מגוריהםכשכנרת.כאןושוכנווצ'כיה,אוסטריה

ההיזהגיטוהרייך.יהודישלהיינו ,"ר"גיטרהגרמניםבפי
המזרחוהידויהשני,הגיטרהיודיבפניומסוגרסגוררבזמן

ואכז·קפדניתלשמירהונתוניםהמערבייםמאחיהםמבוזזיםהיד

המזרחית""העזהעלכמרבן,כאן,נחשבוקובנהיהודירית.
 ."לב"גיטוישברהםוגם

יהוידהיועדרהגזלוה""האקציהלאחרחדושיםעלחודשים
מהםנלקחובגיטו,זה,במקום·מגרריהםורצוצים.שבדריםריגה

אותםהוליכווהרריהם.ילדיהםנשיהם,שבוערתכמהלפנירק
אנשיאח.זעזהשמיזרםושםלריגה,הסמוךררמבולייעראל

עליהםגיחתהואלמוןושכדליתוםשלשפורענותאלה,גיטו
לרח·הזמניםכלוחלאה.מהםחיתהערדנפשםיציבות-לפתע
ברידם"אותו :ויחידהאחתנקודהסביבעתההתרכזשלהם
היהלאזהשקיבוץאחת,יממהאףעברהולאשלנר".יצאו
ממש""מכתבאר"בטוחה"ידיעהעלשמועת·בזקאיזומקבל

מצב· ...רעלאומצבםוקיימיםחייםשכולםמאי·שם,שנתקבל
להתרכזנתבםולאוהיזמההמרץאתבהםכבלהאנשיםשלרוחם

אנשיהיובוקרלפנדתהירם·יומיים.לעניניהםאףולעשרת
לעבוזת·הכפהי,מוצאיםהעבודה,בגילגבריםכולםהמחנה,
לחמםכזיעצים,למצואאחזכלעלהיהסחוטיםבערבובשובם

ולכבסבגרלתקןראחרי·כןרבר·מאכל,ולבשלהחזראת
בגיטר.ששרהרהרבההצפיפותבתנאיזאתוכללבנים,

הליטווקים.קרבנה,אנשיריגהגיטראלהובאוימיםבאותם
ולאחרעתה,זהעלהיםשעברהמתים""תחייתשלהנסלאחר

הגבריםאתרדארזהריגהבגיטרוג.זולה""האקצהיעלששמעו
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הקרבנאיםראו-נוראבדכארןוהשרוייםהקודריםהשכולים,
הלואקרבנהבגיסובני·ביתם :לגמריאחרבמצבעצמםאת

והוטלומקינםכברשנעקרוומאחר !ממששםהםוקיימיםחיים
-אמצעיםכלוחסריועירומיםרעביםוהםורחוק,זרלמקרם

בהםהתעורר !למרתולאמעמדלהחזיקעלהיםשרמההרי
סכנות·רעלוהסבלהפגעיםכלעללהתגברעזחפץאלהבגולים
 !ולחיות-ושעלצעדכלעלהגיםרליהודיהאורבותהמרות

ליוםומיוםוהרגע,השעהצוריאתתופסיםהחלוזהבהלך·ררח
אתיוראוישוברעדר-רהבםחרןהתקיףהרצוןבהםהתחשל

 !בני·ביתם

ריגה.בגיסוהליםררקיםשלחייהםהיוומריםקשיםתחילה
הקשותפלרגרת·העברדהו"לרפטפארק",ל"פררברדניק"רותקוהם

גדוליםמרחקיםלצעודגםעליהםוהיהובסביבה,בריגהביותר
אנשיורעבים.עירומיםכשהםובשלג,בגשםבקר,ריוםבכל

בפרך,שםהעבדיוםולזזטים,גרמניםהעבודה,ומפקחיהמשמר

בקררבעבודה,נפגעורביםבהם.יוריםהיורגםרחםללאהכרם

לאהאנשיםרובשלרוחםאולםשנרצחו.גםרחיווברעב,
חדרולאטלאטאותם.הרתיעולאהחמורותהסכנותנשברה.

חירוף·נפשאגבידיהםשלחויותר,טוביםלמקרמרת·עברדה

החומרי.במצבםהתבססומהםמעטיםולאשרבים,בעסקים
ובגדים,לבניםמזןר,השיגוומסוכנות,מסובכותשונות,בדרכים

בעקיפיןלהתקשרגםבדיםעלההזמןבמשךרכלי·בית.ציוד
ואףמצבםעלידיעותמהםולקבלבקרבנה,בני·ביתםעם

כסף,סכומילעתיםלהםלהעביר

בזמןברהמקצועי.הרכבםמצדלליטררקיםהיהרביתרון

ובעלימסחראנשיכולםכמעטהיוהדייריהודירכןשהריגאים
מנוסים.רביםבעלי·מלאכהקרבנהאנשימנרחפשיים,מקצועות
שרנות,לעבדוותארמניםלהםלשלוחהפסקללאתבערהגרמנים
ר"חוב·שוליותרקלספקהיויכוליםמצידםריגהגיטרועסקני
שכןהמקצועיות,המלאכותעלכמרבןקפצואלהאנשיםבים",
שברובןוהקשות,הגדולותמהפלוגותמשתחרריםהיוזרבדרך
הגרמנםיאולםובחום.ובטחבבקררכיפת·השמייםתחתגםעבדו
 •לעבודתחזהראותםומשלחיםב"מרמחירתם"מבחיניםהיו

והנהיותר.ערדהחריפוריגהגיטררעדעםוהיחסיםהפר,ך

-ממשבעלי·מלאכהאנשיםהליטררקיםמקרבעתהנמצאו
בנאיםוחשמלאים,נגריםומסגרים,נפחיםוסנדלרים,חייטים

ובמקומות·במקצועם,מעסיקיםהחלואלהאתרערשי·תנררים.
הזדמ·להםוהיומקררת·גגעל·פי·ררבנהנוהםשלהםהעבודה

כעוזריםיהודיםע,רדאליהםלהצמידרגםמז,וןהלישגברירת

וכשוליות.
עםמהליטררקים.בריגההגיטרמשקהפיקמעטהלאתרעלת

מורגשבריגה.ליהודיםהחיונייםמהדבריםכמהסופקובראם

לצרכיהםששימשוהגיטר,בסדנאותבארמניםגדולחוסרהיה
אףלהםנמצאשלאענפיםהיובמקרם.היהודיםשלהפנימיים

הרייך,יהודימביןוהןריגהיהודימביןהןמתאיםאחדאומן

המזרןלהובלתועגלותסוסיםמספרהיהלמשל,הגיטארת,בשני
צלעוהסוסיםכלכמעטאולםשרבים.תחבורהולצוניהעירמן

ביןמקולקלות.היווהעגלותלרגליהםברזלפרסות·מחוסר
אתולעשרתהסוסיםאתלפרזלשידעאשימנצאלאה~הדוים

נפחיםאמנםנמצאוהגיטר(בקירבתבעגלותהדרושיםהתיקונים

לבואואףבשירותםלהשתמשהיהאסורליהודיםאבללזזטים.
קובנה.אנשישלבראםעםמידסולקואלהקשייםאתם).במגע

יח.דגםהגיטארתלשנייעילהשחיתהמפחה,סידרונפחיםשני

סנדלריםבערשי·תנררים,המשוועהמחסורתיקונועלבאכן
מעתההחלובכביסההמצוקהעלגםאחרים.רבעלי·מלאכה

לאחרהלבניםאתלכבסהיהקשהלגבריםריגה.בגיטרלהתגבר
וחיתהליום,מיוםעלהבגיטרהזיהוםמעברדת·הפרך,שובם

שלבעזרתןגדולהמכבסהכאןהתפתחהעתהלמגיפות.סכנה
בהרבה.שופרבגיטרהנקירןומצבמקרבנה,נשיםמספר

בראםעדלגיטר.מזרןבאספקתקובנהאנשיהראורבמרץ

ורבכלשהם,מצרכי·מזוןלהשיגהיכולתכמעטכאןהיתהלא
כאןהתפתחהליטררקיםשלביזמתםהאנשים.שלסבלםהיה
חיתתזהבשטחופעולתםהמסחר,רוכזבידםמזרן.שוקמעין

עםנשאר·רנתנרקטןלאובסינרןרבהבהערמהרבת·היקף.

מהםורכשובפלוגותיהםהעבודהכדיתוךהגרמניםרעםהלןsטים
בשרבםלגיטר,מכניסיםהיוהמצרכיםאתרעו.דחמאהלחם,

ערבמדיסכנת·נפשרת.ותרןשרנותבדרכי·הסרראהמהעבודה,

מצרכי·לקנותבאיםשהיומאנשים,הליטאים""הבלוקיםהמר
אתלרכשוכידלכאן,להגיעהתאמצוהדייריהדויגםמזרן.

מעיןגםזהבמקרםפתחהליטררקיםאחדהחיוניים.המצרכים
הואהמדוברכילזכור,שיוכאןקטנה.מאפיהעםבית·קפה

במקד·נמצאושערת·הירםרכלגבריםהיוכולםשתושביובגיטר

זהמסחרי""מרכזעללגיטר.חזרוערבעםורקמרת-העבודה

מבקריםהיוהםהמשמר.אנשימביןמהגרמניםכמהגםידעו

אתמקבליםהיושבהםוהחשובים"כיבוד",לשםלפעמיםכאן
הרןצברואנשיםכמהבמערבם.מיוחדותבחבילות"חלקם"
נשאראםגםמהם,אחדשלאףכמובןאלוםזה,ממסחרם
ההון.מןדברנותרלאבחיים,

החברהבחייגםריגהבגיטרניכרההליטרוקיםשלפעולתם
לכלהאפשרותכאןחיתהמאדמצומצמתאמנם,והתרבות.

השלטונות,מצדהחמורהאיסורמלבדשכןציבורית,עבודה
כמעםשהריחברה,מכלוהתרחקואדישיםהאנשיםגםהיו

זאתבכלאיומה.בדדיותואכוליוגלמודיםשכוליםהיוכולם
מסריימתפעילותהמיוחדיםובתנאיםזהבמקרםגםרביםהראו
זר.בעבדוהחלקלקחוליטאאנשיואףהוציבור.החברהבחיי

בקרבנה),כרמליטחשכונתשל(רבהבררדיאאחרוןר'הרבנים

לחיזוקרבותעשרורזחייםדר'סלאברדקהמישיבתשריוסףר'
תורתמרביציםהיוקשהועבודהקוצר·ררחשלובמצבחדת,

בתנועותחליטורקיםשלהשתתפותםגםחיתהחשובהבגיטר.

בגיטרשהתארגנולספרותבחוגיםלהלן.דיוברעדריח.זועלחמרי,
בהרצאות.הופיעואחתולאנכב,דמקוםחליטררקיםשובתפסו

לרריםם,(מריםקרבנהמאנשיכמתהגיtכרבתיאםררןהשתתפוכן

לילידםתיאםרןריםדאףמרגרליןזכריה .איפ)מרפר'גב'
רבה.בהצלחתהצגותכמהבוובייםוהמחיז

ה.דיטווחיסולקרנבות . 3,

גםקטןחהילאבריגהליטאאנשימקרבהקרבנותמספר
כללבדרךשםנחשבזהשפרק·זמןאףלבראם,הראשונהבשנה

קרבנה,גיטרשלח"אלטסטנראט"אלמכתבלפיהשקט.לתקופת
בדייונכתב 1943באפרילמיוחדתבהזדמנותלשםשהועבר

מספרעלה-בריגההואגםאזשההיאלח,שוררתכותב
אתהמפרטזה,דיווחאיש. 26ל" 1943מארססוףעדהקרבנות

ברעב,שמתראנשים sו·שנורראיש 1sכוללהמרות,מקריכל
ובעברדת·פרך.במחלות
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מספרבהרבהעלה 1943שנתשלהבאיםבחודשיםאולם

הקרבנות.

ההיניכרבהתנרעת·מרי,קמהריגהבגיטרהיהודיםבקרב

שהגיעוהראשונות,הדייעותעםהליטררקים.שלהפעילחלקם

ברובעהיינו,הקסירקרט",ב"מחנהמריפעילותעללגרמנםי

אנשישלה"אקציה"מדיבאההמזרח,יהודיישברברהגיטר
הקששייםשלןכןאזרדנרנגס·דנ~יסט)(שירךת·הסדר,זגדשטרה
חשודיםהמזרחיהודישלהמשטרהאנשיכינראה,זה.ברובע

פעיליםהיומהםרביםואמנם-השלטונותבעינימכברהיו
היהצריךזהעונשהפקודה.יוםבארעתה-בתנרעת·המרי

מפקדקראחה,שלכדבריוליהוידם,רצינית""אזהרהלשמש
באוקטובר 31ה·שלבבוקרו .האקציהלאחרשפורסמו ,הגיטר
ליטאמאנשי 3ובהםיהודים,שוטרים 41הגיטרבתרךבורר 1942

לרצינותחיזוקליתרלרריטס).בורק,חרמן ,שץ(שמאי
ובתוכםשבמחנה,מהקשישים 108יוםבאותונרצחוהאזהרה,

סטלרר).לרריא,ישרהשוחט,(משהליטאמאנשי 3

שבת,בארחההמאורעותשכרנוכפיהמשטרה",של"האקצהי

גברה.הפעילותלהיפר,בגיטר.לתנרעת·המריקץשמהלא
הצרי·אחדלידירי.ואימונינשקרכישתעלדגשהרשם·בעיקר

התקנתשלהטכניבביצועלנשק.מוסווהמחסןהותקןבגיטרפים
ומדרכיזאגארראלרבהירשהקרבנאיםשנירבותתרמוהמחסן

~ברק·ידים. nנישבלאהגשיאוטפרמנגנוןגםאולםגאמראנה.
החלה 1943ובאביבושעל,צעדכלעלארבוהגרמניםסוכני
ליטרר·גםרביביהםאנשים,נאסרויוםמדיכמעטמאסרים.שררת

וכמעטצעירים,עשרותהגישטאפרלידנפלוקצרזמןחרךקים.
 11שב·עדונסחבנונתגלגלוהעניניםהתנועה.מפעיליכולם

לאמסרםהב'יאזהמתסן·הנשק.אתוג.רמניםגילו 1943ביולי
ליטא.מאנשיוערדזאגארראלרבגםרביבהיםאיש, 3כ·ססשל

בחיים.ערדנראוולאבאכזריותעוברהנאסריםכל

הגרמניםהחלו 1943יולימאמצענחרץ.ריגהגיטרשלגורלו
אלארחםומעביריםגדולותבקבוצותיהודיםמהגיטרמוציאםי

למחנה·הכניסרםרשםריגה,שלהמיוערהפרנוק~יזררראל,ד
לק~יזררראלדלספקזקן·היהרדםיעלההישברעבכלכמעטריכוז.
דמ,זרחיהודישלחלקיו,שניעלרדג,יטראנשים,שלגדולמספר
אתהקיפו 1943בנובמבר 2ב·ונתרוקן.הלךהרייך,יהודיושל

ארקד·חייליםשלגדולהכברפיהואםתהגישטאפראנשיהגיטר
האנשים.כלאתוגירשווהבתםיהרחובותבכלפשטווהםאינים,
-2,300כביחדואמותיהם,הילדיםכלרכןוהתשושיםהזקנים

למחנרת·חד,שמהדוד,ערברוהגי,טןמןזהביוםר,א..דרצש,,אי

הרייך,ביהודיבעיקרפגעהזר"אקציה"ניספר.רשםבפרלין,

הוצאומלבדםילדים.עםשלמרתמשפחותערדהיולהםשכן
(ביניהםליטאמאנשיעשרותכמההמזרח,מיהודיגםרבים

 1בקרבנהארח"ככממלהקהילהמנכבדי ,יןאבדלמנדלר'

גרז'רטיס,לייזר Iמקרבנהעוסקןחובש ,שימץמיכאלהישיש
 ,לכבסקי Iבקרבנההמרכזיהיהדויהבנקשלהאחרוןמנהלו
יחדליטא,אנשישלהילדיםכלרכן ,במריאמפלר)בנקבעל
החיסוליםולמעשההוא 1943בנובבמרהשניאמהותיהם.עם
הליטררקים,וכתרכםבגיסו,ערדששרדוהיהידוםירגה.גיסושל

 .לקאיזררראדלספוריםימיםתךוהועברו
לכאןהרגלוריגהיהודימלבדונתרחב.הלךקאיזרוראלדמחנה
ויל~המגיזכויהודיםגםרכןרמדררינסק,מליבאוההידויםשארית

בהםבלטביה,המחנותשארגם .אחריםוממקומרתומשאורלי
מרותותחתוהועמדוקאיזרוואלדאלעתהסונפויד,רדים,עבדו
לאחדהיהשלוחותיוכלעלמחנה·קאיזררראלדזה.מרכזשל

זאא.ור,אחדההיהמחנהשלהחאשימפקדןאיומים.'ההקאציטם
במחנותהשתררבהנהלתוכסדיסט.שנתפרסםמרושע,רשע

התענוכאןגבול.ידעהלאבאנשיםוההתעללותאימים,משטר
לאסיריםהםגםהשופמבלטביה,.שהליטררקיםכלגםעתה
ארגואפברןנכזמרתםאת,מאצרמהםורביםזר,תופתשל

משלוחותיו.באחת

גרסטאבקאיזררראלדבמחברתבעריצותונודעזארארמלבד
הואהיהרביםחדושיםגוסטאב").אייזרנה("דראשי-הברזל

שהגיעושמוערתלפירינדאר.בקירבתדרנדאגן,בשלוחההמפקד
לשעברהמורהניימארק,בפנחסעיניואתנתןזה,ממחנה

תפילין'אצלונמצואהחיפשויםבאחדבקרבנה."יבנה"בגימנסיה
והבילושיםהבדיקותובכלבבת·עינר,כעלעליהםשומרשהיה
בידר.זהדברעלהלאהפעםאולםלהסתירם,מפליאהיה

הנתר·במחברת,שאנשיםזעתר,עללהעלותהיהקשהלגרסטאב
והנה-ברשותשלאדבריםאצלםלהחזיקיעזולפיקוחו,נים

גדסםאבהחליםומאותר Iכזה"חפץ"לפניועתהנתגלה
המוו.תשגאלהרעד ,ד mבמיבניימארקלהתעלל

קץיסוףעדכמעםהתקייםשלוחותיוכלעלקאיזררואלד
הוצאוואלפיםאנשים,מאותשםניספרהזמןבמשך , 1944

בדצמברליטא.מאנשיגםרביביהםאחרות,לארצותוהועברו
ברעברביםניספרומהםאישבאלפייםלאסטוניהנלקחו 1943

הגרמנים,שללנסיגתםסמרך , 1944בספטמבררבעברדת·הפרך.
עלפיררם(ביתרקלרגהבמחנהאיש-2,000כחייםשםנשרפו
קאיזררראדלממחברתבאסטוניה).המחברתעלבפרק-זהרצח

(יוניפרניבז'לידלמחנרת·עבודהלליטא,גםאיש-750בהובלו
בגרמנהי.למחברתכולםהועברוהרוסיםהתקרברעם ,) 1944

במאיקאיזררראלדבמחברתנערכהבמינהמיוחדת"אקציה"
ביצוירם".עברדת 11לכאילזהצואויהודיםה.מןכאללעימה , 1944

ההיודיםהמונישלמקרמרת·ההריגהאלהאנשיםהובלולמעשה
קבררת·האחים,אתלפתוחעליהםהיהרשםריגה,בסביבת
אחלטשטשהגרמניםרצובזהולשרפן.הגרויותאתלהוציא

זומקבוצהאחדשאףכמרבן,נסיגתם.לפנישלהםמעשי·הרצח
גםההיזרלעבודהשנלקחוהליטררסיםבידבחיים.נשארלא

שר.יוסףר'הרב

מכלהאנשיםקאיזררראל.דשלהחיסולבא 1944ספטמברבסוף
באניותהבריאיםהועברורמשם ,המרכזאלהובאוהשלוחות
באניות.מקרם"מ"חרסרגופאבריגהחוסלוהתשושיםלגרמניה.

ליטורקיםגםוכתרכםמקאיזררראלדהמרכליםשלהגדולרובם
אהווןהרבבםמרתםאתמצארשםבגרמניה.במחברתניספר

ייששכרדרמ.ררהמרגרליןזכריה ,ורזחייםהרבברידדה,
 6ב·קרבנהמגיטושהוצאוהחטופים, 380מכלמחילבסקי.

לאחרבחייםנותרוהראשונה,בהגלייהיו m 1942בפברואר
אנשים.כעשריםרקהשחרור

שפילכה-ריגחכ.

המב:ואלמנטיר . 1

לריגהקרבנהמגיטרשיצאהשני,הטרנספורטאנשיגיוס
 300עצמם.היהודיםבידיבולובוצע , 1942באוקטובר-23ב
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אלטסטנ·"ה .נמרץבדיוקלהםסופקוהגרמנים•~דרשוהאנשים

לפער·הוכשרכברשלווהמנגנון"תוקפו",בעצםאזהיהואט"

כפי ,רע"להיות"להתלמדוהספיקהצורןבשעתזראססיותלדת

ונים uהראובימיועוזה"אלטסטנראט"ממנהיגיאחזשהתבטא
בגיטוליצורהמנגנוןאנשיהתחכמוזהגיוסלקראתהגיטו.של

להםסייעובמעטלא .התנדבותשלואףטוברצוןשלמצב·רוח

הלא·מצבםעללגיטומסתננותשהיוהקלושותהידיעותכאן
בריגהשנמצאואלההרא'זLון,הטרנספורטמאנשיכמהשלגרוע

בדייהםה"אלטסטנראט"אנשילקחועתהשנה.מחצילמעלהזה
'זt,הנשיםתעמולה,מנהליםוהחלומ'זLפחות-לאיחודהיזמהאת

יסער-משפחהקרוביועוזצעיריםואחיםהוריםוכןוהילדים,
הער·לרעהשינוייםעלשמעורתפרחובריגה.מפרנסיהםאל

נרשמומבני-המשפחותכמהואמנם,בגיטר.יוםבכללבראמזים

אנשיםברובםמתנדבים,גםוהיולטרנספורט,מרצונםכמעט
לנפשםהצלהפתחמעיןמקוםבשינוישראוומיואשים,גלמודים

א.גםהיההמתנדביםביןהמנוון.לגופםגםואוליהרצוצה

עםלקרבנהשהתגלגלבווארשה,"מומנט"היומוןעורןגרפמן,

משם.הפליטיםזרם

מספרלהענישהזדמנותגםה"אלטסטנראט"ראהזהבגיוס
ידועיםהיורביםעליהם.שרבצוופשעיםעוונותעלאנשים
למנהיגותבאי·ציותוהואשמומעבוזת·הכפיהכמשתמטיםבגיטו

וכמהבגיטו,בריוניםגםוהיוהציבור.עולובפריקתהפנימית
שלבגירושםאתרים.יםיפלילומעישםגבינותכאןו·ביצע:אנשים

וכןלגיטו,מדואליתהבראהמעיןה"אלטסטנראט"ראהאלה

 .וייראוישמעולמען-המנהיגותשללאוטוריטטהחשובחיזוק

השר·ועללהגלייה,ניזוניםשלרשימהאישרה"אלטסטנראט"
 • nלהושםהגיטו,לכלאולהכניסםלעצרםהוטלהיהודיםטרים
חלוהביצועבשלבאולםלריגה.הטרנספורטצאתעזזיקם

המוציאיםהניזונים.האנשיםמןלאו·זוקאולקחושינויים,

לעלילות-שקרלמעילות,הזדמנותלידיהםכאןנפלה-לפועל

תמורתהכלאמןשוחררואנשיםמספרוז;ונות.ולקומבינציות

אחרים.נכלאוובמקומםתקיפה,השתדלותלפיאוכופר·כסף,

נחטפועוזהטרנספורטיציאתלפניהאחרוניםברגעיםכמעט

וגלמו·חסרי·ישעהיואבלחטא,מכלנקייםאמנםשהיואנשים,

לזקוףשישהדברמקום,מכללמענם.צדקדורשכלוללאזים
מצודנמנעזהשבגיוסהאו,ה"אלטסטנראט"שללזכותו
בקרע·אשרהטרגדיותגםנמנעוובכןבגיטוהגרמניםמצד

עלתהעתההראשונה.להגלייההגיוסבעקבותשבאומשפחות,
שישתקיף,ארגוניכגוףהגיטובתוךה"אלטסטנראט"שלקרנו

רצוןגםהפעםהפיקספקבליבכבודו.לפגועואיןבולהתחשב

בעלתמנהיגות·יהוזיתבושראוהגרמנים,השליטיםמאת

יכולת.
האנשים-300ובאוקטובר, 24ב"לריגההגיעהטרנספורט

לשמירהנמסרושםמיוח,דלכניןכולםוהוכנסולגיטוהועברו

הפגישות-לבעזנוגעיםמחזותהיוהיהודית.המשטרהבידי
גםוהיו ;באכזריותמזהזהשנקרעובני·המ·זt,פחות,שבין

אואנשיהםאתכאןמצאולאוקרוביםמשפחותכמה :טרגדיות
ישבוהטרנספורטאנשינרצחו.כברהזמןבמשךכימפרנסיהם,

מקוםריגה,שלפרנולשפילבה,הועברוואזימים, 3רקכאן

נקרעו.שובהמשפחותמיוח.דבמחנההוחזקוושםמהגיטו,רחוק

שישבוהוריהם,אלהובלואשרילדיםכמהרקהושארובגיטו

בגיטורביםליטווקיםהראשון.מהטרנספורטהאנשיםעםכאן

מהמחנהבני·ביתםאתלהוציאכזיבהשתדלויות,עתההחלו

חודשיםכמהלאחררקאולםאליהם.ולהעבירםבשפילבה
בלב.דיחידיםבידיהדרבעלה ,קליםלא<ובאממצים

הוצאוזהולמקוםלשדה-התעופה,סמוךהמחנההיהכשפילגה

 10בביילדיםגםבעבודההיוחייביםלעבודה.האנשיםיוםיום

פלוגהלידמיוחדתכקבוצהבשזה·התעופהעבדוהםומעלה.
אחתמונתההתינוקותעול 10מגילהצעיריםעלגחלה.אחת

המחנהמפקדבעבודה.היושהוריהםבזמןכמטפלתהאמהות

והמשטר(חיל·האויר)הלופטוואפהמקרבהיוואנשי·המשמר

לא·מעטמיררמבחנההאנשיםחייאת 1למדי.תמררהיה ם,tז'

מןוגזלשסחטומשוחת,ערמומיטיפוסשרמאנו,הפלזפבל

הראשייםהמשגיחיםהיובשזה·התעופהזבר·ערך.כלהאנשים

האנשיםאולםבהם.והתאכזרוביהודיםשהתעללוצוררים,נאצים

אחתמשפחתמעיןבמחנההיוווכולםבסבלנות,בעולנשאו
בשפי·נראוולגורל.ולפגעיםלסבלאחיםליטווקים,שלגזולה

האנשיםהיוקרובותלעתיםברה. nחיי·שלניצניםגםלבה

גםהיובשבתות.הפנוייםברגעיםובעיקרבציבורמתפללים

שפילבהאנשימצאורביםבדבריםספררת.פרקיבצוותאקוראים

המאיורשזה·התעופה,שלהמנהליםאחזאצלקשבתארזן
במחנה,הקטניםלילדיםדאגהואהגון.ואזםאדוקנוצריקאללר,

כשריםומאכליםמצותבאספקתתש"גבפסחלאנשיםעזרוגם
עורכיםהאנשיםהיוובעידודוברשותוהסדרים.בעריכתוכן

 ·ךג,~ז•(תיאטראליתקבוצההתארגנהואףבמחנה,קליםביזורים

ויסוקוזבורסקי),בית-אחתמשפחהבני 6היוהעיקריעינה

באידיש.מבדחיםדבריםלפרקיםמציגהשהיתה

קאיזורזאלרשלשלזהה . 2

שזה-התעופהשפילבה.במחנהרביםיהודיםנוספו 1943בקיץ
אתלספקהוטלבריגההגיטוועללכוחות·עבוזה,היהזקוק

מאנשיליטווקיםגםהיוהמועבריםביןהדרוש.האנשיםמספר

גזלהכשפילגהחליטווקיתהמשפחההרשאון.הטרנספורט
 ,אינטליגנטייםכוחות,,ור·אנשי·ציבכמהגםאליהנוספובמספר.
זהמצבאולםהחרבתית.בפעילותוהתקדמותתזוזהוהורגשה

 :כשפילגהמור 1חשינויח:ל'הקיץמימיבאחדרב.זמןארךל~א
הוא~צהמקוםאצ~ט).·(קלמחנה·ריכוזהפןזרה,עב,מחנה·ה

מרכזאיזרוראל,ז,קשללשלוחהוהיההלרפטוואפהשלמפיקוחה
במרחב.הק.אצטים

משליטיםוהחלוס..סלשאנשי·משמרהגיעושפילבהאל
מלאכהעללנצחבקאצטים.נהוגיםשהיוהסדריםאתבמחנה

נשלחהחדש,המשטראתבזם""להחזירכזיובעיקרזו,
שהוזכרלשימצה,הידועאיש·הברזלגוסטאבמקאיזרוואלז

"איפהלדבר.היהודיםאתללמדהיתהדרכוראשיתלעיל.כבר

קבעוהואלאנשים.שאלותיואתמכווןהיה- "?נמצאאתה

 .העולם"לפושעיבמחנה·עונשיןאסיר"אני :לתשובההנוסחאת

אליומציצהלונראתהאי·רצינותאיזולו.זיהיהלאבכךאולם
היה- "!זהשתוממותכאן"מההיהודים.שלמעיניהםתמיד
מעלהתמיההאתמוחההחלואזנחש.כנשוךלפתעקופץ

 ""ספורטאימוניבאר .שממב"הרכחות"היהודיםלשפניהם
השתררהאימיםמשטרמשלו.מקוריותבשיטותומשוניםשונים

לגהינום.הפךוהמחנה
 1943בדצמברגוסטאב.שללכתועםלמחנהבאהגזולהרווחה

המשיךשם(וגםויבראולידזונזאגןמחנהאלהועברהוא
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ספר·חודשיםתרדעל·ידירחוסלולמאותיהודים ;ב"פערלתר"
שלידהכשפילגה.פסקלאכברהקאצטמשטראולםוים).

רהתע·השתוללוהס.ס.ומשמרמפקדהיהרפתה.לאקאיזררראלד
וברעב.בקררגםנפלווחלליםהמחנה,עלעברקשהחורףללו.
בשד.ה-.העבוהדאתקלהלשעהלנטוששניסרהיהידוםמןרבים
נתפסו-מזרןלהשיגכדיגרישללביתלוסורפה t'התע
שרטטוגופאבשדה·התערפהבחייהם.כךעלששילמוומהם
עםבדבריםשבאיהדויכלאחריובלשוהגשיטאופאנשי

עלגםשונים.בחפציםוןימזחליפים·מה:שיויךא.ריים,העובדים
הצעירוביניהםהמחנהמאנשיכמהחיהיםאתקפחוזהחטא

קידשנו.מאירהרבשלבנרקידשנו,בנימין
כלאףעלברוחם.נפלוולאדוכדכולאההיודיםמקרם,מכל
לשחרוררהצפיההתקרה,מלבםנכרתהלאוהפגעיםהצרות

כאןעמדההאנשיםלהמוניליום.מיוםגברהקרובהולגאולה
הוותיקיםשהיוליטא.יהודישלהעממיתהעסיסיותהברבה
הראשונה,מההגלידי,ליטררקיםעשרותנוספוערדואליהםבמחנה
-מקאיזררראלדהמשלוחיםעםלשפילבהעתההגיעואשר
הפולקלורהזה.בעמק·הבכאומעדודתטובה mרהשדרואלה

מרפאוהיהומקורייםשוניםבגווניםכאןנתגלההליטאיההיודי
משגיחי·ועדגדוליהםלמןלנאצים,כינויי·גנאיהומצאול~פש.

עליצותחריפות,מימרותהופרחויוםיוםוהמשמר. mהעבר
אנשישלתעלוליהםועלופגעיההעבודהמהלןעלומלעיגות

הגרמניםשלמצבםועלבפוליטיקהממולחותבדיחותוכןהס.ס.
אירופהויהודיועודדום,הבריותאתבידרואלהדבריםבחזית.

והמי-הבינרייםאתלבטאהקפידואףהי~קים,ךן nרביהמרכזית,

הרבניםהיוכןהליטאי.במבטאםודווקאבאידישבמקורםמרות
האנשיםלבאתמחזקיםקידשנו,מאיררד'רוזחיים ,,מליטא,

בניגוני-וולפסוןזרדוהחזןתורה,בדבריאותםומנעימים
בסביבה,הקאצטיםבכלנודעהמיוחדואופיוהמחנהשמעתפילה.

"קאיזרוואלדבשםשפילגהאתליצניםיהודיםכינובכדיולא

דליטא".
ללאיוםכמעטעברלאבשלו.המשיךהקאצטוקאיזרוראלד

-22בקאיזרוואלדבמחנותנערכהגדולהאקצרי,פורענות.

ותשושיםקשישיםמאלףלמעלההוצאוזהביום • 1944באפריל
לרעהאוםתציינההס.ס.שלרופאים"ש"ועדתאנשיםועוד

שנמצואהילדיםשאר ,גםנלקוחwולהנוסףמיוחדת.ב,סלקציה
 13ו,עדומבוגירם 200זרבסלק·צהיהיצואושמפילהגמכתנות.

מאנשיניכרמספרהיהכשפילגה,וכיחודהקרבנות,ביןילדים.
הוירהםעםשהובאומאלההיומכאןשהוצאוהילדיםליטא.

למקומרת·הועברוהמוצאיםכלמקרבנה.חשביהבהגלייה
ניספר.רשםבפרליןההשמדה

פשילהכמהבiהחסיול • 3

בשדה·התערפהבעבודותצימצרםחל 1944יוניבראשית
רביםפוניבז',לידלליטא,משפילגההועברואיש 750ר"בריגה,

במיוחדהתאמצולאאלהשכןהמועברים,ביןליטאאנשיהיו
להתקשרותסיכוייםלפניהםראוהםזה.מטרנספורטלהשתמט

שמוצאםוהאנשים ;וקרוביהםמשפחתםבניעםומהיהרקרובה

שלגורלםעלנכרןאללהיוודעקירוגםליטאשלמצפונה
התקרהצצהלבםבסתרמזה,יותרהמרחב.בעיירותקרוביהם

בסביבה.והתמצאותםשפת·הארץאתלידיעתםהרזותלבריחה

שבקירבתפאירסטלכפר 1944ביוני 6ב"הובלוהאנשים

המקוםובהכשרתביערותעציםבכריתתשםוהועסקופוניבז'

יהודיםהמוניגםלשםהובאוזמןבאותוגדול.לשדה·תעופה
אלה.עריםלידרץ nנרת· nבמשעבדורקובנה,שאורלימאנשי
מריגהההגליותאנשיביןהראשונההפגישהכאןחיתהעתה
ה. nרבני·משפקרוביםגםביניהםונמצאובליטא,אחיהםרבין

עזהרהושטהומשםהסמוכה,שאורליגיטרעםקשרמידנרצד
הבטחותואףקרבנהמגיטרועזרהידיעותהגיעוכןלמחנה.

בגיטר.למשפחותיהםאנשיםהחזרתלמעןלעשרת
גםשכיריםכעובדיםהועסקושדה·התערפהשלבהכשרתו

באיםהיוליטא,מאנשיבעיקרוהיהודים,המקום,מבניאריים
ואלהמכברוידידיםמכריםגוייםכאןשפגשוהיובדברים.אתם
לאנשינודעאלהליטאיםשלמפיהםמזרן.להםמביאיםהיו

עלהצביעומהםכמהבסביבה.היהודיםהשמדתעלהמחנה
ובקברונורוברהמקוםכאן"הנה :היערלידשיחיםמלאשטח

מצדהעזרהכלנסתיימהובזהוהסביבה",פרניבז'יהודיכל
בברחוליהודי,מקלטלתתביארתלאמהםאחדאףהליטאים.

הרוסים ;הגרמניםשלהגדולההנסיגהימיוהימיםהמחנה.מן
ביותר.כאןבלשהלאהגישטאפושלרעינההתקרבו,
לליטאגיע mקפץזית nקר·הימים.האריךלאפרניבז'מחנה
כבדמשמררתחתבבהלה , 1944יוליבראשיתכברהמזרחית
רשםלשאררלי,ההיודיםאת 1944ביולי-12בהגרמניםהעבירו

ריחפהלגרמנהישלמההגלייתחיסולו.לפניהביטועמדכבר-
יציאהלשםאלהיםהצטרפורעתההיהודים,ראשיעלזרבעיר

כדירקנפתחוהגיטושערימפוניבז'.המובלים ooo,3כ·גם
ליושביםהיוומסוגריםסגוריםאולםיהודים,ערדולכלואלהכניס
ליהודים,התעסוקהכלהופסקהלעבודה.אףיוצאואיןפנימה,

כאןנתקבלוזאתובכלאימים.ואחוזיקדורניתהילכווהאנשים
ככללהםלהיטיבהתאמץאחדרכלים, nבאהבת·אהבאיםכל

הראשוניםוהיוספרדיםימיםרקבגיטרישברהםיכולתו.

הובלושאורליהיודיעםיחדביולי. 15ב"שהתחילהלהגלייה,
היהודםיעםנפגשוכאןדנציג.לידשטוטהרףמחנהאללגרמניה,
שובהיהאחדוגורל-קרבנהמגיסוהימיםבאותםשהובאו
הנשיםכלכמעטהושארוובסביבתהבשטוטהוףלכולם.מעתה

תקופהעלהיןעברהאלהובמקומותלריגה,השביחההגלייהמן
בשארומהןמועטמספרואןוהשמדה,סלקציותקרר,רעב,של

 , 1945ינוארמ-ארסבחודשיםהרוסיםבידיושוחררובחיים

אדכאו,למחנותהעוברוהםהגברים.שלגורלםגםהיהומררע
האמרי·על·ידי 1945מא.ישית,ובר.אא'ו=כילבס,וףהחשרורלועת
אשי.-20כ mדזכא,ודה.גליהימןהגרביםמס'ו=כההיקאים

הטרנספורטצאתלאחרשפילגהבמחנהנותרושערדהאנשים
גםזית nקר·המשהתקרבהקיץ.סוףעדשםהוחזקולפרניבז',

אחדוגורלגרמניה,למחנותומשםלקאיזררראלדהועברולריגה

לעיל.דוברשעליהםהראשונה,ההגלייהמןולאנשיםלהםהיה

הצליחוכשפילגה,ישבואשרליטא,מאנשייהודיםכמה
בפלוגת·היער,עבדואלהאנשיםהמחנה.חיסולעםלברוח
במספר, 25צעירים,מליטרוקיםכולהכמעטמורכבתשחיתה

בצפון·ליערותנשלחוהםהקיץבחודשישבמחנה.מהחסונים
שדה-התעופהלצוניעציםבחטיבתהעבידוםשםלטביה,

הסובייטיהצבאהתקרבעם , 1944יוליבראשיתכשפילגה.
לאנשיבתדביערות,התותחיםמטחיכברנשמעועתהמתקםד,

שפילגה.מחנהאללריגה,להחזירםפקודההגיעהכיהפלוגה
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נמלטואנשיםוכעשרהלברוח,ההחלטהגמלהמהםרביםבלב

התחבאורבות,סכנותתוךנדדוימיםכחודשבחשכת-הלילה.

במקום.עבודתםבעתהכירום t 'גויים,שלובבתיהםביערות

הרוסיםקוויאללהגיעהבורחיםמןחמישההצליחובאוגוסט
שפירואברהםנחמןהאחים-מהםשנייםבחיים.ונ·זz.ארו-

לישראל.השבעיםבשנותעלו-

אסטוניתג.

 'ם'\,ריןם,,,:~ . 1

שלקיומובזמןמקרבנהיהודיםל-tt •ביותרהגדולהההגלייה
 • 1943אוקטוברבסוףלאסטוניהשיצאהטרנספורטהיההגיטו

גםמלווהחיתהוההעברהזה,ביוםהוצאונפש-2,700כ
"תקופתשלבסופההביסועלקפצהזופורענותב"אקציה".

ה"אקצירת"תקופתגמרלמןכשנתיים,שםשנמשכההשקט"

האופטמייסטיםואףהיו,ס,דעדזועזעונים.ההמך , 1941נסתיר

זוהגלייהעםלבאות.תקוהשביבכלמהםעתהניטלשבגיסו
החיסול.שלב-קובנהגיטדבקורותהאחרוןהשלבלמעשההחל

לבצעהחליטהגרמנישהממשלנודע 1943קיץבסוףעדר
רכןלמחנה·ריכוזלהפכוהיינו,הביטו,שלבמעמדוגדולשינוי

שלפירשווהגיטר.אוכלוסייתשלרובהרובאתל"קםרקס"
השר·הפועליםרובאתלהוציאהיה(קזרנציה)זה"קםירקוס"

מהגיטרמשפחותיהם,עםיחדעבדררת·הכפיה,עובדינים,

הגיסר.מןגדלולאבמרחקעבדותם,מקומרתבקירבתולהושיבם
שתגרוםגזיהרה"קסירקוט"עניןבכלראוהביטותושבי

בזהשיהיהסבוריםהיומעטיםלאאבלרבות,תלאותלאנשים
באלקסרסשהד·התערפההקמתעבדוםת.לבעייתפתרןומעין

 :בלבמכרסמיםהחלוחמוריםוחששותסיוםלקראתהתקרבה
יהודיםלעובדיםעודזקוקיםיהיולאשהגרמניםאזדובררבות
באוהנהלגיסו.גורליותבתוצאותכרוךלהיותעלולזהודבר
הלאמעתה :החששותאתרבהבמידהוהפיגה"קסירקוט"ענין

הוכחהגםוכנראההיהודיםבשבילהעבודהתחוםיורחב
הגיטו,שללקיומוהסיכוייםגםגברוה"קסירקדט"עםיעילותם.

העבודה""מחנותבשבילהאנשיםאתלספקיהיהעליושכן
היהודיםשלהפנימייםהסידוריםירוכזוה"אלטסטנראט"ובידי

לשירותיםדאגהבגדים,אספקתמזון,חלוקתכגוןבמחנות
מיוחדתועדהאזהוקמהה"אלטסטנראט"לידוכדומה.רפואיים

לגיוסהרשימותעריכתהוטלהשעליה-ה"קסירקוט"ועדת-
שיוקמו.מחנות·העבודהבשבילהאנשים

אישחדש,מפקדקובנהלגיסוהגיע 1943ספטמברבתחילת
לבצעהיההראשוןשתפקידוגקה,אוברשסורמפיררהם.ם.

הביסומןאנשיםשלרבמספרלהצויאהיינו ,גדול"קםירקוט"
רשי·יכינוכיחיתה,הראשונהפקודתובמחנה·עבדרה.ולרכזם

מעובריםלהיות ,שהסבירכפישעתיידם, ,איש 3,500שלמה

(טורף)והכבולהיערותבאזרו'יראיצ'יאי", T1$ב"כבדללעבדוות
ק"מ 35שלמרחקוקאזלרבו·רדדה,סאפיזישרקהעיירותשבין

מקרבנה.

ובכללה"אלטסטנראט",עלהוטללאעודכזהגדולגיוס
מספרלספקהיהואי·אפשרבגיסו,כוחות·העבודההידמעטים
אלה,קשייםעלדעתםנתנושהגרמניםדומהרב.כהעובדים

שהמועבריםהיינומעולים,כוחדת·עבודההפעםתבעולאוהם
הסכימוזהבמקרהקשה.גופניתלעבודהומתאימיםחסוניםיהיו

הקטניםילדיהןעלוגדולות,שלמותמשפחותגםלקבלהגרמנים
דייעות,הופצוהגרמנייםהשלטונותבשםהזקנים.ההוריםועל

מוסדותבוויהיוגיטומעיןהואגםיהיההחדששהמקום

אוחדיתרופאיםגםלגייסהיהצדיולכןציובריים.ושירותים
הפנימייםהעניביםאתלנהלשידיעואינטליגנטים,אנשיםובכלל

קובנה.גיטוכמתכונת-להתארגןהעומדהמרכזשל

ובלהטוטיהגרמניםשלבדרכיהםמנוסיםכברהיוהביטואנשי

שמדוברלהסיק,יכוליםהיוקלעיוןשתוךיתכןשלהם.ההסוואה
שהסתננוהדייעותפרודיורגיל".פשוטב"קסירקוטלאהפעם

וזכרובותהשוואותמעטלאלהעלותהיויכוליםהגיוסתכנוןעל
לאאולםכשנתיים.לפניזהבגיסוה"אקציות"מימימחרידים

החייםשטףמרובים.ולשיקוליםלחקירותהמקוםהיההגיטו
והדףדחףהפסק,ללאוקוצרהאורבהמוותבעקבותהרגעיים,

העלולההגיון,אחרילתורלא :עיקריצואגבולפעולה,לתנועה

לומר,צריךואידפעורה.תהוםבפנירקהגיטואישאתלהעמיד
הפעיליםהעסקניםעםלהימנותיכלולאוהססניםחטטניםכי

שבגיסו.

לפעולה.במשנה·מרץניגשה"אלטסטנראט"שלהמנגנון
במיוחדהפעםנעזרגיוסים,בביצועשרכשהרב,נסיובועלנוסף

גדולותחזוכברבגיסורביםבאנשים.המקנןבאופטימיזם

כאילובאז'יראיצ'יאי,לקוםהעומדהחדשלמחנהונכבדות
ה"אלטםטנראט"התחילזומבחינהוחשוב.גדולמרכזשםיקום
ולמבזתשיועברולאנשיםציבוריתהדרכהבענייניגםלטפל
:ערדתהתכונהרבתהבגיסוהחדש.בגיסומתאימהמנהיגותלהם

המיועדיםשלרשימותבעריכתבחשאיותהמשיכהה"קסירקוט"
אתלהפיגיכולתוככלעשהה"אלטסטנראט"ומנגנוןלגיוס,
ההעברה.מפניהאנשיםפחד

ציוניעסקןקלזון,שלמההאגרונוםעלהטילה"אלטסטנראט"
תכניתבדחיפותלעבדבליטא,היהודיתהקואופרציהוממנהלי

ולהגישהבאזייראיצ'יאי,היהודיםחיישלהפנימילארגונם
התכניתביצועעלהוקפדקלז.רןת".אלטסטנראט".שללאישורו

במקום,ראש·היהודיםלהיותשיועדכאיש

לעיבדובחריצותקלזוןניגשריאליתתפיסהבעלבהיותו
המקום,טבעעלבגיטואנשיםלשאולהירכההואהתכנית.
זמן,כעבורכבול.ולכיריתעציםלכירתתוממחיםעםוהתייעץ
אזניצבכיאלד,שורותלכובתסיפרדאכאר,במחנהבהיותו

מפיולהבהרותנוספיםלפרטיםהיהזקוקקשרת.שאלותבפני
במהלךהרבהמהם.אחדאלפנהוהואה"אלסםטנראט",אנשי

אחרצלילבעלמקםושלשםאיזהלשמעוהופתעהשיחה
זהחשדשםשגםאלאעדרולא'יראיצ'יאי", Tמ"אלגמרי
מהלגביסתירותגילהרכן ,הדוברשלמפי,ןבגמגוםיצא

בחריפותומחהרגזהואזה."קםירקרס"עלבגיסויזערשהיה
זו.עDיןמעורפלתלתכנית·הע.נרהלהצטרףלושמציעיםעל

מרשימתונמחקהתפקידמןקלזוןשוחררהשיחהבעקבות
סדובגדרההיהענייןשכלכמרבןלאז'יראיצ'יאי.היצואים

רשימתבהכנתרבהבחשאיותהמשיכהרעדת·הקםירקוטכמום.

יכולתוככלעשהה"אלטסטנראט"ומנגנוןלהעברה,המיועדים
ליהודיםחדשמרכזעלשמועותהופצו :החששותאתלהפיג

מיוםעלתההביטותושביבקרבוההתרגשותבאז'יראיצ'יאי,

ליום.
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םחלקצהי 2.
היהודיתהמשטרההגיוס.החל ) 26,10.43 (בנוקרה'נירם
נתבררהצהריםבשערתאך ,הרשימותלפיהקצב,במלואענדה

האנשיםלהם.הרצויבקצבמבוצעלאהגיוסכילגרמנים,
ם m ,ניותרומשרנהשרנההואזהגיוסשמהלךהפעםהרגישו

שליחדיההופיעהבגיטרבגיוס.השניהסיבובבאואזהתחבאו.
נצבאלשרתועברוהגרמניםבשנישהיואוקראינים,חיילים
לגיטארתוהונאוהגישטאפרברשותעמדומהםרביםהגרמני.

נהגרהם-ושיכוריםלדברכמרמחים"אקצירת".ביצועלשם
עלהללוהסתערו-כאלהמבצעיםלפנילשכרהלשתות
שדדוהם .יהודילדםלרהטרבצמארןנוראהבאכזריותהבתים
כלוחטפושמאלרעלימיןעלביהודיםהכרלי,דהבאמכל

דרכם.עלשנקרהיהודי
זהנירםהוצאונפש-2,700רכהפעולהנסתיימהערבעם

ובראשםהגישטאפר,אנשילשהד-התעופה.ונלר mמהגיטר,

עשרמקודם,ערדקרבנהלהיודיהיזרעראש-הטבחיםקיטל,
רעדמעולללעבודה,מסרגליםשאינםרכלסלקציה,במקרםנר

עלוהועמסוהופרדוותשושים,חוליםוקשישים,ילדיםזקן,

ילדיםאמותיהם,מעלנקרעותינוקותמיוחדות.מכרנירת·משא
 sooכ·וכולם,-מנני·ניתםוזקניםהרריהם,מזרועותקטנים
ניןערדנראוולאבפרליןלמקרמרת·ההשמדהמידהוסערנפש,

המחרידהפרקאתליטאבגיטארתגםפתחזהמעשההחיים.
שבועייםעברולאוזקנים.ילדיםשלמיוחדות"אקצירת"של

והזקניםהילדים"הרצאת"עלהידיעההגיעההקרובהומשאורלי
 • 1943בנובמבר sב·שםשברצעהמהגיטר,

לקרונות·הוכנסובסלקצהי,נתפסושלא ,והבראייםומ.בוגרים

איש 100 (בקרונותהצפיפותחיתהאיומהצפונה.והוסערמשא

הואלהיכןידעלאואישיקיריהם,עלנכראנשיםאחד),בכל
הטרנס·אתשליווהמשמר,אנשיהיולפעםמפעםמרכל.עצמו
ועורכיםומכרת,גידופיםאגבהקרונות,אלמתפרציםפורט,

ללאהאנשיםמןשדדווהםולכסף,לזהבהיועינהיםחיפושים.
מעצור.

נפתחו,הקרונותיער,לידהרכנתעצרהימיםשלרשהלאחר
אסטוניה,אדמתעלעתהדרכורגליהםהחוצה.הוצאווהאנשים
ליהודיםהמתינוכאןמיפק.דלעררךהגרמניםניגשוזרובחניה

ומנהלי·קבלני·עברדהנררת·בניה, nמנהלינרת, nמפקדי·מ
הדרו·רח·הענדוה nכראתולהוציאלקבלבאראשרענהדו,

שעהעברהליהדויםהובררשהדברעדאלוםלהם.שים
שמש.ושטרףצחאוויראלמהקרונותיצאועתהזהקלה.לא

בפניהם.לפתעשנפתחהברווחההתרוצצורמרכי·אררהמרמים

ה,·לתנרעברים,,אליישורלהתשפטות,ע,שיררימיםזהומ.כרוץרף·הג

הצפופים.בקרונותלעשרתםמהאנשיםשנבצרלצרכים,להיפנות
אחרבחיפושיםהתרוצצוורביםצמארנם,לשבורניסרהמונים

ברורהיהולאבקרבנה,בשדה·התערפהשנעלמותם, nבני·משפ
ומניזהבטרסנפורטהםגםן,שנסעארבסלקציהבלק,חראםלהם,
ניןגםמב:רהכהטילהזן:אנדרלמוסיהמנקרם.אןיכעתהצאים

הםומשמעת.סדרלהשליטבידםעלהלאאףוזמן·מההגרמנים,
יהודיםמכהלהם.שעמרובעטיםאבל-איימו~עקר,התריעו,

שזקיפיםהאנשיםר·ידעל.א . nילברולעני·היערלהסתלקניסר
מעשהבהם.יוריםהחלווהללו-העציםסבכימניןמציצים

ומידהמצב,עלהגרמניםאתהעמידהיהודיםשלזהנועז
ראשיעלנמשנה·חרקףהונחתההקשהדים"התאוששו".

שבספוריםרגעיםותוך ,שמאלרעלימיןעלשהוכרהאנשים,

לגרמניםשימשוהמשמעתלחיזוק .כנרעלהגרמני""הסדר
הקרבנות-ביריותעתהזהשנפלוהיהודים,שלהגרויותשלרש

אסטוניה.אדמתעלזרלהגלייההראשונים

כחמנות 3.

מטענם.כלכמעטמהאנשיםנלקחהיערלידשנערךבמיפקד
,tהרחזקרקטנותחבילותרקלהםארר,הויז-tנחרמילי·גנ. ,~נידיז
מפקדיבארואזשררה,בכלחמישהשרררח·שרררת,נערכוהם

מספראתלולקחמהםאחדרכלשבסביבהמחנרת·הריכרז
היהודיםעלמפקדכלשמרעתהבשבילו.שהוקצנוהשוררת

לשיברי.ניתנתשאינהומסוגרת",שלמה"יחידהכעלשלו
ולאמהררידם.,בניםמנעליהן,נשיםזרבחלוקההופדרורכך

ורבותמשפחות,בקרעומבחי·ידוהבכיות.הנקישותהרעילו

לה,המיודעלמקרם·הענרדההובלהיחידהכללנצח.-מהן
שאריתגםמהםונלקחהמדוקדקיםחיופשיםהאנשיםבערוושם

יוצאיהנש•ם.ושלהגבריםשלהשערותנגזזוכנהרגחפציהם.
לכלונתוניםנרת·הריכרז nמשללאסיריםמעתההיוהגיטר

נהם.הנעשותהזרועות

שבקירבתנקודותכמהולערדלרריירר~ר~הובלוקרבנהאנשי
שלצפרני·מזרחינאיזרראיפראנקבעמקרם·עברדתםנארררא.

והמחנותוהקר,הקשההלח,באקלימהדיועהנפהאסטוניה,
שהובאויהדויםעםקרבנהיהודינפגשוכאןנרצית.בסביבההיו

להיווכחיכלופניהםמראהולפיוילנה,מגיסוחודשיםכמהלפני
האנשיםאחתקפהזרועה .אלהבמחנותהחייםהםאיומיםמה

יהדויגםעתההתחילוהווילנאיםעםיחדגברה.לנאותוהחרדה
ברפיקתעצי·י"ער,rיבת,ט nבדרכים,בסלילתלעבודקרבנה

אבניםבסיתותבררכןהועסקוהנשיםובטעינתם.קררנרת·משא

 ;אכזריתוההשגחהקשהחיתההמקוומתבכלהענודהלכבישים.
שאףהאסטיח,הארכלרסיהעםקשריםהיושלאכמעטלאנשים
גםעשראלה,לפגעיםנוסףהיהודים.כלפיעוינותגילתה
ליום.מיוםרבווהקרבנותבאנשיםשמרתוהצפיפותהזיהום

מזג·היהודים.שלמצבםיותרערדהורעהחורףבראעם
באנשיקשהפגעוהיםוקירבתהעזותרת mהר ,הצפוניהאוויר

פרצההגדול,המחנהרנררייררארא,מועטיםימיםעברולאליטא.
בחוליםמקרם.אפסדענתמלארלים nררבע·הטיפוס.מגיפת
פינקלש·לזרד"רמווילנה,קרניורסקיאליהוד"רבעיקרטיפלו
עםמשםוהובלוילנהלגיטרמקודםשנתגלגלמקרבנה,טיין

מכהערדואתםה,,מקוננקמנוסופהיד"ררכןאכן,.להאנשים

אמצעיםללאאבלבמסירות,ענדוהםומקרבנה.מווילנהאחיות
שכנרוילנה,אנשימניןובעיקרהמתים,היורביםותרופות.

עשרהיהודיםהרופאיםכרחם.שאריתאתמקודםכאןאיבדו

אחמהםולהעליםהגרמניםעללהעריםכדישרבים,מאמצים
הלךהחוליםמספרבדים.עלהלאהדבראךהמגיפה,דבר
עלהסגראזהכריזוהגרמניםלמשכב,נפלוהאחיותרגםורב

איפראניטלהמהאנשיםהופסקו.החוץעםהקשריםרכלהמחנה,
ערדהתפשטהוהמגיפההצ,דמןכלשהומזרןלהשיגהיכולתגם

שלהראשיהרופאבמחנההופיעהאלההימיםנעצםרעו.ד
לנגדהיהודים.עלגדולפחדהפילניקורונוטמן.פרןהמטה
בית·שלמראהומוראובכלעתהעמדקרבנהאנשישלעיניהם
ואולםנר.אשרהחוליםעלבאשהבוערקרבנה,בגיטרהחולים
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ללאעברוהביקורהמחנות,לאנ·::יהמזללהםשיחקהפעם
תוצאות.

הרוסיםוהתקפתהמרחב,בכלהקרבותהתלקחוזמןבאותו

היהודיםנארווא.לחבלהחזיתהתק,-בה 1944בינוארגברה.

המחנותו·ז~ארמווייוואראהגרמניםעל·ידיבבהלההוצאו

הובלומות,עדועייפיםרעביםגדול,ובקוררבב'זtלגבסביבה.
טלטוליםלאחרמערבה.בלילות,ואףהפסק,ללאברגל,האנשים
רקלוגה.לי iקירריבא.רא.דא,בעיקרהיהודיםורכזורביםועינויים

כברנמצאוכאןגםברגל.האנ'זLיםכאמורהגיעולי iקיוויאל

כגוןידועים,אנשיםוביניהםוילנה,מגיטריהודיםמקודם

סטוצ'ינסקי.המהנדסוולקוביסקי,ליארדד"רקפלן·קפלנסקי,דוד

ד"רעירם,בןאתגםזהבמחנהקובנהאנ'זtימצאולהפתעתם

האחרונותבשניםשישבהמובהק,הפדגוגפלדשטיין,צמח

כמהלעבודה.מסוגלולאמאדעדת'זtושכברהיההואבווילנה.

בדירעלהובעזרתםיכולתם,בכלמעתהבותמכוממרקיריו
התכופות.מהסלקציותזמן·מהעודלהיחלץראףמעמדלהחזיק

וגאזיםנפטלהפקתביטומניםבכרייתעבדולי iבקיוויהאנ•זtים

האחריםבמחנותהתנאיםלעומתרעלאנחשבכאןומצבם

מרגביםוהיוהשמים,כיפתתחתבחוץ,עבדולארובםבאסטוניה.

העבודהבשעותנפגשולזהנוסףוהקור.הגשםמפניבבניינים
להשיגהאפשרותלהםחיתהועל-ידיהםהאסטונים,הפועליםעם

היוודרושיםלמדי,מסוכנתחיתהעצמההעבודהאולםמזון.

יח,דגםהדבריםשניחסרווליהודיםוניסיון,נכונההדרכהכאן

הורעלואנשיםתאונות·העבודה.בתוכםהיומרובותולכן
היובתרניםהעבודהמלבדמקרי·מוות.אףו}:ירעובגאזים
היהודיםאתמביאיםחיולקירוירלינוסף.מיוחדלסבלהאנשים

רוצחיםהיוובמחנההסביבה,ביערותשנתפסוהבורחים,

הנתפסיםאתמאלצ~םהגרמניםהיואחתגבעהלידאותם.
מעשיםהיהודים.כללעיני-בהםירובמקוםובר ,בררלחפור
במחנה.נוראהקדרותמשריםחיותכופות,שנשנואלח,

בעיקררוכזווסביבתהמווייוראראשהועברוהחוליםהיהודים

כאןהועילולאמא.דעדגרועיםבתנאיםשםוהוחזקובא.רא.דא
חיתההתמותה ;היהודיםוהאחיותהרופאיםשלמאמציהםכל

ואליהם ,גולפילץלמחנהחוליםקבוצותהועברורא.דח $'1מגדולה.
גםכרופאיםהועסקובגולדפילץפינקלשטיין.ד"רגםנתלווה

קרלודנרברוד"רקמנוסופיהד"רמווילנה,דבורז'צקימרקד"ר
ומצ'כיה,מגרמניהיהודיותנשיםגםהיוזהבמחנהמקרבנה.

רעים,לאהיובמחנההתנאיםריגה.גיטוזרןלכאןשנתגלגלו

יחסית.

בחםמחנות,וכמהכמהעודאזצצוהיםלחוףמערבהבדרן

כלמכעטקלוגהבסבב~יותהיו 1944קיץובסוףוא.נשים,חכזו

בדרןלהעברתםלחכותעליהםהיהכאןשבאסטוניה.היהדוים
נוראהפורענותעליהםשגיחתהעדאחרים,למחנותהים

ומחרידה.

בקלונהומהוקדההמנותהיםרל . 4

מווילנה,בעיקרומלטביה,מליטאלאסטוניההיהודיםהגליית

הגיעהגוליםשלמספרם . 1943באוגוסטהחלהוריגה,קובנה
מחלות,ברעב,מהםהמוניםניספרשנהתוך .-10,000לבערן

המלחמהחזיתהתקרבהכאשר , 1944באוגוסטראקציות.עינויים
-היםחוףעלררכזראסטוניהבמחנותשהתעברהיהודיםוכל
ככוח·וערכםקיומםכלהגרמנים.בעינימספרםחיהגדולעוד

ניגשווהגרמניםבאניות,להשיטםבכדאיותעתהנמדדועבודה

סלקציות,במחנותבוצעוהפלגהכללפניה"מטען".אתלהקטין

אנשים 4,000היהודים.בפיאחוזים"עשרהבנות"האקציותאו

באניותלהעברהנועדווהםלעבודה,מוכשריםנמצאובערן
מבצעעלהמנצחבמקום.חוסלוהשארדנציג.שלידלשטוטהוף

היוהחיסוללנידונילעיל.שהוזכרנוטמןד"רהיההסלקציות
למקום·עברדהאותםמעביריםכיכרגיל,אומרים,הגרמנים

,tועלהמקוםשלהאמיתיטיבועלידעוכברהאנשיםאולםחד·ז

שחיתהעצמה,מהמשאיתלהםהסתברזהדברבו.ה"עבודה"

היומלאיםהמכוניתדפנותולהעבירם.אנשיםלקחתבאה
היהודיםקבוצותבידישנעשוובמסמרים,ובגירבעפרוןכתובות

 ; "!היזהרו"יהודים, :זעקוהכתובותונה. 11רא:בהשהוצאו

פרטיםגםנודעובמחברת ."!"הינקמו ;האחרונה""נסיעתנו

כדיברכיהם,עללכרועהיוחייביםהאנשיםאו~ז:.ההשמדה.על
אותםשורפיםהיוואחרי·כןהגרמנים,מידחיריה"את"לקבל

שהגיעהחדשהקבוצהכלעלהוטלחשריפחביצעובזפת.
בעצמם.נרצחושאנשיהלפני-למקום

 1944ספטמברבאמצערבים.אנשיםנשארועודבקלוגה

מחנהוכןופרטיזנים,רוסייםחיילים-שבוייםמאותשםהיו
נפוצומשום·מהוילנהמאנשירובםיהודים,-2,000כשל

ביזתוהבטוחהמ,וןםא:היקלוגחכיהחוף,מחנותראיש·ביריעות

עלהזהדבראולםלשם.לעבורהשתדלאחדוכלליהודים,
התרכזואלהשלרובםואמנםהפרוטקציות.בעליבידירק

בספט· 19וב·ענק,בצעדיאזהתקרבזית nקו·הקלוגה.במחנה

רגיליםאלחבמקריםרוסי.צבאמוקפתקלוגהחיתהכברמבר
יוריםהיווהםבחייםהאנשיםאתלהשאירשלאהגרמניםהיו
כן.לעשותהחליטובקלוגהגםהיסוס.כלללאבהם

שהונהגהאחרת,"חיסול"בהוראתכאןנתקלזהחיסולאולם
לנסיגתם.הצפוייםבמקרמרת·כיבושהגרמניםעל·ידילאחרונה

הקברות,לידפשעיהם.טשטדששלבמבצעאזעסקוחם

מחנותהקימועל·ידיהם,שנרצחואזרחיםהמוניטמוניםהיובהם

ולחסלהגוויותאתמהבורותלהוציאהוכרחווהאנשיםמיוחדים,
כללהשאירשלאכדישם,וזzהותקנובמ·ז~רפותכלהעדאותן

לגרמניםאזדחקשבקלרגחמאחרבמקרם.שנערןלטבחהוכחה

מזורז".ב"חיסרלהפשעמעשהאתלטשטשדרךמצאר ,הזמן
להיעשותכזרעבוהדחיתהצריכהאלח,רדצחיםשלכמנהגם

עצמם.הקרבנותבייד

יצאולאיוםבאותוכימפקד·חמחנה,הודיעבספטמבר 19ב"

במקוםבולגרמניה.מקלוגההםמועבריםוכילעבודההאנשים

וחזקים,בריאיםשנראואיש 300הגבריםמתוןהגרמניםבחרו

המחבתמןהוצאואלהיהודיםלנסיעה",ב"הכנותיעשולמען
לשבתנצטוואר,השכלס.ס.אנשישלכבדמ·ז~מרלידיונמסרו

היוצאיםתנועתאחרעקבוכולםלפקודות.ולחכותהאדמהעל

קלהשעהאחריהסמוך.ליערבכירוןאותםמוליכיםכיוראו
סמוך.מקוםאלגורלותקורותמהיערנושאיםשהאנשיםראו

להםלמצואהתאמצוורביםבמחנה,היהודיםאתתקףגדולפחד

שהסתתרואיש, 60כ"שלקבוצהבידירקעלהזהדברמחבוא.

זהממחבואלחפש.הגרמניםלשםבארלאובמקרהגג,בחלל
ד"רהמתחבאים,אחדובסביבה.במחנההנע·ז~האתוראוהציצו

 : ) 9מס'חורבן",לעצטן(ב"פוןסיפרוילנה,אישבוז'אנסקי,ל.

היוהםהקודרת.בנשיאתהאנשים 300הועסקובבוקר 7 "מ"

בשעה ...קורותעודומביאיםליערמידוחוזריםאותןמניחים
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היריותמרחוק.לאיריותלשחזקטרטורלפתענשמעלערך 2
באופנועדוהרס. .איש·סראינואחרי·כןדקות.-15כארכו

 25מידהוציאוהלהלמפק,דמשהואמרהואלמחנה.ונכנס

מהשערבצאתםהמחנה.מן,הוציאםהשורהמראשיהודים

בעקבותלכאןשהגיבזו ,.ס.סאנשי.שלכפרבמשמרמידפן.הרק
יירות,שרבנשמעוהאנשיםאתשהוליכולאחרהאופנוען.

יהדוים 25נלקחוושרבהמשמר,חזרנערךדקרת 15וכעבור
חלילה".וחוזרלידיה,

היריותהנשים.אתראחרי·כןהגבריםכלאתהוציאוראשונה
לפשרםנצטוולמקםרשהובלודא,נשיםנערב. 10עדבמשכר

המומתיםעלבהם.ירוואזהקורות,עלולהתמתחבגדיהםאת

לידיה.אנשיםשובהועלוועליהןקוררת,שלשורהעודהניחו
בתהחאגםקורות,שלמערכתעודסידרושררות, 7כשמל,או

בנזיןשוכרהיהודיםכלאתשרצחולאחרהלאה.רכןשורות, 7
בפיקוחבוצעהרצחאש.בהןושלחו ,והקורותהגוויותעל

דאהלמאז,מקס :במקוםהס.ס.ראשיהייוואתווזsרלההמפקד
 .גאנטרוילהלםשררארצהולסר

לחםללאכמעטהגג,תחתהאנשים 60הסתדרוימיםשבוע

מידרצוהניצולים .לחופשיצאוואזהרוסיםשהגיעועד ,ומים
 :ברז'אנסקיד"רמספרשםשמצאומהרעלהמוק,דלמקום
שרופיםבלתימונחיםהיוערדלעינינו.נתגלהנורא"מראה
גםגרויותכמה ...גוףחלקיועודידייםאנשים,שלראשים

 ...הכרנו"

באסטוניהמהמחברתשברחוהיהודיםכלנוהריםהחלולקלוגה
הגיעהניצוליםכלמספראיש. 40מ"למעלהביערות,והסתתרו

לווילנה.כולםעברו 1944נובמברבסוףאיש. 10sל·

בפרשתהגרמניםשלהאחרוןהטבחהיהבקלוגההרצח

-הרצחוצררתהבלטיות,בארצותהיהודיםשלה"אקצירת"
ההתחכמויותכלאףעלאלה."מבצעיהם"יטות-TLילדוגמה

מעשהים.אתלטשטשהנאציםבידהפעםעלהלאהשטניות
זהבמקרםהופיעוהרוסים,שלבואםעםספורים,ימיםלאחר
מפיעדריותוגברהנוראהרצחעקבותאתראווחוקרים,כתבים

מוקדהעולם.ברחביהתפרסםוהדבר ,בחייםשנשארוהאנשים
שלאהימויםל~משעי·העשפמחרידסמלהיוםעדמשמשקלוגה

 •היהודיהעםנגדהגרמנים



קפלןישראל

(שילוטה)הזזדקרוגמחנות

הוקמוובסביבותיהלשעבר)ממלבחבל(עיירהבהידיקררג

הרבן.אשאליהםגרמניה,אדמתעלמהראשוניםמחנרת·העברדה,

שברעעברלאדמ,זרחית.שבאירופהז tהכיברומארצותיהודים
וכבר ) 22.6.1941 "ב(לגרמנהירוסיהביןהמלחמהפרוץמיום

על,אכזריבציידליטאים,שלבעזרתםה"ס"ס,אנ·זz-יהחלו
מוגבריםוהוצא~נחטפואלו.למחנותהעברתםלשםיהודים

בידינכבשועתהשזהלהיידקררג,הסמוכותהליטאיותהעיירות

נעריםגםנחטפומבוגרים.גבריםרקלאאלההיוהגרמנים.

אותםראוהגרמניםאשר , 12בגילילדיםואפילוצעירים

רקהיוחולים.רעלזקניםעלחסרלאבפשיטותכ"מברגרים'.'
 ,להיידקררגההובלהלפניהאחרוןשברגעבודדים,מקרים

אפסיים","כרחרת·עברדהבתרדוקשישים,חוליםכמהשוחררו

הקהילהחיסולבעתהושמדו,ויחדוהילדים,הנשיםעםהרשארז
הנסיעהבשעתשרקמקרים,גם,והוי .קצרזמןכעבורכולה,

ברדן.חיסלרםואז-האנשיםשלב"אפסירםת"הגמרניםנוכחן
ראשסטורנה,ליקראעדמוציד·הגבריםשלומ.בצעבראש

מהיין·אשרתיארדרר·ררנרד"ר ;לרכיבהמרהרבטילזיט,הס"ס
 ;בהיידקרוגהס"סראששההירזה, n ,אזבעלערר,מבקצחפא,קררג,

נתמהנשארד"רמהיידקרוג.יאגסט·יאקשטסיררפידרין·הרמן

סגנו.היהט,גס s~ריךמ,חגרת,,כמפקדגםלאחר·מכן

היא-ריאגסט·יאקשטיסשארסטורנה,-זרשלישיה

בראששעמדהוהיאאותן,וביצעההפעולותאתשתיכננה

לימינםבמר·ידיהם.יהודיםרצחוגםהם ;למחנותההובלה
ליטאים,"פרטיזאנים"רכןהידיקררגמאיזררס"סאנשיעמדו

זר.לפעולהרבברצוןשהתנדבו
ל. 1$שילבעיירהביוני 26ב"כנראה,נרצע,הראשוןהצייד

תפסובעיירה,השוקיום ,'הנירםבעיירההופיעוהס"סאנשי

בהם.להתעללוהחלובבית·המדרשאותםכלאריהודים,גברים
הגרמניםהקיפוואזהס"סאנשיעלוהתנפלוהתקוממוהיהודים

רימרני·י.דהחלונותדרךוזרקוחזקבמשמרבית·המדרשאת

הנשים .בתרנואשרהאנשיםכלעלנשרףוהבגיןרשיפהרפצה
בימינשילא.לשהי,ןההיודים,מ,כלמארחו.יותרנרצחווהילדים
בחיים.אישנותרלאהגרמני,הכיבוש
אלהבימיםביוני. 29-27בימיםבוצעוהחטיפותעיקר
קאל·חרריידאן,רז'אז, s~רקשגה, s~שרר :בעיירותהיודיםנחטפו

ולריקונה.ר 1$טוופאיורה,טיניאן,

הפעםאולם . 1941ביולי 19ה"בשבת,נרצעהאחרוןהצייד
(זרנדר·קומנדו)הס"סשלמיוחדתפלוגהעםהשלישיהיצאה

שלאהיהודים"לחיסול"גםאלאעובדים,לחטיפתרקלא
ועלניישטוט·טארוריגעלפשטווהפעםלמחנות.נלקחו

ריינרטה.

בחייך-הס"סאנשיקבוצתנגדמשפםנפתח 1961[בשנת

גרמניה,התחתית,בסכסוניחעיר ,ריד 1באנערןהמשפטקרוב.

שנערך ,זהמשפטויאגסט.שארסטורנה,גםהיוהנאשמיםרבין

ובהעדרמקוםבריחוקהמע·זzים),מאזשנה(עשריםזמןבריחוק

-השניםנמשןשנפטרובהיידקררגהמחנותמשרידירבים
עודרמהלאשורם.הדבריםכלהובהרולאשבמהלכוספקאיד

לפשעי·המלחמההסלחנותשרוחארץבאותהנערןשהמשפט

התר·כללאתכידוע,שם,ן,אפפתהיהודיםלרדיפותוניחרד
הםשבחלקםהשופטים,סיכומיעללתמרהאיןלכןשבים.

מאד.]עדקלושים

הוכנסוומדילהיידקחגבן,ן,,הועבעיירותשנעצרוהגברים

מיוחןוו לנ1E'יט''עבודדם.גרמני.מחנה·רי,רכזשללאווירה

ברחו·ב"התמעלרת"האנשיםהועסקו,ביותרדס,"ס.בידי
המנוחהביוםהתושביםשלולצחוקםלהנאתם-העירכרת

ומשונים.שוניםתרגיליםלבצעהיההיהודיםעלשלהם.
לאחרלישרןבשכבםהלילה,בשערתהכבידהערדההתעללות

ובמקהלה'.'כחזירים,"לנחרדנצטווהאנשיםהתלאות.יום
הרעלהכיאות,נעשהלאשהדברקבעו,שהמשגיחיםומאחר

ממשכבם.פרגרליםבהצלפתהורדווכולםהחשמל,אורמיד
חלילהחוזררכן ...התעמלותושוב-מהצריפיםגורשו
נמשןהועסקהיהודיםשלאחרתקבוצההלילה.כלבמשך

הס"סבידישבריימרשריפרת","כיבוישלבמשחקהלילה
פגרי.בשטח

 .לקברצות·עברדההיהודיםחולקובמחנהלשה,רתםהשנינירם

בכלבסביבה.למחנותהועברווהאחריםבעירנשארומהםמכה
עתהובלגים.צרפתיםשבוייםמקודםעבדוהללוהמקומרת

היהודיםכשנתיים.כאןוהוחזקוהעיירותיהודיבמקומםהובאו

שםוהועסקושבהיידקררגהמרכזיבמחנההושארוהקשישים

הרבניםוביניהםזקנים,שלאחתקבוצהשרנות.בעבודות

ומגדוליאצילי·נפששני-רז'אז s~רמורק•זz,גה s~משווהישישים
והמש·בעיר,הרחובותאתמטאטאתחיתה--בליטאהתורה
הוציאאחדיוםבאכזריות.אותםמכיםוהיומיהםזזולאגיחים

משגיחאלפנההחלון,בעדראשואתקשישגרמניתושב
היהר·ידיד"הנן '.'?זקניםעלתחמוללאזה"האיד :ואמר
ראשו.אתלהכניסנחפזוהאישהמכה,כלפירהטיח "!זים

הםל"טיהרר".להכנותיהםהס"סאנשיניגשויוליבראשית
אלהכלושלוהחלשיםהזקניםשלרשימותעורכיםהחלו
משפחתם'.'ולחיקלבתיהם"לשרבורוציםלעבודלהםשקשה
מרחץאלהמתנותמכלהיהודיםכלהובאוביולי, 12בשבת,

מצבאתובדקעירונירופאישבשם ;בהיידקררג(אנטלריזינג)

נרשםלקריהנמצארכלריאותיהם,אתשיקףרגםבריאותם,
לחר.ד

שבריוםן,בארתתש"א),בתמוז(כ"ד 1941ביולי 19בשבת,
במש·הס"סאנשיעברורניישטרט,מרריינרטההיהודיםנרצחו

זה(היהיהודיםהועסקושבהםובמקומרתהמחנותבכלאיות
 .מיוחדתרשימהלפיאיש,ממאהלמעלהאספרבשערת·עברדה),

לשאור·גם-אחר·כךשנודעוכפילניישטוט,בכיורןוהסיערם
גראז.גתנאל·ירסף ,, :הרבניםגםהיוהנלקחיםביןביצ'י.

 ;קשנה s~שרושלרבהלוויתן,•זzלרם·יצחקר' ; 115 ' 1ר 1$ר'זLלרבה
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בבוקרלמחרתלריקונה.שלרבהקפלינסקי,חיים·זליגר'
הכירווהיהודים-ונעלייםבגדיםשבסביבהבמחנותחיללןו
במחנות·היידקרוגאחרי·כןנקראזהרצתפריטי·הלבוש.את

הראשונה","האקציהבשם

שבת,ביוםכנראהודשיים, 1חכעבורבוצעהחשביההאקציה

האנשיםשלגורלםנחתךהפעם .) 13.9.41 (תשכ"אבאלולכ"א
בשעות·לפתעהופיעהאחדיוםמשגיחי-העבודה.בידיבעיקר

חמקו·בכלעברוהםס"ס.אנשיבידינהוגהמשאיתהעבודה
וחלושיםחוליםמהם .מיושאלויהודיםהועסקושבהםמות

נענהלאאלהמיטיביםשללרוחב·ליבםלביתם.לשובורצונם
לחצ·וביקשוםועוזריהםהמייסטריםאלפנואזאח.דאףכבר
עלגםוהצביעוברצוןנענוהללובעבודה.החלשיםעלניע

למע-איתם."חשבון"איזהלהםשהיהלמדי,ובריאיםצעירים
הוצאומחוויידאן,פייבלר'הרבוביניהםאיש,מארבעיםלה

בלבהביטחוןגברהפעםשגםלציידישבמשאית.זהביום
מסרוהנשאריםלביתם.חוזריםאמנםאלהשאנשיםהיהודים,

ראש·לקראת r1וברכולמשפחותיהםדרישות·שלוםבאמצע,ותם
לכיווןהוסעוהאנשיםובאים.הממשמשיםוחגי·ישראלהשנה

נודעוזהרצחעלפרטיםבשאודביצ'י•נודוהםואףניישטוט,

איש·ואח,דב"פעו·לה".שנכחגרמנימפיבמחנותאחרי·נן
ואיל~· iiזמיוםהיההמשאית,אתשליווה , iט iאהנלהבהס"ס
נברזה"בנלי :בהשתוו'לוהיהודים,כלפיאקדוחואתמרים

 ••. "!מנםרביםחיסלתי

בראשיתבוצעההיידקרוגבמחנותהיהודיםעלאקציהעוד
האנשיםשלמוכנהרשימהחיתההגרמניםבידי . 1942סתיו

כארבעיםבעבודה.המלאהנושרלהםו,אבדנחלשואושנפצעו

 sooנ·מתוךלש~ודביצ'י.בניווןשזבהווסעו,פעם·ההוצאזאשי
איש.-300נעתהנךתררהעיירותמןשהוצאוהגברים

יהודיםהיוהמאורגנות,האקציותאובהמון,הטבחמלבד

חומרבכלבמחנותנהגוהעבודה.במקומרתגםתנופותנרצחים
מוות.-היהעונשויהודי,עלשבקלותקלהתלונההדין.

הודיעהר,ס,ויאר,סנה,על·ידמכפרלמשל,אחת,גרמניה

הפתחיםעלבחזרהאותה,מטרידיםיהודיםנילגישטאפר,פעם
לפנותאחתבשבתהופיעוזרמהלשנהכתוצאהלחם.לבקש
איש-ס"סוערדברטקאראיטועימדשארהד"רגרוסנהערב

צעירעלהצביעהוהמתלוננתבושרההועמדוהיהודיםאח.ד
ערבההצעידאילם·למחצה.שהיהמקאלטיניאן,ראובןאחז·,
לשםאתושהלכואחריםיהודיםעללהצביעונדרשקשרת

אלנלקחה,אודבר.מ,סרלאראובןאולם"ה~מ,סטרארן".
ונורהבורלעצמולחפורנצטווהלמחנה,הסמוכההחורשה

במקום.בר

שלהתנהגותבעניינישארד"ראלתלונההגיעהפעם

לפניהצביעהמשגיחהפרטית.באחוזתושעבדוהיהדוים
הנהו.ש"חרצפן"מ.לריקונה,גץמשהאחד,צעירעלאחניו

-היהודיםשארלעיניבווירהאקדוחואתשאושלףמיד
ביהודיםלירותלעצמםהיושרלמעשה,וייראו.ישמעולמען

הפילאלהבמעשיםלשמו.כתעלולואףאחרים,גרמניםגם
שהיהס"א,מאנשיהמייסטריםאחדניחרדהמחברתעלפתרו
אתהיהמכה(החיגר).חיגר""רעדנינוהווהיהודיםצולע,

מוניטיןגבול.ידעהלאוהשתוללותורבהבאכזריותהאנשים

שאר.ד"רשלהפרטיתהמלכנהשלידבמחנה·היהודיםלויצאו
אתעוררשיכור,כשהואפעםשםה,רפיעמאוחרתבשעה

"למיפקד",בחצרולהסתדרמשכבםמעללקפוץוציורםהאנשים
עינונתןואז"התעמלות".ני,באימוהשתוללארוכהשעה
בקפיצהלעבורעליוופקדמשיל~ל),(קפלן 15כבןצעירבנער
ירה-פעמיםשלרשהצליחלאשהנערלאחררחבה.תעלה

ואחיו.אביושלולעיניהםהאנשיםכללעיניוהדגרבר

שנת·המחנות,יתרבהיידקרוג. ,כאמורהיה,המרכזיהמחנה

אלחהיוא,לברובםבסביבתה.אוהעירלידהיוכסניפים,שבו
בתקופותרקהיהודיםהועבדומהםובנמהקבועים,מחנות

וארסמינינקן, :במקומותנמצאומחנות-סניפיםבשנה.מסויימות

-,פזאן, iאולקינטאן,ק~טיץ'),(לידמאסטובארןסילוואן,
המשגיחיםרעו.דדרסהליטאי),הגבול(לידלאשן iקסיאסאן,

מהםאחדולאהמקום,מאנשיבדרנםהיובמחנותהעבודהעל
 , 1939-1923מהשניםובעיקרההיודים,שלממכריהםגםהיה

גםאזנקראהוהיידקרוגלליטא,מסופחממלחבלהיהשבהן
 ,כאמורהיה,המחנותכלעלהגדיולהשליטשילוטה.בשם

האסיריםשלוחייהםשאר,ד"רס"סהאובארשט,רמפירוsר
עוזריו.על·ידיוגםעל·ידיו,נחתנו

בניפוץעצים,בחטיבתביצות,,בייבושהועבדוהיהודים

ניקוי·ובקוציםבעקירתכבישים,בסלילתחצץ,והכנתאבנים
יהו·קבוצתהועסקהבהיידקרוגפשוטות.בעבודותוכןדרכים

גםהיהודיםעבדובחורףגדולה.מחלבהשלבבנייתהגםזים

משלגהדרניםאתוניקוקרונותשםהטעינובמסילת·הברזל'
והאגמיםמהנהרותקרחגםגוזריםהיוהימיםבאותםוקרח.

למסעדותלמקררות,הגז,וריםהגושיםאתומסיעיםהקפואים
יוםכלונמשכהמאדעדקשהחיתההעבודהרלאיטליזים.

ואב·קפדניתהשגחהתחתהכוכבים,צאתועדהשחרמעלות

במחנה.מועסקיםהכלואיםהיוהפנויותבשעותגםזרית.
לערוךהס"סאנזvינהג,ןוהמייגעים,הארוכיםהמיפקדיםמלבד

זריקת·שלגהתחרויות,"התעמלות",כגוןשונים,"בידורים"
עשר-הזעומותומנות·,דאונלהקשות,הנסיבותוכדרמה.
מןמתגנביםבםפס,נפשםשמיםהיוהכלואיםבאנשים.שמות

לחם.פרוסתומבקשיםהסמוכיםהבתיםעלוחוזריםהמחנה
עלצועקיםוהיוזהלמעשההס"סאנשיקראו"ה~מסטרארד"

שםהוצאת-ובעיקרהנימוסים",וחוסרהמידות"השחתת

שר·עינוייםועודמיפקדי·עונש !במחנותתנאי-החייםעלרע

ה"ה~מסט·בעקבותהמחנהאנשיכלשלמנת·חלקםהיונים

לירייה.היהדינו-הנתפסוהעברייןוארן",
לאואףאח,דיהודיאףלמעשהברחלאממחנות·היידקר,וג

זגםבסביבה ,~הלאיערותלראש.מעלריחפואשקציותבימים
היהברורגםהליטאי.לגבולמעברהסמוכיםבאזוריםלא

לצפותאיןכליטאים,כגרמניםהתושבים,שמצדליהודים,
במחסהולאבמזרןלאלבורחיםיעזרולאהםכלשהו.לסיוע

איימההסכנהלשלטונות.אותםשיסגירוספקואיןוא,·במחבאו
היהודיםקרוביו.כלעלגםאלאעצמו,הבורחעלרקלא

היוקשוריםכנולםורובםספורות,מעיירותלמחברתהובאו
הגר·בני·דודים).אחים,ובנים,(אברתקשרי·משפחהביניהם

ההדדיתהערבותעלמידאותםוהעמידוכךעלידעומנים
בני·שארבראשםלואחראיםהאח,דיברחאם-שביניהם

המשפחה.

התנאים.בוהורעוכןבמחנה,האנשיםמספרשגדלככל
-העבודהומשגיחיהגישטאפראנשיהס"ס,ואנשיהזקיפים



 389השלמות

עללאסירוארבוגדוליםמחברתסביבבעיקרהתרכזואלהכל
להטבהלא·גדוללמחנהההעברהנחשבהלכןושעל.צעדכל

מוציאיםהיזבעונת·הקיץהכפר.אלהיציאהעודומהרבה,
ביןקבוצות·קבוצרתאותםומחלקיםמהמחנותרביםיהודים

בעליאיכריםגםבשדות·כברל.אובחקלאותלעבודההאחוזות,
אראחדיהודימקבליםהיובורות·כבולאוזעיריםמזrקים
כפועליםהאיכרשלבביתומוחזקיםהיואלהלעזרה.שניים
כלפילהםאחראישהיההואהמיזtקבעלמיוחדת.שמירהוללא

עםב·ז~יחהמהיכנסהאיכריםמאדנזהרותחילההגייזtטאפר.

השתתפותאוידידותשלאותלהםמהראותונמנעוהיהודים
האיכרים·~נתנומנת·המזוןגםפחדם.פגאט·אטאולםבצ·~ר.

ולבנים.בגדיםלפעמיםנתנולזהובנוסףיותר,גדולהחיתה

גרוסנה.לעבודהבעונת·הקיץלחים l! '.נהיורביםיהודים
כאזהועסקהגדולהקבוצההניימן.שלבדלתההיר•זtבת
במקוםשהתפצלהניימן,של:דזרםובריר-סןסכריםבהתקנת

המייסכזרשלבפיקוחועבדוהאנשיםנירונים.לכמהזה
ללאגרוהםלחם.האחראיגםשהיה ,ט, 1ז 1י(שטרוממייסטר)

אתבעצמםוסידרובנהר,•ז~עגבחספיבת·גרר,·ז~לבתאמשמר
שהיהירז•וט,אליהםבאהיהבוקרמדיהפנימיים.ענייניהם

טובחוברוחובשקטבידידות,אותםמברךוהגון,ישראדם

משגיחי·גםהיום.שעותכללמשךלעבודהאותםחילק

למדי.הגוביםאנשיםחיוופינק,טרימישיסהעבודה,

חיתהתלוייהקטנותובקבוצותבחקלאותהעבודהאולם
היהודיםלאניז~ים.פניםהמשגיחיםכאןהאיר,,תמידולאבמזל,

בחקלאות,- 12בגננות,- 2 (שאוד"רשלבאחוזתושעבדו
שלטונווכלל.כללגורלםשפרלאבמלבנה)אחתוקבוצה
היוועובדיובכל,כאןהיושפוכיםרשעאותושלומרותו
קבוצהעורביהודים.בהתעללותוחיקדהואדוניהםרוחחדורים

הוחזקושםוגם ,מהמרכזורחוק,קטןבמקוםעבדהגדולהלא

יהודים 10הועברו 1942באביבקשים.בתנאיםהאנשים

אח,דאזרחליריונמסרומהיידקרוג,מ 11ק-30כן, 1$לקיבט
שלו.במחלבהבעריצותהעבירםהואלהם.האחראיגםשבעשה
למחרתעדצרבצריףאותםנועלהיההעבודהשערתלאחר
אחר·משבתבערליםהאנשיםהיוהשבועבסוף ;בבוקר

רקלהםנותןהיההמחלבהבעלבברקו.ב•יוםערהצהריים
חודש 1sכ·המרכזי.מהמחנהבשבילםשקיבלמנרת·המזוןאת

מתגנביםשחיובזהנפשםאתהחיווחםהאנשים,כאןהתענו

חוטביםחיושםהסמוכים.הבתיםאלופוניםמהצריףתכופות

ארפרוסות-לחםומקבליםאחרות,במלאכותעושיםארעצים
ממש.בסכנת·נפשותכרוךהיהזהמעשהאולםאחר.מיצרך

אילוהגישטאפולידילהסגירםמסוגלהיההמחלבהבעלשכן
כך.עללונודע

היהו·כלאתבהיידקרוגלפתעס 11הסריכזו 1943יוליבסוף
הודיעו,הגרמניםשבסביבה.ובכפריםבמחברתפזוריםשהיוזים

דברבפרוסיה.אחרבמקרםחקלאיתלעבודהמועבריםשכולם
 ;בעיצומואזהיההקיץשכןהאנשים,בעיניסבירנראהזה

טובחנחשבהבחקלאותהעבודהכיהלב,עלגםונתקבל
האנשים,לבריחה.דרךלחפשרעתועלהעלהלאאישביותר.
כ·ז~לושהוהוסערסגוריםבקררבות·מ:::אהריז.t,בר , 300ל"קרוב
 .) 2.8.43 (ת'זt"גאבכ"ח ,'בביזםכב.רמשמרתחתימים,

למחנה-מוכריםבלתיונוףמקוםאלהובאואחה"צ,בשעות
אושביץ.

-המחנהאדמתעלדרכוורגלהיםהקרונותנפתחואך
סלקציה.בוצעהמידהזונדר·קומנדר.אנשיפניהםאתהקבילו

והועברושמאלהאישכמאההופנוספוריםרגעיםתוך
לכבשנים.

ששימשלמחנה·הקרבטין,הוכנסוימינהשהופנוהאנשים
מעיןה"מאושפזים"עובריםהיוכאןהגדול.למחנהפרוזדור

מיפקדיםרעב,בעיקרוידעואושביץ,שללאקלימה"הכשרה"
-הגדוללמחנהסוף·סוףהאנשיםעברוכחודשלאחרומכות.
והחלולקומנדות·העבודהצורפוהםהרווחת·מה.להםוחיתה

הכלואים.כלשלהרגילהמנת·המזוןאתלפחותמקבלים
הכבשניםאלמסילת·ברזלובסלילתבניקוזכאןעבדוברובם

המשרפה.יזtל

ילידישאינםהאסיריםאתרושמיםהגרמניםהחלואחדיום
ליטא.אנשיגםנכללוברשימהשפתה.אתיודעיםואינםפולין

וארשהאלבטרנספורטוהועברומאושביץהוצאוהנרשמיםכל
כחמישהזההיה .) 8.10.43 (ד 11תשיום·כיפורערב ,'וביום

אנשיםרקלכאןבהביאםוארשה.בגיטוהמרדלאחרחודשים
יתמצאולאשהללוהס"ס,שלכוונתםחיתהאחרותארצותבבי

האוב·עםמשותפתשפהלהםתהיהולאפוליןשלבבירתה
לוסיה.

גיבשה,ברחובהגיטוחורבותעלגדולמחנההוקםבוואר•ז~ה

חרמותבפיצוץהועסקוהםההריסות.בפינויעבדווהאנשים

יהודיםעיניהםגילופעםמדיבונקרים.ובפריצתוקירות

ההשגחהמיד.אותםוחיסלולהםארבושהגרמניםחבויים,
ללארבזמן,הויחצריפיםורצחנית.אכזריתחיתהבעבוהד

וישניםהקרקעעלשוכביםהיוהאנשים ;וחלונותדלתות
לרחצהמיםואףגרועיםהיוהסניטרייםהתנאיםבמלבושיהם.

היההעיקריוהמאכלבצמצום,ביתנומנות·המזוןהיו.לא
היתחפורתאהצלהבמים.מבושלרקוב(כרוב·קלח}קולרבי

דברי·אוזהבעבודתםבשעתלמצואשהצליחולאנשיםכאן
לקבותרב,בסיכוןיכלו,אלהבגיטו.טמוניםשהיואחרים,ערך

הפולנים.מאתלחם

שהפילהטיפוס,מגיפתפרצהובמחנההיוז.יםארכולא
שנעשובסלקציות,לכבשניםהמ,צאיםמלברלאלפים,קרבנות

יהודים,עודבמקומםלהביאהוסיפוהגרמניםתכופות.כאן

לווארשההובא 1944באביבעליהם.גםפסחהלאהמגיפהאבל
ברובםניספרהםוגםהונגריה,מיהודי 3000שלטרנספורט
כאר·קטן,קומץרקעתהנשארמקבוצת·היידקרוגבמגיפה.

איש.נעים

כאשר . 1944יוליסוףעדבווארשהבמחנההוחזקוהיהודים

הוצאולפרוץ,עמדהפולניוהמרדלעיר,הרוסיהצבאהתקרב
ערכוהיציאהלפנילגרמניה.בכיווןביולי 29ב"הכלואים
בווארשהגופא.במחנהחוסלוחוליםומאותסלקציה,הגרמנים
מאנשישבייםובתוכםיהודים,מאותכמההגרמניםה•ז~אירו

המרדבפרוץמסויימים.מקומותבפיצוץשיעזרוכדיהיידקרוג,

הכלואים.אתושחררוהמחנהלתוךהמורדיםחדרוהפולני
המר.דלוחמילשררותשהצטרפו
ובדירבוןברגלהובלומואורשהשהוצאוהכלואיםאלפי
בחוםבדרך,התענוימיםארבעהקוטבה.עדרב,מרחקאכזרי

בקוטבהבמקום.בובורהבהליכה,שנח•זzלמיובצמא.גדול
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היהלאלא·גדול.קרון·משאבכלאיש 90לקרונות,הרכנסו
שלפיהםאלבאלאומיםמאכלוכללנשימה,אורידבקרונות
קראמר,אלפרדאיש·הס"סהיהלטרנספורטהאחראיהכולאים.

שהיוגרמנים,ואנשי·קאפוס"סאנשימאותשימשוולידו
לאחר . nבמכות·רצ"סדר"בווהשליטוקרוןבכלפזורים
המפורסםמחנה·הריכוזאלהאנשיםאו·הובימים 4שלנסיעה
מספרגםמתוכםהוצאומהקרונותשגחנוהצלליםעםדכאו.

מתים.שלרב
אלברובםהיידקרוגאנשיהועברושבדב~,המרכזימהמחנה

ניכושעםקשים.בתנאיםעבדוושםשבמילדורף,נה·היער nמ
שוחררו , 1945אפרילבסוףארצות·הברית,צבאעל·ידיהמקום

המחנות.אסירישארבתוךהםאף

בקץי aשנחלערן,היהדדים,ה,גבריםמאותשרמנהמכל
1941 m שוו~קשנהמאנשי :חייםיצאולמחנות·היזיקרוג,ובאו

ויינוטה , 4-לריוקנה , 4-חורייד~ן 7,-ניישטוט , 8-
-3 • 

עלגזרירין tcבבית·המשפטשל 29.5.61מיוםפסק·הדין

ליםאיהדות

עלשנים, 5 ½-סטורנהעלמאסר,שנות 6שאו ,,,,

(י~קשטסי>ט oב tcיעלסבים, 4-סי~ז tcבשנים, 4 ½-שמזיט
סבים. 3-

עםלמחברשהירשיחותסמןעלבעיקרנכתבהזופרשה
עלשניגבועדויותסמךועלאיתם,והתכתבותהמחנותניצולי

ארונוביזיוסף :הידיעותבארשמפיהםהאנשיםואלהידיר.
ז tcגלדובלריקונה),(אישגרלדרפסאריהלריקונה),(איש
היילפריזאבאחורייctןן),(אישדרוז"זמרדכיניישטוט),(איש
מנםn·מנלרוייזנחט),(אשייררנילוביץזלמןלויקרחב),(איש

בניימןשר~שהנ),(אשילזרןאמירניישטרט),שי.(איייסילביז
ויינרטה).(אישבקרסמנדלנישיטוט),(אישפיו tcל

ועלהמחנות,בשבילכוחות·העבודהשלהגיוסעלידיעות
במחנות,העבודהעלפרטיםכמהרעוד , 19.7,41ביוםהטבח

(ארכיוןב~יריןבית·המשפטשלבדו"חזעומהבמידהמצויות
 .) TR-10/568יד·ושם,
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לגרמניהשהוגלוקובנהוהודוגורל

טיגנהוף,לתחנת·הרכבתהגיעו , 1944ביולי 13חמישי,ביום
יהודיםשלמשלוחיםשנישטוטהוף,ממחנה·הריכוזהרחקלא

ואחר·בבוקרביולי, 12רביעי,ביוםברכבתמקרבנהשהוצאו
הצהריים.

לטיגנהוף,אחרי·הצהריים,שלזהה'זt,ני,המשלוחבבוא
חלקוהילדים.הנשיםמןהגבריםהמשלוחיםמשניהוםרדו

הגברים,עםיחדלהישארהצליחמתבגריםנעריםשלמסויים
הנשים.עםיחדנשארויותרהקטניםוהילדים
אנשי·מראשיאחדאלבטיגנהרףאלקסד"רםנהכאשר

דיבורכדיותרןהמשםחות,מוםרדותמזרעבשאלההס.ס.

שזההםינריבשעתהבטיחגקה,הר;,בנאי,הגיטרשמםקדהוסיף,

אחזרתי nסטיררת·ללםנייתובתשובהקיבל-יקרהלא
צורבות.

מהגברים.הםרדתןבשלהנשיםבקרבהמהומהחיתהגדולה
יהודיותרוםארתלהשמדתן.ב"אקציה"שמדוברחשדוהןבי

זריקות·לעצמןבהזריקןלדעתעצמןאתלאבדניסואחדות
מקרבנה,ידעוהיהודיהרוםאהקאמבר,ס.ד"רהגברתרעל.

כזאת.מזריקהבטיגנהוףמתה

יותרמטיגנהוף.הגבריםעםהרכבתיצאהיוםבאותועוד

מובלים.הםלאןכלשהיידיעהללאהגבריםנסעריממותמשתי
בחלקלהשמדה.אותםשמסיעיםבטוחיםהיוהגבריםרוב

מזה.זהובםרדומרהבכווידוי,בציבורהגבריםאמררמהקרונות

נירםסוף·סוףשעצרהעדבדרכההמשיכההרכבתאך

קאוםרינג,בתחנת·הרכבתבבוקר, 8בשעהביולי, 16ראשון,
ממינכן)ק"מ 60 (לנדסברגהבוואריתמהעיירהק"מ 5מרחק

נהירתו , 1924בשנתהילטרחיברשבהלנדסברגאותה-
הרפובליקהבגדמרידת·נפלבשלהמקומיבבית·הסוהרכלוא

-וגזעיםעמיםרצחאוונגנליית-"יצירתו"אתהרויימרית,
 ."ף Dקאמ"מיין

שלות mשלהשיומחנות·עבודתהיוללנדסברגמסביב
הגברים.הובאולשם 1דאכאן,מחנה·הריכוז

להסיעהחלומטיגנהוף,הגבריםמשלוחצאתלאחרמיד
נשלחוומשםלשטוטהוףהילדיםעםהנשיםאתגםמשם

·ההשמדה.למחברתאולעבודה
ס.ס.אנשיהנשיםאתקיבלובשטוטהוףבתחנת·הרכבת

לחש·אותןמוביליםשלבטחהנשים,חשבותחילהמזריינים.
רקנרגעוהןויללה.איומהבהלהבהןעוררזהדברמרה.
מחנה·ה,,·כוז.שלהצריפיםביןאותןמםזריםכישראואחרי

שלממחנה·העבדרהשהובאוהיהוידםכברנמצאובשםרסהרף

שהובאוקובנה,יהודילשםהגיעואחדיםימיםכעבוראלקסוט.
המשלוחהגיעכמו·כןביולי. 8בשבת,בסירות·הובלהמהגיטו

מהמשלוחיםגםביולי. 13חמישי,נירםברכבתמקרבנהשהוסע
שעל·ידלמחנות·עבודהמשטוטהרףהגבריםנשלחוהללו

בשטרהטוף.נאשרוהילידםעםוהנישםלנדסברג,

הנשיםביןסלקציהבשטוטהוףנערכהשבועבעבור

הילדיםעםיחדהוצאוילדיםלהןשהיוהנשים :שהובאו

נשארובגילן,התחשבותללאהנשים,שארבללהשמדה.
הנשיםביןסלקציהשובנערכהימיםכמהלאחרבשטרטהוף.
הושמדושבהבשטוטהוף,נשארווהחלשותהזקנותהנותרות.

הצעי·הנשיםהמקומיות.במשרופתמאוחר,יותרהגדול,רובן

שטרס·טורן,בסביבותלמחנות·עבודהנשלחווהחסונותרות
באותובעשרשבהבפרוסיה,אחריםומקומותאלבינגבורג,

יחדמקרבנה,נשיםשלקטןמסםרחםוזות.עבודרת·ביצורזמן
דאכאו,שללמחנרת·עברדהנשלחואחרות,יהודיותנשיםעם

לעבודנשארוהבריאותהנשיםמןחלקבברים.עבדושבהם
 2עצמה,בשטוטהוף

וילדים,אמהותשלהסלקציותאחרינותרו,שטוטהוףבמחנה
ויתרצעירותנשים oo, 3ס·למעלוחלושות,קשישותנשיםושל

שוניםבמחבות·עבוהדלעבודהלפזרןשהחלוובריאות,

בפרוסיה.

אלבינג,לידטררנץ,לכםרמשטוטהרףהובלונשים ooo,1כ·
לליוביז:מאוחריותרהועברומשםשבועות.מספרשהושבו
טורן.ליד

נת·כוח nתשלבבנייןהיהודיותהנשיםשרכנובליוביץ'
הונהגהנשיםבמחנהמהעיר.קילומטריםכמהבמרחקגדולה,
ביומויוםמדיהובלוהנשיםהמקובל.מחנה·הריכוזמשטר

חםירות·מגן.לחפורהיהשעיקרןלעבדרדת·ביצורים,
הגבריםאצלששררביותרהחמורלמשטרבהשוואה

הכוונהבמקצת.יותרקללנשיםהיהבדאכאו,במחנות·העברדה
הזקיםים,מצדאליהןליחסגםאלאהעבוהד,לעצםרקלא

לגברים.במחנות·העבודהכמונסבלובלתיאכזריכההיה אל;:·
מהעבודה,מתחמקותנשיםהרבההיוהרעבאחלשבורכדי

כמהלקבלהפתחיםעלומחזרותשבסביבההאיכריםאלרצוח
אשהנתפסהכאשראמנם,ועו.דפרוסת·לחםי·אדמה, nתפו

הדחיפהאך·רצח,מכותאותהמכיםהזקיפיםהיוכזה,ב"פשע"

הסאדיסטיתשההענשהגדולה,כהחיתההרעבאתלשבור
עלולחזרלרוץמהנשיםלמנועביכולתההיהלאביותר

מבחנה·ה uהורגילאלכךדרות·הלחם.יפרורבשלהפתחים
כמוומעבודח·םרךמרעביזית Dתשיש~חבליוביץ'הנשים

רעהנשיםשלמצבןהיהזאתבכלבדאכאו.במחנרת·העבוהד
מאר.דעדומר

צפיפותשררוהנשים,במחנותגםכןהגברים,במחנותכמו

מצדהןמעליב,יחסונעליים,בבגדיםמחסורולכלו,דאיומה
שנקבעו , ..ה"נבחרותהיהדויותהנשיםמצדוהןהס"סזקיםי

ועוד.במטבחבמחנה,בעבודהלמשגיחותהגרמניםעל·ידי
גרםוהדברהנשים,מכתגםהדי:שהכיניםנוסףי,אם

אפשרותשוםחיתהלאובמחנהמידבקות,מחלותלהתפשטות
מהרכהמחומדועיסתברביותר,םשוטהרפואיתעזרהלקבל

הנשיםנתרופפה.אחרותוברחשלבריאותןואילורבות,נשים
לזה.שקראוכפיל"הבראה",לשטוטהוףנשלחוהתשושות
במשרפות.ונשרפושםהושמדולמעשה

לשלוחעמדוכאשרשפעם,להוסיף,ראויזובהזדמנות
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ל"הבראה",לשטרטהרףתלושותנשיםשליותרגדולהקבוצה
המחנהממנהליותר,בריאותנשים,עשרותכמהניקשר

בקשתןלנוח.אחדיםלימיםלשטרטהרףלנסועלהןלהרשות
פחותהתשושותוהןיותרהתשושותהן-כמרבןנתמלאה,

בשטרטהרף.הושמדו

שנפ·החרוף,התקפתבזמןהסובייטיםחילותהתקרבוכאשר

מלירביץ'במהירותלפנותהתחילו , 1945בינואר 14ב"תחח
בררמברג.לכיורן-לטורןאותןהובילומחנה·הנשים.את
-לאמספרזה,במצעדגםכןהגברים,שלהפינויבמצעדכמר

מררעברת,עורמות,כמעטיחפות, .בדרךבררונשיםשלמבוטל
קפאורבותלנשיםיבראו.חרוששלהגורלבקררהנשיםנסחפו

אחרים.ואבריםהידייםהרגליים,
 ,המקדםבקירבתנמצאיםשהורסיםבראותםהס"ס,זקיפי

שנמצאנידח,ביעראי·שםהנשיםאתבהשאירםמהרנעלמו

מטרדן.מ 11ק-20כרבררמברג,טרדןאתהמקשרתמהדרךמורחק

אתהסובייטיהצבאשלאחרותיחידותכבשרבינתיים
שלמצעדנמשךרבררמברגטורןשביןלהםכשברועבררמברג.

הנשיםאתלחפשסובייטיותיחידרת·סירריצאויהודיות,נשים
ביער,ניטלטלרשהנשיםמכיורןאךלשחררן.כדיהיהודיות

הללוהנשיםבקרשי.הורסיםארחןמצארהמלך,מדרךרחוק
 • 1945בינואר-2בשוחררו

קבוצהנשלחהללירביץ',שהועברומאלוחרץקרבנה,מבשרת
בדובקהירזמןבאותואלבינג.לידקטןישובלדובק,גורלה
חפיררת·מגןבחפירתשעבורלנשים,גדוליםמחברתהרבה

הנשיםמןחוץעבדוהללובמחנותאחרות.רעברדרת·ביצררים

אחריאחרות.ומארצותמהונגריהנשיםגםומשאורלימקרבנה
נשים 800-700כ"הועברושמערת, 6-5בדובקשעבדו

המערבית.בפרוסיהמשטראסבררגרחוקלאקטן,ישובלמאלקן,
עיברשםוגםשרנותבנייהבעבודותהנשיםהועסקובמאלקןגם

האחרים.מחנרת·הנאציםבכלכמרארחן,
כלשלסלקציההתקיימהלמאלקןבראןאחריימיםחודש
לשטוטהרף,ממאלקןהועברונשיםמאותנמההחלושות.הנשים
בשטרט·במחנרת·ההשמדההתלושותהנשיםכגורלהיהוגורלן
אחריאחדיםשברעותשנתקיימההשביחהסלקציהבזמןחוף.

לשטרטהרף.נשלחוהןשגםנשים,-100ננפגעוהראשונה,

גש.ארו , 1945בינואר 1sב··במאלקןהשחלהפ~נרי,למצדע
למעלהצעדוהןמשםלערך.נשים sooמ·יותרלאבחיים

קובנה:מגםמהןנשים,הרבהפגשובהאוסט,·לרפמשרכעיים
שפרנו.אחריםוממחברת

-20מהשהרשםלארנבררג,לידחינוב,עדצעדוהןמפרארסט
הצבא·על·ידישוחררוכאשר , 1945במארס-10לעדבינואר
האדום.

בשלפתוח.בשדהלגורןנשיםמאלףיותרנדחפובחינרב
מגיפתפרצהוהקור,הרעבהלכלךו,הבלתי·רגילה,הצפיפות

החולותנשים.מאותשבוערתשלרשהבמשךמתרבהטיפוס
חלוהןשגםהבריאות,שללרגליהןמתחתממשנתגלגלו
בידמחיצהשרםבגררןקיימתחיתהלאקצר.זמןכעבור

מראותאילולתאראי·אפשרוהמתות.החולותהבריאות,
התחילומאוחריותררק ...שםלראותהיהאפשרמזעזעים

אתהגורן.בקירבתשנמצאובררות,לתוךהמתותאתלזרוק
המתות.נגרפותכשנתמלאורקבעפרמכסיםהיוהבררות
במחנהלגוטאר.מדובקהועברומקרבנהאחרותנשיםמאות

מהונגריהנשים-600-500נמקרבנה,הנשיםמןחוץהיו,זה

נשיםלאלףקרוברבסן·הנלשאורלי,מגיטרנשים-200רכ
יהודיות.

שבעהכלעליהןועברוחפיררת·מגן,בהכנתעבדואלוגם
גםמשםנשלחושנחלשומאלוגדולחלקהגהינום.מדורי

להשמדה.לשטוטהוף
לפנותהסובייטית,הסתערות·החררףעקבהתחילו,כאשר

הייהמן sooכ·נשים. sooנ·שםברתחוהזה,המחנהאת

תשושות,כההיוהשארואילוהפינוי,מצעדאתלבצעמסוגלות
למצע.דלקחתןהיהשאי·אפשר

הוזרקהמחנה,מינהלשליוזמתולפיארמגברה,פקודהלפי
ברורותבלתימסיבותלהשמדתן.רעל·סררםהתשושותלנשים

שבמקוםהעובדהבשלהדברקרהאם ...הזריקותפעלולא
בשרי·רבבחפזוןאותןהזריקובוורידיםהזריקותאתלהזריק

שכתוצאהנתבררהנשיםשללמזלן-אחרתמסיבהארוים,
נשים,שלקטןממסרפחרץמורת.מקריהרבההיולאמהזריקות

השארכלנשארואחרים,סיבוכיםבשלאומהרעלת·דםשמתו
הצבא·האדום,על·ידישוחררוהןימיםמספרכעבורבחיים.
 .החבלאתשכבש
 22ב·הרוסיםעל·ידישוחררויותרהבריאותהנשיםגם

מניימארק.הרחקלאיזמיים,שלמצעדאחריבינואר,
בהאלבינג,לידלדיבוג,משטוטהוףהובאונשיםמאדת
רחוקלאלשטבוי,הרעברזהןמדיבוגימ'ים.חודשהוחזקו

כבידו·לנידרררארבן.וטולטלורחציכחודשהוחזקושםמדיבוג.

לשטרטהרףנשלחונשיםועשרותסלקציהקריימהוראובן
 .להשמדה

מנידרורארבןהנשיםאתהעבירואחדיםשבוערתכעבור

קריימהבהרהנק . 1944בדצמברהיהזהניימארק.לידלהרהנק,
להישלחשנוערוממריינרת,נשיםממאהולמעלהסלקציה,עוד

השתוללהזמןשבאותונירןלמאלקך,הועברולשטרטהוף,
זמנית.נסגרשםרמחנה·הריכרזטיפוס,מגיפתבשטרטהוף

לדנציגלהעבירעמדוהוחנקממחנההבריאותהנשיםאת
הישרההדרןחיתההסובייטיתההתקפהבשל , 1945בינואר
יחד-ומשםלפרארסט,הנשיםהובאולפיכןחסומה.לדנציג

ועברומספר,שבוערתשהוהןשםלחינרב.-יםשנעודעם
על·ידישוחררוהןלדוארן.הידועבגורןהזוועותכלעליהן

 . 1945במארס-10בהרוסים

הועברומשאורלי,נשיםעםיחדמקרבנה,נשיםעשרות
תחילתעדאוגוסטמסוףשהרהןשםנובט.לידלסופינוואל,ד

שלמצעדאחריהמחנה.אתלפנותהחלוכאשר , 1945פברואר
בשבילמחנה·איסוףהיהזהלגוטנהרף.המחנההגיעימיםששה
בפברואר-12בהגיעוהןזהלמחנהמפונים.מחנותאסירי

לחינרב,הגיעןביוםלחינרב.יצאואזבמארס. 9עדשםונשארו
הסובייטים.על·ידישוחררובמארס,-10ב

נשיםמאותנמהעםיחדמקרבנה,נשיםשלזעוםמספר
·עבודהלמחברתנשלחומהונגריה,נשיםרכןשאורלימגיטר

מחברתשלביםאימעיןשהיורהזה,במחנה·נשיםבדאכאו.

הגבריםשכלפיבשעהיחסית.רעהיהלאהקיימים,הגברים
לנשיםהמחנהנהלמיהתייחסלא ,ביותראכזריהיחסהיה

במחנות·מאשרטוביותרהרבהשםלהםהיהלכןבחומרה.
האחרים.הנשים

שלקטןמספרהיהמהונגריהלדאכארשהובאוהנשיםבין
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השמידלאהמחנהמינהלילדיהן.את'זtם'זt-ילדוהרותנשים
אמהר•עםיחדשוחררוהקטניםהילדים sהנולדים,הילדיםאת

האמריקאי.הצבאיחידותעל·ידי 1945אפרילבסוףתיחם
למחנות·מ·ז:טוטהוףנשלחוהבריאותהנשים'זt-רובאחרי

מגיסונ·ז:יםמאותכמהעצמהביזtטוטהוףנ;;זארו·ז.:ונים,עבודה

-וה'זtארהמקומי,בית·החוליםבאגףעבדמהןחלקקובנה.
נשיםקבוצתנשלחה 1944באוקטוברשונים.בבתי·מלאכה

עבדוהןבסביבה.החקלאיותבחוותלעבוהדגדולהיותר

כיאםטוטהוף. t ·למחנההוחזרוואחרי·כןמספרחודשים

מבחינתהנהחקלאיות,בעבודותמאודה tק'עבדוהנשים

בשטוטהוף.מאשרטוביותרהרבהלהןהיההתזונה

גדולמספרבשטוטהוףכאמור,היה,העובדותלנשיםנוסף
במשרפותבהדרגהשהושמדווחלשות,ות tקשי·נשיםשל

קשישותנשיםשלסלקציותקויימויוםכלכמעטהמקומיות.

הללוההשמדהאקציותהושמדו.-לכלייההמס,וגותוחולות.
 , 1944דצמברעדנמשכו

שנמשכהטיפוס,מגיפתבשטוטהוףפרצה 1944שנתבסוף

הנשיםאלפימביןרבותוהפילה 1945באפרילהמחנהפינויעד
שטוטהוףבמחנהה"חיים"נהפכוהמגיפהבזמןשם.שהיו

זראיום.היהלבריאותוהןלחולותהןהיחסאמיתי.לגהינום

שם.שאירעומוותמקרישלהגדוללמספרהסיבה
מןחלקמשטוטהוף.הפינויהוחל 1945באפריל 26ב"

באפריל 2sב·בספינת·משא.-והשארברכבת,הוסעהאסירות
סיפוןעלששכבוחולות,נשיםהרבהליםהס"סזקיפיזרקו

נשיםהרבההושמדומזהחוץיום.כלבכךוהמשיכוהספינה,
ברכבת.שפונוחולות
אנגליים.מטוסיםעל·ידיספינת·המשאהופצצהבמאי 2ב·
נשים.הרבהניספרכךכדיותוךבהפצצהניזוקמהספינהחלק

מאותכמהמספינת·המשאהעבירהבמקוםשעברהאביה

הגיעהואשרשניזוקהבספינהלהישארנאלצוהשארנשים.
 1ב·הנשיםהגיעומשםקיל.לידלאקרנפרדה,רביםבקשיים

קיל.לנמלבמאי
הניצולותשמחתהאנגלים.על·ידיכבושהחיתהכברקיל
צ'כיםאסוריםהיושבולמחנה,הועברוכולןרבה.חיתה

התפזרוהמזעזעות,החוויותמכלשהתאוששואחריואחרים.
משפחותיהן.בניאחרבחיפוששוניםלכיווניםהנשיםרוב

* 
מסביבלמחנות·עבודהמשטוטהוףהגבריםשהועברואחרי

יהידום,אותםאתם.שהביאומהכלאתמהםלקחוללנדסברג,
הכינים.חיטויבזמןכלילנשדדושטוטהוף,אתעברושכבר
צויידוהאישיים,והבגדיםהנעלייםאפילומהםשנלקחואחרי

גדולותובנעלייםהמפוספסיםמחנה·הריכוזבבגדיהאנשים
שכספםזהעםהשלימושלאהיו(קלומפס).עץעשויות

זרקווהםהס"סאנשיבידייפלוערךבעליאחריםוחפצים
למפקד·המחנההדברנודעכאשרבתי·השימוש.לתוךהכל
לעיניאולצו,ואלהיהודים,בקבוצתמיפקד·הנוכחותבזמןבחרו
ולהוציאבתי·השימושבצואתלטבולעירומים,כשהם ,הכל
פצים. mכסףבמו·ידיהםמשם

עםיחדבאומתבגריםנעריםשלמבוטללאשמספרהיות
 22בשבת,נערךלנדסברג,בסביבתלמחנות·עבדוהאבותהים

נשלחוהרשומיםהנערים 131הללו.הנעריםכלרישוםביולי,
בגללשםניספהמהםחלקלאושוויץ.רמשםלדאכאולמחרת

ביוםהושמדונערים 80ל"וקרובהבלתי·אנושיים,התנאים
יהודיםאלפיהובאוכאשר , 1944ראש·השנהל t ·השני

הנמ·מהנעריםאחדיםרקולמשרפות.לתאי·הגזיםלאושוויץ
לשחרור.עדמעמדהחזיקורצים
מהרכבתבקפצםלאושוויץבדרךלברוחהצליחונעריםשני

איכריםאצלהסתתרבורשטיין,•דניאלמהם,אחדהנוסעת.
בחיים.ונ'זtאר

הםלמחנות·העבוהד,הגבריםשהובאואחריימיםשבוע
לגביהםהחלוביולי, 24שני,ומיוםלפלוגות·עבודה,חולקו

הידועות.תופערת·הלוואיכלעםמיוחדיםמחנה·ריכוזחיי
גםהשארביןשונים,מפעלי·בניהבשבילעבדוהיהודים
וגםביוםגםעבודת·פרך,כדישתוךלשמצה,הנודעב"מאל"

מפעלבשבילבנרזמןבאותויהודים.אלפיבועונובלילה,
לשפרבתקווהלמטוסים,תת·קרקעיררשת nבית·"מסרשמידט"

הגרמנית.האוויריהשלההרוסההמערכתאת
מקצועייםלפועליםהיובמחנה·הריכוזגםכךבגיסוכמו

הפשוטיםלפועליםמאשרלאין·ערוךיותרטוביםתנאי·עבודה
מתמוטטיםשלגחלאחוזהיהכךבשל(הבלתי-מקצועיים).

שמכםשעלהבלתי·מקצועיים,הפועליםמקרבעבוהדכדיתוך
נסבלת.בלתיעבודת·פרךשלהקשההעולאתנשאו

הערב·ביוגדולהבדלהיההבלתי·מקצועייםהפועליםבקרב
מהעבודהחוץלאחרונים,בלילה.העובדיםואלהביוםזים

כימנוחה,ביוםגםחיתהלאהלילה,במשךוהמתוחההקשה
עצמובמחנהשונותעבודותלבצעהיוםבשעותלקחורובםאת
היומחנה·הריכוזגהינוםשלהראשוניםקרבנותיוסביבו.או

עובידםהיואחדיםשברדעתכעבורהלילה.עובדימקרבבעיקר
מאפיסת·כרחרת.מתמוטטיםאלה

אשמהרובצתהלילהעובדימאותשלהמהירהבכלייתם
כדיאצבענקפושלאיהודים,קאפו"איםמספרעלגדולה
שעמדוהעובדיםכלביןיושרביתרזועבודת·פרךלחלק

היה,·ביןהניגודיםמסוייםתפקידשיחקוזהבמקרהלרשותם.
יהודיהקאפוכשהיה ,למשל ,כךשונות.ארצותיוצאיזים

ליטאיםיהודיםעלחסותואתבדרך·כללפורשהיהליטאי,
במקרהוכיו"ב.הונגריהמפולין,יהודיםוזzלחשבונםעל

הפוכה.הדרךחיתה-הונגריאופולנייהודיהיהוהקאפו

אנשיםהיומהםשחלקהיהודים,הקאפו"איםמביורבים
שהאנשיםכן,העבדוהאתלארגןכללדאגולאמושחתים,
למקום·להיפר,יותר.קללמקום·עבוהדיישלחויותרהחלשים
וחסונים,בריאיםיותראנשיםשולחיםהיויותרקלעבודה

לגמריתשושמאדםחומרי.במשהולהםלגמוליכלואשרכאלה
חסרת·הרחמים,המחנהבמציאותחסר·אוניםפיסית,מבחינה

 ...כלשהוחומרילפיצוילצפותיכלולאהרי
עליהםעברולדאכאוהגיעםשעדקובנה,שיהודיהוא,נכון

תחתהעבד,תלחייהיורגיליםוחלקםבגיטו,חייםשנותשלוש
יהודימאשרמעמדיותרתחילההחזיקוהנאצים,שלטון

לעבורהספיקולאלדאכאוהגיעםשעדואחרים,צ'כיההונגריה,
יהודיגםאךומחנרת·הריכוז.הגיטאותשל"בית·הספר"את

שהיוללא·נשואהתנאיםבשללהישברמהרהעדהחלוקובנה
במחנות.

ברוחבגשם,השמיים,כיפתתחתבוצעועבודות·הפרך

ימיםשבעהלרוב 5שעות, 14-12בןהיהיום·העבודהובקור.
שעוזו 7-6מאשריותרלאנמיזtכהכשה"מנרחה"בשבוע,
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וחזרהלענודההמרחקאתלעברוצריכיםהירירם·יוםביממה.
הרגלייםאתפצעוהראשוניםבימיםכבראשרבבעלי·עץ,ברגל
ליוםלחםגראם-300מכמרוכבתחיתהתזרבת·הרעבקשרת.

מכמהיותרלאסיפקואשרשומן,ארבשרללאמימי,מרקעם
בשעתהנוהלמורטת.פיסיתלעבודהקלוריות,שלמאות

לפנישחרעם-ממרשןהיהנירם,פעמייםמיפקד·הנרכחרת,
ממנה.שרבםאחריובערבלעבודההיציאה

מלרכלניםהיוהאנשים,הוחזקושבהםהתת·קרקעיים,התאים
-ביותרהאיומההמחנהחיימכתמקרם.אפסעדודחוסים
פצעיםלגוףבגרמןולילה,יומםהאדםאתאכלו-הכיבים
 eאבשים,אלפימתרשבגללםאיומים,

סיבהכלללאמכיםגםהיובמחנה,הקפדנילמשטרנוסף
היהודיםשלהעמוקהדכאון ,לכלומעלהיהודים,עלומאיימים

מצדוהןהגרמניםהמפקדיםמצדהןמוסריותהשפלותבשל

היהודיםאיבדומזרעמבהיריםאלהכל-היהודיםמשרתיהם
הראשוניםבחודשיםכברוהנפש.הגרףכרחרחאתבמחנות

רגליהם.עללעמודיכלושלאכן,כדיעדהיהודיםנחלשו
תת-קרקעיים,תאיםבאותםהםגםשבמצאוהתולים,אגפי

ביותר,פשוטותרתררפרתופראייםסידוריםלהםהיולאראשו
פיסיתהןלחלוטין,ותשושיםרזיםחלושים,יהודיםבתמלאר

נפשית.והן

קשרתתלונותהיוהמחנהשליהודילציין,ראויזןבהזדנמות
יהודיורפאזכרין,ד"ר-המרכזיאגף·החרליםמבהלבגדלמדי

עובדהאןרכפרי·תרדה,קללאתפקידזההיהבכרן,מקרבנה.
בזמןהס"ס,אנשיעםיחדבחר'אשרהאישהיהשחראהיא

בשבילארלאושוויץהמועמדיםאתהחלויםמביןהסלקציות,
כלפי'התנהגותומזה,חוץמחנרת·החיסוי.ה"שוינרנגס·לאגרן",

מחנה·אנשיעלשבראשהיהעדקשוחהכהחיתההחולים
הריכוז.

במהי·זכריןד"רהסתלק , 1945מאיבתחילתהשחרור,אחרי
שחיתהחשבון','"עשייתלמבועכדיהמחברת,אסירימעיבירות

פטאלית.דבצררהלגבירמסתיימתבוואדי
להסתגלהיועשוייםאופייםתוכנותשלפי-האנשים,אותם
מסו·היושלאאחרים,מעמ.דהחזיקווקשרת,שרבותלנסיבות

ל"מרזלמנר",במהרהבהפכובמרפקים,תמידלהתקדםגלים
הראשוניםהמועמדים-ונפשיתפיסיתתשושיםאנשיםהיינו

שוברת.לסלקציות
נשלחובמהלכןאשרסלקציות,חושדדמיבערכובתחילה

להשמדה.למחנרת·המוותוחלושיםחוליםאסיריםהרבה
באוגוסט,במחנרת·העברדהנערכויותר'גדולותכאלה,סלקציות
 • 1944רבארקטרברבספטמבר

מתקרבת,החלההנאציתגרמניהתבוסתכאשרמאוחר,יותר
השלישי,בדיירלמיניהםלררצחי·המרניםהעצמיהבטחרןאבד

אנשיםלמעןרשריפרת.גזיםעל·ידייהדריםהשמדתונפסקה
מחברתאזהוקומלעבו,דערדיכלושלאוחולים,חלושים
מגרת·בקבלםאןלעבו,דאמנםחייביםהיולאשבהם"חיסרי",

מרעב.דעכוהםבמחנה,מהרגילותיותרקטנותמזרן
חיים.מאשרלמתיםיותרבחשבובמחנרת·החיסריהאנשים

המחנה.בגדיאתמהםלקחתשנהגרהעובדה,מעידהזאתעל
ארבעה·שלבקבוצותדרגשיםעלעירומיםשרכביםהיוהם

היוכאלהחיסרי""מחברתאחת.לשמיכהמתחתחמישה
.דמסיה,מחנגםמסרייםוזמן 4סמ'מחנה :ברג oלנדבסביבת

הוחזקואיש,לאלפייםבערןמקרםהיהשבר , 4מסיבמחנה
כפליים.כמעט

היטב,ידעואלהלמחברת·חיסרישהוכנסוהאנשיםאלפי
בירמרירםמדיישובר.לארמשםבחייםהאחרונהדרכםשזוהי
לקבריםגופותיהםנזדקראחר·כןיהודים.עשרותשםמתר

בעיניהם.ערדכשסימני·חייםלפעמיםהמרביים,
ררפאי·שינייםשניביומויוםמדיבארהמינהלפקודתלפי

אתלעקורכדיקבורתם,לפניהמתיםהרבארשאליהםלמקומרת
מפיהם.שיני·הזהב

יהודיםסמכות"מ"בעלימעטלאסבלהפשוטהעממיהאיש
גרועהמצבהיהבמחבה·הריכרזואילוהגיטר,בזמןערדשרבים

ראשה"קאופ",כגוןמבחנההיוידם"קפדיים"שבעתיים.

-ס"סאנשיאצלאחריםומשרתיםהמטבח,מנגנוןהבלוק,
"אדוקיםיותרלהיותברצותםליהודיםהציקואשרהם

הס"ס.אנשיבעליהם,בעיניחןיותרלשאתכדימהאפיפיור','
גריבפל,דבררשטיין,ה"קאפר"כגרןאחדים,יהודיםטיפוסים
היהודיםאתמכיםהירואתריםאיסרליסשפיגל,ררלפרט,
בשר·בהליכהבעבוהד,שרכים"חטאים"עלרצחניתברשעית

"מרק"למנתבקשהבעתהמיפק,דבמגרשבעמיהדדרת,
בנוכחותהיכרכאשררשע,תםהגפינובמיוחדוער.דנוספת,

 .•.מיוחדתב"התלהברת"זאתעשראז .למחמינהמישהו
ולהימלטלהיעלםאלהאדם""חלאתרצוהשחרוראחרי
אשרהיהוידם,שללידיהםנפלומהםאחדיםהאסירים.מנקמת
יחדלמשפטוהועמדוהאמריקאיהצבאיהמימשללידימסדרם

הס"ס.אנשיעם

 1מסיבמחנותמרוכזיםבעיקרשהיוקרבנה,מיהודיחרץ

מארצותיהודיםרכןשאורלימגיטרליטאיהוידבמצאו ,-3ר
לנדסרנג.בסביבתחברת.כמאחרות

מחנה·ומשטרבמינםוהמיוחדיםהקשיםתנאי·החייםחרף

מארגניםהציבוריבשטחפעיליםאישיםהיוהאכזרי,הריכוז
עלבחזיתות,האירועיםעלשיחרתבתאים,בסתר,פעםמדי

מטרתרעו.דיהודיותכללירתבעירתעלהבינלאומי,המצב
אסירישלמצב·ררחםאתלרומםחיתהזרתרבותיתפעולה
הנאצים.שלהבלתי·במנעתבתבוסהתקורתםאתולחזקהמחנה
הנשמערעלבחזיתותהמצבעלידיעותהרשגרשוברתבדרכים
אתלהזכירישהללוהשיחותאתשניהלוהאישיםמביובעולם.
 ;בחזיתות"האסטרטגי"המצבהנושאעלבלרמנטלט.המהנדס
 ;המחנה""איש-מררארשההיהודיהסרפדבררשטיין,מיכאל

ד"ר ;ציבוריות"יהודיות"בעירת-גרפרנקלל.עררן·דין
-גרלדשטייןל.ד"ר ;פוליטיים""אירועים-גרינהריזש.

גיטר"ענייני-ברמסרןמ. ;ברפואה"פוופלריות"ישחרת
במחנהוער.דארץ·ישראל·,,"בעירת-אררנרבסקי ;קרבנה"

טררמפל·שללזכרםמוקדשתחשאית,אסיפההתקייהמ 1מס'
הנשים,ממחלקתבחררהגםבאהזאתלאסיפהוחבריו.זרד

כגבר.מחןפשת

בעיקרהללו,לשיחותרבברצוןהאזינוהמחנהאנשי
באופןהשתתפומהםורביםבחזיתות,למצבבאשרלפירושים

יהודי.חגחלברחירםאתידעוגםהיהודיםבוויכוחים.פעיל
מאשריותרמרומםמצב·הררחהיהוכדרמה,פרדיםחנוכה,בימי

היהודיהבסירןשלההיסטוריותההקבלותרגילים.ביימם
השתדלודתייםיהודיםמעודדות.היוהתלאות,רבהלאומי,
להופעתנודעהרנהחשיבותוכדרמה.במנייןתפילה"לחטוף"



 395השלמות

להופיעשהתחיל"ניצוץ",-בעבריתבלתי·ליגליכתב·עת
בוגריעל·ידיהוצאזהכתב·עת . 1941-1940בשניםבליטא

נקובנה,מהאוניברסיטהאנשיםרעל·ידיהעבריותהגימנסיות
באורח(כמובןהופיעגם"ניצוץ"ציונית.השקפת·ערלםבעלי

הופיע"ה iLת'ראש·השנהערבקובנה.בגיטרבלתי·ליגלי)
דאכאו,למחנה·הריכוזשיירשהיה"קאופרינג",במחנה·העבודה

היהזהדאכאו.במחנה·הריכוז"ניצוץ"•זtלהראשוןהגלידן
מצעדערב , 1945לפסחקרוביצא 42מספר . 36זרסף zה"המספר
האמריקאים,על•ידילשחרורסמרןלטירול, Aהפינוי

 1945אביבבתחילתלסיומה.המלחמההתקרבהבינתיים

במזרחהסובייטיםשלהמשותפתהמתקפהסוף·סוףנפתחה
בשחרורלחזרתהתקררהבמערב.רבעלרת·בריתהארה"בושל

כולםבחיים.שנותרואסירי·המחנרתקומץבקרבוגברההלכה

לגמרי.תתמוססוגרמניההזמןמתקרבכיהרגישו,
האנגלר·הצבאיחידותשלההתקדמותהתנהלהכאשר
התנופה,במלוא , 1945אפרילשלהשביחבמחציתאמריקאי,

שאריתגורלאתשיחרצוימיםש.כזתקרביםב,-ררנעהש
ביןציבוריתהכרהבעליאנשיםבמחנרת·העברדה.היהודים

השקפהבעליוהןשמאלניתגטיהבעליהן-המחברתאסירי
במעשיםלהגיבחבריהםאתבסתרלארגןהחלו-ציונית
קריטי.לרגעבמחברתשיגיעובמדיה
הצבאשלחיל·החלוץנעכאשר , 1945באפריל 24ב"

פקודהלפתעהגיעהדאכאר,לכיורןמידניתבמהירותהאמריקאי
קיבלואחריםמחברתלדאכאו.המסונפיםהמחברתאתלפנות
הפינוי.פקודתאתקודםכבר

היאהפינוישמטרתחיתה,הנאציםשלהרשמיתהגירסה
בתיורנויוחלפו,שםהשרויצרי,לגבולהמחברתאסיריאתלהביא

הנמ·גרמנים,בשבריי·מלחמההבינלאומי,הצלב·האדוםשל

כמובןהיהלאהמחנותלאסיריבעלרת·הברית.בשביצאים
אלאברירהחיתהלאאןהרשמי,להסברלהאמיןיסודשרם

אפיזtריבלתייזרע.בלתילמצעד·פינריול.לכתלפקודהלהי·דtמע
לפינוי.להתנגדהיה

בגרפם.הבריאיםרקברגלללכתהיוצריכיםההודעה,לפי
התחילווממחנרת·החיסרימאגף·החוליםוהחלשיםהחוליםאת

יצאוכברברשהיוהאסיריםשכןשהתפנה, 1מס'במחנהלרכז

ברגל,כולםעםללכתניסרחלושיםאנשיםהרבהלמצעד.
והחלשים.החוליםיושמדותחילהכישהאמינומאחר

החוליםאתלרכזפקודהלכתחילהניתנהבשעתו,שס,פרכפי
שלהמסחררתהמהירותבשלאןחוליו.עלולהציתובצריף

עצמועללקחתהמקומייםס"סמאנשיאי·~רצהלאההתקפה,
לדאכאר.החוליםאתלפנותהחלולפיכןכזאת.פעולהביצוע
במקרםנ'זtארהרובאךלשם,להעבירהספיקומהחוליםחלק

מאי.בתחילתשוחרררשם

המצע.דלמהירותלהסתגלמסרגליםהיולארביםיהודים
הםהמחנה.מחיינפשית,והןפיסיתהןתשושים,היושכן

ביריותרצחוהאסיריםאתשליווס"סאנשיבדרן.לפגרהחלו
המפגרים.מןרבים

אחדכלהתאמץהשומריםמצדכזהרצחנייחסבראותם
כולם.עםוללכתבמצעדלפגרשלאהאחרוניםבכוחותיו
היולאעצמםשבכוחותהחלשים,למכריהםעזרוהחזקים
אכן'זtהנאצים ,הוברריותרמאוחרבצעדה.להמשיךמסרגלים

קיווה'זtבהםטירול,להריהבריאיםהאנשיםאתלפנותתיכנבו

זה,במקרהבעלות·הברית.נגדבמאבקלחמשירהשלישיהדייר
לעברחת·ביצררים.ככוח·עבוהדמשמשיםאסירי·המחנותהיו

שליהידרת·הצבאעל·ידיחסומהחיתהלטירולהדרךאן
אתלכרוןניסוהמצעדאתשהובילוס"סאנשיבעלות·הברית.

המסבן.דמצאבחפשםולאכן,לכאןהמפונים

חילותעלבעלרת·הבריתטייסישלהכבדותההפצצותעקב
 ,למשל ,כןיהודים.מעטלאגםסבלוהנסוגיםהגרמנים
צבאית,גרמניתרכבת uשוובהאוזןשלבתחנת·הרכבתהופצצה

ניספרזאתבהפצצהאסירי·המחנרת.לשיירתסמוכהשעמדה

גםרביםאסיריםנפצעו.ורביםאסירי·המחנותממאהלמעלה

רצוכאשרבאשעליהםשפתחוהס"סזקיפיעל·ידינורו
אתבכוונהמסוויםהיוהגרמניםמחסה.לחפשקרובהלחורשה

בעלות·וטייסימפונים,באסירי·מחבותהצבאייםמשלוחיהם
מאותשללמותםגודמההפצצות,ביצועכדיתוךהברית,
יהודים.

ונסגר,הלןהמובסהגרמניהצבאשרידיסביבמעגל·האש-
אתסרף·סרףהשיגהאמריקאיהצבאשלשחיל-החלוץעד

שבמצעד·הפינרימאחראותם.ושחררהצועדיםאסירי·המחנרת

בקבוצותהאנשיםאתהובילואלאביח,דהמחברתמכליצאולא
מקוםנאותרבאלאששחרורםאירעמזר,זרמופרדותרבות,

לנדסברגבסביבתהאסיריםשוחררולמשל,כ,ןזמן.ובאותו
- 10אלאןלדיבארפיל,-29ב-דאכארסבביבתבאפריל, 2sב·

- 12בבאד·טלץבמאי, 1ב·- 11בברכברגבאפריל, 30ב"

באמי. 2ב·

האסירים,חרשינתקהרבמחנה·הריכרזהנוראותהחוויותבשל
עצומות.היולהשתחררשזכרעלוהפתעתםשמחתםזאת,ובכל

וברוכשממחהבכרוהתנשקו,זהצוואריעלזהנפלואנשים
האמינו,לאבמציא,ת.ולאבחלוםכמונראההכל"שהחיינו".

עלנמנההואשגםלהיווכח,רצהאחדכלשוחררו.שאמנם
-נושןישןחלוםלהגשמתסוף·סרףשזכריחידי·הסגרלה,

חלחלה.המעוררההיטלרימהגהינרםהשחרור

חרפנולהסתירו,ניתזשלאאושרדורישהיהזה,חגיגיברגע

הגאולה.לנסזכרשלאויקיריו,לקרוביואחדכלשלמחשבותיו
קשהשלפרקיםכךבזהזהמהוליםה"ווצערשמחהרגשות

גובר.רגשה 1אי·לומרהיה

המשוחרריםלאסיריםהאמריקאיותיחידרת·הצבאשליחסם
נגעהאסיריםשחרורשלהדרמאטיהרגעביותר.אנושיהיה

שוקולדסיגריות,מזון,בחלקםהמשחררים.ללבגםמאדעד
בהצילםהמשותפתשמחתםאתהביעוהםאחרות,ומתנות

מכלייה.אנשים

עשרהמשוחררים,לאסיריםהדאגהאתעצמםעלבלקחם
לאיתנםיחזרובחייםשנשארושהאנשיםכדיהכלהמשחררים
שבשבילםולחלושים,לחוליםהתמסרובעיקרמידנית.במהירות

הדרן·הרפואייםהסידוריםבכלמצויידיםבתי·חולים,התקינו
כזו,בתאורההמזוןעלהתנפלוהמורעביםהאנ·זtיםשים.

אירעוזרסיבהבשללמשכב.נפלווהםהזיקהמהםשלרבים
השחרור,אחרימתרהאסיריםמןרביםמקרי·מרות.מעטלא
רהפררענרירתהסבלכלאחרילאיתנםלחזורמסוגליםהיולאכי

להתאו'זt'זtהזמןבמשךהצליחוהאסיריםרוב .במחנות-הריכוז
האכזריות,בשנות·הדיכויעליהםשעברוהקשותהחוויותמכל

המחנות.בגהינוםבעיקר
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ערותה

-22בהוקםממינכן)רחוק(לאשבברוריהדאכארמחנהה-ריכוז , 1

למתנגדיםכמחנת·עברדה·רערנשהימלרפקדותלפי 1933במארס
צורפו,הארשילמחנההנאצי.למשטר-רלא·יהרדיםיהודים-

ואבאר.בסביבתשלוחותשלרבמספרהמלחמה,בשנותבעיקר

על·פי·ררב-אסיריםאלפיעבדוובשלוחותיוהראשיבמחנה
תעשיית·שלהזמנותשביצעושרנות,חברותבשביל-גברים

נבחריםהיומהעובדיםשחלקלכןנוסףהגרמנית.המלחמה

רלמקרמרת·השמדהלאושוויץונשלחיםהסלקציותבזמןלהשמדה
האסיריםנשרפושבהןמשרפות,עצמהבדאכאוגםהיואחרים,

במקוםנקברושהושדמומהאסיריםגדולחלקהמושמדים.

על·ידישוחררוושלוחותיוהראשיהמחנההמוניים.בקברים

האחרוניםבימים , 1945מאיבתחילתהאמריקאיהצבאיחידות

באירופה.השניהלמלחמת·הערלם
הפכהתשגיח,מלחמת·העולםפרוץלמחרת , 1939בספטמבר 2ב· • 2

ל"מחנה 1941בנובמבר 26רב"אזרחי"ל"מחנה·שבוייםשטוטהוף
מחנה·שטוטהוףחיתה 1942בינאור 13מ"החל .ס"ס"שלמיוחד

 .לשםוםהוףשהשתייכוהשלוחותמספרוגדלהלךובהרדגהריכוז,

והןהצבאיתהתעשיהבשבילהןונישםגבריםעדבושם

מחנה·שטרטהוףהיתהרשמיתכיאםשרנות.בעבדורת·ביצרר

אסירים.שלרבמספרהמקומיותבשמרפותהושמדועבדוה,

בעיצו·בפרוסיההסובייטיתהמתקפהבהירת , 1945בינואר 25ב·

האסיריםאתלארנבררג.אלמשםרםהרףהאסיריםפינויהחלמה,

לחצי· 1945אפרילשלהאחרוןבשלישבסירותפינוהנותרים

 1945ינאורבסוףכברהחלוסובייטיותחםיברתהלה.האי

מחנה·הריכרזשלשלוחותיונמצאושברהחבלאתלשחרר
שםוםהרף.

שבעה.היהמספרם . 3

מפרליןהיהדויהסופרשלהיחידבנוהיהבורשטייזדניאל . 4
ניספהואשרקובנהלגיםרהביאושגורלובורשטיין,מיכאל
בריחתואחריבררשםייזדניאלשלחוויותיוואבאר.במחנה

 , 4גל'במינכן,שיצאחורבן",לעצטןב"פרןתוארומהרכבת

 75-33.עמודים , 1947מארס
 12בתמשמרתכלביממה,משמררת·עבודהבשתיעבדותחילה . 5

אחת.כלשערת 8-משמרותשלרשנקבעומאוחריותרשערת.

ינוארבאמצערקהוקםהמחנותאנשישלהכיניםלחיטוימוסד . 6

1945 , 
במחנה·רמתרבותלשנרת·מאסרנשפםבהלליטא,חזרהוא 7.

אסירים.

(בית·בסנט·ארטיליזהופיע , 1945ביולי 1ב· ,השחרוראחרי , 8

רחוקלאהחלושים),ראסירי·המחנרתמשוחרריםלחוליםהבראה

גלירנותערדהופיעויותרמאוחר"ניצץו".שליוןגל ,ממינכן

זו-"ניצץו"הצוא 1945בנובמבר 2ב·משוכפלים.אחדים

הציוניתההסתדרותעל·ידיכדר·שבועון,מודפס,הראשונההפעם

המפלגההוקמהכאשרמאוחד).חלוצי(נוערו"נוחם"המאוחדת

ההסתדרותשחוסלהאחרי-התאחדות )ס"צ(צירן""פועלי

בכלבעברית.שלהלבטארן"ניצוץ"הפןהמאוחדת,הציונית
שלמהועורכושלורוח·החיםיהיה"ניצוץ"שלאלהגלגוליו

"יהדויםטכררתרארה"ניצץו"עלנוספיםפרטים(שפיר).פרנקל
 , 1957ניו•יררקעבר",נאענםןפון 0בשהתפרסמהמשוחררים«

 • 161-160עמ' , 3כרן

מקאופרינג.הרחקלא . 9

דאכאו.במחוז . 10

לפרנרראלד.קרוב . 11

האוסטרי.מהגבלוהרחקלאממינכן,דרומה . 12
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גומנ•ם nחלו nליטא,לבגולותסובייט• nצבא nהתקדםעם , 1944יוליבתחילת

•לידם nונש•ם nמופודו nבגיום nלגומנ•ה.בליטאג•טאות nכלוא•שלחפוזה nעבו nב

 nמחנ nו n•nוף, nשטוטבמחנהושאוו nוח•לד•םהנשים"דאכאו",למחנותונשלחו
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ממקום nעבואחרים,למחנותמשטוטהוףנשלחהלשטוטחוף,ג•עח nלוו•אאסתר

הסובייטי,צבא nעל·•ד• nלשחווועדלמקום,

 nת•אויווף, nלשטוט nוחזואחולמחנה nנשלחוף, nלשטוטג•עח nשווץו·דנ•אלא.
 nתקופ nאתזמן nמבחינתומשלימיםלשטוטהוף nשחזולתקופהבמיוחדמתייחסים
בשטוטחוף,ח•תחלאלוו•אשאסתר

וכןח"ועוו•ו",-ול•ם nחדו·האתבתיאוירהחתמונחאתמשלימה nסלק•וחל

במקום.שנכתבעבודה","במחנהבשירה

לוריאאסתר

בשעבודוהודיות

הסובייטיים.הגייסותלקרבנההתקרבו 1944יוליבחודש
והוציאוהגיטארת,אתחיסלוליטא,שלבפינוהיפתחוהגרמנים

בסירותיצאקובנהמגיסוהכלואים.היהודיםאתאתםיחד
איש. 3כ·ססoובוביולי, 8בשבת,ראשוןטרנספורטלדבציג

ובשיםגבריםלאחר·מכן.אחדיםימיםיצאשביטרנספורט
קרובות·עלוהועלולתחבת·הרכבתכבדמשמרתחתהובלו
הקרובותבתוךהצפיפותארוכה.בשררהמרכביםשעמדומשא

הוסעהטרנספורטכללעמו.דרקהיהאפשראיומה.חיתה

הגרמניםאמנם,ביותר.כבדיםהיוהנוסעיםחששותלגרמניה.

חדשיםלמקרמרת·עבודההכלואיםאתמעביריםכיבגיסואמרו
אלפימאותשהסיעורכבותעלשמערמדירבותאךבגרמניה,

במחבות·השמדה.למורתיהודים

למשךבהסגוריםהאנשיםבשארוהרכבתנעצרהכאשר
צעקותובשמעוהקרובותדלתותבפתחופתאוםארוכה.שעה

הגבריםוילדים,בשיםרקיורדים !לרדתמהר,"מהר, :בגרמנית

לחפוזהתחילוהנשים "!בקרובותבשארים 12גילמעלבניםעם
רוצים !לתתראזתיזכועדרםאיודע,מירבנים.אמברתמבלעים,

אךליל,דלנשקפעםעודמלה,עודרגע,עודלהשתהות

 ."!לרדתמהר,"מהר, :מאיציםהגרמנים

לרכבתאותםוהובילובשררותסדירווהילדיםהנשיםז~ת
לתוךהנשיםנדחפואיכשהובמרחק·מה.שעמדהצרת·פסים

שאי·גדולה,כהחיתההצפיפותכשעה.ונסעוהקטביםהקרובות
לידהרכבתבעצרהיער,באמצעלפתע,לנשום.היהאפשר

שחורים,מדיםלבושיםרבים,ס.ס.אנשיוחפירות.בורות

רכיהאחרון,ליעדשהגיעובטרחותהיוהנשיםבמקרם.המתינו

סובבוומידהקרונות,מןלרדתפקודהניתנההקץ.יבראכאן

עליהןוציורבשררותשרבאותןסידרוהס.ס.אנ·ז~יהבאותאת

ללכת.

שטוהםרף

אותןהעבירוגבוה.תילגדרימוקףלמחנההובאוהנשים

נראונמוכים.צריפי·עץעבריהומכלארוכה,לחצרשערדרך

לבושיםהיוהגבריםביותר.עלובמראהיםמהתלכים,אנשים
בלויות.אפורותבשמלותוהנשיםכחול·לבןבפיז'אמרת·פסים

הןבעיניהןבדמעותבשים.הציצוהצריפיםלחלונותמבעד
בראשן.בצערומבעבעותהאמהותשבידיהילדיםעלמצביעות
גדרי·מוקפיםרביםחצרותדרךדרכההמשיכההנשיםקבוצת

לחצרהגיעולבסוףמאחוריהן.בסגרשעראחרישערתיל.
עםונמרך,ארוךבנידעמדלפנהיןבעצרו.ובהגדולהמרובעת
שעליוהקרמטוריום,לפניהןשהבהחשבומידגבוהה.ארובה

ועליהן"שטוטהרף"במחבה·הריכוזשהןלהןהודיעוכאןשמעו.

אותןסידרור·מכן nלאולהתרחץ.שלפניהןהבגיןאללהיכנס

גזים.לתאי·להכניסןשעומדיםבטוחותהיוהנשיםבצריפים.

שלאבטוחותהיוהןילדים.עםאמהות-בתורהראשונים

רגררת.·מברבבותאחיותבידמזעזעתרפדיתוהחלהעודתתראינה

זמן·לאחרבשים. 50שלקבוצותפעםכלנכנסולבית-המרחץ

לנושרת-הבגיןשלהשבימצידויוצאותהנשיםאתראומה
גדולההדל,המראהלמרותיחפות.אפור·כחול,בפסיםשמלות
שווא.פחדהיהשהפחדהשמחה,חיתה

לידןעוברותלבית-המרחץלכביסהבתורהנשיםעמדוכאשר
ברשותן,אשרכלאתלמסורלהןומייעצותסלים,עםנשים

דבר.בידןישאירולאמעטעודשכןלהן,שי·ז~מהאתולאכול
צאתןלפנילהןשחילקווסוכרלחםערדהיההנשיםבידי

לראותהיהאפשרמרחוקשיכלו.ככלאכלווהןמקרבנה
לידשישבולגרמניםהכלמוסרתלבית-המרחץשהנכנסת

פעםמדילקחהנשיםשמסרוהלחםמןהבגין.בפתחשולחנות
שהצ·לאסיריםלגדר,מעבראותןוזרקחתיכותהגרמניםאחד

תלחםעלהללוהתנפלואידלראותהיהאפ·ז~רשם.טופפו
גרמניםחייליםהנשיםביןתסתובבוהזמןכלבגללו.ורבו
כייתגלהשאםכיוןדברי·הערך,אתלמסורודרשוסליםעם

התלבטורבותלה.יבולע-ברשותהדבר·ערךה•ז~אירהמישהי
קרובותשרבותמזכרותמטבע·זהב,טבעת,·ז~ערן,עםלע·ז~רתמה

והיובחצר,באדמההחפציםאתלהסתירהעדיפורבותלליבן.

הכרוכההסכנהלמרותלגדר,שמעברלאסיריםחפציםשמסרו
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אפילוהכל.אתמהנשיםלקחולבית-המרחץבכניסהבכן.
כלבידיהשאירומסרקרקלשמור.הרשולאקטניםצילומים

רופא·נשיםאצלולהיבדקלעבורהוכרחועירומות,כשהןאחת.
שהחביאהשעדן·זהבמצאהרופאמחומך"קמהפתאוםפולני.
המציאה.אתלולמסדרכדילקציןקראהואהנשים.אחתבגדפה
אןהאשמה,אתלהעניששישכןעלועמדמכעסרתחהלה

"לאהפולני,הרופאאמראותה","עזובלהתחמק.הצליחהזד
בגללאוליעירומות!".כשהןדומותכולןהןלזהותה,אוכל

נאלצוחייליםבנוכחותהקצין.נרתעהמאוחרתשעת·הלילח
לחד,דשמלות-בערימותולסדרםהבגדיםאתלהורידהנשים
 :פעםעוד·הנשיםתאבדקהפןלני.האשה,וכדומה.לחודנלעיים
ובשערות.באזנייםמיששההפח,בתוךהביטההידיים,אתפתחה

האחתאמרו- "!גזלא"מים,המקלחות.לחדרנכנסוזהאחרי
אחתכלקיבלהשםאחר,לחדרעברוהרחצהבגמרלשניה.
כ:ליואןנקי,היההכל,כחרל·לבך.בספיםה,ופיז'מבגרח,לרצת·

שעודןהדברעצםוצחקו.בזדזוהנשיםהסתכלוהרבה.ומתוקן

שלימיםאחריהנקייםוהבגדיםחמים,במיםהרחיצהבחיים,

אלההיואןטובה.רוחעליהןהשרואלהכל-טלטולים
קר.היההלילההחוצה.יצאויחפותבלב.דקצריםרגעים

מוקפותחצרותדךרמאהשלבקבוצותעברוחמששלבשדרות

צריףעלהמלווההאשההצביעהשסוף·סוףעדגדרי·תיל,
מיטותרבולצריףנכנסו ."!תסתדרומקומכן,"כאן :ואמרה
כל·כןשכבד,הרצפהעלגםנשים.מלאות-קדמותכשלדש
להשתלבצליחד mפנימהאיכשהונדחפוברירהבאיןהיה.צופף

מי.דדרבןנרדמועייפותמרובהרצפה.עלששכבוהנשיםבין
מיטה,בכלנשים. 500לפחותנדחקו-200לכשנועדבמקרם
ונקיים,חדשיםהיועצמםהצריפיםנשים. 3שכבדקדמה,בכל
בחוץחלוןכללפניזורמים.דמיםמסודריםשירותחדריובהם

חיתהבצריףהקירותאחדועלפרחים,עםארגזיםמסודריםהיו
שטוטהוףמחנההיהר·כ,ן nאשנודעכפיתמדנת·נוף.מצדיירת

ישבוכאןמחנח·השמדה.זההיהתחילהשנים.שבעכברקיים
גרמניםוגםאירופהרחבימכלופלילייםפוליטייםאסירים
הועסקוהאחרונותבשניםכה.עדכאןהיולאהיודיםביניהם.

שט·חע·להשרתעדר.ארמ,נתה.ושיפורבבניהעצםמוסא.יירם
סוף.להםאיןשכאילוצריפיםשלשררותעםחצרותענק.
גדרי·תילשלשררותבכמהמוקפתחיתהצרות nקבוצת·כל

מזוין.משמרובחםגבוהיםמגדליםהיופינהבכלמחושמלים.
מחקומות. 3שלביתבגובהמשונהחדעמדשממולבחצר

שכולולהבחיןהיהאפשרהיטבברכשהסתכלו ?פחםזה,
 !נעלייםרבבות-נעליים

בגמראחדות.שערתשנמשןמיסדונערןבבוקרלמחרת
בחצר.להסתובבהיהמותרהמיסדר

הרביעימחירםאוכל.הנשיםקיבלולאימיםשלרשהכמשן
מעטלחם,גר' 150שחור,קפחבבוקרלחלקהתחילולבראן
תמידשלאוירקות,מעשביםמרק·מימי-בצהריים ;ריבה

פרוסת·שחור,קפהשוב-בערב ;טיבםלזהותהיהאפשר
ממותק,הקפההיהבערבראשוןביוםמרגרינה.וקצתלחם
האוכלחלוקתנקניק.אוגבינהשלקטנטונתחתיכהחילקווכן

מלאיםגדולים, nמיכלי·פמביאיםחיואסיריםבחצר.התנהלה
שעמדהענקיתגיגית-עץלתוךאותרושופכיםהרותח,בנוזל
נשיםשתיכלארוכות.בשררותבזוגות,עמדוהנשיםבחצר.

שלהן.כ:צריף,כפדת·ע~ץ,עםות:רואכל .רונקקערתמקבלותהיו

לחלוקתנדרשוהקערותשכןולסיים,למהרנאלצותחיוהן
ל"קאפר"נדמההיהכאשרלפעמים,אחרות.בחצרותמרק

היהבאכילה,המידהעליתרמתמהמהותשהנשיםהפולני
הקערות.אתמידל.החזירורושחצועקלצריף,בזעםמתרפץ

אתשדפןהיהוכןבשוט,ומצליףהשורותביןעוברחיהחרא
האימהשלמרותפתאומי,כל·כןזחהיהלעתיםהיקר.חמוק
פרוע.בצחוקפורצותהנשיםהיוהיחדיההחמההארוחהואבדן

הקערות.כלשנאספועדלהשתוללממשיךהיהה"קאפר"
להשמדה,אותןשמוביליםהחששותהתאמתושלאלאחר

להאמיןהתחילוהנשיםקבע.צררתלקבלבמחנההחייםהחלו
המלחמהכיהוצארת·להורג,עודתהיינהשלאשנפוצה,כשמרעה
היהודיםעללשמורמגברההוראותונתקבלולקיצהמתקרבת
אגב,הושמ.דהיחרדיהעםכלשלאכהוכחה-בחייםשנותרו
היטלר.שלבחייוההתנקשותעלגםשמעוימיםבאותם

גםהגיעולשטרטהוףהנזכרתהקבוצהבואאחרייומיים
שאנץ,מקרבנה, :יותרהמאוחריםהטרנספורטיםשלהנשים

באההבלטיות.שבארצותוהגיטאותהמחברתומכלריגהשאורלי,
האחרוניםהיואלהקרבנה.מגיטדשיצאההאחרונההקבוצהגם

חיפושיםעלסיפרוהנשים("מלינות").המחבואיםמןשהוצאו

ועלרבים,קרבנותעלהבתים,בכלהבחנהללאופיצוצים
ביןהפרידוהילדים,אתמחןלקחובחיים.שנשארוהאנשים

הגיטו.כלאתהציתוולבסוף-וגבריםנשים
שדיעונשים 2sב·בחרדברישום.התחילוהימיםבאחד
האישיים.הפרטיםכלעםטפסיםלמלאהיהרעלהיןגרמנית

וצידדהשמאליתהידעלמספרכימיבעפרוןכתבואחתלכל
אתזמן.מחוסרכנראהקעקעו,לאמספריםאותו.למחוקלא

היהזהמחנהנגזזו.ארוכותשערותרקגילחו.לאהראשים
מגולחיםראשיםעםכגברים,נשיםכולם,התהלכושםדופן.יוצא

אי·אןגברים,גםהיוהסמוכותבחצרותמא.דקצרשיעראר

מהנשים.יותרקהשבמצבהיוךם,אתם.יקשרליצורההיאפשר

לשבתעלידם,שהיהארבמיסדרים,ארוכותשערתאותםהחזיקו

שעדת.כמשןלרוץעליהםהיהלפעמיםלזרז.בליהאדמהעל
קשרת.אותםומעניםבהםשמתעלליםהיה,ברור
שלקחובגדיםאותם-אזרחייםבגדיםחילקואחדיום

היולמיהבחנהללאאןחיטוי,שעברולאחרבבואןמהנשים
חתיכתגםקיבלהאחתכלקיבלו.נעלייםגםקודם.שייכים

הוסיףהאסיריםואחדמגן·דרדמודפסהיהשעליולבן,בד
עלהיטבלשמורנאמראחת.כלשלה"אישי"המספראתלידו

אלו.זיהוי""תעודות

אתנדקרפעםויותר.יותרוממושכיםקשיםנעשוהמיסדרים

הנעדרת.אתפעםהזקנות,אתמנרפעםהצעירות,הנשיםמספר

מתעלפותהדינשיםהנעליים.את.הגבדים,טיבאתבדקופעם

חודששלהלוהטתבשמשלפעמיםארוכות,שערתשלמעמידה
אוגוסט.

זרחיתהת·הצהריים. nאררגמרעםמיסדועלהכריזופעם
שלבשררותאותןסידרוהחוצהכשיצאווגילח.בלתישעה
עדוחצרות,שעריםמספרדרךאותןלהובילוהתחילוחמש

 !סלקציהנשים.אלפיכברעמדושםגדולה,לככרשהגיעו

עומדיםופולנים,גרמניםרופאים,כמהראוואכן-נבהלו
עוברותנשים 5כנרתשררותשלארוכיםותוריםמזדיינים,
פוקדיםפעםומדימהחמש,אחתבכלמסתכליםחםלפניהם.

הזקנות,הנשיםלידבצ,דולעמודלצאתאחרתרעלזרעל
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צעירותבחורותניקה. sמהרמה,קמהוהנעדרת.החולניות

t' להיפראראליהן,להצטרףמנסרתמאמהותיהןמפדדיים-
רככיצעקותלבנותיהן.להצטרףומתחננותמנקשרתאמהות

-מבוקשןאתלהשיגשהצליחוישהאוויר.חללאתממלאים
ריכזולבסוףאמה.עםללכתהורשתהרבתלבת,הצטרפהאם
לצריפים.אותןוהחזירולעבודההמסוגלותאת

לפימעמידיםרגילות.בלתיב•זzערתמיסדושרב-למחרת
ללאמכהמ·זzתרלל,הפולניה"קאפר"שקיבלו.המספריםסדר

הוחזרולאואזהערב,עדעמדוכךסדר"."מ·זzליט-הבחנה
לפינשים,אלףבתקבוצהכלאלאהקודמים,למקומותיהן

היהזהאחרת.בחצרלצריפיםנשלחההשוטפים,המספרים
 • 1944באוגוסט 6ב"

 :הנשיםאתסירנהב•ז~דיקתהעירוברקדלפנות 4בשעה
 !ביזzרררתלהסתדרמספרדקרתבערד !לקרםהכל

הכליםמעץ.חדשהוכףלאוכלכלישמיכה,נתנואחתלכל

קטניםלפעמיםבבראם,מהאסיריםשלקחואלה-מינויםהיו
אחד-ככדרתחילקושחולקה.מנת·המדקאתלהכילמכדי

נשים.-10לאחתמרגרינה,וחבילותנשים,לחמש

שחורים,לכרשיםס.ס.אנשיכליורילמחנהמחוץאותןהובילו
לנהר.והגעיוניכרמרחקעבדוהןלאן.ידעל~איש•מזדיינים.

אחת,סירהלתוךנשיםמאותכמהלסירות,לדרתנצטוושם
איןרבה,באי·נרחרתבהועומדיםיושביםמכל.וריקהעמוקה

נאותרוזוהריםכחוליםשהיוהשמים,אתרקדואים ,להיאחזבמה
קיץ.יום

קשהלנשיםהיהואמנם,-עבדיםסירותהזכירוהסירות
נצטוומספר,שערתשלנסיעהלאחדבעבדות.מלחיותיותר

למחנה·הגיעוערבלפנותומייגעת.ארוכהצעדההתחילהלרדת.

ר·ז~רםהיהזהשםטדרגץ.בשםגרמניתעיירהבסביבתאחלים
בסביבה.השלטיםעל

רמזןטורנץ,

בשר·עמדומנומר,מברזנטומאורכים,נמוכיםאחלים 120

כדי ,,zז•קערימתעלהצביעואחלים. 10שלשודרת 12-דרת

צריכותהיונשים 10באחל.משכבןלריפודתקחנהשהנשים

אחדיםאחליםגםהיונשים. 1200שםהיואחל.בכללהשתכן
רקהיהאפשרבאהליםהמשמר.אנשיעבוריותר,גדולים
מיכלי·מיםהיוהגרנה.הספיקלאלעמידהלשבת,ארלשכב
צעדויוםנאותרהארוכה.הדרךאחדילהתרענןהיהואפשר

ועסקולעבודהיצאולאיומייםבמשךקילומטר. 24כ"הנשים
נשים 12המחנה,ראש :תפקידיםכחלוקתפנימיים,בסידורים

"ראש-אחלבכלאחלים",שודרת"ראשיבתרדמבוגרות
"קאפר''-12 ,שרבים,בסידרדי·פניםבמטבח,לעבודהנשיםאחל",

ארכלרהחסרנרת.היפותהנחרדותביןהגרמניםעל·ידיבכחדר

הביאגרמנינרעדכאשדלבראן,השלישיבערברקקיבלו

רעבותהיוהנשיםמרק.מלאיגדוליםלב nמיכלי·במשאיות

העמידוהמיסדר,אחדיאח,דנוקדלגורלן.וחרדהפחדומלאות

בחייהן.חדששלבשמתחילסימןחמש.שלבשורותשרבאותן
הצטיידהאחתכלאתים. ל~•ערימותהיוהמחנהלידואמנם,

בסביבה.תעלרת·מגןלחפורמזרייןמ·זzמדכליוריויצאובאת,

ראותחילהה"קאפר".-אחתממרבהחיתהנ·ז~יםמאהכלעל
הערבדרת,לנ•זzיםלעזור-ייעודשבכחדרהבחורותבתפקידן

הזמןבמשךאךה•זz,רמרים,רביןבינןקשרליצורלהן,לייעץ

תתקדם,שהעבודהלדאוגעלהיהיהה"קאפר".זמרתנתדרדרה

שהןה"קאפר",אתלהאשיםהתחילולסדר.אחראיתחיתהוהיא
לעבודבלימיתרונותנהנותשהןהגרמנים,עםפעולהמ•ז~תפות

אךבתפקדין,רבהיהירותשגילובחורותהיואכן,רעו.ד ה.: zקו

קשוחהיהבמחנההמשטרהראשון".הסכנהב"קרהיוגםהן

לאאםמתפקדיה,"קאפר"הגרמניםסילקולפעמיםואכזרי.

מלקרתהנהיגוכלשהיענידהעלכראוי.תפקידהאתמילאה
נשיםחסוניםחייליםמכיםאידלדאותמזעזעזההיהבפומבי.

מחפשיםשהםנדמההיהפעוטות.ענידותבעררןחסדרת·מגן

היושיחה,בעתלפעמים,הפחדה.מפגנילערוךכדיסיברת

ממרביםלהיותמתביישיםכחיילים,הם,כיהמשמר,אנשיאומרים

 !פקודההיאפקודהאך-נשיםעל

מעיליםחילקויום,חצידקעבדןבהם ,'אמימיבאחד
משרמשים.היוהבגדים,כיתדהם,גם-משטרטהרףשנשלחו

במצבדק,ארחםמעילאשהקיבלהאםמזלשלשאלהזרחיתה
אותןשמצידייםסימןראוהמעיליםבחלוקתבלוי.אוטוב

לתנאים.להסתגלהתחילווהןהחורףלקראת
 :כןאחרי " 1לקרם"הכל :וקריאהשריקהנשמעה-5,30ב
אחלכלני Dל "!לערrמדכרלן t ' :שעהכרבעלאחד "!קפהבל·"לק
האשהכליוריהמחנה,מפקדיבו.המתגוררותהנשיםעשרעמדו
שרבסופריםהניצבות.אתוסופריםעובריםהמחנה""ראש

שבמחנרת·העברדהלצייןיש "!מתאים"זה :שאמדרעדושרב,
בנוקד, :ביוםפעמיםשלושוספרוחזרוולכןגדרי·תיל,היולא

גמראחרינאמר "!ללכת"מותרובערב.לעבודהביציאה
ממש.צבאימשטרהספירה.

ליוכיץיליומחנה·עכורה
בכלליוביץ.'לסביבותומשםלמוזןהנשיםעבדומטדונץ

בהדרכתמחדשאותםוהקימוהאהליםאתפירקוהעברה

תעלותחפרו :מסובכותיותרעבודותהיובסביבהכאןהגרמנים.
אזרחיםשללצדיםעבדומקלטים.והקימוטנקיםנגדעמוקות
המצבועלבעולםהמתרחשעלהנשיםשמעוומפיהםפולנים,

התעוררוושובלקיצה.מתקרבתשהמלחמהכדררהיהבחזיתות.
 1לחפשיותצאנהמעמדתחזקנהזאתבכלשמא-בלבתקרות

עםיחדלהיותתזכינהשערדבאמונהשנאחזררגעיםתיר
ומחנותילדיםמחנותעלגרמניאופולנישלסיפורכליקיריהן.

במחנהמתפשטהיהבחיים,נמצאיםב.רדם·שיהודים,של

תקרות.ומעוררהבזקבמהירות

כושר·לפיהמיוןבעת . 1s-9בגילנערות soכ·במחנההיו

יחדתשלחנהלמעןבנותיהן,גילאתהאמהותהעלוהענודה
מאמציהןללבנגעוהאתים.אתלמענןסחבוהאמהותאתן.

שאלמלאבעבודה,השתתפוהןמבוגדות.להיראותלהתבגר,
למחנה.קטנהילדתהביאהמדועלהסבירנתבעתהאםחיתהכן

קיבלהוהיאלכתתהיחידהההצלהטמונהשבכךהאם,ידעה
באהבה.נוסףסבלכל

הנואריםיהמים

באהליםבמחנה·העברדההגשיםהיוהנוראיםהימיםבתקופת
שביניהןהאדוקותהנשיםהחגים.זמניאתדיעוהןבליוביץ.'

בערבהימים.חשבוןאתוידעובזכדרנן,היטבאותםשמדר

תצלחנהכיצדהשאלהעלתהמהעבודה,משחזרוראש·השנה,
רבותבכר,דרבןהימים.מ·ז~אדהזהחירםאתבמשחרלהבליט

אותןאפפהלחברות.טובהשגהלאחלהאהליםביןהלכו
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היהסבלו,בושגםבגיטו,כינזכרו,מא.דעדטראגיתאווירה
 :אותןעודדהאחתמחשבההיום.למצבןבהשוואהיותרטוב
לאהןתסבולנה.ערדלאהבאבראש·השנהיהא,אשריהא
ערדמעמדשתחזקנהייתכןלאגםאךחופש,לחיילקוותהעזו
מהראש·המחנהאתלשאולהחלוהגרמניםאלה.בתנאיםשנה

היולא :במחנהאירעלאדברהןהרבה.להתרגשותהסיבה
הבכייהסיבתאיפואמהניתנו.לאמכותואפילומרות,מקרי
כלרכיראש·השנהחגהואהיוםכילהם,משהסבירו 1הזאת
מכך.נתרשמרכאילוהיהנדמהבמשפחותיהן,נזכרותהנשים
ביותר.האכזריםלבאתלרכךלפעמיםהצליחוברכותנשים

מקרררת·הדמערת.יבשרכאילו-במחנותבכולאכללבדרךאך

שלהאוהד nמצב·הרראת(עלטסטע)הממונהניצלהזהביום
כחציהמרוחקהשכן,למחנהלגשתושירןהשיגההיאהמפק.ד

שםנמצאכיידעה,היאמהונגרהי.נשיםהיובוקילומטר,
שלאבתנאי,חידשההמפקדישאילוהו.ודאיוהןסידור·תפילה

שלבאחלההתכנסואדוקותנשיםמספראסיפות.תערכנה
והתפללו.הממונה

הנשים.אתמאדהרשיםהרשע,המפקדשלזהסד nמעשה·
שעליההוחלט,עליו.·חשפעה nכולממונהשישהרגישוהן

התייצבההחגלפנייוםהכיפורים.ליוםכלשהיהקלהלבקש
למפקד·להסבירתשתדלכיוביקשה,הממונהבפנינשיםקבוצת

זהוביוםליהודים,ביותרהגדולהחגמגיעשהנההמחנה
חצירקבולעבודלהןיורשהאולילפיכך,לצום.הנשיםעל

סידורשייעשהאוראשון,ביוםתעבודנהשתמורתואויום,

ראש·השנה,לגביבהשזכתהההבנהלאחרדומה.כלשהו
היסוסללאהמשלחת.לבקשתונענתהבכוחההממונההאמינה

ירודעאםזה.בחגלצוםהנשיםעלאוסר"אני :התשובהבאה
העברייניתתיענשצמה,שהיאבמחנההנשיםמביואשהעללי

לצום.בלבןאומרגמרונשיםהרבהראף·על·פי·כן,נזין".
מיוחדמאמץלעשותהנשיםביניהןהסכימוחש,דלעוררלאכדי

יוםהואיוםכלאצלנוהן !"שגעון :שאמררהיובעבודה.
הריהטוב,מרצוננואנושצמותהגרמניםבראות !כיפורים

הזב·היונכוניםואמנם "!המידהעליתרלנרטובכייגידו
בכללשאתו.ערדהיהואי·אפשרהסבלכוחכשלכי-וים
עדייןנהפכושלאלעצמן,להוכיחעזרצוןבנשיםהתעוררזאת

היהלאהאיסור.בשלדווקאאולי,קם,זה·רצון nכולחיות.

יכלו,הכיפוריםכיוםבמועדאבלשמחה,שלחגלחוגביכולתן
הצםהיהודי,העםלכלשותפותעצמןלהרגישצרם,על·דיי
העולם.ברחבי

עדחדרווהמיםחזק,גשםירדהכיפוריםיוםלפניאחדיום
עמדחזקכפוררטובים.בבגדיםיצאוהחגבבוקרעצמותיהן.

קפאוהשעהמחציתמקץנשבה.אוקטוברשלקרהורוחבאוויר

באותםששכבולאחרמהאהליםיצאוהןהרטובים.המעילים
קפהמעטכרגיל,לגמוע,בליהלילה,כלהרטוביםהבגדים

אתהקפואיםבבגדיםלהריםבקרשייכלובמקרם·העברדהחם.
לעשרתמתאמצותהיומקרם,בקירבתהשומרהיהערדכלהאת.
ובכו.עמדודמומות.כאחתכולןעמדומשנתרחקאךמשהו,
מנת·עםלאהליםכשחזרוהערב.עדמעמדהחזיקוהןאך

לאשהמרקכדיבסמרטוטיםהכליאתעטפושקיבלו,המרק
המתאימהבשעההצום.אתלשבורעדייןהיהמוקדםשכןיתקרר,

מקריםזהבערבהיוהארוחה.אתבחגיגיותואכלוהתיישבו
התרוממות·שלאווירהגםחיתהאבלבמחנה,התעלפותשל

שרצינודברעשינוהיום !חגנואתקיימנו"היום :הרוח

 "!לעשותו

האוצרהספיק.לאהלבושהחורף.בראעםהחלהגדולהאסון
חתיכותבזהירותממנהחתכוהשמיכה.חיתהביותרהגדול

והרגליים.הידייםעלהראש,עלשיגןמשהולעצמןותפרוופסים
מימקרך.הגנהיותרטעוןהגוףשלחלקאיזהמתווכחותהיו

חיתהממנה,ניכרחלקאושלימהשמיכהבידיהשנותרה
לחצאית,לשכמיה,משמשתחיתההשמיכהעשירה.נחשבת
הכלליתהתופעהמולחסרי·ישעהיוהשומריםהראש.עללצניף
להשתמשעליהןהיהברירה.היתהלאעזרו.לאמכותהזאת.
יהיהכאשרתעשינה"מהמהקור.להתגונןכדיאפשרותבכל

עלמגיעמהאתןהיודעות 1השמיכותאתלהחזירעליכן
בכעס.אותןשואליםהיו " 1צבאיציודהשחתת

אתלהחזיראי·פעם,עליהן,שיהיההאמינולאפשוטהן
בערב.מנת·מרקליום,לחםחציגדול.היההרעבהשמיכות.

מכולןהקשהאךהספיקו.לאכמובןשחררוקפהמרגרינהמעט
אןרב,לאושרנחשבונעלי·עץזוגהנעליים.בעייתהיתה

שקיבלוהנעלייםבמחנה.נשים 1200והיוזוגות, 200רקהגיעו
ורבותועבדו,חיובהםבתנאיםמעמדהחזיקולאבשטוטהוף

הןרב,היהלאכשמספרןתחילה,יחפות.נשארומהנשים
משנתרבהאךבסידורים.ארבמטבחלעבודותבמחנהנשארו
הסדריוטיםטענו-למאותהגיעוכברורבהלךוהוא-מספרן

היהחייבנשיםשלקבועמספרעליהן.לוותראי·אפשרכי
לשדהלצאתהיחפותגםהחלואזלעבודה.יוםיוםלצאת
משהרתופרותחיומקש,נעלייםקולעותהיוהןובשלג.בכפרד

חמ,ריםעונשיםבקבלתמסתכנותהיוסמרטוטים,משאדירת
פולניםשאזרחיםישנעליים.לבקשפרטייםלבתיםוהולכות

היוהכפורח:פרררתבלריי·נעליים.בזוגאוקבקביםבזוגעזרו
ישהרבהכירורגית.רופאתביניהןחיתהלמזלןהכל.נחלת

להתייצבצריכותהיוהחולותומאמציה.מסירותהעללהלהודות
ובודקבוחןהיההאחראיהקציןולים. nבמיסדר·בוקרכל

דעתושלפינשיםמנהההיהואומקרה.מקרהכלבעצמו
לשדהללכתהעדיופרבותלרופאה,לפנייתןהצדקההיתהלא

אךהמכות.ובסכנתבהשפלהלעמודשלאובלבדחולותכשהן
כשקרהמנוחה.ביוםולזכותמכותלספוגמוטבכישמצאוהיו

היוהרגיל,מןארוכהחיתהולים nלמיסדר·המתייצביםושורת
ניסתהאםאבחנה.ללאלעבודה,החולותכלאתשולחים
בגילאשההיא,חיתהקשה,במצבחולהעללהגןהרופאה
למכות.זוכהומעלה,ששים

לאהליםערבכלחוזרותעודןוהנשיםשלג,לרדתהתחילכבר
מצטופפותהיוהןהלילה.אתלעבורנדיכסות,ללאדקי·יריעות,

 l 8-סלעבודסיוטזההיהכולן,אתתקףהיאושלהתחמם.כדי

אי·מהתנועותגםמעלות.-30ללעתיםשהגיעבכפור,שעות
נעשתההקפואהבאדמההחפירהעבודותלהתחמם.היהאפשר
הצליחואידתמהותהיויוםכל-לפעםמפעםיותרקשה

חזרויוםכלהמחרת.יוםעלחשבובחרדהמעמ.דלהחזיק
היהשצריךמקריםהיוקפואים.אבריםעםמהעבודהנשים

נשיםמוות.מקרילהתרבותהתחילולמחנה.חזרהנשיםלשאת
"הכיניםמכינים.מנוסהיהלא-ומלכלוךמרעבמקור,מתו
אתאחדים.במקריםהרופאהאומרתחיתהאותה",אכלו

העזובהיהודי·הקברותבביתלקבורלנשיםהתירוהנפטרות
הצליחההטיפוסמחלתשלאחדיםמקריםליוביץ',בקירבת
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דראסטיים,לצעדי·מבעמחשש-המגרמניםלהעליםהרופאה
מחשששלמיםמבניםהציתושהגרמניםמקריםעלדיועהיה

הבריאו.הטיפוסחולותכלהפלא,למרביתהמחלה.להתפיזtטות

פעםרקבמחנות·עבודה,הנשיםששהוהחודשיםחמשתבמ'זtן

 sכ·מרוחקבמקוםשעמדהיסוי nלרכבת·אותןהובילואחת
בחזי·החייליםאתלשמשמסודריםקרונותאלההיוקילומטר.

למרותאושרשלספוריםרגעיםאלההיווחיטוי.ברחיצהתות

עליהןשהתיזוגרמניםחייליםבנוכחותלהתרחץעליהןשהיה

שחיממולאחרנקיים,בגדיםלבושותחזרה,בדרכןחיטוי.חמרי
שנתנהאתיםללאוהצדעההחמות,במקלחותעצמותיהןאת

פהבשורות,מרומם.רוחןמצבהיה-חופשתחושתלנשים
לשיר.התחילוזם, zוו

כליוכיףיטכחנת"הןלתמ

לסחבת-קמחמהאהליםהנשיםאתהעבירו 1944בדצמבררק

קומותבשלושאצטבאותסידרושםהעיר.בחוצותעזובה

כדיחלשותבשיםבחרוסלקציה.נערכההימיםבאחדלשינה.
הטוב,מרצונןלמשלוחהצטרפורבותלשטוטהוף.להחזירן
לסבוליכלולאשכןיחוסל,עובדשאינושמיהחששלמרות

עו.ד

גדולחלקניספרלשטוטהוףאזשהועברוהנשים 300(מתון
ןג,רמניםכשתשונס,בדרןניצלקטןמספרוהמפצצות.ממחלות

בלב·ים).והופקרהשהוצתהבוערתמאביהלהצלתן

ליוניהלמחנההחזיתהתקרבה 1945ינוארחודשבאמצע
קרוב.לשחרורהתקוותהתעוררושוב

היהאסורלנשיםבמחנה.רבהתכונההורגשהאחדערב
הגרמניתהמפקדהבחדרשעבדהאחתאשהאןהחוצה,לצאת

כלהמחנה.אתכולםעוזביםהשכםשבבוקרשמעהכימסרה,
כלנמשןומגלשותאלונקותבהתקנתעסוקיםהיוהשומרים

לילה.אותו
בפעםבמחנהנשמעומהרגיל,מוקדמתבשעהשחר,לפנות
העמיסוקפה,חילקו !לקום""הכל :והפקדוההשריקההאחרונה

שלהברזנטיםאתהמגלשות,עלבמחנהשנותרהציודאת

מא.דשמחו-אחדלקבלשזכוואלוהנשים,ביןחילקוהאהלים
בשומריםמלוותכרגיל,חמש,שלבשורותלצעודהחלוהנשים

ומגלשותחולותנשיםעםאלונקותנושאותכשד,"קאפר"מזוינים,

שצעדולאחרמרומם. nמצב·רוהיהתחילההמחנה.ציודעם
הברזנטיםאתלידיולמסורוציווהגרמניקציןעצרזרןכברת

עצמן,אתבועטפוברזנטקודםשקיבלוהנשיםהאהלים.של

היהצריךעתה-האלונקותשעלהחולותאתכיסוובחלק
שהנשיםטעןהקציןוהרוח.מהקורהזההמגןעלגםלוותר

לאלחיילים.דרושוהואצבאיציודהםאחלים-צבאאינן

השמיםמלאוליוביז'לידהגשראתבעברןבקשות.שוםעזרו
אחדותעזבושנוצרהבמהומההעיר.אתהפציצומטוסים.

להש·אותנותכריחו"אללהסתתר.וניסוהשורותאתמהנשים
במספראתכן,למסור"עלינוהשומרים,אמרובנשק",תמש

ועצבנים.מבוהליםהיוהםגםעלינו".לממוניםמלא,

הצערה

במאותנתקלובדרןטורן.לעירעדקילומטר 12צעדוהנשים
בבריחהחבילות,עמוסיאנשיםבקבוצותחפצים,טעונותעגלות

שםלטורן.הגיעור·הצהרים nא 3בשעההעיר.מןמבוהלת

נראופירות·מגן nמהפצצות.הרסשלרביםסימניםכברהיו

כברמאד.מורגשהיהבפועלהמלחמהמצב-מקוםבכל
עצמן,שאלוהןבלילה. 10עדברחובעמדוהנשיםהחשיך.

לבררהלכוהמפקדיםכינענולשומריםפנייתןעלילונו.היכן
ועמדיהצעדהשליוםאחרימא,דעייפותהיוהןהענין.את

שלמרחקללכתעלהיןהיהדברשלבסופובקור.ממושכת

מוקףלמחנההגיעוחצותאחר 1בשעהקילומטר.כ·דעוד
הנשיםנשארושרםמה nשבויי·מלמחנהזההיהגדר·תיל.

והןלהןערבההשינהקש.מכוסיםדרגשיםעלבצריפים,ללון,
שובבבוקרלמחרתאןימים,כמהבמקוםתשארנהכיקיוו

שבויי·שלארוכותבשורותפגשובשער·המחנהלזרן.יצאו
והשבוייםבאנגלית,מספרמליםלהחליףהצליחואנגלים.מלחמה
אןשובים,וחפציםמצרכי·מזוןהנשיםלעברלזרוקהתחילו
הלכוהיוםכלסדר".ו"השליטוהתערבוהמחנותשנישומרי
מה nש.בויי·למשלבשיירותשו,בנתקלועפםמדייערות.זרד

שובכאןהכביש.בצדילעמודהיהוצריךגרמני,משמרתחת

טובהיהשמצבםמהשבויים,מתנותלקבלהאפשרותניתנה
תרמילי·גבעמוסיםכולםהיוהםהנשים.שלממצבןבהרבה

בראותםורחמיםחמלההתמלאוהםהצלב·האדום.שלוחבילות
שוקול,דחפיסותשימורים,קופסאותלעברןוזרקוהנשים,את

מתנו·ביותר.מרגשתחוויהזאתחיתהונעליים.בגדיםואפילו
הבאים,בימיםלהתקייםלנשיםעזרושבויי·המלחמהשלתיחם
כלכלה.ק sלסבכללהגרמניםהפסיקוכאשר

השומריםבקושי.רגליהןוסחבובשלגהנשיםבוססוהיוםכל
עליהםהיהיותר.מהירבקצבהתקדמושלאעלמאדרגזו

מדיברומברג.העירלידביותרהקרובלמחנה-הריכוזלהביאן
כאן,הנשיםאתלחסלמוטבלאאםביביהםהתייעצופעם

מנסרהשלדיענקלמחסן·עציםהגיעולילהבאותובמקום.
ולצאתבשורותלעמודנצטוושובבבוקרלמחרתלב,.שםביער,
האחרוניםביומייםומדוכאות.מאדעייפותהלכוהןלזרן.
והתישיבולדמ.שידסירבורבותנשים. 5בדדןונקברונפטרו

 .להמשיךולהכריחןלהקימןציווהגרמניםאןהדרן.בצדי
סוף.בליויריותהפצצותנשמעוהזמןכלנמשן

השחרור

ישמתפרקות.החלווהשוררתלפתענעצרהצועדותמחנה
הוברררהבהןהדברפשרמהןאירעמהאח.דבגרשהתקהלות

להוביללאןלנראיןמוקפים,"אנו :לנשיםאמרהמפקדהענין.
דלתתלהאמיןהעזולאהאומללות "!חופ•זtיותאתן-אתכן
כיהסתבר,מסויימת.במידהנבהלואפילו-לשמחהביטוי

ללאהיער,באמצעעליהןיהיהמהקרבות.באיזורנמצאותהן
לידייםשובליפוליכלוהשומריםשלהסתלקותםעם ?מגן

שיובילוהגרמניםהמשומריםביקשואחדותנשיםגרמניות.
היער,באמצעכןאותןיעזבוולאיותר,בטוחלמקוםאותן

וליווהסכימומהשומריםאחדיםבנסיגה.גרמנייםלצבאותטרף
אלההיופיניים.אחליםשלעזובלמחנהשהגיעועדאותן

לעבודותשגויסואזרחיםשוכנושבהםמדיקטעגוליםמכבים
לאלהןיעצואיש. 60כ"להיכנסיכלואחללכלביצורים.
וכיחודאיש,שםאיןכאילובשקט,באהליםלשבתלהסתובב,

כיבאמרםהשומריםעזבוכאןיהודיות.שהןחשדלעוררלא

יותר.גדולהבסכנהעצמםהם
צריךשרבהרוסים.שיבואועדמעמדלהחזיקהיהצו·השעה

והסכנההרף,ללאנמשכוהיריותנפטרות.מספרלקבורהיה
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היריותמעטפסקולת mמבציפיהשליומייםלאחרחלפה.לא
הר~-הרוסייםבחייליםפגשושםהסומך.לכבשייצאווהנשים
 ,שאלו "?אתן"מיהסיירים.אלההיו-אופנייםעלשונים,
 ."?גרמניםכאן"איפה

הםהרוסיחיל-הרגליםשלהראשוניםהגושיםהגיעוכאשר
 "?אתן"מי :פניהםמקבליםלבווביםיצוריםלראוותנבהלו

אתכןעזבוןאיפהוהגרמניםזיהודיותהרבהכן"כלשאלו,
החייליםביןהיוהנשיםשללמזלן "?מהוהסתלקו,ביער

ושוחחומשוחררותלראותןשמחרהםיהודים.כמההרוסיים
יום , 1945בינואר 21ב·ערב,לפגרתזההיהארוכות.אתן

לתתהנשיםהתחילולילהונאותרערבבאותורק .השחרור
בסכנהערדאינםשחייהןידעועתהרק .לתקורהלשמחה,ביטוי

מתמדת.

נמצאותהןשכןבמקרם,להישארלאלהןהורוהרוסים
-בכבששכברלשטחלעורף,ללכתלהןאמררממש.בחזית

יצאובבוקרלמחרתמהמקום.קילומטר 30כ·לאלכסנדררבר,
נתקלושםביערות,הובילההדרןקבוצות.קבוצותלדרך,

יחדיות·ברלין.לעברהמתקדםהצבא·האדרםשלרבותביחידות
ידעוהןבכבישים.-משוריינותויחידותבשבילים,רגלים
"שלנר".כברכאן-ארייבבידיערדשאיבן
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שוורץ·דניאלל.

שבזה)(תקופהשטוטהןף

מליטא.נשיםשלמשלוחלשטוטהוףהגיע 1944יוליבחודש
באיזורלמחנרת·עברדהמרביתןהועברוקצרזמןכעבור

למחנה·הריכוזהוחזרונובמברבסוף(בידגרשץ).בררמברג
אתמצארבשרבןלמחנרת·העבודה.יצאווממנושטרטהרף,

אדמות,עליגהינוםגן·עדן,היהלאשמעולםמחנה·הריכרז,
שהובאומאלוגםובתוכן-נשיםאלפיוזוהמה.מחלותמלא

במקרם,הרמתואראשווויץ,למשופרתנשלחוכבר-מליטא

אלהגהינרםבתנאיגםאולםאדם.צללירקהירוהנותרות
העצמי.כברדןרעלשבהןהאדםצלםעללשמוררובןהשתדלו

במקרם,הוותיקותסיפורירקלאכמרבן.קל,היהלאהדבר

גםאםכיאימה,הילכוהחדשות,שידעומהכלעלשעלו
עיניהן.לנגדשנתגלהכפילאשררו,המצב

הנשיםסביבןראועודבאוגוסט,למחנה·העברדהצאתןבטרם

עתהואילוילדיהן,עללשמורבידןשעלהאמהותאילוהללו
אתמסדרמסמרי·שיערסיפוריםרקהיו.לאהילדים-בשרבן
בנימוקיםחייהםעללשוואהתחננואיד :להםאירעאשר

תרעלתלהביאהעשוי.הלעבודהכברכשיריםהירתם"הגיוניים",
לנגדאםבאכזריותנרצחווהםהרעיללאזהכלואידלגרמנים,

איתן.יחדראםאמהותיהםעיני

נוצריםהמינים,משני"קאפרס"בידיהיהבמחנההשלטון
במוצאתלויבידיהם,היההעצירותוגורל-כאחדויהודים
בתוכם,הנשיםשלבעיקרהתנהגותם,שלהם.עפעףובנידפיהם
התרכזוהעצירותמאוויישכלבזמןבו-אכזריתחיתה

היו-רקובגםול,-לתפוח·אדמהלחם,לפתבהשתוקקות
אכ·להתחרותאהוב,להשגתנתונותה"קאפוס"הנשיםעיני
לאוכל,דאגולאהןי.ד 1לתפלחבריהןאהוביהן,חסדיעלזרית
חסדיעלבהתחרותןבמעדנים.אפילובר,משופעותהיושכן

המתחרהשליחתלאאףפסול,היהלאאמצעישוםאהוביהן
לעצירות,אכזריבניגודאלו,נשיםכמשמעו.פשוטולמרות,

נמנעולאואפילומראיהן,אתטיפחוהיטב,לנושרתהיו
הטואלטהלצונילקפהלעצירותשחולקובמיםמלהשתמש

למחנה·הריכוזלחוזרותשציפתההקשותהאכזבותאחתשלהן.
לעתיםרקטיפטפרהברזיםכילהתרחץ,אי·האפשררתחיתה

צררךהיהכיעדבתי·השימרש,נסתמואףכךומשרםרחוקות,

מחסוראךתקפא.בטרםשנצטברחהצואהאתבאתיםלסלק

שהיהבמעטלהשתמשה"קאפוס"מןמנעלאבמיםזה
בעיניהןנחשבולאהאחרותהנשיםשלהן.ההתייפותלצורכי

להגיעלחלוםהחוזרותהנשיםפסקואלהבתנאיםכיצררי·אנרש.
משל·סבלוברובןאסירות,מדיהולבשושובהמלחמה.לסוף

יום·שללמעשההפכווהמכותחריפה,מדיזנטריהאושולים,
רחמים,ובלאהזדמנותבכלהאסירותאתהיכרה"קאפוס"יום.
בעתבהליכה,לאוכל,בתוראםבין-ממשיתסיבהללא

עםביחסיהןשחלשיבושכלעםגברוהמכותרעו.דמיפקד
בנותשלהסאדיסטייםליצריםהפקרהיוהעצירותאi'זרביהן.

בנעשהלהתערבצררךהיהלאלגרמניםה"קאפרס".מינן

העצי·נצטוופעםלאעבודתם.אתעשרה"קאפרס"כיבמחנה,
כשה"קאפרס"החורפי,בקררעירומותכמעטלעמודדרת

בפניומלגלגותפרווה,ונעליכפפותחמים,מעיליםלנושרת
אהוביהן,שלהן.הלילהתענוגותעלמולן,שקפאוהאומללות,

לעתיםממחנה·הריכרז.גברים"קאפרס"בדרך·כללהיוכאמור,

הס"ס.ונשיהמחנהמשמרחבריגםאלהבאורגיותחלקנטלו
שהןכדיאלה,במשחקי·אהביםכלשהיבהפרעההיהדי

ותחלקנההעצירות,צריפילתוךהיסטריהאחוזותתפרוצנה
ה"קאפרס"שאחדחשדואםבעיקרשמאל,רעלימיןעלמכרת

אסירה·ידידה.אצלנמצאהגברים
המחנה.אווירתחיתהזר

הטיפוסמגיפת

פרצה , 1944בדצמברלשטרטהוף,שובןאחריקצרזמן

להפסקתחסינותאחתזאתחיתהפרדוקסליתטיפוס.מגיפת
עלשכברנשיםמאותבהן.צררךהיהלאשרבהסלקציות.

מהאללזחולהצליחולארובן .ונאנקוהקיאומיטרת·העץ,
בקרמהדרגשעלששכבואלהבעיקר ,בית-שימוששקרוי
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חולות,היוהנשיםמן 95%כ"לגמרי.פסקההדדיתעזרהס"מ.
מנות·אתקיבלובריאותשנותרוהמעטרתהכרה.בלידרבן
אותר.לבלועמסוגלותהיולאאלוכיהחולות,שלהלחם

ברחץ.·מלשגארמיםמעטאות.חבירלפעמיםהבאיוזאתמתורת
קטןקומץאבלחולים",ל"חדרחולותהעבירועודבהתחלה

ללאממשיים,רפואייםמכשיריםבליואחיות,רופאיםשל
מתרבתיםגרשבכללהרעיל.יכלולאתחבושות,וללאתרופות
בהיותןערדהחוצה.נזרקורובןנשים. 100עד soכ·ירם·ירם

עםלמורתלחכותכדיזר,גביעלזררימרת, 1בזנשכבובחיים
בחרםלקוהחולותרובארוכות.שערתבמשךפקוחותעיניים
תוךעל·פי·ררבשבוערת, 4-3כךושכבומעלות 40שלגבוה
לבושיםהמחנה,שליטיהסתובבובקירבתןההכרה.איבוד
תמחרןרכןהאומללות,עלרהלצרת·תועבהלגלוגובפיהםהיטב,

הארוכה.גסיסתןעל
מסוגלותהיוולאכמעטהמחלימותכשרוב , 1945בינואר

לחםהאוכל.מנותאתיותרערדקיצצוחולשתן,בשלללכת
ירקותפרוסותעםהמלוכלכים,המיםמרקנתנו.לאבכלל
אתולהחישלהוסיףכדימלח,בלילגמריהיהמקולפות,בלתי

הנשים.חולשת

באיזורהתותחיםרעמולילהכלהחזית.התקרבהבפברואר
אחדותונשיםהמחנהלתוךרסיסיםנפלואחתפעםדנציג.
רוסימפגזליהרגוהעדיפוגמורהבאדישותחיורובןנפצעו.
כמעטשלדים,היוכברכולןששדרן.בתנאיםלגסוסבמקרם

חיים.תנועתללא
היהשמסרגלרכלהראשוןהפינויצוהגיעגםחודשבאותו

בחורנפחדרת mהמבוהלותהעצירותלפינוי.נ·זzלחללכת
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אךללכת.מסוגלותהיולאהןבמיטותיהן.והתחבאולצריפיהן
השלטוןאתוהשאירולמחנהבכנסרלאכללשבדרךהגרמנים,

אתקיבצוכלביהםובסיועפנימה,הפעםחדורל"קאפזס",בר
הצריפים.מתוךהעצירות

לפניהמתיםגופרתהגרמנים.בידינשארווסביבתהשטרטהרף
עשרלאבערימותמ,כררתפניםאפילורחלנו.נערמוהבתים

תמול-שלשרם.רקאדםאותרעםשוחחתאםגםדרשם,ערד
תפסהמקומרואתהראשי,התפקידאתלשחקחדלהרעב

כאחת.והחיצוניתהפנימיתהגמורה,הריקנות

ליטאהדרת"

האחרונהוהנסיעההפינוי

החזית .שטרטהרףאתלפגרתהפקודהניחנהבאפריל-24ב

בעזרתבהלה.כדיעדעצבגים,היווהגרמניםמאדהתקרבה
מסוגלותהבלתיגםהעצירות,כלבמהירותקובצוכלבים
תופעה:זזלם,ם nכיכר·לקיבלהאחתרכלרגליהן,עללעמוד
זחלו-נכרןיותרצעדו,הנשיםמכבר.ששכחרהנדירה
בדחסובלילהלשפת·הים.בערבשהגיעועדהיום,כלוצלעו,
הצפיפותאררררד.ובליצדדיהמכלסגורהאניית-משאלתרד
בשלבלתי-אפשרית.היתהתברעת·ידשאפילוגדולה,כהחיתה
חולותהיולכךובנוסףבעמידתן,הנשיםהתעלופאורידחוסר
היהלאכילבית-שימוש,להגיעאפשרותובלאומעייםקיבה
בבוקרלמתרתתרעלת.ללאהכל-והתלוננובנרזעקו,כזה.
מתים.שלרבמספרשםהושאירוהלהבחצי·האיעגנו

שהיההלהבאיאותןהריצוהיוםרכלמהארניהירדוהנותרות
ותותחיםמכרנרת·יריהבמטון,בונקריםנוארגרמני.צבאמלא
מלארוהשמייםגססה,שגרמניהיעדולאועדייןמטוסים,נגד

כגשם.נפלווהפצצותרוסייםמטוסים

פקן·צעקוובבהלה,בעצבנותושרבהלוךרצוהצבאאנשי

אסטרטגיתנקדוההיתהההלהשמיימה.באדגהםתכלר mדרת
הוחזרוהןבערבהשפיע.לאזהכלהעצירותעלאךחשובה,
אורידהיולפחותכאןגדולות.לסירות-עזסו mרנלנמל

בהארניית-מנוע,על·ידינסחבוסידרתשתילשבת.ואפשרות

מים,ארלחםבלימלרכלן'קשעלוהשוטרים.השומריםנמצאו
ימים 8בשמךשטרורוסים,ופלניםאסיריםעםיחדמצופפות

החדשיםהשותפיםהיוהסירותבאחתהבלטי.היםלחרףסמרך
וקיללוצעקוהםאכזרית.חיתהוהתנהגותםתוקפניםלסבל
הלחםמעטאתמידיהןוחטפוהנשיםאתהיכראףתמי,ד
עציריםלנשיםצורפובההשגיח,בסיר-הכןלאלהן.שנותר

אתוחילקורתית·בר nבצררההתנהגואלהודנים.נררבגים
שגםדרשם,היההיהודיות.הנשיםעםשלהםמנרת·הארכל

אךאחדים,בנמליםלעגוןניסרנוסעים.לאןידעולאהגרמנים
רהצמארןהרעבהמקומיים.השלטונותמצדלכןושרתקיבלולא

לעררךהמעיטוהשומריםמי·ים.לשתותהחלואנשיםגברו.
הביאורצמארןרעבמסריים.כוחהיווהנוצריםהגבריםביקרות.

עללהתנפלמסרגליםהיוובהחלטיאוש,שללמצבאותם
וגברה.הלכההמתיחותנשק.בלאאףהגרמנים,

השחרור

שערתועמדוביםהסירותעצורבאמי,-3ל-2הביובלילה,

פתאוםחזרה.למעשהושטרהנירוןאתשיגראחר-כךאחזרת.
בשנותהשמועותכרובבבוגרת,גםרביביהן-שמרעותפרחו

נשתררלפתעהאנגל·ים.על·ידישוחררהשלינק-המלחמה

בלתי·בהלהפרצההסיפוןרעללעבו,דחדלהמנוע .שקט
האנשיםנפילתואפילוקרשים,שבירתצעקות,ויצרת, :מרננת

היחידהסולםהעצירות.ראשיעלהתחתרנהלקרמהמהסיפון
 .הסיפוןאלמלמטהלטפסעלהגדולבמאמץרוקנעלם

שטהאלינובסמרךבארביית·הנמרע.ברחושה•זtרמריםהתברר,
מחנה·חיתההיאהקטנה.לסירתנובהשוואהמאדגדולהאוניה
אללחםםיגברזוקרמתרבהעצירים, 7,000עםשטריכוז

כדיקפצו·זvבסירההגבריםהמהומה.סיבתחיתהוזאתסירתנו

העזרלאהנשיםלמים.כךכדיתוךנפלוואחדיםלתפסו

להתקרב.
הסירהאבל"חופשיים",פתאוםהיינווצררתשמירהבהעדר

ברירהבאין·טביעה.בסכנתבתרניםוהיינוהפתוחביםשטח

אתלקלוטבבקשההגדולההארניהשלרב·החרבלאלפגר
שלילית,תשרנהנתקבלהקצרההתייעצותאחריהסירה.אנשי

מתאימה.פקודהלושאיןבטענה,

שבררהםלשעבר.ויררדי·יםספניםהיוהסירהעציריבין
הסירהאתהשיטורכןכמשוטים,בהםוהשתמשוגדוליםקרשים
נתקעהבכרקד 3בשעהובהיר.קרליל·אביבהיההחרף.לכירון
ירידההחלהמהחוף.מטר-60נשלבמרתקבחול,הסירה
אח,דסולםרקהיההיורדיםלרשותהאנשים.שלאיטית
נמצאובסירהלסיפון.הסירהמבטןלעליהקודםששימש

המיםאחד.אדםרקלרדתהיהיכולובסולםאנשים,-1,000כ
ללכתצררןוהיהלמותניים,עדהגיעוהםכקרח.קריםהיו

חשושיוטימי 8כשאחרימוזרה,הרגשהחיתהלחרף.עדבמים
אחדאףלידםנמצאלאשנים 4ואחרימוצקהבאדמההאנשים

כבישים.וחיפשוקטנותלקבוצותהתארגנובידר.רובהעם
כשארר·הברקרשונים,לכיווניםהקבוצותהתפזרולאט·לאט

רב.זמןנמשכהלאזרגרעהראווירהאולםלהפציע.התחיל
כלעלאופנועים.רועשעזהנביחת-כלביםנשמעולפתע

תוךידם.עלרצווהכלביםבמדים,גרמניםשניהיואופנוע
טרםשםהים.לשפתחזרהכולםאתהריצווקללותצעקות

אולצוהאנשיםוהחולים.הזקניםהאנשיםירידתנסתיימה
הגרמניםבלחץהים.חוףלארון 4שלבקבוצותלעמוד

בסולם,מהרירדשלאמימהיר.בקצבהירידהעתההתקדמה
באשהיריות 4ירהצעיררוצחנורה.ארלמיםנדחףפשוט
בקתראשהעלמכהקיבלהחייםסימניהראתהוכשערדזקנה,

בוחרהםנינתבררטירוף.שלבמצבהיוהגרמניםהרובה.
מחנה·כשומריהאנגליםעל·יידלהיתפששלאכדיהעירה,
קיבלושרמרים mהעירה,הגיעוטרםהאנגליםאולםריכוז.
עמדוהעצירותחזרו.והםלמשמרתםלחזורמקציניהםפקודה
והסירותהמיםהאדימוהקררבנרתמדםהים.שפתעלרועדות

שלנעיםוצלליםגבוהיםבתיםנראומרחוקריקות.כברהיו
צרשבילעלהחיים.עלהאחרוןהקרבהתחילעתהבני·אדם.

וילותבראומימיןגבעהעלהעצירות.אתהריצוהיםשפתליד
שלאמיהמחזה.אתומסריטיםעומדיםגרמניםוקציניםבאות
גשרחוציםהמים.לתרדברגלנבעטמהר,לרוץהיהמסרגל

לתוךהעיר,רחובותזרןגדולה,ובמהירותלעיר,ומגיעים
הרף.ללאהמפציציםמטוסיםמלאיםהשמיםגדול.נה·צבא nמ

בן·נעלמיםוהשומריםאזעקהאותבר.דכמונופלותהפצצות
אחתבפינהלהברת·אש.פרוצותהצדדיםמכלבמקלטים.רגע

להגיעאפשרותאיןאבלבנחיריים,ערלההריחארכל.מחלקים
פתאוםמופיעיםאחדמכייייוהמאמץ.הצפיפותעקבלשם
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אנשישלטהיהפלשאריתשהםמתבררעירומים.אנשים
כלאתלהחזירצרהוציאוהאנגליםשסבעה.הגדולה,הארניה
רצההאוניהשלובל nרב·ה . 12שעהעדלנמליםהארניות
 .בידיהכןבשלהדגרהסייסקציןאןהפקודה,אחרלמלא

השטמחנה·הריכרזרנתרסקה.רבל nרב·ללאנותרההארניה
 .טבעווהשארניצלולשחותשידעואנשיםמאותכמהרקסבע.

הופיע :צעקותנשמעו 4בשעה .הניצוליםהיוהללוהעירומים
קרוע.צלב·קרסבדגלמקושטהראשון,האנגליסנקה

נוישטט

אושפזורבותבנרישטט.הניצולותשהרשבועות-3לקרוב
מזוהמיםבפצעיםלקרבידזנסריה,חולותהיוכולןבבית·חולים.

שלטון·הכיבושאיומה.לחולשהבנוסףאחרות,ובמחלות
עודהמלחמההניצולות.עללהקלשיכולכלעשההאנגלי
במו·אושנהאנגליםהקציניםבאמבולנסים.חוסרוהיהנמשכה
האחראיםלבתי·חולים.כינים,מלאותכשהןהחולות,אתידיהם

אחרי .האוכלעלללהתנפלאהמשוחררותבפניהתחננו
גרםרזהסרב,צבאיארכלנתנוהםארוכהתקופת-ערב
ארשלהיהפחדהרעילו.לאמאכילת·יתרלהימנעשבקשותיהם

הגיון.לדברילשמועמכדימרשרשהיהלחםבלילמחרת
קטןלאומספרארכל,עןדףהזיקהקיבההצטמ,ןתשלבמצב
 .כןבשלנפטרונשיםשל

רוסית,צבאיתמשלחתבנרישטטהופיעהשברעות 3כעבור
ארסובייטייםאזרחיםשהיוהמיזtרחרריםביןתעומלהלנהלכדי

לחזור"ועו,דקרפטו·רוסיההבלטיקרם,כמוכיבושיהםמשטח
אי·אפשראחרותתעודותארזהרת·תערדותמחוסרהביתה".

 .למשלחתלהיענותהכרחהיהולאהאזרחותאתלקבועהיה
ועייפות.אדישותעקבלמולדתן,חזרהרובןנסעוזאתבכל

ורקבדרכיםשנתייםבמשךאנשיםהרבהנדדוערדאי·לכך
להלן.שיתוארכפילארץ·ישראל,לבסוףהגיעחלקם

סובייטישטח·כיבוש

החלהשדגרתבתחנרת·חניהלינהאחריהחל."הביתה"המסע
בזמןואי·סדראנדרלשסהי :תמונהואתהבוקרבכללחזור
הזמןבמרוצתשהתחברונשיםשלקבוצותלמשאירת.העליה
מצדבסירובנתקלואבלצמודות,תמידלהישארביקשו

בגירו· :אחתתשובהנתקבלהובקשותפניותאחריהרוסים.

יח.דתמידתהיינהח'ןיב

הבלטי,היםשעלרמרסטוקק"מד oכ·לברט,הגענו
שבויי·מלחמהשלבמחנהמחודשייםלמעלהשםונשארנו
פועלי·אלפיביןיהודיותנשים 1soכ·היינולשעבר.אנגלים

פרעלי·כפיהאלההיולאלמעשהואוקראינים.רוסיםכפיה
הנסרג.הגרמניהצבאעםשברחואנטישמיםרוסיםאלא ,ממש

מובהקים.אנטישמיםשלביםיהודיותנשיםשלקטןקומץ
לאאפילוהןזלאןאבל-המחנהאתלעזוביכלובקלןת
 .משוחרריםיהודיםערדבאירופההסתובבושזולתןיעדו,

אנשיםשלי·כפיה nמשלועלשמוערתנפרצואוגוסטבתחילת
הדברלאזרחות.בהתאםבצריפים,מגוריםסודרולמולדתם.

הנשים .בכמיהגםלמולדתםהאנשיםיישלחושאכן ,העיד
גברים,קבוצתבמפתיעהופיעהואזעצה,אובזרתהיוהיהודיות

מהםאחדמשפחה.בניאחריבחיפושם ,לשעברדאכאראסירי
דברנודעמפיהםובתר.אשתואת-ושניאחותו,אתגילה

משטחי·לברוחניסרשכולםמשוחררים,יהודיםערדשלקיומם
בעריםיהודייםארגרני·עזרהעלנודעכמר·כןהרוסיים.הכיבוש
הקבר·אתלעזובהשתדלושכולםכמרבןפרלניה.שלהגדולות

 .אלולעריםבהגיעםהכלליותצרת

הנסיעה

הרוסיםביידלילרoבטורןהנשיםפחדוהיודיםבהעדר
מצדלעזרהזכרכאןואומנם,ללרדז'.ברכבתדרכןוהמשיכו

בתורשלחוןשבועייםאחרילהן.שדאגה"בריחה"ארגון
עם ;לצ•כיהתחילהמערבה,הביתה"החוזריםיווניםיהודים"

הנשיםנסערכרטיסי·נ~;,יעהרכלימזרייפרתקבדצתירתתעודות
אותרלדנובה,שהגיעועדהרוסיים.מהשלטונותמתמידבפחד
שומריםבעזרתמטרהארזןלשעברמחנה·הריכרזלידחצר

נמצאווהןהצליחההחציהביותר.מהינמיםשלאאףמשוחדים,
לאשרבלרווהח.מעטנשמרעתהאמריקאי.·כיברש nבשט
שבוערתלרוסיה.החזרת·כפיהארהמאסרסכנתלהןארבה

רלאינס·לזלצבררגהועברורמשםארנר"אבמחנהשהראחדים
בלתי·נסיעהולנסותלאיטליהלנסועהברירהניתנהברוק.
לתערדת·עליהולחכותלמינכןלחזורארלארץ·ישראל,חוקית
דרכןאתהמשיכואלאבמינכן,בחרולארובן .חוקית

באיטליהליגלית.בלתיבעליהלטלטוליםמרכבותלאיטליה,
אולם .ארצההפליגו 1946ובאוגוסט"קיבוץ"נצררתאורגנו
הבריטים,על·ידינתפסה ,הרריות""ארבעכונתהאשרהארניה,
 ,מחנה·אסיריםשרבבקפריסין.למחנה·מעצרהרגלוונוסעיה

הגיעשנהחציכעבוררקהגרמנים.שללזהדמהשלאאלא
הםהאנשים.הגיעו 1947בפברוארלארץ·ישראל.לנסועהתור

הסרכ·למחנהר·מכן nרלאבחיפה·עליתלמחנהתחילההוכנסו
 .בקרית·שמראלגרת

והארוכההקשההנסיעהלקיצהבאה , 1947אפרילבפסח,רק
האמיתית.השחרורשעתוהורגשה



סלקיחרחל

שטוטחוףבמחנהב"רעוןוך"•

הרמתשרחרת·הגנה,חפירתשלירםמפרן'עבודהירםלאחר
פורץרחב·ידייםבשחדקפואה,באדמהרמסה,מעלההמכרש

-30ברעז,קרחרוףנירםדקרתשמלות nלברשרררח,לכל
ברעשחשרבינינוהירריקה,קיבהעללאפס,מתחתמעלות

כשאנילמחנהלעת·ערבחזרתיבתרכן.ראניתחתן,רקרםר
הרופאהארתישלחהבדיקהלאחרנשים.שתיבידינתמכת

ל"רערריר",המחנה,שללבית·החרליםהמחנה)מנשיהיא(גם
שריפדלחתנןעלנטרן,ריצפתעםסוסיםדיר :ה"רערריר"

נתקבלולא(חרלרת·קלאנרשרתחרלרתשכנרהקשההבטוןאת
רלמי ,התרמילשימשכרנתרומקרם).מתרסולי'ר'ערריר"כלל

בה.להתכסותכשמיכהנרהשתמשההיאכסרתארמעילשהיה
ברץ,ריצפתולפניהןהתרלרתשכברהקירלארוןאחדנטרו

רטי·עזרהלבקששבארנשרת·המחנהמהשוחרתאתןשהניאו
המעופשנארריררעריחוהפיץהעביטעמדהחדרבפינת .פרל

הזרימהאמנםהדלתפתיחתנדיר.הירלאחלרנרתהבי.כלאר
בנוסףעז,קררפנימהחדרזהעםיחדאןכקי,אררירלתרכר

ששרר.לקרר
לעצמןגדוררינש,נקיקשתבןעלהידר,שלשניהנפינה

ברזלתנור·עמדלידןהערזררת.האחיותושלרשהרופאה :מקרם
באיןמים.קנקןרעליוהאתיות,שאספרבזרדיםמחרמםקטן,

עיקרהאנרשרת.לחרלרתלעזרויכלרלאררתררפת,מכשירםי
ענודה ·מירםשחזורלפצרערת,ועזרהטיופללהגישהיהעבודתן
מפרן.

עייפות,המפתירותרחזר,רתה·החמננ,רש,תהירעחנלטנות

מע· :כלי·ענרדתןאתלמחסנאירמחזיררתררענרת,חשרשרת
למרפאהבנעלי·הנרץשנכנסותמהןומכרשים.אתיםדרים,

לאהליהן.ומתפזורתהלחםמגרתאחמקבלותכרלןלטיפול.
גרמ-רה.מכוהחמשתררתבמחנה

המייללת.הררחשריקתנשמעתלזמןמזמןחרשך.נ"רערריר"
(באיןלרררחההדירדלתגםונפתחתנפרצתהררחכשגרברת

עדחלילהרחרזר ,אדירבשארןמאליהבשרונסגרתסגר)
מפישפוצרראנקרתאנחותנר.דעםיחדשלגלרדתשמתחיל
בבי ...רפתארםששררהשקטאתהפריעוזראחרבזרהחרלרת

מרעב.בכבינתקפהאתמולשנולדהתינוקתיתינרק.של
חלרשנקרלהאםמתחננת-חלבטיפתחלב,קצת .•.

מבעלהשנפרהדשאורלי,גיטררירצאתממל,העיר(ילידת
ומלמלההצונוקשדהאלתינוקהאתקירבההיאבשטרטהרף).

ורעדברבה,בקול !חמררתישא,שא,שא, :חיבהמילות
הןלה.לעזורהןירכלוארלילאחיות.האשהקראהומתחנן,
וסדיןמברלבןסדיןהמחנותעלהממונהמהגרמניקיבלה
וחזרההחוצהיצאהאחתאחרתב.לחללדאוגהבטיחרהראברמי

שעהבכתהעודהתינוקתליולדת.והגישהכליעםזמןכעבור
מסביב.שקטרשרבכשתחקהר nראקלה

רחמש,עשריםכבתצעירהשכבהממני,השלישיתמשמאלי,

מגולחשערהגברה).בדרגאיש·צבא(אשתהונגריהיוצאת
ימיםרזהתחתיהצרכיהערשהרם,היאירוקתלראשה.וכסרת

כאנ,ש.מצבהאתהגדירההרופאההכרה.בלישרכבתאחדים
האפשר.ככלממנהמתוחקרתצידיה,משנילירה,יהשרבברת

מוזרותבחורתומגורנהדםנוטףפיהממצעה.נישארעריח

אברמחר-אתהיום :גורלןאתבהואררבותגוססת.כשל
בחרד.

 "!להלעזרובמהלנר"איד :בשלהןהןאןלאחיות,קראו

מהעברזכררנרתהעלר ,התבררלידבפינתןלשבתהמשיכו
מאופקצחרקוצחקובדיחותלשניהאחתסיפורהקרוב,

רמפהאדרבה,שעהחלפהלאלוחלות.עדהגיעשהדר ,וממרשן
אלרתלרנרתטענותרמיד "!נפטרה"היא :נמסרכברלארזן

להר·צריכים ... !לדרתהמחנה,למנהלתלהודיעיש :הרופאה
וכהנה.כהנהרערדמה"רערריר",הגרריהאתציא

המחנהמנהלתלרווחה.ה"רערריר"דלתנפתחהשעהכעבור
השומרהגרמניעםיחדנכנסהבידה,גדרלפנס·נפטעםרות,

שלאך Mלןונשראבצוראוניחות~רב,( *ה"העלזאלע"עלירפ,
ולאבירחוהסאדיסטיהשורמשהיהנירןלעין,ונראההגלדי
"ר,עלזאלע").לווקרנאור·שמא1תידענולאאחת,עם,אףדיבר
נראואךמה"חברה·קדישא".נשיםארבעבכנסראיתםיחד

מורח.דממתהס.השרלןרכבל-בפתח
פנס·הנפט,אחהמנתהמנהלתמידיהוציאה"העלזאלע"

"היי,פקוחות.עינייםעםשרכבתהיאכירואההגרריהאלקרב
פק.ד "!הלום"קירבו-האחיותאלבפגרתוקרא- " 1אתן

עומדות.ונשארואלירקרובהאחיותניגשומפחדררעדרת
אחתכלו·הסתוא.חיותהמצוהו.בקולןהרעים "!עיניים"לסגרו

ממקומן.זזוולא- "!את"לכי :כארמדותהשביחעל
קידמהארתהדחףהאחיות,אחתשלבזרועהתפסה"העלזאלע"

בידייםפוחדת,חיוורת,הנפטרת.שלעיניהאתלסגרוופקד
עיניה.אתזרסגרהורעדות,

לד"הקרה :ושאלבצחוקפרץ ...ח·ח·ח ...·ח nח·
לנשיקראשיכיר.מביןפלט "!אתגםחמרתימחר ?משהר

ניקשראצבעותיהן,על"ספרי"ירקןוהןה"חברה·קדישא"
עלהגרריהאתהטעינומרחל),מיו(זיילנר""תמחלימהנפטרת
הדיר.אתלצאתעמדורבבוכאלונקה,ששימשקטןסרלם·עץ

עררגוסס !עמדו"עצור, :וקראבעדןעצרהשומר,רגענמלך

הדיםחרא " 1אנשיםיותרלקבורביתןקברנאותרןמישהו

מחנה-הסגר.ש,בית·חרלים *

נקראה 1975באפרילחירם.עדחיה"העלזאלע", ,גרמנישומראותר *
ומ.שטרהגםנגדר.עדותלמסורכדילשמטרה,אלהשלרותכותבת

מחנה·העברדה,אלהחזיתהתקרבהכאשרשמר.אתידעהלא

"צדעתבפינונקראההעברהארתהלשטרטהרף.חזרהאותנוהעבירו

ואחוהת,זיולאהצעירות,נעדרתשתיהיודצ,רעדרתבקרבהמרות".

שומר,אותראלניגשודא,חירת,שלהן.ברחרחיאפסוראסיין.מהעיר

רבותהבן.ירההואואכן,בהן.יירהכירביקשרהרה"העלזאלע",

נר,וניצלברחנו ,בכללןואניאוחותיאחרות,



השלםות

החרלרתבפניהסתכלהטרד,כללאורןעברפנסו,אתמעלה
 "!הגרריהעםמכאן"צאר :בקרלוקראהרצפהעלהשוכבות

חגוריה,רעלהיהסולםעםראשונותיצאוה"חברה·קדישא"

דרת.המחנהמנהלתולאחרונהה"העלזאלע"אחריהן

,wן 

בכיו:ירלשרב .••רפתארםמוחלט.שקטנ"רעוריר".חושן
צאתילמרחת •מרגורלאותולהשציפהרעבה,תינוקתשל
ו:יברבכרייתנשיםכמהערדעםהועסקתיה"רעוויר"את

 .••במחנה

עבודחבמחנה

עייפהלאה,צרבגורן

מחרישתנוגהוקראפל

נדודשבעתקשתבןעל

מאוד.ורעבתהחדש.מערכי

גדושהלבתרמילהלן

יאושמלאלמעילקשור

כאבעלבון,דומםאשבכה

צורב.בלבכס.לאכים

דבריםאומרבלא

דיבוריםאלם

 :בפישאלה
 ...וסופייהאמה-



פרץאחרןד"ר

ןדאגאןשטןטהדף

עםלשםהוגלינושטוטהוף.הנודעלמחנה·הריכוזהגענו
קובנה.גיטוחיסול
במהלומותפנינואתקיבלוומידהקרונותמןירדנואן

שלמותעיירותהוקמוגדולמחנה·ריכוזלכלמסביבובגידופים.
המחנה.סגלובשבילהמחנותעלששמרוהכלביםבשביל-

ילדיםפרחים.שופעותגינותמוקפותחווילותפניעלעברנו
ילדיהם-הדרןשבקירבתפירותבבוסתןחופשייםשיחקו

בכירים.מפלגהאנשיושלהס.ס.תליינישל
לתוךשערדרךונכנסנוהוחוילותרובעפניעלחלפנו
שניםשלושזהתיל.גדרותמוקפיםושרב-שלנוהמחנה
הסגורבכלוברקדוקרני.תילרשתותאלארואהאינהשעיננו

ולמסגרת·למגןהפןהדוקרניהתילבבית.עצמנוחשיםאנו
האבן,קרקעעלהשתטחנוגדול.אולםלתוךנדחפנוחיים.

הדרןעמלאחריונחנומתרמילינוהצריהמעטאתהוצאנו
הארוכה.

ותיקים"תושבים"עםבקשריםבארכברזריזיםצעירים

תנאי·החייםעלודרשוחקרווסיגריות,לחםהחליפובמחנה,
ואןמעשי·אימים,עללספרהידברלאהוותיקיםבמחנה.
בדרןלשפרחיתהכוונתםיילקחו.מטלטלינרכלכיהזהירו

אשריהודיםמצרייםהיועדייןשלהם.המסחרעסקיאתזו
אחרבחיופשהתרוצצוהםשונים.חפצי·ערןעמהםסילטלו
אליבארנשיםיקרה.אבןאומטבע·זהבלהסתירדרכים

 ...גופןבמעמקייהלומיםלהטמיןלהןשאסייעוביקשובמרוצה
יקרות.אבניםבלעואחרים

משכב,לעצמםמתקיניםהחלוהכלכאשרובא.קרבהערב
 !החוצההגבריםכל :פקוהדלפתעניסרה

ושחתעדנת·נשים,התנשמהבסמוךעמנו.היטיבוכהעד

הנשים,מןלהינתקהיהצריךשניותתוךבעולם.ברדדאינןכי
אתמידיהןליטולהרעיה,אהבתשלאחרוןפירורלקבל
אלההיו .המשרמאנשיעמדובחוץוללכת.הרמכןהצרור
ומבטיםגרמייםפניםבעליגוף,וכחושי·גבוהי·קומהיצורים

לגרפםלראשהים,שחורותכומתותחבשוכאחדכולםאדישים.
המפקדיםאחדרובים.ובידיהםושחורים,ארוכיםמעילים

 !צעדהישן,למחנה :פקד

חברה·כבשן·הרמות.נמצאלנו,נדועזאתהישן,במחנה
איפואהיה-ו,אתנכברהיאאףשהוחריםלבושתקדישא

לצריףבסמוך-גדולהבחצרנעמדנוצועדים.אגראנהברור
הארובהעינינולנגדנזדקרהממרחקצדדיו.מכלמוארשהיה

כלעוברשארותמכרן•,החיטרי,אלהגענוהכבשן.שלהגבהוה
הסנתנושלנרהשוררתביןלמחנה.מוכנסשהואלפניאסיר

לבלנר nארהזהירוהםפולנים.רובםותיקים,תרשבי·מחנת
הכל.להםלמסורמוטב-אחרותבמילים,דברי·ערן.נחזיק

שהחלוהיוכןרעלעירומים,ממכרן·החיטרינצאכיהבינונו
בהציבם-האדמהבתרןחפצי·הערןאתולהטמיןלחפור
נכנסו,שדרכוהפתחדרךייצאוכיסברוהםסימנים.עליהם

מצרכי·המזרןאתשהטמינו.אתויוצאיושוביחפרוובשרבם

הנה,בדרןקודם,בחופזה.זולליםרביםהחלויעמהםשהיו
אתחילקולזולת,נדיבות-לבגילוועתההצרור,אתהסתירו

המלאי.אתמהרלחסלכדילאחריםהמצרכים

אורמוצףיmלםלתוךהרנכסנראשפיםחמישהבבותיבקבוצוח
יצאלאעדייןאןאיש,מאותכמהבלעכברהאולםגדול.
את-ונשגיחבתרמילי,החזקתיהאחתבידימתוכו.איש

עליוו.טחוסביביוהסתכלתיהצידהפניתיכאשרכובעי.
לישנקבעבמקוםשהיותללאלהתייצבנצטוויתימהלומות.
לשיםולתוכו-הכובעאתלהניחישלמרגלותי :ולהתפשט

להותירמבלילהתפשטזהואתרהכיסים,שמכלייםמהכלאת
להשאירלישיותרלבקשתיבתשובהבג.דשלבדלהגרףעל

עליהונחתובתיק,איתישהבאתיוהתרופותהמזרקאתאצלי
רעדרגלמכףאותישבדקולאחראגרופים.מהלומותשוב
נתגלגלהשניותותןרספרים,שלשררהלעבראותידחפוראש
אתבחרפזהליטפהידיהרצפה.עלהשחורשערירעמת

וקררצמרמורתשלתחושהחלפהובגרפיהחלקההקרקפת
להבהיל.

מי·וברדליעומדהחדרבאמצעלשני.הראשוןהחדרומן
אתלמרותההיצוידהללוהמזוהמיםבמיםעכורים.סבון

ניצבושלדיוארוןספסלעלעליתישבגוף.השעיריםהחלקים
לבית-השחי,מתחתהשיעראתגילחהראשוןספרים.שלושה
אברי·המין.אזוראת-והשלישישער·הגרף,את-השני

-תזוזהכלעלםד.זובעדבבשרוחתכוקהיםהיוהתערים
כסא·גביעללעלותנצטוויתילאחר-מכןלחי.סטירתבאה

החדרמןיותר.מדוקדקתפנימיתבדיקהלצורןגינקולוגי
עםצעירפולניאסירעמדשםהמקלחות,לחדרנדחפתיהשני
העירום.הגרףעלהבחנהכלבלאחינההואבידיו.גומיצינור
טבלנוצוננים,מי·קרבולעםחביתלתוךקפצנוהמקלחתלאחר
בגידם.לנרחילקוהרביעיבחדרבקפיצה.ויצאנוגופנואת

אישמאלףשלמעלהכדירגעים,אלאנמשןלאכולוהתהליך
בחדר·הםלתחה.הזה.הגהינםואתאחדבלילהלעבורירכלו
מקטורן,אסירים,שלוארוכהעבהכתרנת·שקאחדכלקיבל

מפוספסיםהיוהבגדיםכלעגול.רסבע·אסיריםמכנסייםזוג
לצאתומיהרתיבחרפזההתלבשתיבכחול-לבן.רחביםפסים

חיתהנחרץאחורית.לחצרשניהדלתדרךיחפות,ברגליים
המשרתיםזרקו~זתןינעליים,שליבגהוהערימהמוחנת
ותיקאסירעמדשרבהנעלייםערימתלידלחלונות.מבעד

מירכלזרגרת·זרגרת,הנעלייםאתסידרחראמכרת.והנחית
אחדכלולהסתלק.הראשוןהזרגאתליטולהיהחייבשיצא
כלקטנות.ולמימידתומכפיגדולותלמינעליים,זרגקיבל
הזולת,רגלישעלמאתימותנעלייםאחרלחפשהתחילאחד
הבוקר.עדנמשןהחידםיתהליךבהן.לף Mלוהשרב,לכיד
בילוהןבשרתינו.אחבדרןפגשנולמחנה,שהוחזרונבעת
מכרןאוהןהילכורעתהאותן,שהאשרנ·רבמוקםהלילהאת



 409השלמות

שילחההיאלרווחה.עיניהנקרעואשתיביכהשבחינההחיטוי.
נפרדו.ודרכינועידדושלמבטלעברי

ותיקים,אסיריםשלארוכיםסוריםפגשנוחזרהבדרכנו
היומיומית.לעבודתםבדרכםהיואשרומעולפים,גרכחושי·
נרעדסביבורואהשחראמהכלכילעולם,תופשאינוהאדם

-ובמחלותברעבנשמתםאתאלפיםנופחיםסביבולו.גם
שהואייתכןלאהריאליו.כביכולמכויןאינוזהכלאבל
שהםכשםממשנשמתואתויפהכמותםוייראהתחתיויכרע

חוליםשלסורפניעלשעברנולאחר !נ,יזzמתםאתמוציאים
מרחוקשנראובירוק,צבועיםצריפיםלעברהתקרבנוונכים

פרחים.הנצולצריפיםמסביבמרפא.בעיירתכבקתרת·קיץ
לחלקניאלץמקרםחרסובשלכילנו,הודיעוהצריףבתוך
החד·האדוניםלמיטה.אנשיםשלריזtה-המיטותאתבינינו
התגוררנו 1שבצריפים•זtלגושלכלופלנים.היושלנרשים
ולסדרלאספקהדאגוהםמשרתים.ולדיוראש·גשרמינה
הםאסירים,הםגםהיוהאלהשהאדוניםאף·על·פיבגרש.
הרעבים,חשבוןעלוסבאוזללוהםהגרמנים.שלמאמונםנהנו
הזדמנות.בכלוהיכרצרחו

פולניקאפרמפליאכיצדראיתילמחנהלכראיהראשוןביום
טירוןעדייןעוד.קםולאנפלשהלהעדי•זz.,ישבפולנימנותיו
אחיואתפולניהרוגכיצדלתפוסיכולתיולאבמחנההייתי
סיבה.כלללא

מפנילנפשולהישמרהאסירהיהצוידהיוםכלבמשך
העליוןהדרגשעליצועיעלשהשתטחתילאחררקהמכות.

האורחותביןבמקצת.מוגןחשתיבמיוח,דבישישגיחובלי

מיוסדתחיתהכולהשכלהמחנהתורתאתללמודעלינוהיה
אותנומטלטליםהיוארוכותשערתצבאיות.פקודותמספרעל
"כובעהפקודותאתלמדנוימיםכמהבמשךראנה.אנה

בבראנו :מקרםבכלאותנושליווהסר",ר"כרבעחבוש"
המיסוד.ובעתבגרמניבפגשנומהמחנה,ובצאתנו

נתהדהדההאסירים,אתלמנותהגרמניכשבאהמיסדר,בעת
ש.,בגיליר·ראאלפיםניצבררכהרף·'עיזהסר""כחבע :הפקודה

אתלראותיכולנו.ואימונים,אתב17רכנושעליוהמגרשמן
לחת·עלינוונאסרדוקרניתילעל·ידימהןהופרדנונשותינו.

שמרעותבכלא.יושביםאברימיםחמישהזההגדר.אלקרב
רצוןהיהתמידלעבודה.יישלחושבינינוהצעיריםכיאומרות

שיהיה.ככלגרועויההיי'זtבתשברהמקוםאתלנטושלא
שם,לנוהצפויאתואילולנרידועכברכאןהנעשהשכן,

יודעים.איננועדייןנישלח,שאליובמקרם

פושטיםכולם :פקודהנשמעההצהרייםבשעותאחדיום
רגעיםובחגורה.בכותנותונשאריםוהמכנסייםהמעילאת

בכותנותברחובאנשיםמאותעמדוכברלאחר·מכןספורים

אסירי·מחנהשלבריגאדת·עברדההופיעהמאי·שםלעורם.

להתפשט.כמונוומתחיליםבלואיםסמרטוטיםלכרשיםותיקים,
זר.כנגדזרעירומים,אנשיםקבוצותשתיעמדומהרהעד

לזהומסרומשלנרבגדלקח ,שרווליואתהפשילראש·הגרש
אחתשעהתוךמשלנר.לאחדומסרובגדממנונטלשממולו,

הבגדיםחילופיבשלנו.רחםשלהםבבגדיהםלכרשיםהיינו
משתדלמחנהכלהמחנה.מןאותנולשלוחעומידםכיבישרו

יותר,והנקייםהסוביםהבגדיםאתיושביואצללהשאיר
קברצת·האסיריםהעוזבים.האנשיםעםנלקחיםוהבלואים

סחבותלבושיקבצניםלכנופייתבן·רגעהפכהשלנרחבקיה

עלפקודה,לפיהתיישבנו,הבגדיםחילופילאחרמסונפות.
ישבנושערתכמהבמשךהבגדים.אתלבדוקוהתחלנוהארץ
שינה,אכילה, :פקודהעל·פיהכלמתרחשכאןכינים.ופלינו
השניהעברמןפקודה.לפילפלותלדמוחוכיניםגםיקיצה.

במחלצרתיאותיוגילתהבעיניהאשתיאחריתרההגדרשל
כיפתקלהלכתובהצלחתיבמבטיה.עודדתניהיאהחשדים.

ונחבוקבשרבבמהרהכיומקורהידוע,בלתילכירוןיוצאאני
יהחדי.בננואתיחד

והעלוובגידופיםבצעקותאותנוהקימואחר·חצרתבשתיים

מש·מסביבנוונדים.נעיםאנושובקרונות·משא.עלאותנו
שתיזהתבואה.שופעיושדות-קמהשלויוםכפריםתרעים
והכירועמנושנסעריהודיםהקרונות.בותךאנורובציםיממות

הנסיעה.כיווןאתלבררהצליחולאגרמנהידריכאתיפה
בשדהבשוררתהוסענובהפצצות,שניזוקודרכי·המלךמפאת

הכבישלאורךאותנודוחפתשרבשומריםושרשרתהפתוח,
יחע.לאבכיורן

עדייןבגיטרקשה.פסיכולוגימשברבנרחלהאחרוןכשברע
ומתחפחדאימה,רגשיחוויות,עםבני·אדםבבחינתהיינו

דרכיםומחפשמתלבטאדםכלהיהעדייןבגיסופוסק.בלתי
משתר·עכשיוהכבישלאורךהנוגש.מצפררנילהיחלץכיצד
נפש.לבטיכלוללאשאיפרתכלללאאדישיםעבדיםכים

עברת,יערשלבשוליוהמחנה,מןקילומטריםכמהבמרחק
דרקוני.תילומוקפים·ירוקיםעגולים,אהוליםלעינינונתגלו

ראינולמחנהבהתקרבנוהביתה.הגענושהנההיינוסבורים
לעבוהד.לצאתהכןשעמדופסים,בגדילבושיאסיריםטורי
מספרהגיטראתשעזבוקובנהיהודיאתראינוהטוריםבין

סביבהלאותהכולנואתשקיבצולנו,הובררכעתלפנינו.ימים
בתינובוודאייהיומכאןהרחקולאבאוראריה,בארץמיוערת

לנשרו.אנשיםתחלוכברבדרכנו,ממשיכיםאנובעודהחדשים.
הנעלייםכתפי.עללשאתוונאלצתיהתקף·לבקיבלקרובידיד

עלחבריעםכסכין.חתךהפתוחוהפצעאצבערתיאתשפשפו
דוחפיםהחלוהחייליםהאחרים.אחרינחשלהתחלתיכתפי

להשתחררכדיבידי,ונטלתיהמהנעלייםאחתהסרתיוצועקים.
ק"מכחמישההצועדים.טוראתולהדביקהייסוריםמןקמעה
ירוקיםמאוהליםהואאףדומה,במחנההבחנומזההלאה
והפועליםמאדםריקעדייןהיההמחנה·רקרני. rתילומוקף
פתוח,לשדהארחנוהביאוהצריפים.שלהקמתםבסירםעמדו
מאתנואחדלכלהשערים.לפתיחתלהמתיןעלינוהיהשם

מצר·פח.עשויהוכףקטנהפינכת·חימרשמיכות,שתיחולקו

עכשיו.זהשהוקםלמחנהנכנסנוהזההפרטי"ב"רכרשיידים
בנדירתהיו-לסרכהאיש 20-נכנסנושלחרכןהסוכרת

ואףמרענן,בקירןבהןשררלכוד.ניירעשוימיוחדחומרממיד
טובההרגשתנוחיתההרצפה,עלודחוקיםצפופיםרבצנוכי

נכנסנואישאלפייםבהמות.להובלתשבקרונותמזובהרבה
נראולאהראשוניםבימםימליטא.יהודיםגבריםכולנולמחנה,

 :מזוןביוםפעימםשלושקיבלנוכל·עיקר.גורעיםתנאי·החיים
פיסתלאררחת·הצהריים,חםמרקהכיכר,שלשילחם,קפה,

לאועדייןחמים,יוליימיאלההיוגבינה.ארנקניקמרגרינה,
מזיווונהנינולסרכותמחוץיותרשכבנרלעבוהד.הוצאירנר

העולם.של
עבדתישעמורופא,שלבידיוהופקדובמחנההבריאותענייני
עמוהביאגרמניסניטרנקובנה.היהודיבבית-החוליםבצוותא
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"אוצרבעזרתנייר.עשוייםאגדיםוכמהמלקחייםמספריים,
לטפלעלינוהוטללנו,שניתןהרפואיוהחומרזהכלים"

בבורעבודת·פרןשלימיםמספראחריהחולםי.באסירים
באוהל·המחנה.רופאימשלושתכאחדמעמדליקבעוהחצץ

עלינוההיעצמנובכוחותבית-החולים.אתפתחנוגדולבד
אתנשאנו ,מזוןחילקנוהרצפות,אתשטפנוולשרת.לרפא
לאמרפאהבשבילהעבודות.שארכלאתועשינוהמתיםגופרת
למיטהצמודיםשאינםהחוליםואתבאוהל,מקוםדיהיה

הדשא.עלבחוץבהםומטפליםמקבליםהיינו

ויותר.יורתקלוקלתונעשתהמנת·המזוןפחתהליוםמיום
כרובית.אוכרובשלדלילממרקהורכבההעיקריתהארוהח
חלפומאזאולםבהלה.עוררבמחנההראשוןהמרותמקרה
עומדהמחנהבראשמתים.בלאיוםעברולאחודשים,כמה

מקרבנה,גרמניהיההעוזריםאחדעוזרים.שניולידומפקד
כאןהיההואיהודי.חרשתןאצלכעגלוןשריתימיושכל

לשעברלחמונותניאחריתרהיהיהודים. 2000עלהממונה
האישצנחאשרעדסיבהללאמכההיהלהם."לגמול"כדי

אלינומתגנבהיהלעיתיםרוח·חיים.ללאונשארלרגליו
אתמעלההיההואלבו.עםאשראתומסיחרלים nלבית·ה

מןהעגלה.דוכןעלישבכאשרבקרבנההיפיםהימיםזכר
מצבכיידענובסלחנות,בנונוהגהיהכאשראלינו,היחס

קשה.הגרמנים

נובחשהיהטיפוסימאולףכלבהיההמפקדשלהשניעוזרר
כביכולודאגהסארמאיזוראיכרהיההמחנהמפקדעת.בכל

אחוזהבעלפנימעמידההישלו.במחנהלסדריםיתירהדאגה
רפואהבענייניגםשלו.הופרחיםהכרסתניםביןבגאווההמהלך
ששוחררווהחוליםהיהודים,הרואפיםמןיותרלדבריו,הבין,

הואביקורתו.שבטתחתלעבורנאלצוהעבודהמןעל·יידנר

ממחציתיותרפוסלוהיהלא,ומיותלהמיהאחרוןהפוסקהיה
על·ידינו.שניתנומהעבודההשחרורים

שעותובכלהשתן,בשלפוחיתמחולשהלסבולהתחילוהרוב
קלהשעהשקטראםפעמים. 6-5החוצהרציםהיוהלילה

מןהשינהאתמידדהוחזורתלוןההתרוצצותחיתההכינים,
לבית·הכוחות.שאריתאתמחסלהיהחוסר·השינההעיניים.
ממחנהנשלחכיוסיפרזרעצירפעםנקלעשלנוהחולים

צ'כינהן·דתזההיהבמחננו.העציריםשלרישוםלערוךדאכו
עלםיפרטלנוסיפרהואבדכאו.חבוששניםכמהשישב

דכאולמחנההשתייכושכולםבסביבה,היהדוייםהמחנותכל
מיהו·נקידכאושלהמרכזיהמחנהכילדעת,למדנוהגדול.

הואמשלנו.טוביםבתנאיםחייםהאריהגזעבניוכיזים,
סיכוייםלנרישוכיקרובהמלחמהקץכיאותנו,ועודדניחם

כומרלשדבריואלההיובמו·עינינו.החופשאתלחזות
גוסס.חולהבאוזניומ.דבר
אתוקיבלברשימת·דכאואחדכלנרשםביקורולאחר
היטבתי- 85733-דכאומטעםשליהמספראתמספרו.
מספרבמחנה.שמותעודאיןהפרטי.שמיאתמאשרלזכור

השוט,בהצלפותנענשוכןכןמספרלעבודה,יוצאוכןכן
נשמתו.אתנפחוכןכןומספרלמשכב,נפלרכןכןמספר

לוחות·עץעלמספרינואתשנחרותכןעלעמדמפקד·המחנה
מעיטםרעדותאבותן;הילעיתיםהחזה.·עלאןתםןנתלהקטנים

במחנה.ביקורתלערוךכדידכאושליבותרהגבוהותהרשויות
הצריפים,שארואתהמטבחאתבית-החולים,אתבוחניםהיו

חולקיםעיניהם,ממראהסיפוקמביעים ,המזוןמןטועמים
 ,הוועדהלבואציפושבוביוםומסתלקים.למפקד ·מחמאות

תפוח·אדהמ,נתגלוהקערהוכתרןסמיך,יותרהמרקהיה
מצפיםהכלהיוכןמשוםבשר.נתחאףרליעתיםגריסיםקצת

הרועדות.בואל

חיתההצפירה,נשמעהכאשרבוקר,לפנותוחציבארבע
אנשיםהמח,נה.מנרח•תאתמחריהד"מיסדו"רפאיתצעקה

לפנימתחתכחפרפרותמגיחיםהיוידים,ישנושלאגו,שבורי
שחת·אלהשלמסרפםהמיסודים.מגרשאלואציםהאדמה
יום,אותרשלהמתיםהאנשיםמספרבתוספתבמגרש,ייצבר
שלתכליתוכיאףהמחנה.תושבישלהכוללהמספראתהיוו

מןמשהוגםבמיסדרהיה ,האסיריםהתפקדותהיתההמיסוד

שלוהערביתהבוקרתפילתבבחינתהיהסדריהמהמיסטי.
והפקודותהמגרשעלמופיעהמפקדהיהכאשרמחנה-הריכוז.

האלפיםניצבובאוויר,מנסרותהיוהסר"ו"כובעדום""עמוד
בוקרשעות·באותןמוות.בדממתאחדכגושיחדרתוקים

וקפואבמחהלשניצוקאחדכגוףגושאותונראהאפורות
לשמייםמתחתהאילמתהמיסדרתפילתבעתניסורים.

הסובליםאלפילביןבינינוהקייםבקשרחשנוהחופשיים,
ביארופה.·הריוכזמחנותבכללמוותוהמעונים
לאהמחנה.חייכלשלעמוד·השדרהאתהיווההמיסדר

 .העשרתמנידאתלנוהשוהוא·הו.המיסודאםכיהשעון,
בעתהמיסדר,שלפניהזמןזולתאחרות,שערתידעלאהמחנה
לאלעולםונוגש.דוחקהיהתמידהמיסוד.ולאחרהמיסדר

אתלבלועהשחור,הקפהמעטאתללגוםלהתלבש,זמןנותר
באהיחתההשריקהשכןלצרכםי,להיפנותארהדלילהמרק
מפניהפחד •המיסדראללרוץעליךוההיבמפתיע,תמיד

אתללבושמסיימםיהיושאנשיםעדגדול,כההיההאיחור
תוךהמרקקערתאתמרוקניםאו ,למיסדרריצהתוךבגדהים

ריצה.כיד

שאחדאו ,ממוארתולהגיחכוחלמישהוהיהלאכאשר
נשתרבבכאשרארהחיים,לרשימתבטעותהוכנסהמתים
היולחשבון,התאיםלאבמיסדרוהמנידהבראייםלבידחולה

העמוק,הרבזבתרןשקויעםשעות,עלשעותעומדיםהאלפים
הבוקרממיסדרשיצאוישהטעות.שנתגלתהעדובקו,רבגשם

שעות 18נעמטלימסדר.חוזריםיו·ההעבודהומןלעבודה,
במחנה .והצבותהחלושותרגלהיםעלעומדיםהאנשיםהיו
במיסדרלשכב.אולעדומאםכי-עלי.ולשבתמקוםהיהלא
היו-המטבחאלבתורעומדים,היובעבהדועומדים,היו

הרגישהאברהרגלייםהיולכןשעות.עלשעותעומדים
בנעלי·עץ,המשופשפיםהפצעים:עםהנפוחות,הרגלייםביותר.

תזסרבקיבלהרגלייםמצבבשליציבות.בלאונגררוהתנועעו
לשניגרפוחפןכאילולו,מיוחדיםוהילוךיציבההמחנה
לחו,דהגוףשלהעל~וןהפלג-מתואמםיבלתיפלגים

רבנית·במרפאההחוליםשלהגדולרובםלחו.דוהרגליים
ליסוריםגרםלאבגוףאחראברשוםחרלי·רגליים.היוהחולים

הפצעיםלמוות.העיקריתהסיבההיואףולעיתיםרביםכה
סמרטוטפיסתכלהתרפאו.ולאמוגלהו,העלהמשופשפים

קרובותלעיתיםלרגליו.כיסוימשמשהיהמוצאאדםהשיה
רגליו.אתשיעטוףובלבדהיחידהכותנתואתקורעהיה

אתזירתלרפדהקפואה,ארהמשופשפתהאצבעאתלחבוש
במחנה·האדםזסלהיסודמאדגותאחתחיתהזו-געל·העץ



 411השלםרת

שקחתיכתרבידושלמרתנעלייםזוגבעלשהיהמיהריכוז.
הועשיריםהמאושריםעםנמנהרגליו,אתבהלעטוףכדי

מסתי·הישניםהיוובלילותהנעלייםעלשומירםהיובחמנה.
לראשם.מתחתאותןוים

מארהל·הבדועברמקומראןהחליףשלנובית·החולים
וחדרוןמשלנרקיסרןהרופאים,לנו,הוקצהבצריףלצריף·עץ.

השיגכאשרהמחנה.שלוהתרבותיהפוליטילמרכזהפןזה
עמומסתגריםהיינואלינו.בחשאימכגיסוהיהעתרן,מישהו

הזכרתמהחזית.הדייעותאתלבלועכדיעילוומתנפליםבחדר
לנוניתןשבהזופינהחיתההרופאים,לנו,שעמדההיחידה
היההאחריםהמובניםבכלרגלינו.אתחירותביתרלפשוט
יחפיםהתהלכנוהאחרים,עםרעבנוהשאר.לכלשווהמצבנו

אמניםאמרן.האנשיםלנורחשוכןרעלהשארככלומרופסים
הימיםכלעמליםהיואקדמאיים,תאריםובעלימוריםלשעבר,
לעצמםמוצאיםהיוובערביםמלט,שלובהטענהבחפירה

מסביברוחניתבאווירהלהתחמםכדימועטיםנופשרגעי
האמ·לותלדותמרצהוינאי,פרופסורשבחדרנו.הקטןלתנור

ימינהמוותעדרבעבחשאי,~ליבוסרהיהשלעבר,גרת
הציור.אמנותעללפנינומרצההויהכינים,

מפניו.ערדיראלאאישבמחנה.יומיומילאורחהפןהמוות
המיליםמזכירים.אידהמתיםואתהמרותעלמדבריםאין

המחנה.שלהמיליםבאוצרמצרירתאינןר"נפטר""מורת"
 :אומרהוא ,מרלערלהלןמסוייםשאדםלומראישרוצהכאשר
העבודה ,הקרהסתיראשפך'.'שבקרוב"סבורניארנשפך""הוא

שררו·אתהרףבלידילדלרוהכינים,הלכלזןהרעב,הקהש,
באיחורנזכרואדונינוקצירו.אתהזמןקצריום·ירםתינו.

והחלונהרסוהקיציותהסרכות .יותרחמיםלאוהליםלדאוג
העבדיםעלמעטלתגןתת-קרקעיים,מגוריםמקומותלחפור
באורארהי.שלהנזעםהחורףמפני

מרוסיהיהודיםשלמשלוחיםלמחנה.הגיעוחשדיםאנשים
השורותאתלמלאבארהםמהונגריה.מסלובקיה,הקארפאטית,
המעברהעברות.במקומותהמתיםאתולהחליףהמדולדלות,

לעיתיםמופיעהיההמוותמהיר.היההמוותאלהחייםמן
ומלא·גרףבעלגברהיהשברעותמספרתרדבר.שיבחינובלא

בשומןעצמומזיזהיהבתחילהשעררה.שלכנרנמסאונים
היהולבסוףשריריו,אתמכלההיהלאחר·מכןלעורר,שמתחת
לנכ,ד-גופושלביותרהחיונייםדא.רביםלתוךחדורהרעב

האדםהגיעכאשרהמוח.אל-שבאבריםהרגישואללכליות,
והופךמהרלהדירדרמתחילהיהרזון,שלמסרייםשללב

ומקורוטכני,מונחבחינתהיה"מוסלמן"השםל"מוסלמז",
הדבר,פירושל"מוסלמן"אישהפךאושוויץ,במחנת·ההשמדה

לחםאוכלשהיא,עבודהלכלמוכשרהואאיזאפסו,שכוחותיו
היהדימוסלמזלגבירפה.-z:למ·ללכתעליוכןועלחינם

ארצפויות,בלתימכותבמספרקשה,עבוהדימיבכמה
ואיננו.-קיזtהבשלשול

נמצאושכמוהוה"קאצעט','שלהרגילהטיפוסהיהדמ,רסלמז
ניכרהואאירופה.ברחבימחנות·הריכרזבכלאלפיםעשרות
ובמנטרהכבויותבעיניווההססני,האיטיבהילוכוממרחק
אותר.שאפפההמרותוביזzלררתשלובשוויון·הנפשהקהה,
מכסההיההקלףבגןרעררורקומצומק,רזןומ,נההיהגופר

המשורההשומן,שכבתאזלהמפניוהח•זtופות.עצמותיואת

עלעמוקות.שוחותשתיועיניוהאישי,קלסתרואתאדםלכל

לאחר.אחדשלדכומלאחוידומהאחדומסלמןהיהכז
היה-נפשיתמבחינהגםאםכיגופנית,מבחינהרקלא

 :בעברהיהמהמשנהזהואיןלחברו.דרמההאחדהמרסלמן
אתייבשהרעב-רופאראםמהנדסאםסוחר,ראםפועלאם

אינטלי·אנשיםכולם.אצלנשתווההמחשבהוכושרהמוח

הםומטופשים.מחשבהכבדיבעשרופיקחים,נבוניםגנטיים,

כאשרתקין.באורחולהגיבלהביןבאוזניהם,לקלוטחדלו
חולפתארוכים.רגעיםמקץאךבאההתשובהחיתהנשאלו,
חדלהואבמספרר.ארבשמרמרסלמזשנזכרעדאדרבהשעה

לאיטר,התנהלה~משסביב..דעוייזהעולםעםהמאבקמן
כלאתהרסהרעבשכןבכבדות,והגיבבעצלתייםחשב

ביןה"טלפוניים"הקשריםאתוניתקשלומנגנון·העצבים
בגופו.לאיבראיבר

אדםכשלהמוסלמזשלמצבוההירפואיתמנקודת·ראות
הרוסות,גורפמערכותלכאיטית.גסיהסשלבמצבהנתון
מזתשלהממבעלהמנוךגופווחוםודק,רפהמואץ,שלוהדופק

הפירוריםאתומעכלהוולךדועךהיההואנורמלי.גרףשל
ישcג,רהלהבחיןידענומנסיובנוגופו.חומרשליiדאחררנים

קצועלהנאמנים ·המבשריםהיושלעיתיםסימנים,שלארוכה
עלמימיואתומטילעומדחולההיהכאשר :האדםשלהקרב
-במיטותהקשערימתעלצרכיואתעושהשהיהאוחברו,
מןהאדםמותרשהםהסייגים,ספורים.שימירלכךאותראינו

היהכאשר jקרבשקיצוסימן-פועליםאינםשרבהבהמה,

גילוהילוכוארגורפויציבתהעבודהמזלמרפאההיודיבא
קדימה,נדחקתוהבטןלאחורמוטלהראש :אופיינייםסימנים
שלהשריריםמתחאתאיבדה"לורד" ;ספוריםימירכיידענו

אתלפלותשחדלמי jלדרכויוצאשהואסימןחרט·השדרה,
-בשרואתאכלוכיניםשנחילישעהלהתגר,דארכיניו

למרת.עצמואתמכיןוהואכדאי,העמלשאיזהדברפירוש
כשניורגלייצברתבפניםמרעב,נפוחשרכבהיהחולהכאשר

שתיורקהלילה,במשךברזליואתמאבדהיהעבים,ברלי·עץ
סימן-עיניולבתימתחתלותלויותעררןקטנותשקיות

ה"ברזים",כלפתוחיםכזהחולהאצלקרןב.שהמוותהוא
גםמעטערדתכלההנפיחותעםויחדהכליות,מסננתנפרצה
בברקגםלעיתיםהכרנולמורתהמועמדיםאתאפר.נשמת

חוריהןמתוךפררצרת·ברלטרתהיוהעינייםבעיניהם.הטיפוסי
החדהמבטהיהזהימוחדרבברק·פלדהקר,בנצנוץומבריקות
לנצח.העינייםשנעצמולפניהאחרון

פעמים :שוגרתבדרכיםמרתואתמוצאהיההמחנהאיש

ער.דקםהיהולאהעבדוהבמוקםסבלללאתחתיוכורעהיה
הפינכההשחור,הקפהמזלוגםבצריפו,יושבהואלפעמים
היהפעמיםהקץ.ובאהחזהעלנופלהראש ,מידיונשמטת
היוהתשושבגרףהחייםואיננו.-בשנתוצדועלמסתובב

לאאןבז·רגע.נקרעהיהוהחוטדקיק,חרטכעלתלויים
לעיתיםפעמיו.אתשישמעובלאבית,בנעלי·המרותבאתמיד
ימיםכמשןאיומיםוייוסריםעוויתותתוךארוכה,גסיסהחיתה

האיש.אתגאלשהמרותעדולילות,
עלההעבודה,מזלשחררםהכרחהשיה,העצוריםמסרפ

עצרולאוהמתים-למחצה,הנכיםהחולים,מאותליום.מיום
לפשוטלהתרחץ,האף,אתלקנחרגליהם.עללעמודכוחערד
ק•ז~הגופניתעבודהבחזקתלגביהםהיההכל-הבגדיםאת

המחנהאולםאחרות.עבודותעלכלללדברשלאמניזzרא,
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לפי ·משלמרתהיוהמעסיקותהחברותמחנה·ערבדה.ה~השלנר
-השאלהנשאלהלחולים.ולאעלובדים,רן.מדוסיפקו,גולגולת

יומותויעבדושהיהודיםכןלידימביאיםכיצדןלעשרתמה
רופא·שהיהרוצח,נתןלכןהתשובהאתאחתן'\בערנהבעת

לבית-החוליםהגיעהימיםבאחדהס"ס.שלבמידםילדים
ת,כחזיפניריל·להתיי-צבפאים l'הרעילוציורהאופנועלערכוב

החלבינינווהקשישר,•לפניררח,בשנערכנושלושתנוהצריף.
כןשוכביםולים,בבית·הח :המקובלבנוסחהדר"חאתלקרןא

הכלהבחינותומשארמתר,רכןכןעזנו,כן I'כןחולים,רכן
מהימאנת,ר,אחדכלחקרגערהבקולגמור.בסדרהיה

עלהממונהכרופאהציגעצמואתשלנו.המיוחדתההתמחות
היוםלמחרתשיערוךהודיעהואה.·בסיבבההיודייםהמחנותכל

בדייקנות.יתפקדשהבלודרשבבית·החולים,ביקור
לבית-החוליםבהיכנסוו.,עריזרבלווייתהופיעהיזםלמחרת

עירו·לפניוולצעודבגדהיםאתלפשוטהחוליםכלעלציורה
יקיששכאשרציורה,הרושםהפקידעלהיוולדם.כביוםמים

החולים,כלרגע.~באותרהעובראתבפנקסישרוםמבקלו,
מבהילים,ופצעיםחן,גבחוםבעליומתים-למחצה,חלושים
רזוןבמקלו.מקישהיהוהואהרופא,לפנילעבוראולצו
-מדיגדולפצענקישה,-קפואהרגלבקישח,-מתקדם
בית·אלמספריהם.נרשמוהחוליםממחיצתלמעלהנקהשי.
הנעלייםה"נבחרים".אתעמהליטולעגלהקרבההחולים
גליהוטענהוהעגלהנלקחו,לכשרחלקימרגליהם,חולוצ
ודחפהומלפניםהעגלהאתמשכרביניהםהחזקיםחיים.עצמות
מקץרקעצמם.שלבהלוויהמלוויםכשלההיהומראהמאחור,

נשלחורמשםלתחנת·רכבתהובאושהםנודעימיםיכמה
נחרץ,שגורלםהאנשיםשללסבלותיהםקץבשימםלאושווץי.

פניםהעמיrדרהםמצידם.הרמאניכמעשההגרמניםזאתראו

הללוהאנשיםאתשהביאמיחוכללדזיעיםאינםכאילו
החיים.מןרב.טחמורתההישבוהנוכחי,למצבם

העמו·היערביצרתקפאוהלילהובמשךכפורשררבבקרים
שובנעשיתוהקרקעהשמשלפרקיםמציצההיוםבעשרתקרת.
דלים,בבגדיםלעבודתםיוצאיםהחןהיד'!.ידםוטובענית.רכה
הכניסהעםשניתנההיחיהדהנחרבתגרביים.וללאלבניםללא

ונרקבההזיעהמןשבלתהלאחרמזמן,נקרעהכברלמחנה
מקורהגוף.רועד ,המיסודבמגרשהצוננים,בבקריםהגרף.על

שקאפו.האיבריםקצתמתחממיםלעבוהדההליכהובעת

גרפם.אתלחמםכדיתחבלוותמיניכלממיצאיםהיוהיהדוים•
שקי·המלט.מנייראפודותלעצמםמתקיניםבמלטהעובדים
לעכורה.וויצאיםבשמיכותבהסתרעצמםעוטפיםאחרים

להתכסותסמרטוטלמצואכדיפחי·האשפה,בכלן,נברהאנשים
חקלי·מהןשן,רעשמיכותהיםאתשגזרובוחריםחמהשיבן,

התעטפותעלכעונשכל.לעיניהמחנהבמרכזניתלולובש,
-הפנימיהקזרמלקות.מקבליםהי,והעבודה,בשעתבשמיכה
להבת-החייםשלהכיבויתחלידאתזירזובחוץ,רר,רהק,מרעב,

המחנה.איששלב~רפרעדייןשהבהבההקלושה
בית·רקעעלרחוקות.לעיתיםאןבכיקולנשמעבמחנה
נה:המחאישקטנות.לטרגדיותקרם.מהיה,לאההמוניהקברות.

קבוצתבמחנההיחהאף·על·פי·כןןמירבש.חרבכעץה·הי
נעלייםמחוסרהיחפים.אלההרובבכי.מייבבתשחיתהאנשים,
הרטובבשלגולדשדשיחפות,ברגלייםלמיסודלהופיעו,נאלצ
ומייללים.לרגלמרג'לקופציםהיוהםלקרח.שהפןובבוץ

ומצרפיםלבית-החוליםאותםמכניסיםהיינוראשונהבתקופה
והדברליום,מיוםרבמספרםרלםיאהחולים.מניןאלם,ארת

בבית-החוליםשתימצאהיה,אםורהמיסודלפניעלינו.נאסר
לבית-החולים,ופנהההיהסובלאןהחולים.מלבדחיהנפש

למיסודהקריאהלפניעודסירת-ההצלה.בדפנותהנאחזכטובע
וממרריםת·החרלים·בילחלוןמתחתמתקבציםהיחפיםהיו

עשרותכלפינוהושטוהחוצה,ראשינואתהוצאנואןבבכי.
לבדוידםלעזורלנרניתןבחשאירחמים.בבקשתידייםזוגות
היושערתבמשךשבהם.שרים'לחלמחסהנותניםהריינרמחם,

אתמחזיקיםלשניה,אחתמרגלומרקדיםעומדים ·היחפים
הרגלייםאתומחממים,הארץעלקורסיםבידיהם,רגליהם
מחמתכאב.מייסוריונאנקיםהרףבלימקונניםפהים,בחבל
שלהדופקנסתמים,הרגלייםשלעירקי·הדםהיוהכפור

בתחילההאצבעות.אלהגיעלאהדםוזרםנעלםהיההרגליים
כולה.הרגל-ולאחר-מכןומתרת,מכחילותהאצבעותהרו

הומסלמנים,שאפילונשוא,וללאקשים,כההיוהכאבים
שלהם.המרותשלוותמןתןהתעוררוהחרשים,וקהיהאדישים
היינו,,לםזי,מיוםרבתהובבית-החוליםבמרפאההעבודה

הגזףמןמאוחרת.לילהשעתעדבכרקדמחמשבהעוסקים
שלמים.איבריםכילווכיביםפצעים,,התנגדות.כושרכלניטל

דםלאכאילונראהלעיתיםהרף.בלינפתחומוגלהמורסות
גרמהשריטהכלמרגלה.אםכיהאדם,,בעורקיהזורםהוא

מכלנשפכהומרגלהעליו,נמסהאדםשלגופומוגלתי.לפצע
כדיממעילו,אומרםתנתופלגקורעהיההחולההאיברים.
הנייר.לברשימשהעיקריהחבישהכחומרפצעיו.אתלחבוש
לעיתיםעמנומיטיבהיההגרמני,המטבחעלה,ממונההטבח,
פסיםתקינים·מהייונמהםהסדכר,שקיקינייראתלנורנותן

הרמ·מעטיפותמשדמןניירמקבליםהיינולעיתיםלתחרכשת.
וקושריםהפצעעלמניחיםהיינוהמשומןהנייראתגרינה.
מנתחיםהיינוהמוגלהכיסיאתהסוכר.שקיקישלניירבפסי
לעיתיםואןהם,אףקהוהכאבחרשישכןהרגהע,סמיללא

בשלשול,הניןתח.בשעתמכאבצועקיםהחוליםהיורחוקות
שהיינופחםבעזרתטיפלפרבמחנה,ביותרהנפוצההמחלה
שרופים.מאודי·עץנמר·ידינרמפיקים

מועמדיםעשרותן.מכהמתיםכשערה,החלוים.;בנית·קשהיום

אתשריצי~וידייםאיוובמסדרון.,רר.פ-צהעלמתגוללים
החר·אתלהשכיבאפשרשעליהןמיטותולאהמתיםגופרת
ואיבנולאחדהאחדמןעצרתאובידרצצים~מתראנולים.

בהיותנוסבלם.אתלהקלארלכולםלהרשיעדרךמצואים
להתמסרשהרתבידינוחיתהאילהכללעםכל·כןטרודים
צעיר,נערשלהגדולותר,בעינימבטינתקולפתעליחי.ד
לידםעצרתיר.,אניאתבחוזקהמחבקכשהדאבצדשישב

בנר.שלזרןעותיו.בדעךכבראשרהאב,שללבראתומיששתי
עדנהאהבה,כהןוהשתקפואבירמפנימדשלאהנערעיני
עיניןאתהריםבי,חשהנערהאב.שלו.גורלמפניופחד
נשמטוהואממגדמרפהאןאנילאבי,קרהמהדוקטור, :ל·רשא
איןוכעתהאחרונה,לחרמפתאתמוסרה~הליארצה.מיד
 ...לשבתברחערדלו

לראותאצרהכליהודיות.נשיםשלמשלוחהגיעלמחננו
מהונגריה,נשיםהדירובןהבאות.ביןבשרתיהםמצרירתשמא

בארהןלעבוהד.הנהונשלחובא,רשרריץהמסננתאתשעברו
שמלותולכרשותראשגלוחותרכחרשרת·פבים,גרףצמרקרת·
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אי·לרעותה.אחתבלכזמרכןעלצררה,כלוחסרוארוכות,
-השגיחשלובכיעורההאחתשלכיופיהלהבחיןהיהאפשר

לבושןמתוךכללניכרהלאנשיותןזיקגה.ולאנעוריםלא
לפגינונשיםאםמנתיניםהיינולאמראש,זאתידענוולולא

לחייוהסתגלולאיתנןחזרוחודש·חודשייםכעבורגברים.או
צמחשער·ראשןהגברים.לשמזוגדוהלבהמירותומ.חגה

מהןאחתוכללגרפן,שמלותיהןוהאתימוהתקינורבמר·ידיהן

וגםיותרקלהחיתהעובדתןשלה.האישיבמראהשרבניכרה
רירפת·מראהצעירותגערותונגתלויותר'טובה·הימזרנן

ביניהןהפרידדוקרניתיל .משרבבוצחוקןעיוניותשעינ~הן

העזהכאשריח.דלהיפגשעליהםונאסרהגברים,מחגהוביו
שער·ראשהאתשןבמגלחיםהוירבג,עםבדרביםלבאוראחת

 ,שלגובמרפאהטיפוללקבלכדיקשה.לעדמהארתהומשלחים
הס"ס.שלומ.שגיחהבלוריתבקבוצותאבותהיוהן

הזארחוקות.לעיתיםבמחנהמבקדהיההס"סמטעםהרואפ
עללאסורה-ציורכןומשרםרלים, nבבית·הלנקירןמאדרדאג

יכניסולבלדגליהם,עלכשנעליהםלמרפאהלהיכנסהחולים
פתחלידלא.ארבתרץקדאםלוהיהאיכפתלאברץ.עהמם

לגלגלהחוטים,קשריאתלהתירהאנשיםנאלצוהמרפאה
נעלי·אתולחלוץרכים,לשדכתחליףששימשוחרטי·הבדזלאת
תחבושות·אתiרiרחרלרתהעייפותלרגלייםמעללהורידהם,

"בית·שלהקדלפרוזדורלהיכנסאזודקוהסרמטוטיםהנייד
החוילם",

בעבודה,מתרשליםהיהודיםכירנן·להתלהחלוחבררת·הבנין
מזןנם.שרויכידאףמשתכריםלאינםזחולשהחולימרכיהםכי

אגשיםמאותמתקבציםהחלובסביבהמחנרת·היהרדיםבכל
הי.הו·הע~תודה·לעבו.דהכושראתואיבדולדמסלמניםשנהפוכ

ומספרחדשיםמשלוחיםעודהגיעולאלהידלדל.החלהזית
ביידנמצאהכבדא·רשוריץליום.מזיםוהלךפחתהעובידם
אתלהשימדניתןשםהםתאי·גאזיםערדהיוולאהרוסים,

המםלהיפטרכיצדמשלותכניתהגה Oהס"רואפהמוסלמנים.

המחנהאתהפךהואהמיותר.המשאמןהמחנהאתולשחרר

ואתהח•וליםאתשםלרכזכלומרחולים,שללמחנההרביעי
החלמה,אוניתוחיםמרפא,לצורכיהמחנותמכלהחלושים

לעבודה.ומוכשריםבריאיםלאנשיםש,רבלחרפכםכיד

אחתאללהולידוציורההס"סרופאהופיעאחדברקד
עמדוהאנשיםחלימים.·רהמהחוליםכלאתבמחנההכיכרות
פגיםבהבעתרחינו.מכפרד,מכחילכשגרפםבכיכרעירומים

ואחדאחדכלברחןהרופאהחלהאדםבגרףגדול"מבין"של
המראהלפימשפטראתמוציאהיהכרגילבפנקסו.ורושםמהם

החייםהשלדיםמןאחדכלהמזדקרות.העצמותולפיהכללי
היה :במותניוכותרשעדייןאדםפנילהעימדהשתדלהללי
השרי·מעטאתמותחהחזה,מלואאורידנרשםראשו,אתזוקף

ומסרגלהואחזקעדייןכיהרופאיחשובלמעןלו,שנותרווים
צריפיאתשחרדרלים, nבית·האתרוקןהואיוםנאותרלעבו.ד

השברהלשםהרבכואישמאותמשלרשולמלעההמחלימים,
ארבע.מספרלמנתה

ש;ב nלה-היניתןהגרמנים,ארתנרשרימוהתרמיותכלאחדי
ראף·על·פי·כןמפיהם,היוצאתמלהלשרםערדנאמיןשלא

ימצאושב;כזהמחנהקייםבאמתשאl/בלפיתוי,הלבבכנע

שלהקהשמצבםשאמיותר'טובוטיפולמרפאהא:גישם
חומדלהאשירשאיןהכהרלכללהביאםבחזיתותהגרמנים

הפליגוהיכןעדהעלום'וזכתשלמראהוכזה,במצבאנושי
שלבמציאותוממאיניםהתיזלנרהרואפים,אנו'אףבמעשיהם.

עמדהמכונית·משאשלו.הריופיובמטרותמחנה·החולים
החלטתיארבע.מספרלמחנההחוליםאתבקבוצותלהעביר
הנעשהעלמקרובלעומדכדיחולים,שלקבוצהללוותמרצוני

המוכניתמקוןמ,והיכןנדאהדו,אכיצדהמדש,במחנה·החרלים

לשבנראה,·מפדרצעירשכבלידיעצמות.שלגלהועמסה
מבעדבצבצוהגלןירתוהעצמותקופאותהיושרגליופrרפסרר,

קופאים.ואיבריםמפצעיםסבלהמאנשיםאחדכלהרקוב.לעוד
המחנה.בכלנשמעוהרלחרציםהדחוסיםשלוהצעקותהיללות

כאשדלשמיםי.הזועקפרתתים nלקבד·אדמתהמכרנית·המשא
השעה,מחציתשלנסיעהלאחדארבע,מספרלמחנההגענו
המכוניתלידגוססים.וכמהמתיםשניבמכוניתנמצאוכבד

כחפאיעצמםר·הציגאנשרגרף,בעליגבריםשלקר.בצההופיהע

ושואלאותרתרקדוהחילרתיביניהםהקשישאלפניתיהמחנה.
ותמרי·בדברמהמספקת,בכמרתתרופותבידיהםמצריותאם

השיבדו,אמזרן.תזספתלחוליםנותניםאםמכישרים,חביהש,
עציר,ררKפשהעארתהכ.י~חתא b'דציני,נחירךשאלרתיעל

כלום,להםאיןסביבו.המתרחשאתתופסשאינורמסכן,תמים
יותרוגרועועט•מאצלםהמזרןגםרלים. nיבת·ולאתרופותלא

אחדים.במחנותמאשד

שאלתי. " 1אצלכםהתוליםרדל·בגערהל"רמה
עדוצפופים,חשויכםצריפיםברתןאותםמשכיבים"אנו

הבאים",למשולחיםמקומםאתומפניםמתקדריםהםאשד
זהבמחנההכל.לינתחוררהרופאעםהדבריםמחילופי

לשובע,אוכליםהיוהראשוניםומתים.חייםאנשים"חיו"
ב·ערדחמוסר,ייעדוםא~זינםנ~יםבבגדיםימתילשביםעובדים,

ורפנסהעבודהמספקיםוהיונשמתםאתנופחיםהיושהאחדים

מהונגריהבדובםורפאים,מארבעיםה·למעלבחיים.שהיולאלה
אצל-וו.עסקולאנרכן,יותראר-הועסקורצ'רכסל.רבקיה,

עשרותכהמבמחנההתגוררוהחפאיםמלבדחולים.אלפיכמה
עמלהזריחידהקברנים.ויחידתקארפסטבחים,גושים,ראשי
מתוךלשאתנאלצואנשיה,בשפע.מז,רנהאתקיבלהאךקשה

עגלות,עללהטעינםליום,מתיםמחמישיםלמעלההצריפים
הגריוות.אתולקר.בוהרברותאתלחפורהעגלות,אתלמשוך

שחיכוהחוליםבשמחהאותיקיבלולמנתה,חזרתיאכשר
שהפעםהארמנה,אתבלבםחיזקשרביעצםהבא. nר·למשל

מסרתילחברילהתרפא.ונסעיםהםרכיאזתם,מדכ,יםאיןשרב

שבעיניהרגעתי,החוליםאתנסיעתי.עלמדרייקדין·רתשבון
קלותוברגלייםליהאמינוהםהרופאים.ואתהמחנהאתדאיתי
לאראםרנ-שלבמחנהנשאריםהיואםהמכרנ·ית.עלעלויותר

התקררה.חסרמצבםבשלממילאנחרץגורלם-

כזו,במידהדכאושלמחנרת·היהרדיםכלנידלדלרבדצמבר
למזגהאנשים,אתלערבבהחליטההראשיתשהמפקדהעד

הוצאושלנו 2מס'ממחנה .הכוללמספרםאתולצמצםמחברת
בגנרללאי·שםונשלחוכביכול,בריאים,יהודיםמאותכמה

אמותכהמרקנותרובמחנהבמכדרת·המלח.לעבודההציבי,

ורופאים.שירותאנשיכעשרהעמהםיוחדונכים,חולים

מנפיחששו ,להישארלהםהותרואשרבריאים,שהיוהמעטים
התרוקן.המחנההם.אףוהלכוהחולים,עםגורלשותפות

המתח.מןקמעההתפרקנוהעבודה.פחתההרופאים,אצלנו,גם

מקצהטיוליםעורכיםהיינוהיפיםהחורפייםבלילות·הירח
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את .עמוקהשינהוישניםנרדמיםואחר·כןקצהו,ועדהמחנה

עו.דלשאתהיהאי·אפשרהאחרוניםהחודשיםשלהמתח

ונרגענן..ינחנוהקשהודה·העבכשפסקה

בערבנכנסהמפקדיםאחדהמול.דחגאתגחגוהגרמנים
 rבברכ,החוליםאתובירךבית·החולים' Jשלהםראש·השנה

לנר.להציקא,להגרמניםו-השתלדהגתבמייוהמהרי.החלהמ
בשבילהרגילמןטובמרקלהכיןומ.טבחעלציורהור.א

"לריטע")בתוארלראשונהזכינוהימים(באותםה"אנשים"
הנשים,שלהמחנהשעריאתשעתייםלמשךלפתוחוהורהי
בחדר-המכבסהנשים.בחברתקלהש~הה"אנשים"יבלולמען
 .להתחילבמהידעוולאוהגבריםהנשיםיחדקבצןבתהגדול
והרגליים-לרקודהולאה,מהםהשירהאן-יחדלשירניסו

בפזמוניםופצחכלוט,שיכורפלוגה,מפקדנכנסוהנהמסרבות,
מבושה.להטךהנשיםשפניעדגסותובדיחות
בשו·שדכניםנשארויהודיםאלפיכהמחוסל. 2מס'מחנה

למחנהועברועקרוהושארלמחנהשבסמוךהעמוקותחרת
אתהמחנה,רכושכלאתהעברנולעגלותרתומים 7.מס'

נטלנולעצמנו,אשרשומרינו.שלמחסן·הנשקואתהחפצים
לביתנועברנווכןקערות·החימרואתהשמיכותאתו,עמנ

בפניםאןלמשנהו,מנחהכלדמהחציוניתמבחינההדחש.

אסירים mופמלייות,המפקדלו.מיוחדתברוחמחנהכלנבדל
מחנהלכלשיוואלהiגורמיםשני-במחנההשתכנואשר
זהמולזהניצבראלהגורמיםששניאףהמיוח.דאופיואת

הסתגלותואףהדדיתהשפעהקיימתחיתההריכאויבים,
בינהי.םמתמדת

ועברואחרות,מארצותבאו 7מס'במחנהשישבוההיוידם,

אותםשהנהיגיהגרמניםמשלבר.לחלדטיןשונהדרן·יסורים
נחותלגזעהשתייכואןכשלנר,הגרמניםאותםהיוכהעד

ראשי·משלו,קאפוס :משלועובדיםסגלהיהמחנהלכליותר.
מאנשיאחדכלורןפאים.ספריםסנדלרים,וטבחים,גוש

במחנה,בעובהדשוהעסקשמוםורקאןבחייםנשארהקבוצה

שללוכאשריאבדנה.לבללעבדותובשיניונצמדההיורחא
היה Iכספראךכסנדלרבמקצוישלעסוקהאפשרותאתאמדם
בעםדת·פרן.נשמתואתנפזח,ולבידהאתאתליטי~לעליו

שלבוהחדשיםהאדוניםהחלוהחדשלמחנההגענוכאשר
עםהשגענךמאחרכיחודובמורת·רזח,בחדשעלינולהביט
החלוהם"שלו".ליהודיםדואגמפקדכלוהלאמשלונ,מפקד

מוניםהיוהזדמנות,ובכל"עמrןותההם",אידובמפנילחשוש

לעצמםשרכשוהזכויותואתהארגונייםכשרובו-תיחםאת
 7.מס'מחנהלמעןבעבודתם

במחנן;התהלךמסוכן,פליליופושעטהוראריומ.חנה,ראש
עללבןסיפרהר~שרבה.דהי:פרןתו.כגפשיתשמ,הס,אכר~ה

לפנירק"הנ,הארמ.שיעצרני",דבר"איןהגופנית.גבררתן,
יהיהואםהמחנה,מיהודיכהמבמו·ידיתליתישבוערתכהמ
תליות".יהיושוב-בכןצורן

צריפיםלתוךמקרוב,שבאוהיהודיםמאותכמהאותנו,דחקו
לאורחיםזהתקינםאותםטאטאשמלאן·המורתרמרזקנים,קרים

תלויהגגשכבנו,הימיםיוכלמלאכהבשוםעסקונלאחדשים.
שקיבלנוהלחםמעטבאוויר,ופפות,מתנוהרגלייםראישנומעל
גומעיםהיינובצריףלנושנתנוהדלילהרמקואתעבש,היה

ביצותהשתרעוובחוץנשבר,הכופרלמשכבנו.וחוזריםבחופזה

ולשכבלשכב-אחתתשוקהאןאזקיננהבלבעמוקות.

לשימכות.מתחתלהגיחולא
גםיותר.ונאהגדולההי 7מס'שבמחנהבית-החולים

ביוםשערתמסרפמשלנו.שוניםהיוהחוליםקבלתסידורי
אםגםהדלתות,ריבסגרהשעהבבדאוחסל.-לקבלהנקבעו
שהשגיחשומרניצבבפתחבחוץ.·יין 1עחיכוחוליםע·ז~רות

היהכןרם-רמשברץ,הבןשדבקבנעלייםייכנסדלבלהרףבלא

אםכיהרופא,שלטלאכאןונרצץ.נקיתמידבית-החולים
החולים.לשלוםמאשריותררלנקיוןלסדרדאגאשרהקאפו,
לותיםקבלתחיתתלאהם"םרופאלהופיענהגשבהםבימים
החד·לסדריםהסתגלנובקרשיבקירן.מרובהבהיקוהכלכלל,
הממונהנוםקרובותלעיתיםהתנגשנוהראשןוובזמןשים,

רובאתשבילהןערמומימומלחנגרי.הויידידוי.הקאפו,עלינו,
בית·אנשיבעיניחןנשאנולאהליטאים,אנו,בפאריס.ימיו

החולים.

הרפואייםהענייניםבכלהממשיתהסמכותבעלהסאניטר

אהבהכבדואתנפשית.יציבותכלובסולצעירם"ס rקצהיה
היהרלים nלבית·הריצהתוךככנםשהיהאימתרכלמאדו,
בקולולצעוקברגלינולרוקענו, ttוקממלאולהזדקףעלינו
כאשרדת mמיהגאהמפיקהיהפעםונבל " tדום"עמוד :רם
גיים mהרצרכיו 111"להמשיךומצררהידואתלערמונתמניףהיה
הלצותהשמחט,משחקאתחיבבהאולמדי.צנעויםהיו

היהמיניתהלצהכללשובעאיררטי.תרכךנעלימליםומשחקי
נערהיההאזרחייםי·בחיידמעות.זלגועויניומהנאהמתמוגג
ונטייתואהבתוידיעותוי,אתשאבשםבבית·מרקחת,שליח
לאסוןרגםלתועלתגםחיתהלרפואהחיבתוהרפואה.למדעי

גלחההתעניינותגילהשהוא ,נכןהיההטובלבית-החולים.
ראכמם,דבר.יחסרלאשלושבמחנהתמידושאףהאחריםמן

ובחומרי·במכשיריםופרת,.בתרהיטבמצריידהיההמחנה

אלום . 2מם'במחנהעינינוראושלאהוסגיםמן-חבישה
בענייניםהמידהעליתרחוסמואתתחבשהואנכןהיההרע

היה-שלו«"החלושהביותר.קלושמושגבהםלוהיהשלא

במרפאה,עשויםאתםאשראתגדלוה.כירורגיה"היא-אומר
אצבעותכריתתמרגלה,כיסיפתיחתילידם.משחקזההרי

עניין.זה-ה mפתבטןכירורגיה.אינהזר-מקררשקפאו

נריאםשדרכהפותחהנסןבקי,חתןלראות.ורצהאביזאת
אצלילראותרוצהאניכאלהניתוחיםניוחח.זהו-המעיים
ידעו"למען-צועקהיה-מה"ריחילנתחעליכםבמחנה.

הרופאיםוכיגחלים,ניתוחיםמבצעיםבמחנהשאצליהכל
קרמה".שיעורבעלימנתחיםהםשלי

עלוהתפשהטלצריףמצריףמקפצתחיתה,הטיפוסמחלת
להיכנסמסרביםהחוליםהיורביםימיםו..כולהמחניהפני

אלזרכםמשרכיםהיושיכוריםובצעדיבמיטה,ולשכב
אתעמהםברשאיםהיוהרופא,נעצתלשאלוכידומ.ראפה

המצרפותהעינייםאת ,ץ mהמכאב·הראשואתהגברההחרם

פקדתהברכייםהיוכאשרהאדומים.כתמי·העורואתדם

לים mמזהאנשיםהיר,אזרקלמשרד,עודמסרבותוהרגליים
כמרשכניהםלביןהגגביןנדחקיםוהיוהקריםהצריפיםלתוך
-הקישםקרשי·העץאלתרקים-ר-וכןנרתיק,לתוך

ההכרה.לאיבודעדלקחוחממשיכים
בבגדיםהטיופס.למגיפתטרףנפלבמחנהאדםכלכמעט
שפנייאלאמחוליו,קםהיה ,.למשכבנופלאדםהיהשבהם

האנשים,הגיחוכמסוממיםמשהיו.וחירוריםכדחשיםבעשר
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התת·קדקעייםהצריפיםמרתדהמם,הידפתהכבדשהמחלה

שרחצוכמינראווהםהחריףאבודממצצמותעינהיםהאפלים,

טיפתהצריפים.שלובצנחהבחרםעשן,ושלזיעהשלברמחץ

הרעבאתלשנןבמההיהולאנאכלה,שגברףהאחרונהה'זtזמן

ההחלמה.עםהבאהחולני

במצרכיםדלאןבתבלינים,עשיריהההמטבחשלהמחסן
רמתרבויםטעימיםמיםעשויהיההמרקלקירם.הדורשים

עדןמשולליםשהיואלאהתיאבון,אתמעודדיםשהיוהיטב,
כלוחוטפיםאשפהבכלמחטטיםהיוכענבריםכלשהו.תזונתי

מזי·דעבככלביםולבלעו.בשינייםלסחבןכדידבד·פסולת

וז..ואפיםוהיוהמטבחלחלונותמתחתרמחרחיםהאנשיםהיו

 7דדרי·הבישומתוןבוקעיםשהיןהחריפיםהריחותאתלקרבם

יצרז..הונעמחלה,כלכלאחדהתבלינים.ריחשופעימהיםשל
האנשיםהיוהדליםוכחותהיםובאשריתיותר,חדהחיים

מחלתעלשגברוהחוליםדובמזון.שלפירודכלעלנאבקים

שדודיםד·מכן nלאקצרזמןנפלומרתליים,וקמוהטיפוס

 Uיהקבדבעגלתחיתהביוומיןםמדיהרעב.עםהנואשבמאבק

לעייהפ.עומסהיוצאת

היויהודי.שלחדשטיופסלראשונהגפשנו 7מס'בחמנה
יוון,מיהדותדליםשרידיםמסלרניקי,יהודיםעשרותאלה

 J/ 'הסבל .לכאןשנתגלגלועדאבירופה,המחנותבכלשהגתוללו

וואהמגיפות,בכלחלוהגיהנום,מדודיכלאתעבדולשעבד

 iiהמחנחייהטיפוס.מחלתמפניאוהגרנמיםמפניעודפחדו

המסירותדגשאתבקרבםלכבותו·הצליחלאהממושכים
 • 1נתקכאשדהלב.מןהנובעתלחברו,אדםבין•שהחברית

כאשרלו.ודואגיםלשלוומחוקריםהיובמתלה,המםמישהז
אותוקובריםהיולאלעולמו'הולןחבורתםמבניאחדהיה

 • 1ביו oההםמיוח.דבקבראורתמטמיניםאלאההמוני,בקבר

 ljלאשישיםשתמוןבנן,ההךךיתוהנאמנותהסרליךךיןתאת

לדבוקעליהםכןרעלעשרות,נמהאןנורתויווניםודיםייה
בחיים.יישארהזההקומץשלפחותולהשתדלברעהו,האחד

ןנאקפר.גושכראשי·שימשהללוהיווניםהיהודיםמןחלק

היובוקרמדיהמחנה.שלהחבדה·קדישא·-האחדחלקם
עלאותםומסים·עהיממה,במשךשנצטבדזהמתיםאתאוספים
בעתלמחנה.מתרץאלאותםומוליכיםופנית.הךן·אהעגלה
 7נ/ולהתלוצץלשירלצחוק,חדליםהיזלאבמלאכתםשעסקו

המסחרהיהשלהםהתעלוליםאחדהמתים.ועלהמוות
קברלןמציעיםהיווסיגריותככד·לחםתמררת :בקברים
כאשד .השארכלעםלהידחקעליךהא·ילאלמעןמיוחד'

לרופא,מבטיחיםהיוטיפול,קבלתלשםאלינובאיםהיו
תשכב"אצלנומיוח.דמקרם·קברהרמצרר,מזיחדיחסתמורת
מעלה".כלפניופניךעצמןעם"יחד-אומדיםהיו-כגניד"

 ·האפהמחנה.שלהגבריםהיואלהובריאיםצזיריםאנשים
 ך,,;;•אמיותרנוחותכאןהידהנשיםעםפניםלהתראותשרויות

נפגשושבהםמפורזיםאזוריםהיומצוייםכאן . 2מס'במחנה

במטבחושבמחנה,במכבסהבצוותא.בילוילשםנשיםעםגברים

ביניהםמחליפיםוהנשיםהגבריםהיזהחמים,המיםדודוליד
שכחוהנשים,בזרועותחבוקיםבהירתםערגה.מלאימבטים

השעהכינזכרותהיושהנשיםעדמצוייםהםהיכןהגברים

זןוגוכלובהין.בתוךשובומתכנסותבורחותהויומאוחדת
להיראותהשתדלוהגבריםלנישואין.הבטחותהוחלפוזיווגים,

התקיןאשדחדש·זהב,במחנהגילוהם .הנ·ז.,יםלפגינאים
אתהמתים.מפיותעוקדיםשהיוהזהבמשיניטבעותלמענם

לנשים.מעניקיםהיוהטבעות

היובאN.כרתתיהםנכסים.בעליהיוומ.חנהשלהגברים
ננגספעםחהב.סיגריותלחם,שלגדולותכמיררתמצוירת
יוונילדאש·גושמדנהואנילירגילה ' Tמלודרופאאצלי
מרקקערתיוםבכלמקבלהואתמורתםשבפיו.הזהבשיניאת

המוצלחת.העיסקהעלשמחוהואכתוספת.סמיך

היינושלמיםלילותרמזי·דעב.קדיםימיםעלינובאושוב
מתחממיםוהיינוהדקות,השמיכותבתוךמקופליםשרכבים

רהדענ,הוקדמחתמלדת.נפחהחלוהרגלייםפינו.בהבל
 .מיםמתמלאותלעינייםשמסביבהשקיקיותהיוהלילהובמשך
היה.תלשמיכות,מתחתמגיחיםהייונאסשדהקדים,בבקרים

עלבאצבעלחיצה-הראשונהמודעתהבלתי 1 ..גו~תנועת
השקערוריתאםלהיווכח,אדםביקשזרבדרןהקרסול.עצם

שהחריףככללא.ואהלילהבמשךהתעמקההנופחותשבדגליו
העורגונפו.שלובבידוקתת,ובננווית uהרכיבוכןהרעב,

היחסומקומט.דפהמשדתבבהויהלעצומת,מעלנרפדהחל
היחסהיהתמידלאחולפים.במצבי·רוחתלויהיההגוףאל
אתממששהייתילפעמיםחולה.ילדשלגופוכאלהגוףאל

זד.מישךן.,שלאלאהםשלילאכאילווהרגליים,הידיים
בשוויון·נפשרמתזבנןמהצדאניעומדכאילוליהיהנדמה

חיי.תמציתשלהאטיתובהתנדפותגופיברזון

וגרפיאח,תישרתבבחינתהייתיעצמיאניאכילוזהיהה

היאכיצדידיאתרתפסהייתיכאשדאחרת.ישרת-ש mהכ

גופוארביאםכיהיו,שלילאכאילואיבריפניעלגולשת
בקד·חףלפתצמרומרתהיתה-שלילים mהמןחולהשל

רבותכהשנים 1לזדליהפןשגופיהדבראירעכיצדקפתי.

 1הפירודבאוהנהיח,דהיינו

המצבעלמשמחות·לבחדשותאלינוהגיעולגדרמעבד
לנעוהחלהושבבכופרשקפהאהמערביתהחזיתבחזיתות.
אתפתחנובדכאו.שמשזיםהיהבאפריל 29ה"ממקומה.

לדלתמבעדהציצההשמשהצריף.אתלאווררכדיהדלת
צרודהדרגשים.ביןהרצפהעלבהירמלבןוציידההפתוחה
אנשיםדאיתילפתחמבעדהדממה.אתפתאוםקרעמקלע

התילאלנדבקואנשים .הגדרעדאםתאניגםרצתירצים.
עמחהס"סשלגמדל-השמיהרלידוחם.·כבכלוצעקוהדוקרני

רעהו,צווארעלאישנפלואנשיםאמריקאים.חייליםבהע•אד
היהודיםל·אורצתיהגדראתעזבתיוצרחו.התנשקוהתחבקו,
אנחנו"יהזדים, :וצעקתיהקטןהריקבריבועעמדתישבצריף.

הקדשיםומעלהדרגשיםשפתאלהתקרבוראשיםחופשיים".
קרועותעינייםאדישים,ומבטיםשקועותעינייםאליהציצו

עםלצריףנכנסתיכאשדמר,אשך.נוצצותועינייםמתהדמה
אותםניתקהלאבשורתיהרמק.בלגימתעסוקיםייייהב·זzזרה

החלוקעריותהיםאתללקקסיימוסאשר .הלדילהמרקמן
חופשיים,"אנחנו :שןבצעקתיאמדתי.מהלאיטםתופסים

מדועשמעוני.לאר,אליניחשבתי "!חופשייםאנחנויהודים,
כהשכיםלהמצפיםשאגרלבשורה,כל·כךהםאדישיםזה

הייאשו.אתדאיתיבעיניהםרבותן

נצנצההיבשיםבומחותיהםאבלאותם,העידוצעקזתי

מדי.מאזחד-בלבדאחתמחשבה



סגלא.ד"ר

דאגארליד·הריגוז nבמחנוהרפואיהמצב
(לנדסברג-קאופרינג)

-לערןאישמאותוחמשאלפיים-לדאכארהמגורשיםמבין
הימיםארבעתבתהנסיעהבעתובצמאברעבבדרן,אחדיםמתו

לפה.מפהוהמלאיםדוקרניבתילהחסומיםקררנרת·הבקרבתרן
ד"רמשבץ·לבהכבשיעלמתקארפרינגהסופיתבתחנה

השחרוררעדמאזבגיטר.גםבמקצועועשבדכיאמיבלרמנטל,

שלקודרתתקופהבמחנרת·הריכרזחיתה 1945באפריל-29ב
אתבצפרניהםטורפיםבצואםת,התגוללוהאנשיםמיאוס.חיי

מרעב,עליהםנטרפהרביםשלדעתםכינים.האכולעררם
בוררתמתוןרקוביםברלברסיןקליפותזלילתלידישהביאם
היהשבקרבנהלזרסרן,ו.ד"רמתכזאתאיומהמיתהאשפה.
השערתארבע·עשרהבתעברדת·הפרן ..עצביםלמחלותדרצנט

ההליכהנירם,פעמייםבמיפקדהממושכתהעמדיהביממה,

הכותנותהרגליים,אתקשרתשפצעובנעלי·עץשערתבמשך
במשךלהחליפםאפשרותללאשלבשרהמזוהמיםוהתחתונים

שמתחתכןדכיעדהגרףעלששרצוהכיניםמגיפתחודשים,
רקל,רהקלהזעוםוהמזרןהרעבהערר,נראהלאלשכבת-כינים

הגיהנרםשלהמורעלתוהאווירהאלהכל-במעייםשחיבל
למאותיהם.לגרועהתחילוהגיטרששרדיילכןגרמוהנאצי

עשרקשיםשלשוליםוערר.מעייםמחלותבעיקרהיוהמחלות
היהשלאמשרםיותרערדגברהסבלהגופות.בשיירישמרת
אחדממשרעוליםמטפסיםהיווהחוליםבבתי·השימרשמקרם
עדהתבררנופי·הטבעתאתהסוגריםהשריריםחברו.גביעל
מחלות·בהליכתם.גםצואהמטיליםהיושהאנשיםכןכדי

המלוכלכותוהצפונייםכרסמוהכינים :זיהוםמתוןבארהערר
הרגלייםאתקשרתפצעוהנעליים ;בפצעיםגירדווברפשבמלט
מזדהמיםהפצעיםהיובחמרי·חבישהחוסרובשלהעבודה,בזמן

מרגלהומלאימימדיםבעלי(קארברנקרלים)גחלירתוהופכים
מסיריםהיינולפעמיםשלרם.בימיראינולאשכמרתםסרוחה,

מוג·דלקותמעללאגדים,תחליףששימשומלרכלן,ניירפסי
תולעיםומצאנונורא,סרחרןשהעלו(פלגמרנרת),נרחבותלתירת
 :אימתהבכלנתגלתהאחתעובדההפצע.עלזוחלותלכנרת
דלקתכגרןאחרת,מחלהכלשלארמעייםמחלתשלהצירוף
קטלני.היהשהיא,צררהבכלמוגלתיתעררדלקתעםריאות,

אףעלבחייםלהישארסיכוייםלוהיובלבדבמעירשחלהמי
היהבמעירלקהולאבקרברנלארבפלגמרנהשחלהמי ;הרעב

החיידקיםברחוכאילו-גדולהבמהירותאפילולפעמיםמבריא,
שסארנומיואילושדזף·רעב,שלד·אדםשלזרצחיחהמקרקע

שרםלוחיתהלאבבת·אחת,הפגעיםמשנילסבוללוגרם
רבים.היוכאלהואומללים-ממררתהצלה
רמפרררנקרלרזהמעייםמדלקתמדלקת·ריארת,מרותמקריהיו
הבהרות.בטיפוסחלורביםקשה.

שנגרםבין·השמשרתעררררן·חיתהכלליתכמעטמגיפהצררת
החוזריםהיהודיםהעצורםיבמזרן. "א"ריטאמיןחוסרעל·ידי

צעדוכיאםזה,אתזהכמעטראולאמהעבודההשמשותבין

כירוןרצח,מכרתרביםיהודיםקיבלוזרמסיבהאחת.בשררה
בנרגשיםהדרושהבמהירותמבחיניםהיולאשער·המחנהשליד

הראש.מעלהכובעבהסרתמאחריםוהיוובדרגותיהםהנאצים

 :פרימיטיביתבתרופהלהשתמשניסינוהרופאים,אנחנו,
השרינו ;ואשוחאורןמחטימשםלנראר.הביביערותהעובדים

משמשיםמי·המישרההיומספרימיםולאחרחמיםבמיםאותם
בדיהשתמשנוזרבתרופהבין·השמשרת.עררררן·לחולישיקרי

הרושםלנרוהיהברצוןרובםקיבלרההמרטעמהאףעלרחבה.

ניכרת.הטבהשהושגה

השתמשנורפלגמרנרתמוגלתייםפצעיםשלרביםבמקרים
מתרפאיםהיוהפצעיםהדלקת.שטחעללזרייהלבזבסוכר

צריךשסוכרהיהת,הצרהאןיתירות.צלקותוללאמהרדי
כרוכהחיתהנחרץוקבלתובגבינההמחנהאללהכניסהיה

אכזריות.מכרתבסכנתאףפעמיםגדולים,בקשיים

ביערעבדיהודימא.דחמורהכרויהשלאחדמקרהליזכור
הארשעםלתוכונפלהתכופפותוכדיותרןרותחתזפתדןדליד

אי·שבמחנההמרפאהאלרהביארהרמשםכשהרציארהרלמטה.
נחרשתלסירדרמההיההראשבתררי·פנים.להבחיןהיהאפשר
התעורררכיתקנהלושאיןנטרחהייתיחבורות.ומלאאדומה

פאראפיןובקבוקשמן·דגיםבקבוקלקבלהצלחנולחלוטין.
שלרשהמשןזרתמיסהרוויותתחבושותרעשינוערבבנונוזל,

ואףלגמריהאישהחליםהרבלאשרנושבוערת.ארבעהאו
נפגע.לאארר·עיניר

האדמה,במאורותרחבת-ממדים.היתהבכללהתחלואה

עלהכשהחרםרקלשכבהיהמותרחולים","צריפישנקראו
הרצאהבסכנתכרוכהחיתהשםהשכיבהמעלות. 38על

ומקרר.מרעבהחוליםגוועובר ,) 4מס'(מחנהלמחנה·המררת
הצריפיםמןמוציאיםהיובוקרמדימא.דגדולהחיתההתמרתה

לשםהדלתלידאותןוהניחר"פתאום",שמתראנשיםשלגופרת
הסיעובריאי·בשרצעיריםשאוקראיניםבעגלות-י,דאיסוף
עמקויםקברותלתוךה"מטען"אתמהןהושליכואותן

משותפים.

העליוןהשליטאבלרפואי,שירותקייםההירשמיבאורח
"אקצירת"לעשרתהחוליםצריפיאללבראשנהגנאצירופאהיה

לשםהחוליםמביןאיש 150-100פעםבכללבחור-משלו
המרות.מחנה , 4מס'למחנההעברםת

- 17.10.44נירם-ל 11זאלקסאלחנןד"רשלמרתואחרי
דר,פאוי.השיחתש,לראזכריןב.ד"ראתנאציןפא,ןא,רתרמינה

סרגעםנימנולאאם-החוליםאלשיחסרלומר,קשה
וידידוחברוביניהםהרופאים,ולחבריו-המיוחסה"קאפר"
כלליעםאחדמיהדבקנהתמידעלהלזרסרן,ד"רהוותיק

שליחסרערםוהקולגיאליתהמקצעויתהרפואית .האתיקה
לצרה.אחיםליהודיםיהודי



"שלמרת

בידהתאבדרחישלמקריםבדאכאוהיולאהרבהסבלאףעל
ואמר .פסי·הרכבתעלחייואתקיפחאחדצעירהגיסו.יוצאי

הוכח.לאהדבראבלתחילה,בכוונהזאתשעשה

המחוננתליסאהידותשלאופהיעלשהעדימשהוההי

בחורףהובאודאכאושבאיזורהמחנותלאותםעקשנית.בחיוניות

מערבומארצותמהולנדמהונגרהי,יהדויםהמוני 1944/45

 ,נאיםהיומלבושיהםמתבוללים.היודיםדובםאחרות,אירופה

417 

משנסילדאדלםבסחרן,ומביעירעננםיפנהים ,סובתזונתםמצב
המר,חישהתמוטטודאכוcו,למשטרשועבדוהוםבגדהיםמהם
בהםקצרהומוותהתנגדות,חסדיעלובםי,ליצוריםמדיהפכו
ליטא.בהידוימאשדגדוהליותרהרבהבהמירותרחמיםבלי

-יותרחזקההתנגדותבעליהידליטאשהידדידשוםההי
ומשדםהידותםעללמותהולכיםהםכישדיעומשוםכנראה

שיראל.בנצחהאמונהגחלתלחשהשגליכם



יליומאיר

הרבהשעזרןמעטום

רצתמעשידמים,פוערתבתרןהאירם,הנאציבצבתלכודים

"מנין :עיניהםהמיאושיםליטאיהודינשאררצופים,וטבח
התו·אלהמבטיםיונפושתחילההיה,טבעי " l'הישועהתבאו
אדי·שלויםפרועה-שנאהמסביבואולםהמקמויים,שבים
לשעברידידיםארלעבודהתבויםמתמרל·שלשרם,שכניםשרת.

א 7ני ,לעזרוורצוןבסבלהשתתפותגילן.מעטיםהכזיבו.-
עלההאלהלמעטיםהודרתואמנם,מהנעשה.להתעלםיכלו
נחשולאתלעבורוילדים,מבוגריםמעטים,לאידידר,םבייד

בחיים.ולהישארההשמדה
מאורגנותכנופיותעל·ידיבעיקרשברצעההיהודים,השמדת

מכרנת·ההרגלשירותעצמםאתהעמידואשרליטאים,של
אופיושאורליקובנההגדולותבעריםבתחילהנשאההנאצית,

האוב·שלטוטאליתכהשמדהנתקבלהולאפרגרום·דמיםשל
הגיטארתהקמתעלהפרסום :מזהיתירההיהודית.לרסיה

היהודיםרובבעינינראהאחדות,בערי·שדהוכןאלו,בערים
ובליכמרי~בוליטאים,גרמנים-פורעיםנגדנאמצעי·הגנה

בעייתאלועריםיהודיבלבהתעוררהלאכןמשרםמדים.
עםהמעטיםהקשריםה"ארי"·בצדומקלטמחבואתיפרש

 ;חומריתעזרהלחיופשבעיקרשימשוהלא·יהרדיתהארכזלסיה
מקרן·להבטיחכדילחפצי·ערן'ומקרם·סרתתרוופתמזון,
הקרוב.לעתידיום·ירמיקיום

השמדתהחלהשםערי·השדה.ברובהמצבהיהשרנה
ותוךהגברים,חוסלותחילהובשיטתיות.מידהיהודיהקיבוץ

הנורתים.-חודשיםכהמ

היהדויםהיולמקומרת-מקלטשנזקקושהראשוניםמאתר

באותםשבעשרההצלהלנסירנותקרדם·כלנתייחסבערי·השדה,

המקומרת.

ידשהושיטמילכלהיהצפויקשהשעונשלזכוריש
מבטמקרם·סתר,שקיבלוהנמלטים,מצדפזיזצעדליהודים.

גרמניםשלהפתאומייםוהחיפושיםעויין,שכןשלבולש
עלאסוןלהמיטהיועלוליםהליטאים,מקרבהרביםומשרתיהם
הדעתאתלתתגםישיח.דגםהמושיעיםועלהמסתתרים

נפשםעלנסושיהודיםבשעהההתרחשויות.שללעיתיו
תהיינהמהברורהיהטרםהצלה,וחיפשובערי·השדהמהטבח
נצחוןהגרמניםנחלוברית-המועצותברחביהמלחמה.תוצאות

ומש·הולכיםהםשהנהלהתרשםהיהואפשרנצחון,אחרי
ופח,דאימהימיההם,בימיםאכן,העולם.כלעלתלטים

האוב·בקרבנמצאוסיכוי,כלחסריהיושלאכורהבנסיבות
ליהודים,עזרהמהושטתנרתעושלאבודדיםהמקומיתוסיה,ל

חומריים,מניעיםבשללאזאתשעשואלהעלהטבח.ניצולי
אמיצי·אותםעלטהורים,רגשי·אנושהתעוררותמתוןאלא
-בחשיבההאורקרני-בליטאשונותבפינותהמעטיםלב

שהיוההצלהמקריאותםרקכאךוייפקדוזה.במארמידובר
למעטהיינו,המלחמה,שלפניבגבולותיהליטאאדמתעל

הוסביבה.וילנה

דוגמאות.כמהרהבה

עםנשואיםמהםשנייםמסמילישוק,אלפרטהאחיםארבעת
העיירהיהודיאתגירשוכאשרלבררת,מיהרותינוקות,

הרכלןלמעשהלמחנרת·עבודה.ישולחוכיבאמתלהמבתיהם
דלתועלהנמלטיםהקישובדרן ...פתוחיםלבורותהיהודים

מעטרכן mלנוניקשרקרלרביץ'פרנצישקהפולניהאיכרשל
בהכנותהבורחיםהתחילושערתכמהשלמנוחהלאחרמזון.
"לאן :האיכרשלאשתוסטסיה,התפרצהלפתע .לדרךלצאת
חודשיםשמרנה "!פההישארולפנות.לאךלכםאיו l'תלכו

-תינוקותושנימובגריםששה-היהודיםהסתתרותמימים
עםקשראלפרטהאחיםהשיגולאחר-מכן •האיכרשלבכיתר

וילדהיןהנשיםשתיהיער.אלוציאוטרוקיבאזרופרטיזנים
רדאר · 1ר rrלהשתשזכרעדהמתינושם ,האיכרבביתנשארו

 , 1944יוליבשלהיבשלום,שביםבעליהםאת

בבהלה,נסררריה s~מווגרדררבורחלררלףהצעירהזרגגם
בסמילישרק.לטבחךמ,קוםיהודיאתלהובילהחלוכאשר

לסיועםהודרתבחלקם.נפלוספרראיוובזרדיםביערתי·מררת
שניהםקרפרבי,'ץוהאיכרריכרטסטניסלבבעל·האחוזהשל

אתאיבדולאוהאיכרבעל·האחרזהבחיים.הזרגנשארפולנים,
ואומץ-לברתשיהוגילובירתוהקריטייםברגעיםעשתונותיהם

עלהים.שריחופופסקותהבלתימהסכנותהזוגאתבהצילם

חייםהמרדהובעלהמרואבולניקשחר·גרטנרשיינההמורה
אצלקררת·גגומצאובפוסבולמגיא·ההריגהנמלטוגרטנר
המרצחיםאולםמהעיירה.ק"מ sכ·צ•פרניס,הליטאיהאיכר

שנמלטויהודיםלגלותכדיהאיזוראת"חרשו"הליטאים
שלהרעועהבביקתתךמחסההגרטנריםמצארואזמהטבח,
הדרן·שתיקרסארסקייטה.ואליזבטהפטרונלההעניותהאחיות

לכלכלכדימפיהואוכלמנערירארת·השמים,הקשישות,קרת
לאפרשת·דרכים,עלניצבהשביקתתךכיוןהיהודי.הזוגאת

מביתלנדודנאלצוהם .ממרשךזמןבהלשהותהנמלטיםיכלו
בלואיםהקשה,בחורףשרטטווכאשרלמשנהו.אחדאיכר

בדעתםעלהלראשם,גגלמצואסינריכלללאורעבים,וקרועים
שלעזרתולהםעמדהאזלמשטרה.עצמםאתלהסגירפעםלא

שנתייםפוניבז.'במחוזסקופאימהכפרטמוליונאסהאיכר

האיכרמידיסיועקיבלחייםבעלהכביתר.שיינהשהתה
גרטנרהזרגהצליחכךבסביבה.אחריםואיכריםצ•רלקה
בחיים.להישאר

הכומרגרבשרביץ.ל.הרוקחגםנמלטבפוסבולמהמיכלאה
ליטאישלתעדות-לידהעבורוהשיגקריקשצ•ירנאסהפוניבז'אי

מקרם·מקלטמצאלאחר·מכךחודשים.כמהבכיתרהסתירוואף
כומראותרירנישקל.ליד·גררז•יאי,בכפרברמשה,הכומראצל

ליכטנשטייןמ.הצעירהיהודיהרופאאתגםבביותהחביא
"אקסודוס").באניית-המעפיליםרופא-בשעתוליאור.(היום

נמלטו ,דרביאןיהדויאתלטבחכשהובילו , 1941ביולי



 419הסלזבות

כאילובשמיכות,עטופות .ורופלורחלאסרתהאחיותמהעיירה
מ-עם .לשוו~נטאיבעגלהאחדאיכראותןהעבירחולות,היו

אותןהחביאואכןלשקו.דהומסךשרקה,לכרפעצמןגררו

ברטקוס.קרסטאסואחיהפטראוסקנהפלמירההאיכרהברמתף
סיפקהוהאיכרהבמקום,האחיותרר Mהסשניםמשלושלמעלה

מתעוררכשהיהילידה.מפילעיתיםאותושחסכהמזון,להן
בורחותהנערותהיושנכים,ביקוריארוחיפושים,לעוצרחשש

הסכנה.שחלפהעדביערומסתתרות
יחדהמקום,יהודינכלאובלאזדייההשמהדחרבהנפתעם
בקטקישוק.גדררת·התילאמחוריבאיזון,לצרהאחיהםעם

מכדורינפלורמביתםאךמהמיצר,להילחץניסרמהםעוזtרות
מקלט,מקוםלמצואהצליחומעטיםרקהליטאים.השומרים

הרף.ללאהתנהלהנמלטיםעלשה"צידי"מאחר

יוציאוויצ'ירססטאסיסהליטאיםשללמסירות-נפשהודות
מיכנובסקיוזאברבקההזוגבידיעלהברזאוסקאסרפראנאס

בחיים.ולהישארהנוראההתקופהאתבשלוםלעבורמלאזדיי

גיסהלאחיותסייעורבלטוטיסאינקרטאסיוזtזסהכרמים
גםישבהצלתןנכבדחלקמחבוא.מבציאתקאופמןרבת·שבע
קזלראסקייטה.לטירפיליה

כהן,גדליה ,מרודמיןהרבבןשלההצלהסיפרווהנה

 :בירושליםהיוםהמתגורר

בקטקי·הגיטוחיסוללפניקצרזמן , 1941בנובבמר 4 "ב"
הגעתיימיםשלושהוכעבורגדרות·התילדרךהסתננתישוק,

הםמאריה.ואשתוקרוסאסאנטנאסהאיכרשלבירתאל
בגדיאתלהחליףבגדיםליהביאועליית·הגג,אלהעלוני

לארתנפשי,אתלהשיבחמהארוחהליוהגישוהרטובים,
ללאוכ~לכלונימחסהליהעניקוהםמזון.ללאימיםשלושה

קיבלתיומנוצריממחןבאי,הסתלקתיהלילותבאחדתמורה.כל
אתוהצעתימחבואיאלחזרתילי.חייבשהיהכסףסכום
שניאותהיחידהתשלוםלקבלו.סירבהואאןלקרוסאס,הכסף
שמטעמימכיוןוזאתפרה,קנייתלצורךהיהממנילקבל

שלולאספקאין .•.בלבדלב nבמאכלי·הסתפקתיכשררת
עלנמלטתילשחרור.עדבביתונשארהייתיעלי,הלשינו
סרקהוא·ולשהליטאיתהמשטרההופיעהלמרתתואמנםנפשי.

K לילהחזירעזבילפניביקשקרוסאסמיטיביהשטח.כלת
לינמצאשובלאושרי •..הפרהלקנייתלרשנתתיהכסףאת

הסתירומאריהורעייתוססנאוסקאסאנטנאסהאיכרמושיע.

פרסמתןעלהכריזהשהמשטרההעובדהלמרותבביתם.אותי
עלדעתונתןולאלסכנותהאיכרבזלמעצרי,שיביאמילכל
לשחרור".עדאצלושהיתי •..ילדיםלארבעהאבשהיהכן

ואחותהמסטרקלישוקבוארנו)(היוםאפשטייןשרההנערה

גםוכןהאחיות,לשתיהליטאים.המרצחיםמפנינמלטופייה

האחוזהבעלעזרההושיטובסביבה,ששוטטואחריםליהודים

 .הסמוךמהכפרגז'רבובסקיהפולניוהאיכריצרנסקיהפולני
בתחוםמסתתרותיהודיותכישמועה,נפרצהכאשרברם,

ולחפשנפשןעללהימלטאפשטייןהאחיותנאלצוהעיירה,
שלבסוףעדלמקוםממקוםהתרוצצוהנערותאחר.מקלט
במשךאנטונובי.'ץופיוטויוזףהאיכריםאצלגגקורת·קיבלו
בשורותיהם.ולחמוליערהגיעולפרטיזנים,קשרהשיגוהזמן

גולומבובסקיהאחיםנתנוז'ליואי,בכרפסביבה,באותה
גרבובסקי.היהודיהנערהצטרףאליהםיהודים.לשישהמחבוא

ופתחוהמחבואאתהקיופוהמרצחיםהמסתתריםנתגלולימים

פצועשנהירתומהנער,חוץוכלםנהרגומהיריותבאש.עליו

 ,והחביאוהופצעיואתחבשוהסביבהאיכרימהמקום.נמלט

 ,גולומבובסקיהאחיםמהרעלת·דם.מתהנערהרעיל.ללאאן
בטרוקי.בופמבי,בתליהלדו.דגהוצאוהיהודים,אתשהסתירו

חיההנערההליטאיםהמרצחיםמידינמלטההאחרוןברגע
אךאחריה,ירוהעיירה.ביהודיהטבחבשעתמבסיגולה,זיו,

עדת·אריהיהת mגבוהעץ·אשרחעלטיפסההיאבה.פגעולא
והחלההעץמןירדהומקדמתבוקרבשעתהזרועה.לעמשה

פיאטראסהאירכשלבביותמקלטמאצהלבסוףבנדודים.
כופעלתשהעסיקוהקיירבאי,מהכרפמדביקהואשתודאוקשה

 •השחרורליוםעד
 ,ויובלןיהודיהשמדתערב , 1941באוגוסטהלילות,באחד
שלביתראלאיטהראמהארנפיצקי)(היוםמירכךבלהנמלטו
ידדיןשהיהשוויטרראני,בכפרוסיליארסקאסאיגנאסהמורה

ואשתו.וומ.רהאותןהחביאוחודשיםארבעהבמשךכבר. ,t1מ'

דירבהוהיאיהודהישלתרוי·פניםלבלההיושלאמכיון
 ,היוםלאורממחבואהלהוציאהמציליההחליוטצחה,ליטאית
נחרשת·התחזתהאמהואילןשלהם,עוזרת·ביתחיתהכאילו

חרבפליטישניוסיליאוסקאסאלהגיעו 1942בתחילתאילמת.
הועלתההאחרונהררזבבדג.רכלהמשח-ואחרתאח :נוספים

רמאהבעלאחיה,אתואילורגילה,כעובדתהשטח"פני"על
פינוהםמהאזורהגרמניםנוסגרכאשדלהסתיר.נאלצויהודי,
שלרשאתדר,שיברסיליאוסקאסהאזרחית.האוכלוסיחאתבוכח

דדזנברגמשחלרפוסיה.איתןונסעבעגלההיהודיותהנשים
מרצחיםכנופייתלשרתזד.ולחכותבמחבואולהישארנאלץ

היהדויותהנשיםר. mררצחשנסרגה,לפניאוותגילתהליטאים
על·ידיהמשוחררלאזורוחזרוהגרמניםעלהערימומצילןעם

הסובייטים.

החביאבפילוירשוק,שגרמליטארוסימיכיילוב,אלכסיי

דל;ביץ, 1ימאירהמקומיהיחרדישלמשפחתואתביתובמרתף
של~שתוהנאצי.הכיבוששנותכלבמשךנפשות,חמשבת

מזוןבהגשתלועזרהאשת·חיל,שחיתה ,יליזאווטההמציל,
למסתתרים.וסיוע

נדדוהןבורילקזבישק.מהטבחנמלטובגרהאחיותשלוש
שלחוותואלהגיעוהימיםבאחדלמשנהו.אחדאיכריםמבית
בעלשלבתראתהזעיקההכלבשלנביחתו . tשניידריניוזאס
אותןהובילההיאהבאות.הןמיהבינהראשוןוממבטהחווה,
והחליטההתייעצההמשפחהולחם.חלבלהןוהביאהלאסם
ציכר,בלהאליהןהצטרפההזמןבמשךמחסה.להןלתתשיש

םברר·הומרת.יצאההלילהובחסרתמהשמדהבנסשניצלה
וחמשלמחבואשפרלינגיהודיתגםהגיעהזמן·מהכעבור

שהתרכזולאומנים,ליטאיםלשחררו.שםהמתינוהבנות
עלבשניידריסהתנקמןהסובייטי,במשטרלהילחםכדיביערות
הכאבסטאסיס.בנראתלהורגהוציאוהםליהודים.עזרתו
למותו.מהרהעדהביאוהאבשלבחלקושנפלווהצעד

הופיעהטלז,יהודילשרידיבגידוליאישהוקםלגיטובסמוך
מאחורינעלמהעימהויחדאלמוניתליטאיה 1941בסתיולפתע

השאירהנמלטהשזולפנישפידא.לאההיהודהיגדרות·התייל
םרםיה-מצילתהשלוכתובתהשמהאתמיסלביץלנסיה

לחסלעומדיםכיהשמועהנפוצהכאשר .מטלזלאורינייטנה
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 uשליטאית.מצילהאותהאלמיסלביץנמלטההביטו,את
הנשיםשלרשביינשוביץ).(היוםשיףלאהאתגםמצאה

היההמחבואבעלחבוי.פתחבהשהיהבעליית·גג,הסתתרו
למדושהנשיםנסורת,הביתההביאעבודתווממקוםנגר,

כעבורלקיומן.השתכרוזכךמלאכותייםפרחיםממנהלהתקין
הצעירהמטלז,נוספתניצולההנשיםוצת·לקבהצטרוכהזמן·מה

אליהןשהצטרפועדבמחבואשהורחצישנתייםגרינג.אטה
שתיהןלוי,ואנצקהחטימובסקיגיטה :נוספותניצולותשתי

גםהמסתתרותחבורתאלהגיעהמהרהעדשאורלי.מגיטו
לשחרור.זכרהמסתחררתשבערכלריכמן,מאשה

כיזקוטרחלהודיעהמאוז'וונטגירבודאסוכיאטראסלרופא
זקוקיםוהםבלןקניקמהטבחניצלויהודים 12רער-דהיא

מצארמציארסקאסוכרליקרדסאהמקומיוהכומרהרופאלעזרה.
עליהםרקיבלרהסביבהאיכריאצללניצוליםמקרמרת·מחםה

מקומרת·להםמוצאיםרהירהנדרפים,עלאפוטרופסותמעיד
חלהאםלמסתתרים.נשקפתחיתהכשסכנהחדשיםמחבאו
 .בווטיפלהרופאהופיעמהם,אחד

פלדוקאלניס,מהכפראיוושקיאוויצ'יוס,מיקולאסהאיכר
העוךך·דיזשלממשפחתויהודיםארבעהשאורלימגיטוהבריח

האיכרשלאחיוברם,לשאוולי.מטלזשנמלטאברומביץ,מ.ב.
מתחתבאסםמסתתריםהיהודיםובעודבמשטרה.כךעלהלשין

מהיהודיםאחדביריות.ופתחההשמטרהפרצהקש,לערימות

שםאוז'ררנט.שלבבית·הסרהרונכלאונגתלווכולםנפצע
מפסדאתשינבעגירבודאסור.ופאלהורג.להוצאםתהמתינו
השומראתלהשקותלויעץרזההיהודים,אתלשחררהכלא

,החביאזהןנבצעלאחרהיה.רכךלברוח.לכלואיםיאפשרואז
אתריפאשםיותר.נטרחבמקום-סתרהיהודיםאתהרופא

לשחרור.במקוםהמתינורכרלםהפצוע
רכוששגזלוליטאיםחוליםגירבודאסהרופאאלבאוכאשר

אני"לכר, :בזעםלהםאומרהיהיהודי,דםשפכואריהודי
שמסתירימקריםגםהיו "!לאנשיםשהרעואלהאתמרפאלא

פוש.כהיההרופאמעשיהם.עלגמולותבעואליופנוהיהוידם
שפעי·לאחר ...להםומוסרמגפיואתחולץאוחליפתואת

הרופאהיהאנוסהשלטונות,לאוזניגןנבההיהודיםלמעןלותר
השחרור.עדכממלבתואצלולהתחבאמהעיירהלעקרו
לבדר,רבותלפעוליכולהיהלאשהרופאמאליומרבן
מאוז'וונט,רחוקלאלבונאווה,בכפרעוזרים.לוהיואלמאל
סלזיז,tוויצ'יוסולאדאסהאיכראצליהודיםכעשריםהסתרת-ו
לגלותוהצליחהלאהמ·זt,טרהשאפילוהיטב,מוסווהבמחבאו
אלפונסאסבשםיתוםנערשירתאיכראות'!אצלחיפוש.בשעת

רתומהבעגלהבר.דבקהאדוניושלשאהבת·ישראלסונגיילה,
 ,ודלישאמגיטושנמלטויהודים,אחד·עשרהבריחלסוסים
עםקשרעלשמרהואאיכרים.אצלבמחבואיםאותםופיזר
הוראותיהםעל·פימציאוסקאס.הכומרועםגירבודאסהרופא
מקומות-מקלטחיפשארלמחבואים,יהודיםבסתרהעביר
דיאינואחראוזהשמחבואחשש,שהתעוררלאחרחדשים
בטוח.

הרףללאהטיףלעיל,שהוזכרמציאוסקאס,פ.הכומר
ומ.תייראאדםאליונא"אם :בכנסייהמרעיתולצאןברמזים
לנוהורהכןכילו,תתןוקורת·גגהאכילהו-השמשמאור
כיכבר,שנודעלאחרברפהסיה,דרשכךאלוהנו".ישו,

עלבפורט·התשיעיניריההומתפולייקיסקזימיראסהכומר

עליוטלמהשמים"עונש :באומץ-לבמוכיחהיהשבנאומיו
פעלברבאיזרר ...מפשע"חפיםאנשיםהרוצחיםאלה

ליטאיםמרצחיםשלכנופיהבראשעמדמציאוסקאס,הכומר
 ...ינקארסקאסל.הכומר

 :מספריםמציאוסקאסהכומרעל·ידישנסתייערהיהודים
שומריאתהוקירהאישאדרבא,נצר.·שנתביקשלא"מעולם

שמעתיפעם"לא :ומדגישהמוסיפהקריינגלאסתרהמסורת".
עלהמושתתתהראשונהחיתההיהודיתשהדת ,הכומרמפי

מזכירהיהחארהאחרונה".תישארוהיאאחדבאלהאמונה

נירם ...הכיפוריםיוםהשנה,ראשפסח,חליםמתיליהודים

הדליקהסביבה,יהודיבז'אגרהושמדושנוהמר,הכיפורים
בחודשים .••המקררבשפת"קדיש"ואמרבכנסיהזכררןנר

ולמצואמהעיירהלברוחהכומרנאלץהנאצילכיבושהאחרונים
מקלט.מקוםלו

הגבריםאת , 1941ביוליהליטאים,המרצחיםהוציאוכאשר
מקזמי,סרחר·עציםבידיעלהל"ענרדה",מגרןזדהיהודים

דר,צאווהטףהנשיםולהתחבא.מהםלהתחמקאולמן,פנחס
מכרו.למשפחתו.אולמןהצטרףכאןז'אגר.לגיסולאחר·מכן
יושמדו.היהודיםשכל iהזהירמישקיניס,אנטנאסהווטרינר

מדרולקה,נכפרמז'ייקה,אוגוסטינאסהאיכראלנמלטאולמן
אולםמשפחתו.כלאתלהסתירניאותהאיכרגרוז.דבמחוז
וילדיואולמןאשתאתליטאיםחטפוהאיכרביתאלנדרך

עלהכיבוששנותכלהשגיחופונהואשתומזיייקהררצחום.
תפטפטפןבבית·הספר,לנקרמבתםמנעוכיעדאולמן,

ואשתוהאיכרמזו,יתירהיהודי.מסתתרשבניתםילדיםבאוזני
בכלילרנישלהרהאשהישראלדיניאתלקייםלאולמןסייעו
 ...כלנדמאכלי·חלנמיוחד

גרוז,דבמחוזשקניאימהכפרקלנדרה,אנדריוסהאיכר

ג·ורדוןמשפחתאתהחביאהואבחורשה.בביקתההתגורר

היוהדיהרוקחאתהחביאכןנפשות.ארבעבתמפופיליאן,

שבעה·-ואחריםטררספרס·יפהר.הרופאהאתמפופיליאן,
המס·אתלכלכלרכזיעני,היהעצמוקלנדרהיהודים.עשר

מגיטראחריםיהוידםגםומוכרם.ביערעציםחוטבהיהתתרים

ממשלתבתקופתבמצרכי·מזון.סיועמידיוקיבלושאורלי
מינוחו,והגרמנים ,ראש·המחוזנדרהקלשלאחיושימשסמטונה
בהגשתאומץקלנדרהשאבזומעובדהזה.לתפקידמחדש
ליטאים,פעםלאתקפוהואלהמעשיועלליהודים.עזרה

כלאתוהצילנכנעלאהואאךהנאצים.עםמשתפי·פעולה
אצלו.שהתחבאוהיהודים

מהכפרברוניה,ואשחרסטריאופיסירזאסהאיכרשללזכותם
יהודים, 26שלהצלתםאתלזקוףיש ,טלזשלידשדניאלה

ההורים,-אלסיאדמהעיירהפקטורמשפחתכלביניהם
קרפאוס·ויזאסהאיכראלהבריחבפשרת 12והנכדים.הילדים

ועםדודתובתעםהתקשראףסטריארפיסלכלכלתן.ודאגקאס
למחבוא.והביאוטלז,בגיטוכלראותשהיופקטרו,שלאמה

,הגיעוהליטאיםללאומניםכילסטריאופיס,נודע 1942בסוף
שניועודקרפאוסקאסשכנועםיחדומ.סתתרים.עלידיעות
המשטרההגיעהכאשרלאסם.מתחתמחבואחפרוליטאים

אתגילולאהםבלטירס,הרוצחשלבראשותוהליטאית,
המקוםא.תלעזובהמסתתריםנאלצוזאתעםהמחבוא.
במחבוא.נתקלומהימניםבלתישאנשיםכיון , 1944בפברואר

אנטאנאסהאיכרעצמועלנטלמהיהודיםלחלקהדאגהאת
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ברם. .ססריאופיסשלבמרתפונשארווהאחריםסטריקייט.סי
פגרחשד.לחיפושחששוהיההשרדהיההואהמשטרהבעיני
עונש"אותו :החליטשיקול·דעתלאחרססריקייסיס.אלשוב
 "!בואור. z:ששה-ע·אויהדויםתשעהאצליימצאואםליצפרי

 !לשחררוזכררכרלם

בלאטמ.היחרדיהרופאעםקשרגםקייםסטריארפיס
השנייםברחו 1941בדצמברטלז.בגיסוהרופאה,ורעייתו
אסףסטריארפיסישישה.ראםתינוקתעםלגדררת-התיילמעבר

בררנהוהתינוקתבחרירןחיתהבלאטגברתלביתו.אותם

אצללתינוקתמקום-מקלטומצאחיפשסטריארפיסאחריה.
במרתפונשארההרופאאשתבטלז.דארסנהסטסההליטאית

מגדליםאיךה'זtניה.בתהאתילדהושםססריארפיסשל
אצלמקרם-מחסהלהמצאסטריארפיס ?במרתףכזרפעוטרנת

כא•זtרהנאצי.לכיבושהאחרוניםבימיםצעיר.ליטאיזוג
נאלצווהיהודיםנטרחהיהלאסטריאופיסאצלהמחבוא
בקלררריהלמנזרבלאטהרופאיםזוגאתהעבירהראלערזבר,

הסובייטים.לבראעדהמתינורשם
מאן·דהואהלשיןלאזורהסובייטיהצבאלכניסתסמרן

ילדהמסתירהלעיל,שהוזכרהדארסנה,כיהשלטונות,באוזני
היאשהילדהטענה,הליטאיההילדה.ראתאזתהאסוריהודיה.
בעלאדםמצאחראלסטריארפיס,הדברמשנודעאסופית.
בידרועדהאסירותאתמהכלאלשחררעלהרבידוהשפעה
מצארהראסטריארפיס,אלמידנמלטוהמשרחדדרתהפרשה.

קדרנו.אצלבכפרמקרם-מחסהלהן
העבידטלז,לגיטרשנקלעמרודנה,קפלן.דהרופאאתגם

בידראיןכיהרופא,ארחו"הפחיד"בדרןלכפר.סטריארפיס

 :סטריארפיסכןעלהשיבהעזרה.עללולשלםהאמצעים
הצלתלמעןאלאזאת,עושהאניכסףבצעבעד"לא

אנשים".

 :באשדודהיוםשגדשררנזון,שלרםשלסיפררררהבה
 •למחנהנקלעתיהנאציהכיבושבימימווילנה.יהודי"אני
הראשוניםבימיםערדכילי,נודעשםבפרניבז.'העבודה
מרקיא·ירזאסהליטאיהאיכרהחביאלאזורהגרמניםלכניסת
שלרשתעםקרשנוהיהודיאתסרבוטש,לידמכפרוריצ'ירס,

יהודים.שלרשהערדמחבואלאותוהצטרפו 1943בשנתילדיו.
במחבוא ,,הסתתרבסן·הכלואני.אחדעדונוספומהדהעד

נפשות.כעשרמנתההאיכרשלמשפחתוגםיהודים.תשעה
באסמו.יהודיםמחביאהואכילדעת,היהאסורולילדיולאשתו

מלרריםכאשדזאתוכלולשרתם,היהודיםאתלכלכלעליוהיה
בצילר".החרסיםיתגלופןוהדאגה,הפחדאותר
שברהאסםאתליטאיםרוצחיםהקיפו 1941באוגוסט-30ב

אותןלהולידרהחלרמדאסיין,היהודיותהנשיםשדידינכלאו

התחבאולרדיה,רדייזהפרדמנסקישדהבחרדות,שתילהרוג.

ברדרת. L! 'ברחו.ואזימיםשלרשהשםשכברהקש,ערימותבחרך
אנטאנאסהאיכרשלדלתועלהתדפקורמיראשרת,וצרצרת
הרהרהן,מימידהביןהאיכרלגירטיגרלה.סמךובכפרבברנאס
ראתחייאתמסכןאנילביתי,אכניסכן"אם :ראמוקמעא

ורצחהייתיכאילוזההדיאתכן,אשלחראםמשפחתי,חיי

להןבנהזמןולאחדבאסמואותןהחביאתחילה ...אתכן"
מירח.ךמחבוא

 :יסרדיםורצוףקשההיההמסתתריםהיהודיםשלמצבם
אפשרותבלימזי-רעב,ארלמחצהרעביםבמתח-תמי,רשרויים

ליוםמיוםעצמםת Kגרוריםהירלבשו,החלפתאררחצה
מ,כדבלתיאדםרקרלמיותרהדכלב,נביחתלישועה.בציפיה
ראייםצדמכלארבומ.רותואמנם,אימת-מורת.בהםהטילו

הסופדשלהתרגשותומובנתלפיכךמציילהם,ועלעליהם
"כשידת :מציליועלכותבשהואשעהמקלם,מואסיצחק

דיינארסקאס,רירזאסברוניההשמותאתמעלהאניתפילה
אודבלנה-פטדרנלהארדביאליס,אדרמאסלגנטנה,מיכלינה

יהודים,ילדיםכמההחביאוואחריםאלהכל ...אוניקאוסקנה"
 ...לכרדותהובלואכשדשנמלטוראחרתר,הסרפדאתביניהם

* 
המל·אחדיאחזרתשניםשפעלבררילנה,היחרדיבמוזיאון

שחיברמהתזכירהעתקזהרמזעזע.מסמךשמרוהיהחמה,

על"האמת :בשםקרטרדגהריקטרראסהצעידהליטאיהרופא
 1 ," 1941בשנתהגרמניהכיבושבימיהיהודיםנגדהסידור

הברואותהרציחותעלהעולםכל"יידע :בפניהמתחילהתזכיר
' !L שלמפרדסדיררחאבהפתיחהאחדי "!ביהודיםעשרהגדמנים

ליטא,ביהודיביצעוהליטאיםועוזריהםשהנאציםמעשי·הרצח
מסייםדיררחראת . 1941לנובמברעדקרבנהביהודיבמיוחד
בכלהחומדאתלפרסםמבקשים"אבר :בקריאההמחבר

 "!מהרעזורהר,ליהודים,עזור !החופשיהעולםשלהעיתונות

לשגרירותבחשאיקרטרדגהד"דהעבידמסמך·הדמיםאת
שטרםזר,אדירהשמעצמהבתקורהבברלין,אוצרת-הברית

להפסקתהשפעתהמלואאתתטילגרמניה,נגדלמלחמהנכנסה
במדבר,קרואכקולהיהזהאמיץצעדאךביהודים.הטבח

ירזמר.שלרערז·הנפשהאצילותעלהעידכיאם
ידועהדרפאת·עינייםקרטרדגנה,הלנההרופא,שלאמר

והתיידדה "עז~"במרפאתהמלחמהפורץלפניעבדהבקרבנה,
תמיכהרבבההאםהגישועתהיהודים.רחרליםרופאיםעם

תנועתמנהיגבגיטו.המחתרתולאנשיהגיטרלאסיריוסעד
רבבה.האםעםבמגעשעמדהראיליןחייםוהפרטיזניםהמרי

שולמ.יתהיהזזידוהנערהאתבביתהוהחזיקההסתכנההרופאה
בחשאיהרופאהרשמההנאציהכיבושתקופתבכלגררדרן.

היהודית.•הטרגדיההובלטהשבריומן,

ושאורליקרבנהמהגיטארתהיהודיםשלהבדיחהבסירנות
כישוכנעורביםכאשרהאקצירת,לאחר 1941נסתירהחלו
אחיהםמגודלשרנהיהיהלאבעדיםהגיטאותיהודיגודל

אתלבחוןבפועלשניסוהיובעדי·השדה,כלילשהושמדו
נסתיימוהנסירנותורבלגדד·התיל.מעבדלהסתתרהאפשרות

מקום·מקלטלמצואהצליחויחידיםרקםראגי.באורח
בחיים.ולהישאר

קרבנה.בגיטרהגדולה""האקציהאחרי , 1941באוקטובר
ירזפההליטאיתובסיועדרדקרביץאסתרהנערהמשםנמלטה

נשאהמזלה,אתניסתהארלשרואנג)(חירםארסארסקייטה
לשחררו.וזכתהסמרןלכפרדגליה

"האקציהלאחדמשפחתומכליחידשרדויזםאברהם
יוזאסהוריו,שלמכדיםאלמהגיטוברחהואהגדולה".

 . vשלעבזברנוירושלים,רשם",ב"ידנמצאהמסמךהעתק . 1
קצ'רגינסקי.

מורשת","ילקוטבכתב·העתבעבריתפורסמוזהמיומןקטעים . 2
 , 1974פברוארי"ז,חוברת
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לביוש·סמרןירנדלישקס,מהכפררלטקנה,רדנרטהברזינסקאס
הצילרהר.והםטאן,

בכדיסקיש.הרופאיםשנימהגיט·ינמלטו 1941בנובמבר
אלההזרגאצלמחבואמצארצי mכשנחובמשךררשצ'יןרב.

לבית·מתחתזולמטרהשחפרובמרתףפםרשרנס,וברלסלב
מגוריהם.

בשלוזאתאינדיררידראלי,באופןבעשרעזרהאחרהחיפושים
אירגרןשלסימניםבדבר.כרוכהשחיתההחמורההסודיות
כמהשלבודדותבפעולותלראותניתןליהודיםעזרהבהגשת
שלאשתוזרחיתהבקרבנה.הליטאיתמהאינטליגנציהנשים

שסחפה sבינקנה,סופיהבינקיס,קזיסהזירעהליטאיהשמורר
רליליאנהאיונהבנותיהשתיאתגםסיועשללפעילותאיחה

השתדלוד mבמיורצ'יקאס.לראדאסהכנרחנתה,אתוכן
ארבעירליטאיםבבתיולסדרםמהגיטויהידוםלהבריח
 ,ידולביץגיסהאתלדירתםהכניסו-1942בכפריים.בישובים

אנושחולה-לבהיהבינקיסהמשוררשתים·עשרה.בתנערה
אד"קרובה",היאהילדהכילוסיפרותחילהלמיטתו.ורתוק

אשתומעשיאתטובהנעידוראההמתרחשאתהביןהוא

נכנסהעגמת-נפשמרובנפטר.הוא 1942באביבביתר.ובני

אדבו,צורןעודשאידכאדםעצמהוראתהלדכארןאשתו
-המסוכנתלעבוהדבהתלהבותהתמסרהזמן-מהכעבור
ביתםדרךעברווילדיםמבוגריםעשרותיהדוים.הצלת

שהרשבביתהמקריםגםהיולמענם.שנמאצולמקומרת-מחסה

דוחקומרובליגליים","בלתיאורחיםעשרותהלילהנמשן
לצפיפותבנוסףלעצמה.מקרםבינקיסמשפחתצמאהלא

ברם,כלכליים.קשייםגםהתעוררולשמפחהשנשקפהולסכנה
יהודילכלעזרהלהושיטוהוסיפונואשאמרראלהבינקיסים

במגע.עימםשבא

רעייתונמנויהודיםלעזרתשהתלכדובינקנהאנשיחרגעל
קוזמינה,ארלגההשחקנית-דארגרבטיסב.היחעהחמזאילש

הולצמז.מקסליהודי,ונשואהגרמניממוצא-הלרצמןוהלנה
על·קובנהכיבושעם"פריבטש".היזרעהחנות-הספריםבעל
הבכירה.בתרואתהרלצמןמ.אתהליטאיםרצחוהגרמנים,ידי

ואימצהיהודיהילדהביתהאללקחהחייה,אתסיכנההאלמנה
מרגועזואשהמצאהלאהכיבוששנדתכלנמשןלבת.ארתה

תרדליכולתה,ומעברמעלהיהודיםלמעןועשתהלנפשה
מתמרח.הסתכנות

מצאופוגלביץרנטליהיגורובהנטלהישלהיחידבחדרן
שנמלטוברגריאנסקיוגרסהאשורוביץרבקהקורת-גגלהן

לפעמיםנאלצובטחוןמטעמי . 1942שנתבתחילתעררמהגיםו
לעתונאיאובינקיסלמשפחתפונותהיוואזאחר,במקוםללון

יחדהנטליותשתיברחוהחזיתהתקרבהכאשרקארנצקאס. .,
-גולובובהלידיה-פוגלביץשלאחותהאלהיהודיותעם

זראשהשלבביתהקובנה).ליד(מקרם-נופשלקולטובה

בווילנהשהופיענשק",ללא"לוחמיםהספראתערכההיא . 3

אנשים,שלזכרונותכוללהספר .-1967בהליטאיתבשפה

הנאצי.הכיבושבתקופתמההשמדהשניצלויהדוים,מרביתם

שנשארוהיהודיםכאורחת ,-1969בבישראלביקרהעצמהסופיה
הכבודעיטוראתלההעניקרםש""ידלעזרתה.הזזותבחיים

חסידי·בשדרתעץבשתילתנתכבדהרכןלחסידי·אומרת·העולם

בירושלים.הזכררןבהרארמות·העולם,

ושבויי-מלחמהיהודיםשלניכרמספרכברזההסתתרו
שהצילהרוסים,ילדיםושבייהודיםילדיםשניסובייטיים,

גרמניה.לרוסיותמשפחותשהובילומקרונות-הגירוש
נטליההביאולוגיתיזמובינקנה,עםפעולהששיתפומלבד

שלהצלהפעולותליקרויצ'ירסו.המהנדסובעלהליקוויצ'נה
עדהגיטו,לנמלטיתחנת-מעברלמעיןהפןביתםיהודים.
חייביםיהודים 14נטרח.יותרמקום-מקלטלמענםשמצאו

נטליהסיפקהיהוידםילדיםלמספרחייהם.אתלליקוויצ'ים
למס·הרזותבדויים.ואישררי·טבילהקא1רוליותתעודות-לידה

ובבתיליטאייםבנתי·יתומיםאחדיםילדיםסודרואלהמכים
השני·נקובנההורטרינאריתבמעבהדבמקום-עבודתהאיכרים.

נכוניםשהיואנשים,שללבםאתלרכושליקוריצ'נהב.לה
הליטאיהפסלניאותבקשתהלפייהודים.בהצלתלסייע

וכעבוריהדויהלילהדארעימחסהלתתיומשהפ.המפורסם
בכפר.קרוביואצלמקלטלהמצאאףזמן

נקובנההיזרערופא·הילדיםעםקשרהיהליקוויצ'נהלגב'
ילדיםבשבילתרופותלהסיפקאשרמטולוויצ'יוס,א.ד"ר

רבותעזרגםרופאאותרשהוסתרו.ילדיםובשבילבגיסו
שיצאסלבודקה,ישיבתראששלאשתושולמן,מריםלרבנית

ממנוונבצרבארצרת·הבריתלשליחותהמלחמהפרוץלפני
עםוהצילום.ולילדיהלהסיועשהגישוליטאיםנמצאו .לחזור
פאוקשטיס,רברוניוססמילגיאוויצ'יוסיוזאסהכמרים :נמנואלה
אוחרים.סינקביץ'הפולניהעם~מפשוטיזמשצ'יקאסהזוג

רחבתלידפארקשטיס,ב.הכומרשלידורתוכחובתומקום
לפליטימחתרתיתתחנהשימשובקרבנה,מועצת·העיריה

מבוגרים-והםיהודים,עשרותהתדפקופתחהעלהגיטר.

תערדות·לידההוציאהואוניצלו.ידועלנעזרו-וילדים
למסרםכדיהיהודים,הלידיםאתבהןוציידפיקטיביות

ליטאיות.לשמפחותארלמוסדות-ילדים

וירא·ירא·שמיםועממי,פשוטליטאיגוטאוטאס,ברונירס
אתמצאהואחייו.תרנןאתמכליהיהודיםבהצלתראהחטא,

התגלגלהאורליקרויצ'נה.בינקנחההצלהלפעילותהקשר
ולאגמולחלאברת, nבלואי·סולבשורעבלמקוםממקום
למצואורצוןהרמאנייםרגשותחדורכולוכלאןמסורפ,

בתיבהכינרהר )"אחא"("ברוליוקאס"ליהודים.מקומות-מחסה
יהודיםלשאיש•,חקשרהיההואשהכיררהו.והליטאיםהיהוידם

ודאגמזרייפרתתעודותהתקיןומחסורצרהבעתבמחבואים.

ממחבר·האנשיםאתהוציאחירוםבשעתולאספקה.לתרופות
סייעשגרטארטאסמשעריםאחרים.למחבואיםהרעבירםאיהם
עקבו·עלהתחקתהשהגישטאפולאחרבקירוב.יהודיםלמאה

שיבחזקנו'אתגילחחראתדמיתו.אתלשנותהיהנאלץתיו
לבסוףאןעצמו.עלשנטלבשליחותוהמשירהופעתואת

שילחוהראשמתו,אתלהוכיחיכלולאשהגרמניםמאחרנלכ.ד
שוחררהאמריקאיהצבאכניסתעםבגרמניה.למחנה·ריכרז

 .נפטרשםבגרמניה,למנזרונכנס
ואתנמלטיםשהחביאהסרפיניינהס.חיתהפשוטהאשה
לאחר·הגישטארפ.ביתמולקסטוצ'ירברחובבדירתהילדיהם

הלי·אחדהלשנתבעקבותלערי·השהד.אותםהעבירהמכן
הנערהאתוגילתהבדירתהחיפושהגישטאפרערכהסאים

סרפיניינחגםלחורג.הורצאהשנעצרהשרראב,אנההיהדוית
אחותההסובייטי.הצבאכניסתעםבשלוםיצאהאןנעצרה,

הליטאיתאצלמחהסלקבלעמדהשוראב,צילההנרצחת,של
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עלועלתההגיטומשערצילהיצאהכאשר .גייז·ארסקנהאיונה
פתחמראש,כמוסכםמצילתה,עםלהיפגשכידומ.דרכה

שוחדזקיףאותו .והדגןהנשיםשתיעלבאשהליטאיהזקיף

תכשיטיהאתלושמסרהגייז•אוסקנה,ידי·עלקודם·לכן

מהגיטו.צילהשלמסהתלקותהלהתעלםהסמכותתמררת
גרטארטאס,עזרההגיששרראבצרילהאנההנרצחותלהררי

יז~וראבפניהלרופאהמקלםמצאגםהואלעיל.עליושסירפנו
גיליו·י,הליטאיתדרפאת·השינייםאצל I6ה·בתולאחייניתה

לשחרור.עדשהובביתהאשדננה·מםירשייטנה,
הםעמוס.רכנהפארג.שלבחלקםנפלואין·קץנדודים

עדמחברא·מקומותבהחליפםובכרפיםבעריםלהסתובבנאלצו
שםפרשוריטין,מהעיירהטיישרסקיסירנאסאצלמחסהשקיבלו

ליטאיהסתירהנאציהכיבוששנותכלבמשךלשחרור.המתינו
ז•יימל.ביהודיהטבחבשעתהבורמןשברחהיהודיה,נערהזה

קרבנה,גיטרב"קסירקרט"הנאציםהתלוכאשר , 1943בסתיו

והראשוניםעליהםמרחפתהשמדהסכנתכיהיהודיםהבינו
כברשאורלישבגיטואירב,·בשורתגםהילדים.יהיושייגפעו
וחרזה.מכאובהוסיפהבילדים,"אקציה"הנאציםביצעו

מסכנתהתעלמומהםרביםדחוף.פתרוןלחפשהחלוההררים
דדךהתחמקומבגדיהם,הצהוביםהטלאיםאתהורידוהמרדת,

מהםמעטיםלאלילדיהם.מקלטלחפשויצאוגדררת·התייל
ילדלקבל"הסכימו"שליטאיםמקדיםגםהידבחייהם.שילמו
הילדאתהסגירויותרומאוחרןחפצי·ערךכסףתמררתיהודי
כדימהוריוהילדאתשהסתירומקריםרחיוחגישטאפר.לידי

אתלהמר.ההרריםהידחייביםברירה,באיןאזלםלאמצו.
 ,סלאושקלתוךהוכנסוחםבזריקת·לרמינאל.הרדימוהילדים
ואשדשנקבעהמקוםאלחררבארחגיםרמןבגבינהוהוצאו

מקום·מבטתים.חיהתמידלא
נתקלהולאחייניותיה,לילדיהמחבואאחרחיפושיהבראשית

טוביםאנשיםגםאךלב.·רעיאננשיםגררביזפ.הרופאה
אתהרופאה,אתשהצילוהםבדרכה.נקלעולהושיעונכונים

הרופאההיוהמושיעיםביןאחייניותיה.שתיואתבנותיהשתי

 .אדופאת·העינייםדגיישנח,א.הרופאהובעלה,זרברנהפ.

רכןואשתו,מז•יליספ.רפופיהנודעהגינקולוגלנדסברגנה,
לעזרתהחשביותרהקריטייםברגעיםובנח.ויטקארסקנה

רבים.שלהמרשיעהמלאךשהיהגרטארטאס,ב.מיודענו
עםשברחהפינקלבראנד,לש.גםדאגגוטארטאסב.אותו
ז•רלטארסקייטהמאדיההתופרתשלבביתהקרבנה.מגיטרתינוק

האםנאלצוהנסיבותבתוקףראשון.מקלטלהםמצאבפנימרן
כיר·להזישמקלטלהשנתנואלחביןמחבואים.להחליףוילדה
אותהשאיכסנהמראסיין,הנדיבהבררז•ינסקיסמשפחתאת

לאהילדשכןחמורה,חיתהשהסכנהאףארוכה,דיתקופה
ליטאית.אחתמלהידע

מחבואיליןד.חיפשההנאצילכיבושהראשוןהיזםמן
כאז:נ.דדקבהצלחההוכתרומאמציהאסרת.הפעוטהלבתה
ק.מ.והמלחיןהמפורסםהציירשלאלמנתועםקשריצרה

קימנםייטה·צ•רדליוננה,סופיההליטאיתהסופרת-צ•ררליוניס
תחילהזובובאס.ולדאיסהאדריכלובעלהדנרטהבתהועם

לבית·תינרקותהעבירוהכן·אחדיבביתם.אסתראתהחזיקו

רקדיברההגיטוילדיכרובכיאףבצ•ובישקיס,המנזרשליד
באוב·פיאםראסד"רעםהתקשרהצ•ררלירניסמשפחתידייש.

 ,בםלבדרקח n"לןפשיאליםהליטאיבית•הירתמיםמנהללים,

מהגיטרילדיםמספרשלל"נטישה"הסכמתואתוקיבלה
משפחתוגםמקדה.כלעלרמאשלושיודיעובתנאי ,במוסדו

קורת·גגתחילהקיבלואשתווהררירוזנבליוםא.המהנדסשל
שלבכיתרקבעשללמחבואשעברועד ,צ•ורליוניסבבית

קובנה.לידראבלרריצ•ירסרינצאס
המפורסםהזמרשלורעייתז•לינקוריצ•ייטה,ע.השחקנית

.דהיהדויהכנרשלבתראתהצילהפטדארסקאס,קיפראס
פרמדנץ.

נשים~דרתשליושבת·ראשלשעברבראזנה,קרנםטנציח
אלכסואתהחמשבתקופילביזשדהאתהצילהקאתרלירת,

הפעוט.גדינהויז

למשפחתועזרההגישההעם,מפשוטיכלרפינה,ילבההררסיה
זר"אשמה"עלקרבנה.בגיטר,ולפרםד.הערדך·דיןשל

במע·המשיכהששוחררהלאחר .בבית·הסרהרהגרמניםכלאוח
אחריריסה,ררלפרם,שלהקטנהבתראתוהצילהחסוניםשיה

אחריגםהיחרהידבילדהטיפהלכלופינהנספר.שהודיה
לישראל.שתיהןעלולבסוףמליהד.בתהחיתהכאילוהמלחמה,

דירתהאתהפכהשפרקייטהפראנההמשכילההליטאית
קורת·מצאראצלהנקובנה.גיטרפליטילמעןלמעברההצנועה

כעשריםהארי".בייצרלהסתדרכדידבוסיועם nפת·לגג,
הישארותםעללהתודה·אסיריוילדים,מבוגריםיהודים,
בחיים.

הרופאשלבתראתחצילהדייג,אשתדארטרטנה,ירליה
מבית·היתרמיםאליההובאההקטנה .אריאלהאברמרביץ,י.

באהיהבארבליספ.והרופאותשושה,חדלה"לרפשיאליס"
לרפאה.באופניםי
ראדלסומ.ררהעלעברומרוכזתוסכנותאין·ספררקשיים

קובנהמגיטרשהבריחלקרלטובה,סמוךכפר,מקריצ•ינסקאס
וחצילם.יהודיםתשעה

הפורטשבסביבתררז•יאימהכפרמציאוסקאס,זניוסהאיכר

השלטונותמבוגרים.יהודיםוזרגילדיםשניהתביאהתשיעי,
סריקותבכיתרוערכויהדוים,מצילהואכיבאיכרחשדו

רהעי·האיומיםלמרזתגילו.לאהמתחבאיםאתאןקפדניות,
היהודים.בהצלתמציארסקאסהמשירבהם,שהתנסהגויים

ילדיהםאתלהצליכידהגיטריהודיעשרבראשיםנסיונות
 , 1944כמארםהילדיםשלה"אקציה"חר 11ל:ששרדו

 ,דינההקסבהבתראתבהסתרהוציאגולדברגב.המהנדס
הליטאיתחומרי·בנין,עםעגלת·ידבתרךחבריהכשהיא

והצילהמקלטלחנתנהמסלבודקה,פשוטהאשהרגרלסקנה,
זרותה.

דרךנמלטואחרוןהקטןרכנהבר;,כ)(היזםבריקליבההמורה
דקיארויצ•ירסהאיכראצלמקלטומצאוהגיטרשלגדררת·התיל

ולבסוףמשם,לעקודנאלצובטחוןמטעמי .ארז•ררילקיבסביבת

מהכפרמזררייטיס,ירגאםהאיכרשלבכיתרמחסהמצאר
רקיארריצ•ירסלשחרור.זכרגםשםיורבררג.שבמחוזלנקצ•יאי

אתהנאציהכיבושתקופתכלבמשךבכיתרהסתירעצמו
זדקין.משפחת

מקדהבדרךהכירוורעייתוסררידרסקיסאלפרנסאסהליטאי
שלל"אקציה"עדי·ראיהשהיושעהקרנובסקי,פרעהאת

החליטוהםזהטראגימאורעלאחרקרבנה.בגיטוהילדים
הערביםבאחדהוציאומרדכיובעלהפרעהיהודי.ידללהציל
לסורידרסקי·ומסדרההשלושבתרותיבתםאתגדר·התילדרך
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הרפרררהגיטרחיסולבעתה"ארי"·בצדלהשהמתינוסים,
בשטרטהרףלמחנה·הריכרזהועברההאםקרנרבסקי.הזרגבני

שםסררידרסקיס,לביתוהגיעמהגיטרלהיחלץהצליחוהאב
סררידרסקיסשלאבירביתאלברר rהררחבתהאבבתר.שהתה

יהודיותמשפחותלשתימקלטנתןשכברברארדר,נדרראריס,
לשחרור.זרככולםקרדם·לכן.
כגן,ליוסףסייעמסלברדקהרינקיארריצ•ירסןלאאדסהליטאי
מהגיטר.שברחולאחרמחבואבמציאתולאמומרגרטלרעייתו
שנסרגולפניעבד.שברבית-החרושתבקירבתהיההמחבוא
בית·אתלפוצץכדיחרמרי·נפץהגרמניםהניחרמהאזור

הפררט·השמינילידאחרלמחבוא,עברוהמסתתריםהחרושת.
מצינארריצ'ירס.אנטאנאסהליטאילרשותםשהעמדיבסלברדקה,

אלכסנדר-מהגיטרילדיםשניבכיתרהוסתרוקודם-לכןערד
ניצלו.כולםרידמן. Dואביבהשרטום
בנהאתגרינשטיין·קפלןלאההוציאהנשפותסכנתתר-ן
גרינצביצ'נה,העניההליטאיתלידיאותרומרסהמהגיטושלרם
בהחזקתהסכנהגברהכאשרבקרבנה.ההר·היורקעלשגרה

אדרגלה.ירזאסהאיכראלהליטאיתארחוהעבירהבעיר,הילד
לאחותולשחרור.זכהוכאןלרמיאמפרל,הסמוךלפיאי,בכרפ
ארתהאףהמזל.שיחקלאיהודית,התינקותשלרם,של

 mבתקרלליטאימסהרארתהאוףמהגיטרהםאהבריחה
עקבותיה.נעדווולאנעלמההיאאןשתינצל,

בסירנותהתרבוהגרמניםלנסיגתועד 1943/4חורףמתחילת
מתוןיצאוהבורחיםושאורלי.קוםנהמגיטארתל•ברוחהיהידום
תהיהובאה,קרבההגרמניםשת·ברתסלאחרעתה,כיהנחה,

להםולתתעזרהלהושיטיותר![כרנההלא·יהדריתהארכלרסיה
נאלצולרובלהיחבא.היהקללא ,דברשלבעיקרומחבוא.

מחששאםפעמים,מספרמקומותיהםאתלהחליףהמתחבאים
המארחאצלשנתהווקשייםעקבואםעדייןשכןשלהלשנה
מקריםהיוהמתחבאים.בהזנתמעטיםלאקשייםהיועצמו.

היוכסף,בצעתמררתיהודיםלהסתירהסכימושהליטאים
הגישטאפר.לידיאותםמסגיריםר·כן nראוכרשםאתנוטלים

(איפסרן)איפישרלאנאלצוהימיםאותםשלבנסיבות
ללאאןלמשנהו.אחדמסתורממקרםלעבורעדנהורעייתו
היולאשפיונישקיסמהכפרפשקארסקאסרלאדאסשלעזרתו

גילמולישראלגםעזרההושיטאיכראותרמעמד.מחזיקים
 12ביותר.·הקריטייםברגעיםקלמיצקייצחקשלולמשפחתו

תרדה.לוחי~ביםקרב-בהמגיסושברחויהדוים
שבסביבתגירינינקאימהכפרליארנרריצ'ירס,איגנסהאיכר

איש·אןיהודים.לשמונהמחבואתשלוםתמררתבנהרילקי,
עליהםאייםקרבנהמגיסוהנמלטיםאתשהביאהביניים
באלעזרתםהמקום.אתלפנותנאלצווהללוכספים,בסחיטת

וזאתביותר,הטרופיםבימיםשהםתירםםטנקרם,יונאםהשכן

לארמניםקבוצתפשטההגרמניםנסיגתלאחרתמררה.כלללא
שפטיםברלעשרתורצתהליארנוריצ'ירסשלביתרעלליטאים
שבנהמסתרובאותוהתחבאהואיהדוים.שהצילעלכנמקה
ליארנ·היואנוסיםלארח-מכןממררת.וניצלליהידוםבזמנו

 .מהכפרלעקורתרמשפחרבנירריצ'ירס
לכפרקרבנהמגיסוזהאחריזההגיעויהודיםעשרים
נאס Jזריונאסהאיכרביתאליררבררג,בקירבתדזי'רגיאי,

תת·מחבואהנמלטיםחפרומ,שרתפיםבכוחותפטרה.ואשתו
הליטאיםועוזריהםהגרמניםערכוהמלשנהכתוצאהקרקעי.

אסףבאירררנאסשנכראחד.אףגילולאאןמבקום,חיופש

רקיארריצ'ירסירזאסרגםיהודים,עשרהלכיתרלאחר-מכן
היהודיםאתגםהבריחאשרהאישהואזר.בהצלההשתתף

קילומטר.כמאה-ליררבררגמסלברדקה
המהנדסמשפחתמהגיטרברחהלאסטוניההאקציהאחרי

קמפיש·מכפררבניופרפרלייגיםאנדרירסהואיכריפה,חיים

כלבלירביםחדשיםארתהוכלכלוהסתירו mגרדלרלידקיס
תמררה.

מצאהמהגיטר,שברחהלזרסרן,ו.פרום'שלבתרתמר,
·נירןלשעבר.מורתהלסטנה,פטררנלהאצלמחסהבראשונה
שללאחוזהארתההעבירהנוספים,יהודיםבביתהשהסתתרו

בסיועלסטנה,ארתהפרסברל.שבמחוזאפוסנה,ו.אחותה
קיסידפ.היהודיתלרופאהגםעזרהפיאטקרריצ'נה,הליטאית

בצלשחסראלההקטן.בנהעםנמנצ'יקולגברתבנותיה,רשתי
ביותר.הקשיםהמצוקהבימינפגעולאקורתה

תשעההצילקרבנה,פוכרפנימרן,תשרבפארלרריצ'ירס,ירזאס
במר·ידיר.שבנההיטבומוסווהמותחכםבבר,נקריהודים

בית·הילדיםמנהלבארבליס,פ.הרופאאתלעילהזכרנו
ברשאונהיהודים.ילדילמוסדרשאסף"לרפשיאליס",הליטאי

חמישהרעודהיהודים,הרופאיםעמיתיומילידכמהאלההיו
זאכר·א.המטפלותבמוס.ד"נטשו"הגיטרשלרחמיילדים

היוהעינין,בסודהכניסןשהרופאריטרניטה,רפ.ריארריצ'נה

ודרש·מסמכיםלהםמסדרותה"נטרשים",הילדיםאתמכניסות
ברדדוידייש,דיבורשברובםהילדים,לנוהל.בהתאםאותםמרת

הרופא.שלאחיוליטאית.לדברשידעועדלתקרפת·מה
ט.המהנדסשל-בתראתהצילוורעייתובארבליס,ס.המהנדס

רחל.בלרמנטל,
סטפניההאחיותפטקיאביצ'ירס,הזרגנה,,רסיליארסקאמיליה

טירפיליהבלצ'ירננה,אנטנינהמשקלנה,ומדיהגרישקביצ'נה
ררזנברגסרירנאסבררנההזןגרדרמנסקנה,ארלגהקררדרביצ'נה,

מגיטרוהרפטיזניםהמחתרתלרחמישלילדיםהצילוואחרים,
קרבנה.

נעזרו ,ליערדרךלפלסמהגיטרשיצאוהמחתרתלרחמי
קרבנה,תושבתקלרסייטה,מאריהעל·ידיביותרפעילבאופן

מקרבנה.הםאףאחירתיר,רשתיטררפימרבפירטוהרוסירעל·דיי
למסירות·גובלהיהלאהנאצילכיבושהאחרונהבתקופה
שחת·הביטו,לוחמילמעןלשצ'ינסקנהמאריהשגילתההנפש
חיפושיםנעתקשרת,בשעותליער.יציאתםלפניבביתהרכזו

יולישלהראשונהבמחציתחיסולואחרירכןבגיסו,ומצוד
ממררת.וניצלובביתהמקלטיהודיםכמהמצאר , 1944

 ,קייארןמחוז ,קריינאימהכפראנטנייטיסרינצאסהאיכר
 1943באוקטוברהעניקורירנס,רררניקהונכדיוסטסיהבתו

העבודהמחנה-קובנהגיטרת mמשלנמלטים gל•מקלט
וגםבסביבה.פרטיזניתפעילותלכרנןשהצליחועד ,בקיידאן

היהדוים.הפרטיזניםשלנאמןבסיסהליטאישלביתרהיהאז
היהודיםבשליחותפעמיםכמהיצאאנטנייטיסיונסהבן

 .בקייאדןלמחנה

-שיכולמימעשה.באפםרביםישברלאשאורליבגיטזגם
מסופרמקריםכמהעלמצאר.שאמנםוישערגן·הצלה,חיפש
התמרנהאתבשליםזאתעםשאוזלי.גיסועלבפרקזהבספר

אחדים.נוספיםמקריםבהבאת

חייאתחייו,אתסיכןשאורלי,תשוביררקרס,אנטאנאס



 425השלמות

ברחה :iצוקרמן,.דאתלביתובאספוילדיו,וארבעתאשתו
לשחרור.וזכתה , 1943בנובמברמהגיטד

אנטאנאסהאיכראצלמחבואומצאהמהגיטרברחהקררםפ.

אחותובניתיאנשיוק.נאזורדדנטיס, 'itפמהכרפמטוזיארריצ'יוס

· t בנהאת·:מסרהטון,אסתרמקום·מקלטקיבלהזהאיכרל
להעניקכדימקלם.אורנלנהאנהלליטאיתפנינהשלהקטן
אתאףבדויה.תעודת·ליהדהכמריםאחרהוציאחסינותלילד
ניצלה.וכךליטאיםלירילמסוראסתרהצליחהבתה

הגיטושערדרךהבריחלביא)(היוםליינוביץי.המהנדס
החי""הצרוראתהשנתיים.בתאחייניתואתמזוודהבתוך

כידהשער.לידשהמתינהסלנקאס,י.המהנדסאשתליידמסר
חל t 'הלא·טנעיהגידולעלשכניהםבלבר tחילעוררלא

שלהםילדתםאתסלנקאסנני·הזוגהעבירובמשפחה,לפתע
אתהגרמניםפינונסיגתםלפניוירבאלן.לידקרוביהם,אל

התגל·סלנקאסשלבתםהקרבות.מאזורהמקומיתהאוכלוסיה

מנת·היולשלומהודאגהחרדהימילגרנמיה.זובדרךגלה
תוםלאחרשנהרקלראותהשזכועדההוריםשלחלקם

ערסלנקאסבביתשהתההיהרדיההילהדואילוהמלחמה.
 • 1944יוליבשלהילשחרור

נדדושאורלימגיסורוזנקרנץ)מ.הוא(האחדבחוריםשני
בהם,נתקלרמנאוסקאסשהאיכרערלמקוםממקוםבסביבה

הוסתרושבאסמומאחרעזרתו.אתוהציעהם,יהדויםכיהבין

הלםיעץהקיץ,ימיאלהוהידיהודיות,בחורותשתיכבר

ומידעמזוןלהםסיפקביוםפעמייםהסמוך.ביערלהסתתר
ניצלו.וכךהמצב.על

גרז'יא·יונאסוהמהנדספטררליסירזאספקיר·המרזיארן
ליהודיעזרההושיטושאורלי,תשובימאריה,ואשתורריצ'ירס
להםסייעודלאחר·מכןחומריבאופןבהםתמכותחילההגיטר.

להיחבא.

דגיספיאטראסהסנדלרנחלץגילינסקיז.שללעזרתו
לאחרמידשהחביאודרוקטיאניס,רפובילאסמזון,לדשסיפק
סקררררי-אבלהשלחסותהתחתהיהלבסוףמהגיטו.בריחתו
לשחרור.שזכהעדאותרהחביאהמספרשפעמיםטיטה,

גגוקורת·שאורלי,מגיסוברחהסוקרפ.רופאת-השיניים
הואילבילה.דינצאסהמקומיהכומראצלמצאהראשונה
הכומרעמיתו,אלהכומראותההעבירבטוחהיהלאוהמקום

קודם·כברהוסתרובכיתדקרז'יאי.מהכפרקלייבה,ארולפאס
ולסכנות,התנדפותלסריקותלבלשיםבלייהודים.ארבעהלכן
לשחרורם.עדבצל·קורתושחסוהיהוידםעלקלייבהשמר

שלידברידדדיישיאימהכפרברםקיאדויצ'יוס,ידזאסהאיכר
שלמהכשנהביתרשבחצרהמחסןבמרתףהחביא ,ציטיביאן

יהודיםועדרקמינץיוסףשלמשפחתואתתמררהוללא

שאורלי.מגיסו
נתנהקובנה.על·ירמפנימרן,מרשינסקיסהלינהחמורה

טברריסקי,לבבהוכןגינקסדניהכיתתהלחברתבביתהמחסה
שנתבשלחיהגדולה,האקציהאחריקובנהמגיסושנמלטו

שחרזמניתלשחרור.עדכעדבדרת·משקאצלהשהרהן , 1941

פינקלברנ,דמשפחתבניגםזראמציהליטאיחשלבביתה
שמצארעדקובנהמגיסושנמלטואחריםוערדגינקמ.הד"ר

בטוח.מקדם·מקלם

שנמ·מקריםהיוטוב.בכינסתיימוההצלהבסירנותכללא
ו.כקוםבהחליפםאובדרךהגישטאפרלידינפלומהגיטאדתלטים

מקרההיהבספר.ארנעלמוחמגיטרילדיםוכמהמחבוא,
על·יידהובלהקובנהגמיסונמלטיםכעשרהעםשמשאית

אמוריםשאליוהכפראלבמקרםהגישטאפר,לחצרישרהנהג
כפיהיהודים,אתלהסתירשבמקרםמקריםוהידלהגיע.,,יד

המשטרה.ליריהליטאיםהסגירום·:-הוסכם,

ביערותשהסתתרויהדוים-110להתרחשהסראגיתפרשה

בעיירותמהטבחשניצלויהודיםאלההיוידורבררג.וילון
מגיסויהדויםהיורובםאןהנאצי,הכיבשובתחילתהסביבה
אחידם,ליטאיםלכאן.ולהגיעלברחונירםשעלהקרבנה

מדמ.ס·לרביםהזמןכלעזרומינגיילה,פיאטראסובמיוחד

לרשותםהעמיד ) 1944(יוליקובנהגיסוחיסוללפניתתרים.
סמךראניית·קיםורעל·יידבביימןארתהוהביאסירהמינגיילה
פרייס·קרניוכרבסקי,דבררהעימדבאהבסיכרן·חייםלקרבנה.
לסירהנמלטיםכעשריםהעבירההביטו,עציריעםהתקשרה

דניקארס·האיכרהמחבוא.ליערעדשטראחדיםלילותונמשן
האפשר.בכללמסתתריםעזרופילקארסקאסוהיערןקאס

הסביבה.מאיכריבכ,רחמזרןולקחומזדייניםהיוהיהודים
עריקיבילרררסים,כמהליהדויםהצטרפוהחזיתכשהתקרבה

אם·אס.מפלוגתערקוהםשגםלטים,שוני ,הגרמניהצבא
בונקרים.ביערוחפוןגדולותקבצוותלשתיהתפלגוהיהודים

שניבעריקים.הגרמניםנתקלולמקרםהקרבותכשהגיעו
היהדויםהיהדוים.מחבואאתוגילובשביחייבנפלוהלטים
נשארומהם 11רקהאחרון.הכדורערוהתגוננואשהשיבר

בחיים.

עלליהודים.שהגישוהעזרהעלבחייהםשילמומציליםגם
מקרים.כמהעודנניאלעיל.סופרכבראחדים

שילםמגלגארדשידק,ז'קיארדיצ'ירםויטאוסאסהליטאיהרופא
ש.הקרבנאיהיהודיהרופאשלמשפחתוהחבאתעלבחייו

איכריאצלליהודיםמקומות·מחבראשאירגךועלמטרסביץ,
בהסרתתלז'קיארריצ'ידסשעזרסימרקייטיסהאיכרהסביבה.
לאועקבותיובגרמניהלמחנה·ריכוזנשלח ,נאסריהודים,
נודעו.

מהכפריוריארריצ'יוס,יוזאסהאיכרשלגורלוגםהיהטראגי
עליו,הלשינואנשי·רשעהתשיעי.הפורטבקירבתז•מייטקמיס

הופיעומידסובייטי.רשבוי·מלחמהיהודיםהחביאשבאסמו
המסתתריםואתירריאוויצ'ירסאתהאסם.אתוהציתוהגרמנים

להורג.הוציאושנלכדו

שנמלטויהודיםלכיתראסףקרבנה,תושבקרטקה,ברונירס

הגיטולשערבשליחותםיצאלמחרתלמחנה·הסגר.ממ:זzלוח
זומשימהמילויתוךשם.המתרחשעלמקרובלעמדוכדי

למוות.נורה

לאבאעזרסימנה,בסביבתמכפרפבלרבסקיסטיפןהאיכר
בעיירו·מהטבחשניצלואחריםולמסתתריםיוסףלאחיוגפן,

הסתתרהתנג,דהואאןלאסרו,רצוזרעזרתועלתיחם.
מחבואו.במקוםחיונשרףבחצרוהאסםבמרתף

העניקקובנה,מגיטושנמלטופרידקובסקי,האחיותלשתי
רישיי.שלידמכפרז'רנאוסקאס,תיאופיליסהאיכרמקום·מקלט

לעזרהנחלצויהדוים,הסתירכיבר,לחשודשכניוהתלור tכא'
אצלהנערותלאותןמחסהשמצארלברליס,הכפרייםבני·הזרג
סכנותרי·~יי.במחוזברצ'יאימהכפרניז'יס,יוזאסהאיכר

אןנסוגו.שהגרמניםערמציליהןועלהנערותעלעברורבות
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ז'רנארם·אתורצחולארמניםליטאיםהופיעולאחר·מכןמיד
היהדויות.אתשהצילועללנלויםולראםאותקאם

שלבנהםימאם,אתליטאיםלארמניםרצחוהמלחמהנתזם
עלגדולווה,שלידיורגישקיםמהכפרקרישטפניצ'נהרניה,נר

קרבנה.מגיטרשנמלטוקטנהוילדהאנשיםשלשרהשהצילה
נספהליטאיםמרצחיםכנופיותשלנדםהמגואלותמדייהם

אתשהצילסטאטארצקאס,ררמראלדאסהאיכרהמלחמהאחרי
מגיטרפרטיזניםזרגשלבנםאברמרביץ,אליקהיחרדיהידל

שלידיער·סטררשרנאישזמראתפקדדרמהגורלקרבנה.
יהודים 14במחבואשהסתירשימיאליס,מיקרלאסקרשיאדר,

 r1קשרושערתסכנותשלימיםוטף.במוגרים-קרבנהמגיטר
שלאשתונפטרהלכלבנוסףומצילם.היהודיםעלעברו

היהודיםרעםיתומיםחמישהעםאותרוהשאירהשימיאליס
היהוידם.אתלהפקירבדעתועלהלאהכללמרזתאךבמחבוא.

ליסאיחרות

המס·עללמשטרהיודיעוערייניםששכניםסכנהגםנשקפה
כנופייתהיהודים.אתוהציללסכנותבזשימיאליסאךתתרים.
תסרב·מפחדהסביבהביערותשהתחבאהלארמנים,ליטאים
אחממלאיםהםכילו,שהדויעוולאחראותרהשיגהייטים,
בר.ירו- " 1יהוידםלמצילי"מורת-מנהיגםפקודת

יהדויםוהצילושעזרולה·אכלאתלהזכירהצלחנולאבוודאי
ניתזהעובדותסמךעלברם,ומלא.מושלםמידעהובאאלרכן

לעבורילהודיםלעזורהיהואפשראפשר :המסקנהאתלהסיק
מאותכיייתכןהקזת·דם.בפחותההםהנוראיםהימיםאת

בחיים.להשיאריכלומאחינונוספיםאלפיםאפילוואולי
חיתהשיכולהכלעשתהלאהלא·יהדויתשהארכלרסיהבוודאי
לעולם.מלכנריישכחלאהמעטיםשפעלומהואולםלעשרת.

שאותםהסגולה,יחידיהמרשיעים,אתביותרמוקיריםאנו
העלום.אומרתחסידי-הנעלהבתוארהיהידוהעםהכתיר



קפלןישראל

ובקאצטיםבגיטאותלזטוואקזםבפזודיבוריםמזמרות

קאצעטאוןגעטאאיןליטוואקעספרןריידענישן

רבעט ttדעואיו ** *

בנלו.הגרמניםידיהיו(מחנות·הרינוז)ובקאצסיםנגיסאות

כלועלנפשותינועלרשעי·העלוםחסולאעריצותםבזדון
לסנח.הוונילום-וסףעלולמזרועות·אםעקרואףלנו.היקר

האנשים,רוחאתלדכאבתחבולותהידברעדוובמזימתם
ייאושליידולהניאםתקוות·חייםשלזיקכלבהםלכבות
האנשיםהיוהצוררים,בידיזומזימהזה 1עלאילוואבדןו.

אח.זעדוכליםמתנוונים

צרותיובכלשבאדם.הרוחאתלדכאהנאציםסרחולשוא
בכלהאחרונה.לנשימתועדהיהדוינאושלאבו,וההתעללות

נלוו.הציבורכגורלושגורלועמואלהקשראתהרגישישותו
השאוהבימיהיהדוינפשאתשהשיבומסמי·החייםאחד

-ליגלוגהלצות,מימרות,ה"קול·יעקב".היה-הומשואה
במצרושבורי·הלב.למדוכאיםסובהתרופהחיתהגלומהבהם
המתחקותעיונותבעינייםמוקפיםכשהאנשיםהאיומה,קתם

מהפה,היצואהגהלכלכרויותוואזנייםתנעוהכלאחרי
לאזאתבכל-לגרמניתהקרובההיידישאתהןשוומעות

היהודיםהתחכמוומעונים,מדוכדכיםלחינם.הלשוןדבקה
ולרובבלשון·הקדוש,הרבההםנסתייעוובעיקוץ.בלצןו

היושגורותאשרשבםידור·התפילה,ממליםבפאראפראזות
יהדוי.כלבפי

בהצלחה,שהסתירובלויות,מעונותפיםות·ניירמתון

לאחרמדיהמחבר,עצמועלבסלהורוסtכ,החיומזנרונו

בגיסאותהפולקלורשלרשומותלהנידהמחנות,מןהשחרור
ריגהקוננה,בגיזכאותהיהכלואעצמוהמחברובקאצסים.

ודאנאו.שסוסהוףפוניבז/קאיזרוואלהובקאצסים ,ושאורלי
אלשנן ,ואבארבמחנותשהושמעוהמימרותמגוונותבייחוד

ורחוקותשונותמארצותאירופהיהידוהובלואלהמקומות
מזו.זו

החל , 1946בשנתבגרמניהשביקרלייוויק,ה.שלבעידודו
 ,(מינכןחורבן"לעצסן"פרןבקבציםלהתפרסםהחומר

פאלקסמירל"ואסבחוברתהחומרנדפסמכןולאחר ) 8-----1946
המחברהעלההזמןבמשך , ) 1949 ,(מינכןנאצי·קלעם"איד
שישבוהקאצסיםמהגיסאותנוסףפולקלוריחומרהנתבעל

בהם.

הפולק·דבריזהבמאמררוכזוהמחברשבידיהחומרמתון

רווחווגםובקאצסים,בגיסאותליטאיהדויהגואשרלדר
ומאחראלה.במקומותשנמצאויהודיםעדונקרברנתפשסו

אלהכלשלבאוזניהםמצלצליםעדוםוניסוימימרהשכל

ההוריאתמעסלא"מחיים"עוודםההוא,בגיהנוםשהתענו
הראוימןהרי-והנפשהדםומרתיחיםהימים,אותםשל

בלשוןבמקורם,הדבריםיינתנולשואהנלווהמוקשדשבספר
 .היידיש

לן 2$פ~ר

שסערנגאןוזעלנערםדייסשענזtר!$ופנסעפןרווזtנס s~נ
עדובייירןדידה{$בןמייססערס,נזtצישעפרןאויפגעפזtסס

ל{$זונגעןאןואירסדרוקןבזtזונעדערשזtפזזיןגעמתס~וכעס
מזtנןצרעסזיזמעןה{$סגעפלייססענינים.זייערעועוגן

זסרנאערםפ~שרעסנדלעןניסזייןז{$לוו{$סשפזחן ~איד
אונחערפןר"מחותן"זגנטער t;~נר 1$גדעואנערפ~לק,פןר

פ~לקס·לשון.

אוב·לן 1$פ~רספעציעלעזיןשז!פזצונייסיקייסערשסעדי

אריפגעקומעןאומעסוםנמעטירחידצווישזאיזנ~ציסידסער

געסירנן.ועודןפלעגןזייוועלנערצוצוו~נגסזtרבעס,עדוניי
~דערק·צוחשקקייזגעה~סגיסווייסה~נןירדןדי~זקלtזר,
עסה{$בןגפואדייסשןדידייסש.פזtרןענערגיעזייערגעבן

~זז{$גן,פס ttס~קעפלעגןזייאוןפ~רשסזtנעןגרסאיון

גייס~רבעסעדובייענערגיעירדישערעדופרןצענס ttפר 90

זין,אומקוקןאירףאוןש~פןצוניסוויזיןקליגלעןאדיף

אומ·אןוזיזקליגלעןס t;~ד~נערכיד ...ניסב~מערקסמעןצי

עדרם ttגעפירדןידפרןזיזס ttהקל~פן,געהעריקוויל ttזקוקו
אירס·געהיימע,בער ttגעמיינז~מע,זיןצווישזאיינשסעלןצו

,,{$פרופןאדיףאיוןוויסננה, ~נייזיורענען t;!וואדיףדרדקן

~זיר~רבעס.עדרבייזיןה~לסןצוווינכללאוןגעפזtר",די

-~םידאויפגעקומעןצוו~נגס·~רבעסעדומיסב~לדזיינען

ר· ttלקל ttפיידישעערשסעדיפרןס~קעזיינעןס t;!וולן, t;~ר
נ~צי·קנענסש~פס.זערפרןצייסזעופ~רש~פרנגען

 ttגעסק{$וובערפרןירדןדירוען , 1941סעפסעמבעראין·שירד
~ירינגעצריגןסריזנסערזיאידמער~לץס~גיעדןמיסזיינען

~ער{$דר{$םttדרסיקןאיופןעיקרדעו~רבעס,דעואיןגעווtזרן

ועוגןוו{$ערנונג-פ~רtזל ~ג~נגאין~דרעקב~לדרס t;~דאיז-
 :אריפזעער~ןפןראריגנקומענדיק ttנtזר ~

 !ויבואיעלח

~נגען,זייעערארןאויפזעערסידמיסמערגעוווינענדיקזין

מייססער, ~צויושןארנסערשייחtזנגעהויבןירדןדייה~בן

בעםעראוןשנעלערוויאוןגופא~רבעםזי 11$גייסעםוועמען
עיקרעזראיזוו{$םזעלנער ~-פ{$סטן ~צורישזאון ,ש~פןצו

צואיםבייז{$לקעפצ~לנגעסרויטע t;!די~זאינסערעסירס
שידןאיזנענסערן,זיןפלעגס ~ז~ורען .שסימעןצייסיעערר
 :וףרעדוגעווען

 !ויווןיעלה

בער ttזיןב~ווייזןביים .ס~ל-;iס ~-יווןז,אט·י:דיש'.,ג5אין

שריומעןפלעגסק~נס~לי~ר,tזעדרמייססערחענערן ~פןר

 :איוסשיריען
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הגדולהלל

פרךענדערונגלייכטע ~
הגדולזtדון

ערד~פניםב~נוצם.צייטקררצע ~נזtרזזtרט:זזtטמעךררזtס

~רזtלן· eאיןזזואיוןהזtטמענסשןאידגעשמ~קה~רמזtנישער
"הללאריףהגזול""זtדוןק~רעגיזרזחסגעפזtעדרטיסססעם
ענט tSנג~נץהללמיטיובראיעלהזיינעןב~רו,סטוויהגזלו".
געבונןז.

ירבוא·יעלהערםזtספרןשס~פלייייטערדיקער ~ויו
געפ~דזtפררף,ערדורעדןצרגעערכנטאיוןקעןקזtמפלעקס

 :~רעוקגייןפלעגטהגדלו""הללערדרעון
 1נרצה

יך Kגייס n,,נרצה ...מוראידפ~רביינשר, :ב~טייסןזו5לזזtס

"הלל".בזזוט~קעהגהד
קזtררנערידצררישןפזtפרלער~זריגעורזtזריאזיובאו""יעלה

מיטנזtרב~נוגנטשרדיזיןהזtטמען~זידןז,

 1יעלה

אינה~לס:זעלבןפךורוףערד~ריוסגער~קסןאיוןאיזערםפךו
 1יללה

~ןןר 1$געררגופאגעסזtקזtררנעראין n"יעלהאיזפ~מעלעך
 ~תקיף, ~ידון.אייגענעבנוגעאיוןאיוסזרוקנישער 1$איר

 :ב~טיסלסגעןו~רןאיזןעור",~בי nניט,,יחסן",
tt יעלה

הזtס~מביציעסגערסעערנזtדמיט"ר~נג"הענערן ~פ~ר

-געגזtלסןשיוך
tt יעלהגרויסער

שנייךרפךוסט~ידעאידנזtדגערעוןאיזררזtסטיפ ~ועוגן

לייט","ןן~זשנעיד~רוםזיוגעזרייטנזtרארןגדלו ~אויףזיו
 :אריסגעזירקטזיןמעןהן$ס

טע ttלעוו ttי 1לעווע ttי
ררזtרס: ~איון~רומגייזפלעגטגעטיזt·יעלרתאייגענעדיועוגן

תחנונינויעלה

יעלה ~צו :ב~דייטונגיזגהע~טפ~לןמערססעאידה~:זטוו~:זס
פלעגס~:זבערווייניקניט ...תחנוניםמיםנן$ראיזזזנקומען

"העל'ו',קנ~פן ~בנוגענגעועונזם 1$ורעןדאיוןואיסדרוקערד

זtעדריעלה, ~גערזtורזעסעראיזתחנוניםדוךרנזtרוזtוס

 ...געבעטאומאויפהעריקןדורךפזtזיציעזייןאויףזןיה~לםער
דורכגעפל~כטןזtפטאיוןזיינעןקזtרונעפרןגעט~:ז·לעדיריז
 ~ז~איינעםאיןגבאים.אייגענעצובנוגע"יעלה«רס 1$רומיטן
 :פעחערדקלינגטלילד

כלה, ~הזtטיעלהיעערר
 ...צווייצוט 1$ה-פזtליצייאןו

אוידאיז,,קנ~קער", ~מענטשן ~פ~רמען 1$צונ~לסיעלה
שאירת·ערדצווישןב!$נוצטביריטגערעוןב~פיריאונגערדך $tנ

ריויטעידרקעך 1$נאןופ~רשייעדנעאיןרריעדראוןהפליהט,
ר~ר~נסן.

סעדעשרטעיד!$נגעקומעןמינכעןאיןזיינען 1945זרמער

ניםבעליידן.לעבן·געבליבענעיז~ר ,ל 1$צאין 15 ,טיפיק~טן
סריזנטער.יזאיןגעועוןזtבערזיינעןאץר·ישראלקייופזtרזצר

 :איבעררוינקעןזיןמענטשןפלעגן
 ...מקורזעלבןפוןעליהאוןיעלה

 ...יעלה 1$נ!$רקעןעס,הייסטאץר·שיראל,קייןזייןערלה

ליטאיהדות

יוןו,מיולישעגערעוןרובזחסזיינעןפרזtטעסטירערסיי~גב,
רוזtסליטרר~קעס,-סערטיפיק~טןידאריףעדה·זזtגערסדיאון
ן )tנרזtורםזזךסאיזזייבנוגעארן"יעלה"ערדשט~מםזייפוך
 ...ג~נגאיןגעררעןציים ~

יואפגע·איזזזיזעלבןערםאיןרר~רי!$נסררייסעזריקער ~
עזםאיןבי.:יעןר.ל!$נזסבערג·לעך,אין 1945ה!$רבססקומען

ידון .«טכ$!מ"יזגהע~סליטרר~קעסדיאוןה~:זבןאינ~-ל!$גער
זיואון"געברנטערעוט"רס tcזזיובן tcהלענעדר~בערועפרן

אומ·~ןEכ~רשטייטקזtמיטעטו5רסיקעררעד~זגערריצלט,

העכעח 58ידב~זעצןצואויף :פ~בלעםפ!$רענטפערלעכער
נזtר-זחל~גערג~נצןאיןזיינעןפ~:זסטנסבעסערעאןו
כנופיהעדוררעגןד~:זרטעסמעןהזtטאדז ...וליסרר~קעס 57

 :איוסדרוקערםהעוזגעקענטמענסשן",,בעסערע
לעליטע ttידי

 ...ליסע-אוןעליסעיעלה,פרןמבינ~ציע tcק ~
געררזtרצלסזזtראיזיעלה·ויבראמםיכאתג~נצעדיכו5סש

תרהר·ידזזקזtררנערזtבערהזtבזפינטעלעך","שרר~רצעידאדי
 :ל tcפ~רב!$זרנעדןר ~נזtדגעה~םזיוצור~נג~ובעטדעוביי

 1שומראתא

ישעיה.איזפסוק ~פךוקזtמבינ~ציע ~ 1קומטשומרעור

~דרים·ורףוערעםפלעגטבית·מדרש·ידדן~נעדרעביי
זייפלעגןשומרפךוזיןווייזןביים"בילעדרלעך".מערקרמען
 :שרייען

 1כורעים

יד :ב!$רערגרנגזtזאריסגעשטעלס,~זרישטייןניטזזtלמען

טזtזשפררנג ~זtעזרירלזען,ידזtזזtנבייגזזיןזזtלןמענטשן
~ובעט.עדוצרכ~פןזין-\$דייןגרזtבזאיו

נטיריב,זt~זאיוןזtבערשירךצייטנררייז-רוזtרענרנג ~נזtד

 :גערעוןידוןליטורישעיזבייאיז-גופאזיוצווישז
 !שטעפן

 1שטעפרלע :איון ...ושטעפינקע :עוופרןרר~יר~נםן

 :ררזtרענרנגיזזtנגעג!$נגעןאיזורילנעאיד
 !עפעלעןזtדער Iעפל

זtקרפ~ציעעורפ~רפרןנזtדפ~רזtלענלעכער~ןזייןזזtלדזtס
בועזtורןפ~רזtלערדאיזפזtפרלערב~זרנעדשרנ~ציס.יזפוך

ב~זגערקןניטבייםפלעגןרזtוס"ציטרtזנען"דייםשעזיצרליב
ייפךוקעפיזאיבערז 1$טהזtגל ~אריפזעערערםב~צייטנס
מענסשןליסררישןפ~ןרזיןלזtזטציט~נען~זעלכעמענסשן.

עפל.מיט-מערק~נקערטיזיןר
 1טיוחה

איוןטיילררייז , 1$געסש~רלועראיןב~ק~נטביריסגערעוןאיז
רר~יר~נםמיםןרוייניקניםשרידזtבערזזtרספרילן.אין

 tטערכענען
עזואריפגעקרופעךש~ררלזעלבעראיןאיז"טיוחה"ערםפרן

 tטיוחהוו ttל

פ~ורעון.זיוו$עדוטיזר 1$ס~בצומעגלעכקייט ~ביי

בייזן ~פרןזtנקרמעןפלרצלינגם 1$דווייסטר~ציע, ~ביי
ל~נגיודערבידקעאןושטערבגע ~עדר 1$איופזעער"נזרנעם''און

 • tcרר ~ש~רלוערזעלבעידבייקלינגעןפלעגםאיבספעקציע,
גןרנרנג

 1נט ttחאיואומגליקמיטן

ערברנג 1$רר ~גערעוןאיוןאיזידדןיזיםשעיזצרוישן
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 !~כצן

,,ז!כסרנג".פןרירז!נס s~ור ~

רוףערםה~:זבןידדןליסרוישעידבעיקר,אןר,לעסישעיד

אריףפז!רידידשס

 !חי

סתםאיזאןרשז!רף-הילכיקקרת,איז~כצן,בז!סערפםח"י

אירסלייג.~:זעדררמזגרסן~לס-ידידשןז!ומיספז!רבונח
ידדןידיסשעדיפןראיזמז!ן-ס"ס~ןז!ר Dרtזירענרנגז!ווי

ב~נרצםבדייםגעווען

 !פערציקארןפיר

 . 44וויאריסגעזעןה~:זס-ס"סדירפןצייכן e ז:~דעו

אויףאיבערגעלייגסעסה~:זבןידחליסווישעדי
 !דם

שז!ףר-הילכיקאוןקורץאוידאיז , 44ב~סרעפס-בלוס-דם

אוירעדרפןרס"ס-מז!ן,ז!ופז!רוו~:זרענונגפ~סיקססעידאיזאון

לייסזעלבעידרועגן
י~-טעבע·ד~ם

ז!זפןר~:זנקרםעדםועוגןזזנזזזגז!זוויאזילסיקרם J!באין
 :בז!נרצסגעורזזרןאויןג,)פםאירפזעער

 !אינדיק

מייססערסזענע )tזזנגעבלידז!ר Dגעפז!סםירכםיקהזזםווזזס
ה~:זל·שסענדיקןזייערארןפנימערפז!לרזזפענעוירסידמים

עדר·געשריי.

(מעמעל·געביס,הייעדקרוגלז!געראיןירדןליסווישעיד

 ~מייסםעיז!פרןזיוב~ווייזןבייםפלעגן~:זסספרייסן)
איבערשיריעןזיןרשע,

 !מנגן

פרשהעדואיו .~:זןקרמם"שפילער"~:זעדר"זינגער"עדו
מייססער,פונעםסםרז!שענעןדזזסגערועןאיוןאיזאויפזינגען

שריןערוועס-ז!רבעסןצושרועדוועמעןאיזעסאויבז!ז

אויןמייססער~זז!וועגןדערפ~רזיןמעןפלעגם"העלפן".
איבערשיריען

 !דליםעוזר

צוגז!ב·גjרבעט

צוגזזב·~רבעם.פ~רשםז!רקגזזומענסשןהג.זבןגעציםערס

 ~גיסאתקו.זמז!נעדז!צואויפזעערז!וצוקרמס!$פסגז!נץ

ניםרוב סד).!איזו{$רס"ז~:זנעדרז!רבעם",אויףידדןצזזלז!נעם

עדונ~:זרשסיק ~שפעם,וויז!ורעקאיוןזיוציםאןרלייבם

ז!רבעםסציים.

נז.tכשל~ג

געוויינםלעכערעדוגערופן.לז!גערןפילאיומענטשןעסהו.זבן

עסוהוספהדיגעוועןאיזלז!געראין"נז!כשלז!ג"פרןבאסייט
פז!רטיילןבזזושריובז!קומעןעסערידווזזס ,רוב) סד).!(זופ,

געוועןאיז"זזזנעד~תרבעס"דיאוידפזזצריע.בז!שטימסעדיזיי

ז!חוץז!רבעט.סזזג·סעגלעכערעדוצו"נזזכשלז!ג"ז!הוספה, ~
עדרביי,קלעפזזזנעדרז!רבעט 15זפ~רל~:זפןרועןזעלטןאיזעדם

שםעבידקערדעוביישלזזגןזעםצרהוספהז!ב~:זד ,ז:~זל~
סערפלען ד).1"נ~:זכשל~ג"זזברוףעדועדריבערה~:זסז!רבעס.

t( קלעפ,פזזרציעז!בזזופרןגעפז!רעדואיוףאיודבגעוויבקען

שלt,זגן.ך )tב

יאבערחיסרתזייןבער )tה~:זסכשל~ג" 1$"בפז!רt,זלעדו
פז!ןרפז!רשסעבלדעךזייןגעקעבסט 1$ה ;~:זפשסז!םדייםשןזיין

עזםז!רביםן Dיוגעאיןירןדלומידשעידהזזבןאירפזעער.
אדיףב~:זכשלז!ג

 !מכותתוספותדער tt !תוספות

זזזבעדראדיףמעבטשןס~:זןכז!פ ~ סד).!ה~:זסבז!לסיקוםאין

אוידגעהייסןו:זרבעט

 !אייני~ווען

אייבמעל·פtזליצייאישערוסישע~מ~:זליקעידעדרמזזבס 01$ור
פזזבע-פןרלז!גערןידאיןאוןירדןש~וולערדיצווישןדובג.

אויןעדםאריףהעןדמעןפלעגטוועזש

 !איינזייפן

ס~בז!טגjזש

בז!לדידחידהו,cבןז!רבעסןצוביםמעגלעכקייסב~:זריעעד
ז!זעלכעבעסז!בזזיםןר.צוזזעדרפז!ררעוןזיואיוףאירסגעבוצט

זיןז!ורעקדיריעןבייםזייןעיקרדעופלעגןמעגלעכקייסן

עדמרזזבסעשידןידז!חץרזייבעןפז!לןידבייאירפזעער.פובעם

זזבגעגז!בגעןביריספז!~תלן
 !תלך

הזזבן.צרמוארשרידו{$רסביטזז ;אויפזעערדעוז!ורעק

פס )tאויפזעערפרןפז!רשרריבדןזעםפלעגןייןדליטווישעדי
מיםבז!גלייסן

 !יוצא

 ...וז!רבעסמיסגעבוג ,פריץפז!רןגעוועןיוצאשויז
ריריביקו,cפסזיוירןדידפלעגןאירפזעערפןרבייזייואיואויד
-ז!רבעסעדווועגןקימערן

 ...צייטחז.tבומיו
זייערגעה~טבזזוהזזנוליסווז!קעסדי

 •.בז.ז.דאיוחיץ ~
tt דער

י~טע 9איוחיץ ~

ידןדגערעוןאריוזייבעןעם-פאה).איוחשבוןז! :(אריו

ררייםררער Iז!רבעסידפז!רבז!כלעסיקןצרגעציסערטבן 5!הווt,זס
מעבסשןדיזזססזזן.עדרפז!רבזזוקעןאויפזעערעדורוזזס

אירזזבישןאןמיסבארריקסורעדןליטווו:זקעסדיפרןפלעגן
 ...ארמגליקלעך

גז!בצעז!"וריץ".עדרציילטןבדייםז!אויףזזנוו,בקביטערערז!
גחי·ז!צוצוטיריבןגעב~תכםידיטשןידהזזנוידחשטעטל

מז!שיבען·גערעורמיםt,זבגעשםעלסגעוועןאיזו:זרםוגרוב.סער

מעבסשןבז!קעס.איוסטזזןזיןז!לעמעןבז!פוילטס"ס"מז!וז!זאון
גייסt,זבער ד).1סזזן.ביםעםררילןבובסערעון,צו 11$זיןהיינן

מ~כטאידאירס,זיןסוסידדן, :קולותמיםידעדבעז!ז!רויס
 ...ואומגליקלעןז!לעמעןאוברז ,~,

ווז!רט Jjמיטפז!רזיכט

זייערהזזנוגעקעבסערשםהזזנוזזברופןארןפז!רזזלןז!לעיד
ידידשעידצרוישןדיסציפליוגעהעריקערז!בייבזזוווירקובג

געקעבס ד).1הזזסגעפז!רעיקרעדוגופא.צוו~נגס·ז!רבעסער

איום·עדםפז!רווזזרסאיבעריקןו:זזמיסז!רריסקרמעןאיןזיין

 1עדצריילןוtזיס,איםאיבערגעבןבזזך,רעדםרעודאוןזעער,

ארבטערפז!הרעראירפןידןדעדםבעמעןז!פילריענערמעג
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ירדןעזםזrדומעןט t,eהזייטן~לעפרןאונגען. 1$דרה~רבע
צרשרייעןפלעגןש~ורלעריד ... 1 )~ש =(שיופתח :גערו~רנט

 1דיבוריקעסלאור

נים-ידבוירםלארעדר 1$דיבורלאפרןפ~רבייטלייכםער ~
הערךאיוןמעןפלעגטב~לטיקרםפרןל~ערןידאין ... 1ירידן

 1וחמרותהחיים

בייערישעדיאיןהלשון".בידהומרות"החייםג 1$זלירסן
דיהערךאוידי?דןרונער 1$קדיצריושןמעןפלעגטל~גערן

ערנונג 1$רו

 1ולמלשינים

קייזזייןניםל 1$זמוסירם(פ~רתקהו"תהיאל"ולמלשינים
דיבייעשהר.שמונהפוךי?חיעדןב~ק~נטאיזפענונג) 1$ה

גע· ~מיטפ~רברנדןגעורעןד 1$נל t.Cפ~רערדאיזררנער t.Cק

סוף 1$געשט~פדיט 1$הרונע t.Cקאיןגעטז,ז.זייעראיןשעעניש

ערדמיםצח~מעןעלםעסטנר~טערם~רעסטירט 1944מעץו

ניינטןב~ירמטןאיוגעבר~כט~לעמעןזייארןליציי t.Cגעט~-פ
ארמקרם·ערםפ~רגעידנטיז,זרעטלעכעשריוtכ 1$הר$1וסרט, 11$פ
דעוtכ 1$הרט 1$פאין~ריינקרמענדיקיייי·טריזנטערפרןרtכ 1$

ז t.Cגעטייינק ~ב~לדעלקעס,,,,,אלחנןעלטעסטנר~ט,פןרראש
תקוהו.תהי~לולמלשינים :מיט~ערסטירטעזיינעצו

ליםאיהדות

ליק tרע

דימיטארנטערדינגעןאוידזיןי?דןידפלעגןפט 1$ג~נץ
ז,זנטרייב·זייערעאיוףצוירקענטפערןאויןוויאריפזעערס,

~רריסגעז~גטרט t.Cקעגנורזייערי?דןבן 1$הל 1$יטילמב~פעלן.
ארןב~פעלער,פרנעםזsרייזפניםאיוגלייךהילכיק,אןוש~ףר
ל 1$מיעעדסמענטשן.אייגענעידצרגערוענדטמער-ל t.Cטיילמ

מערגופאי?ןדדיצרוישןעדרררעקטערפליקידט~קעט 1$ה
ארנטער·זייעעוקעגןה~לטרנגמרנטערע ~אוןפ~רביסגקייט

העפ·בז.זדגעררז,זןראזי~ובעטגעצרר,נגענעידאוןדריקערס,

גערערן,איזעדרשיינרנגגעוויינטלעכע ~-טירט. t.Cס~בטיקער

ר-בז,זר t.Cג ~מיטקז,זמ~נדעדעוצוקומטמייסטערדעו

~ליין,זז,זלקז,זמ~נעדיד Iרד t.C~ק~ובעטן :רלייג t.Cפ,,גליי::גן//

ב~שטימטעפז,זרריסגערריסע ~פט~ן 1$נטרייבער, t.Cוערלכן ~ 11$
ג t.C~רבעטסטג~נצערעדואידזיורעכנטזתזארן~ובעט,

פ~רוכונהקייז~זגעררףסט,גרסבן 1$הי?ןדדיפגעפטרט. t.Cפ~ר

זיןמעןט 1$האירסן.ניטגערריסעורביימייסטערעדואיזזיי

פרנקסיעןדאידףגעדרנגעןגלייכע",מים"גלייכעוויאים,מיט
מים~רויסקומעןמייסטערסדיפלעגןפט 1$ ...פמ~, 1$פרנעם

 ד~,,~ז~וכעס,פרןרויכטיקייטגרריסערדעומכוחדשרה ~

דיאיןליטו~קעסדיפלעגן ...זיס"לעבןד~סמ~כטבעט
 :ברכה ~מיטצרירקבררטשענעןזrדכ~ףפוךל~גערן

 ... !פיסאוןחענטברען

פט t.Cג~נץאריפזעערסידיטשעידפלעגןמרסדריייזייערע
ספע·גריוסע~לסזיויאבערנעמעןעזםמיםאיוןב~פעסטיקן

יייליטר~קעסזעלבעדיפלעגןקל~פ. ~געבןצוצי~ליסטן
"ספעצי~ליטעט"עדוט 1$רערגןפענטפערן t.Cהכנעהמים

 ...שעצןצועסרוייסןמיו
sהמעןוויענטפער,~זזt.C קאיןעדרציילטזיןטt.C געסרונערt.C , 

קיטעלקיטעל.ם"ס-מ~ןזעםגעגעכןעלקעס ,,,,רט t.Cדט t.Cה
י?ןד-עלססטן,עזםעלקעסן, ,,,,נעמעןבייםל t.Cמאייוט t.Cה

אידףספעצי~ליסט ~ביןאיד :געוערןז.וקידםפ~הרער, ~אדיף

ה~בןל t,eזקענען",יעעדסשעצע,,איד-געניק·שז,זס. ~געבן
עלקעס.ד'רפרןענטפערעדוגערוען
נ~כם·שיכםןידדוךרב~זונעדרשרערטערן,ק~לםעדיאין

ך 1$ננםרייבן 1$בייםאריפזעערס~בערועפלעגןררינםער,און
 111איינפרירןד t.Cדרועםאיד,,~ובעט, :"העפלעך"צוגבען

 :ערפליקיוידשעייגעג~נגעןאיזזעםאדיף
פריוןגלידערדישריוז~לן

 ...ברענען~ובעטדיאיידער
מיס~ריוסקומעןענספערזעלבערעדופלעגט~ברעעוביי

 :גר~ם ~
פריוןגלידערדיבעסערל( 2$ז

רירןטירחחצרזיזאיידער

בייע·דיאיןזיןפלעגם " 1"ש~פן!$נטרייב·רוףאויפןאיון
 :הערךזן 1$לק~צעטןוישע

 ...~שענען 9-ש~פענען
פ~שע.איוןוערדןגעגענומרזש~פן,נזעןפ~רל~נגtכ
מים-נ!$רנם 1$געק 1$דירןדבער 1$בו 1ttהה~לטןמלחמה

עזםפרןחשבוןארפיןגעפ~לןשטילערדאיוזיינעןקללות.
יאזקורסביריס,·איו"ברכות".פ~שריידנססעיד~נטיריבער

 :געג~נגעןלירס~קעסידביי
טיף,ערדדעואיןערזזtל~ויין

 ..• !זומערטז.tג ~איוז.tפלויפןקז.tוחז.tז ~וויפל

נשמהדילטן tcדערה

ב~רועגונגידגופאזיןצרוישןעוגרלירןצרםם~רז,זלןדי~חוץ

י?ןדידה~בןצר~נגס·~רבעם,עדוביי t.Cטעמפערםעדר 1$

פ~ר-געהאסנ~ןשמירחבלרטיק·פיינדלעכערדעואונטער
ןואדררכצרשמעוסן.אןרפ~רטרריעןצרזיןעניניםשייעדנע

פרעמדזsזsזגערוינםשן,ניםגעוערןי?ןדידאיזוערבייאויד

שרעקלעכעררעדאין ...ריידזייערעאויפכ~פןל 1$זאריער
ניסממשמענסשןבן 1$ה 1-הרנגערערד ,הרנגערדעואון-בריס

עררה~לסןאדיףורעבןפ~רשיידנםסעדיזרכןצואריפגהערט

ר 1$גארן~בדעוך,ערםמיטאיינערזיןמעןט 1$הגעעצהטזין.

דערפ~רזייגעןזין.~רויהסעלפןאיןן 1$געסאריוצרז~מעןפט 1$
אןוטערמינעןערר 1$אריסדררקןקינסטלעכעאריפגעקרמעןכסדר

אונסערןחרכשמערסןקענעןזיןאדיףרעורטלעךספעציעלע
ועורםלעךואןטערמינעןידט 1$איופזעער.פרעמדןפךובז.זז

 :גרופעםידאידאיינטיילןאינה~לםזייערלריסזיןזן 1$ל
 "ר1$פפ~רשייעדנעפ~רנעמעןצרגעט~כטע-~כילה.א.

איוםבייטןבייםסערמינעןב~בוצטע-חילופן.ב.דוקטן.
,,~רג~ניזיןר',.אןומ~נעדס t.Cקג.דוקטן, 1ttפראיוףווערטז~כן

ס t.Cדאןו~רבעסס·קזזמ~בעדספ~ר~פש~צונגס·רעורטלעך-
-ב~עדר 1$פר~קחטן~רבעםעדוביי~ריינקריגןגעשיקט

פר~- ,,.~ריינטר!$גןס 1$ד-גן. 1$~ריינטר ,.ז~כן.ערעו

זrדסב~זונערשר~ויין,ל~געראין~עדוגעט1,זאיודוקטן
טיוער.דורכןדררכטר!$גן

tc כילה

ו~םז~כןערשטעדיפרןאייגעגערועןאיזד!$ס-~כילה
ק~צעט·מענסש.געט1:;ז·אוןערםפןרמוחעזםפ~רנומעןה!$בז

אןווףרמען,ב~קומטפר1:;זחקטןוזעלכעוריסןוויליעערערר
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פלייש,פ~רסיילןדדעגןגעסזtקזtדדנעראיןמעןרעדסדדיפל.

 :איבערב~לדידרןזיןפרעגן
 !טפררדז~דערממר

פלעגןווילנעריד 1פערדזtדנ.ריוגעדופןרפליישס 15דאיז

דופןפערדגווןרשסדער 15פערדגפלייש
הי-חי-אי

ב~קומען.זtפסניטווייסמעןפלעגספערדגפליישאריוב,51ער

tפילוגערועןאיזיום·סרבז~
זופחירזשענדיקע

 • 15געסקזtוונערדיאיןרזיפעדרגפלייש,מיסגעקזtכסזרפ
רדפן.דזtסמעןפלעגסררזtרשטזtסן

מיים

ווזtסזופ,פ~רגב:זמעןעדוגעודען jל~גער~לעאיןכמעטאיז

פ~סיקןמער ~אדיףפערסענזירןגעקענטרועןזעלטןט 15ה

ארב·פיגריררטברייטר 15גקעסל·זרפדיס 15הליטעאיןנזtמען.

גמ51עןסערן

יושניק

איןרמע. 15חזירים·קעסב~סייטיי~לעקטסל~ווישןאיןררזtס
געמיינעדימעןט 15הגעגנטןרוייסרוסישע~נדעערארןררילגער

אדיףגןפ~רצריזופ

ירשקע

מיטב~צייכענעןגערריינסלעךמעןפלעגספל 15ק~רט
קיילעכדיקע

-אומעםוםכמעס ;נררפן 15פ~שרייעדנעגעה~םהזtםבורים
לחם

"לחם"זעםזtסאומגעדרייטויגעאיןליטרר~קעסהזtבז
אויסגעב~קךאריוברויספ~ראיזרן 15גערראון"חלם",אדיף

זtגררףרוויל·היימישער ~
שוטחז~דערכעלם

געהייסןממילאשרידהזtטברריט·הענדלערעדוארן
חכםז;>דערכעלמער ~

איבערגע·זtזל~גער ~אידאיזלעבן,זחסאיינשסעלך~חץר
טזזך,ה~נלד ~צרגערועךגעמזtלסניטט~קעשכלשפיצטן
געזחגקעדושרדיכיסן.טייערסטערעדוגעורעךאיזבורים

קיי·עזםב~ררעגונגאיןגעשסעלטס 15ה-ברירטוועגך~ליין
 :העדןצרגעררעןל~גערךפילאיךאיזעדרפ~ר .ט~ר~פ~

קייעוודיקע

איזגעגנטררילנערפרןארןל~טג~ליעפרןידךדסייל ~ביי
איוןזtנגעג~נגען

פ~פינקע

שפר~ך.קינדערישערעדואיןברירספ~רטערמיזב~ק~גםער ~

ליב·עדוידזךפילבייאירפגעקומעןזיןפרךדרישויך Tאיזחך

-ברירטל~בןג~ננצן ~פ~רזtנררףה~רציקער
מ~מעטשקע ~

גע·זזורנטןדיאיןורעדןפלעגטס 15רוברירטלעכלעדםצר
-~ב ~הזtבזגעזחרפטטזtגיעךדמעןהזtטל~גער,איןגעבן

 .ק~צעםלערפירפ~ראיזלעכלזחס~זגרסגזזומזל.זונעדר
ג~נצעזיןמרזןזtפסאוןזעקס,אדיףזtבערעסגייסרובזזדס

לעכלזחסאיזטזtגג~נצךדורכןפ~רטיילן.עדםמיט~כט
פרעגןזיןפלעגסמעןאוןאריגן,ידפ~רגעשס~נעןבריוס

 :~געדוןערםאיינער
 !כלה ~היינטגייטחתניםרריפלאויף

בדרים.לעכלס ).lדזייןורעטעס,הייסטפערזזtנען,רריפלאידף

בר~וסארן"ביריס",דירליסור~קעדו~וריסזחררעדס"ברויס"
כלה. ~-איזידיסשאדיף

ערסערסך ~איןהזtס-געורעןזעלסנקייסזt-פוסער
געהייסן

חמאח

-אוידליעםסייל ~און 15געסויגעראיןהעבעראיש.איןודי
שמירעוודיקע

בעררעזשער 15פיאןיואןאןוגעסזזספרילישע~נעדרעאיד

ל~גער
קורצענטע!;)דעועוף~י

(אןרפוסער-מיסזיז~סזtציאירסהןו, ~צו ...ס 1פרס·פ

פעסס).מיסאריואפשר

 ~-גערעוןאיז~וכעסעדובייחלומותגרויסעדיפןר

פלעגןג~גצעסעגצרריכסן.רעוןקזtנעךזיןכזtסשעסןבעסערן

לען pשסי ,דpןםן 15פררערלכעפ~רש~פןצוזעןמענסשןזיז
צרוידפל~נירס~לץאןוקןj:כן,צרםהזtלז

מז.tלצייט ~בויען

חילופן

-פעםספ~וגינעןבזזוזיזזtעדרלחם, ~קיופןצראדיף
מים-בן 15הגעמתםמעןם 15ה~רםיקלעךסייעוע~זעלכעצר

זל~גער!.)עדו ).1געםאיןמיםלעןידזtבעומעןנעמסיייררןj:ס.
געשעפםן,זייעערפןרב~וריבסזחךגערערןשריוזיינעךידדויד

בייר ).lבזייזייגעןגעבליבואא"רר.ררערםז~כןבעסעועגעלס,

שםרבז~ן.איינפ~כסםעדיבייאוןמלבשויםאוןרועשביסל ~
געידגםעסהזtבזפ~רמעגךפודערזיקןזייעופרןרעשסלעןזזדי
אירסבייםןצרם-חיובהזייערפ~רהריפס·מקרר ~וויירדןיד

זtםהזtםעוסעו~לעאיןכמעספרזזדרקסך.אדיף~ויערדיביי
געחייסךסר~גס~קציעדי

חילופן

צרגע·עדוצו"עדרשסרקערערן"צרבדירם,שסיקלעזםפ~ר
~זעוק·זיןפוך~לץכסדרירדןדיהזזנו ,"רtזיצ~,,םיילסער
ידךדליםררישעידביים ).lהזחס-בגד.לעצטןביזךגעגעכן,

דשר ~~רריטגעררפן

לאכלבגד

ללבש",ובגדלאכללחםלי,,ונתך :גזtםבייבעםזtבינריעקב

 ~-זtגצרםזזרבגד ~ארךעסןצרםבוריסגעבךמיוזזtלגזזס
עסך.צרםבגד ~לאכל,בגד :זtבעראיז

-זייגער ~גערעוןאיזכייסןצרםסחורהגוסעגזזו ~
גייער ~

"~רגנjניזירן"אוןק~מנjנדעס

מערססעאיךהזtסזייסעדופרןפרזזדרקסןב~קומעןזחס

~וירס·מ~נעדס. 15אירסן·קדוןרבזזומעגלעןזייןגעקזזגספ~לן
 15געםפרןגערנעצןדיאריסעו~רבעסספל~ץזtזצרגייענדיק

מעגלעכ·רערלכע ~הזזנוגעקזזנסידדדעוהזtסל~גער,זזעדר
זיימיםמ~כןארן~ויערמיםב~ויוונגאיןקומעןצרקיים

~רבעםס·~לעגיסקריגן.נייםיקסררזזס~זירז,tעדרמיסחר, ~

,,מזל· ~יאינעואיזגלייך.גערזעןזזבערזיינעןקזtמ~נעדס

אופיזעערסדיייימקרם ~אין~וייןפ~לסאוןהזtז"דיקער
מרזמעךאןר~חנםערביםאריגפרןלזtזןקזזפ,אויפךשסייען
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,,מיסדנס, 1$עררמשיוןוויעס,איזסירהחנען,איופהער 11$

בן 1$הר 1$נמענסשערדשויךן 1$ק ~ה~נס".אידאומגליק
 ~ז~ררעגןזיןמעןס 1$הררנע 1$קאיןררייכע".דישסייד ~,,פרן

 :איוסגעדירקסמערכה
קזtקע

 :ב~סייסאוידט 1$הקע" 1$קבין,,איד ...גיסס'טויגסיק, 1$דגיס
רניס 1$גזויזס 1$לעסייי~רבעסס·פל~ץ~ןניס.מידגייסעס

געהייסןב~לטיקוםפןריוזןידבייס 1$המ~כן
קזtמ~נדעטרוקענע ~

בייםגערועןאיזרונע 1$קאיןמ~נתס 1$קערגסטעידפןראייגע

ה~בןשיכטןדידי!$ערדצרוייאיןם. 1$דר 1$~ערזעםביוען

ביימעת·לעתרובדןדורכןגע~רבעס~רטמענטשןטיוזנסער
-אוןהונגערנעץ,קעלס,איןב~זינגונגען,שררערססעיד

ערד ...קלעפקלעפ,

~ערזtדרזtמשטשיק

ב~לדשרדימענסש ~ 1ב~ק~נסגערעוןיאזגעס~רונער 1$קאין

לעצסערערדפרןס~קעק~ססע.צי~לער 1$סב~זונערערר ~פרן
ייפקל~פן 1$פלעגןמענסשןידאונטעדרריקטער.ס~מעארן

יוןז,אייגענעדיבייבעטןזיןאון~רבעסס·~מטפןרסירן

זעלסןארבעסס·פל~ץ.ערםכייסןררען·~מ~לשרידזייל 1$זמען
בלוטיקעזייערעפ~ראיוער~ןגעפונעןזיוס 1$העסרעון

טענות.

 ...~ערזtדרזtמשטשיקפיגצטערער ~
דזtס~ליין.זיןאיבערק~פמיטןשזtקלעןב~ערולסעידפלעגן
בייאוידמעןרעורסגעביוח'מזלפינצטערן ~אין :הייסןז~ל
איופןאריועררועס 1$המעןארןפ~רפינצטערט,~רבעסערד

 ...נ~כטשיכסלער ~-נ~כספינצטערערערדדורך~ע~ד~ם
ידגערעוןררנע 1$קזעלבערערדאןיאיזרט 1$בעסערגיס 1

בילפינגער",און"גירךביו·פירמעידיסשערערדביי~רבעס

געהייסןיוזןידבייהtזטרוזtס

ביטעראוןגריו

מ~נער 1$ק ~~וירסשיקטמעןורעןגערעון,איזערגערך 1$נ

-~פסענעם 1$גפעשל 1$שסרענג ~איןערגעצרר,(ק~זערנירס)

זיינעןיי~יייאון~רבעטס-ב~ידנגונגעןייואןורינץ·מקו,ם

הונגערפרןמענסשןדיאונסערממשגייעןזtדגרריז~םע.זtדרס

איוןצב"שצייטגערריסע ~איזרט 1$~רבעטס· ~ז~פיין.אןו

ייפלעגןויגע.ביי!$לייגע,פןרט~ף·גריבערידאידגערעון
אויףגן 1$קל~ריינגעפ~לן,~היןזיינעןרעולכעיוזן,ליופררישע

ס'איז~ז!$לייגע,זייער

עלינו

מעןשפייסעזםבייאןו~רובעןענעדבייםאיז"עלינר'
שיוןאזיעדקרלעח,ליטרר~קעסידפלעגן!$לייגע,אוידאירס.

אידאיזררערטל~ס ...נשמה"ערדמיטשפיי ~אוןלעבן"ענעד
שלעכסש ~זtדרסכ~~קסעירזירןבייםארן~רועק,ברייטויגע

 ~צוגערעוןגענוגאיזל~געמיארסע ~סתם!$ערדמ~נעד 1$ק
 :ן 1$סג 1$ז

 ...עלינודיק
עסייי,,~רבעסס·שסעלן",בעעסעראוידגעררעןזיינעןעם
בן 1$המענסשן ,,מבינירן. 1$קמ~כן,רזtןסיזtל~זןזיןפלעגס

זייערגעה~סדזtרט

מ~לינע

צוגעלעגנהייספ~סיקערוינקעלע,גרסע~ס

פעקל ~מ~כן

~חיים,מיטצרנעמעןאוףיפרזtדוקסןפעקל .~אריפשלזtגןצר
עדוגעררעןאזידזtס- .~דייןל~געראיןזtדערגעסזtאין
געסזt·צייס.עשרסערערדאיןוונע ),:1ק iאי"מ~לינע"פרןפשט

אוצר.פ~רב~ה~לסענער ~גערוען,,מ~לינע" ~איזויגעאין
קזtרונע,איןאיוןזעםנזtדאוןריולנע,אידה~סשפעטער

פ~רמ~סקיר ~ב~העלסעניש, ~פיגורירס"מ~לינע"ארנסער
אד'גל.ביועדםקעלער,סער

רזtןסגעקענסס 1$הערייירס 1$~ןאיןגע~רבעסאיינערהזtט

ס 1$היענער~זגעהייסן,כללבדרךמענטשןבייעסט 1$הבן, 1$ה
קזtמ~נדעפעטע ~

געקענסס 1$הזtרס ~ז~פרןבעסערקייטארן"פעטקייס"די

זtדסאוןמיסחר ~ ~מ~כןצומעגלעכקייטערדאיןב~שטיין
ב~קומעןאיוןויןזידפלעגןקזtמ~נערס~נעדעראיןגלייכן.

"פעסע",יד~פליו~רבעטס·פלעצער,~לעאיןניטשידיים.עסן,
ג~נץזין.פ~רן 1$איופטרר~סגופאזtרטאיופןגעלזtזטזיןס 1$ה

זtגפנ·זיןגעמחסלעבנס·געפ~ר.אונטעריוד,דעוט 1$ה!$פס

קירסם·עדרביייאקעאין~ריינכ~פןזיןאןוקזtמ~נעדפרןבעבען

מיסחר. ~דורכפיחעסזtדרסארןעדרפער,!$ערדהייזערלעכע

יוזןליטרושיעבייהtזסמ~נעד 1$קפרןבשתיקהזtפצועןס 1$ד
געהייסן

קר~ץ ~

-אודיקר~ץ. ~מ~כן :!$עדו
הזtזו

~נסלריפן.און " T1$ ה,, ~ורעדן
פרןועודןנעלםגעלזtזםב~זרנעדרזיןהזtסרונע 1$קאין
שן.מ~יזtרפןרזtנגעפירםגערעוןאיז 01$רר~רבעטשסעלעדו

געררפןמ~נעד 1$קזייןמעןט 1$ה

הזtזו·בריג~דע

דורכ·געלזtזסזtפסזיןט 1$המ~נעדס 1$קקלענעערידאין
פ~רמ~כןלן 1$זזייניט·ידיסשן,רובדזtסשומירם,דימיסקרמען

רריילע. ~אדיףפ~שררר,נןזררערסיוזןידפןררעודבעתאריג,~ן

 ,שדחו~ריינגעבןמוזןיידןדי!$בערפלעגןדערפ~ר
פרזtשקעס

געהייסן.עסהזtטוונע 1$קאיןווי

הזtבז ,אויםבייטןצוווזtסאדיףזtערר ,פןקירצוסלעןמידי
ק~צעטן.ידאדיב~זרנערשרגעה~ט,יוןזידמזtל~לעניטאיון

-הייזערקריססלעכע~ררמיקעדיאיבערלזtזןזיןמעןפלעגס
שנזזרעןדזtסיוזןהזtבןשנזזרענען.עסן,צררזtןסארמזיסטבעטן

איוף-"פ~רליטורישס"אודישדיןליטווינערידצווישן
שנזtריטע

אדיףלזtזן"זיןזtעדרשנזtריםע",אידף"גייןפלעגןמענסשן
געוזtןרןגעש~פן~פילואיזגעטזtש~ורלעראיןירסע". s~שנ
 :~זריקלינגספעחאייןאןוחייטין,חנהפרן"שנזtירסע",ליד ~

געועון,היינסאידביןשנtזריטעאריף

געזען,גיספזtליציסס) ~(קנעפלבל~נקןקיידאןו
-סך ~גזtרזtדרטאיךהזtבגעקר~גןארן  1שר~,איזמען~זכוחמעןנעמסייי .,~

ערטער,ידגערעכנסאיוןזיןבן 1$ה~וכעסןצםרשלעכסגיס
גופאזtרסאיופןמעגלעכקייט ,,געה~סהזtבןמענטשןדיייי
~ררנטערכ~פןצר-זיופ~שרטייטריזיקע,גרריסערביי-
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,,\_)פיציעל"כמעטשידןס ).lהס )tדודי\.)עדוזין,ר Kםוו\.)ס
געהייסן

ניזירן tt~רג

געררעןפילצושויךאיז..\.)רג~ניזירן"וו\.)רסזחסודיילאןר
-נ~אוירערםאידףב~נרצןגענומעןמענסשןה\.)בןב~ק~נס,

געהערסמעןס )tהירדןליסרוישעידצורישןאויסדררקן.עדרע

זש~רג\.)נישן ~עפעס

מסי ttק

ביי~וכעסןצורן 15געווב~שסייבסאויןמענסשןזיינען ספ),!

דיגעוועןזיינעןזחסדוקסן. 15פרפוךמ~ג~זינעןמיליסערישע

ק~מ~נדעסג~לדענע

קענעןצוש~נסמין ~געה~ס ).\דס ).lהריזיקירס,ס ),lהעסרועד

פ~רדוקסן )tפרממשס~קע~רונסערנעמעןגעלעגנהייס ~ביי

געחייסןסר~נס~קציעמין ~ז~ ס).\ה ).1געס•זt,~ור,עראיןזין.

דררסקעדיל~בער

"יענערזtעדרדררסקע",דיל~נערפרןלעכסמענסש"עדו

ש~ררלערדיפלעגן~זרי-דררסקע"דיל~:פערמאנס
-~לירח, ~פרןחיובה-מקורערםפעססשסעלן ספ),!ג~נץ
דררסקא Iגנבענעןלינק,אדיף jנעמע-כידועאיזנ~ערן

אויפגעקומעןאיזררערסלס )tדארןז~לץ. Tאי-ליסרוישאין

~רום~וכעסעדובייבן 1$הירדןר ttפ ~שהיה.מעשה ~צלויב

נ~צי-\.)נחייבאיןס ttררז~לץ,מיסור~ג~:זז ~עדרשמעקסב~ן
ב~לדס )tהאיינערזעלסנקייס. 1$געררעןעסאיזזtקופ~ציע

צוז~לץערםשיטןגענומעןאוןן )tרו~גאין~ריינגעס~נצס
נען 1$געשסאיזועולכעריו,דצרוייסערעדוס~:זרבע.אידזיו

ל~:פ.ער :געמוסיקס~לץזיינעםחברערםה~:זסשמירח,אידף
 ... 1דרוסקעיד

זיןהזt,בןלייסשט~רקע~זריאוןיחסניםנזtר~זקלזtר
חזtבזבכלל,רבעסס-שסעלעס. 1$בעסערעצוגן )tעדרשלגעקענס

~וריס-~רבעסס-פל~ץ~ןאדיףיייב~דינגונגעןדינזtרזין
מיםדזtרסמענסשןידה~:זבן~זרירעכסס,עפעספ~רגערריזן

 ~פ~רעדרקלערסזיןק~פזtסזtדערקזtלזtנענפירערסזייערע
נדע ttק~מסענע tגעשל}

-ערגעערזיפרןיוזןצרגעלזtזן.ניס"פרעמדן"קייזשריואון
דיאיןרייסןכסדרזtבערזיןפלעגןמ~נעדס )tק-"סרוקענע"

בייהז;tבןלייסתקיפעזימ~נעדס. )tק-,,פעסע"-בעסערע

"סררקענע"יזזtםזיי,ב~רווקןצווויגעררףססשויךפ~ל ~ז~

איינעם ~ז~קזtוונערדיעספלעגןסרוקןגז;tרקע 1$סמענסשן.

איזזח~זעדרקלעןר,
מזלדיירניט

שרידאזיורערסלזחסזעלע. 1$מזייןניס :חיימישערנז;tןבחזtר,
 ~צוז ttסג )tז ~געורעןגענוגאיזעס~ז~וזעק,ברייס~זיר

~ז~רבעסס-שסעלע,וועלכער ~צוזיןרייססס 15ררמענסשן,

קזtמ~נדע ~פרןזיןח~נלדסזח
עם-דע-ער

זיןם ttחגעקירורעדסערעדואון-מזליייזביסבקיצור,
שרידס~קעזזtל :קרעכץ ~מיססרייססןר ),;lננס 15געקזהזשיוך
ענעדידורעמען~דערס~ס,עדו ... !(אים)עםענעד-זיין

קלזtר.~לעמעןגעועוןאיז-צרגעווןנסשןעסררערס

אוןזtליציססן eדיד~ןזיינעןדייהקייזגעחזtלפןניסם ttח
מ~נדע", ttקסענער tt.געשלעדוחילףצרגעקרמעןסיוער-ור~ן

מעןחז;tסל~גערעדר ttסויער 15-געספרןזן 15~רויסלבייםארן

מענסשן"זייסיקע"די

~פגעשניטן

ניטעובאמתג asםערםשירדט ttה"זtפגעשניסענער"עדוארז

ק~ניד'"סערשסערעדוגעועוןשיוך Tאיער Iפגעשניסן 15

סיוערבייםזיןהזtבןר$1וסמ~נעדס )tקערגערע~לעידצר
שסיריסןידבייפלעגספ~לן~נעדעראיד-ארנסערגעמ~כס.

~ןצרעדרגייז~רבעסס-פל~ץ ,~רעוגן

~פענסיווע

-~ע~"פינצסעעררועןגעהייסן,קזtרונעאיןעסחזtס~זיר

מפוsניע asבקמ~כז-םועיר ttגעסבייםפלעגזמשסשיקעס" ttדר
צועדרונג ttםערדמיםקזtמ~נעדבעסעערר ~אידףנגריף )t~ן

~רבעסס·ידמיםציים,קררצער ~אידףכ1:זסשזין,כייסן

וsאידזין~יריניריסןצוס~קעגעלונגעןררעמעןאיזפלעצער.
געהייסןעסח1:זסמ~נעד", )tק"פעסע

זיע ttאינוו

~ריינטרז!גו

איוםן·קזזמ~נדע, 1tJדורךיייפרז;tדוקטןב~קומעןשריומיסך

פעקלזחס~ירינבערנגעןצוויורג ttזידנגעהויבן )tזיןס 15ה

סוגיה.לייכעסקייזניםג1:זר~ידין.ל~געראידזtעדרגעטזtאיד
געחייסןעסה1:זסווילנעאין

tt ריינורtt שעווער

-דורךעספירםס ttור~ליין,בעל·דברעדוארן
ש~ןרניק ttרר

עדוגזtר,ביזפזtחיכסיקזייןגעמתסס ttהרוניק ttרר~שעדו

אונסעראןרקזtנס~ןפ~רשייעדנעידדורכגייזבייםעיקר
פעקלג~נצןמיסךגעקזtנטמעןס )tחזחזוכרנגען.

~פברענער

ר~שזtורניקעורירח.ליסורישעיזבייגעהייסןהזtסעסווי
גרסגעמתספעקלזייןה1:זס

לינעררער ttרמ )tפ

מענסשןיזפלעגןרובזחסאריפפ~ליק.זייןניםז1:זלעס

"זtפע·גרס ,קערםער~רוםשסייףדוקסן ttפרדי~ררמוויקלען
רוערןרירן",

געשרר~לר

געררפןעםמעןהזtםורילנעאןרררנע }:lקאין

t( ק~מפרעס

עדואונסערפזtרנסמפערס" 15"קערםזיומ~כספויר ~רוען

גערופןקזtוונערזיעסהזtבזבלחע,
צנועת ~

עדו·זויהזtבןקזtררנערזעלבעדיור1:זס~נעקזחס~ןצוליב
צרםגדייםגעשס~נעןש,ריןאיזפרריען·קזזמ~נזע ~ציילט.

ערםזיןהזtםגעסזt,אידצוירק~רבעסס·פל~ץפרןזtפמ~רש
ב~לדהזtםידמיידל. ~סזtזצר,,סשעפע" ~פ~רגלוסספזזססן

~זזtעסביססוזtזורען,,פןרפ~סעססירן.ש~רףגענרמען

דזtס~גאיד,,הערסס,חברסע.דיאידפרעגסד"צנועה

יענע.ענספערס " ... !פרסער ttקיל 2פ~רפ~קס
הייסןבכללרוילנעאיןפלעגספעקל ~זיןמיסגן ttטרד1:זס

t( פגיות

-ש~ולוערידביי
~מכת

ויועדשרס~נד),(צםוגעועורפןרבזtשס~נעןפעקלדזtס 1נ1:זאיז
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"פגיהר"פרןררילנערדיביישריואיז ,אד"גלרערר~לרערתויו
גער\fות

ממזר ~

גע·זין,פ~שרסייטמען,ס 1$ה,,ממזר' ~~ירינר~שערערןמיסד

מער.ערךערדניםחיכטיקער ttפזייןמרזם

בן 1$המ~נעדס t;1קפעטעעדר t;1לעדנע 1$גדיפרןמענטשןדי

ניםל 1$T 1$געסאיןצרריקקערזייער~זגעקליגלס,תמידזין
קרמםיידודיפןרם 1$שםר~לגעמיינערדעוורעןנ~כם,פ~רזיין

1;t ירינג~נג·בייםיי~יידאיזצייםעדואין~רבעם.ערדפרןן~

שסרענגער.פילל 1$נםר 1$קדיאןרפ~רשס~רקםגערערןסיוער
צרמבינירן t;1איוסקמ~נעדם 1$קגוםעדיפרןמענםשןדיפלעגן

פחעדידאיןפעקלעך"קלרגע"זייערעמיםזיוזן t;1~ררנטעלר
געםזtררנער 1$קאין~דררכס$1ךגן.גרסממילאארן-שעהןריקע

געהייסןזייבן 1$ה

~ר~שוטיסטן 9

~זוינעאוידגערערןקזזוונעזעלבעראיובער t;1זיינעןעס
~ירינבערנגעןסחררהזייערפלעגןרערלכעראנעטרנעמערס,

-ארןנ~כסמיסואיוט~קעשעהן,שפעסעערס 1$רראיוחרקא
מענםשןדיפלעגןרוינקלזsפגעלייגס~ןאיוצירם.דורכןנזsר

~פילו-~ריינפיתארןדרזזסןידצר~נג ~מיםחרכשנייח

גע·רירעדרצירםערדפלעגסעזםבזזךגלייךקי.לעבעידקע

ה~טנ~כם-מ~רשגערר~גסער ~ז~רעדנונג. )tי>יןרעותבר~כט

-ערנ~עזייןגעה~טשירך
רייס-פ~רשלוסדורכןדעס~נט

פגעלייגטע )tאיוצייסנויויזזיןהזsסגעסזtקזsררנעראיו

ה~נדלעןגעלזזזטצירםבייםריזיקע)גורים(ארנטעררירנקעלעך
בערנגעןזייסצווייסערערדפןרפלעגןוערלכע~יוער,ידמים

בייםה~נלדפירןצוסן )t~נםשלירד Iזיןם 1$הפ$1ךחקסן.
ב~רוףמיסוגעוזsורןב~קיררנסעראיזצירם,

צ~מניק

~נפירונגאייגענע

 ,ידרענר~טןידדער )tגעטזזס,דיאיוררזsרזזsגערסיוידשעדי
וויענינים,אינערלעכעסך ~מיםנגעפירט )tרובזsדסבן )tה

ה~ןגעה~טא"א.רריונפל~ץ ~געבןדרקטן, )tפרדיפ~רסיילן
מ~נעד, t;1~רבעטס·ק~וצרז~מענשטעלןבייםעדה ~איוןזיי
t( וירח. ~פ~ר~רבעטספל~ץערםב~שטימעןצרעדרsערדז

גע·זייערעזזעדרירעדנ~ם,פןרמיטגליעדרידפרןמיטהילף
~יויבב~-געקזזנסזיןרועדזעלטןס )tהמקורבים,אןרהילפן

~רבעטסשטעל.בעסעערר ~אידקומען

תקיפים

געםזז,אידהעשרעלרעךאייגענעבזזךאןובעלי·עדרתיד
פןרפירמעדיגעס$1ךגןבכללהזtבול~גערן,דיאיואודיארן

לייטשט~רקע

בכוחגעה~סשסענדיקכמעטה,tזבן,tזנפירערסאייגענעיד

איז ;שלעכססאיינעםטזזוצראריףפיסל ~ארנטערשטעלןצר
איינעם ~ז~געזעןשריומעןהזזטגעפעלן,געררעןניםרועדזיי
שרערעררפןר~ז ,קזזמ~נעד""אמת:ג;רדעו"ייפ~ררוקןצר

זעלבעיד~ריוםזען".נים"קזזפעדואיםזיוזזזל~בעם
דיצוש~ת,זsעדרגעבן,געקזtנטאויןזsבערהזsבןתקיפים

סעקציע, 1$פרלטן 1$געגארמעטרםכמעטט 1$הדזsקזזמ~נעד.גרסע

זזעדר

טעקציע

פןרריורקונגאןו mכערדאריסדירקן.זיופלעגןררלינערידווי

געמ~כטעסרעררטרעוןזעלטןזsבערגריוס,איז"טעקציע"
פ$1ךסעקצי-עידט 1$ט 1$השטיל.אידף~לץרובד~סו$פן.

פ~סענם-מ~רקעידגעטזsק~ררנעראידמען·ב~קרקר~פס

וויט~מיו

גיררסערזייערפרןאןררריס~מינעןפןרפיל~זרירעדםורעלם ~
 ...זעןצוניס~וסיקלעזםאיזממשאירגפ~רןארן-ררירקונג

אויפסעור,ערדס )tבעל·טובה,ערדגעהייסןהזזט,,וויס~מין"
מקבלערדנראה.ראינורואהערדאויד~בערעורבייארן

~רוב·"שטילאיםה~לסארןרריט~מיןפוךגעניססרו~ס~ליין
געהייסןה~ססערגעשלרנגען",

וויט~מינשטשיק

קל~-זייערבן 1$הרויט~מינעןמעידצינישעיענעויופרנקטארן

ר 1$פערצעפטנייערערד • jאריאיז ) A, B, C ... (סיפיק~ב:יע

אידת 1$געררמלוירט
 pוויט~מיו

p פןראוןי(אןרסעקציע 1$פרפרןבוכשס~בערשסערערדאיז

ניטעתזייןב~ויוינם-צוגעגעבן).~בערעובן 1$הפ~רך,

,,~עזsרדזsרמש·ורנער 1$קערד·ליד 1$געס ~איינעםאיןגורל
ק~~נעדבעסעערר ~איןצוניםאיםזס 1$למעןורזזסטשיק",

-~ובעטןצו
-פע·רויס~מידערדפעלםמידריויל
 ...~הןיכיסאון~הערכיסאיז

אויד 1$געםאיןגעורען

ןןוט~מינעןחוילע

שט~קרגערערןסיש,איןצדמאתןערםגעה~סשיוןהזזנוזיי

ערטעל,ור~ערמען ~איןזין~ירינב~קרמעןבייםפ$1ךסעזשירס

פ~ייעדבעידקעגןגעשיצטבדייםרן 1$געררבכללזיינעןאןר
אןיומעןפלעגטידאיוף~רירסשיקענישן,ארןזזנשיקענישן

זיינעןזיי~ז ,גן $tז

וויט~מינירט

פןראוןרנט $tפפןריט~מינירט'רו :אירספילרעכערך 1$נזזעדר
היבטן.

 1$געטקזsררנעראידרריט~מינלזזזן.רעםגערעוןאיזביסער
איןאיזרוזsסמיילד, ~רערגןעדרציילןט~קעמעןפלעגס

מ~בעד )tקידאידכייסןמכוחגעקרמען~רבעטס·~מסד~רסיקן

~רירפגעלייגטטישאירפןזיה~םעורבייבעסעערר. ~אירף
ציבעלעס.צוירי

פזsר ~~נגעשסעלסהזזט- 1ב~טייטןזsדסזזזלס 1$רר-
יעלה.ערדאריגן
מיילדזsדסט 1$ה-ריוט~מיןג~נצערמייואיזזsדס~ס-

געענספערט.

-~בשוחדערדס 1$זזsלטזז , )tניסאיזפ$1ךטעקציעקייז~ז
ט~קעד 1$דאיז~גברריס~מין.נגענומענעם 1$ערםפ~רשסייד

 ...ריוט~מיבעןפןרמקררמיד ~וויב~ק~נטבידיםציבעלע
סזsמעראןואומגעהירער.געררעןאיזררים~מיד ~פרןכוחערד

הפחותלכלגייזמזsל ~געמרזטשירדררים~מינשסשיק ~ס 1$ה
געמ~כטעםערהזsט ,קזsמ~נדעערגערער~יאיוטזזג ~אירף

 ~דורך
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מלאן

זיןפלעגספל )tק~רסעסלעכעעדר )tברויסשסיקל ~פ~ר
בייםפרך.עבדותכלאדיףמקםוממלא ~איינגעפינעןשריד

זיןפלעגן ,ק~:זמ~נעדעדואין,,מלאן" ~ז~פרןזיןב~ררייזן

פןר~רריסקירגןצרן t,eסנעם ~מענסשןאיבעריקע "ב~לד
זייןהיינס~סאיזרועדאים,

ג~ט

ס t,eהס t,eוו ,ס~ר~פ~ירידשעראינערלעכערג~נצערעדו
"ש~פןגעמחסכסדרארן~רבעסס·קרעפסןדימיסבגעפירס 1$

געהייסןס 1$געספליאיןס t:1האיינז~ץ",עזם
געזינדלדזtס

~ידיג·פזזססנסכעס.יבערדיאידף ~ס t:1הנפיערר t,Cיעערר

ס t,eהגעזינלד" סיt:1,,ברועדר.גרסן ~קרוב, ~זיינעםגעזעצס

זייזיינעןכמעס~לעירדיש,געערדסרעוןזעלסןזיןצרירשן

געררפןזיןtכ t,Cמ'האןר "דרפער"גערעון~בעדתמיסואיינער

~רבעסס·~מסעדוהזזססעמאמהאי Iנעמעןערשסעדיביי

פרןנזזמעןערםב~קרמעןנהייב t,eבייםגלייךוונע ttקאין
מישע-י~שע-ס~שע

ארןעלסעסטנר~סקזזוונערערדרווהיזזס 1$דרדי~זיראןו

!S קבררינעםפרןגעורעןאיזג;פונען,זיןהזזבןרבעסס"נ,מסt( " 

ירדן·ממשלהעדופרןערזיעדנץג~נצע "רס ttדשידןה,$סליד,
געהייסן

חויזברוינ'(.ס tJד

אייגענעדיפוןסובה ~~רויסצרקריגןיידן ~סתםפ~ר

סעק· )tפר ~ ).11הסבע.מדרןעלד:;לנ jגערועזאיפרזtמינ:iזנסן,

ר t,Cנבן )tהזייפרן iמעקזזןציע

-רוייכעדישטיין ~פון
ירדן.ליסווישעידפןרהעדןמעןפלעגס

שלוקעכץ ~טויטן ~פוןגיכער

-טובח ~יעלה ~פוןווי
 " 1$געסזייעעררועגןירדןקזזוונערידפוןמיינרנגידגערעוןאיז

"יעלות",דיאדונים,
מיבעבסן t,Cפרדיפרן~דרעסערםאדיףפלעגןש~וולערדי
 :להלק ~אוידזש~לערעוןגיס

מ~ןבעסטןזעם

 •.•סםמיטצוקערקע ~
געררען~לעכמעtכמ!נכערסתקיפע "ס 1$זיינעןורבפיעל

פז;ר~נסוו:$רסלעכ·עכער';ש~פסלג:עזעלכערע i~ר i ~ iמענסש
ניס·געהויבענעם ~מיסאוידלביסועכס ~זייפרןרן:,קייס,
 .עבר

שוךקרומערדעו

רעורסל סיt:1ב~לסיקום.איןלס>:ננ~זייפ~רזזנגעג~נגעןאיז
פןרוויצע·פז.זרזיצערערםפרןדיירדיאידףב~זירסזיוהtזס

הלמ~אים,צוסענה ~אידף . t,eגעסוונער t,Cקאיןעלסעססנ~ס

ג~בצע ~ 11$פיוס t,Cגעספון~פ~ר~סאינערלעכןערםמיס
ב~דיוערןמיסערס t,Cהפ~שריונען,זויבעערכיסווייספןרידי

 " ...זשךוגלייכן ~אידווילספוסקרומען ~,,צו :געענספערס

~נטרייבערס

אויפזעערס·~בערועאוןמייססערסססבס. t,Cפגיורשעיד~חוץ

אויסגע·זייפרןירןדידזיינען~וכעס ,,בייס t,eרו ,שרעים

מ~בעדם t,Cקירידשע "איןבן t,eה ,צרותגעבעדנסעידשס~נען

גחפךידידשעאייגענעידלע t,eרגעויוסע ~אודיגעשפילס
דיו.cםפלעגןס t,Cגעסדיאיןנענפיעררס. t,eל t,eקעדר 1$עלסססע
~רבעםס·יידדשעידפןררעוהב~שסימסרוב~סמענסשן

עדוב~שם~נעןלכתחילהזיינעןפליכסןזייערעארן~מסן,

צרזיימיםמיסגייןמ!!נעדם, t,Cק "רמיה ttפהעלפןאיועיקר
ם t,eררמר!!ליםעסן 1$Dשריפtכלעכעאיוספילןאון~וכעסעדו

 " t,Cקזייעעדפןרסס~סיססיקעדומיספ~רברנןדגעוועןזיינען

~ירינצערןגעבמועןמער~לץו.cבערבן t,eהידיסשן ,,נעדס. t,Cמ
t,C ארנםעראןו~וכעס,איופזעעשירערערדאיןמעבסשןדיס

ירןדדיפןר~בערעואיוןצייסעדומיסזיינעןהשפהעזייער

 " t,Cק ~ ...ברידעראייגענעדיאריף-זזנסרייבערסרן t,eגעור

צייםעושםעורעדפרןשריוליסוו~קעסדיבן t,eהלזזבענפירער

 ~פז!רב~קרוינס

קלזtגנפירער

מוראידקןזייערגעכ~פסזיןהו.cבןידיסשןדירידערםבזזו

ס t,Cדגעבחיכןצור t,eגבחאיםניעדירקעפ~ו :חסאארןסערת

איזלזזנענפיערו" t,e"קפןראןו- 1"פירער"ורזזרסהייליקע
זייםזייערפןרליסו~קעסזעלבעדיתזזכן ,"tזפ~ק"געווזזרן

דאיףאיבערגעלייגססיסלנייעםערםאריו
שק~פע

 "איןזיינעןס t,Cק~פעדר t,Cנענפירערס t,eקזזלידאיבער
העכערען t,eבגערעוןקז!צעםן,דיאיןאריול t,eטיילמאןו ,ס t,eגעס

זייערםיסלרן.ארן~נגעןפ~רשייעדנעמיסממרביםידדישע
ן t,Cנצוקרערםשן-איינסאיןב~שס~נעןבער t,Cאיזסעסיקייס

איןצרז~מען,נענפיוערס 1$ל 1$ק "מיסקזtמ~נעדס "מער
געררםןפ!נרשיונעןדיזזסמעןהזזסויגע

נוגשים

פרןן t,Cנחרמש,אידר~נג~לס·ב~ק~נסער~ואיז~ס-נוגש
איןליסר~קעס ,,מצרים.איוקגעכסש~פסירידשערעדו

פרןראשי·תבות iר ttגאיזנוגש~זאויסגעפרנען,בן t,eהויגע

שיכורגנב,נואף,

בעד t,C~וזזעדר~ובעםס·איינז~ץ,פןר "מ~ןשס~רקער"עדו

דייסשןידפ~רגעררעןאיז~סריברסן~לעדיס 1$מיס , )tק~פ
געבריהויוס~קע(ארמפ~רבייסלען),"אונעגסבעהרליד"ממש

 ...כהרגה ~ז~צר
דיר 1$נגיס~זפ~סירן,פס t,Cאריופלעגס~וכעסעדוביי

~ליין~רבעםעוסדיאריוו t,eנצוגעסריבן,בן t,eהפזעערסיאו•

בייםזייןס t,eדפלעגסעיקרעדו .~כערועדיאייגעירדןדי-
איזאומעסוםכמעסמשא. ~גן 1$סר~:זעדראייבעםאיןחייבן

זזנסיריבעדוגעוועןעדרביי

 1ר~ציזtוזעלבעדי

עסן·צוסיי·ן, )t~ציזעלבערעדומיסלעבן~לע~זב~לדווי

דיו,זפםו:tדצרגליידאידך~רפן~לע~זירשו,עדואיזלדנג,
פ~לרtזזןגיסזין"פ~לקייןפ~רארןל~סס, "סרזזגן~וכעס,

זיזמ~כססtזמערות". mכ~:זרעמעאיון~זריצויויסנסאויפז

t,C ס~מעוו~סע,ועודעדרבייבער

גרט 9געייי

מ" )tקג~נצע "שריופלעגס ,זtזגןפלעגןליסור~קעסדיווי
פ~ול~נגםמעןווו:tםאיינעם ~ז~עדרמזזנען~רבעעסרסניע g:פ

t,Cאיםפרן ד-
שטופעלע, ~חייבעלע, ~רירעלע, ~
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הייםן ...~קסעלע ,~הענטעלע, ~פיסעלע, ~

טשיסטקעב~רוע·בייטיקע~לעדיצעלייגןידוןליטורישעדיפלעגן~זרי

~ובעט.ערדבייגובגען

א.נגע·שוועד ~בייידוןפלעגןש~וול~רוםל~געןרדיאיד

 :קור~זשצוגעבן~בערדןזעםאייבער~ובעטשטרעבגטער
 ... tפ~ררר~לטאיידזיןהזtטט~רף

איוקא.לא.בעבפירער ~מיטפ~רבובדןגעועוןאיזווערטלtחם
בייםפירערדאיוטא.רף-ל~גערן.דא.רטיקעייפרןיאיבעם
איא.דגישזייערפלעגס~ובעט,ערדצרמעבשטןידועוקן

איופ·-חבהר,פ~רוא.ןלט,איידזיןט }1tה,,ט~רף :איופזיבגען

 " ... lשטיין

אומקום

רלענד 2$פאוןהונגער

ערווא.םידון, ~טזזןפערג ~געטזזורילנעראידמעןפלעגט
 :גערעוןרובדא.םענטפערזייןאזיגעגעםן,הא.ט

שימחרתאויףהאדעו

 ...שימחותאיוףעםן(היטלער)הא""עדוtחםזא.ל
עדוצרדערג~נגעןאיזק~צעטןידאידהונגערערדרעון

געבומעןט ),lהברויטשסיקל םד),lאןוםט~ידע,מרראקידםטער

ה~נטעדוארנטערארןאריגןידאובטערפרן"פ~פר~לן"וערת
ר~ציl,זןג~בצעידאיופעסןגעבומעןליטו~קעםידהא.בן-

 :עדקרלערןאןוב~קומען,מיטןגלייך
מזtגודעו-שמירהבעסטעדי

-כויראיןעורבייפ~טשןזיואןו
 ...מקלטעריבעסטערדעו

הונגערפלעגןדייטשןידאונטערצייסןערשעטידאין

אוים·בא.דזיןמעבטשןאייבגעפ~לעבע~זירא.ערדגעשרלזזרענע
צו·צ1,זלידא.בעראזיריריטערווא.ם~רומיקע.ידפרןטיילן

ביטמערשיוךזיינעןזייאןוגעשטיגן~לץז~מעבגעב~ענע
-וויצלעןגעבומעןזיוידןדהא.בןחשדות"."פניםקייוגעווען
 ...טירטפרןאיון

געטא.קא.וובעראיןמעןפלעגטגא.ר·צעקרזזכענעם ~וועגן
 :זא.גן

בית·החי?םפרןדעזערטיר ~

 ...לעבעדיקעידפךוביטוויאירסשרידזעטמענטשערד
 :"היימיש"ב~גריםן~פילוזיןפלעגו~בערעו

 ... !ניפטררבמ~רגן,גוט

זא.גןליטוו~קעםידפלעגןגעשםא.רבן,מעבטשערדשירךאיז
זיוהא.טער~ז

אויסגעקערט

געטא.קא.ורנערפרןידדוצא.לגערםעער ~זייבען 1944זרמער
זייהא.בןעשרסזח~כ~,·ל~געןר.ידאיוגעורא.ןרגעב~כט
געבומעןידאושגוויםפרןאוןק~צעט,אמתןעזםעדרפילט

מוסדעזםופרן

קייצעט

קץ· :ורערעטרדיצרנירפגעפלא.כטוהא.טליטר~קקלוגער ~
גאלוה,ידא.ס·א.טקץ,אירפן~לץעם,הייםטרו~רס,מען Iעט

איום,גייעןמעבטשןארןסא.ג, ~פ~רטא.ג ~ 1עס-א.בער

פליגן.ידוויפ~לטמען
םעלעקציעא.ערד~קציע~ןפלעגטדיןדרירלנערידביי

-קא.ררנערידביי
סז$רטירז$ררקע

-סעלעקציעעורפרןהריפס·דררכפיעררערדאון
סז$רטירער

א.בגעורפןידחליטררישעדיהא.בןקערמ~טא.ירע ~
סקז$ררערז$דע

 ...בא.רטפ~ןראיפןםקא.ועוא.רעד",אריפן,,גייו
ראםגע·רעותקרבנותידפלעגןקא.רונעאיו~קציעםידביי
צ~שירערערדפרןטייל ~פא.רט,עדרביידקן ~איוב~כט

~עא.רדא.רםקא.ררנעראיופךזיינעןטא.גאייןקירגם·פעםסרבג.

הא.,ס~רבעם.ידב~ס~כסןצראיבםפעקסא.רןהעכעערגעקרמען

~עדערידצראינםפעקסא.ראייןאייבדרקוב~קומענעםליוטן

רא.וםידו ~ ...מעבשעןזחרזינויעדוויד .~ :געסא.וזא.ג ~

דיאיבערגעזא.גסאידא.גישב~דהא.סארבסערגע,הערס,הא.ס
~זגעפםקנסהא.סא.ןודערד :הלשןובזהועורסער

פז$רט·מענטשןזיינעןידדודי

~רעוקשירךועררסלזחםאיזפא.רס.עור-איזגולרזייער
געסא.,איו

שרידגעבליבענעידהא.בןגעסא.,אין~קציעיעעררבא.ד
ידא.פגעם~נםפא.רסירסע,ידפןרגורלעזםפ~שרסייוגעקא.נס

ןרפ~רריםגעב~סורעדא.בערהא.טזעלסן"אויםגעזיעדלטע".
מןע~זזא.גןמעןפלעגסקא.וונעאיוטירס.רוא.רסזחםמויל
מעבסשןידהא.ס

~רריסגעפירט

-ש~וולאין
צרגענרמען

-וירלבעאין
פזtנ~ראויףגענומען

ייפןרמקםר·ההריגהעורגעוערןאיזריולבע,בייפא.נ~ר,
א.פגעםא.רסירסע.

ליטיק 1$1
פערםפעק·פיבצסעערגא.ראוןאיבעלרעברנגעןמרראידקע

עזםפרןגייםסעזםגעפערםסאןו~ררמגעהילסהא.בןסיוון
ס~עורגרעעוןגיסק~צעס.אןוגעסא.איןידחעדרשלא.געבעם

עדרצר ;גפואא.רסאריפןגעשעענישןסעיורריקערעולכעא.ן
גולרעזםרוגעןיידעותעדרשיסערנידקעעדרגייןכסדרפלעגן

שסענ· ~ויובא.ן,עדמא.לסאון Iערסער~בערעואיןידוןפרן
מא.רגןעזםועוגןקל~נגעןניס·פירילעכעגא.רידצוגא.ב,ריקעו

ידדנסעזםגערעוןאיזחושןאוןוירססאיבערמא.רגן.און

יואןא.בערצוגלייןפלעגספוערנותן~לעידביי ... !~רום
הפא.ענובגבייע~לץהערצערידדישעאיואיופשסר~לןסא.גיעח
ןזח,קומסישעוהיי Iב~לדליכטיקן ~איוזיכעקרייסאון

בעיקרפלעגןאירפמובסערערםפךומקררותיד ... !קומעןרעוס

ערדמכוחזיןצררישושמעוםןנא.כ~ב~בדיקעדיפרןפליסן
מילחמה.

גייס

 1~וכעסעדופןרלעבעידקעקיוםקומעןמענסשןא.ורבס,איו
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ידאת , nנזtןשלזtפם~ליין"גזtםוערןנ~כם,מיםןאיןעךר 5!
אוןםע 15בלאיךחושן,איןגם 1$געישיוךרעותהעפםלינגעך

םזtגפ~רגייםקזtמ~נעדידזtעדר Iזtפעל·פל~ץצוםקעלם
ידמיםארנםעררערגסזיןםרעפםארן~רבעםעדוצו~וירס

עדופרךצרריקאיצםמ~שריתר$1רסנ~כם·שיכם,פרןנעס 15קזtל
זייןמעגירןד,פתב~געגענישזtר 15נבייל 15מיעעדס-~רבעם

-שמיהרשםערנגסםערעדוארנםערארךפרסאייואדיף
יעדעעררב~לדג~רםגעלעגנהייםיעעררבייאוןשםענדיק

הערךצר

חדשות

יעךדפרןליפןידאידףגעברענםהזtםררזtרם~סזtםנייס.

יידך.

יידעהידרר~נעךפרךמקררעדוהעדן.נזtרמעןורילראשית

צחתדיז 15רריילע, ~שפעםעררריכםיק.ניםאיז-שםמזtם
עזםביישזיזגיםביםער,ארןגיורס~זריפזtרםזיינען~רזם

ארנםערקרעכצענעךירדןז~ן.ג~נצעדירר~קל ~עפעססקעפםיק
דיעיותמרנםעעראךרגרםעלע 15יד~ז ,ציםעראיוזיינעךארן

פךרמעך 15שםניםל 15מ ~גזtרזזtלו
אוויי

ייבייגערערן"נייס"זtגענםרר"ב~ק~נםעזt ...אזריייילןיידן
איךגפוא,יםב~לםישךבייםדזtרםבזזוב~לםיקםר.איךיוזן

גזtרשירךמיםיידודייםשעפוךגעםזt ~געררעךאדיראיזויגע,

קרמעךפלעגםידבייזtפםימיסםך."ריולעד"
משיח גt.:.וט ~ ל).:.!מזיכו

אירפנעמעךיוןזליםריושעארךלעםישעק~לםעידפלעגך~זרי
געםזt","ידיםשערעדופרןכייסרר,נעדלרעכעשםענדקייד

ידאירסהערןמיםן~רםפלעגןליםר~קעסםררקענער 15גדי
 :צוגעבןנזtרב~לדנייס,,ידיםשע"

 ...ער·גע·ער
זtקזtרשםזזtלאךרר~ידזt,.געםזtויגער :~גענםררמין ~רויעדר

 ...ערגער-זייןנים
 ~צרגעם~כםיוזןהזtבזשכניםגריישעזייעערר 15פאיון

נזtצי·זזקרפ~ציעפרןצייםעשרםערעדואין"נייס-זtגענםרר".

בזt"זייעערצררוסןזtעדרליםויונעררערנךדזtפםזיופלעגן
(ידי·ב.ב..דפרךםיים 15בעזםזייעדרקלערךרערגןיוןזק~נםע
בייכמעםאיבערזיןרם mו$1רסביר51ר),נזtנירנםךםשע

מפשר~ספלעגןיוןזייצייםרנגען.זייעעראיויידעהיעערר
 :זיין

בידניע ם).:.!ק~רוד-ד.נ.ב.

 ...ר 15נקיידניםזיי-ברקניעדררנזt :ליםררישאיךזtעדר,
אןו~ריוסגעגעבןידיםשןידפרןפרזtררינץ·בלעםלען,ידזtם

ירךד·פערסעירש·מיםאךריידעותפ~לשעמיםזtנגעפיקערערם
פזtרגערערןק~צעם·יזזרןגעםזז·ארןידזרדןעסזיינעך-קיים

אורי~סאןרכייס,פךרמקרראיינציקערעדוכמעםירןדיד

לעבנס·געפזtרריויניקניםמים~פילואןרעדרגירינלעןשרעוו
אירגןאייגענעמיםקענעןצראירסגייזפלעגדירןדפ~רברנדן.
צייםרנגשסיקל ~חרכלירפן

לייענענדיקע ~

געהייסןאידךצייטרנג 15הזtםב~לסיקרםאיד
כתיבת ~

אידףגערערןמעןאיזנעלביםגרירסעגזtר
חוץחדשות

ניט·יידםש· ~פךרגייסדירדפןפלעגךירןדליםורישעדיווי
פךרעיקרעדואוןסם~נציע,פריינדלענער

מחיתו

ירדןיזמיםאיזרוזtסמידנהידענגל~נ,דאיונציע 15סם 15פרן
ארץ·שיארל.בנרגעמחותןגרירסער ~גערערןדעמזtלם

דיאיןהזtבזגעקזtנםבער 15הזזנוגעציילםעיחיידםבזזו
עדובייזיןעדרגנבענעדצרגעלעגנהייםררעלכע ~ל~גערן
רעדםרועדארןנייס.הערךאוןר~ידזז·~פ~~ם ~צרזtרבעס

 ם~~פ~עזםזtנשםעלןגעלזtזךזtלייזזיןהזtםאיינעם~זבזזן,
עזםם i.cנזtרעדחעןביים ... 1סס~נציעגערר,נםשענער ~אידף

 :ששרקעריי ~אריסבערכןליםרר~קעסדיצררישןפלעגםיוזן,
 1קולנושמע

 ...גערר,נםשןאזנחזיינעןר$1רסשםימעךידפרןהערעררעד
איןזיןהזtבךרוזtסגרירסעגזtרירזיקזtנםן~פילוגערערך
פ~רזזוגעה~לסךראךר~ידזז·~פזt~טל, ~פ~רש~פסגעהיים
זעםשםעקם

אפיקומן

ביימעןפלעגםפסח.פרךסדרבייםמצהב~הזtלםענעדיווי
tלערגייס,בעטךרקחבהר-מ~ן~זזtטשעדרציילד,ר$1רסזזtכז

 :צרגעבןפלעגךליםר~קעסידארןעפעס,
 1אפיקומןכזית ~

מחיק,מחהיידקעאידךארןנייס·זזנזזtגער,לעבעידקסםערעדר
לפרם·קעגן~ל~ערםידיםשערעדרסירענע,יד-געררעןאיז

פלעגןרערסער,עיךדבייארךנ~נס,מיםךאיואידךזtנגירף.

אידצעשס~לסע~רירסשפרינגןע·געםזtס nמיזרידאיןיוזן
זשרמערידרקעידאידףאריסקוקךאךרדרריסן

פייגעלען

ידו,זעדר

הינעורויטע

געשןתקןזיןהזtםורעדזעלסךז~ערזtפל~נען.סזtרערסישעיד
ידאידגעזעןמעךהזtםזtלייךשיעוהידבזtמבעס.ידפזtר

קניידלען

ערדזיןערשםצרגעררזtלםנזtריעעררהזtטגייסדיירךביים
בזtמבזtידרחנג,זtשסעםידיסשעאידףגערערךאיזעסציוירסך,

רעמו.:.tנט ~

גערערןלפרט·זtנפזtלעדואזירדפן.עספלעגךררילנערידווי
זזtגןררילנערזעלבעידפלעגןשםזtרקער, ~

 ...אבותינורעמו.:.tנטולא~שררעמו.:.tנט ~
ם51רנס,פןרגייסנזtרגערערןירןדידזיינען~שרסיקגזזו

געהייסןליסררזtקעסידבייב~זרנעדרהזtסווזtס
מרחץ

שרריצ·פזtל,עזםאידףבזtדאיודירזין,מעןבעזעמםדזtרט
 ...ב~נק

איבערזיןמעןהזtטבערן,איושל~כםןגעג~נגעןזיינען
הגהדעדרפךררעררסערידמיםגעגעכן

 !עשןותמררתואשדם

~וירס·ק\זנעןררזtסרעזרלם~םןדיזtבערפעססשסעלןאיד
~חיס·מזtליעךדנמעטשריוזיינעןשל~נם, ~פןרקרמעך

איןגעיםילםשזtףרזיובן 15הר$1רסצידדםצויריגעשפררנגען
פעסימיססן.אןרזtפטימיססן-מיינרנגעדזייעער

פ~רביסענערזtאיזגעגזtנגען . 1944פירלינג ,פילבייש ~ויו
 ~הזtבזםעגיענעאיןידיםשך.ידקעגןזtנגריףררסישער



ליםאיהדות 438

 ,ם~ד~ע~יוגערביים~רבעםזייעואיןליםרר~קעם,גורפע
אידףזיןםערפםר~םיוןזלעםשין ~פ~רבייגייענידקעדחען

ביים.איםעדוציילןזייארןלעטן,~יוער,מים~ובעטפל~ץזיין
יאזגערעון ...זtפענםירערעדורערגןהעחב~לדיוןזידרלירן

 :פ~געידאיםצוליופם Iפסחפךור~ךידלט tcעדמ
 tסדר

פ~וביי·עדוהזtם ...פרזtנטעזםאידף~רטן 11$עםגייטררי

 :פסחפרןר\ז'ןרט ~מיםאריוגעםזtזר~רף ~פירירמיםגייער
 tיחץ

ידי·דידווכגעב~כןהזtבזעם,הייםםרוסן,יד Iלטן tcגעשפ

זtבערזיןשניירטיוןזידפרןשימחהעדואידליגיעם.טשע

 :קערכץ ~אןוזיפץ, ~~רייז
 ...מרור

צרוקישםיוםן,רערלןידיםשןדי~זזיכעראיזפעםימיםםעדו
דירקם-מרור-הגהדעדופךוו~רטריויםעידרקן ~מיםאןו

שידים ...ניטעוגזזוזייןרועםעם~זפחהעזםאירםשיוךער

 :סדרעזםפרןאריוארןזtפםימיםם,~ן~נםקעגן
 ••• tחרוסת

זיזהזtםגעענידקם ...ניצחןורוםשיןעזםפךוה~רצןאירפןזים

הגהד.עדרפךור~רם ~מיםוריעדררעורםעשרםיריםעדר

 :געפ~לןניכםעראיזםזtזידקן mפש ~איד
~ n ד·גדיא... 

ו~רםןצואיז Iעדפענםיוערםאןוזtפענםירעוםפךוקייםל~נגע ~

 ...~לייןם tcגפךונם, ~יראףנזtר
אןוזיצעים tcפאיערפ~רלזtזטקמזt~עז ~~זיידעה ~ביי
 :זזtגעזרגערעוןאיזצוריק,זיזצים

שלרםעושה

אףידסירםאריסגייזבייםשמרנה·עשהר,ענעזפןררעורטעויד

צרירק.

קירגס·דייטשעידאדיאיזנט tcפררוםישןפךוםערםן eזtמיםן

געמיינם ,"פ tc"בריקענקררזtרם~סג~נגאיד~רערקב~ריכםן

פרזtנם·עזרפרןפזtעזדפרנקםגערריסן ~איד~ז ,ס~הזtם

-זtפטערםנדיקערעזרפרןטייל ~בזזךזיןה~לםליגעי
-,~פ ~ויוםיף,שםעקםאןופ~רפעסםיקם~דמיי-ידיםשער

ייןד·סםר~-קעגענער.פרנעםזזזיציעם eדיאיןבריקל,ררזtרפן
ב-ירעזםזtטדופןזtבערפלעגן $;1געטררילנעראיןםעגיקערס

- eקענקזז
כריקענחינטן

לירפןזיי~זהיבטן,איןבירקעםיד~רם,,כ~פןידיםשן,ייזיי,

גערעוןאזי-כלזtיעער" ~מים (! 1$טערםןארןקלזtג ~מים
עזרקלעררנג.יד

 '"' 1$פאירןוא~ררמגערינגלםרנחרtכ~דמיי~ן~זמעןהערם
עסם 1$ה-כוחותקעגענעירשעדוךרב~ל~גערםאזיזיציע

געהייסן

הקפותמיטבימת ~

איונעמעןגעלזtזטזיזארןארנםערגעגעבן~דמייידזיןם 1$ה
-געפ~בגענש~פט

ומשתחרריםכורעים

 ~מיםקניידאידף~ררנםערזיזמעןזט 1$לרעררטערידבדי
ירם·אןוראש·השנהפרןתפילותידאידער,דעזרצרברק

כיפור.

געחקרנם~לץזזיהזtבזק~צעטןאןרגעםזtסידאיויוזןיד

ט 1$המען Iםע 1$מערב·אייואיןפ~נט""צריריםןעזםרזעגן

~זירעסירדערטי~פ~רפ~שרםיין,געקזtנםניםאפוןבשרם

עזםמ~כן"שירן"מיסו~ליורםעדיבייל~נג
סוףיםקריעת

-~בדופן.עםפלעגןב~לםיקרםאיןיידווויאינרר~זיע,די
וידיל , 1942זרמעראירפןהזtפענונגגעלייגםי?דןהזזנוזרנעדרש

 :פסקובזזכןגאולה,ידקוו.בעזדזtדמרז-תש"ב-יזtרזעםאין
-ל'ד"שבתהאץר,,ושבתה

שבת-תש"ב

פר~נק·קייז~ליורםעידפךואינרו~זיעגעלובגענערעדובזזך
גערעוןשירךאיזידיטשל~נדפךו"ניעדרל~גע"ידוערןדיין,
גערוןרזtיוןז ,,פרןרייזד""פזtליםיקעזםאיןיאזר, $;1קלגזזו

זשלוםקייןניםהיםלערבזזןבעטר~ספ~ר :בערנפרנקםעדר
פ~ערנם·יוןזליםריושעידעםהזזנו~כ~ן·ל~געחידאין

 :פשוטגזזופעוט
-שוךצעריסענערדעו

ערצערייםם Iזיזצערייסטערביזשירבעןמען~רףשךר ~

 ...ם~גאןוט~גאיז-זיז
שךיראיזהיטלער~זשחבונות«,"קלזtערי?ידשע~לעידפרן
-~פיריארנגידשירדקומטזזט·זזם~זאוןשלרם",ה·,,עשו
ידיםשןידזtנגהע~לםן.ררייםערק~ם~םם~פעידזtבערהזtם
פזtדכסדרזיינען~קציעםגעפייניקם,ווייםעריוןזידהזזבן

בערג.קייזגעזןעניםזזיהזtטצרותיםעזםצראןו Iגעקרמען

מיםמענםשןקייזיידןידבייגעפעלםניםאדךיעדרפ~רהזtבז
נזtכ~נאגידקעדיצרארןזזליםיק" e "ג~נצערעדוצר~פ~םיע

געמ~כסשירדהזtםריורקלעכקייםפינצטערעידבשורות.גרםע
-הזtפעגרנג.שט~ליעןדפ~נט~זעיזייערפךופ~רשםעלן

~נעדערפלעגןגרםס,עפעסזיזהערםר~ספ~גע,עדראירף
 :רוגזהמיםויוענםפעחזtפהענםיקליםר~קעס

 ...גייסור~ג~נעספירגייעןעס
סזtררעםישעידנזtרגייס","ר~גזtנעסנזtרניםשידןוערןארן

גענומעןזיז ) 1944(זרמערמ~רששנלעןאידהזtט~ליין~דמיי
מיזרדדאיי~פע,אדיל~גערןארןס $;1געםיוידשעידצרנענםערן

עשרם-נזtענט,זייןצוגעשיינטם~קעהזtםרעטונגידאח

שיםמעןפעםימיסםישעהעדןמער~לץגענרמעןזיןהזזנו~ן
~נםשלזtסגקייםידקלזtרגעזעןשרידהזtםמעןיוזן.צרירשן

 ,,.ליקרירידחצרמינוסלעצםערעדואין-ידיטשןידפךו
יוןז·רעוןםעג,ידזtםאין ...יוןזלעבנגעבליבענעערשםלעך

טיריסם·מיםקרמעןפלעגןגעםזtלזtחשערפרןזtפםימיסםן
פלגעם-נזtענם~זרישירך ,~איזישעוהיד~זרעררםער,

 :ענטפערדעו~בערעופךוזיין
 1.פלייצעדעואונטערחילףדי

 •••נז$זדערפ2נJר-טויטדער
 :קלינגעןענםפערזעלבעועדרפלעגםגעםזtקזtררנעריאן
ה2נJלדז.דעראריףחלףדעו 1נ~זדעופ~רגאולהדי

~יורכוםידוערן , 1945פירלינגאיןשירךשפעםער,נזtד

ידיםשל~נדאין~יירנדירנגעןטיפערגענרמעןהזtבז~ומייעד

 י"'-נזtענטגזזובאמתגעשם~נעןאיזב~פרייארנגידארן

לעצעטרעדרצוהכנרת,זייעערמ~כןגענרמעןידיםשןידהזזנו
~כ~ר ,,.אידיוזןפלעגןק~צעםלערם.ידפןרליקריר~ציע

ב~לידקערעדררגערןדיירזtפםימיסםישעדיאדיףל~גערן
 :~ירינרר~רפן-גאולה



השלמות

 •••ממוות-הגואל
סירםפןר-קומעךשויןוערםידןדהייפלעזםפארגאלוהיד

~ליין.

צונעמענישו

בייאיוןהזזבןיריןד""פזזליםיקערםאיןזזרםגדעסםןעזם
ידזזםידיםשן,ידזין,פ~רשםייםפאדנומען,ליםו~קעסדי

 ...אינדיקעסדז.tלעדן,עמלקים,יעקעס,ז.tשכנזים,
ערשםןלירסן-היםלער.געה~םהזזםצזזל ~ 1$זנעמען
 :וו!$רםערםפןרב~םייםלויםךאון"היםלער'פןרבוכשםאב
קז.tפעליושניק,קז.tפעליושמז.tכער,חיי,דעו

 ...מצנפתקירזנער,
אוןמ{$לעריי,געועוןאיזהיםלערספזtרפעסיע~זtליקעיד

-עדרפןו
 ...פז.tטשק~ןשמיוער,פינזלער,דעו

ירשעותזייןלירס
ז.tשמדז.tי,מרושע,רשעתמן,הגדול,צוררדעו

 ...ימח·שמומלאן·חמות,
 :צונעמעןידפאשראפםאיםבןהזזחוצפהאוןגאווההיםלערס

הלעיטני,סמבטיון,אינדיק,ו, 2$חדער

 ...מוילגרויסעקוויטשער,
-פיערראלסהיםלער

 ...פיערד)(פיר,ז.tרבעחבעל·העגלח,פורמז.tן,סוס,דעו
-משרגעתןזיינעלוים

 ...צעחושטערשברי·ראש,מטורף,יטרוף,דעו
פאראירסגעפונעןאוןגימםיראותאודימעןהזזםגעמוjכם

מעך 1$נערםהיםלערן
-קטןתמן

 • 254צובייעדב~םערפך"היטלר"אוןקםן",,המן
באקאנםגוםעלוםצווישןגעועוןאיוןאיזגעבעלסיזזזעף

!$לס

גימלדעו

כאותערדאןוגימל, ~מים 11$זיןחייבםגעבעלסווזtרםזזוס
 ...אונםערגעהובקעךד 1$דהזtםגעבעלס 1"פיסל" ljאיוןה!$ם
איוןאיםמעןם 1$הגעדופןאןו

בעל-חלומותדעושעלע), 2$(ררשעלעסעלע 2$יסעלע, 2$י

קע 2$קז.tלידעוג, 2$בףלדבףלער,בעל·דרשן,דעו(יוסף),

(איבערגעדרייםבייגעלעקרומער),(ערדפישקעתינטל,

 ...קרום)ארךאירסגעדריים :אויד 1"געבעלס"פןר
נזזמעןזייןגעהוjםגעירנגהזזםב!$לםיקוםאיו

דקע 2$סעלי\;)דעוגעזז.tלצענערדעו

געזוjלצן.איזהערינגאוןהעירנג,איזגערינג

 1"גריבג"איוףקיוצךזם 15געלזיןם 1$ה"גערינג"וזזןרםזזוס

-לייכםזיביקן ljפרןוויגערינגןוועגןמעןהזזםגעערדםאון
גערופןאןיוליםו~קעסאיםבן 1$ה

קלדער

פאראיז-צואהזזפפאל,איזשפ~כן~בערועאיןקאל
צונזזמעןערדוjוועקאיוןגערינגן

טינוףדעו

מען 1$נזייןגעהאםמערסםןצוםהזtםמוסזזליני
טער ttים·ק

וjרומגע·סך ljאיזאיםאליע ;שםיולו"איךםער 1$"קערםלריס
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 ~ויולאנקדוsעםרערדאירףיראסזעםאןויםפןרירנגלם
 :רמוןר j!עדפרמוסזtליניןפלעגןליםו~קעסיד ...שםיולו

חתולדעו

הים·אןומוסזזליניןצוושיןבוjצררנגעןידועוגןיריןדביים

 :העתליםו~קעסידצוירשןמעןפלעגםלעת,
-בעל·חביתזייןפז.tרזנבמיטןדרייטחתולדעו

 ...היםלערןחנפעםמוםזזליני
מוסזtליניאיזליםו~קעסייפןרארויסירידערםאין

געהייסןאויןזייבייערהזזםמשול. ~ ;מושזtליני
ים·שנעק

שמועסן

ל~בערןדיפןרקן j!בוjרידאיןאויראוןגופאגעטזtאיד

אןיוזיוצוירשןפירןצרגעהוjםמוראוjזירניםירןדה!$בן

אוועקגיירוכלעגןערשםזזואוןפזזליםיק.איושמעוסן!$פענע
ויוכוחים.שארפע

!j סןידחץרjקציעספןרםעגאיןבזזוו$1רסמוjבוכוןאוןו~-

עדוכרעסיעאיןאיריבפאלרזייוכלעגןגזירותגרירזאמעזובעדרע
געם~סידאיןזיינען ,ייאשומיםפלומזזמענםצוםועודןאןו
הזtםמעןוויזזעדרשו~רצזעערס,יחיידםגעוועןצעםן j!קאןו

געררפןערםערסךאאיןזיי

פעסימיסטןנעלע 2$פעסי 2$ר 9
-אןיוזזוכא~·לאגערןידאין

פעסימיסטןסטז.tבילע

איןגלייברצואירפגעהערםעיקרעדוהזזנומעבטשןדי ם$!

וכןורקיים j!שםעדראידמער,נזtדאןו,יזtוראכקייםהיםלערס
רובזזוספעסימיםםן,ידזין,זייהזזנוגעציילםאליררסע.יו
ם~קiע~חץרארן Iאינםעליגעבםןזיצוגעלערנםע,מען•ידצו

מיםפזזליסיק·וויכריחםידאיוזייפלעגןקענםענישןזייערע
זייןצואירפגעהערםניםכמעםהזזנו(ווזזסעמך·מעבםשןדי

פזזלקס·~נעקדזtםן.מיםאויד-!$פערידןזזפטימיסםן)
זיי Tljזזtגןמעןפלעגםסקעפםיקערירראשוסע j!פידאירף

שווז.tרץתמידזיזפז.tרזעען

צרנזז· ljס j!געהזייפןראייבעריעעררכמעםהזזםר j!עדרפאון

ווימען,

 ...ב 2$תשעח·בכמז.tרע,חושן·מצרים,
עיקרערדיוידו","פזtליםיקערםצראילוסס~ציען j!ווי
שמעוסך.זירנע j!פרןוערתאיבערגעגעבןוזזזזזלגערן, j!לידאין

גררפ!ע ljצוויגע.בייקייזערוואל,דק~צעסאין 1943זומער
(זשוויר)קיס!.)נלזtדרבייםערזזדדזזם j!אירפןרבעסן j!ס 15וו,רזן

זיוועונדםאוןק!.)מוjבעדגדער j!ן j!פרןירד ljצושפרינגס

דערפרןליםוווjקצווייםר ljצולעקס j!דיליםווישןיין iאין
 :נעד j!קיס·קזtמ

מכוחאיזווזtס ...זגעזען)צייסונג j! (גערראהםכתיבה ~-

בייאןו ...דסיציליע)אינחל I(סמךסאמעךקיילעכדיקןזעם

-ליקגרויס,-רוסישאין(ועוליקזז ?ציבעלעגרריסערערד
lj 1$ ל$! ;ציבעלעT , רנםעדוtבשמיים .וועליקילרקי)פןרפז

קניידלעךסך ~םאקע ... ?זזועפעסאיז(לפום·זtנגירפן)ממעל
עפעסמ'דברס ... ?בעוליו) ;(ביתבייזמקוםאויפן(בזtמבעס)

בזזו ljווזtם, ...רזינקונג) j!(שיפן·פמתחתבמייםועוגןאויד

בצדומכהאמתעידס'געכאפס(קיריסער)לוויתןו!jוזשנער

הכנותנגע j!לדיזזורסזייפ!jרוועבעןס 1$ור ... ? ) 1$רפעד t:1(ם
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זייעומיט~לידרטעידפ~צועןרר~ס(פ~רים·סרףקירעתצום

ןואיום,יבוא!$בער ...דאיירזזפע)איןיםדורכן~ינר~זיע

אירףטענצל ~גייזך 1$נוערלןמיוהיידום, ... !בקורבגזר
 '(לויפן)ק~מ~ש ~צדעןזזבערמתמען ... !קבירםזייעער

וערל·ידמיואירףשרידק~לופעט )ם"ס(זrזםטעבעי~מיין
 ... !עולםשלוברבובזזו,איםזיילד t:1ז~יררסט~נצן 1עיניםפישע

ניטסתםהזזבןמ~נעד t:1קיס·קעדופןרידחידיטשעיד

"יו·ארןקולרענשידעדישמעוס.פרנעםררזזרט ~פ~ושט~נען
וויבעל·שמעוסערםאיינגעש~צט!$בערבן 1$הידחגענזער

 ...רב ~גערעוןאיוןאפשרןואמוסמך, ~
פןרליטר~קעדוהזזם-געררעןניםרבקייזאיזער~ז-
אידרירילזיכער,אידריריס-געשמייכלםמ~נעד 1$קיס·קעדו

שיירר$1רסאןובערשםל-מ~כער. ~ייירונע 1$קפןראיםקען
פ~ןרבזזו Iטעות ~ררעדירידחלעטישעדיהזזבןמוסמך, ~

קיינעוליםעאיןבזזוהזזםרחםו"וא m"ל~נגאידגרםלויפז
 ...סמיכהקייזגעק$1רגןנים

פזז·הינטעול~געו ~איד 1944יונישמעוס. ~רריעדראןו
נעוערזש.

מיםצת~ען~מעירק~נעריד~זערדםמעןויועםגשיוך

מערב·יאןאינר~זיעידגעמ~כםחזזבןלן 1$ז.ענגלענעדריד

פרטיםאןוקל~נגען,פ~שויידנסםעיד~םורגייעןעסאיי$1רפע.
גערעוזענער ~ל~גער,אןי$1דרםידו ~הזזטג 1$םיאיד~פילו.
 ~יאןקקו ~בגנבהכ~פןצר~ובעטעדובעתב~רירזןלעערר,

~ייייב~קןrראיןאםיצוקומעןפ~רנ~סצייtוונג.ליtווירשער

שיוןזיוזט t:1לידח,צררישןנ~ר ד1$גייס.נtזדיוזןפו:tר ~
 :~זירשמעוסעורזויפ~רנעמטזזפן.ריידן
פזתנק·איןגעמ~כםאיזיאנו~זעייד~זאמת,סזsקעאיז-

ידיםש·אין~פילוראןנזזחעוגן,אןוהזזל~נדעדנעמ~רק,ויין,
ל~נדד

פ$1ררירבז ~נזזרמ~בעיד,רעוגןבזזושסייםצייסונגאין-

פר~בקיריך.איד

אייזזזגסtו 1$-ידואייןאיוףשפרינגtו-ז~לץס t:1דזזtו-

 ... 1נרר.$1געון-שיון$1דדאזיבזזרמ~נידע,איון~ז~ליין$1דד

הזזט,,נר$1מ~בידע"-לערערעדועדרקלערס-בייז
ס~קעאזימען t:1בעדו"נזזחעוגן".רריקל~בגעבלעכן~ןבזזו
רעדטחועגן. 1$במיטפ~רבובחריש 1$היסtואוןלזזגיש 1$פילאוין
קיידאיןניםגעשען$1דסאיזאיבר~זיע,עורררעגןזזבערמען

 ...פ~נקרייךאןיר 1$ננו:tורעוגן,
צי ~ידוצויריסערעורסרס- ... !ןערדססרררעמעןמיס-

ידררעוםמענסש ~~ז ,ךד1$זעסס-חברזייןצזזרןמיס

היס•אןרגיעס 1$"פילל$1מיס nקל~בגען"ענלעכעצונירפשלעפן
 ... !ה~ן ~מ~כןצואיבר~זיעעדופןרבזזו~ביירעס", t1$ו

 ~ויובעסערגיס Iפ~תוכtוצרותריריביקצובזזךמסתמא

 ... !היסלעירסם

עדוגעשט~נעןל~בגך 1$באיזמחשבות,אין~ירינגערזזןפרן
 :זזפגעזיפצtוערהזזספלצרעם .ק~~במיסדאיןלעערר

 .היtולעירסס ~ויובעסערביסל ~יזזאידביןאפשר-
מעבסש ~ויוגעה~בלדסעל·כל·פניםאידהזזבידחידזזסקעגן
 ...טער 1$ס S!יפןרה~ץר ~מיס
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קובנהבגיסוחררבר xשיריםמיבחרמראכזהבנספח

ידועו.תמנגינותלפיהחמבריםבידיהותאמוונעימות-הם

לעבןאונדזער

בריגדאעס,יידישע

לאטעס,איןאויסגעפוצט

טאג·אויסטאג·איין,מארשירן

 !אריסמוטיקצררתר~.ז,לסןארן

לי,דאגנעןזידאחברים, ,איידררילאיד
הארצן.מייןפרןוריינסעסוראסלידא

זידט,·ג,סמידאיןוויאלעס,אייןדערצילין
גאנצן.איןדערזיילןדערצילין,

גאס,איןטרבקלס•איזרפימארגן,דעוגרויסעס
בעבטן.פרןביינערדיברעכןעס

באס,נאדהענגעןזייצעריסן,קלידיערדי
שלעכטן.זעםררעטערזעםפרןצעררייקס

ליים,עזםבראכןהעבטלעךררייםינקע

 ...לידיןזיינשמותריינע
חייםאורילןמידגינהום,זעםגענרג

שביידן.זייעמסערסוויצרותדי

זשרריר,זעםטרו:זגןקינדערלעןקליינינקעאויד
כרחרח.דיאריסעטשדיןגייעןעס

שמיר,אנאדררטדעומיטגיטערמייסטערדעו

רוחות.מיטקללהאנאדדערצו

זגיטמעןעסןורעןעסן,רראס-עסןאון

 !זופןצוםנו:זרקרדיטמיטרראסער

מיט,דעואיןגרויפאזעסט ,שטארקזרכנדיקארן

 .דופןמעןדארף sטאפרןארריסגיין

מיד,שדיןקערפערדעוארןצעttדרטשדיןהענטדי

 ...געורארןמיאוסשדיןלעבןדאס
ליד,קייןזינגעןניטשדיןקאןמען ,ביטווילמען

פארלארן.איזאלץאזזיואדכטעם

ידי,אייביקערדוזין,שטארקנאדזין,האלטנאד
גלדיכן.ארןהאפענונגדייןניטפארליר

-קנעכטקייןאייביקניטביססשלעכס,איזאייביקניט
ליידן.דיינעאריוזיינען~ייניקביט

ציפקידרבאהם :מחבר

ורנע". ttקידיישערעדופרן'א'מוקום :גאו ·'לשספרומתוך

בריגאדעסיידישע

געקומען,אונחפארצייטנייעא

 ;יין eאוןנריט ,יאמערפרןצייטא
-בלרמעןיד ,זרןידאונחפןראוועק

ארבעטשיין.עדור t,1נגעבליבן

 :צוזינג

געשאפןגעאטסאונדזפארהאטאיד

 'פיל"אקציאנען"אירסגעפירטאןו
שקלאפןאוןקנעכטבלריזארנדזפוןגעמאכט

 !צילאייעראיזפארניכטןאוברזארן

 ...צרזינג

רחמנו,תקייןניטאיידבייבעטןמיד

 !ררארטקייןהאלטאיד-מיטלידיאייערגיס

-כוונותאייערעגוטקעגעןמיד
פארט.ניינטןפרןמעשיםשייגעדי

 ...צרזינג

בריען,ארןאיידפארארבעטןמיד

 ;קלע!!מיטארנדזאידצאלטצאלןאון
-הינט·קאנוואיעןפרןבאוואכטשטרענג

 !רעכטקייןמידהאבןפראטעסטירןצו

 ...צרזינג

רריינעןארןאיריפארניטקלאגןמיד
 ;שמייסטארןשלאגסאידרועןאפילו

מייגעןניטו:זבעראידזאלטדערפאר
 !גייסטארנדזערצעברעכןזעםמיט

 •..צרזינג

לעבןדאסאונחצעבראכןגענוג
גוסס.ארןהאבצוגערויבטארן

געגעבן,איידקרבנותבענוג

בלוט.ייידשפארגאסןגענוג

 ...צוזינג

ברידער,דערלעבן,נאדורעלןמיד

זיג,ארנדזעררפילינג,ארנדזער

גלידערדימידורעלןאויסגלייכןדאז
 !רפייהייטס·ילדנייעאשאפןאון

 :צרזינג

בריגאדעס,יידישע

לאטעס,אזרמטיקע
גליסארןרפייךמיטמארשירט,

צרריק.היימאט·לאנדאונדזעראיד

קםסלר~ו '.tארבהם :מחבר

בחורבנה•.היהוידת"קובנה :גרפרנקלל.שלספרומתוך
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~ע,~,,~משטשיקדער

-רוען,פ~ררדו$ס,~יניטמידפרעגט
זען,ניטמידאידקו$נטבריגו$דעסאיד

- iע·רריטו$מיד sדעופעלטמיוררייל

ו$הין.ניטארןו$הערניטאיז

לו$ם,ארןשןיןאידבידקררם
אע~דרו$ם,פרןיו$ךזעם Elשעלאין

 2ורילק~מיר,איד~רןמידאידוריל

 "!ידרפו$רניטס'איזהו$לט,בררדע,ד"איי

ק~מיטעט,איןו$דרעקאידגיי~ן

בעט,אידראךרוו$רןאידודיין,איד

גיין, IIאדבו$קלעאיןמיוהייסטמעןכיז

 !ציידידצררישןצרנגזעםשרידאידהו$לט

בליקו$רר~רףארןטויערב~ייםשטייאיד
 ;גליק Oדו$אויפשיינעןימדוע:רטאשפר
 :זו$~רטזו$גטזי~לצייי EIדינד

 "!ו$רטדייןאזידו$ס •פו$רטפינפטער"עדו

 ,ן~ידרלייכטשעטון ~מו$לו$
ערזו$ן, eו$פעלטב~ריגו$עד ~יאן
ר~ש,זו$ניטרויליע,או~רטנד
 11ז ~רו$טעקצי,ע EIו$זtז,ביסוטרווע

-מת,ו$רריאריסעטשרידזעאיד
 ;נסקיידניטו$גליק,קיויניטו$
-לו$נג,אידורעלציעןניטפילאיד
 ...בtזנגמידטוטעסב~נג,מיוטוסעס

-ו$דערק,הערן·ייצואידגיי~ן
 !עק~ןסוף, ~נ,ונעעןחמהיינטרפן

-~ויין,ידאיןצןזייזו$גאיד
 01שיין ~קריגאיד~כט,אידנעמטמען

-קורעלטאידארןזיורפייטאיווויזעאיד
 !ררעלט ~זיןענפטו$ערו$דרו$משטשיקפ~רן

 :מידר~טןזייפריינוגרטע
ז ..טיר,צרםשלו$סנייעם ~מו$ןדר

-מי,איעיראיזגעררעןארמזיסט
 jזניהו$זו$דו$רטאיזמידפ~רניט

פעו,רו$דרידו$רטגעהו$רעררעט

ורערט.איזהו$רדעוררו$ס~חייםגעבר~כט

קו$מיטעט,אידצרריקאידגייד~ן

 :בעטאידנו$רגו$רניט,שרידררילאיד
רו,צרלו$זןאייביקאיידורעלאיד
צו.מיוכיי 8קו$רטעדינעמטנו$ר

רועןפ~רררו$ס,פ~רשרידאידררייסטו$ט

זען,ניטמידאיוקו$נטבריג~דעסאיד

גליק,זעםזייאידביןמרחלודייל
 1צרריקשירךאידבידמשטשיק 1$דר 1$~עראן

אומבו$קו$נט-מחבר

 8,מס•חורבן",לעצטן"פןרמותן

געט~·טויערלביים

גע~-טועירלביים
פיעירל,ו$ברענט

גרריס.איזל 1$ק~נטרעדואון
יידעלעןגייעןעס

-ביריגו$עדלעך,דיפרן
שררייס.זייפרןזויס•גיסטארן

טעקצינו. ljר l-ע·וויט~מין 1 . 1

מיד ttררילקקייןרן ttפפלנוגטם ttרר~דבעסם·בדיג~דעיד . 2
ל~ץ, 1~רנובטגוט ljוכ~רגרנונוכנטזיו,ד~טל~ןר~לץצרם

שםייז·איינאשפןזיןנען ttקדטן ttדוכלעגטמעןייייל
B דtt ,דוקטן

 ,(ליטרושי)~ערםטהריז-לעק tt~ב • 3
געפעלרעכער tיiאשרוערעד ljזיעיד-דט ttפםינפעטד , 4

lj דבעסl לtt ,ץ

5 , B דtt ד-זמ~שסנוקציעtt, פרססלtt זסעקציע

~דבעסם·ק~דסע.~ו 6,

ורעלןם ttרודוקסן ttפדדיצוליבגנבים,פרןזיןפאדזיכערן.ך
דע, 1jבריג l"nכעסעןנייער,דעווכןרוועדןכס 1jגעבר

דע. j!בריג,ערדרפןדסע 1jכחעטם-ק 1jדי , 8

ןגיידורייטעראידז~לצי
ןשטיידכליינןאידז~לצי

ורו.אוןוערןניםכ'ורייס

קו$מענד~נטעלעדעו
מ~נטעלעגרינעםאין

צר.~לעסד~ןנעמט

שייטעלע, ~ה~לץ
בייטעלעפרןגעלט

נעמט.עראוןערשטייט

פענדעלע,רפןמילד
-קענדעלעפרןשפעק

 !עבטברמען ,יידעלעך

 1שטרייף,מיטןחברהיי,

-טריף,גאנצןאיןבידאיד
ל, 1$קו$נטרדיימוהעלף
צורעקזעםצראיידכ'גיב

שפעקקליtזאהיינט
 !מו$לו$נו$ן-מו$רגןאון

 .·טירעד ttגעטבייםנעד j!פרנקצייידישן ljגעמיינט ,!
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פירצראריםזיןשסעלם
 ,מיולזבןשםיידר

גזייםא.א.זגיסלריפם
-גרירעכםןצרםגיי

םו~רקיר:>,,יא.ו"שיםא.ם

 !בוריםלאבןאדא.ם'איז

~קםסלר~רבארהםמחבר:

וwררגע".יידיעשדדעומרן"ארמקרס :ג,ר ·'לשסמרומתוך

געט~-יידלדומיר,ז~ג

געםא.·ידיל,דרמיו,זא.גאמיד,זא.ג
ןפידלערשסעדיגעטא.איןילס B'lt 'רועד
ררייניק,ן:tדערמעריעלו,תדיפרןרועוארן

קעניג.אוויפוגקםבאפעלןא.דריםגיס

 :צרזינג

געטן:t·יידל,שפיל,טרמבאלע,טרמבא.לע,
ללדי,א.ערלח,ייעשידידיפרןשפיל
עקטא.רן, eאינםארןשעפןדיורעבן

גערוא.רן.מעגטשןגעטא.איןזייגעןרוא.ם

בעבןקא.רטעא.קעןיעלרחידפרןורעו
לעבן,כליינן·צושייןא.ארן

צא.לן, 3בדערפא.רמעןא.דרףרריפלארן

ןהא.בןצוגרטעאבדיגא.דעא.ידכ

 •..צוזינג

 .א.מטןדיאיןורעדארןדא.בא.לקעאיןזיצטוועד
 ,רא.וויאגםן eידםויערפןרא.היןקומען ,,ו
בא.גינען,אויפשטייןא.וכעסדערצררמזרועואון

ןוויטאמיגעןורעואוןקדחת,הא.טוועדאון

 ...צוזינג

געבעקםן,ורייםעיעלותעסןו~ספא.ד
קעקםן,אוןבולקעםבייגל,רוא.רעמע

קא.רטן,בייארןמרזיקבייגעמיטלעדפא.רברעגגען
זסא.רדםבייארד rוויםייערעבייפא.רברענגעד

 ...צרזינג

ירדיםטן,דיפרןעילרת,דיפרןרועד

א.רטיםסן,ידוויא.א.מטערעם eמא.כן

 ,יידעלעד ,בזזארצרוישןעילהועדאיזרועד
זלידלעדאיםאויףפא.רפא.םןפא.רןא.זקלא.גםעסרועד

 ...צרזיגג

טריערדורכןגייוא.לעמרזןרוא.ספא.ר

-זאריערלינקןצוםהא.גםדעכסערעדרמים

ימםלען,זייערעמיםאויםפיוןררילזיעלרתדיודילי
הילםןז.ידזייסזוויעןזא.ל•פ~ניעח"בריבא.עדדי

 ...צרזינב

גיחםאיזסוויעועדו~ז ,קא.נצערםןדיא.דרףרעוו

והריזא.רעמעןאידהונגעוערדפייפטעסארן

םעלערא.ירשניקמיםבעםערזייפא.דזא.דגט
בעלרע.עילישעדיפא.רוועןצודאיףהערםאון

 ...צוזיגג

א.עוא.דראםאויפןגעא.ונעםיעלוחידהא.בןצי
זלא.םאמיםא.רעדקירקעאמיטהא.ק, ~מיט

יעלות,געערטעפא.ושסיין,אידקעגסאיצס
אזעלכעאיידשםעןלמעגטשןא.ועמעדיווא.םפא.ד

שאלות.

קםלrןר ,tרכםה M :מחבר

בחורבנה".היהדוית"קרבנהגרמרגקלל.שלסמרומתון

ק~מיטעטשיקדער

-זעםאיוויוtזמדנעעם eע
קא.מםיעם.אידאיךביןווא.םצו

בידניםקא.מיטעטאיןאידרוען

 ...א.היןניםאוןא.הערג-טאיז

דיי,א.איןלמשל,א.ט

שטיי.שעהעןא.רא.מא." EI "ביי

-מידפא.וגיסא.בעראיזדא.ס
היגטערטיר.דעודורןמעןפירטמיד

וויי,אוןא.ד ,מעןגיטבעםבול
שטווי.מיטפולרן.אצעפוילטכא.ס,

-חראקקייזא.בערביןאיד
זא.ק.א.נדערא.זפרןמעןגיטמיד

 ,סיידבייםמעןטיילםהא.לץא.רעד
 1איידפא.ווא.ם-ורייניקאוןבא.ם

זא.דא.נוערא.ןגא.ראיומיופא.ר

 •סךא.אוןטרוקןאיזמיופא.ר

 ,בייןמעןמרזפלובפלא.זאריפן
א.לייזוא.דאיופא.ושטייטדא.ם
-גערעדטא.ברעא.וםאיזורען
קא.מיםעם.איןניםזייםאיוורען

-גליק,מיסשריד-בדיגא.דעא.
 1בריק","גרניערעדוזייפאראיז

i . ורבעם·בדיגאדו,שררערעזיעירא-בריק""גרינער . 1א.רדענרנג".איושריואיז"דעו :ליסררישאין
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-"זיי"פארב~אבעראיזדאtי
 2"ארדנונגם·ו,אליציי",איזמידmכר

-קיןאאידערזאנען eזעקם
 .קריושל~ןליטע sיאן ~

אדניטאבערארםגייטמידביי

 ...פערזאןרא eצימעראיזמידפ~ר

פארשטיידשרידאידררעטאיצטער

 :מיידמיידאיזגעררעזךוראם
בין,ניטקאמיטעטאידאיד"אז

 ...אהין"ניטארןאהערניטאיז

 :אידיאידזן$גאמתערםבאר
 ;גלייךניטאריואיזקאמיטעטאין

 ;האטאוסררילערר~ם-איינער
דאן·קיכאט.אבלייבטצררייעטרדעו

~רק~ררםקינתן :מחבר

ק~ררנ'ע.'ידייע-שררעדפרןמוקםו w • :גזרי·לשספרו.מתון

"וויט~מיו"

שאהל,אמיטר~נטבייםיעדילעאנענעןשטייט
יייילע.רענטע ~שירןערר~רטארבעטסאמטאיד
ד~נם,ידאיםגיםאןוצררייםער ~~ןקרמםנזם

ר~נט.בייםיידלאוסיייר~רםךגאוניםאדרףער

 :זרזינג

-קינדערלעד,האט,עםורעדרריאטמידארי,
בייטעלען.געלטוויבעסערהיינטאזידיפאר
אל-דיים,זייסאיוידרות,אןרהאלץקריגםאיד

צייט.אאררלן.יבארןבעסטעדיבריגאדעם
געלטיייבעסרעיא,יא,

האט,רריםאמיןוערד

ררעלט.ידוויגרטאיםאיז

געםא,אידערגסםעדיקאלםע,אדירהמיין
"ניעטא". :מידענטפערטמעןiזיצין,צרוראםבעטאיד

שטאלץ,ארןשייוירנגטאכטער,שכנטעםמיין
האלץ.פונדעלעדזרייחייבםזיר~םגעבר~כם

 ...צרזינג

 ;בעטןאידג"יבריגאדע,אאיךארייךמידלאזט
ררארטן.אייערשאדאאיצטער,ניטען,קמען

-אבקאנטיעלהמיטןאבעראיזמרים
ד~נ,ט.אידק~זרעטאמיטבאלוזיאיזאזרים

 ...צרזינב

tשקע.זיהאטגעשררירא ,מידילאגעקרמען
מכה.ידאיזקליידצר : uפעםשטעלטדאקטערדעו
 " 1פרעגקמאאדם"ניטע. :ערררפטררייטןפרן

קרענק.אידשרידררייסטעראונטערזרכך,ניטדארףער

 ...צרזינג
שטנקטרואשל :מח:בר

בחורבנה".הידר.זית"קובנהגרפונקלל.של.ספרומתוך

 •..מזלאייערניט

נאכט,פארגעטאאיךקאלאנעסקרמעןעס
פארשמאכט.ארןמידפארמאטערטע,ידין

גידזיואיליןזיייוזלארןמענדל
זין.'tאiיףקליעדירידררייזןןא;בעטםמאטאין

-שידמייגעקרקםארןהירוןמייגע"זעם
איך".רירלאייבעםארןאררלריב,אדאיםגיט

 : 1צרזינג

זיין,צררפיימזלאיעירביט
 ;גייןמעןמרזחברה, ,ן eשטעררייל
-אייןניםזיורעדטארלרריב,קייזביטא
 !זייןאמרגןמרז 1אייבזאץפרלעררעד

שסיים,ייייבעעלאאיבeסעקאטרזעםהערביים
 ;פארגייטאזשהארץדאםאררלריב,אדזיובעטזי
 ...בלייןצרלזזןטרערעלעאאירוררררט eזי

וויךי.ניטאריודערפרןררערטאבערהארץזיין

מי,דאזריבידאידאררלריב,אןמיד"ביט
 "!יריאאודזייטאיד-נוח,קיידמערכה'אב

 •.. 1צרזיבג

 ,ארייןזאקטערצןםקומטדברהרלע
 :פיידטינעלעאמיטברבדןפארבעזלאוס
טאג,אאררלריבגיט ,דאקטערהערבער"לי
קלאג.זעון eאכזאל 2היטעלעררייסיבקןזעם

-גראזאיופןגעררטרריילעאזיוכ•האב
 "!באזדימיוצעביילטלריפן,צרערקומט

 ••. 1צרזינב

בעזוsבט,דרייעןשרידמזל"אייער"ביטזין,זאכט
 :אפרמאגטחןוראםמידילאשטייטאטאון

וראו,עדואריףאידביןבעקרמעןאררלריב"באד
 ...באד" 7ט·בעאיידרצרקעמןאידורעלםעזבאד
יי,דאביןאידוויבחת,אידפרןקליינטער
 ...לידזייןעברערטארןהענטלראםאידבועטער

 : 2צרזינג

ארבעט·ברי·בעסטעזיםדןאייגע--ם~ליציי" o"~דדנדנג . 2

שס~ט.איוגאעדם

 ~,רר~םרבעטער, ttצ~לפעםטגעשטלעטעזי-ץ ttאיינז , 1
צ.וטשעלן.געמוזטסן$גיעדן ט,$\דגעטן$

אמייםטער, ttפרןצונן$מען tt-היטעלעייייםינקער . 2
~עדן$זדן$ם.ק~ורנעראריםןגזלן
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זיין'צורפיימזלאייערסיאיז
 ;גייואנדערעזאלון sשסעודייל
מאל,אלעפאראואורלויבאואיידאפר
 .צאלזייןאיידאואוידהאבןוועסאיינזאץדעו

השיריםתרג\ם

חיינו

אריין,ארקומטאדמעאירעסל eא eאמיט
 ;פייוגישקשהידקועדרט eגעאוןג~שמיגקס

 :גלייךשמייכעלעאמיסזיראיףגמעט s"יעלה"דעו
 "?איידגנעדיקססע,דינען,אדיקאווואס"מיס

היינט,זיןעבדיקטעסאורלריב,מיין"נאטירלעך

 ...פייבט"איוהאבזייאד-אליציי, sטאמעראון

 ••• 2צרזינג
שענקעראשול :מחבר

ארןגעטא,קאוונעראיופלגעןסטראפעסלעצטעביידעדי

מיטורעדןאפרביטןאפטלאגערן,דיאיואזידעסער eש
שטאמעןוראסצרזיבג,אנדערןאוארןוראריאגטצווייטןא

 :אמראקרןסקינתןוDון

מאדאם,אצוגייסטישלזעלביקןצום
 ;טעםזעםוגפלאץ.פלרפןניטגעוירסנאדווייססזי
בלוט,וויליפןדיבלישטשען,זייאריגןדי

 :מוטמיםרוסישאדיףעקטאר eאינסצוםזאגסאון
יאט. sאעוואדגיא oאיוירלאסיא"ק'וואם
 • ..פיאסי.ידוואדצאטדניינאוסק eאסמניעדייטע

 :צוזינג

פריי,זייטאידמזל,אידהאםאוי

 ;ניידאספוךאידקריגטאורלויבאן
צייןאוןאריגןליפן,אזעלכעמיט

 ...גייןניטפלוגפלאץצוםאודואיאידקאבט

 , 8מס•חורבן','לעצטןון D "מתון

השיר'אתחברים,לכם,אשירה
מתיפח.בליניהשיר,

 .אנכיחיאיךלספרארצה
להשח.הכלאתהכל,את

הרוחב,עודפאלער,דאופרהבקר

במתנים,אמתמולהכאב
רטב,הואתלויעודבגדי,קרוע

במים.עודסופגים-מגפי

נושאים,גידיםהחצץ-פעוטים

 ;הכוחאפיסתעדעובדים
ויזריםבשוטיצליפנרדמ,מרנה

מנוח.ראיוקללות,עלינו

נותניםזארכלמה 1וארכל
ברב·מים,מבושלכרובנזיד
מוניםעשרתברתחפשאםאך

 ..•עדיוברתמצאלאהכרוב

הנצחי,היהודיואמץ,חזקאך

תקרת,ךאתב,דאלבטחרנך
עבדות,נצחלארעות,נצחאל
מצוקותיך.גםהןנצחלא

ציפקיןהרכMם :המחבר

ימירםםאילוה :המתרגם

יהודיםשלבריגדות

ר~ינענט. 9יחסן, ~-"יעלה" . 3

גיסורדיער,היינטאיידצרזיןדע i:'מעאיד-רוסשי . 4
צוו~נציק.אוןמינףט~ג ~אויףאורלויבמיד

הגיעהחדש,תרדאליו.ובא

לספר.דדעתהרבהלנכדתעת
-ארר·מגיה,כלשקע ,הכלגז

לעבו.דהיתררק-נורתואשר

פזמון:

יהדוים,שלבריגדות

מקשטים,טלאיעלטלאי
בלםבסךדורכיםיוםכל

סכלם.נושאיםדגובבורה

בשבילנו,כאןתחמתםגיטאדת

לרמבית.אתנו"אקצידת"
עלנואתנתםתכעבדים

להשמי.דאותנו-והתחלית

 .•.פזמון

וחס,דרחמיםמכםנבקשלא

למשעי.איננודבררכם
 ;נרגשתכונהרקלםכישכינדע

תשיעי.בפורטמעשיכםנזכור
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 ...פזמרן

-ביגע,למענםכאזנעןידבם
התגמול.זהוורצחלמקות

-ופגע,כמשול-נרגשיםהפקדםת
 .ממולאברערדמ~ניומחרישים

 .••פזמון

בקשיח,הלבבנכה,לואבחריש
נשרט.בנרהולמיםאתםעתגם

יצליח,לאכאןאישאונתולשברו
מאד-מא.דאינתהחחבן

 ..•פזומן

חיינו,אתדר,סםתהיסודדע

הרוכש.אותהנפשתאגזלםת

בחללנו,דר.יטדםתכלמלאר
וקרשו.כאןשפךוהיוידםםד

 •••מזמרן

יגיעעודראחים,בזהכ,עדר

 •ואורןנרnצןב·אהבירדת
נרעיובקלואזי,קרהמ,נזקף
 •דורוושלחופששלחשדשיר

יהדוים,שלרביגחת
מוקשטים,ימאצים

חזהרהםצו~נידע

לנמוהד.ללומד,ת
אקסלרדורבMהם :דמ.חבר

טז·פייהשדט :המתרגם

 1קחצמלחת,מרק

 1בערה,יהודים,

 1חברהה,הפס,בעל

לא-כשרכוליאני
להסבתן.נאעזור
כןלשםלןאתן
 1הא-קחלי,שישמה

אתן.שרבומחר

טרר·טרר,הסתדרו

 ,שררראה,ראהת,
 1הסלעםתקפץאל

הגויזהלאגש
 2טררארקרי"ירא"שיטאס

סחלולםח,יש
אקסלורורבMהם :המחרב

~·פייטשדה :ומ.רתגם

יעלה'ס

גיטו nשעראצל

דב.יטועשראצל
תלהטה,אש

הנקות.חומהד

גמיעים,היודםי

אבים,מבריגדות

גברת.זעתם

ןא.צליחהאלו
זלהרביחבעשר

זלהעריםיכדצרא,
- 1זהשמוימחהמפק,ד

זה,מעילוריוק
מחרים.ואר.הכול

 ,להסיק-ת,נררעצים
מתיק-וםתרמומן

מבדהר..נוטלדר,א
צפחת-חפ,מןחלב

מיהרהההגיטר,מןיהידולי,מאר

זהואמפליאכההארשוןבכינורלנגן
רקיע,עדעלו-בדרגהאלומי

זבמגפיעוצמריםמקדורתפוקדים

פזמון:

ליהיידונגן ,טרםבאלי ,טרמבאלי
 ,ליילעיהיודי-מעהל,שיר
לשפתעומפקחים,נמהליםשיר
הגיטר.שלבסלםרעלוקפצו

סדע,רכטיסנותןמבני-מעלהמי
זמסיעתבחייםשלהאו.סרתעוהד
קמדח,בלילשלםצוידוכהמ
זשלוחלהיותטובהבריגהדאל

 ••.פזמון

דמועהה,טוב,מכלבני-עליתאוכלים
זששעעוונגינה,בקלפיםמבלים
לקנרחערגותלחם-סלת,אוכלים

זלבדירחויקרישןויין

 •••פזמון

בני-הללו,התעופהבשהדהעבור

זעמלואםבקונסכמכשו,באת,

ומעלה,יחסבניתבינו,כרבמאכן
בשאלה.כהקישרתאנ,חברדמוע

ה"אלטסז:ננראט",שלהעבודהמשרדלעובדיהכוונה . 1
בסדר", mה"האיש :בליטאית • 2



 447הזילםרrו

 ...פזמון

האבלהוארבאםהקונצרסים,המלשם
והסבלהואוגלודמשלותלוהרעב
 ...ערבבכלרמקמעסלהםהצמיאו

 !הרףבליוחנגותמנשפיםחדלו

 ...פזרמן
אקםלרוררבאהם :המחבר

םן·פייהעשו :המתרגם

הצהובהטלאיעםהסיקריק

הצלהגיחכברההריםמביקרות
מסביב,ואימהעלהט

הלליאתתפחליריהיופתאום
סביב.תבקעיובחשרן

"ויטמין"

הקיראצליהדויעומדהעבהדובלשכת
להסדיר.עניוארכה,עשהמחכהוהאו
בלשהכענינוומסדראחרמופיעלפתע
ארונה.עשהממתיזאיננוהקירואצל

מטואת,למשיהו,ישאםויטמין
ברברתא.לוהכלהאו,מכסףטוב

ונקי,קבתמידדיהר,ישיג,עצים

לפרקים.חופשהאףטובה,בריגהד
בר·תלערתמכסף,טובכן,

שישלמיויטמין
החלד.בזהטובלו,סרב

ודלף.בהקר ,בגיטוהיאהגרועהדירתי
ובאלףלא :ליוענולהסקהעצםבקשתי
מאששתוצעירהיפההיאשכנתישלבתה

משלשת.עציםמנתהיוםהביאה

 ...ישאםויטמין

אותי.גםקבלולבריגהד :מהםבקשתי
בכדי.פהמחנהאתהענו,לימקרם,איד

מידדההשררהבןעםהיארמיםאפס

בידה.כברהואוהפתקוקבלהבקשה

 ...ישאםויטמין

 .חבורהעררהעלהגלידכיהמראהבחררההבה
 .נוראאיננוהפצע :ואומרהרופאפוסק

 !עתהבראיגבר,תהה :אחרתאלקוראהוא

מחלתה.כברזהיודעהואלבדוק,צררןאין

 ...ישאםויטמין
כשקר .ש :המחבר

םן·פייהוטש :המתרגם

 ,בוערהגיטרהרי ,בוערהגיטר
מכבר.הציתןהוהיהדוים

השוטרהותמהשערפתחידעל

 •המשמרפעמוןצלצלכה

אלליוקריאותצעקותיריות,

רובים.רעםאלימצטרפים
בגיאשםיעמדובורפיעליהודים

 .האויביםאשניתרראשםעל

בילהלונופליםהבוראלויורדים
יחידו.שםחבוקיםרבןאב

עוללהלבהאלתאמץאםופה
קרביו.אתפלחכברשנחר

קראורהואודולףערלההירח
האימים.מחזהומגלה

ההרעלעומדהואנהנה,הדאיב
הדמים.מרמאהמעתגנ

העשןומתררתאשגצייהדרות

הליל.שחורמרבדאתמכסים
אכןהיזםיההיאיוםהדש·קטל

הללי.אתנקדשבגבורה

עדבותשפלחייהידחייבואם
כפיר.מרתלמוותבמסרם

למותאיכנהלימדנוהאובן·יאיר
 •העירעלהאויבבגבוראז

ה'llדבגםכלפיכםהאביםהדרוות
נקםכיהאויבוידע

הצהובהטלאיעםהסיקריקעלהאז
הרם.מסדהסלעעלי

'כ'ץיצחק :ומ.חבר

לש"תרלזדחחילויןודבבדאוןצבישלבספרםמובאזהשיד
בגיסושנכתבהיחידהואהמחבריםזכריולפי ) 58(עמ'מחתרת"

 .בעברית



צמריווצמח

הנוצןלזםעם(חז•ל)הוהןדותהברזגאדהחוולופגזשת

באירופה,ההשמדהעלהראשונותהידיעותלהגיעכשהחלו
הזדהות,עצרתבארץבסוללת-תותחיםיהודיםתייליםקיימו

 :בזהמונאחלקםאשראזכרה,דבריהושמעושבסופה
 ,וזקנינועוללינונשמותהטהורות,דנ,שמרתאת"נזכור
עלבונותאתנזכור ..•רחמיםשלוקורטובצלללאשעןנן
נערינואתנזכור iכפרהחסרתלחרפהשהפכונוחיינו,

הגיטאותחוצותבראשיכמיםנשפןשדמםובנותינו,

אירופהשלהעבדןתרבבתיבמחנות-הריוכזרבבתי-ההסגר,
מיגורובראעדאבלנויפוגואלננוחםאל •.• 1המנואצת

 !ענמושלהאכזריארינושלהכליל
 ;יהודההררימגיבוריועידודנרחםנטפיהעם"ישאב

חייהםקידשואשר-ומבר-כרכבאמבר-גיוראמהמכבי,

החופשסמל ,ישראלאלוהישםולקידושמולדתםלשחרור

בצלמו!הנבראלכלוהדרור
קידשואשר ,מחייליו-גיבוריווביטחוןמאונההעם"ישאב

בכלבמחתרתהגחלתמשומרי ;הקרבבחזיתותעםמשם
מסורתהממשיכים-וארשהגיטרממתקוממי ;ואתראתר

 1העבריתהגבורה

ספוגאדרךחשבוןירגשלעולם ;העוולויתוקןיברא"יום
ודמיבואלתאחרלאהנקםיד ;דרדרתוסבלותצערדם,

עדייבואלאהשלםהנחמהיוםאן Iיישפכודנמושרפני
השחרורלפידיאםעדהעצמאית,במולדתנוהעםירוכז

 1 "!הדוריההגרלהחשכתגדולבאורמהמולדתיאירוהעברי

לשלושביטויאלהאזכרהבדברייש ,דברשללאמיתר
במלחמת-הבריטיהצבאבמסגרתהיישובחיילישלתמטררת
הקמתעםיותררבהמשמערתשקיבלומטרותהשגיח,העולם

הקמת )ג( iלניצוליםדאגה )ב( ;האויבמיגור )א( :הבריגאהד

עברית.מדינה

-(חי"להיהודיתהבריגאדהוחייליהאויב,נרצחרהבה
אתהניצולים-הפליטים.עםנגפשיםלךמתת)יהדויתחטיבה

ומלבושיולחמראתלפליטים,חיילכלהקידשמשבררתומחצית
שהופרדומשפחותביןהקשרואתהפליטה,שאריתעםחלק

לפניהיישובשלה-הראשרגהנציגההיתההבריגאהדהדיק.
ראשונהדרישת-שלרםלהםשהביאהוהיאהחרב,שרידי

אדישהיהלאהיישובכילשרידים,הוכיחההבריגאדהמהראץ.
אחריאותםשהנחתהוהיאהמלחמהבשגרתלסבלותיהם

ציונה.הערלהבדרןהמלחמה

עםהארץמןהלוחמיםגפישתהיתהבמיוחדומרשימהזכורה
ביולי 16 (תש"הבמנחם-אב ,,ביוםזההיההשראה.שרידי
החליטה- 1943ביולי-16ב-קודם-לכןשנתיים .) 1945

ריהגיטאתלעזוב"פ.פ.אר"לנה·ורישלנית-הפרטיזאהנתוהע
הםרהבהחלפו,שנתייםאקטיבית.למלחמהליערות,רל~צאת
הבריגאדהמןיו,רדיםחייליםלנפיקורותיהםספרים,זמעומידם
האלפים.הרייבאי-שם
עלסיפרהוארהוטה.בעבריתודיברעמדורזהצברםבתור

כיצד ;בווילנההפרטיזאניםשלוקורותיהםלבטיהםמעשיהם,
כיצדהבריחרהר,כיצדנשק,השיגוכיצדעריינת,בסביבהפעלו

רעו.דרכבתפוצצו

דיברהואשזוף.גידם,בחרדהחל.ושנידבריוהראשוןכילה
היוהניגודיםכלמאוחדים,היובעבר :ועתידעברעלביידיש

חדשהרוחבעתידלהקנותהפרטיזאניםוברצון-היוכלא
למעןחולפיםיום-יוםעניינימעלהתעלןתשלרוחלעם,

המדינה.והקמתהגרלהחיסולשלהעיקריהאידיאל
קשובה,באוזןהאזינוהכלהפגישה.ארכהשערתארבע
שלטוןתחתבגולהיהודיםגבורתשללאפופיאהבעמידה,
דמעות.נרצצוהמאזיניםובעיני-היטלראי

המשורר-וליטאמירושליםהיושדיברוהפרטיזאניםשני
 2בליטא,פוניבזיילידשהואלזר,חייםוהסרפדקרבנואבא

החלהשרידים.וביןבינינוהקשריםאתהידקהזוגפישה
 ;תחומיםבשלושההתרכזאשרלפליטים,הסיועבתמןהטיפול

 ;משפחותיהםעםהשרידיםקישור )ב( ;חומריוסעדמזון )א(
עלייה. )ג(

מרעדכידוע,הוחש,בפליטיםהבריגאדהאנשיטיפולבשל
הפלי-למעןהבריגאדהפעולותעלרבותנכתבמאזחיסולה.

מאחדשקיבלתיבעבריתממכתבקטעיםאביאוכדוגמהטים,
 : 2 ' 1,9,1945ביוםמררמאנשלתאשרליטא,יהדותשלהשרידים

כתיבתיתהיהנאואלמרגיש.שאניכמרכותבאני .• •"
בעיניך.שהיא,איזוממשיתתועלתלהמצאתכפונהאלין
אושרשלבימיםנזכראנישבכותבימפניכותבאני

העבריםהחייליםעםשנגפשנובימים-רוחניוסיפוק
כאו,-בקרבתםשהיינובימיםאיטליה,בצפוןהראשונים

זמןלנרהיהזהושערב.ךמצוקשגרתאחריכאתיהם,חיהם,

בזכררנינשארואלהימיםגדול.לארדמאפילה-מעבר
שמתחכשעברהעכשיו,וגםוכסמל.כחגלתמידויישארו
החייםלרובנואפוריםימיםובארהראשונההפגישה

חייםסבלנות,ותוסרציפייהשלימיםבמחנות-פליטים,
נזכריםאנוהרי-מהג'רינטאכזבהותרןאונרר"אמחסדי

הבאתםשאתםבימיםנכרןיותראושפגשנוכם,בימים

והגרי-מכםאחדכלוגיל.זוהרימיכעלאליםכ,אותנו
לנר.הייתםיקריםכמהקרובים,כמה-כולהגאדה
עברים,לוחמיםמדישעלבמגן·הדודהיינוגאיםכמה

קלוןכאותגבנועללשאתשהכריחונרלגמן-הזרדבניגוד
הלבביתבקבלת·הפניםשמחתנוהיתהרבהמהואבחן.

קבוצהכללקראתהלכתםהתלהבותבאיזו Iלנושערכתם
אחיםהבאתםמסירןת·נפשבאיזוחדשים,פליטיםשל

אלהכלישכחמילשולחנותיכם.למחנותיכם,ניכרמשדות
התלהבותהיתהלאזווהריזלמעננומעשיכםכלאחרי
ליבובעמקיהיוקדתתמי,דנרשלהבתאלאוחולפת,רגעית

ואתר.אתרובכלזמןבכלאחיוכלפייהודיכלשל
והסגר,מצוקשנותאחרילנוהייתםיקרים"ושבעתיים



 449השלםרת

זרים,אנשיםוביןשנואותבארצותארוכיםנדודיםאחרי

צמאיםשכהאחריבתוכם,חלקנומנתהיוושנאהחרבשרק

פעםשיברכונוולאנשיםלידידותאנושי,ליחסהיינו

לשלום.
הארץ-ישראלית,הבריגאדהאנשילנו,הייתםלאחים"ולכן
 " ...תמול-של·~וםידענוכםלאגםאםשפגשנוכם,ביום

ר zבאויהודיבכלכמובן,היה,הבריגאדהאנשישלסיפולם

מקוםואלעצמואלהאדםקרובזאתשעםאלאיהודי,הוא
עטומפריהואכאן,שהובאהקסעאםלהתפלא,ואיןמוצאו.

ליטא.ביהדותצאצאאלי,-קובנהגיסוניצוליהודי,של
אנשיםבאירופה,משפחהשהותיראח,דכלחיפשטבעית

היתרביןרבים."ליטאים"יחסיתהיוובטארביזיומסביבתו,
נודעומפיוקובלסקי,יצחקהווילנאיהפרטיזאןאתשםפגשתי

אברהםהמשפטןאתפגשתיזמן-מהכעבורהעיר.חורבןעללי

יהדותחורבןעלפרטיםלינודעוומפיותורי),(היוםגולוב
(היוםויניקציפורההגב'אתפגשתיולבסוף jבכללהליטא

n (שבהדז'אמוט,ירושליםהיאמראסיין,שרידה-ורונז'יצקי
יחידנותרתיאביביתמכלכילי,הובררומפיה-נולדתי
בידינרצחוואבי-אמיאחיותיושתיואמאאבאשכןבעולם,

ליטאים.
כמעטהבריגאדהמטרותמשלושכיהרגשה,ליחיתהכן

לנו,הוכיחהה•זtרידיםעםהגפישה :אחתאפילוהוגשמהשלא
העבריתהמדינה ;הושמדואירופהיהודישלרוב-רובםכי

"שיטתו"אןאיננו,היטלר-לאויבואשר ;איננהעדיין

קיימת.

גרמניהתבוסתלאחרשבועליחיתהכברזותחושה
מעריאחתשלבכיכרהבכנס-ניצחוןאזנכחתי :הנאצית
האוב-כלפיהמנצחיםשלהידידותנוכח-וחשתיאיטליה,
גיל'אללשמוח,לנולאעתה"לעתכי-המנוצחתלוסיהי
כי ...קיבלנולאכתמורהומאומהנשפןדמנוכי ...כעמים'

לנרולא-נשארנובניצחוןחלקוללאהיינולמלחמהשותפים
 4השמחה!"

ההרלאנדיתבעירלשרתהבריגאדה,כאישלי,נזדמןלימים
ושםוצלב,מצבהועליובקבר,שםנתקלתיפעםבדידה.

היהכתובכלב.היההלה-המצבהעלחרותהיהה"נפטר"
מיליוניםביןוכילאדםהכלבהיהועמיתרעכיבאנגלית,שם
תרבותיתלדרגהאם :בליניוהרהרתילו.בדומהנמצאלא
נאמרמה-כזהלכבודזוכהשכלבעדהאנושותהגיעהכזו

מצבהולאלהםקברשלאאלהאירופה,אדמתעלמומחינועל
אותועלליטא,יהדותשלשרידאני,אומרומהוכתובתולא

כוסמק,בעתהאימיםבימישתהאשרנפלא,יהודיקיבוץ
יאמרוומה ?אחריהודיקיבוץמכליותראוליהתרעלה
הטראגי,הגורלעללידתי,עירראסיין,שלהבודדיםשרידיה
והרסרבהרגשלההםהנוראיםבימיםמשפחותיהםאתשפקד

והקדשו ?היהודיהאדם ?והאדם ;הכבוד-לכלב !רבן
 ...והנרצח

התות-נציגשימשתיבבריגאדהלשירותיהאחרונהבתקופה

היוהעקוריםבמחנותהתותחניםשליחיהבריגאדה.בוועדחנים

ושםפהשומעהייתיהיתר,ובין ;פעולותהיםעללימדווחים
שבפיהם,העבריתעלבמחנות,ליטאיהדותמרקבשרידיםעל
הליכו-נועםעלהתרבותית,רמתםעלהיהודית,השכלתםעל

לפעולשנשארוהבריגאדהחייליביןהייתיתש"ובקיץתיחם.
הפליטים.במחנותלא-חוקיתבצורה

שלהבריטיובאיזורבברגן·בלזןפעלתיקצרהתקופה
רשםפה ;המאריקאיובזיאזרבמינכןממושכתותקופהגרמנהי,

שמעתיוגםשבאוסטריה,למחנותלא·חוקיתבדרךמגיעהייתי
כךבאיטליה.הפליטיםשלהיהודיתהפעילותעלוקראתי
אחדבכלהיהודיתהפעילותאתבמקצתלהכירלינתאפשר
באוסטריהבגרמניה,-הפליטהשאריתשלהמרכזיםמשלושת

ובאיטליה.

הסתדרותהפליטהבשאריתפעלהיחסיתממושכתתקופה
כיהודיםיחדסבלואשרשיהודים,טבעי,זההיהאחידה.ציונית

משאלהעכשיו.גםביניהםהמאחדאתיחפשוהאימים,בשנות
בית"רי,היהוהוא-לזרהפרטזיאןבדבריגםהובעהזר

"השומראישקובנו,עםיחדהבריגאדהחיילילפנישהופיע
הצעיר".

הציוניבארגוןה"אחידה"מקורכיכאן,להבהירוראוי
הסובייטיהכיבושמימיאלקסד"רשבראשותהמחתרתי
ה"מתנג-שלה"ליטוראקי"האופילכןתרםואפשר ~ ;נקובנה
איששלה"שרוף"ה"חסידי"הטיפוסמןרחוקהיהאשרדים",

כמומסגרתתאמההזההליטאיהאופיאת 6המובהק,המפלגה

זרםכשגבר-לאחר·מכןורק ;האחידההציוניתההסתדרות
כשחת-הארץ,מןשליחיםכשהגיעולגרמניה,מפוליןהפליטים

מעשהבאפסבמחברתכשחיוהמפלגתית,הדיפרבציאציהעוררה

חמנהעםשהזהדתהלאחרבפרטה"אחידה",פורקהאזרק-
 7הציונית.בהסתדרותאחד

תןועח

צביעםבשיתוףרחיברחיםבעצרת,קראתיהאזכרהדבריאח , 1

תותחניביטאון-התרתחו"ב"ביבפורסמוהם ;(שילוח)לנגזם

 ,) 8.6,1943 (תש"גשברעותערבחוברת-העברייםהחוף

מליטאיהודיםבידיוילנהבגיטרשחיומפחח,עמדותעל . 2

ובכיליןו",במאבקהיהודית"ווילנה :י'ארד,-הקרבנאית
 , 118-117עמ•תשל"ר,

הפרסומיםמןרבות.נכתבהפליטיםלמעןהבריגאדהפעולותעל . 3
(ליפ-גיל :כאןיצריינואלה,פעולותמוזכרותשבהםהראשונים,

ההתנדבות,ספר ;תש"זהיהודית",הבריגאדה"ספר : ,,שיץ),

פעולותמוזכרותשבהםהאחרונות,בשניםהפרסומיםמןתש"ט.

החי"ל :ח'לסקרב, :כאןיצריינרהפליטים,למעןהבריגאדה
גלערז, ;חשכ"ט ',כtמורשת','"ילקוטהשגיח,במלחמת-העולם

הארצ-"החיילים :י'סלצרקי, ;תשל"אחי"ל","איש :א'

והמרד",השראהלחקר"דפיםיהודים",בהצלתוחלקםישראליים

 :י'טובין, ;תשל"דיקח",לא"הרוח :א"לאליאב, ;חשל"ג
תלש"ו.סיווןמורשת","ילקוטאלידם.','''בדרך

 , 18-17עמ'תשל"ה,ושארית",שואה"פרקי :צ'צמרירן, . 4

 , 41עמ'תש"ל,גדול",לעםגדולה"ארץ :צ'שילוח, . 5

תחנותשלשו"עלבמאמריהתעכבתיהזהה"ליטאי"האופיעל . 6
 , 97עוכ'תשל"א,ררבינשסייו",ראובן"סרפררבינשסיין",בחיי

-בחרכההליטאיתוההשפעההאחידההציוניתההסתדרותעל 7.
 :צ'צמרירן, jשוניםמקומרתלעיל, 8שבהערהבספרצ'שילוח,

תש"ל,לבעיותיה','כביטויבגרמניההפליטהשארית"עיתונות
מקן-גאולה*,אוןחורבן"צררישן : ' 1הערינג, ;יםשרבמקומות

עבר",נאענסן"!כוןידיו','"באפרייסע :י'גאו, ;שוניםמרת

 • 1 ~ 135עמ' , 1957 ,ג'



גאו ·'

המלחמהשלאחרבגרמניהליטאיוצאייהודיםאיגוד

א.

האמריקאישבאיזררהפליטהשאריחבקרבקמר 1946בשנת
מטרהלעצמםקבעואשרשונים,ארצייםאיגדויםבגרנמהי

הורעדראהלאלכתחילהלחבריהם.ורוחניחומרילסעדלאדוג
הארגוניםאתטובהבעיןהמשוחרריםהיהודיםשלהמרכזי

הםלי·ל-ll 'מפיצרל·יתרחששוהפליטהשאריתמנהיגישקמו.
בחרתיותלקבוצותמפוצליםבלאר·הכיגםהיואשרטיס,

לתרדבעצמםהפליטהשאריחמנהיגינכנסוהזמןבמשךשרנות.
אתניכרתבמידהשהחלישדברהארציים,האיגודיםעבודת

לכןנוסףאלה.איגודיםשללקיומםהמרכזיהורעדהחגנדרח
שאריתבהנהגתלהתערבנטייהכלעצמםהאיגודיםגילולא

המרכזילרועדהאיגודיםאחרירתריותרשקירבמההפליטה,
ביניהם.שלרם·ביחריצו

שלובנינהמנינהורבשהיוופרלין,יוצאישההיוידםאחרי
גםהתחילופרליז",יוצאי"איגודאתהקימוהפליטה,שארית
במחנהנערכה 1946קןאבםרבר 2Sב·דלת.ארגן.ליאטהיידו

יהודילחורבןעצרת·זכרוןבלאנדסברגהיהודיםהעקורים
בקרבנההתקיימהיוםשבאותומאחרנקבעזהתאריוליטא.

אלפיםכעשרתהושמדושבההגדולה","האקציה 1941בשנת

 •לערךיהדוים
השראה.ניצוליליטאיהודיכלכמעםהגיעוללאנדסברג

העצרתתרכניחבגרמניה.האמריקאיבאיזררזמןבארחושהיו

 :לשניםיהחחלהץ
לידלשעברבמחנהליטאיהודישלבקבר·האחיםביקורא.

הובאולשם-בדאכארמחנה-הריכוזשלשלוהח-לאנדסברג
ושאורליבקרבנהמהגיטארתששרדווג.בריםשאריח 1944ביולי

התקיימואשרבליטא,היהודיםשלמקרמרת·הריכרזשני-
 .) 1944-1941 (בליטאהגרמניהכיבוששברתשלרשכלבמשך
בלאנדסברג.איחרד""ביתשלהגדולבאולםעצרת·אבלב.

ליטאיהדותאחשהספידונואמים,מספרהשתתפובעצרת
תז·גםהופיעהמתאימהמרסיקלית·רוקליתבתרכניתשחרבה.

במחנה·גםבפעילותההמשיכהאשרלשעבר, 1הגיםרמורח

שלהייצוג"ל"תזמררתהפכההשחרורולאחרדאכארהריכוז
הפליטה.שארית

ב.

כלשליסודאסיפתבלאנדסברגהתקיימההעצרתאחרי
העקוריםבמחנותשנמצאוליטאיוצאיהיהודיםשלבאי·הכרח
יוצאיהיהודיםשל"איגודלהקיםהוחלטהעירוניים.וביישובים

כדיזנמייםרvנסדרחנבחרובגר.נמהי.ופ.ליהטמשראיתליאט"
שהיושב·מאחרבמינכן.הירהאיגודמשרדיהעבודה.אתלנהל

אתלמעשהניהלובלאנדסברג,גרמרקרבסקי,נ.הזמני,ראש

 •סטרושרגאוה"הההנהלהפעולות
 :היולעצמוהציגשהאיגודהמטרותעיקר

בנסששרדומליטאהיהודיםקומץאתולארגןלאסוף . 1
בגרמניה.האמריקאיהכיבושבאיזררוהנמצאים

כולו.בעולםליטאיוצאייהודיםאיגודיעםק•זtריםלקשור . 2
העולםברחביקרוביהםאתלמצואהאיגודלחברילעזור . 3

אתם.ולהתקשר
שהרחםבמשךהאיגודלחבריותרבותיחומרילסעדלדאוג . 4

בגרמניה.הזמנית

במהי·לעזובמאווייהםאחלהגשיםה;tזיגודלחברילעזור . 5
ביתולמצואהטמאהגרמניהאדמתאתהאפשריתרות

אחר.במקום

במקדשיםחדררבעתקרנםםררקםיביתלעזרהקרןליצור . 6

החדשים.מרח

ג.

הארציתהוועידהאחלהכיןניגשוהארגוןפעולותתרםעם
האמריקאיהכיבושבאיזררליטאיצואיהיהודיםשלהראשונה
 • 1947באפריל 15-14בימיםבמינכןנערכההוועידהבגרמניה.
השתתפובוועידההרף","באירישרבתיאטרוןחיתההפתיחה

ואורחיםהזמניתההנהלהחבריהאיגו,דסניפימכלצירים

איש.מאותכחמשיחדמוזמנים.

אגרונום :הוידמ,תיםגוא.י.ניהלהתפיחהישיבתאת
שינקרהחזןרובינשטיין.ר.ןהעררךגרינגרזיש.ד"רארלייסקי,י·

אתבירכוהיציוג"."תזמורתשלקונצרטונערךאזכחרקיים
בכחבוברברתמרבקיםשונים.ומוסדרתארגוניםנציגיהוועידה

באוצרתליטאיוצאייהוידםשלהאיגידוםמכלמכעטהגיעו
הזסןרנת.

עלהישיבות.במינכן"מכבי"באולםנתקיימוהיוםלמחרת
והרועדיםהשוברתהרועדותדר"חההנהלה,דר"ח :היוהיוםסדר

"פושעי·הנושאעלגרלדשטיין .להד"ר :הרצוהמקומיים.
הנושאעלגאווי.ליטא",יהדותבהשמדתשהשתתפומלחמה

בחירותהיוםסדרעלהיוכמר·כןהאקטואליות"."בעיותינו
ררבינשטיין.ו.נבחרההנהלהליר"רשרנות.ירדערתלהנהלה

.ד

עלמיוחדתהצהרהרכןשוגרתהחלטותקיבלההוועידה
ליטא".יהדותבהשדמתהליטאיהעם"אשמת

 2 :נאמרבהצהרה

פקידים,(האינטליגנצהי,הליטאיהעםלשהשכבות"כל
עםיחדפעילבאופןהשתתפופעולים)בעלי·מלאכה,איכרים,
בערי·השדה.במיוחדליטאיהודיבהשמדתהנאצייםהרוצחים

האמריקאי.באיזררנמצאיםהליטאיםהרוצחיםשלגחלחלק
ואשיכגזהופמקלר,א.היההתזמורתמנצח . 1942בקיץנוסדה , 1

 , 1947ב,רלי 22מינכן,ורעב","אונזעו , 2סטרםל.א.-



 n ~1השלםר

מופיעיםהם'~'בהם ,ואוסטריהגרמניהשלוהצרפתיהאנגלי

'ארנר"א'.מתמיכתונהניםעקודים'כ'אנשים

להפיץהאיגודשלהחדשהההנהלהאתמסמיכה"הוועידה
 ,הליטאיהעםהמרבישלהזוועהמעז:-יעלהעולםברחבימיעד

ידזר.יםשלהמוניותרציחותהנאצי,הכיבושובעתלפנישביעצו,
ארצם.אזרחי

 160שנמהתלשעבר,ליטאיהדותשלהקטנההשארית"אנו,

שכניהםכלפיהליטאיםשללאכזריותםחיים~יםנפש,אלף
המתארותרבותעובדותלמסוריודעמאתנואחדכל .היהודים

באוכלוסיההליטאיהעםבנישביצעוהמזעזעותהרציחותאת
לדאבוננוהכיבר'זt.בשנותוחסרת-העזרהמפשעהחפההיהודית
בפרובינציהיותרהקטניםשהישוביםלהוסיף,עלינוהגחל

והיש,-הליטאים,על-ידיהמכלל,יתאללאהושדמו,הליטאית
שהרציחותידועהפעילה.בהשתתפותם-יותרהגדוליםבים
הנוראהפוגרוםבשעתהשרבים,במוסכיםבקרבנה,יהודיםשל

נהרגו·בבר-השביעי'ב'פורטהמתועבהרצחרכןבסלבודקה,

אלפיםמת'זtעתיותרהכיבוששלהראשוניםבשבועותכבר
ליטאים.על-ידיברצעו-קובנהיהודי

שלבחיסולםהליטאיםשלהפעילהההשתתפותגם"ידועה
מיידאנק,-כגרןליטא,לגבולותמחוץומחברתיהוידיםגיטארת
חובתואתרואהגרמניהבגלותליטאיוצאיאיגודועו.דורשה

העולםלדייעתהללוהעובדותאתלהביאוהאנושיתהיהודית
והלא-יהודי'.'היהודי

ה.

בעליהממשיתעזרהלחבריולהושיטהצליחלאהאיגוד
ממרשומשא·רמתןאחרים.למקומרתבהגירהאו·ישראל rלאר

הקמתבדברבארץ·ישראל"ליטאיוצאי"איגודעםהתנהל
כמהכעבוררקבצועההתרכניתליטא.ליהודימיוחדשיכון
"שיכוןהוקםבפילדלפיה.ליטאיוצאיאיגודבעזרתשנים

ברמת·השרון.ליטא"
סםריםהוצאתלזקוףישבגרמניההאיגודשללהישגיו

"חורבן-גאויוסף :ליטאיהדותחורבןתולדותעלאחדים
גיטו(עלמתנו""ככה-שאליטלויהיהודית",קרבנה

בלהבות"."הגיטר-גאלבררטשומאלשאורלי),
בכתב·העתליטאחורבןעלהחומרבעיבודתמןגםהאיגוד

ומ.ר·ההיסוטירתרין;רהדעעל·ידיהשוצאחורבן"לעצסן'ס'רן
קפלן.ישראלשלבעריכותבמינכןכזית

האיגודגםכןהמליטה,שאריתשלהארגוניםשארכלכמו
שנתתחילתעדבםעילותוהמשיךליטאיוצאיהיהודיםשל

האיגודרגםגרמניהאתליטאיהודיעזבוזמןנאותר , 1949
התפרק.



לויודב

בס•ב•ר•וגול•םאס•ר•ם

 ) 1940/41בשנתברית-המועצותלקצוויוגורשושנאסרוליטא(יהודי

ילידולדביץ), D (מאודיעקבשב"יד"דשללזכרומוקדש
היהאביוכאשדסיבירגבלותוחונךגדלבקרבנה, 25.4.1939

על;ת,אחדי ;סובייטי(מחנה·הסגד)ב"מחסגד"כלוא

מצאבה"דקר",חיל·היםשלבצוללתלשרתהתנדבלישראל
 • 1968ביוניצווחהאנשישאדעםיחדמוחו

הסוב·השלטוןשנתמתחילתכמעטשנערכוהמאסריםגלי
ביביהםיהודים,עשרותגםהקיפובליטא ) 1940/41 (ייטי

כמהואחרים.מפוליןפליטיםרכןהמקומיהציבורמראשי
הכללייםהציוניםמנהיגררבינשטיין,ראובןכמואלה,מאסירים
לויתן,אייזיקבפולין,האחרוןבית"רנציבבגין,מנחםבליטא,
שנהבאותהכבדהועבדוואחרים,בשאוולי,בית"רקןמפקד

אסי· 1בבדיה"מ,מרוחקיםבאזוריםולמחנרת·עבודהלבתי·כלא
הספיקולא-לדיןוצביגדפונקללייבכמואחרים,וים

בליטאהחלולבריה"מושילוחיםהמונייםמאסריםלהעביר.
הנאצית.הפלישהלפניכשברע , 1941ביוני 14-13ה"בליל

יהודיםרבבותשלההגליותעלפולנייםפליטיםמסיפורי
וילבהיהודישלוהמרהקצרהנסיוןלאורגםוכןלסיביר,משם

חששותאמנםנתעוררו 2,1939ספטמבר-אוקטוברבתקופת

שלהדינאמיותבגללאךליטא,מיהודירביםבלבגםכבדים
חששותבדחקוישע,מחוסרובעיקרשנה,באותההאירועים

שבגללאלהובעיקרבלב,דמעטיםאחרות.דאגותמפניאלה

נציבכמוהשלטונות,על.;ידימבוקשיםהיוהפוליטיעברם
החליפובעתיד,כזומאפשרותשחששואוגלזמן,יוסףבית:'ר

במקומותמשהוחלמגורים.מקומותגםולפעמיםמקומות·לינה
 1 · 1בהעמס ) 1941ביוני 14 (שבתליוםאורבליטאשונים

לתחנות·הרכבתוהסעתןמשאיותגביעלשלמותמשפחות
כבדה.חרדהבציבורהשתררהידוע,בלתילכירוןומשם

* 

הסובייטייםהבטחוןשלטונותהצליחוהאחרוןהרגעעדאכן,
והמדוקדקותהשיטתיותההכנותאתסודיותבמעטהלהסתיר
שחת·שכפיהזה,המבצעלקראתרביםחודשיםמשךשנערכו

ליטאעריאתרקלאאחתובעונהבעתהקיףיותרוחר·מאברר
במזרחלבריה"משסופחוהאזוריםכלאתאלאועיירותיה,

בסרביהועדבצפוןמאסטוניה : 1940-1939בתקופתאירופה

בדרום.

(בכוחאנטי·סובייטיים""יסודותשלהרשימותבהכנת

רחבמחקךמתוךראשונייםמימצאיםעלמסתמךזהמאמר *
העבריתשבאוניברסיטה·זמננוליהדותהמכוןבמסגוורהנערך

לבריה"משסופחוהאזוריםיהודי"מצב :הנושאעלבירושלים
הוכןהמאמרחשביה".במלחמת·העולםהסובייטיהשלטוןתחת

 Alexander Silberman International Scholarshipהקרןבסיוע
Foundation in Contemporary Jewry . 

כן,לפנירביםחודשיםכברהוחלארצי,בקנה·מידהובפועל),
השארבידהבטחון.מוסדותשלהחשאיותהיחידותבמסגרת
האנשיםאותם"כלאתגםלכלולאלורשימותהיואמורות

הלאומית·מהשקפתםהפוליטי,אוהסוציאלימעברםשכתוצאה
-והפוליטיתהמוסריתיציבותםחוסרבשלאושוביניסטית,

עלוליםכךומשוםהסוציאליסטילמשטרסכנהמהוויםהם
סוכני·ביוןעל·ידיומנוצליםאנטי·סובייטיות,מטרותלהיות
מוסדותסניפי 3קונטרבולוציוניים",ומרכזיםזרותמדינותשל

מפלגותלחבריבנוסףאלה,ברשימותלהכלילנצטווהבטחון
 :הבאיםהסוגיםאתגםופאשיסטירת,לאומניותאזרחיות
טרוצקיסטים,הקומוניסטית,המפלגהמןשגורשוחברים

עםהתכתבותשניהלואנשיםמהגרים,סוציאל·דמוקרטים,
ואזרחיפוליטייםמהגריםופילטליסטים,~ספרנטיסטיםחו"ל'

לאיהודיםנמצאוהאחרוניםשביןספקאיןזרות.מדינות

ופז·צ'כוסלובקיהאוסטריה,מגרמניה,פליטיםובעיקרמעטים
בטחוןלענייניהקומיסריאטמטעם 001223מס'הוראהליפלין.

הסניפיםנדרשז , 25.4,41ה"מןהסובייטית,בליטא ).ב.ג.ק.נ(

ימיםחמישהמדידו"חות·סיכוםלולהמציאהמקומיים
אשרבמחוזם,האנשיםכלעל ~סבודקא")("פיאטיוודניובניא

(סעיףהשארביןןהכולליםאנטי·סובייטייםלארגוניםהשתייכו
בסקטורוהקונטרבולוציההלאומנייםהיסודותאתרביעי)
הציונייםהארגוניםמכלהמנהיגיםסגלא) :והםהיהודי,

ארגוןלגביכנ"לב) ;העיתונותשלהקבועיםוהעובדים

רופרמציותמיליטריסטייםיהודייםארגוניםג) iנד"-ה"בו

 ,בית"ר ,החיילבריתהיהודים,החזיתלוחמי(בריתפאשיסטיות
להיכללהיואמוריםכמו·כןהרביזיוניסטית).והמפלגהאל·על

וכן oסוחריםלשעבר,ררשת nבתי·בעליגםאלהברשימות
וכדומה.הקומוניסטיתהמפלגהמגורשיטרוצקיסטים,פליטים,

בכלהמבצעיות""השלישיותנדרשונוספתהוראהבמסגרת

אתהנ"להעוייניםהיסודותמתון eמיוחדבטופסלרשוםמח•וז
ליהודיםהמתייחסתהפיסקהלמאסר.ארלגירושהמועמדים

לעיל,שהוזכרוהמיוחדיםהסוגיםשלושתאתבעיקרכללה
במאסראובגירושלהכלילןשישהמסוייםהדרגפירוטבצירוף
-הציונייםגוביםהארשלהמנהיגיםסגלא) :דהיינוהצפוי,
שלהקבועיםוהמשתתפיםומעלה,מחוזייםועדיםמדרגהחל

-ה"בובד"ארגוןשלהמנהיגיםסגלב) ;שלהםהעתונות
הקבועיםהמשתתפיםוכןומעלה,מחוזייםועדיםמדרגהחל
צבאיותרכציות iפשלהמנהיגיםסגלג) ;שלהםהעתונותשל



 453הוסלמות

ליטאעצמאותלמעןשלחמוהחייליםאיגוד . 1 :ואפשיסטיות
מחוזייםמוועדיםהחל-ברית·החייל . 2 ;הארצי)(הועוד

המפלגה . 4 ;עיירותמוועידהחל-אל·על ,בית"ר . 3 ;ומעלה
יהודיםהיואמוריםכןעיירות.מוועדיהחל-הרביזיוניסטית

 ;הנוספיםהסוגיםלפיוהמגורשיםהנאסריםברשימתלהיכלל
 ;הולאמושמפעליהםגדוליםחרשתנים ;זזסזזרים ;טרוצקיסטים

 250,000מ"יותרשלמחזור(בעליבתיםובעליגדוליםסוחרים

להםשישאנשים ;זה)סכוםמעלהיהרכושם·זzשוויאוליט
הא•ז~מהשקיימת(במידהמגרמניהשבאראובגרמניהקרובים

כללימיוחדסעיףתחתנכללוציונים-סוציאליסטיםנגדם).
להר·בהתאםרהסוציאל·דמוקראטים).הליארדינינקאיעם(יחד
 ל~·ומשפחותיהםביתםבניאתגםהרשימותכללואלהראות

ולגירוש.למאסרוהמועמדיםהאנסי·סובייטייםהיסודות
מסתבר 1טלז,במחוז 1941ביוני 3מה·יומידר"חלפי

ארבעהרעודמשפחה""רא·זzיציוניםשנינכללושברשימה
משפחו·מבניחמישהועודסוחריםשניוכןמשפחותיהםמבני

שלהעצמאותלוחמיאיגודחברנכללוטאוראגהבמחוז ;תיחם
-אנשים 6 ;משפחתובנישניעםיחד("פרונטוביק")ליטא

לפיהלאה.וכןמשפחותיהם,מבני 9עםיחדמגרמניהפליטים
נועדובהןהכלוליםשלהגדולשרובםנראההרשימותמןחלק

ב·דשהיואיש 338מתוןלמשל,כ,דלמאסר.ומיעוטםלגירוש
במחוזהאנטי·סובייטייםהיסודותברשימת 1941ביוני

בדרןהיוהאחרוניםלמאסר. 98 " 1לגירוש 240נועדו sמאז'ייק,

בודדים.אומשפחהראשיכלל
גםוגברההלכהההמוניהגירושמבצעמועדשהתקרבככל

ההכ·לגביבליטאהנ.ק.ג.ב.שלהראשיהמשרדמצדהפעילות
וכ"סודיכ"מיידי"המסווגבחוזרהמבצע.שלהמעשיותגרת

מאיורבליטאהנ.ק.ג.ב.ראשבחתימת , 6.6.41מ"ביותר•;
המחוזיותהמבצעיות""השלישיותלחבריושנועדגלאדקוב,ס

חוייבו ,הגירוש)ביצועלמחוזבכלהאחראיהעליוןהגוף(הוא
"לטהרמטרתואשרשהמבצע,לדאוגאישית)(באחריותהללו
בצורהינוהלקונטרבולוציוני,מאלמנטהליטאיתהרפובליקהאת

הוראותעםמלאההתאמהותוךופאניקהרעשבליחלקה
מרקו·החבר ,.ר.ס.ס.סשלהמדינהלכטחוןהעממיהקומיסר

לוב".
רבהבחשאיותלהקיםמחוזכלנדרשלהנחיותבהתאם

אנשים)משלושהמורכבים(לרובצווחותשלמתאיםמספר

המועמדיםאיתור :דהיינוהמשימה,עיקרהוטלהשעליהם
הסעתבבתים,מדוקדקיםחיפושיםעריכתולגירוש,למאסר

כמוהאיסוף,לנקודותמשפחותיהםבניעםיחדהנאסרים
הצרוותתהורכבושלפיהןהנחיותניתנווכר'.תחנות·רכבת

שלפעילעובדלהיות"חייבאשרהצוות,ראש ) 1 :כדלקמן
הסגלשלאחראימפקדאוהמיליציה,אונ.ק.ור..ד ,.ב.ג.ק.נ
היהניתןמיוחדיםבמקרים .".ד.וו.ק.נצבאותשלהפוליטי
המפ·הורעדסגלמקרבמנוסה"עובדהצוותלראשלמנות
הסובייטית-המפלגתיתהאקטיבהמסגלעובד ) 2 ;לגתי"

מיחידותחייל ) 3 1זוטרצבאימפקדאר(םובפ~רט~קטיב)

וכדומה.מקומימיליציונראוהגבולממשמרארנ.ק.ור..ד
מקרבאנשים 4-2עודלצרףהיהניתןהצוותלאנשיבנוסף
בבי·ויסייעוהרכושרישוםאתש"ינהלוהמקומיתהאקטיבה

אוהמפלגהחברישללטיבםהוקדשהתשומת·לבצוע".
החוליהאתאוהשלישיותאתלאיי'ז.tצריכיםשחיוהמנגנון,

האי·ב"תכונותיהםמותניתהיתהלתפקידבחירתםהמסייעת.
חבריכלות. eלנצורןהיהמתאימיםהבלתיאתואילושיות",

גדר·בקבוצותלנועולאברחובותלשוטטלאנדרשוהצוותים
הקסבות".וערי·המחוזבעיירותהופעתםגילוילמנוע"כדילדת,

לחברינשקחלוקתגםכללוהגירושלביצועמקומיותהכנות
המגן·להסעתתחבורהאמצעיריכוזהמיבצעיות,השלישיות

מתחומילשילוחםעדהגדולות,לנקודות·האיסוףרשים
הרפובליקה.

והדל·גובריםסימניםעקבגםוכנראהשונות,סיבותבשל
תחילתנקבעההנאצית,גרמניהעםאפיזz,ריתמלחמהשלכים

המבצעעל , 1941ביובי 14ה"ליוםאורשבת,ללילהגירוש
העממיהקומיסרסגןניצחליטא,ובכללןהבלטיות,בארצות
~יוואןהשלשיית,הדרגהבעל ).ב.ג.ק.נ(המדינהלכטחון

ביצועאופןעלסזsרובשלחשאיותהוראותבמסגרתב. iסזsר
ואס·לטביהמליטא,האנטי·סובייטייםהיסודותשלהגירושים

פציעתעד"להיעשותחייבשהמבצעבמיוחדצרייו 10טוניה,
שללכיתדהכביסה"עם :נאמרההוראותבהמשךהשחר".
המבצעיהצוותשלהאחראיהחברחייבלגרשו,שישהאיש
נקיטתכדיתוךאחדלחדרהמגורשמשפחתבניאתלרכז

ביקורתלאחראפשרית".התפרצותכלנגדמתאימיםאמצעים
ההוראותמחייבותלרשימה,בהתאםהמשפחה,בנישלזהותם
 .קונטרבולוציוניתספרותנשק,אחרקפדניחיפושגםלבצע
להודיעהחיפושולאחרגדולות,בכמויותודברי·ערןזרמטבע

לאזוריםלהעבירםעומדיםהממשלה,החלטתשלפילמגורשים
המגורשיםהורשוהללוההוראותלפיבריה"מ.שלאחרים
וחפציםמצרכיםק"ג 100עלעולהשלא"בכמותעמםלקחת

כלי ) 4 ;לבנים ) 3 ;נעליים ) 2 ;בגדים ) 1 :הבאיםמהסוגים

כדי-מזון ) 8 ;מטבחכלי ) 7 ;נוסרת ) 6 ;צלחות ) 5 ;מיטה
חפציםשק ) 10 ;שברשותםהכסף ) 9 ;לחודשהמשפחהקיום
חפצים".לאריזתארגזאו

• 
אכןבהעלותן),פ'בסיון(י"טשבתליוםאורשבת,בליל
ועיירותיה.כפריהליטא,עריעלהמבצעייםהצוותיםפשטו
האלפיםביוהתושבים.אלפילבתישלופיםבאקדוחיםופרצו

פרבוזניקלביתבתיההזוגהיומשנתםלילהאותרשהוחרדו
בבית"ר.פעיליםחבריםשניהם-מיאנובהגולדשמידטוניסן

 TLהגירו'ומהלןלביתםהמבצעיתהשלישיתשלהתפוצות

 11 :כדלקמןבתיהעל·ידימתוארים

התעוררנו 1941ביובי 14ה"שלמאוחרתלילה"בשעת
שם,מישאלתנועלבדלתנו.ממושכותנקישותלשמע
חת·שנייםהנ.ק.וו.ד.מןאנותפח, :ברוסיתמישהוהכריז

ראובןבליווי * 11שלופיםאקדוחיםעםהקטןלחדרנופרצו
 1 ~יסודיחיפוי~ערכוהםהקומסומולי.הנוערמןויוצקי

לקחתהורשינודקות. 20תוךלדוןלהתכונןעלינווציוו
במ:::איתהובילונוהלילהבאפילתק"ג. 100עדחפצים
מההוריםלהיפרדעלינואסרולתחנת·הרכבת.חייליםבליווי

מנעולעלנסגרוהדלתותלקרון·משא,הוכנסנוומקרובים.
הופיעוהמחרתביום ...עלינושמרסובייטיוזקיףובריח

מרשיםואיומרחוקהםעומדיםואחיות.אחיםאבא,אמא,

אותםאנירואההמסווגלאשנבמבעדלהתקרב.להם
עלדפקוהתחברת,באחתהלילה,באישוןלמחרת ...בוכים
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אתלצאתנצטווההואניסן.עלרשאלרהקרוןדלת
ושוטיבמחנהניספההואראיתיו.לארירתר 18 ,,,הקורן

 "·.,-1942ב
לגירושלמועמדיםהמקריםבכלנאמרלאשרנרתמסיברת
השלי·אנשיטענולמשל,כן,ליטא.לגברלרתמחוץשהדמובר

 ,ברנשטייןבוריםשלביתרללילהארתרשוכרצרהמבצעיתשיה
 1אחרת".י·לעירלעבורש"עליהםנקובנה,הזירעאיש·הציברר

באותוהמקריםשלניכרבחלקהגיררשבוצעלכןבדרמה
המבצעיםמצדוההתנהגותהיחסטיבהבאים.ובלילותלילה
באישיותםגםרבהבמידהתלויהיההאומללותהמשפחותלגבי
היושכןוכלא·יהודים),(כיהודיםה"שלישיות"חברישל

 1שד.~כפאםכאילוהתפקידאתשביצעוכאלהגםביניהם

סתםאוקרוביםגםהמגורשיםאלשצורפומקריםהיו
פעילמשפחתשלבמקרהכמרבבית,אזשנמצאואנשים
בתובתראשתועםשיחדאולשטיין,בקרבנה,המזרחי""הפועל

ואילו 10רבעלה,האשה)(אחרתגיסתםגםגורשוהחשדויים
השלטונותנעתרולאמקיבארט,שדכנוביץהציוניהסוחראצל

נכלללאהךאשכןלמגורשים,להצטרףהצעירהנןלהפצרות
אמרחיתהבוהמגורשיםלקרוןבכנםיותרמואחרברשיהמ.

כנראהוזאתאחר)לקרוןקודם·לכןעודהופרדהקשיש(אביר
כלולהיהומשום-מהבקוננהגראשרהבכור,אחיובמקרם

 1נרשימה,ז

גרמהליטאיהודיעלובאההקרנההשואהתחושתכיאם
גורללגביהיהודיתהארכלוםיהבלבמעורבים * 17לרגשות

למראהרביםנזדעזעוהרימזל"),יש("לגביריםהמגורשים
בחלו·ולהשתדללרוץשנחלצוודידייםרקוביםרג,יררש.עצם
משפחות,כמהלגביהגזירה,רועאתהפרלמעןהגבוהיםנדת

הצליחובודדיםבמקריםרק 18בידם,חרםרנרן·כללהעלו.
לספרותבמדוראזשעברמדרושהיהודיפליט 1eגירושם,למנוע

שנעצרהווילנאי,הרדיובאולפןסרצקבר)הםרפר(שבהנהלת
 20 :מספרידידים,נדירתביקורבעת 1941ביוני 1sה·נערב

פליטיםהםאףמשפחתי,קרוביגםהתגוררובהזו,"בדירה
אנשי·היופוצימרק,והמהנדסרלרדבסקיהיודהמדרושה,
חפציהם.באריזתעסוקיםהיווהדייריםסובייטיים,משטרה

שאניהתבררוכאשרתעודותילהראותאניגםהתבקשתי
נגדישהוצאהלינאמרהמבוקשים,ברשימותומופיעפליט

נמצאוהמשטרתיתהיחידהעם •••וגירושמעצרפקרדת

מתפ·אשרופולני'יהודימקומיים,אזרחיםשניגםנדירה
ישתמשושלאיילים·השוטרים nהעללשמורהיהקידם
 •.•לשיחהאתםלהיכנסבידיעלהנםמכוירתיהם.לרעה

ממנימכתבלהעבירהסכימווהםהתעודותאתלהםהראיתי
למיקטרגעהרהרתינחירתי.לפיאותיהמכיריםאחדאל

ליטאיהדות

באולפניעודא.רתומצאוסוצקבר.עלנפלהוהכרעתילפנות
הוצאנגדיההגלייהשצונתבררבינתייםכיואםהרדיד,
לארץ·ישראלךאשרהיציאההיתרלקבלתלבקשתיבקשר

רשותשלהכללילמנהלמידופנהםוצקברהיססלא-
ושניהםצירינסקי,הידוע,היהודי·ליטאיהמוסיקאיהשידור,

האחר.רןברגענמעטובאמת,המוסדות.לכלבתוקףפנו
להסיעניחיתהשצריכהלמשאית,מהביתהירידהלפני

לשחררני.צוהגיע-הגירושלקרונות-לתחנת·הרכבת
לחופש".חזרתי

בעתבביתנמצאלאלגירושהמיועדהמשפחהראשאם
רבותשעותמלחכותהללונלאולאלהוציאו,השלישיותבוא

סוחרהמשפחה,ראשטראקנישקי.למשפחתשאירעכפילשובו,

בקרבנה.הדתיתהקהילהויו"רישראל""אגודתממנהיגי ,עשיר
אותו.שמחפשיםלדנודעושםלבית-הכנסתשבתאותההשנים
לביתוחזרלאשפירא,דובערהרבקובנה,שלרבהבעצת
אתלהוציאשעומדיםלדעתונוכחלמחרת,בוקרלפנותאלא
 21בהעדרו,גםניתרבני

למגורשיםשמותרהציודלגביהמפורטותבהוראותכיאם
כמהמסויימיםבמקריםהצליחוספרים,נכללולאעמםלקחת
להצניע 22ואחרים,דיליוןיחזקאלבית"רשלטוןקציןכמומהם,

אחרים.ותשמישי-תפילהתנ"ךספרבכליהם

* 

אחתלכלבממוצעשנועדוהקרונות 55עד-50מאחדבכל
 25ס~ררבשלההוראותלפילרכזהיהניתןהגירוש,מרכבות

לקדרןנדחסררביםבמקריםאךורנשם.עלוילדיםמבוגרים
לאסיריםמיוחדיםקרונותהוקצרההוראותלפייותר.הרבה
בעליואנשיםמשפחדתראשיבעיקרןשכללרא'קבוצהשכונו
הוקצומיוחדיםקרונות ;אסירים)(למעשהלשעברפוליטירקע
במידה ,'בקבוצהשברברהאחריםולכלהמשפחותלבני

היאהמוצא,בתחנתמלכתחילהלפועלהרצאהלאזרשהוראה
נותרולמעשהבנובו·ווילייקא.בתחנת·הרכבתאחר·כךבוצעה

לשפיאכלהגםרביביהןלאחר-מכןגםביחדרבותמשפחות
 2aבהפרדה,חרייבוההוראות

מכלהמגורשיםאלפירוכזוהמבצעשלזהשלבבמהלך
לנקודתאחדיםימיםתוךוהובלוקררנרתבמאדתליטאמחוזרת
שבביילו·בנובר·ררילייקאלתחנת·הרכבת-העיקריתהאיסוף
הפרדתכאמורהושלמהכאןליטא.לגבולוהסמוכהרוסיה
בקררנרת·המשאהוסערוכולםממשפחותיהםהמשפחותראשי

נמשךהמבצעשלזהשלבבריה"מ.בתוכנישוניםלכירדנים
לרארתשניתזכפי ,) 22.6,41 (המלחמהפורץעדימיםכשברע
 :כדלקמן 1מס'מטבלה



 455השלפות

 1םבלה

תנחותה, nיהויכי amליפ , 1941כ~יםליMם:rנוםדררובכת 19סלנתתים

ן4תכוםכםהנוישרםMוורובנירקהתותםםופהעיר,

רנם,ר...,םר Dוכובר Dםםםם'

וMןרם)י D(להורקונתהאזורהtן'רתהנתהסםםתסררתה ac-:rה•Kת'רן

 1,225 35סיביראלטאילרקוט 119148 1941יוני 15

 2,625 75סיביראלםאיקולרנדא 119154 1941יוני 17

 2,065 59סיביראלםאיבארנאול 119157 1941יוני 17

 2,450 70סיביראלטאיביסק 118548 1941יוני 18

 2,485 71סיביראלטאיביסק 119159 1941יוני 18

 2,485 71סיביראלטאיביסק 119163 1941יוני 19

 1,925 55סיביראלםאיביסק 119161 1941יוני 19

 175 5סיביראלםאיזאטשיינובר 119149 1941יוני 15

 3,010 86סיביראלטאינרבוסיבירסק 119164 1941יוני 20

 2,555 73סיביראלטאינוברסיבירסק 119165 1941יוני 21

 1,505 43קרלרפיניתס.ס.ר.גרדאמאדוואזיא 119169 1941יוני 21

 840 24קרלרפיניתס.ס.ר.גרדאמאדרואזיא 119167 1941יוני 21

 875 25אוקראינהססארוביילסק 119150 1941יוני 15

 2,135 61אוקראינהסטאררביילסק 119162 1941יוני 19

 2,065 59אוקראינהססאררביילסק 119166 1941יוני 21

 1,015 29קאזאכסטאן(אררנבררג)מאקאט 119165 1941יוני 21

 455 13באביניני 110153 1941יוני 16

 175 5ביילרררסיהמינסק 118549 1941יוני 18

 420 12בייל,·ררסיהאררשא 119172 1941יוני 22

 30,485 871רכבות 19הכלסך

כולל 25איש, oנ, oooמ·למעלהמליטאגורשובסך·הכל
מיעוטיםבניוהשאר 27יהודים 7,000 26ליטאים, 20,000כ"

לעומתוילנה).מאיזרר(במיוחדפולניםבעיקר-אחרים
הפוליטיתלצמרתבנוסףשכללו,למיניהם,הליטאיםהמגורשים
ומעלה.מחלקהמפקדמדרגת"קלעים"אלפיגםהלאומית,

הממלכתיבמנגנוןשרנותמישרותובעליומשטרהצבאאנשי

המגורשיםביןהיונידחים,מכפריםלרבות ,ליטאקצורימכל

וכןניכר,מחזורבעליוסוחריםחרשתניםבעיקרהיהודים
יחסית.גבוהים,בדרגיםמרכזיים,ופעיליםמפלגותמנהיגי
הסקטורשלוהעתוניםהפוליטייםהארגוניםשמרכזיומכיורן
בעריםמרוכזיםהיווהתעשיה,המסחרפעולותרכןהיהודי,

 ,מקרבנהבארהיהודיםהמגורשיםשמרביתתימהאיןהגדולות,

מתוךשמסתברכפיגדולות,יותרועריםפוניבז•שאורלי,
 28 : ) 2מס'(טבלההבאההטבלה
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 2טבלה

קrבומותל.וכיכירה"מל.וכנים-2הכמלהtה'טומנוישרם)(יםאריםהשובלוליאטיהויר
ירככה'ונ'נלותםומקומותכליאטומאצם

ההנלייהמק~מרת

הmaוכובקרם

פלופרובליהק
ברכו·ארסרברימתבחל

M ילאסיr,M םיכירםקרסית

פרובליהקפלו
פלואוו:ברבווביתםכרר·
קירובוקזנולוכםק

הכל
קaחם·

בריארםק

פלו
פלוארכב·
ארםובקנלםק

ההנלייהזבקרומתככל

הגםרזיםכוכמפרים

קרבנה

שאורלי
בז'פוני

ראסייז

רילקרמיר
ינוכה

ארטיאז

בירז'

מאליאט
פילררישרק

מאריאמפרל
פלרנגיאז
אליהט

קרטינגה

טאררריג

אניקשם

רילקרבישק

98 
21 

24 
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32 
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 12 20אחריםמקומרת
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ממחציתשלמעלהבעליללראותניתזזרטבלהלפי
הגזולותהקהילותמשלרשבארהגוליםממספר ) 4/54° "כ(

פוליטייםתרבותיים,מרכזיםגםשהיורפרניבז',שאורליקרבנה,
זעיריםחנווניםושםפהגםהיוהגוליםביןכיאםוכלכליים.
כביכולנחשבוהאחריםלתושביםשיחסיתקטנות,מעיירות

להםנטרהרשימותמרכיבימביזשמישהוארל"גבירים",
יהדותשלושמנהסלתההגוליםעםנמנובדרך·כללהריאיבה,
היהודיותהמשפחותבין aoרהפרליטית,הכלכלית-ליטא

כיסודותהכלכלי·סרציאלימעדמםרקעעלמקרבנהשהרגלו
 "sז. 1ס.א 1$ "רשמיתכרנוואשרסוציאלית,מבחינהמסוכנים
ומסחרחרושתבתינעלינמצאואלמנט),ארפאסני(סרציאל
מניח"רצ'רגס"סילררא",מביח"רמפרל ttאןלי :כגרןידועים,

לסיגריות,מביח"רסילרמרן"קדימה",מביח"ראשכנזי"קוטרן",
בתים,בעל-חרדרשקבלן,-אילגרבסקיגורז,והצורף
מבימ"םוזלצרחרשלטבק,בימ"םבעלי-ומרקוםשטראק
ידידיהאיזרעלית,סרקרלרבסקי,פלרנסקי,הסוחריםלנייר,

היהמווילנההמגורשיםניזאחרים.זוכיםפלקובסקיפיינברג,
ינקלביץ.העשירהסוחרגם

כלומר ,'אבקבוצהבדרך-כללנכללוהללוהמשפחותראשי
בקבוצהמשפחותיהם.מבניכאמורוהופרדוה"אסירים",קבוצת

גםרשמיתהפרליטי·ציבררי,במישורהפעיליםגםנמצאוזר
המפ·ממנהיגיןביניהםבמולדת)(נוגדיםררדיני""איזמניקי

 81 ;הבאיםהיהודייםוהארגוניםלגרת

 :החיילובריתרבית"ר(הצה"ר)הרביזיוניסטיתמהתנועה
יחזקאלוילידן,שאולוילידן,יחזקאלגפן,שלמהבידרמן,דוד

פולו·יחזקאלמייזל,יבררביץ,ישראלררלפרביץ,צביזריזזרן,
שמערןררטשטייז,אברהםררזנטל,זאבפלינק,אליהוביץ,

ואחרים.ביץשטרקואברהםשפירא,

בררצקרס,יואל'ד'רבוגר,בנימיןד"ר :הכללייםמהציונים
(מווילנה),זייזנשנררמאירדולף,משולםד"רברנשטיין,בורים

נחהמהנדסקכטררביץ,מאירמיסלר,כיסןלזיתן,יצחקד"ר
ואחרים.יפה

גרלדברג,שמואלד"ר :(גררסמאניסטים)המדינייםמהציונים
הסלזון.אריהד"רדרבררביץ,יצחקד"ר

ואחרים.טרוספרסמיכאלער"ד :מפועלי·צירן·שמאל
ארלשטיין.אליהו :"המזרחי"מתנועת
אברהםד"ר :הליטאיתהעצמאותמלחמתותיקימברית
ואחרים.פיזלרחסמן,זרדברגשטייז,משה(מיל.)סרןאלפרן,

גלובוס,דדוכמרפ~לקיסטיםמספרהמגורשיםביןנכללוכן
קומוניסטיםכמהואפילו Iלשעברה"פ\$לקסבלאט"מעורכי
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ואחרים.הירשהררז , rיוזפובכמרוקרמסומולאים
-ה;;ניהשלבגםכןהגירוש,מבצעשלהראשוןהשלבכמו
הבחנהכדיותוךמתוכננתבצורהנערן-לבריה"מההסעה
המגורשיםרכבותלביז ',אמקבוצההאסיריםוכברתביןבולטת

לפי ,'אלקבוצההזקיפיםמי·זtמרמינהלמשלכן '.במקבוצה
לניבלב.דאיש 30-ב'לקבוצהואילואיש, 65ההוראות,
מהינגר·אחדלכללהבטיחהרכבותמפקדיעלהיהההוראות

 5.3של(בהקצבהביממהפעםחםואוכללחםגרם 800רוזtים

מוקדמתטלגרפיתהזמנהעל·ידיוזאתלגולגולת)רובל
מפקדעלהמזון.אתלספק;.ךנועדההמסויימת,לתחנת·הרכבת

אתלהניאכדיהמגורשים,מביןאנשיםלשלוחהוטלהרכבת
לקרונות.הרתוחיםוהמיםהארוחות

הריההוראות,לפיהדבריםבוצעותמידלאלמעשהכיאם
 3המגורשים."ציבורעלביותרמהמעיקיםהיהלאהאוכלעניז

היוו·הסניטרייםוהתנאיםהרבהמהדחיסותבמיוחדסבלוהם
משאלהובלתשנועדואלו,קרונותבקרונות.ששררוזים

צוהריםשניורקוחתומיםסגוריםבדרן·כללהיוובהמות,

הצרכיםעשייתלשםלכלואים.אוירלספקכדיבהםהיוזעירים
כמובקרון,שהותקנופרימיטיבייםבמתקניםלהשתמשנאלצו

האנשיםהורשולפעמיםברצפה.""חורסתםאו"שפופרת",
צרכיהםולעשותצדדיתבתחנההרכבתעצירתבעתלרדת
והחולים.הזקניםהתינוקות,קשותסבלובמיוחדהקרונות.תחת

גמורבבידודהנסיעהכלמשןכמעטהמגורשיםהוחזקולמעשה
אנשיעםואףבדרכם,נקרתהאשרהמקומיתהאוכלוסיהמן

המלחמהפרוץעלאפילולהיפגש.להםהיהאסורהסמוךהקרון
סבלבתנאיובעקיפין.באקראישמעובריה"מלביןגרמניהבין
למחנות :היעדלפיהכלושבועות,ימיםלנסועהמשיכואלה

שוממים.למקומותאוכפרייםלאזוריםעבודה,

 S4מריגה,נסיגתםלאחרשנתגלוסובייטיים,מסמכיםלפי

 :הבאיםליעדיםמליטאהמגורשיםהוסער

איש 230הארמסקאיתז:סילת·הברזלקאראסרקלתחנת·הרכבת

 710הארמסקאיתסלאורגוררד
 150הארמסקאיתקולרנדא

 ,,רנאיא 11ר 1צ'יסט
 100האומסקאית

 150הטרמסקאיתגה 1Sבור
ביסק

,, 
 ,, 3,940הטרמסקאית

 1,970הטרמסקאיתרנאול 1Sב
 645הטרמסקאיתאלייסק

 402הטרמסקאיתררבזרבקא
 150הטרמסקאיתיאזד·זופאלני
 75הטומסקאיתזאצ'אלנובר

 125הטומסקאיתוראלקובו
 100הטומסקאיתפרבידאים

 200הטרמסק::יתפוספיאליחה
 145הטומסקאיתפופאליחה
 ,,ליפונובו

 210הטומסקאית
 250הטומסקאיתלוקאשי
 3,600הגורקוסקאיתקרטלאס
 364האורנבררגיתמאקאט

(יצאניות)

מסילת·הנרזלסטארוביילסק

 6,302המוסקבאית·דונבאסית

משפחות)ראשי(בודדים,

 1,196הקירוביתמסילת·הברזלז'איא·גורא, 5\וגאדרו

(פליליים)

איש. 21,014מליטאבסן·הכלהובלוזורשימהלפי
היווהאלההמגורשיםמבין 2/3כ"שלפחותלהניחניתז
השמפחהראשי(שלמשפחהרבנישלמרתמשפחותבעיקר

ברובםהוגלוהללו '.בלקבוצההמשתייכיםכלומרהעצורים),
נובר·ווילייקא-אורשא-יארוסלאורס-וררד·(בצירהמכריע
בארנאול,ביסק,כגוןאלטאיבחבלשוניםלמקומותלובסק)

הבודדיםאחרים.ולמקומותנאדיםלחבלוכןועו,דקאראסוק
דרךהוסעו ,'אקבוצהשכרנוהעצוריםהמשפחות,וראשי

מסו·במידהובאוראל.בצפוןלמחנות·העבודהסטארוביילסק
 • 2ו· 1טבלאותמתוןגםזוהנחהמתאשרתיימת

סטארו·לתחנתשהובאווהבודדיםהמשפחותראשיבין
הציוניםמראשיעשרותכמהגםהיושבאוקראינה,ביילסק
ולאחרבמנזרתחילהשוכנוהםאחריםרביםכמובליטא.
שנקראוארראלהריבצפרןלמחברתהועברוהמלחמהפרוץ

רזsשרטיכגוןאחריםלמחנותהועבראחרחלק"סבראוראלאג",
צ•ררלאג eנרבוסיבירסק,בפלךגאריקראסנויארסק,שבחבל

ועו.דוורקוטא)(חבלבפאצ'ררה

* 
מפוליןשהרגלומאלהחלקבמחברתהיוכבר 1941בקיץ

התרשמותםעלרב.סבללסבולוהספיקוכןלפניחודשיםמספר
ובמיוחדמליטא,החדשיםמהגוליםהללוהאומלליםשל

 SG :כןהוותיקיםאחךבזכרןנןתיומספרהחיצונית,מהופעתם

היהיח.דגםובהלהכבודהאומרמראהלהםהיה"עדיין
פרווה,במצנפותרבנים ..•אחרמעולםמיצעומעידזה

יהודיםרעבי·כרס,מרשימותדמויותובנקאים,עורכי·דיז

והפרוות.הכובעיםהמעילים,במיטבלבושיםולא·יהודים
לריב·נסערכאילואלגנטיותומזוודותארגזיםהיועמהם
עינייםבהםנעצוכולם-לסנסציההפכההופעתםיירה.

התבוננו '!הגיעו'הליטאים :לפהמפהעברהוהשמועה
ותיארנוהחפצים,בהריהזהב,במשקפיהמטופחים,בזקנים

יישלחואלהכשאנשיםמחר,אלהכלעםיקרהמהלעצמנו
לאחר·מכן ...קילומטריםמאותרגלילמסעבקבוצות

נותרוהללומביןבלבדמעטיםשרקהידיעהאכןהגיעה
בחיים".

נזליטא,עצוריםגםנאמרונקלעובוהללו,המסעותאחד
שב·(בילרמררסקי·באלטיסקי·קאנאל) "הק·הב·הפ:'.'ממחנות

שבוערתכמההללוהמחנותפינויבזמןאירעקארלר·פינלנ,ד
יערות·אלברגלהובלוהעצוריםונברתהמלחמה.פרוץאחר
מתארוכןלארכאנגלסק.וצפוניתמזרחיתהטייגה,שלהעד
 so :מקרבנהפולרביץיחזקאלהעצורים,אחדבזכרונותיוזאת

האסיריםטוריאתהקיפוופרשים,רגליםהקונבוי,"זקיפי
 ...שמאלהארימינהמהשורהלצאתלאחדאףהרשוולא

אתשמילאואבקענניהעלוהטייגהבתוךצדדייםשבילים
יבשהבפההלשוןבגרון.וחנקוהעיניים,הפה,הנחיריים,

תשוש·כוחונשארשפיגרמיושרף.בערוהצמאוןכקרש

ביןהקונבוי.על·ידינורההמתקדמת,החטיבהמאחורי

באסי·מתרההקונבוימפקדהיהבחניות,למיפק,דמיפקד
מימיני ...לברוח""בסירנותתוךנהרגווכןשכןוים

מאדהתקיז.tההוא ...מקאונאסלוויטןהד"רהלןבשורה
להפצירהתחילהוא :האסוןקרההימיםבאחדבהליכה.

יגמרר t 'לו,היאאחתיותר,כוחלואיןלהיוז.:אר,לולתתבי
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האח·הצועדיםבשררתכברנמצאנו ...בבת·אחתאותו

לפגר.לאבנווהיתרההרובהאתזרןהקונבויאישרונה.
צנחהואהתקוות,כלכבראפסולוריטןהד"ראצלאן

עלהעמסתיולהתרומם.עודהיהיכולולאתחתויונפל
היהכמהעדהשתוממתיהראשוניםברגעיםןהלכתי.כתפי
במשאלהרגישהתחלתיויותריותרללכתבהוסיפיאןקל,
הנחשלים.ביןהייתיאנישאףעדזמןהרבהעברולא

שאריתאתאספתי ...והתקדמתילארץ,עיניהתכופפתי,

ושובבהשלתיושרבהפיגור.אתהשגתיובריצהנוחותי
עד'אמוק',חרזנא ,כתפיעלכשהמשאקדימהרצתי

אזכור,לאכןעליעברזמןכמההכרתי.אתשאיבדתי
באהלילהבאותוהדרןלנוח.עמדההחטיבה :הנסקרהאך
קיצה".אל
הקור·רבובכדיולאנפרץחזירןהיולאכאלהגיסיםברם,

האסירים.ביןכנרת

וביניהםהמגורשים,שלהחייםתנאיהיולאין·ערוןקלים
בחבלבתחילהרוכזוככולםרובם * 86העצררים,שלמשפחות
(שהמשיכהמהרכבתנותקוליעדםהקורנותבהגיעאלטאי.

אותםקיבלובדרן·כללהורדו.והנוסעיםאחרים)למקומרת
הכל·והמפעליםהמוסדותומנהליהמקומייםהשלטונותראשי

שיותרומהאיכסרנם,בעייתאתלהסדירכדיכליים-משקיים,

הרשותנציגימצדהגסהיחסמחמתבעבודה.לשבצם-חשוב
אתבחרובהוהצורהחמררת·הסברקבלת·הפניםהללו,

צביוןזהלמעמדרביםבמקריםהללושירוליעב,ודה,וא.נישם
במשאירת,המגורשיםהועברומשם sעבדים",ד"שרקשל

ולאלחיותחוייבושםהסביבה,ליישוביברגל,וגםבעגלות
הבטחוןרשויותבפניפעםמדילהתייצברכןהמקום,אתלעזוב

 ssהמקומיים,

ובישוביםבסובחרזיםששוכנולאחרהראשוןבזמןכבר
הניכרחלקםבעבודה.להתחילעליהםחיהשומהעירוניים,

ובכריתתחרושתייםבמפעליםאחריםחקלאית,בעבודהשרבץ
נמק-רבפקיד,ת.מקצועיותבעברדרת-ומעטיםבסייגהיערות

המגורים,ממקרםמאדרחוקהעבודהמקרםנמצארביםוים

העבודהברגל.ולשרבללכתנאלצוהם :רירתרק"מ l 8--סכדי
העיירה,שלידלסוכרנניח,,,למשלכן ;ביותרקשהחיתה
פחםשלובפריקהבטעינהכאחדוהנשיםהגבריםעבדוביסק,

שילמוזאתעבודהעל 89ק"ג, 80-70בתאבןכשכלואבנים,
השחור,בשוקם nכיכר·לקנייתכדי-במזדמניםמאדמעט
 10-קיבלו,שהעובדיםלאוכלהתלושיםהיויותרחשוביםאבל

ביותרמדרבןגורםאלההיוואז,'זtשררהכב,דהרעבבתנאי
לצאתחוייבולאוחוליםזקניםמאידן,עלבודה.ליציאה
שעבדו,משפחותיהםמתמיכתלהתקייםנאלצורחםלעבודה,
האישיים.~,חפציהםוממכירת

לצמי·במקוםלחיותעליהםנגזרכילאנשיםשנאמרמאחר
לתנאילהסתגלרובםהחלו(הגירוש),ה"סילקה"במסגרתתרת,

ביראואףואחרים ,משקי·עזרלהםהקימואחדיםהמקום.
עצנזרהוכיחחלקםתפרחי·אדמה.עליהםוגידלויערחלקות
כךכדיעדקונסטרוקטיביות,וביוזמותתפקידיםבמילוי

שדרשוותפקידיםעבודותגםעליהםהוטלוהזמןשכמשן
בתנאימסויימתהקלחחלהרכןואחריות,מיוחדתמיומנות
הקפידושבתחילההמקומיים,הבטחוןשלטונותגם 42חיהים,

תכן·כמרעדיםוהתייצ::גותםהמגורשיםשלמיפקדיםעריכתעל

מטרי·היופעםמדיכיאםדרישותיהם,אתלימיםמיתנופים,
ההבחנהאףעלוכדרמה.ובחיפושיםבחקירותאותםזים

בוגדמשפחת"בניגםשכונו"אסירים",משפחותביןהרשמית

מעשיהבדלכמעטהיהלאהאחדים,המגורשיםלביןבמולדת",
להזכירהבטחוןשלטונותנמנעולאזאתעםחייהם.בתנאי
עלולהעמידםייחוסםאתה"ברגדים"משפחותלבנילזמןמזמן

ראשיכלואיםחיכךהללוידעולארביםימים 48הדבר,משמערת
בכלל.חייםהםואםמשפחותיהם

אסירים 1941בסוףשוחררושיקורסקי-סטאליזהסכםלפי
שלביםדביםתושביביהם ,לשעבדפרליןאזרחיומגודשים

אסיהלאזורידרומה,ברובםנהרוהללו * 48והסביבה,וילנה
להגיעאףזכרואחדיםאנדרסלצבאגוייסמהםחלקהמרכזית.

חשביה.מלחמת·הערלםבימילארץ·ישדאל
לחבלהמגורשיםשלבראםלאחדכשנח , 1942קיץבשלהי
בריה"מ.בירכתיאחריםלחלקיםמהםרביםהועברואלטאי,

י~נסק 1וורכשבחבלנידחיםליישוביםשולחוחםהשארבין
לאפטייב,ליםהישפכועדשלורבדל,תאלנחהנהרשבאגן

יאןקטסקהבירהלרבותהיאקרטיתהאוטונומיתלרפובליקה
ביותר,צפונייםדייגיםליישוביגםאןאלקמינסק,ועיר·הנמל

בתיהמתאדתרכךאחרים.רביםומקומותביקוב·מיסכגון

אלטז~יבחבלמסובחוזהעברתהאתמיאנובהפרבוזניק
 44 :ליאקוטיה

המש·כלעללפירצו,הנ.ק.וו.ד.מןקיבלנו 1942באוגוסט
הסובחרזאתלעזובלהתכונןקטניםילדיםלהםשאיןפחות

פ· nהאתהטעינולסוסים,רתומותעגלותשלחוקארפרבה.
רכוביםשהיונ.ק.וו..דשוטריבליוויברגל,הלכנוואנוצים
בביסקימים. 3ארכההדרן •..ביסקהעירעדסוסיםעל

בשםלמקוםהצפוני,היםלאיזרראותנושיסיעולנרנודע
בקרונות·ק"מ. 4,000שלמהלן-הלנהנהרעלטיקסי
ומשםרלנרבוסיבירסק,לבארנארלהתקדמנולא·סגרדיםמשא

טלטולישלשבועאחריהטראנסיבירית.הרכבתבמסלול
במש·המשכנומשםאסיטרבה.לתחנת·הרכבתהגענודדן
עדקילומטריםמאותובגיאיות,בהרים ,דרךלאבדדןאיות

כבקדאותנוהטעינוכאןהאנגדה.נחרעללתחנת·מים
לאהגענושייטימישלוהשולאחרבספינת·משאוכצאן
גדולהלספינההועברנוהלנה.שעלמוכטויהמנמלהדחק
במודדיממות,בשבעק"מ-1,000מיותרשעברנוולאחר

ארבעשלקבוצההיינואלקמינסק.לנמלהגענוהלנה,זדם
למחרת .'מ 12בןבחדרוהתמקמנונפשות, 10משפחות,

לנח.הנהרלאורןהנמשכתבסייגה,לעבודהיצאנובואנו
מקב·הלחםמנותאתלספינות.הסקהעציהכנת :עבודתנו

ולתנאים,כזולעבודההורגלנושלאכיוןהנורמות.לפילים
מעלות-40להגיעחקורללחם.ורעבנולנורמההגענולא

כוחותינו.אתוהתיש

שכברהמגורשיםבאותםבעיקרקשותפגעהההעברהגזירת

כגרן(הגירוש),ה"סילקה"בתנאילהסתדרלאט·לאטהחלו
ובבעלייחסית,מכניסותאונותרתבעבודותשעבדואלה

מקדיםהיוזאת,עםלמיניהם.וגינרת·חירקמשקי·העזר
עקשניותשמועותפשטושכןזה,מסעלקראתשמחושאנשים

כןועללארץ·ישראלארלארצרת·הבדיתאותםמוביליםכי
לבוא,איחרהלאהאכזבהברם, 43ודקדו",•זtירים"שדראפילו

לעיל.תוארשכבר:כפי
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החך-גלותםבמקומותו"מתבססים"מסתגליםהללובעוד
בוזזיםאסיריםמספרגםוכןחמ:יפחותראשיעדייןחיושים,

מתי-עבודת·פרךקז:ה,רעבבתנאיבמחנות·העבודהכלואים
למיתותוהביאוקז:יםהיוהמעצרתנאיאנושות.ומחלותשה

 4T ;מקרבנהיברוביץיז:ראלמספרכךעל 48חמוניות,

אותה ל-:במחנותהאסיריםנתוניםהיושבהםהתנאים"כל
 .ביערכרותעץעליהםבנפולמותםאתהניאותקופח,
;:דלקת-כאלהישבסייגה.העבודהנזמןקפאואחרים

שמיתותאלהאשרילקום.הוסיפוולאאותםהפילההריאות
בחד-ז::ינאזההיהאכזריחכיהמוותחלקם.מנתהיוכאלה
הגזרהיז:;(ברוסיתסוףאיןולילותימיםרנמ·זtןדגה

מתחילזה'איסטשצ'ניה'.מתוןמורת :כזהלמרותמדוייקת
שאתהאיטי,במורתוגומרנוחרתלאפיסתה·ב.וברתבחרל·:ה

האלה).החייםמןארתךשישחררמורתלו,ומתפללמייחל
דעיכה :במחנה•מקובל'רחבינפרץחכיהמוותזההיה

שעורה".כרכמו

וחקי·דרישותגםמחםרבים·ב.בררהאלחחאיונו·םבתנאים
רובםנשפטו , 1943ב"בעיקרלימים,א•זtמתם.להוכחתדרת

הפוליטיתהפעילותבעלי :מרגדררתמאסרלתקופותככולם
ואילושנים,••-10-5ל 58סעיףלפיברובםבידרנולשעבר

במידהשכים. 5-3ל" 35סעיףלפיוהסוחריםהחרשתניםרוב
הועברוהםעונשם,תקופתריצויאחרבחייםנותרושהאסירים

עדמיוחדים)(מועבריםצפאריסילאנצי pכסמסריימיםלאזורים
להצטרףהורשומהמשוחרריםחלקרקהחמישים.שנותאמצע
ב"סילקה".••שמפחותיהםלבכי

* 

המ·~פחותלאיחודהכמיהההמשפחות,ראשילגורלהדאגה
ציבורבקרבלפעילותעיקריגררםהיוביניהם,לקשרולפחות
עשוהופרדו,משפחהכשבכימליטא,ההסעהבעתעודהגולים.

להעבירלפחותאוביחדלהיותכדיבראשיםמאמציםהללו
ורקממאמציהםחרפולאהגירושבתנאיגםלזה.זהידיעות
 oיקיריהם,סמקוםעללהיוודעבחלקםהצליחוניכרזמןלאחר

וסייערוחםאתעודדוהדבר•~ניתן,ככללהתכתבהצליחוכך
האסיריםהסתייעובמיוחדהקשים.המעצרבתנאילעמודלהם

הצליחומ·ז~פחותיהםשבניאחריםובמצרכיםהמזרןבחבילות
נפש.י•ובמסירותרביםבקשייםלהעבירם

היהזה,וחיוניחשובבתחוםפעיללסיוע·זz-התמסרואלהבין
שחוביתרובכיחראברכשטיין.בוריסמקרבנהאיש-הציבור

המגן-(:~הכינוהחבילותאתבביתםוריכזוביאקוטסקבגלות
מ·זz-פחותיהםבניעבוראחריםובמקומרתהרחוקבצפוןרשים

כמו·כןלמשלוח.והתקינוםאותםתפרובמחנות),העצורים

ני·במקומרתואסיריםמגור·זz-יםמאתמכתביםלחו"להעביר
פוליזיהודיבאמצעותוכן ~ 3אחרות,ובדרכיםזרבדרך 52דחים,

בחו"ל,המגורשיםלקרובינודעמהמחכות,בינתייםששוחררו

ליטאיהודיעלהיהודית,בעיתונותרכןליטאיוצאילציבור
להלז 54יאוש",מלאירחםריכוז"במחנותברוסיההעצורים

בורשטייןמריםמסיבירששלחההראשונותהגלויותאחתתוכן
 55 :בארץ·ישראללמשפחתה , 1941באוקטובר 15ב"

לכריתתביישובויהושעשלמהבביעםנמצאתאני"יקירי,

ושלמים.בריאיםאנוטרואיצקי.מחוזאלטאי,ביערותעצים
·ז:.וםואידשאסרוחו.מאזמשבה,יותרראיתילאצביאת

שאיד(רמזרואיםאיןמייסטאסחבראת ...ממנוידיעות

לפעמים.מקבליםחלב) .א.ז(נח s~פיהעמד').-בשר
לכם".ידועותחןאםהמ.דפחח,בניכתובותאתליהודי·~,·
החלובחר"לשהקרוביםבלבדזולאכאלה,מכתביםבעקבות

תה,חוטים,תרופות,טבק,אריגים,(בגדים,חבילותלהרץי
מרכזילמעיןהפכואףמקריםשבכמהאלאוכר'),סבוןקפה,
 .גופאבריה"מבתוךהשמפחהבניביןוקישרוומידע,ק•זtר

וממוסדתמאורגנתצורהלבשהולימיםוהלכהגברהזרתופעה
ויוצאיבכללהעולםברחבייהודייםציבורייםארגוניםביוזמת
בפרט.••ליטא

מחםכמהעל·ידי(הנמשכתחו"לעםלהתכתבותבמקביל
התכתבותלנהלגםהמגורשיםמןרביםנהגוהזה),היוםעד

יקי·עםעצמם,לביןביבםעצמה,בריה"מבתוךאינטנסיבית
הליטאיתבדיביזיהוידידיםקרוביםעםואפילובמחנותריחם

-שוחררהכשליטאולימים,האדום,בצבאאחרותוביחידות
רבניקרוביםחיפושלמטרתבנוסףשם.השראהשרידיעםגם

לני·כתגרנהגםהשאר,ביןזו,תופעהלהסבירניתןמשפחה,
קשריםעלושמירהלמידעולכמיההאחדמצדוחגלמודיותתוק
לאשבמקריםאיפוא,תימה,איןשני.מצדמשותףרקעשל

גםלהתכתב ,לשעברתבועה,ארכיתהחבריהמשיכומעטים
המלחמה,דפלפנישנהגרכפיבעברית,

יתרלהידוקרביםבמקריםה::ויאווהעברהגורלשותפות
לפניזהאתזההכירואםביןהגולים,בקרבהקשריםשל

הסולידריותגםגברהאלהבתנאיםלאר.אםביןהמלחמה
פעםאףקרה"לאשרבים.ממצביםבמצביםההדדיתוהעזרה
עשרתמבביאחדבעזרתומציידברעב",מתמהיהודיםשמישהו

בחבלדז'רדז'יגסקישםעלבסרבחרזהליטאיים,המגורשים
מחלקים".היוהאחרוןהלחםאת"כי • aאלטאי,
טיפחוהלאומיבמישורגםאלאלבדר,הלחםעללאאך

לשרןעלבשמירהכמואופיינימיוחדוהרריסולידריותהיהודים
יהודיםמגורשיםשלריכוזיםבכמה 59אחרות,ותופעותאידיש

פעי-להתפתחהחלואחרים,ובמקומותאלטאיבחבלליטאים,
התר·הדתי,במישורבעיקררמאורגנות,ס•חצי·ממ,סדרתלוירת
בדרך·כללמבוססתחיתההפעילותמסגרתוהסוציאלי.ברתי
המגן·התארגנולמשלכןקודמים.וידידיםמ·זz:פחותמספרעל

ראשבערבבאלטאי,החקלאייםהמשקיםבאחדהיהודיםר·ז~ים
מיטבלבושיםכשהםביחדלחוגכדי ,) 23.9.41 (תש"אהשנה

לשבי".אחדעניבות(אפילו)נתבו-חיה·~לאו"למ,·בגדיהם

כמה"הביאולחם,חסרחיהחשכןבמשקשליהודיםמכיון
החגקדושתשמפניהעובדהראויהמיוחדלציוןכיכרות".י•

 !מעבודהאפילושבתו

קלי·שיינההגברתאירגנחאלטאישבחבלאחרבסובחוז
כפרי.בתנורמצותאפייתבניה,שניבעזרתמקרבנה,בבסקי

שהתייחסו"אלחבאחרים.גםדבקובמשימהודבקותהיוזמתה
תוךכזועילאיתמסירות-נפשבראותםבאדישות,בתחילה

לאפותהתחילווכולםלהתלהבותהםגםנתפסורבה,התפעלות
במועדוןלאחר·מכןשנערךהציבוריהפסחלפסח".••מצות

שלבנהעל·ידיתוארחדר·שיבה),לחם(ששימשהמקומי
 63 ;חמיבצעיוזמת

היהודים-הסרבחוזכל-וכולםארוךשולחן"סידרנו
כלועםה·פיצ'יווקעס•כלעלסדרסידרנוואנחנוהתאספו,
קפצהמיגאנץבשםאחתובאקסטזה.ובריקודים ...השירים
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ה'שיקסעס'הסתכלוהחלוןדרך ...לרקודהשולחןעל
m התחילולאקסטזה,נכנסוהמהרגםהמקומייםחבר'ה

זה",לדיזהלרקוד
התגוררבהם ,ביותרנידחיםבמקומותשאפילומקריםהיו
מרעדיאתכלשהיבצררההללוציינומגרושים,שלזעירקומץ

שוניםבחישוביםמאולתריםרת hבלרנעזריםכשהםישראל,
ראשבעזרתומספר-חג"באהיה"אםהשמועה.מפיואף

חירםאתבדיוקיודעיםכבר"היינו- 64מררילקרמירבית"רקן
גםהיינו ...ולפעמיםזכררנרתומעליםזהעלמדבריםוהיינו
עבריים".שיריםשרים

פ~תחרשםבבריה"מ,ביותרהנידחיםממקרמרת·הגיררשאחד

הי:י:נזעיר·אנפין,קהילהמעידליטאיםיהודים-100מלמעחל
בירתומהצפונייםהיהזהמקרם 6יאק,טיה,םשבצפרןביקרב•מיס

הצפוני,הקרחויםלנהנהרשפךלדישומםחצי·איעלונמצא
הארקטיהלילהשםשוררהשנהמרבית 720.הרוחבבקר

שלמאדעבהשכבהמכרסההמקםושלג.ספורתומשתלולות
המקובלהקשרלאפס.מתחת 500כידמגיעוהקורקרח

בעיקרמתנהל("היבשת")רוסיהחלקישארעםמהמקום
המגדשלקיומםעיקראנוית.בשיירתבלבד)בשנה(פעמיים

-ובקיץלקרח,מתחת-בחורף :·הדייגעלהיהשםרישם
רשתות,בהכנתוהנשיםהאנשיםעסקולכךבנוסףנמכמרררת.

היוכמר·כןזה.בענףהקשורותאחרותועבודותהדגיםהמלחת

עצים,סחףרקרששים(מעיוי·ררח)ברשלקיםלעצמםתופרים
יצורוכדוהמ,קישוטיםקטנים,כליםלהסקה.הלנה,שפתעל

הקרחנתרךלפעמיםמוצאיםשהיוהוכמ,טה,מעצםהאנשים
משלד·הבנויותה"יררטרת"כאזשימשוקבעכשיברךהמתפורר.

חלו·ללאכמעטהיההמיבנהואדמה.איזרבמוצדמרעליוץע
התבלטהבמקוםהיהודיםהמגורשיםשלהראשונהיוזמתםנרת.

משפחהשלכלכרהיררטות,שלהפנימיהמיבנהבשכלול
יורטרתבכמההיהודיםריכוזמשלה.פרטיתפינהלפחותתהיה

ההדדיתהזיקהלשמירתסייעישראל","ארץשכרנומיוחדות,
מתמדתתמיכהתמכו ,למשל ,כךלהגברתה.ואפילובינהים

במאסר,היומשפחותיהםשראשיובילדיםבנשיםושיטתית
ולהלוויהלסהרהזכרהיהוידםהנפטריםאחרים.קשיםובמקרים

גםונמצאובמקרם,ששררוהחמוריםבתנאיםאףוכדין,כדת

נאחדקבריהם.עלעבריות)(באותיותמצבותלחקוקמתנדבים
באופןכמעטתפילותקוימוהיהודיותהיררטרתשלהחדרים
דתי.מהווירחוקיםהיושקודם-לכןצעיריםאפילושיטתי.

וביום·בראש·השנהשבחרככולםרובםבתפיהל.כאןהשתתפו
עלכאזנערךפסחסדרהגחים.בשארגםשבתרךרביםכיפור

הגדה·של·ופעילה.מירכיתבהשתתפותודקדוקיופרטיוכל
ביד.לעתיםהעותקומגילת·אםתרוכןפסח

יהודיתבאווירהכאזשגדלובלבדזרלאהנועררבניהילדים
גםשקיבלואלא-בעבריתהישירבאידיש,ידבור-חהמ

מןוכמה ,ישראלעםחולדותשלנבחריםבפרקיםשיעורים
במישורהפעיליםבידהעברית.השפהאתלימדרםהמבוגרים
הגברתמחושק,בן,לנגלאברהםררזמן,יהודה :היוהציבורי
צביוןוהכללהפרסלחיילשררתכדירעוד.קליבנסקישיינה
המשיכובליטא,המוחמהימלפנילחייםהאפשרבמידתדרמה
כינוייובציוןהציבררירת·עדחירחהפעילויותאחלכנוח

גזו·"צדקהחיטים","מערת :כגרןהמוצא,בארצותהמסורתי

נימהוכדומה."ורינטער·הילף""מנייד",תורה","תלמודלה",

ליסאיהדות

 ,לתרברח·המרצאובהמשכיותבמסורתעיקשתדבקותשלזו
שמחרתבעתובמיוחדבצוותאהכילייבדרכיגםביטוימאצה
 .מקובלוהוויומנהגיםמסורחשלצביוןבעלינושאיםסביב
לפיבכחב"תנאים"נערכושדכנרביזהזרגבחתונתלמשל,כך

כפיוהזמירות,הברכותהתפילות,-שבזרכלהמקובל,הנוסח
מברקיםהגיעוכאשרגםליטא.בעריכאלהבהזדמנויותשנהוג

רעליהןארוכותניירפיסותאלאאלההיולאובעברית,באידיש
עשוייםתכשיטיםלרבותמתנות,א·ליהםנשלחו,כןהכתב.

-ישראלמדינתהקמתנולהשמועהכשהגיעהמשן·ממוטה.
מסיבותגאה,והזדהותשמחהשלספונטאנייםגילוייםהיו

דורצמחזהגוליםציבורשבקרבתימהאיןוכר'.נלהבות
אףזהבמקרםאירעלאולאומית.יהודיתהכרהנעלצעיר
נישראי·תעררבת.שלמקרה
ניקוב·הנידחבחצי·האיהיהודיםהגוליםעדתחייכיאם
כמההריאחרים,קיבוציםלעומתבמינם,מיוחדיםהיומיס

לתופעותוחיתההאחרים,אתגםאפיינוברשרווחומהתופעות
לא·מעטיםשלחייהםנמחנרת·העבודה.רבהמשמערתהללו

מצדהעמוקיםהסולידריותליחסיהודרתניצלודשםמהאסירים
הסגלכאנשיראםולגורללסבלכחבריםאםאחרים,יהודים
ליטאמיהודישודרבכדילאהנטחרן.שלטונותמטעםהממונה
 6eהליטאים,האסיריםלעומתכמהפיזהבגהינום

• 
תקיניםיחסיםלטיפוחצעדיםבעשרמקריםוכמהבכמה

לביןהליטאיתהאינטליגנציהמחרביוהמגורשיםהאסיריםניד
וזאת,האחרונים,מצדהיוזמהבאהבעיקרליטא.יוצאיהיהודים

והמשך 67לליטאאפשריתלשיבהתקורהמחרךגםהשאר,ביד
ביניהםהיחסיםהיוזאתאףעלהעמים.שנינידהדר·קירם
מצדטענותנשמעופעםלאהדוקים.מהיותבדרך-כללרחוקים

בשעתושאכלתםאתם,"חלמאי :כמרהיהודים,כלפיהליטאים
רובמיאנומאידך, l'" 68רוסיתכעתמדבריםליטאי,לחם

היוהנפר.דייחודםאתוהדגישוכליטאיםלהזדהותהיהודים
האנטי·אתהביאושהליטאים :למשלהיהודים,מדצטענותגם

רוציםלאש"היהרדיםהיאקרטיםאתולימדוליאקרטיהשמירת
וכדרמה. 69לענרד",

היחסהיהעליהםחלוקותהיושהדעותהנושאיםשארבין
לראותבדרך·כללנטרשהליטאיםבעודבנאצים.למלחמה
הסובייטי,מהשלטוןליטאלשחרורהמעשיהגורםאתבגרמנים

במידהבנאציםהמלחמהאתראוהיהודיםכלכמעטהרי
מגביתעל-1942בהוכרזשכאשרתימהאיןכמלחמתם.רבה
מקרב 70התנגד"לא"אישהאדום,הצבאשלהטנקיםלקרן

התנגדוהליטאיםואילויכולתם,כמידת ,השתתפום mהיהודים
למגבית.בגלוי

כ"יין.םדרתלצבא.הגיוסבענייןגםלביטויבהאזרעמדה
הלא·יהרדיםאתכמרהיהודיםאתקיבלולאמהימנים"בלתי
גריסוכאשר 11אחררת,צבאיותלפורמצירתולאהאדוםלצבא
"לאמסוגםאנשיםכיטעות",חיתהש"זרהסתבריהודיםכמה

המגו·היהודיםהוכיחוזאתעם 72ייקחו",ולאלצבאלוקחים
יזמראףאחדבמקרהר'לפחרתלהתגייס,נכונותוהאסיריםרשים
אזשהיהפרלרביזמספרכךעללשלטונות.זהנענייןפנייה
 79 :הבאיםהדבריםאתבמחנהעצור

המח·סגרמתוךאותישיקחרפעמיםכמהנקשרת"מסרתי
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סירוביםכמהשקיבלתיאחרי •..החזיתאל(מחנה·הסגר)
מוכרחהיהודישהצבאוהסברתילססאליןמתכבגםכתבתי
ז 1ח 11הזאתבמלחמהלהשתתףהיסטוריתהשקפהמנקודת

היהודילצבאשהמנתדביםשםתכבתי ו•, ••היהוידדגלו
פיגרתומכלמארצרת·הבריתםגהעולם,מכליבואוהזה

אהדלאף ...חשביההחזית Mפתיאתיחישוזההעולם,
מאדשהרבהידעתיהאחריות.משוםזאתאתסירפתילא

התשר· ...לחזיתללכתיסכימוביחדאתנושהיומהיהודים

 , 1 מי,;~· , iדלגציכשנאהראיתיזהאתמעניינת•••היתהבה

-אבימי-אותילראותב.ק.וו..דגנרלאיזשהועם
ובזהאבימישלמדווכבראהנחקרתינאמתאותי.ולחקור

קיבלתי".לאתשובהשרםבכתב .•.הענייןבגמר

מגיוסדברשלבסופוברתעוהסובייטייםשהשלטונותבעוד
עליהםויתרולאהרי ,פעיללשירותוהאסיריםהגמורשים

בית"רקןמפקדמספרכןעלהמדינית.התעמולהלצורן
 7D ;נשאןןלולשעבר

בסיביר.פאצי'ורלאגנמחבה·כפיהכלואהייתי 1942"נשבת
אנשישלויחסםוברעב,במחלותנכפור,שםמתררבבות

איפואאפשרמכל.אכזרהיהאלינוהפוליטיתזטרה zהמ:
המשר.דאלהוזמנתיאחדנוקרכאשרתהדמתיאתלתאר
באדיבותניקשוביגבוהותדרגותנעליקציניםשנירשם

שאלרגיהם ...ובסוכריותבתהולהתכבדלנוחלשבת,
המלחמה.גורלועלהכלליהמצבעללהשקפותיבאדיבות

מלחמהזאתלדבר,ישמה'בו, :ואמרתיהחםהתהמןלגמתי
דעתןומההעוצמה'.במלואבפאשיסטיםלהלוםוישקדושה
אתרוצחיםהנאציםתמוהה,שאלהז'כהיודי-זכיהודי

אלואםהנאצים'.נגעאתלמגרישאירופה.בכלעמיבני
לחתוםתסרבלאבוודאי-הקציניםאחדאמר-דעותיו

מודפס.ניירדףהמכתבהעלהניחהואזה.מיסמןעל
ליהדותפנייהזוהיתההמיסמן.שלתרכבואתקראתי
בגדבמאבקהלנרית·המרעצותלעזורפנייה 10העולם,

לאחר ...שחתמתימובן •..כספיותבתרומותהנאציזם

שכמיעלהקציניםאחדליטפחזה,מיסמןעל 77שחתמתי
עתידשאביהקץ,באלתלאוחיכיספקלושאיובאומרו

אבחנו".בבי·בריתשהריממאסרי,להשתחרר

 , 1947שבחעדבמחבה·המעצרזהאסירנוחרזאתלמרות

האחרים,המשוחרריםמןרביםכמרעובשו.מרעדסיוםעד

להתיישבהיתרלוניתז :דהיינוהאזרחיות,בזכויותיוהוגבל
כלשהו.אדמיניסטרטיביממרכזק"מ 201שלבמרחקורקאן

ברית·:זzלהצפונייםבאזוריםנצחיתגלות :אחרותבמלים
המר·שבאסיההנדחיםבחבליםביערות,בטאיגה,המועצות,

ונחקר , 12.7.40ב"כברהראשוניםביןנאסררובינשטייזראובן . 1

על·דיינידוןאימפריאליסטי.וסוכןכמרגלרביםחודשים
מאסר.שגותלשמונהג.ק.וו.ד.שלשלושה)(עודת"טרויקה"

זמן ,.ר.ס.ס.אקומיבתחומ;פזsצ'ורה,באיזורלמחנהנשלחהוא

בליטאהסערהבפרוץ ,םM'לש' Mהמלחמה.פרץולפגיקצר

תל" ,'בקוץבוסט,בנימיןבעריכתדורבוכתולי ,) 1941-1940 (
נאסרבגיןמנחם 7S--66.עמ'ליטא),איש :(להלן 1955אביב

בכלאחדושיםבמשךונחקרבווילנה 1940ספטמברבראשית

,רסתכןמשפחתו,מבביכמהשרדושבליטאמכיוןוכדומה.כזית
הבטחוןשלטובות ,,,·לעבעצר ,קצרזמןלאחרלשם.וחזר

 7קראסבריארסק,&לחבלהפעםנשבית,והוגלהבליטא

עובשםריצוילאחרשהעזראחריםרביםפקדדומהגורל
מעיבילהיעלםבסיוןתוךלליטא,וקי nבלתי·באופןלחזור

מקריםלהוציא 1uנשבי.חוהוגלהנתפסמהםביכרחלקהרשות.

בצררהלהיחלץהבסיובותגםבדרן·כללהצליחולאבודדים,
ואם • oלשלטונותאישיתפנייהעל·ידיאםהגלות,מןגליתלי

בחו"ל.אובליטא-~מקרוביםדרישהעל·ידיאו n ~ s,לקובסוליו
צעיריםשלמצומצםלמסרפדד.תרהמלחמהתוםעםכן,עליתר

נרית·המרעצוח.ברחביוללמודמשםלצאתביאקוטיהיהודים
הוא • sכרלם.אתהחזירוהאבטי•יהודיהמסעתחילתעםאולם

גםרעו,דזאתאחרים.ממקומותדומיםמקריםלגביגםהדיו
עלמאסרעובשילגזורהשלטונותהמשיכוהמלחמהלאחר
בקיוםציוניים",סוכנים"רשתבארגוןעסקושכביכולגולים
לבריחהובהסתהאבטי·סרבייטיתב"חעמולהחשאי,דתיפולחן

 8לפלססיבה",•מרוסיה

אסיריםהמלחמהלאחרנאלצובהםטראגיים,מקריםגםהיו
פושעי·עםמשותפתאחתבמסברתלשהותיהודיםוגולים

ועםהנאצים,עםפעולהמשתפיואחרים,ליטאיםמלחמה
ובסופו soה·שונחבאמצערקהשואה.בתקופתיהודיםרוצחי

כמהזכולימיםלליטא.לחזורגוליםשלניכרמספרהורשה
בחיייחסיתבמהירותולהשתלבלישראללעלותומבניהםמהם

והעליההציוניהרעיוןבטיפוחל·המשידגםרכןהמדינה
זאת.עםוכדרמה.צירו""אסיריבאגודתפעילותמבריה"מ,
שהרגלויהודיםמספרעדייונותרובבריה"מנידחיםבמקומרת
 86חזרך,טרםהיוםועדמליטאבשעתם

• 
בתחילתשהחלליטאים,יהודיםאלפישלוהגלייתםמעצרם

לתקופתומעברמעלאיפואהתמשךחשביה,מלחמת·הערלם
גורלעםהללושלמצבםאתלהשרותאיוכיאםהמלחמה.

והיחססבלםמבחיבתהריהנאצים",ל"חסדישבותרואחיהם
שפקדההגדולהלשואהתרפעת·לרראיזרחיתהכלפיהם,האכזרי

אינטגרליחלקגםמהורהזרפרשה·איררפה. nמזריהדותאח
הקומוניסטי·המערךנידהממושכתההתמודדותבמסגרת

לעיל,שהונאוהדבריםלאורהלאומית.היהדותלביןסובייטי
ליטאיהודיהוכיחווגלותמעצרבתנאישגםבעליל,בראה

והתרבו·הלאומייםערכיהםשמירתלמעןבלתי·רגילהעקשנות

לגבורמביביהםלרביםשסייעהבדליתבלתיחיוביותוכןחיים
תלאותיהם.עלפיסיתמבחינה

 1973ירשולים,

הערות

 :כדלמקןפסק·הדיולפגיוהוקרא 1941באםר;ל 1ב·לרקישקי.
לענייניהעממיהקומיםריוןלידהמיעיצתהמיוחדת"הוודעה

 • nהרלחברהמסוכןאלמנטהואגביןם·זאב nמגכיקבעה,פגים
שנים". 8שללתקופהמתקןבמחגה·עבודהאותרלכלואליטה
עמ'בגין), :(להלןתשי"גירושלים,לבנים,בלילותגבןי,במהם

(בקומיפזsצ'ורהבאזורלמחנהמהכלאהועבר 1941ביוני ; 128

נחקרכשאורל.י 1940ביולי 11ב·נאסרלויתןאייזיק .).ר,ס.ס.א
שלהמיעיצתהוועדהעלילגזרה 1941ובמארסחודשיםבמשך
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עfגקשרקשירת"בעכלונה·עבודה, nבממאסרשנות sנ.ק.וו.ד.
המהווהופעילותאנטי-סובייטיתתעמולההבינלאומית,הבורגנות

הסלב"הפליליהקודקסשל , 58/10 , 58/4(סעיפיםלציבור"סכנה
םריםםר,ורמזפןsצ'ורה.למחנהנשלחלאחר-מכןכחודשייטי).
מגן·דוד :(להלן 17.9.70האץר,ומםזןבסיביר",דודמגן"עם

בע"פ,לתיעודמדור ',אלויתז, . Mעד'והשווה 7.עמ'בסיביר),
ואילך. 12עמ'מי"ז), :(להלןזמננוליהדותהמכון

לשטחיםוהרגלונאסרובווילנההסובייטיהשלטוןשבוערתבמשך • 2
אנה :ה"בונד"מנהיגילביניהםיהודים,עשרותכמההסובייטים

ינקל ,ויינשטייזלייבל ,ארונוביץיוסף ,טייטלעו"ד ,רוזנטל
ובנוצ'רניכוביוסףעו"דלקיסטים 1Sהפמנהיג jז'לאזניקוב

טאג""רעדהעתוןעורך jהטריטוריאליסטיםמפעילי-מיכאל
צינצי·אחרון-ציים""דיהעתוןעורך ;רייזןזלמןהסופר-

חצקלהמורה ;לויןונחמןכוראלסזכריההתעשיינים jנאטוס
אחרים.רוביםפרידמןיעקבד"רצימבלר,יעקבד"רפאטשינקו,

 , 6.11.39שםימזנ,איוישזנויאקטראליטעטן","ררילנעראשזםסר,י·

 • 2עמ'
בירז,'מחוזשלנ.ק.רו..דמפקדליס~ס.פ.הוראתמתוך • 3

 A. Merkelis, Masininisמתוךמליטאיתמתורגם . 30.1.41מה·
-as i S.S.S.R. Lietuviu Arcbyvas, Bolse וlietuviu isvezyn 

1941 vizmo Metai. Kaunas-Vilnius . 
 • 10עמ' , 2כרךהליטאים),ארכיון :(להלן

אזרינאר,ירםוף :ראהזרתעדוהשלהמקורימהנוסחפרטרסםאט • 4

 :(להלן"מבררה"הוצ' , 1965תל·אביבליטע,אידגעשעןנוסאיז
 , 146-143עמ'גאו),

רשימותלהכיןהוחלטבווילנהאיש-שמטרהשלעדותולפי • 5
עד'כ"ספקלואנטים".שהוגדרויסרדלתאותםלגירושמיוחדות

cר',באגM25-24עמ'מי"ז,םםז , 

נ.ק.רר..דשלזהטופסשלהמקורימהפרטרסםאטחלק • 6
"העצ·רדזרריצ'ירס, :ראהבליטאיתהמלאלתרגומו )-6.6.41(מה

עמ' , 1הליגcםיםגcכריוזהבולשביקים",שלהראשוניםזים
2'7-23 • 

 , 1הליגcםיםראכיוןליטאי),(בתרגוםהדו"חרתתעתיקימתוך 7.

 , 15עמ'
s • ,המתייחס 1940במאי 30מה"היומיבדר"ח . 20 1עמשם,םש

משפחן·לגביידיעותאיןאךציונים, 15נכללוקטרינגהלמחוז

 • 33עמ' , 2כרךםש,תיחם.

עמ' ,) 4הערה(כנ"ל,גאואצלמובאהחוזרשלהפרםרסטאט • 9

151-148 • 
הליטאיתבשפהוהתרגוםההוראותשלהמקוריהפרטרסטאט . 10

אנגליתרגום . 51-37עמ' , 1שם,הליי-אםם,בגcרכידומרכא
 Wam B. Walsh, Readings in Russian :ראהמקוצר

. 634---{;38 . History, Syracuse Univcrsity Press 1959, pp 
הסיבי·בטייגהשנים 15ויכולתי"נאבקתיגרלדשמדיט,בתיה • 11

 15 :'(להלן 1972תל-אביב,הרריליה,נרותזנלינוכהרית",

ו:ו. 6עמ'שנים),

נפלטבארזןהקובנאיהסוחראצלימיםבאותםשנערךבחיפשו .* 11
בכתפונפצעמכךזכתרצאה ,רזניז 1זהחוליהראששלמנשקוכדרר

בחתימתהזר"חראה- 1917ילידבארון,יעקבלגירושהמיועד

שהרגשזמילרויצאס),קרלין(טווס,בקרבנההמבצעידמ,טהאנשי
 Lithuanian Bul-(בליטאנ.ק.ג.ב.ראשלגלאדקרב, 19.6,41ב"

22-23 . 718 (1947] , pp .וגletin, Vol. 5, N (. 

פוליטייםפעיליםאצלבעיקרנערכוויסדוייםקפדנייםחיפושים . 12

עדריות :ראהורשימות.תעודותספרים,הוחרמושםלשעבר.

חיפושעל , 9-8עמ'מי"ז,יברזכיץ, , 16עמ'מי"ז,אולשםייז,

סמבול :ראההלילהכלבמשךבווילנהיהודיתבמשפחהשנערך
באלבע· :(להלן 1967ת"אאייזן,פלןשטארקערכאלבטירשקי,

 • 107 1עמר'ישקי),

הרש•·שלפיהמשמחות,ראשיביונכללגרלדברגשניסןנראה , 13
אלההיוהניכרבחלקםלעיל).גם(ראהלמאסרברעדומרת

רביםבמקריםבעבר.פוליטיתפעילותשלרקעבעליאישים
מאוחריםיותרבשלביםממשפחותיהם,המשמחותראשיהופרדו

נרבר·זוילייקאשל(בתחנת-הרכבתלליטאמחוץכברבמסע,
להלן.גםראהביילררוסיה).במערב

כשהבןכן,עליתר 7-8.עמ' ,'אמי"ז,ברנשםיין,זאבעד' , 14
בחינות·שלרשלהשליםשעליזטעןברנשטייןבמשפחתהבכור
תוכלשםאתך,הספריםאת"תקח :לונאמרבבית·הספר,גמר

שם.שם,דב,חינרת",לךיהירכאשרלקרבנהלבואותוכלללמוד

ך, nביתנציבותקציןהמגורשים,אחדשאלכאשר ,אחרבמלןרה
-רחוק"לא :נענההגירוש,יעדעל(יהודי)הצוותאנשיאת
 • S-9עמ•מי"ז,יכדזכיץ,עד'יומיים".כעבורתשובאתה

כפעילשגזייסהכימי·פזליגראפיהמקצועיהאיגודמראשיאחד . 15
גירושולמראה ,לדבריוקשרת,זועזעהגירושים,לביצועמפלגתי

יף'רבאזניהתריסהוארדוניצקי.מרחובזקןיהודיחנוונישל
 :רואהואינוחרששהנרכזהזקןמוציאיםהיאךהליטאיהאיגוד
מי"ז,(קפלן),קירזיזאזםקייזננקלעד' " 1להזיקיכולכזה"כלום

 , 108עמ'כאלכזנירשקי, :והשווה . 6עמ'
"עםרכשרםיין,ציחקגםוהשווה ; 22עמ•מי"ז,אולשםיין,עד' ,( 6

בור· :(להלןתשל"גת"אינוכה,םםרסיביר",בגרושינובאים

 • 260עמ•שטיין),

כוו· :גםוהשווה , 18-17 1עממי"ז, ',ארשכבוכיץ,ווועד' , 17

 , 260עמ' Iשםייז
שללשעברהמנהלהמגורשים,אתבשעתוניחםלמשלכךא. 11

אנחנוואילןמסיעיםלפחות"אתכם :לאמור"אינט•ריסט','חברת
נ.ק.וז.ד.איש , 7'2עמ'מי"ז,םאקש,דע'-ברגל"לברוחניאלץ

אמרעיירתו,בבןהגירשובזמןשפגש , 1וויכשמואלמינונה,

הריכיזבגורלנויפולרמהטוביותריהיהסוףסוף"לן :לו
וכויםעד'גםוהשווה , 259עמ'כרשרםיין,מתקרבת".המלחמה

 • 34עמ' ',אמי"ז,כרנםשייז,
פינקל"לאזארד 11דמקרבנה,הידועאיש·הציברדהלךלמשלכן . 18

עודךגם(שהיהזיאמורנ,יךהיהדוי,הקומוניסטילמנהיגשטייז.

במרכזהלאומיםיהמיעוטיםשלהלשכהעלוממונה"םיאסא"

תשר·ןיהדויםמגרשיםחלמאי :ושאלהקומוניסטית),המפלגה

עלוליםהחמ;שיבגייסנאיבית.מאדשאלה"זר :חיתהבתו
קושיותלהציגצריךלאואתהציוניםובמיוחדיהודיםגםלהיות

 , 13עמ'ז, nמיב/כלירוז,כביןימר 11רעד• " Iאלו

דיאלוד,משישקי,משפחותשלקרוביהםבידיעלהלמשלכן . 19
בנישמעזאמםנשחרורם.אתלהשיגמקרבנהברנשטייןוברריס

בשמו·שקוראיםהקרונות,בתרןכברשהיו ,ברנשטייןמשפחת

זבגcיוםןהלאה.והובלוהפרדה)(מפחדלענותחששואןתיחם,
עמ'םש,גםודאה ; 10עמ'מי"ז, ,'בראיון :מתוךכרנשםייז

לגטיו.כקלעהךל'ימיםמהרכבתהורדהאמנםדיאולמשפחת . 13
בקידיאן,רולמרםמשפחתגירושלמנועהצליחואחדבמקרה

בניםיני·שרהעד'המקומיים.לאחראיםשוחדמתןעל·ידי

באמ·ד, 11ביחמנהלהצליחאחדבמקרה . 12עמ'מי"ז,לייכנזוז,
משפחתבניאתלחלץהקומוניסטית,המפלגהשלהמלצותצעות

הפעםעודאותם"לקחולמחרתבדם,הוריו.דיידישהיוקרמו,

 , 10עמ'ז, tמי'שאמלי,יוםףעד•אותם",ושלחו

 , 1966מרץ ,) 46 ( 1נשרהשואה",מתקופתזכרונות 11משרי,ו:כ~,מ. . 20

(במקרטע). 92-91עמ'

 7-6.עמ'מי"ז,םראקבישקי,זבגcעד' . 21

מי"ז, ',ארשכבוביץ,רזו ; 23עמ•מי"ז,ויליוז,וינה :עדויות . 22

סידרועל , 17עמ'ז, 11מיארלשוכ.ייד,זוכזהדאליהו ; 17עמ•
החי·כל"לאחדמינונהיהודיתבמשפחהשנותרמנחה""קורכן

 , 264 1עמבושרםייד, :דאהוההחרמות"פושים

בלי·"המזרחי"(ממנהיגימשפחהראשבחזרההסתנןלמשלכך . 23
עד•הופרדו.לאלשובהתינוקת,ובתםאשתוהיובולקרוןטא)

מחמתההמרדהנמנעהמקריםבכמה , 20עמ'מי"ז,אזלשםייד,
םחזמ,כלהעד' .המשפחהבכישהקימווהזעקההבכיקולות
 , 3עמ'מי"ז,

 :מתלךקלים)סדר(בשינוייהליטאימהמקררמובאתהטבלה , 24
חומדעלמבוססיםדנ,תזנים . 49 1עמ , 2כרןהליאטים,ארכיון

כיבושלאחדשנמצאהסובייטיותהברזלמסילותמינהלשל
ההנחהעלמבוססהמגורשיםמספראודמןהנאצים.בידיהאיזרר



 n 463השלםר

יותרמעסכלומר, , 35ה•הקרוןבכלהמגורשיםשממצוע

 ,הסובייטיותהבטחיןשלסוגותשלבהוראותשנקבעמהמסמר

 .לעילראהבלב.דא•ש 25עלהורושכאמור

 ,ליסאייםמקוררתלפינע, 1941ביונימליטאהמגושריםמסמר .ג5

 ]'. Zuude, D.:n1ogr.ג phic ch.ג 11g.:s & s,ructure ( 3סt,נ 10בין
6 . 3/4, 1964, p ~ uanu וLi ,נ.an i נLitht ווt i ·000 ·,לב , fu 

tos plotas ir g}·v.:ntojai , Lieluviu וK. Pakstas, l 'at ( 
) 447 . Enciklopedija, X. p . נמקוגםמצר•םידומיםאומדנים" 

מהםגומליםהבדוקיםהנתוניםכיאםגרסוכים,ליסאייםרות

מסמכיםמתוךנתוניםמביאליסאימקרר :לדוגמהבהרבה.

21מליטאהוצאווכיהםעלבריגה,שנמצאוסובייטיםי איש 214,

רכיון Mזאת,עם .להלן)ראההגירשומקומרתלוני(הוכיררט

 .אלף 35ב·הכלליהמספראתאומר , 25 •עמ , 2ברךהליאםים,

ירידיםארקרוביםשלהודעותןומתשהורכבהשמיתברשימה . 26

 :שמרת SM,18נמצאיםהליאטי,הלאוםכניהמגורשים,של
-List o[ deport.:es from Lithuania during thc Soviet 
-pil\ed by the Li 1941ו, con תltussian Occupation i 

uanian Red Cross and cdited by the Consulate וtl 
i11 Ncw York ,וl of Lithuani ג.Gencr . בארהרשימהצילום· 

זררשימהכילהגיחאין . B 1-2 100/68מס'יר·רשם,כיון

 .מלאה

 , 136עמ'באר,ראהשגורשו,יהודים 5,000-6,000עלאומדן . 21
e, The H :גםוהשררה istory of Lithuania, Ncw ~ i .. G . Cha . 

273 . York 1946, p . ש :ראהיהודים 4,000שלאומדןעל. 

•הרותספרבליסא•,היהודילקירםהאחרונההשנה Hנרינהויז,

לאאלושבאומדניםנראה . 345עמ' , 1912ת"א ',בליMט,
אומדניםלקבלגםאיןומאידך ,וסביבתהוילנהיהודינכללים

 ,איש 12,000כמר ,בליטאהמגורשיםהיהודיםכלללגביקיצוניים
 , 4עמ' , 03-381םררשת,רכירן Mריגרזרנסקי,ער'וכי·על

מגורשים 500שלרשימהעלככולהרובהמבוססתזרטבלה . 28
 1941ביונישהרגלווילנה),לאיזרר(וכרסמליטאיהודיםואסירים

 .גלותםומקומרתמוצאםמקומרתציונימצרייםלגביהםראשו

יהודישלשמרת 1,400 "כשלרשימהמתוךהוצאואלהפרטים

 .חשביההערלם·במלחמתכגולים)ו(כפליטיםבבריה"מליטא

השאררביןבארה"ב,ליטאיוצאיבאיגודהורכבההרשימה
מצריזרמרשימהעותקחבילות.ומשלוחמכתביםלקשרישימשה

 , IV 104תיקיםררזובסקי,ישעיהואוסףעהכורה,רכירן Mב

ניר· ,"י"ליטורסשירtב•רטרפורסםזומרשימהחלק .6ג/ 104
דצמבר). i(יוני 1943יורק,

 "מקל 29יוצאיעלנתוניםרוכזואחרים""מקומרתכותרתתחת . 29

מחותבשרימהנמצאומהםאחרשמכליחסית,קטניםמות

 ,מראקישוק ;איש 4-ריאנישוקמפוקרוי :דהיינו , 1 % ·מ

בישיטרס,מפרסברל, ; 3-רשיררריגטראדורילישרקמאז'ייק,
 ,גלוראןיוsלוק,מדררסקניק, i 2-וז'אנרוירבאלןשקו,דסימנה,

 , 1-ולאודייי'דיק T ,קורשאן ,קרשידאר ', Tבירקרוק,י,רב,רג,

בהןנכללוהרשימותהכנתשיטותבשלכילציין,ישזאתעם • 30

מעמדםמבחינתבהןלהיכללצריכיםהיושלאאגשיםגםלעתים

 ·המרעברשימתנכלל ,למשל ,כן .והוכוליטיהסוציאלי ,הכלכלי
כאוהדשנורעקאמייקה,בשםקטנהמעיירהעגלוןלגירושמידם

בצבאכמתנדבשירת 1919שכשנחאלאהקומוניססיח,התנועה

מקיבארטלשעברסחבהבעל-מילדברשימהנכללוכן .הליטאי

גדול",אבירן"שהיהמינץ,-עיירהארתהרבןהרגל,אתשפשט

מהעיירה . 18--20 'עמ ,'ב i 20 'עמ ,!"ימ ,'אשרכרגכץי,עד'

 ."ציוניםולאגביריםהיו"שלאמשפחותשתיהוגלוטראשקון

מלאכהבעליהוציאומווילנהגם , 2עמ• , Tמי"קוכנוכ•ץ,עד'

Mמירד"רעד' .עליהםהלשיןשמאן·דהואזעירים,וחנוונים

 • 12עמ' , Tמי" ,'איגקי, 1רכורז

המגורשיםברשימתלהיכללאמוריםהיופוליטייםיםלפעיכמה . 31

מקס :כגון ,פריולהוהסוציאליהכלכלימעמדםמבחינתגם

 ·בקובוצירציוניפעילשהיהמקיבארס,ריעשסוחרביץ,ושרכנ

הציוניםמפעיליוגםחרשתןגםשהיהצ'רנס,ליאון ;גרס

בתנועהפעיל ,המכביתנועתיו"רשהיהחסמ,;דור ;הכלליים

ליטא.לעצמוcותהלוחמיםותיקיבבריתגםוכןהרביזיוניסטית

שבחבלקלוחת ,קי oלקוcסיחינשנסעההרכבתשל s1מס'בקרןו . 32
כמר·לכלותה.יכלושלאבכמרתלחםויםי oמבזמןהיה ,אלסאי

 'רעחלב.ופעםקפהמעםנקניק,דייסות, ,מרקיםקיבלוכן

 ', ICכרנסשייך,כוירם:עד•והשררה , 14עמ' , Tמי" ',בתכשט"ן,

 • 260עמ'שם, ,כושויטיך i 36עמ'

מי"ז, ,'"!'כל•חםר 'עד :והשררה i 1עמ' , Tמי" ',בכתשיט•ן,עד' . 33

 • 4--5עמ'
34 . 27-29 . huanian Bulletin, Vol . 5, No. 7/8 [1947] , pp וl .i . 

 • 25בהערהיפא oהראה

35 . Julius Margolin, Obcr\cben ist A\\es , '205-204עמ 

(במקרטע).

 ."המועצותבבריתהסגרבמחנהחנוכהנר"Mמדר,שכ'" 'Mב . 36

 • 3עמ' , 3מס'טםרז

בודדיםבדרך·כללמליטא,יהודיםשפליטיםמרקיםאפילוהיו .* 36
 'ערראהמליטא.המגורשיםביןלגורעברו ,כלומחוסרי

"איג·חברתשללשעברהמנהל • 21-20עמ' , Tמי"רהםילץיכ;

לבקראלטאילחבלמטשקנטנסעפליט,שהיה ,בליטאסוריסט"

לחיותכדי"שם,להסתדר nר oולגמליטאהיהדויםהמגורשיםאת
 'ער ,(יחסית)"מסודריםהיוכברהםשהרימשלנר,אנשיםביד

הצעיר""השומרשללשעברהקןראשגם . 15עמ' ,!"ימטשMק,

ניסהממאסר,וחששהמרכזיתבאסיהכפליטששההבקרבנה,

ער'זעם".יעבור"עדאצלוולשהותבגירושדדוואללהגיע

 , 24עמ' , Tמי"וקל,

ברר· ; 21עמ' ',אדשכברכץי, i ;}-7עמ'רהזנ•לכץי, :ערויות . 31

נ.ק.רר.ד.אנשיגםערכוהאחרוןהמקורלפי , 261עמ'שט-יד,

ביולי sב·לביסקשהגיעוהמגורשיםשלבכליהםמדוקדקחיפוש
םש.נסיעה),ימי 26(לאחר 1941

כמהועליהפשוטהגייר·יסת D (הזהרת"ב"תעררתלמשל,כן, . 38
לנהרעמבר ,סולרנשגהבמחוזלמגורשיםשניתנהאישיםי,פרסים

בתחומירקלכרעמותראלתה"לנושאכיגרשםקטרגי)ונהראוב

כ Mזעד'גםהשררה , 264עמ'כרטשריין,סרלרנשגה".המחוז

 , 14-13עמ' ,!"ימ ',אכתשםי-ו,

קל•כבםק•,גזכהםער'והשררה . 24עמ'מי"ז, ',ארשכנוכיין,עד' . 39

 , Tמי"ו•לירן,עד' :ראהגטאיגהנשיםעבדותעל , 24עמ' , Tמי"

 1.עמ'

 • 10עמ' , Tמי"רהמילכ'יך,עד' . 40

לגירושעמהלקחתאפשרותמשפחהלכלניתנהכאמורכיאם , 41

 "ומ.צבעיתהשלישית"אנשיקבערלמעשההרי ,חפציםק"ג 100

ורקאךשבאראנשים"היוכןעלעמהם.לקחתירכלווכמהמה

וכדר·וכירה nמכוגת·הביאושאפילואנשיםוהיומעיל·גשםעם

 • S--7עמ' , Tמי"רהמילכ'יך,עד'מה".

בזמןמליטא,לשעבריהודיאחרזה·בעלהעוסקלמשל, ,כן . 42

לאחר .כסבלאלסאי,שבחבלביסקלסובחוזלגירושוהראשון

מרומסרר·מעיןשחראברביםשמויצאוכרותכמהחיישהציל

שלבמשכורתהבהמותעלל"פקח·בריארת"ארחוומינוטרינר,ו

-הפרותביןתמותהתהיהשלאובמידהלחדוש,רובל 100
מתכוןלהכיןכריכביכול,ביצים,מקבלהיהכן . 150ערריסכל

שעבדלשעבר,סטודנט 1.עמ' ,!'י'מאםר•ל,עד' .לפרותמיוחד

פחםלשופריקהבטעינהק oבישללסוכרבביח"רבתחילה
נהגקודםעגלון.תפקירוקיבלהזמןבמשךהתקדםואבנים,

 23-עמ' , Tמי" ',בש~כנוכ'ין,ער'בסוסים.ראחר•כךבשוררים
פר,ךעבדותבתחילהשעבדמקרבנה,לשעברסוחר ,לנגלעבן . 24

 , T "מי:י,ליכנסק•,ניטהעד'מחסנאי.שלעבודהלימיםקיבל

 • 21עמ'

וערתפעםהגיעהאלסאישבחבלז!'ישצ'מז!צהכפרילישיוב . 43

רהז·האסיריםמשפחותבניעלקולותבקוליהתנפלה ,ר..נ.ק.ור

היותםבשלבמקוםלמסעדהאפילולהתקרבלהםשאסורכירה

שדם.עבוהמשפחה·ראשילגורלמשנשאלוובוגדים"."מרגלים

בעציוכגרו Mלאאםניריהימיתואתכםרגםמזמןכבר"בורו

 • Sעמ' , Tמי"הסןס,כלהעד'מקדחת".מכם
 " DOב 1 ·ה(ערפוליןאזרחיכללהשתחררהיואמוריםלהלכה ,* 43
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למשל,כך,שרנות.מסיבותחריגותגםהירלמעשה ,) 1939טמבר
ואילולחר"ל,יצאואףבגין,מנחםבמרלין,בית"רנציבשוחרר
במחנהנותר(בררילבה),החילי""בריתמפקדל, 1קרזרדחברו

 , 1JJ7 , 198עמי ,) 2הערה(כנ"ל,נכידובסמה.
 • 277עמישנה, 15 , 44

ושכנו· :עדריותגםוהשררה , 31עמימי"ז,קליכנםקי,ניטהעדי • 45

 1עממי"ז,רוכnילכיץ, . 3 1עמ ,'ב i 10-S 1עממי"ז, ,'אכץי,

 ) 1964 (י"דאמרת,ביאקרטיה","גלותנושר,ר w :גםהשררה . 25
 • 90עמ'ביאקרטיה),גלות :(להלן

 :מתרובגירושבמחברתשהיוהציוניםהמנהיגיםקבוצתמקרב . 46
המדנ.דסבר,צקיס,י.ד"רלריתן,יצחקד"רבוגר,בנימיןד"ר

בדך,גרשטיין,ראובןפק, 1שצ•מאירצ'רנס,ליארדבלון,י.מ.

הכלירן,סףעלליטאיהדות-הםלזרןל.ד"רגליקמן.המדג.רס

משרם . 348עמ'הכלירן),סף :(להלןתשל"ב ,'בליאםיחרות

שלשמרכלולומאידךדילירןיחזקאלזרברשימהנכלללאמה
הליטאיתבדיביזיהכיתהכממקדשירתהאחרוןקריברשייב.זדר

מהימן",כ"בלתילחזיתהיציאהערבשמםוגורשדא.דרם,בצבא

לריתז,ר.וכרע".שקרס"עדועבודת-וכרךלמאסרנדוןחרא
(אמריל 7מסינחל,כהוכנהלבן",כחולהרריעםדארמה"דיביזיה

 , 13עם' ,) 1965

(אפרילשיארלאץרשלנר",דילירן"יחזקאל-יררככץישיארל . 47
.ךעמיכםיכיר,ורונםן :והשררה • 34עוב' ,) 1972

סעיףלפי ,יבררביץבית',ר'נציבותקציןהואשם ,למשלכ,ן • 48

 10ל·ונשמט-המועליםמעמדגנדאקטיבימאבק- 58/13
לפיהואשםרלרביץ, Dבקרבנה,בית"ר iPמפקדמאסר,שברת

-בחר"לקרנטר·מהפכניתהסתדרותעםקשר- 58/4סעיף
מפלגתנשיאסגןשנים. 10ל·הואגם ) 1943ב"(רקונשפט

שנות 5ל" 1943ב"נשפטשבעצמוהסלזרן,ד"רבליטא,המדינה

חישבאחר,ארזהבשלברובםעםבצוואתשההואשרובאסו,

מאסר".שנות 260לערךהעמיסואסירים 26שכםש"עלואצונ
ממצאיביןהקשרעל . 1הערהגםוהשררהשם,כהליןר,ף1

לעמודניתןלהם,שיוחסרהאשמהסעיפילביןעליהםהחקירות
פעילגםכאמורשהיהמקרבנה,חסמןזרד :הבאהמהדוג.םה

ליטא,עצמאותלרחמיובאגודתהרביזיוניסטיתבנתעוה ,במכבי

ניהלהואבליטאהסובייטיהשלטוןשבתקופתכךעלהואשם
היהלאשכללחסמןמשטעןמסריימת.בעיירהמחרתתיתפעילות
הואזאת".עושההייתבטחשםהיית 1"ל :נענהזו,בעיירה

 ) C.0 . 0 .(אר.אס.או.·שלשית 11"טרריקהעל·יד'ישנים 10ל·נדיון
נ.ק.רר.ד.שליעאסררישצייוsניע) 1ב 1ס i(אהמיוחדתהמועצה-
 6.עמימי"ז,חםדט,כלהעד'

שנשמטולשעבראסיריםבביסקמשפחרתידם,לבניהצטרפוכך • 49
פינקל·ליברביץ,פיטום,מיגאנץ, :כגרן , 35שעיףלפישבעתו

"שנשפטקדומת>הערה<ראהחסמןלזרדואילוואחרים. rשטי
ררנגררב-למחוז-לצמיתותנשלחהואהרשו.לא- 58סעיףלפי
הכללייםהציוניםמנהיג.ךעמיםש,נרברסיבירסק",שבפלךסקי

הערה(ראהררבינשטיידראובןלשעבר,שטימע""אידישעועררך
 ,).ר.ס.ס.א(קרמירררקרטאבחבלפוsציררהבמחנהענשרשריצה ,) 1

ליאטאשיבלב.דבערי·שדהלגררוהורשהכנכה 1943ב"שוחרר

שהיהיבררביץ,י·בית"רנציבותקצין 79.עמי ,) 1הערה(כב"ל,
לקאראגאגדא.בספאצלאגראח"כנשלחבסברארראלאג,תחילה

ב·יוםמדימתדפקתהיתה ) 48הערה(ראהחסמןשלבתר , 50

אחדשירםעדשלי",אבא"איפהושואלתביסקשל ..בק.רר.ד
סרררדלרבסק,פלךבארי,מחוזמעצרו,במקרםכתרבתואתקיבלה

 , 6עמי , Tמי"חמםן,כלה 1עדראלאג). 1(סברא 239ת..ד

צ•רנמאןו)(יוכבדיאכללשמשיכולהלמסיררת·נפשכדוגמה , 51
ושבעלהאלטאישבחבלסרלרנשנהלמחוזשגורשהמיאבובה,
מזונותבאגירתהשקיעהמרצהכל"את :במחנהנכלאשמואל

את •ושוטיבמחבה·ההסגרכלואשהיהלשמואללשלוחכדי
מהלךסולרנשנה,בכפרלדוארשכמהעלגוררתחיתההחבילות

לימים .כ1f 7עמיכרשרטייד,בהרים",תלולותעליותעםק"מ 35
להשתחררזכהשבעלהלפניכשנה , 1945ב"ונפטרההתמוטטה

לראשיהמגורשיםמדצחבילותמשלוחעלשם.שם,ממאסרו.

שוכנר· i 6-5עמי ,!"ימוילידו, :עדריותגםראהמשפחותיהם
.דעמ' ,'ב ,!"ימביץ,

מכתביםמקררנרת·הגיררששלחלהגלייתוהדרךבראשיתכבר , 52
כרנשטידי,כMזעד'לתעודםת.הגיעוהמכתביםבליטא.לקרוביו

הקומוניקציה,במישורברנשטייןב.שלפעילותועל . 12עמי ,'ב

מי"ז,ריובחלכיץ, i 9עמ'מי"ז, ,'גשוכנרכץי, :עדויותראה

מי"ז, ,'ברכנשםייד,ברריס i 1עמ'מי"ז,פאריל, i 33-32עמי
פרך.עבודתשנות 8ל"עצמו 'f'ברנשטינדרןלימים.ד 5-עמי

שהצליחומדם,היוקרוביהם,כתרבותאתידעושלאאלחגם . 53

ללאלניו·יררקמברקמיאקרטיחשלחואחדבמקדחלאתרם.
עד'תשובח.זאתבכלהגיעההפלאלמרביתאךכתרבת,

ל, 11חרעםאינטנסיביתהתכתבותעל . 23עמי ,!"ימארלשtכ'יו,
 :עדריותראהוחבילות,כסףמשלרחיוקבלתבאידיש,לרבות
 ; 23עמימי"ז,קליכנםקי,ניהם ; 3-2עמ'מי"ז,אפריל,
ריוכהלכץי, i 21 , 19 , 12עמימי"ז,וילידן, ; 25עמימי"ז,הםלזוז,

 , 6עמימי"ז, ,'בכרשנרכיץ, ; 22עמ' ,!"ימ

 , 2.12.41מה·הצופהבעיתוןיהודים"אלף"מאתייםכתבהמתוך , 54
רוסיה",בגדלתליטא"יהודי :נוספותכתבותוהשררה • 4 , 1עמ'

סיבי'ר',בגולתחליטאיםיהציונים"ראשי ; 1עמי , 2.4.42צהופה,

בסיביר",ליטאמפליטירעב"שוועת ; 1עמ' , 8.10,42צהופה,

 , 251עמ' , 30.4.42 , 31מסיה~נולם

לרין,צביבליטא,הצח"רמנהיגרעייתהיאהמכתבכותבת , 55
במסגרתמובאהמכתבצילוםהסובייטים.על·ידי 1940ב"שנאסר
הציםרם • 273 1עמיגובה,בספרכושריםיזיצחקשלהמאמר

דמ,ע·הערותכוללשם,המצורףהעבריהתרגוםלפי(במקרטע)

בסוגריים.רכת

נמסר , 1943ביוביבארה"ב,ליטאיוצאישלהפדרציהבוועידת , 56
בתל-אביבליטאיוצאירעדעל·ידינשלחוכהשעד ,השארבין
פליטים).(כוללשברוסיהליטאליהודיחבילות o, 4סo·למעל

ובמקומרתבקנדהליטאיוצאיגםהשתתפוהמבצעכמימףן

שורה m .1s-13 1עמ , 1943דצמברייו,ליטזויש~נרו~נראחרים.

 .לעיל 28הערהגם
מחגימנסירןלשעברתלמידהבאלטא•שקיבלההמכתביםבאחד , 57

הרגלה,הואשגםלכיתהחברמאתשרובה,ע"שבקרבנההעברי

שלי'-מ'שלי"כשניפטר :(בעברית)היתרביוכתובהיה
המכתבכשהגיעסרבים",ימיםאלינועודיגיעושלי',-וישלך

ופגרהמכתבתרנןאתלהביוביקשוהבסחרןשלסוגרתלידי

שמדר·לשכנעםהצליחהואשיתרגם.המכתבמקבלתשללאביה
קליכנםץ,,ניהםעד'טושטש.והעבידבערריםבמשובתכאןבר

זבא i 36עמ'מי"ז,ימחרלכץי, :עדריותוהשררה ; 23-22 1עמ

 • 9עמ' ,'גמי"ז,כתשטייז,

נמצאוטראקנישקילמשפחתפרט , 10עמ'םראקנשיקי,זאבעדי , 58
(מקרב-פינקלשטיןםייץ,לאסרס,ברקאבץ,משפחותזהבסרבחרז

הדדיתעזרהעל.דעמימי"ז,רמחילכ'ין,עד•גםוהשררהנה).

עמ'מי"ז,ויליןד,עד'ראהרטרמסקבאדיםבחבלהיהודיםבין
18 , 

אחתילדי :אלטאיבחבלמכפראופייניותדוגמאותשתילהלן . 59
החלורוסית,היתה(בליטא)בביתםהדיבורששפתהמשפחות,

בכפר,לבדםרזניקמשפחתילדיכשנותרו iאידישגםלדברכאן
 ) 1 (סוכרסלקגניתבעבורשנים,לשלושנאסרהשאמםאחרי

היהלדיםביקשו-בסברארראלאג)אסורהיההמשפחה(ראש
אתיאבזרשלאכדיהכבד),הרעב(למרותהילדיםאתלאמץ
ולאלאי·שםבכוחלקחרםהשלטונותברם,היהודית.זהרתם

 , 10 1עממי"ז,הסןמ,כלהעד'הזה.היוםעדדברעליהםידוע
12 • 

בראשיתביוהנסבורג,ליטאיוצאיבאיגודשנתקבלמברקלפי . 60
לעזרתרעדנוסדאלטאישבחבלברנארלבעירכינראה , 1942

כת·רפפררט,משח :שמותיהןואלחמליטא,היהודיותהמשפחות
צמחרבי·זיצחקמירסקי,אריושרלמן,אברהםומבא,ריאל

הסולם,בסיביר",ליטאמפליטירעב"שרעותררדניצקי.לאליהו
גםזר.לידיעהאישורבאלאאחריםממקוררת , 251עמי , 20.4.42

סוכרכאןוחיברלארץ·ישראללהגיעשהצליחרודניצקי,א.
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ברוסיה,(שבהליסאיהדויציבורכלוקורותקורותיועל , 1942ב"

n שלקיומודבראחמזכיראינועודב),עםהרצ'חדה,"א

זה.וזע

 . 16עמ' ,ז"•מ"lכח'\לבץי,עד• , 61

בםחםעד'והשווה ,הרחוק"בצפוןה•הדרת"מחדירת ,אשופיז .ל , 62
 . TIעמ•מי"ז,קל•בנםץ,,

עריכתעל(בהשמסוח). 28-27עמימי"ז,קליבנםקי,נוכחםעד' • 63
 :ראה , 1943ב"אלסאי,בחבלמשוכחותכמהשלסדר·וכסח
 • 265עמ'בזשרטייז,

שנים, 10ל·לוחהתקנת ; 14עמ•מי"ז,פשי,ארובשעוןעד• , 64
עד•ראה ,אלטאיבחבלקאדאסוקבכפרהמגורשיםאתששימש

 • 10עמ'מי"ז,םארקנשיקי,
עלבעיקרמתבססיםבקצרהלהלןהמובאיםהבאיםהפרסים . 65

י"דזבארת,ביאקוטיה",•·גלותנדשו,שאר :הבאיםהמקורות

קלי· :עדויות ; 102-89עמ'ביאקוסיה),גלות :(להלן ) 1964 (
 .}ז"ימ(בדנשסייוזאבשדכנוביץ,רחמ•לביץ,בנסק•,

 , 1940ב"שאוזליבכלאאסוריםשהיואיש 43מתון ,למשל ,כן . 66

נותרובדיה"מ,בצפרןפציודלאגלמחנות 1941במארסוהוסער
בקבוצהשחייהיהודיםושניבלב,דארבעהשנהכעבודבחיים

מגן·דוד"עםוהשווה , 2עמ' ,!"ימ ',בלויזאם,עד•ניספו.זו
המעיירהזיויוסף :הנ"להיהודיםשנישמוח.דעמ'בסיביר",

 ;השלושיםבשנותכשאוזליבית"רקןכמפקדשימשקרוז,'
האחרון , 1940ב"מאסרועדזהבתפקידששימש ,לזיתוואייזיק

לבית·והוכנסק"ג) 30כ·(ושקלהקיציזכלכבדכשכלוניצל
היהודיםוהרופאיםהממוניםמדע.שכיבבבחינתבמחנההחולים

גםרכןממורת,להצילונחושהבהחלטהחסרתםתחתלקהותו

סוףעדבמרפאהבעבודההלסידרו .החלמתולאחדעליולשמור

כםיכיר,ווומבןעםר.דשרוח , 2עמ'מי"ז, ',גלריתז,עד•מאסרו.

עררןהציוני,המנהיגגםניצלבערןדומהבצודה • 7עמ•שם,

עמנואל :ראהפרסיםדרבינשסיין.ראובןשטימע",ה"אידישע
 , 1971ח"אדוכ•נשםייז,ארובןםפרררבינשטייז","ראובןהרום•,

 ,נ1fעמ' ,מי"ז ,הםלזרןעד'גםהשררה , 39עמ•
נחמנהשכאשרהסלזרןד"רגםמסוכרלכןבהקשרשם.םש, . 67

אחדעל·ידינתבקשבמחנה·העברדה,כסטטיסטיקאילעבוד
לש·ליטאישדלטובתמקומועלשיוותרהציונים","ממנהיגי

עבר·למקרםלחזורנאלץזהשבגלללמרותויתד,הואואכןעבר.

חיתהולכןליער,ובגשםבקרה"ללכת-כלומרהקודם,זחל
דפלשטייזבשםקובבאייהדוישם.םש,ומרות".חיםישאלתזר

לארמנית·לפעילותגאדי,במחנהליטאיםקבוצתליוזמתהצטרף
עםיחדלהורגהוצאהואהשמועהלפינתגלה.הדברפוליטית.

כלה ; 13עמ•מי"ז,•כרוכיץ, :עדריותהאחרים.הקבוצהבני
דמתילבץי,עד'גםוהשווה iשםו,ר~כיץ i 8עמ• ,!"ימחמםן,

 • 14עמ' ,מי"!
 :כמוחריגיםמקריםגםהיו • 10עמ'מי"ז,חןמם,כלהעד' • 68

בסבראוראלאג,אסירשהיהיפה,נתןשלהליטאיתאשתו

(אחותו t1לוויצ'נ 1מטהצלב.אתהורידהואףכיהודיההזדהתה

שם.שם, ,ונו'יהודיםעםהתידידה )קררויאליסהגנרלשל
 ,!"ימרחמילכיץ, :עדויותוהשורה , 14עמ' ,!"ימשםיאר,ש.עד• . 69

 , 29עמ'מי"ז, ',אכתשטיין,זכא ; 56עמ•

 , 18עמ'שם, :והשררה . 53עמ'רחרכלבזי,עד• 70.

 :נאמר , 1.1,44מה·יאקוטיהשלנ.ק.וו..דבחתימתאישי,באישור 71.
שהואאברהםבןאליהורחמילביץראסיליאנאץ t1צוכ t1לספ"נמסר

מובידיהמקוריתהתעודהצבאי".שירותחייביבמביןנכלללא

לוז,וכראהפוטוסטאטבתל·אביב.שגרהנ"ל,רחמילביץ
בנאציםליטאיהודימלחמת-נפשםעלועומדיםלוחמים

 '.טמס•לוח , 1974ירושלים , 1945-1941

בגירוששהיהשרגם,שלמההצעיר . 11עמ•מי"ז,פשיאר,טרי 72.

הגיוסבלשכתלהתיציב 1942ב"אחדיוםנקרא ,אלטאיבחבל

צעירהמלחמה.סוףעדשירחשםלצבא,מידונשלחהמקומית

בדיקותיוואשרהתיציבהואשגםהמגורשים,מןאחריהודי

בחגלהבינתייםשכןגוייס,לאאחדים,ימיםנשתהוהרפואיות

סוציאלית','מבחינהה"מסרכניםליסודותשיירשרגם,כמושהוא,

עד'להחזיר.כנראההיהאי·אוכשרכבדהרשאוןשאתאלא
 ,'!' 11'תכשבגח :גםהושררה , 14-13עמ•מיייז,םארנקקי:חי,

לבייםכסיוןשלואחריםדומיםמקריםעל . 20עמ• ',א ,מי"ז
מי"ז, ,'בלרידת,עדויותראה ,מומשושלאומגורשים,אסירים

מי"ז,קליכנםקי,;נםחם 15עמ' ,!"ימ ',ג;ידשכנוכץי, 21 ,(ג1עמ'
 • 33עמ'

שלנםיונרתעל(במקוטע). W-18עמ'מי"ז,םולרכזי,עד' 73.
שו·ב"קומבינאציותהליטאיתלדיביזיהלהגיעיהודיםמגורשים

 , 13עמ' ,!"ימרילירז,עד•ראהנוח",
יהודיםאישיםמצדאחדיםבסירנותנעשוזמןבאוחובערך 74.

בבריה"מוהפולנייםהסובייטייםהצבאשלטונותאתלשכנע
אדמתעלפולין,מיהודישתורכביהודית,צבאיתיחדיהלהקים

ה~דום",בצבאיהדויות"יחידותלדין,וכ :ראהפרטיםבריה"מ.

 • 419-415עמ' ,) 1965 ( 19אהוהמ

מי"ז, ,'בליזתן,עד•והשורה(במקוטע), 6עמ'כםיכיר,רוונמד . 75
 • 19-16עמ'

שעליוהמיםמךכינראהליותן,שלשבעדותוהפרטיםלפי 76.
האנטי·היחדר•הורעדשלהשגיחבעצרתהוקרא .אכןהוחתם

נוסחהעולם.בכלופורסםבמוסקבה 1942במאי 24ב·פשיסטי
אנטי·צורייטעררועלס",דעוגאווכוןידיודי"צו :ראההפניה

פאלק,יידישווכוננוםפארשטיערדיפוןמיטינגפאשיסטישער
לויתןשלשמומופיעלאזאתעם , 6--10עמ' , 1942מאסקווע,

החתומים.האישיםעשרותבין

-שחטאנוחטא"עללריחןאייזיקשלממאמרולקוחזהקטעד.ד
 11וcייושילאץרהציוני",הקונגרסעלאסיד·ציוןעולההרהורי

 • 22עמ' , 1972מרץ ,) 16 (
עמ'מי•ז, ,•כלזיתן,עד'והשורה.דעמ'כםיכיר,דודמנד 78.

28-25 , 

לליטא.נאדיםמחבל 1946ב"ברחהרובינשטיין·דיליוןדינה . 79
הוחזרהנתפסה,שםללבוב,ועברהוילנה,בקרבנה,שהתה

במאגא·עלנשהאתרצתההיאגלות.שנות 10ל·ונשפטהלליטא

הועברה 1956וב"הרחוקבמזרחקאלימהשבחצי·האיגאדאן

עד•לליטא.לחזורלההותר 1958ב"רק ,שבסיבירלטומסק

שחזרומקרבנהס 1ס !tלמשפחתבני . 1 ~עמ' ,!"ימדיליוז,

לשלושוהוגלונתפסואך ,כממלהתגוררוושרתבלילליטא

מאיגודפידלר . 17 1עממי"ז,טאר,,נשיקי,עד'נוספות.שנים
רשותללאלליטאשחזרהליטאית,העצמאותמלחמתותיקי

 , 23עמ'ז, 11מי ',גשדכנוכיץ, 1עדשוב.הוגלה , 1947ב"

הנ.ק.רו.ד.שלהגוליםלמחלקתברנשטייזב,פנהלמשל,כך, , 80
ראשלליטא.לחזורללמשפחתולולהרשותבבקשהביאקוטיה
התנג·איןשמצדווסעדומוסקבההבקשהאתהעבירהמחלקה

 , 15עמ•ז, tמי• ',גכתשטייז,זבאעד'דרת.

(שאחיהנאדיםמחבלרובינשטיין·דיליוןדינהפנתה 1942ב" . 81
הבריטיתלקונסוליההבריטי)בחיל·הארוירשידתמאדץ·ישראל
לאדץ·ישדאל.עליה)(ושיוןלסרטיפיקאטבקשרשבקויבישב

 151/199/42 1מסלמכתבך"במענה :נאמר 17.8.42ה"מןבחשובה
דינהלגב'לעזורשנרכלדרךשאיןחוששאניביולי-12מה

קודםלהחיתהאםבריה"מ.אתלעזובושיוןבקבלתדיליון
לשחררכד•הסובייטייםלשלטונותלוכבותעליהליטאיתאזרחות
ה•תר·יציאהלבקשולאחר·מכןהסובייטית,האזרחותמןאוחה

דינהגב'שלכניסתהאתאישרהפלשתינהממשלתסובייטי.

(מתורגם 111942ממאיהחלטהלפילפלשתינהובעלהוילידן

עמ'מי"ז,ויליוז,וינהעד•דיליון).גב'שבידיאנגליממקור
בעלהואילובגירוש,נרחרחהיאהנסיונותכלאףעל , 11

 • 79הער,רגםראהבמחנה·העברדה.ניספהדיליוןיחזקאל

נמרציםמאמציםעשתהבארץ·ישראלברנשטייוב.שלמשפחתו . 82

כוירםעד'הצלחה.ללאאךביתו,ובניאותולחלץכדי

הגב' 1946ב"שוחררהמאידך , 9-8עמ'מי"ז, ',בכתשםיין,

אחיהלאממצי"דדו,רתבסומסק,גולה ,ידיר·וידוטשינסקישב

 • 22 1עמז, 11מידילירז,עד'הליטאית'.'בדיביזיהכרס"ןששירת
בעל·הנכםיםשלובנראשתוהמלחמהלאחדמידשוחררוכן

קומו·מרים,הבתלמאמציהודות(כנראהמקרבנהחודושהידוע
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 atל•ס•חדרת

 • 19עמ'מי"ז, ,'גרשםנוכז",עד'עמתד).,בעלתרתיקהניםטית

בבארי.בmננה·עבדרהנםונהחדרדסר

 • 102-101 1עמ ,~הו~ mנל 83.
a 'כנרבוםיירדע'IW ,והשו , 16-11 1עממי"ז, ,'בזיm מגן :גם"

.דעמ' ,"בסיביודרו
זסכה(קנטררבזי),אלילענ~מאיולשעברהמורההואמחםאחד . 85

גםהעבירתן i'בלtיהמדעיתעילותר Dלבקשרנרחבלונוםםד
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אגריוסף

השחרוראחרובליטאהיהודיםמחוז

הצבאהמשירלא 1944ביולי 13ב"וילנהכיבושלאחר
מטעמיםקרבנה.לעברלנועהיהודים,שציפוכפיהסובייטי,

שהותלנאציםהיתהזומסיבההצ.דמןהשאירוהאסטרטגיים
על·ידישוחררהקובנהכרצונם.הגיטוביהודילעשותמספקת

 , 1944באוגוסט 1ב·רקהצבא·האדום

רביםקטן.היהבקרבנהזמןנאותרשבותרוהליטאיםמספר
היו,הםהנסוגים.גרמניהלחילותהטובמרזונםהצטרפומהם

פעולהששיתפואויהודיםברצחשהשתתפואלהמביןבעיקרם,

בידיליפולשלאמספקתסיבההיתהלכולםהגרמנים.עם
שהתנהלוהקרבותבשלהכפריםאלברחוגםרביםהסובייטים.

לחזור.הספיקווטרםלעיר,קרוב
הוקמוכברממשלתייםומוסדרתמפעליםשלשלמהשורה
האזרחיתלאוכלוסיההמזוןאספקתפעולותיהם.לארגןוהתחילו

צויראחדרכלנפתחוטרםמזוןלחלוקתחבריותסודרה.טרם
למזונותיו.לאדוגהיה

מכהבעירהתרכזוכברקרבנהלשחרורהראשוןבשבוע

 ;ביערותשלחמולשעבר'פרטיזניםהיוביניהםיהודים.מאות
חיסולבעתשברחואוקרבנהבסביבותמחבואשמצאויהודים

להימלטשהספיקוקרבנה,יהודי iיושביהוהגלייתקובנהגיטו
ואחרים.לרוסיה,הנאציםפלישתבראשית

הםובלויים.קרועיםהיובגזיהםחסרי·כל.היוהיהודיםכל
מערומיהם.לכסותבגדוממכריםמנכריםוביקשוהסתובבו

ההיאפשרכןשקיבלו.מהלובשיםהיובררן:להיותההיאי~סר
ואתאורכים,שרווליםעםעליו,הקטןמעיללבושאחזלראות
היוכולםאחדיר.הנגרריםארוכים,מכנסייםעםהולןהשבי
לקטנותפנויההיתהלאוהזעתהשחרורהרגשתהלםתחתעוז
וכדומה.לבושכגרן

והשתדלויחדלהיותרצוהםלשני.אחדנמשכוהיהודים
בצוותאמבליםהיובערביםנשכנית.מגרדיםמקוםלמצוא

כל .ז .zלחרפווהיציאהההצלהפרטיאתשערתנמשןומספרים

טולטלו ך,,zז•אומכריםקרוביםלגורלדאגהמלאהיהאחז
הגיטר.חיסולעםלגרמניה

שבוייםהחרב.הגיטולאיזורלסלברזקה,רציםהיויוםיום
אתהמפוצצים(בונקרים)מהמקלטיםמוציאיםהיוגרמנים

ים, nבקברות·אאותםוקובריםהשרופיםהגיטויהודישרידי

לשעבר.הגיטושלבית-הקברותבקרבתשבכור

חפי·לידהיהודיםעמדומורכניםוראשיםשבוריםבלבבות
מחיסולהאימיםמראותעובריםעיניהםולפניהמקלטיםרות

הגיטו.שלהדמים
עםהגיטובשטחופזוריםילדיהם,עםיחדונכריות,בכרים

לבתיםסביבבאפר,חיטטובידיהם,מחודדיםברזלמקלדת
ב•זz,,נאהיהודים.שלחבויים"אוצרות"חיפשוהםהשרופים.

 .פניהםעלהיהודיםעבורבוזו
הליטאיםשלהקריחסםבשלהיהודיםאכזבתחיתהגדולה
יהו·ברצחשהשתתפוליטאים,לעצירתהנוגעבכלשבשלטון

היהאפשריהודים,רוצחשלעקבותיועלכברכשעלוזים.
אשראנשים,שלעחתםיסדועלורקאןלמשפטלהעמידו

היהאפשרמהיכןרצח.מעשהמבצעעיניהםבמואותוראו

לאוליטאישרדולאיהודיםעזי·ראיהזכאלהעזיםלהביא
עלודיברוממורמריםהיוהיהודיםאחר.ליטאינגדלהעידיעז
רב.בצערכן

כמהבשלוזאתעבודה,להשיגהרצוןאתהגביריוםכל
עבו·במקוומתאוכלקצתמקבליםהעובידםראשית,. :סיבות

אח,דכל . 50עד 18בגילהגבריםגיוסעלהוכרזשנית, ;דתם
היינו"שרירן",מקבלהמלחמתי,למאמץחשובעבודתושמקום
ה,הדיהללוהסיבותשתיהצבאי.לשירותיגייסרהושלאהגנה,
עבודה.ולהשיגלמהרלדאוגכדיבהן

יכוללאליטאים,שלטרבהםהמקומות,שברובלצייןראוי
שהפקידיםהיתה,הרשמיתהסיבהעבודה.להשיגיהודיהיה

לעבו·אלה""בימיםכברלחזורעומדיםהקודמיםוהפועלים
יוםרכלהקרבותבשללכפריצאורקאכילוהיהדומהדםת.
לחזור.עשוייםהם

להחזיק,הליטאיםשלברוררצוןזההיההמקריםברוב
ולאליטאיםעבוררביםמשורייניםבמקומותהאפשר,ככל

אןליהודים,הכאיבההליטאיםשלזודרךליהודים.לתיתם
כן.עללהתלונןמישהושלבדעתועלהלא

ההםהימיםבעצםבקוננההוקםהיהודים,שללאושרם
בתי·מבניאתלשקםכדיבנייה)(משרדלבנייה""טוסט

 "ה"טרסטבראשהקרבות.בזמןשתרבוהציבור,ובנייניהחרושת

בצבאעשהומ.לחמהאתלובצקי.ש.בשםליטאייהודיעמד
הקשהלאלובצקיצבאי.כמהנדסוהצטייןברוסיההסובייטי

-זהל"טרסט"קראוהליטאיםל"טרסט".להתקבליהודיםעל
תעסוקהלעצמםמצאויהודיםעשרותהיהודי"."הטוסט

עצמםשםהרגישוהםה"טרסט".שלהבנייןובאתריבמשרדים
היווהםאחרים,עבודהבמקומרתמאשרבנוחיותרהרבה

העבודה.בשעותגםקרוביםאנשיםבמחיצת

ב.

יהודיתקהילהבקוננהקמהלשחרורהראשוניםבימיםכבר
סובלנייחסבברית·המרעצותהיהעוזהימיםבאותםדתית.
היהודיםגםהמלחמה.בשנותביטוילידיבאשהדברכפילדת,

זה.מיחסנהנו

ניצלאשראשרי,אפריםהצעירהרבעמדהקהילהבראש
ברחובאשרב"הויסמאנס·קלויז"היוהקהילהמשרדיבמקלט.

יהודילשרידייחידכבית·כנסתשימשגםזהקלויזמאירוניי·
הקלריזקיררתעללהבחיןהיהאפשרערדושםפהקובנה.
עםביהודים,הראשוניםבפוערתשמקרוםקרוש,דםבסימני

הגרמנים.על·ידיהעירכיבוש
פלוגותראושןבימיצרעחתאידמסתכליםהיינובתמחרן

נערןשהיההדתי,לטכסהצבא·האדוםחיילילששלמות
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לאקסרנותכקרבנה.ביותרהגדולההננסיה.-ר" 1נ 1ב"ס
מכלבצבא-האדום,היהודיםהחייליםבנרעוררופחותה

רמת-לבית-הכנסתקרובותלעתיםבאיםהיואשרהדרגות,

הקהל.עםיחדרבהבכרונהפללים
מוסקבה,דרךקשרים,לקשורניסתההדתיתהיהודיתהקהילה

התחילוהקהילהכתרבתאלבחרץ·לארץ.הניצוליםקרוביעם
ומכרים.קרוביםלגורלשאלובהםמחר"ל,מברקיםמגיעים

להגיעהתחילובטהראןהיהודייםארגרני·הסעדבאמצעות
במקריםבחר"ל.הקרוביםעל·ידישנשלחוובגידם,מזרןחבילות

בשלוזאתביותר,קטנהמהחבילותהתועלתהיתהרבים
כוהל,החבילהערןעללפעמיםשעלו,הגבהויםדמ,כסתשלמוי

הוציאואשרמסריימים,קידי·רראר Dשלאי·הגינרתםבשלוהן

סמרטוטים.במקומםושמרערןבעלוברכלמהחבילות

ג.

"ועדהראשוניםבימיםכברהקימוהניצוליםהיהודים

ופנכתלחםלפרוסתלדאוגקרדם·כל,היה,צריךאשריהודי",
שלהמפגשלמקוםהפןלאיסווסבשדרותהוועדמושבמרק.
לחצריוםכללבואפנימיצררןהיהאחדלכלקרבנה.שרידי
מכרים.עםולשוחחשערתעלשערתשםלהסתובבהווע,ד

יהודירכושעלומודיעיםלוועדבאיםילד Mהיחדייםברכים
מהתוצאותכנראה,פחדו'הםאצלם.נמצא"במקרה"אשר

גםהיושדו.דיהודירכושבידםשיימצאבמידההאפשריות,

הםלהם.לאיהודירכושולקחו"היתר"לעצמםשעשויהודים
יהודיבידייישאריהודירכושאםצודקיותרזהשיהיהטענו,

לוועדבאונכריםכא•זן,.רמקריםגםהיונכרי.בידימאשראחר
כדילידיהם,רם.מסרשהוריהםיהודים,לידיםעלוהודיעו

אפשרלמילדעתביקשוהםהרוצחים.הנאציםמפנילהסתירם
היהודיבועודהשלוטנותהכירותחילההילדים.אתלהחזרי
הלכהליוםמיוםאךהניצולים.היהודיםשלנציגכבמעין
בו".צורן"שאיןכמוסדשחוסלעדהווע,דהשפעתופחתה

.ד

הרחקלאנמצאההחזיתבעיצומה.עדייןחיתההמלחמה
עשרותכמהבסן·הכלהנימן,נהרעלקטנהעיירהמוויליאן,

 ,בעירברורנשמעהכבדיםהתותחיםרעםמקרבנה.קילומטרים
ברחובות.הנתעוהלאזרחים~רהכש,היתהבלילות,ד mמבי
העיר.אתשהפציצוגרמניים,מטוסיםגםבאיםהיולזמןמזמן

במטרההתקפהמכיניםשהגרמניםשמועות,הפיצהנעלמתיד
מקבליםהיוהליטאיםשרובבזמןקובנה.אתבחזרהלכבוש

אתהיהודיםקלטוחבויים,שמחהברגשותהשמועותאת

עקירהעלתשברמהיהודיםרביםרב.באי·שקטהו'בשורה"
גםהיוקובנה.מאשרמהחזיתרחוקיותרהנמצאתלווילנה,
בהםלמצואכדיהגיטו,בזמןכמומקלטים,בנייתעלשחשבו
צרה.בעתמקלט

ברגע •בשעתוהוכרזעליוהגיוס,תאריוומתקרבהולן
גיוס.החייביםהשנתוניםבמספרהממשלהקיצצההאחרון
וצעירותצעירים . 40גילעדרקגייסו , 50גילעדבמקום

לצבא·האדןם..התבזבזיהודיים
מאשראניטשמייםרגשותלבטאדירתוזירתהעזןהילטאים

בליטא.הסובייטילשלטוןהראשונההתקופה , 1940/41בשנים

להכניעו.אי·אפשראשרענק,הסובייטיבמשטררביםראואז
גרמניה-רוסיה,מלחמתבראשיתהמזהירים,בנצחרנותיהם

 .מנוצח,בלתיענקוכללכללאיננהשרוסיההגרמניםהוכיחו
 ,שאוליבאמונתם,הליטאיםאתחיזקזהכלחשבו.שרביםכפי
 ,מצבירוצווכימעמ,דהסובייטיםשלטוןיחזיקלאהפעםגם

זואמונהמהסובייטים.לשחרורםיביאאשרבינלאומיפוליטי
למשל' ,כןבייטים.לסרבהתנגדותםואומץעוזלהםהוסיפה
רביםלצבא·האדרם.הגיוסנגדמאורגןבמריהליטאיםהחלו

ה,,ירו·הבטלירניםהתארגנושםליערות,ברחוהגיוסמחייבי
הסוג•החייליםהיוקרובותלעתיםבסובייטים,למלחמה / lקים

ובראשםכהלכהמזדייניםשהיוב,,יררקים',,מתנגשיםייטים

 .לשעברליטאמצבאארהגרמנימהצבאמפקדים
ליוםמיוםביערות.ה/'יררקים,,מנחהוגדלהלןליוםמיום

עזיםקרבותנערכוהיערותובפאתיתוקפנייםיותרנעשוהם

בירז,'כמוקטנה,לאשעיירהגםקרההרוסים.לביןביניהם
דמיםנקמתנקמואשרהו'יררקים",בשליטתשלםלילהחיתה

לידידם..שנלפוהןסביייטםבפקידים

בסובייטים.מלחמתםללחוםל"יררקים"קשהכל·כןהיהלא
העבירוובלילותמגוריהם,למקומותקרובביערות,נמצאוהם

במקומרתוכדרמה.רפואיתעזרהמזון,קושי,כלללאלהם,
אשרשונים,צווי·החדמהאפילוהוציאוהםמרוחקיםיותר

המשת·הליטאים,נגדהטידודבדייקנות.מבצעיםהיוהאיכרים
שהממשלהעדברחב,היההסובייטי,השלטוןעםפעולהפים

חייעללהגךכדירצינייםאמצעיםלנקוטחייבתעצמהראתה
הפקידים.

אוצרת·בעיקרהמערב,שמעצמותקיררותומכיהםה"ירוקים"

אתלפגרתרוסיהאתהמלחמהאחרייאלצוואנגליה,הברית
בראשיתהסובייטיםעל·ידישבכבשרהבלטיות,הארצות

כוחלהםהוסיףזהכל , 1940בשנתהשנייהמלחמת·העולם
במאבקם.ואומץ

ה"ירוקים"בקרבהתפתחהבסובייטיםמלחמתםעםבבדבד

וקומוניסטיםיהודיםהידבעיניהםהתוקפנית,האנטישמיות

שהשתדלורקלא , 1940/41בשניםשגרסוכפיהן,היינו
לנכדים,והציקוהתנכלואפילוהם jיהודיםויותריותרלרצוח
במשהושעזרואויהודיילדהנאציםבתקופתהסתירואשר

ליהודי.
שטניתבאכזריותקיידאן.בעירהרצחהיהבמיוחדאכזרי

בשליחותמקרבנהלקיידאןשהגיעגעל,ביזtםיהודיניצולהרגו
בגניםאותםופיזרולחלקיםגווייתוביתרוהםעבודתו.מקום
בסביבה.אשד

אמצעי·לנקוטעדייןמוכנההיתהלאהסובייטיתהממשלה
בשלוהןנסתיימהטרםשהמלחמהמשרםהןהמוניים,ענישה

הממשלהשלבפניותיהםלהיפר,מידניים·פסיכרלוגיים.מניעים
לכללמחולבפומביהובטחהקומוניסטיתהמפלגהמרכזושל

לתאריועדמלחמתםשיפסיקובמידהה"סוטים",הליטאים
שורותמטרתן.אתהשיגולאוההבטחותהפניותמסריים.

נמצאור·מכן, nלאשהובררכפיוהתרחבו.הלכוה"ירוקים"
למועצתואףהממשלשלהגבוהיםבמוסדותה"ירוקים"אנשי

בכנודרהאוצרקומיסרנעצרלמשל,כן,חדרו.הקומיסרים
הו'ירוקים",עםקשריוזמן,כעבורכשנתגלו,ובעצמו

שלטונהביססהשברית-המועצותלאחרהמלחמה,סיוםעם

הסובייטיתהממשלהנתפנתההכבושות,אירופהמזרחבארצות
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ידי·~.ותלפיהמתמרידם.הליטאיםעםחשבונהאתלעררך
 ל:·רבמספרהסובייטיםהגלובחוץ-לארץ,ליסאייםממקררות
רוסים.מתיישביםהביאוובמקומםלסיבירליטאים

ה.

היהודיםקיבוץבפניניצבהל·ז:חרורהראישוניםב'זtברערת
ששרדוהיהודיםהילדיםעםלעשותמה :הגעייההניצולים

הוסתרואלהילדים ?לגרמניההוגלואונספרחוריהםואשר
להחזירםכעתמוכניםהיורובםאשרנכרים,אצלובכפרבעיר

להיפרדאופןבשוםרצולאשהנכריםמקרים,גםהיוליהודים.
להרריהם.ורקאךשימסרוםאמררהםמהילדים.

היהודיםמשפחותביןההררים,חסריהילדים,פוזרובהתחלה
לעשרותהילדיםמספרהגיעכאשרלקבלם.·ז:התנדברהניצולים

כלבית-ילדים.להקיםהצורךהתעורריותר,עודלעלותועמד
ולבית-לגן-ילדיםנזקקוהררים)להםשהיואלה(גםהילדים

עממי.יספר

בעזרתוובמיוחדבגעייה,ענייןשגילואנשיםשלבעזרתם
פרופסור(אל"מ)הפולקובניק ,סובייטייהדויאיש·צבאשל

נפתחוצבאי,בבית-חוליםגבוההעמדהשתפסוכלסקי,יוסף
רבית-גןרכןבית-ילדיםמדרכים,קשייםלאחר , 1944נסתיר
בווילנה).גםנפתחוכאלה(מוסדרתעממיספי

כהן,בדלהמנהל,שהיהלרין,רפאל :חיובקרבנההמורים

סטראשונרפרידהילין,כרסיהגב'לוין-אברמוביץ,רחלגב'
החורבן,בשנותישבהשםמרוסיה,שובהאחריגובר.וסרניה

זמן-מהכעבורבבית-הספר.כמורהחצקלסהלנהגםעבדה
שהיהגדטנר,וחיים-יהודהשיינההמודיםלצוותהצטרפו
ליבההגב'עמדהבית-הילדיםבראשלוין.רפאלאחדיהמנהל
בגדיםעצים,מזון,אספקתעלהיום-יומילמאבקנוסףסלומין.
הליטאים,טענותנגדכשעדלעמודחייביםחיואחדים,וצרכים
לדבריהם,נפרדים.יהודייםבמוסדות-ילדיםצודךבכללשאיד
הליטאים.בתי-הילדיםביןהיהודיםהילדיםאתלפזרצריךהיה
השיווכלסקי,הפרוספזרשלהפעילההלתערבותוהדוותרק
לחינוךהקומיסדיאטשלהגבוהיםבחלונותמהלכיםלו

יהודידאגעמוקאבהיברגשהליטאים.טענותנדחובמוסקבה,
המגיעאתיקבלהיהודישבית-הילדיםזה,אוהב-בריותואדם

זמן,מוצאהיהלפרקיםהממשלה.שלהרשמייםמהמוסדותלו
כדילבית-הילדיםולבואהאחראייםמתפקידיולהינתקכדי

 2בעברדה.הוראותולתתלייעץ

זן.למטרהשהוקםמיוח,דיהודיועדגםעזרלבית-הילדים
גולך-פייבוש-שרגאפרידמן,בנימין :היוהוועדחבריבין

קרלדוני,אחרוןהמהנדסילין,מאידלדין,(צבי)חידששמידט,
מנהלגאו.ויוסףדינרער"דגררביץ,פרומהד"דגב'טפו,דוד

לעבודתם.מארדמסוריםהיוכולםשדמן.משחהיההמשק
שלהחברתילמרכזהיהודיבית-הילדיםנהפךמהרהעד
ובימיהחופשיותהערבבשעותקרבנה.יהודישרידיקומץ

בית·שלהגדולבביתמתאספיםהיהודיםהיולשבועראשון
גםכאןודאוקאנטו.קסטוצ'יוהרחובותבפינתשעמדהילדים,

ומשפחתית.נעימהההרגשהחיתה

בשדהותיקעסקן-בליודזב.ד"רהגישו 1944באוגוסט 14ב"ו.

-עצמאותהבתקופתליטאיהדותבקרבהציבוריתהבריאות
תזכירקובנו,וא.סוצקברא.המשורריםהrנרםיזניםעםיחד

הקומי·מועצתליר"רבליטא,היהודיםהניצוליםשלמצבםעל

הקומוניסטיתהמפלגהשלהמרכזיהרועדולמזכירהעממייםסריס

להשכלההעממיהקומיסרעללצוותביקשוהיתרביןבליטא.

גני·ילדיסשניבליטאהיהודיםהניצוליםילדיבשביללהקים
בווילנה,ד nד·א nואנקובנהד nד·א nאעממיים,בתי·ספרושני

בערים(בתי·ילדים)פנימיותשתיוכןהוראה,כשפתידיישעם

וקרו·הוריםללאשנשארוהניצוליםהילדיםאותםבשבילאלו

 ,רילדשטייןצילההווילנאית,המורההשתדלהלכןקודםעודבים.
יהודיםליתומיםופנימיהיסדויבית·ספרלפתיחתרשיוןלהשיג

השרידיםמבעיות :שחרור"לבטי :לויןד.שלמחקרואת 'ר(
עמ'השגיח",מלחמת·הערלםבשלהיהסובייטיתבליטאהיהדויים

אוני•התפוצות,לחקרהמכוןהצואת , 2שבות" wבשהופיע ,lס

 .)-1974תשל"דתל·אביב,ברסיטת

,. 
הניצוליםהיהודיםהתחילו , 1944באוקטובר 2sח·בהתקרב

ל"אקציחהשלישייום·השנהלזכרעצדת·אבלבעריכתדנים
 • 1941באוקטובר 28ב"שנתקיימהקובנה,בגיסוהגדולה"

-40%כהיינונפש,אלפיםמתשעתלמעלהניספרזוב·ז~חיטה
אתזהדצח·המוניםקיבלהקרבנותמספרבשלהגיטו.מתושבי

הגדולה"."האקציהה·ז~ם
הגדולה""האקציהקרבנותובמיוחדקובנהיהודימרבית

אחדיםקילומטריםבמרחקהנמצאהתשיעי"'ב"פודטנרצחו
ל"פררטהניצוליםשלתהלוכת·אבלתוכננהתחילהמסלבודקה.
שלהעירוניהוועדאסרהכלולתדהמתלדאבון·הלבהתשיעי".
לקייםשונים,פורמלייםנימוקיםמתוךהקומוניסטית,המפלגה

והוכיחהיהודיםעלמדכאדושםהשאירהאיסורהתהלוכה.את
המפלגהראשיושגםעוינתבסביבהחייםשחםבעליל,להם

חי.הרזים.שנאתבנגענגרעיםהליטאיתהקומוניסטית
בית·הילדיםבבנייןעצדת·אבלבערבהתקיימהזאת,עם

קובנהיהודיהספידוהשחרורמאזהראשונהבפעםהיהודי.

מחיצהומרטיטה.מרשימהעצרתזוחיתהחגיטו.קדושיאת

הנשאריםלביןהנספיםביןזמןנאותרהבדילהביותרדקה
כולוורעדהשחיטותמוראותאתבשניתחיהקהלכלבחיים.
עיניו.לפנישעברוהזורעות,מאימת

השארבידזו.בעצרתהנואמיםבידחיהאלהשודרתכותבגם
ברליןבידההיסטורישבמאבקהרעיון,את:מיוחר 1הדגשתי

שגםהרעיון,אתהבעתיירושלים.לבסוףניצחה-לירושלים
ישאחר,אפשריאויבלביןירושליםביןהעתידיםבמאבקים

תנצח.שידו•זzליםלקרות

 .ז

היהודילבית·חילדיםהליטאיהשלטוןחוגימצדההתנכלויות
אתהשיגוהקומוניסטיםמבידישראלשונאיותכפו.הלכו

לתואנהבית·הילדים.חוסלקצרהתקופת-זמןכעבודמטרתם.
שהחוגיםהעובדה,שימשהבית·הילדיםלחיסולהעיקרית

ברית·אתלעזובליהודיםעזרואשדהמחתרתיים,הציוניים
מבית-ילדיםקבוצתת-נפ·ז: 1במסיד"הבריחו"המועצות,
שעזרהמחתרתית,ציונית(תנועה"הבדיחה"בעזרתהילדים,

שלפעולתואתרעהבעיןראובקרמלהסובייטיתהצמרתחוגי . 2
 1948בשנתיהודית.בלאומנותאותווהאשימווכלסקיהפררפ•

ניספה.הואושםסובייטילמחנה·ריכוזוהרגלהנעצרהוא
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"הבריחה"חרגילא"י).ולהגיעאירופהממזרחלברוחליהודים
גםהםייילכה.בקרבנהאנשיםמספרעםבקשרעמדובפרלין
לארץ·ישראל.מאוחריותרהגיעו

בית·הספרגםיותר,מאוחרחוסלו,לבית·הילדיםנוסף
רבית·הספרבית·הילדיםאתגםפקדדרמהגורלוהגן.העממי
תקרפת·זמןהשלטונות.על·ידינסגרוהםגםבווילנה.העממי
"המוחי·ובקרבנהבווילנההיהודייםבתי·הספרשניהיוקצרה
אשרהענפה,היהרדית·סרבייטיתהחינוןלרשתהאחרונים"קנים

בהדרגה.חוסלה

ח.

וחילופילהחזרתריפטיראציהחחחנחתם 1944שנתבוסף
אוקראינה,שלהוסבייטיותהרופבליקותביןחדרייםכואולסיך

שלהזמניתהממשלהלביןאח,דמצדוליטאהלבנהרוסיה
נחשנומלחמת·הערלםשלאחרבאירופהשני.מדצפרלין

לבעירתביותר""הטובכפתרוןאלוכגרןעמים""נדידות
פרליןאזרחיעלחלשנחתםהחוזההלאומיים.המיעוטים
שהרוסיםנזמןסובייטיים,לאזרחיםאוטומטיתשנהפכו ,לשעבר
שלשלמהשררההשנייה,מלחמת·הערלםפרוץעםכבשר,

אם :לבחורהרשותניתנהאלהלאנשיםפולניים.מחוזרת
ולהיותלחזורראםלאזרחיהולהיותבברית·המרעצרתלהישאר
אשרוליטאיםררסים·לבניםלאוקראינים,גםפרלין.לאזרחי

במקרםהישארותביןלבחורהברירהניתנהבפרלין,התגוררו
אנשיםמיליוניכמההקיףזהחרזהלברית·המרעצרת.חזרהאר

פרלין,יהודימיליוןכרבעאףרביביהםרבברית·המרעצרתבפרלין
חלזהתרזההמלחמה.בעתבברית·רמ,רעצרתמקלטמצאראשר
מפרליןחלק 1939ספטמברעדהיואשרוסביבתה,וילנהעלגם

הלבנה.ורוסיהמליטאלחלקיםנהפכווכעת
בברית·מקומרתבכמההוקמוהחוזהמילויאחרלעקרבכדי

כזאתרעהדהאוכלוסין.חילופילענייניודערתובפרליןדמ,ערצרת
בווילנה.גםהרקמה
את,רכלשלוהערכוויתחמשבותיולמהלךקשרכלבלי
דברוהרחוק,הקרובהעתידלגביוחודשים,שבוערתבאותם
שרידילקומץובמיוחדהסובייטי,לאדםוברורודאיהיהאחד
המל·אחריגםתבטל,לאהסובייטיתהממשלה :ליטאיהודי
לרובלחרץ·לארץ.לצאתלאזרחיהלהרשותאיסורהאתחמה,

לאשבליטאברור,היההמשוחרריםליטאיהודיביןהמכריע
וסביייטת.תהיהזרליטאםאגםעלצמם,ה mמניםצאד

מחדשלנכרתלהתחיליכלולארגםרצולאהניצוליםרוב
והיקרהקרובכלשלרהתררבןקבררת·האחיםעלחייהםאת

ועוזריהםהגרמניםעל·ידיבאכזריותהושמדואשרלהם,
לרגעאףלשכוחהיהיכולהגיטריהוידמניצולימיהליטאים.

הליטאימהעםגדולחלקשלשידיהםהמעציבה,העובדהאת
ברדדליטאייהדויכלנשארהרי ,לכךנוסף ?יהודיבדםגראדל
אנשיםבסביבתולהימצאללכתכבירדחףבהםשלטועלוב.

כלעלולספרליבםלשפוךירכלובפניהםאשרקרובים,
 ,יותרולאפחותלא ,אמרזהכלעליהם.שעברוהמוראות
בארץ·לקרוביםולהגיעברית·המועצרתאתלעזובשצויד
לים.מעבראחרותכמדיבותארבארצרת·הבריתישראל,

הדליקפרלין,אזרחיהמלחמהלפניהיואשרוילבה,ליהודי
עזיבתחלוםלהגשמתתקורהניצוץהריפטריאציהחרזהפרסום

יותרקליהיהשמפכליזבטוחים,היוהכלברית·המרעצרת.

לחרץ·לארץ.בלתי·ליגאליתבדרןארליגאליתלצאת
קנאהבעיניהביטואחריםומקומרתשאורליקרבנה,יהודי

באופןלעזובהזכרתלידיהםנפלהלפתעאשרוילבה,יהודיעל
התעוררהליטאיהודיבלבהסובייטית.רוסיהגבולותאתחרקי

מיתרונותליהנותזרןמוצאיםאיד ?לעשרתמה :השאלה
 ?לפרליןהריפטריאציה

יש-חיתהשהתעוררההקשהלבעיההיחידההתשובה
 ...פולניליהודיאחרת,ארזרבצררהלתקרפת·מה,ליהפך
ממשלתי,ממשרדתעודהלהשיגשצריךאמר,זהלמעשה
אחרארזהבמקרםלשעברתושבלכאורה,היה,אלמונישפלוני
יהודישלבשמולהשתמשהיהאפשרזהלצורןוילנה.בסביבת
רמינספהמהיהודיםמירשמיתיזרעהיהלאהןכישכספה,

יחדהחזרהלתבועהיהאפשרבי,דזומעיןתעודהעםניצל.
האחרים.פלריןאזרחיעם

ם.

גברה,תגמולתמררתאשרשרבים,"מאברים"מידכמצאר
לתתעצמםעלקיבלולאיש,רובלאלפיםחמשתלכדישהגיע
מועברלהיותכדיהדרוש,המסמןאתהמעונייןשלבידיו

משרדיכלעםבדבריםאישיתלבראעליושיהאובלילפרלין
חיתהזרבדרןמלהשתמשהעיקריתהרתיעההשובים.הממשלה

ידםלהישגמעבר(שהיההכסףסכרםאתלקבץהקושירקלא
המסמכיםעםליפולהפחדאלאהניצולים),מהיהוידםרביםשל

לככשליםהמחכהומהגורללשעבר)(הב.ק.רר..דהמ.רר..דבידי
ולהגיעמברית·המרעצרתלהיחלץהדחףאולםכזה.במקרה
ליפולהפחדמאשרחזקיותרהרבהכבראההיההחופש,לעולם
המסוכנתהדרןעלעלוליטאיהוידבידהנועזיםהמ.רר..דבידי
הזכרתאתלהםהמקבותהדרושות,התעודותאתלהשיגכדי

לחילופיהורעדמושבמזרמים.פרליןכאזרחימוחזריםלהיות
מותרההםבימיםוילבה.בעירהיהוסביבתהלווילנההאזרחים

"הפנייה"עםורקאןבבית·המרעצרתלעירמעירלנסועהיה
ממקרםהנסיעהעללהכבירכדימיוחדת.("קרמבדיררבקה")

שלמים.בתהליכיםכרוכהזרמעיןתעוהדקבלתחיתהלמקום,
חילופיברדןלצאתסרף·סרףשהחליטמקרבנה,יהודילגבי

יכולכאןבווילנה.לשבתרצוייותרהיהלפרלין,האוכלוסין
תהליכיאחרילעקרברגםה"מאכרים"עםבקשרלעמודהיה

בהשתמשםבקרבנה.כשבתרלעשרתלוקשהשהיהמהההחזרה,
למקרמרת·עברדהלעבורקרבנהיהודיהתחילוחרוציםמיניבכל

לאהיושםהסובייטית,הליטאיתהרפובליקהבירתבררילבה,
ומרסדרת·משקחברותמרכזיגםאלאהממשלה,משרדירק

ביותרקשהזההיהלאבקרבנה.שלרחרחלהםשהיוממשלתיים,
למקרם·עברדהבקרבנהממקרם·עברהדהעברההוראתלקבל

רקלאלהיזהרצריךכאשדםהסובייטיים,בתנאיםבווילנה.
ליציאההראשוניםהצעדיםהיובמחשבותיו,גםאלאבמעשיו,

מרשיםהיולשניאחדביותרהקרוביםאנשיםרקמאר.דקשים
איד :כגרןחשאיים,בענייניםסודרתבסררילשוחחלעצמם
לבצעורקאןושעיניורמאישאיברל"מאכר"זרןלמצוא
 ;לריפטריאציהההכנותבעתהמ.רר..דבידיליפוללאאיד jכסף
 4-3בתלמשפחהשהגיעהדרוש,הכסףסכרםאתלגייסאיד

נמצאהאחרונהלגעייהרובל.אלף 20-15לכדיבפשרת
ארבתיהםאתלנכריםמוכריםהתחילוהיהודים :הבאהפתרון

הבתיםאתלמכורההי~ותרשבס,רפ.קד.ונחיםבתיאת
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השלסרנותעל·דיייבזמנוהרלאמרהגדוליםהבתיםשכןהקטנים,
עלרשוםשהיהבית,למכרוקרשיכלהיהלאהסובייטיים.

קרובשםעלרשוםשהיהבית,למכרוכדיארלםדמ.רכר.שם
בחייםאיברשהקרוב ,קםדר·כללהוכיח,זרדךהיהשנספה,
כיורש.המוכרשלבזכותויכירשבית·השמפסעדולהמתין
האדמההריוכאןרבים,חדושיםוגזלמאדראיטיהיהזהתהליך
מוג·הםהריפסריאציהתאריכישכןלרגליים,מתחתברעדת
עלממונהשהיההמתאים,הפקידשלליבוב"ריכוך"בלים.
התהליכיםכלאתלעקוףהיהאפשר ,הרכושהעברתענייני

כליוצאיםהיודברשלבסופוהבית.במכירתהפורמליים
לעבורכדיהכסףאתשהשיג ,היהודי ;נשכריםהצידדםשלושת
והפקי,ד ;המחירבמחציתיהודיביתשקיבלהנכרי, ;לפולין
העיסקה.בהעברתיפריעשלאכידחלקואתשבסל

י·
וגות ,tהרא·הקבוצותלנסיעתהתאריכיםנקבעוסוף·סוף

בן·לילהשנהפכוהקובנאים,מביןמתי·מעסרקלפרלין.
כלהיהלאכיהראשונה,בקבוצהלנסועהעזול"פרלנים",

הכלרוסיה-פולין.בגנרלהביקורתתהליכייהיומהמרשג
האנשיםשללאושרםבגבול.הביקורתברחליהםמהלדעתרצו
התעודותביקורתוערת.לאכללהראשונותדרישרת·השלוםהיו
ביקורתעלממוניםשהירהמ.וו..דאנשיקפדנית.חיתהלא

תעודותבידושהיומילכלכלל,בדרךלעבור,בתגוהגבולות,
משפחותוגםיחידיםשאנשיםמקרים,אמנםהיוריפסריאציה.

זהדברבודדים.מקריםאלההיואךהביקורת,בעתהוחזרו

הבאות.לקבוצותלהירשםמקרבנהיהדויםשלרבמספרדירכן
שהממ·הרושם,נתקבלהבורחים,היהודיםמספרעלהכאשר

אמצעיםשוםנוקטתאינהאךהכל,ושומעתרואהאמנםשלה

להתנהגותה"פירושים"למצואהתחילוהיהודיםזה.נגד
הנפוץניחושים.מיניכלהובעוהממשלה.שלמובנתהבלתי
מבריחתהסובייטיהשלטוןמרוצהשלמעשההיה,ביותר

הגרנותבאנטישמיותמלעסוקפטוריםיהיוכךעל·ידיהיהודים.
הנאצים.על·ידיכבושיםשהיובשטחים

הליטאיםהקומוניסטיםכיההשערה,אתשהביעוגםהיר
הליטאים,הקומוניסטיםהם,היהודים.מעזיבתמרוציםבמיוחד
-היהודיםשיערוכך-האנטי·סובייטיםכליטאיםכמרחם

בליטא,הנשאריםהיהודיםמספרהאפשרככלשיקטןמעוניינים
ביהודים,האכזריותלפרעותחיהעדרתמשמשיםשהםמאחר
 .רבברצוןבהןהשתתפוהליטאיםהתושביםמקרברביםאשר
קשהבידלהחניקזאת,בכלהתחילו,והשלטונותקצרזמןעבר
ההשערותכלואתלפוליןליטאיהודישלה"ריפטריאציה"את
העובדהתהא,ר-tאיהאמיתיתהסיבהתהאאולםהררח.נשא

בעדעיכבוולאעיןהשלטונותעצמוהראשוןשבזמןהיא
לריפטריאציההראשוניםבחודשיםלפולין.לבורחהיהודים

נקפולאוהשלטונותיהודיםשלקסןלאמספרלפרליןיצאו

בעדם.לעצורכדיאצבע,

יא.

ניצוליהיהודיםאתראשונהתקףלפוליןהבריחהבולמוס
שחזרוליטאמיהודיאלהאתבהרבהפחותהובמידההביסו,

 .רוסיה-גרמניהמלחמתבפרוץלהימלטהספיקולשםמרוסיה,
נשותשרידילאס·לאטחוזרותהתחילו 1945אביבכראשית

לשטוטהוף 1944ביוליהועברואשרואשורלי,קרבנהגיטאות
הנשיםמביןרבותפרוסיה.במזרחאחריםרלמחנות·עברדה

רכל mדמ.לחהרעב,מעבדרת·הרפ,דמבחנרת·iדעבהדרנסרפ

שוחררובחיים,שרדואשרמתוכן,הראשונותפורענויות.מיני

רוסיה,צבאותעל·ידי 1945שנחשלהראשוניםבחושדים
פרוסיה.בכיבושהחראבזמןשעסקו

תקווהתמוךלליטאלחזרוימהחאלודשמחרררתנשים
אתארלגרמניה,איתןיחדטולטלואשרבעליהן,אתלמצוא
כדינכריםלמשפחותהביטובימיארחםשמסרוילדיהן,
להצילם.
ושרידיםלדאכאוהועברו(הבעליםבעליהןאחמצארמשלא

מאיותחילתאפרילבסוףהאמריקאיםעל·ידישוחררומהם
לפרלין.ויצאוה"ריפטריאצהי"בזרםאלונשיםנסחפו ,) 1945
פגשורביםבמקריםששרדו.הגבריםשלמצבםהיהשובה

לליטאחזרהדרכםוהתחילובגרמניהשוחררואשרהבעלים,
ביח.דעשוה"בריחה"דרךהמשךאתנשותיהם.אתפולין,דרך

לחכותנשארונשותיהם,אחפגשוטרםאשרהגברים,ודבאד
אתמצאוולאא t1ללילהגיעשהספיקואלהגםבפולין.להן

היהאפשרמהרהועדבמקוםרבזמןנשארולאנשותיהם,

פולניים.כ"ריפטריאנטים"והפעם-בפוליןשובלראותם
הזוהר"כ"חקופתלהיקראבצדקיכולההנזכרתהתקופה
 , 1945שנתשלהראשונהבמחציתהיהודיםבריחתבתולדות

עםכשלרכותשניבשלוזאתרבזמןנמשכולאהדבש""ירחי
יהודים-ליטאים."ריפטריאנטים"

יב.

 ;הבאותבנסיבותהיההראשוןהכשלון
החליטוגדולים,יותראמצעיםבעלימקרבנה,אחדיםיהודים

 .אחרתבדרךאלאהרגילים,המשלוחיםבדרןלאמליטאלצאת
סובייטי,טייסעםבדבריםלבואהצליחושוניםק·זtריםבעזרת
לבוקרשט.מווילנהישרבמטוסולהעבירםלהםהבטיחאשר

משרדובשליחותקרובותלעתיםנוסעשהואלהם,סיפרהטייס
רגילה"ייבלתיק.פיצח·דרןאתו.לקחתםיכולהואוכילרומניה

הסכנותמכלולהימנעלרומניהאחתיממהתוךלהגיעכזאת,
עמדהכזאתנסיעהמאו.דקסמה ,בדרךוהביקורותהאפשריות

בשעתולאיש.רובלאלףכשלושים-תועפותהוןלעלות
זו,בדרךהשתמשוכבריהודיםל-t 'אחדותשקבוצותסיפרו,

הגיעוכילקרוביהם,כתבובהםמכחבים,מהםנתקבלוו·זz.גם
אומץהוסיפואלהמכתבים .גמורבסדרוהכללרומניהבשלום

שדרכםליבם,בכלהאמינוהםלטוס.שהתכוננולאנשים,
בטוחה.

למקוםמקרבנההיהודיםקבוצתהיעוהדבשעההגיעהכאשר
במלכודתפתאוםעצמםראולרומניה,לסוסכדי·ינ.גקבע,
המסרסעלהסיפורשכלהתברר,חזרה.דרךכלללאהמ.וו..ד

הקודמותהקבוצותגםוכיהמ.וו..דשלפרובוקציהאלאהיהלא
לטוסכדיבווילנה,לשדה·התעופההגיעןעםמידנעצרו

י tאנ·כימהעצורים,כנראהנסחטוהיימכתבים"לרומניה.

אנשיםשלהאפשרככלרבמספרעלידםלשיםקיוווו..ד.המ
לדיןהועמדוהעצוריםהסובייטית.מליטאלברוחהרוציםמאלה

בימיסטאלין,שלמוחואחריארוכות.מאסרלשבותונשפטו
וממחנות·מבחי·הכלאהאסיריםרובשוחררוחרושציוב,
הקוד·מגוריהםלמקומותלחזורהורשולאהםאבלהעבודה,
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הסרב·ברפובליקותשרנותבעריםלהתגוררעליהםהיהמים.
האחרות.ייטירת

 :הבאותבנסיבותאירעחשביהכשלרן
מווילנהברכבתבנסיעההכרוכההסכנהמןלהימנעכדי

אתאנשיםכמההגרהאחרים,המוחזריםכלעםיחדלגררדנה,
רמשםבמשאירת,לגררדנהמווילנהארמקרבנהלנסועהרעיון
אמנםעלתהכזרנסיעהלביאליסטרק.המכוניותבאותןישירות

אימתגםכדאי.בהחלטהיהזהאךברכבת,מאשריותר
המ.רר..דבידינפלואחדותמשאירתקטנה.יותרחיתההדרכים

היוהעצוריםרובשרנות.לתקרפרת·מאסרנשפטווהעצורים

ארבפרליןכברישברמשפחותיהםשבניגברים,ארנשים
לבתי·ילדיםנמסרוהעצוריםילדילבראם.וחיכובגרמניה
שונים.

פוטנציאלייםמ"ריפטריאנטים"נטלוהללוהכשלרנרתשני
להחמירהתחילוגםהשלטונותלפולין.לברוחהרצוןאתרבים

הסובייטיתמליטאלצאתהאפשרויותההחזרה.ניירותבבדיקת
לאמליטאלברוחר·מכן nלאניסויחידיםיותר.קשרתנעשו

היוהלבנה.מרוסיהשיצאובאלהאלאהפולניות,בקבוצות
פרוסיהדרךלברליןלהגיעניסוכאשרבודדים,מקריםגם

גרמניה.שלהמערבייםלאזוריםרמשםהמזרחית
עדופחתההלכהלפרליןליטאיהודישלה"ריפטריאציה"

 . 1946ותחילת 1945שנתבסוףלגמרי,כמעטנפסקה,אשר

יג.

להחזיקשונים,גלגוליםלאחרסרף·סוף,מצליחיםהיוכאשר
ההכנותאתמהרלסייםצריכיםהיוהנכסף,ה"נייר"אתביד

למש·קבועביוםלהצטרףמרכביםולהיותלנסיעההאחרונות
היהלדרך,מזומניםקצתלושחסרומילפרלין.המוחזריםלרחי
לקחתהיהיכולשלאמטלטליר,אתהאחרוןברגעלמבררצריך
אתר.

לרגעכזה"ריפטריאנט"התכונןובדפיקות-לבופחדבמורא
בגבולתעודותיואתיבדקוהמ.רר..דפקידיכאשרהמסוכן,

-במקרהלומצפהמהברורהיהאחדלכלהורסיפ-ולני.
ספקהיהלאהגבול.עלמשהרשיקרה-לשטןפיריפתחבל
מזה.גרועלאאםבסיביר'יסתייםזהכיביותר'קטן

במלואנוראים""ימיםהיוהנסיעהשלנפיהאחרוניםהימים
יציאתביוםמווילנה.יוצאותהיוהקבוצותרובהמלה.מרבן

סביבאזרחיבלבושמסתובביםהמ.רר..דסוכניהיוהמשלוח
קהלאחריהחודריםבמבטיהםובולשיםבווילנהתחנח·הרכבת

נוסעשלהרגשתוחיתהמהלשערקשהכל·כךלאהמוחזרים.
אלו.מבטיםתחתבלתי·ליגאלי

בהתאםשערת. sכ·ארכהברכבתלברדרנהוילנהניןהדרן

כליאחאתרלקחתאחדכלהיהיכולהריפטריאציה,לחוזה
הנסיעהוצרורות.נילי~ת nבעןמ-סהחיהתשמפחהכלביתר.
יח.דומטעןאנשים-בקררנרת·משאחיתה

שחיתהאחרת,לרכבתלעבורצריךהיהלגררדנהמשהגיעו
עדבטחוןחסרהיה(המזרייף)ה"ריפטריאנט"לפולין.נוסעת
סרגישניאתבידיומחזיקהיהכךומשרםהאחרוןלרגע

הניירותכלעםיחדהסובייטיתתערדח·הזיהריאח :תעודותיו
עלה"ריפטריאציה"תעודותואחהאמיתי,שמועלהאחרים

האפשרככלמהרלהיפטרצריךהיהבגרודנההמזרייף.שמו
הביקורתבעתארחןימצאושלאכדיהאמיתיות,התעדוותמכל

תעודות·תערדרת·זיהרי,כמהיודעמיבגבול.בנקרדת·המעבר

בבתי·והושלכוועצבנותבבהלהנקרעואחריםומסמכיםלידה
יוצאיםהיומבית·השימרשבגררדנה.נת·הרכבת nבתשימוש

יותר.ה~החלאתזרחדרךח"ויפטריאצהי",תערדוחעםרק
באיםהיולפרלין,היוצאיםבקרונותהנוסעיםכלהיוכאשר
מאחרהגבולות.ביקורתאתלבצעכדיבמדים,המ.רר..דאנשי
כסףסכרםרקלהוציאהיהמותרהריפטריאציההסכםשלפי
למבקריהמיותרהכסףאתלמסורצריךהיהבמזומן,קטן

האמיתיים,לריפטריאנטיםתמידהיוב"מקרה"בגבול.המעבר
מוסריםה,יואשר·"מיותרים",כסףסכוימלמזוי~פים,רביעק,ר
אתקצתלרכךטובההזדמנותתמידחיתהזררב.ברצוןאותם

יתר·על·המידהיקפידושלאכדיהמ.ור.ד.פקידישלליבותיהם
הביקורת.בעת

סדיןמחזיקיםאחדיםחיילים :כךהתמרנהנראתהלמעשה
תוךהמיותר"."הכסףאתלזרוקאחדכלצריךבראשרפרוש,
סובייטיכסףשטריהצדדיםמכללנשורמתחיליםספורותדקות
וגדלה,הולכתהכסףשטרותשערימתככלהסדין.לתוך

ומרוצים.רגועיםיותרונעשיםהביקורתאנוזtיפניהולכים

"ידידותיים".יותרנעשיםגםהם

בדיקתבעתהגבולות,מבקרינהגררביםבמקריםאולם
לאפעםאףשלמרת.משפחותרכןבודדיםלהורידהתעודות,

שישארבתעודותפגםנמצאהאם :ההורדהסיבתמהנודע

קינאלאאחדאף-תהאאשרהסיבהתהא ?אחרתסיבה
ולהילוותמהקרוןלרדתצרורותיו'אתלקחתהיהשצריךבמי
המ.רר..דאנשיאל

הרגעסרף·סרףומגיעמסתיימת,חיתההגבולותכשביקורת
זוהריםהבלתי·ליגאלייםהנוסעיםפניהיוזזה,חיתהוהרכבת
לפסגתו .•.מהלבנגולהכבדהאבןכאשרזיר·ארשר,באותו

עוברתהרכבתאתבמר·עינירראהכשהנוסעמגיע,האושרהיה

-רואיםהיוסובייטייםערבדי·רכבתובמקרםהגבולאת
פרלין.אדמתעלסרף·סרףנמצאיםשאכןמובהקסימןפולנים,
ולהגיעהחלוםאתלהגשיםיותרקליהיהקירר,כךמכאן,

לים.מעבראחרתלמדינהארלארץ·ישראל

יי·
קצרזמןבפרליןהתעכבוהיהודים-הליטאיםה"ריפטריאנטים"

מאוחררמשם,לרומניה"הבריחה"בזרםנסחףמהםחלקביותר.
הונגריהצ'כוסלובקיה,דרךנדדואחריםלאיטליה. ,יותר

גרמניה.לואוסטריה,

יהודיםנודדיםאלפיעםיחדגבולותלהבריחבגורלםעלה
דגרבמהי,רטיה oארמירון,כיהדויםהתחזואשראחרים,

ואשרשרבים·ריכוזלמחברתהחורבןבשנותוטולטלושנעקרו
חיילימוצאם.לאוצרתחזרומההשמהד,שניצלואחריעתה,

//הבריחה"ליהדויבמסיררת·בפשעזרומארץ·ישראלהבריגאהד
נרומק mהבריגאחיילישוגבורתםמעשיעלליעםד.להגיע
ותקורהבשמחהליבותיהםממלאהיהרזההפליטיםביןאגדות
טובים.יותרלימים

הניצוליםהיהודיםהתגוררוואיטליה,אוסטריהבגרמניה,
יהדויהמלחמה.אחרישםשהוקמו ,) D,P ,(.דפ.במחנות

המחנותאתהאפשרככלמהרלעזובשאפרהפליטה""שארית
רצהמהםחלקלארץ·ישראל.והעפלהעלייהבדרכיולהגיע
אחרות,ולמדינותלארצות-הבריתלהגיע
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מהתיאורלקבלאפשר"הבריחה"יהודיעלשעברממהמושג
 •הבא:

נודעבודפשט,במחנהאחדיםשבועותששהינו"לאחר
עכשיועדחסומהשתיתההדרןכיהימים,באחדפתאום

הדרןהמשךבודפשט.אתבעזובבקרובוכינפתחהשוב

לווינהלנסועעמדמהאנשיםחלקלאוסטריה.הוביל
הכיבושבאיזורקוםדחיהתאשרלגראז,-והאםירת
בקבוצההיינואגולאנגלים.לאחר·מכןוהועברההסובייטי

לגראץ.הנוסעת
חזוייםלנסועעלינוההימאכןכ•יוונים'.הגעונלבודפשט

בגר·ממחנות-הריכוז'הביתה'החוזריםאוסטרים,כיהודים

בתפקידלשחקהיסלר.בשבותונגררוסולסלולשםמניה,
•יוונים'.בתפקדיאמשרקליותרהרהבלנרהיה'אוסטרים'

במיוחדיהודי,ואיזהגרמניתהיאבאוסטריההדיבורשפת

יודעאינוהגרמנים,שלטוןתחתלחיותבחלקויזtבפלזה

 ...זגרמנית
צריךאחדכלהיהובדפשטאתשזעבנולפניאחידםימים

החדיזtות,ה'תעודות'עבורדרושותהיוהתמונותלהצטלם.

לאחר·מכןאוסטרי.יהודיהואבהןהמחזיקכיהמעידות
הניירותאתלהםמסרוושםהמחנהלהנהלתהאנשיםהוזמנו

עצמית.'מ'תוצרת

מזזן,מבצרכיגדולמחסורבאוסטרהישררהיימםבאוםת
משפחהכלצריכהלנו,נאמרכ,דמשוםבלחם.במיוחד

המזרןמצרכיואתהלחםאתשתוכל.ככלבלחם,להצטייד
להכיןכדיהמחנה.הנהלתסיפקהלדרךלצידההאחרים

לזרוקצריכיםהיוהגדולים,לככרות-הלחםמקוםבתרמילים

אחרים.וחפציםמעיליםשמיכות,
עומ·הונגרהי.בירתלעזיבתךמ,ריח'ל.היוםהגעיזסף·סוף

לשכם,מתתתשוניםוצרורותהגבעלבתמרילי-לחםסים
קטנותבקבוצותחיהתההליכהתחנת-הרכבת.אלכולםבהרו

שלאכדיבכוונה,נעשהזהדברקבועים.ובהפרשי·זמן
והסוג·ההונגרייםהשלטונותשלתשומת-הלבאתלמיזtון

ייטיים.

ישכיההכרהלרווחה.הכלנשמוברכבתשהתיישבולאחר
הנמצאותמהמדינותניחלץיום·יומייםועודשהנהתקורה,
ככלאןהלב.אתהרנינההסובייטים,השפעתתחת

אי·השקטוגברהלןמבודפשט,והתרחקההלכהשהרכבת
לפנות·להבא.הדבריםיתפתחואידידעלאאישהפנימי.

נייזtארשפהלנונאמרקטנה.בתחבההרכבתנעצרהערב
הגבלולהברחתהאחרונותההכנותתיעשנהומכאןללון

ההונגרי-אוסטרי.

מתחנת-הרכבת.ק mהלאמוסתר,בביתבילינוהלילהאת
בלילה'לישון•רבבדוחקניסינובחביתכמלוחיםצפופים

הנוסעיםבידהעבירובבוקרלמחרתהקשה.הרצפהעל

בהםלשחדשווייצרייםשעוניםלקנותכדיכספים,מגבית
קשייםשיתגלובמיהדהסובייטיים,שרמרי·הגבולאת

בקבוקיםגםלהכיןצריךהיהלשעוניםנוסף .הגבולבחציית
תמידהיוהרוסייםשהחייליםדבר,-'וודקה'שלאחדים

עמ' ,היימעז"חררבעפרןגעלריף"אין :המחברשלספררראה *

109-104 , 

אלצםלהשיגהיהוcפשרבעזרתםואשראחריהםלחוסים
הרבה.

יסערתקנסיםשהילםידלגןנארמת·הרברק nאררארחי
אתלעשותייאלצווהמבוגריםלגנרלקרובלמקוםבעגלות
ברגל.קילומטרים,שנים·עשרעדעשרהשלמרחקהדרן,

ערוכיםילדים.כעשרהביניהםאנשים,כמאההיובקבוצתנו

לדרךיצאנוהגב,עלהתרמיליםעםכחיילים,בשורות
הלכנונכרי.והשנייהודיהאחד :מדריכיםשניבליווי

המלאיםהתרמיליםויערות.שדותחצינועקלקלות,בדרכים
לזמןמזמןלעמודעלינווהיהקשהדיההליכהאתעשו
לנוח.כדי

לחוהשרלנפרת·ערבהגענושעותהמכשלהליכהלארח
היהשיחשיך.עדולחכותלחורשהלהיכנסלנונאמרקטנה.

צאליהתמזגובין-השמשותבדמדומימרהיב.מראהזה

ומסתורי.שונהכהנראההכלהאנשים.דמויותעםהאילנות
הקרקעעלבשקטהאנשיםהתפרקחהקשה,מהדרןעייפים
החורשה.באפילתעיניהםונעצו

הלמשיךומכניםלוהיותלקוםעלינופקחלמגריכשהחשיד
עלינוהיהאיכרים.ביתנראהמהחורשהרחוקלא .בדרן
שעותהובאו,ביתלאותוהאיכר.שללגורןבשקטלחמוק
הילדים.גםלפני·כן,אחדות

בפאילתקצרההשייהלארתמכתנכון.בשלוםהכלביצענו
מאוחרכברהיההאיכר.לביתאחד·אחדעברנוהגורן,
אחדכלעמוקה.בשינהשקועיםמצאנוהילדיםואתבערב,
קלה.תנומהלחטוףכדיהרצפהעלשכבווכולםמשהואכל

האחרוןהקטעאתלעבורכדילקוםצריךשבחצותנאמר,
הגבול.הברחתבמבצע

לעבורדמאריםחיוקטנים,יוריםלהםהיישלאהאנשים,
ביןהמפרידיםבסביבה,גבוהיםדיהריםזרןהגבולאת

יותרמסלולנקבעילדיםעםלמשפחותלאוסטריה.הונגריה
הזאתהדרןחיתהזאתלערמתההרים.אתשיעקוף ,קל

גחל.יותרהיהבההסיכוןוגםאו·וכהיותר

אתגםהגבעלנושאיםאיד :חשוהבגעיהיבפנינוצהצ
נמצא.הפתרוןזהילדאתוגםהלחם,עםהכבדהתרמיל
עליואשרכסא·ב,דמעידמגבותמשתיתפרנובמהירות
בשניים.אותוולשאתהילדאתלהושיבהיהאפשר

אתניערורב,בחפזוןכולםקמובידוק·שתים·עשרהבשעת
לדרך.לצאתלאותוחיכוהלבישוםשנתם,מחבליהילדים
ההרים,במסלולללכתהיושאמוריםמהאנשים,נפרדנו
המחכההקשההנסיוןאתבשלוםלעבורלזהזהואיחלנו

לנר.

נוגת·באדרהאירהמלא,הירחונתיר.קראוגוסטלילהיה
בתרדמתשקערהחיתהאשרהסביבה,כלאתעמוםכסף

נמשכו,ואחריוהנכרימורה·הדרןהלןבראשבראשית.

התפת·דרכנוהאנשים.שארכלכאורחת-גמלים,אחד·אחד
שדותוכרמים,מקשאותדרךעקלקלים,בשביליםלה

מים.מלאווהנעלייםוהרטובהגבוהבעשבבוססנוויערות.
וענפים.שיחיםבידדרךלנרבשערתנונשרטונפים mהידיים

לגפרשלאשהתלדאחדרכלהמיריםבצעידםתלךורדמ.די
לאשקטים,הזמןכלהילידם :נםמעשהההולכים.אחרי
גםהיוהמישורבחלקילו.כבוגרים.דאגותגרמוולאבכר
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םיההררעלבכןרהקלרברגללהליכהמזטרפיםהילידם
 •הרדןבעשיית
עיפייםכברהיונילרגע.אףלרת,עככבליהםיד, pזרתע

להמשיך·חיים nררבנרהפיחהחזקהרזוןרוקמאדר
וללכת.

להיהלטאיותילה Mהדעשת,הםכדסללnnםידדt8ל
שהנה ,המדריךלנרהרדיעלהפזיעהברקןשכהתחיללהימוג.
יחזרוחרא .חפקידרנסתייםגםובזההגנרלאחכרבחיזנר
כפרי,לישיובשנגיעעדוללכתלהמשיךערלינולביתו
האוסטרי,בדז Mהנמצ

חשחאדכלוכח.להחליףכידלרגע,בערוונעnחוק
נפלנוםרב,מזלבבוכתזהאתזהביוכנרמיוח.דאשור
עללבררא·ערלםרהרידנרהתנשקנוועהר,צאררריעלאחד

היראשרהמדינות,אמרחןלהיחלץסרף·סרףבידינושעלה
על·דייהם.להיכבשהירשעלולותארהרוסיםשלוכרןתחת
הנמזאיםלמקומרתשהגיעלאחרעתה,כיקיררה,אחדכל

חלומואתלהגשיםירכלוהאמריקאים,האנגליםשלטוןתחת
לים.מעבראשרלקרוביולהגיע-הוברחהשניםבן

n כ,דסרונלבררןDללארירnלםש,ישחבםזחנוב.זןמגז
ההרים.במסלולהגנרלאתשחצרהאנשיםגםלהגיעהתחילו

בעתוברשמיםבמארועותהתחלקנוהשמחה.רבתהשרב
נשכחההעייפותמרומם,היהזמב·הררחהגנרל.הברחת

m א,חיתהרהגחשnoלעתיםרקחשיתהכפינלm מדואוקרת
האחרון".בזמן

גחרזואזהונאמרבובםברחוברבאלאהםוכשרם :רןכc.חתהסרח

ובהירם nלובעזולה nחזר •לא•יובליסאההיידוםהשריידםעלייתשל
 :רתוtכןעלוכרסיםהזה.הויםעדרנובשכחהשחרורשלהראשון
ובדרכיע•ןסרדעתביתובררשחהרצאת"הבריחה",באואר,•הודה

 •וכרעלים"ר"םוכריתאנילביז'
הםרבליסאהיהידוםהזורידים(ובבעירחשחררו"•לבםי , l'lלדב

ר pnלהובכןרהרמת • 2שבות,השגחי),ובלחובת·עהרלםבשלהיבייםיח

 73-55,עפי ,-1974תןןןל•דחל·אביב,ארניברםיםחרח. s:התםר



יייידב

לארץ·ישראלמליטההבריחהתחילת

שנותרולשרידיםביותרהקריסיהחדושהיה 1944יולי

הראשוןבחציו :בליסאהנאציהכיבושתחתבחייםאזעד
כלאתלגרמניהולגרשסופיתכמעםלחסלהגרמניםהספיקו

שאורליקובנה,בווילנה,הגיסאותמאוכלוסייתשנותרואלה
בארגוסס,-1הועדיולימאמצעאוילו ;רבמחנות·העבודה

המי·מחמתאולםהאדום.הצבאעל·ידיאלהמק~מרתשוחררו

אדמתעללשחרורמעסיםהידויםזכוהזמןעםהשסנירוץ
כצלליםשהגיחווצנומים,חדוריםבני·אדםאלההיו :ליסא

עדמעמדלהחזיקניסושםהמחבואים,ומיתרמה"מאלינרת"
צעירים,מאותנמהיצאוהסמוכיםהיערות iמהאחרון.הרגע

מיוצאי ,.לד.מהם,אחדהפרסזינים.בשררותאזעדשנלחמו
הדברים,אתימיםבאותםרשםבקוננה,הצעיר""השומר

הציוניהמחנהשרידישלרחשי·הלבאתכיסאוספקשללא

 :לאמור ,נולד
ולאוממוראותיוהאימיםמשלטוןשוחררנו ,אכן ... "

נוישחררמיאךנקמה.סבולבנשקשחזרנואלא ,עוד

הניבטתוהיתמותהשכולומאווירתשבלבהמעוקהמן

ואדמהשעלמכלוהזועקתרחובפינתמכל
ה, tאתזההרודפיםלנצחונותתהילהתרעותמסביב

ונימעצמנו.בורחים-ראנוותחייה,התחדשותחדוות

הקד·תקופתעבדהחלפה 1 ?מתיםמזבחילאכולייתכן
באהעותההפיצוציםרעמינזמרהמאבק,וסעדבדת

לושנותרהנפשו,חשבוןעושהאחדכלדקה.דממה

וגוברהישאתמכריעשה~יןשמגלהמיישלשלל.

 ...הדיכאון
נמוכי·אליהדהרנושוחררה,שקוננהלנומשנודע

ערימותזרחימז.בדחילזלביתוניגשאחדכל .סידזף
מתפזריםהארוכיםהצללים--שרופדתולבניםאפר

 ,אבר .הארץפניעלהיוםאזרמשתפךלאס·לאטלאס.
זהוהדגלבצוותאלחיותרגילים ,לשעברהפדסיזנים

מגלגליםביח.דנפשותינוסעודיםנפגשים,בבז.דבק

מוצאןבקודרתויהירהשיחות,כלשלסיכומןאןשיחה.
ןלאן :הואאהדיהיר,אשרונושאן

למי·הביטחוןויחידותהצבאמכותפותמוקסםחלק
 ?כךואחר-השאלהרעללהסתדרמנסהחלק ,ניהן

עדויכוליםאיננוד,בנזאך Iנראה :לעצמםמשיבים

נמשיךובלךאנהאךזז.דםדוריתאדמהעללזרזך
המת·מסבירים-המובסתגרמניהאדמתעללנקזם

הציוניותהתנעוותחבריואילו .הסובייטילצבאגייסים
 ...מחדשמתלכדים

וקיים.שרידביער,שהוקםבווילנה,חברינועםהקשר

עלאותהמעליםאיואפילובהחלסה,מאוחדיםנזלנו
 !ישראלארץ-אחתהיאהמטרההשפתיים.

 ,ביעדעודהחלזומסדהגיבוששלבתהליךהסדומיהשלב
בדית·לעומקשנמלסויהדוים.(כשצעיריםכןלפניאףואולי

עםהדרומייםלגבולותיהבעקשנותחתרו , 1941ב·המועצות

מקרם,מכללאדץ·ישדאל).משםלהגיענידואפגניססאן,פרס
 ,ביעדהתכנסוליציאה,סמרך , 1944יולישלהראשוניםבימים
במי·דונוהצידניות,התנעוותמיוצאיפעיליםקבוצות ,בחשאי

הפעלוותשאחתסוכם,היתרביןלאלתר.זודה tמרמוש
התנרנזרתשדיידליקוםתהיהמהיערהיציאהלאחדהראשונות
לאחרכיומיים-שלשוהלארץ·ישדאל.הדרניםבכלוהעלאתם

"מורת-הקובנאיהפרטיזניבגדודכמתגנבתהופיעהמכן

ומסדהקודצ'אק(וייזל)ז'קה 1דהווילנאיתהלוחמת-לכובש"

לימיםוההודאותהסיכומיםאתהציוניותהתנועותלחברי
גםזושליחותהזבדלהביאוחמקה ,השחרורשאחריהבאים

אחדות.ליחידות

זזתנעוה"הבדיחה".תנועתלמעשה,בליסא,נולדהכן
ארגןו·במסגרתהסגולייםהמרכיביםלאחדלימיםהפנה

אלפימאדת 1948-1944בשניםשהעביד ,ההמוניהבריחה

השחור,והיםהתיכוןהיםלנמליאירופהמשזאתשרידים
לאדץ·ישדאל.בלתי·ליגאליתבדרךהעלאתםלקראת

להבחיןניתןהשוברת,בצורותיהמליטא,הבדיחהבמהלך

 :עיקרייםזמןפרקיבשנילפחות
לשנה,קרובתמשך m 1944בקיץכאמורשהחל ,זןאשדה

פרטיזניםרבה,במידההיו,המרכזייםומפעיליוכשיוזמיו

כן.ומלפניהנאציהכיבושמתקופתציוניםתרת nוחבדי·מ

מןניכרחלקהבדיחה,במסגרתמליטא,יצאזהזמןבפרק

משפחותיהם.מבניונמהשםששרדוהציונייםהפעילים

אתגםוהקיף , 1946סתיועדנשנה,הואאףנמשךנישה

זהזמןבפרקובאסטוניה.בלטביההציוניותהתנעוותיוצאי

מעומקוהחוזריםהאדוםהצבאמשוחררישלמשקלםגבר

מגרמניה.מחנרת·הדינוזשדידיגםנמרבדית·המזעצות,

לאחדגםלאדץ·ישראללעלותליטאיהדויהמשיכוניזרע,
 ,לכך)התנגדואףאזהסתייגושקודםכאלהגם(ביניהםמכן
"גרמ,לקה")(עליית 195ב·דמפוליוהיציאהבמסגרתנמו

כהת·ליטאיהדוישלהניכרחלקםידועזאתעםונדומה.
לאחרמברית-המעוצותההמוניתוהעלייההלאומיתעודרות
הזה.היזםעצםעודששת·הימיםמלחמת

משרםובעיקרלפידסרם,ניתניםהפרסיםכלשלאכיוןאזלם
שנתלשלהיעדמוגבלתזהספרשלהכרונלווגיתשהמתכונת

ייוחדהאחרון,הרגעשלטכנייםאילוציםמחמתרנן , 1945
בלבדהראשוןהזמןלפרק"הבריחה"בנושאהדבריםהמשך

וסנימטיתתמציתיתבצורה-זאתואף , ) 1945-1944(דהיינו

בלבד.בודדותפרשיותואיזנור

:11-

הקברצהאנשיהחלו ,מחתרתיולקחארגוניבסירןלמודי
הסרביי·מליסאיהדויםהעלאתלממשהשרידיםמביוהיוזמת

הכיבשומןלשחרורהראשוניםבימיםנברלארץ·ישראלסית
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שחת·הביברהמשחררהסובייטיהשלטןוארהדיגםהנאצי.
לאאםלמשטר,עריינתלפעילותנחשבתזרמעיןארגנרת

בזהירותמעשיהםאתלכלכלנאלצרהםאי·לכןברגזנית.
ולהיצמד ,לגורלאחיהםהשרידים,קרמץבקרבגםרבסידורת,

שחרקםמטה·הפערלהבלב.דלרעיוןאחיהםאלזהבשלב
 :מרבהקרתצירנירתתנרערתשלנציגים ,כןעל ,כללבררילנה

מ"בית"ר",-לזרחייםהצעיר",מ"השרמר-קרבנואבא

הרחלףירתרמארחובשלבהציוני"·מ"הנרער-רזניקניסן
"בני·"דררר",הצעיר",מ"החלרץפעיליםגםרצררפרחלקם

קראררדינ·הופעלהלמעשהנוספים.ציונייםומחוגיםעקיבא",
בארגוןקיימתשחיתהמתברגתבארתהבערןציונית,ציה

הקרמרניסטיםאתכמרבןלהוציא ,בגיטרהכלליהמחתרתי
סיטואציהחיתהשעתהמרבןאחרים.אנטי·צירנייםריסרדרת

הפעילות,בתנאירבשרניעתהנרצדכמר·כןלגמרי.אחרת
במטרות.-ובעיקר

למטה·הפערלה,נדרעמוקדמיםובירוריםגישושיםמתון
ברומניהשרדהמזללמרביתכי , 1944סתיובראשיתכבר

נציגותשםשנמצאהאלאבלבדזרולאמאדר,ניכריהודייישוב
משםעלייהקיוםעלאפילרדןברציוניות.תנועותשלקבעוה

חיתהשפרליןהעובדהרלארראלוידיעותלאורלארץ·ישראל.
הדעההכריעההגרמנים,על·ידיהניכרבחלקהכברשהעידין

זה,בשלבמליטא,הציונייםהפעיליםהברחתאתלהעידף

אחתובערנהבעתצ'רנרביץ.עיר·הגברלזרןרומניהלעבר
 :הבאיםבכיווניםבפעולההרחל
עקרוניתעימם,ולוודאהציוניהמחנהשרידיאתלאתרא)

המתוכננת.הבריחהבמסגרתהשתתפותםאתומעשית,

כדי ,צ'רנרביץזרןלרומניה,הדרןאתולבחרןלסיירב)
זר.בדרןלצאתהמועמדיםאתאחר·כןלתדרן

משאביםולהקצותמתאימותתעודותשלמלאילהכיןג)
רלעת·חיררם.המיבצעלמימוןואחריםכספיים
שר·ליישוביםמהרהעדהגיערהמטהמטעםשליחים ,ראכן

בחייםנרתרהחבריםמןמילבררכדיובסביבתה,בליטאנים
שנקטרמאמצעי·הזהיררתאחדהבריחה.לקראתולהכינם
סמןרעלהתנועהמארחהלחבריםתחילהלפגרתהיההשליחים
למטרההגעיה ,לעילהוזכרהשכבררןז'קה,אישית.היכרות

מעיןפגישהמתארתרהיא , 1944באוגוסטלקרבנהמווילנהזו
 :ארעיתבידרהזו

אתלנטושלהוראותמקשיביםהםריגשת·לבמתון ... "

שאולי ,לזרןשרברלצאתעתהזההגיעושאליהעירם
אינומקשה,אינואישהמובטח.לחרףארחםתרביל
להוראהלמגע,למלה,ציפרשהבלדומהלסכנות.שראל
 " ...וללכתלקום

אתוהרחיבוואחרים,רזניקניסןנקובנהביקרומכןלאחר
יצחקימיכאלוביניהםהמקומייםהחבריםעםהקשרים

קפצ'ב·יצחק ,(יררן)גיילמאשה ,זרןלייבבשרה ,(גלבטרונק)
רוזנצררייגרחלגלאס,מיכאללרמיאנסקי,מרים(קשיב),סקי

באופןלמרכז·בריחה.קובנהגםהפכהקצרזמןתרדואחרים.
כשאורלי.הציוניותהתנרערחשרדייעםגםקשריםנקשרוטבעי

ליטא,שלהמערביבחלקהמלחמההתנהלהעידיןזהבפרק
הטרייםהמגוייסיםביןובדרום.בצפןולגבולותיהסמוךגםרכן

מה"מאלי·ושרידיםלשעברמהפרטיזניםכמהגםהירלחזית
במוסדותאחרתארזןבמידההשתלבחלקםאן , nנןת

הפעיליםעלגםפסחהלאזרתופעהרהציברריים.הממלכתיים
שהיהקובנו,אבא(כמוהבריחהחנרעחשלהמרכזיים

אלהעלשכןרכלהיהודי)ההיסטוריהמוזיאוןממייסדי
כןשעקבלמרותיחסית. ,ירחומאוחרהענייןבסודשהרכנסר

זו,בתופעהברכהגםחיתהלמקרמרח·עברדה,פעיליםורתקו
לטפסיםברחהגישהבבריחהלמעורביםאיפשרהדברשכן

המשקייםהאזרחיים,שבמשרדיםהסודיותרלחרתמרתהשרבים

יצחקהבריחהפעילשלמינויו ,למשל ,כןרהבטחרניים.
ליטא,בכל nעמעס"דעוהממלכתיתההרצאהלנציגקרבלסקי
שלרשמיותוחרתמרתטפסיםשלשררהלקבללראיפשר
חשיבותגםנדרעההזאתהבחינהמןזה.כלל-סובייטימרסד

סמירנוביץ'(ארטירםישפואברהםשללהצטרפותומררנה

הקר·במועצתבכירכפקידשכןבתנועה,לפעילותיאשפאנרב)

לוחיתההסרבייםית),ליטא(ממשלתהעממייםמיסארים
ןרשירנרת• ) nקןמ~נדירובקןת n (צרןי•חנןעהעלרבהשליטה

שללאבשעהוזאתהממשלה,שריעל·ידיחתומיםנסיעה
קצירם.בקטעיםאפילובדרכיםלנועהיהאסורכאלהתעודות
בשלי·יצאהרכבות,במינהלשעבדרזניק,ניסןהמטהחבר
מצריידכשחאר ,שבררהליזדרבנהלעירהתנעוהשלחרתה

פרםיז·קבוצתעםנפגשכרוכנההמינהל.מסעםברשירן·נסיעה

לארתהחתרוהםשגםלידרבסקי,ל.ובראשםיהודיםנים
האנשםיבהברחתמלאלשיתרף·פערלההסכימוהללרמטרה.

וקליטהמעברנרת nתלארגזעצמםעלוקיבלולרומניה,
מסירי·במיהדוצ'רנרביץ.לכרבבדרבנה, :הבריחהצירלאורן

 6ב·שיצאונוספים,נציגיםשניבידיהשליחותהושלמהמת

הפרטי·אלההיועצמה.צ'רנוביץעדרהגיער 1944בנובמבר
הצליחהאףהאחרונהררןז'קה.אמראנטש.ד"רלשעברזנים

מוסדרתנציגיעםשםולהיפגשלרומניההגנרלאתלעברו
-12בוכברארניהעלהרעלתההנחייתםלפיארצישראליים.

העלרהחיתההנראהככלחיפה.בנמלחיתה 1944בדצמבר
לווילנהחזראמראנטד"ר Iהשחרורלאחרמליטא,הראשונה

קטנותקבצוות nבמשלר 1944בסרףכברהרחלידררחררלארר
צעיריםהיוככרלםורבםרומניה.לכיווןאנשים 5-3כנרת

בדרןששרדו.משפחותשבריגםרשםרפהזוגות,ארבודדים

אנשיםביידשאויישרבתחנוח·המעבר,הבורחיםהסתייעו

בעתגליציה.ובמזרחליז mברביילרררסיה,במערבמהימנים,
הירוק""הגבולזרןהחלוץמקבוצותאחתשלמעברבסירן
הסובייטיםהזקיפים :תקלהאירעה(ר~דאןצה)הרומנילצד
מצדדבעירנערןכמרבןבנפש.לקררבנותוגומרבאשפתחו

הידהעצוריםכתריסרביןהגבלו.בהברחתהחשודיםכלאחר
אמראנטר nן :והםבליטא,הבריחהמחנרעתפעיליםחברים
 ,זימוןשרשנה ,פרגיוגיטה ,שנית)בינתייםלכאן(שחזר

שניהתעדוות.אתסיפקשבאמרו ,ישפוואברהםלדיןנניק

האמי·זהותואתלהעליםשהצליחישפדרבמירחדהאחרונים,
מתוןבמקרהזולעירנקלערכיהקשה,בחקירתםטענרתית,
שנערןבמשפט,זובגיוסהדבקוהם ...מסמריםלקנרתכרונה

שלהצבאיבית·הדיובפני 1945באפריל-19בהקבוצהלכל
הת·במולדת,בגיהד :כללרהאשמהסעיפינ.ק.רר..ךחילות

וכר.אנטי-סובייטיתתעמולהניהרלחרקית,בלתיארגנות
שהוחרמומהכספיםשרלם(ששכרםהסניגרריםטענולערמתם

לנסועכידהמתאספיםבאנשים,לראותאיוכי ,העצורים)אצל
לארץ·לעלותהרוציםבפליטיםארפוליטי,אוגרןביחד,
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" 'lli רושםלמשטר.מתנגדים-משפחותיהםעם · 1רלהתאחראל

 :םעןהואאמראנם.ד"רבלהםשנשאההגנה,בארםהשאיררב
עצמםהקריבובנאצים,שבלחמופרטיזניםהםהעצורים~רוב

ונכונותםרוחםעוזעלנפצעו.ומרביתםהמולדת,למען
אתראומהיערותובשובםארתרת·הצםיינרת,קיבלולהקרבה

ולכןגדול,יהדויבית·קבררת-אבותיהםובתיבתיהםחורבן

מחדשולהתחילקרוביהםאללארץ·ישראללנסוערוציםהם
שכניהםהריובבית·קבררתלחיותאפשררכיחייהם.את

מגואלותוידיהםהגרמניםעםפעולהשיתפוהופולניםהליטאים
תהומיתשנאהספוגהבאווירהלחיותאפשרואיךיהודים.בדם

 11 ...ןיהודיםבדםהספוגהזראדמהעל ,ליהדוי

הואכיוהכריז,הקטיגורקםממושכתחתיעצותאחרי

 ,בארגוןחבריםהיושלא ,רישפןלדיןלשחרוררקמסכים
שוחררושברעכעבורחוזר.משפםדורשהואהיתרלגביואילו

מיוחדת,שליחהבסיועלבוקרשטלעבורוהצליחוהשניים

גםהיאמקרבנה.(גינזבורג)קאפיטצביהלשעברהפרטיזנית

בעקבות ,צ'רנרביץמכלאהאחריםלשחרורבעקיפיןסייעה
ניתןספקללאחודשים.מספרכעבורשנערךהחוזרהמשפט
השראהשרידימקרבצירו"//אסיריכראשוניזרקבוצהלראות

גיסהבידיהשביח.מלחמת·הערלםבשלהיליטא,יהדותשל

רעליהצ'רנרביץבכלאשרקמהמפיתהיוםעדמצריהפרגיו
ימיני".תשכחירושליםאשכחך"אם :המלים

.. 
התנועהאתבמידת·מההאטהבצ'רנרביזהמעצריםפרשת

 ,חולה//)("הדודהאזהרהלמיברקהרזותדרומה.מליטא
כברשהיוהקבוצותפנו ,האחרוןברגעאליהםשהוברק

אחריםלאומיםרבנייווניםשל(במסווהפרליןלכיורן-בדרך

לרומניה.-קארפםרר~סדרךומשם, ,למולדתם//)"החוזרים

אנשיבקרבהתחייביותרמרחיק·לכתמערכותשידוד

ששמוקרבנו,אבאהמסה,חברבליטא.נותרושעדייןהבריחה

בכהי·לצאתנאלץ ,בצ'רנוביץהחקירותבמהלךשורבבגם

הפולני,לצבאהמתגייסכחיילמוסווה . 1944בסוףמווילנהלות
תנועתאתלרכזהמשיראחריםפעיליםעםויחדללרבליזהגיע

הנתועהציריגםלפוליועתההוסטוהדבריםמטבעהבריחה.
שהיוואחרים,מווילנההחבריםשבפניבערדדרומה.מליטא

לכירוןלצאתהאפשרותאזנפתחה ,פולניםאזרחיםבעבר
עתהנערמו ,לפרליןהרפםריאציהבמסגרתולובליןביאליסטוק

בררכםשהיו ,היתרכלשלהבריחהדרכיעלמרוביםקשיים

בהשגתהפולנית.השפהאתהבינוולאליטאילידיהגדול
פעיליהסתייעומתאימות,תעודותוברכישתבהדרכהמידע,

מווילנהחבריהםשלהמסורהבעבודתםנקובנההבריחה

חיים ,אוליךדוד ,קרפינקסרבקה :כמו ,לשעברפוליןופליטי

זייצבעקיבא ,(יצחקי)גלבטררנקמיכאל ,(גלעין)גכטל

רחלכמרקובנאים,חבריםגםנחלצוזאתעםיחדואחרים.

כמוהדרך.ובחינתסיורלשליחויות ,זרןלייבבושרהררזנצורייג
קו·עלהפעילותהושתתהעתהגםכןהראשוניםבשלבים

כשההנהגה,השונות,המפלגותיוצאיביומלאהאררדינציה
 ,הצעירהדורבניבידיבעיקררוכזוהיומית,והעבדוההתיכנון

להבטיחכידואחרים.ביילמאשה ,(קשיב)קפצ'בסקייצחקכמר
ביטחוןלתפקידיהמרותקיםלרבותלבריחה,המועמדיםשכל

הכרוכותהרבותבהוצאותלעמודיוכלואמצעים,וחסרי

כךארכךמשותפת.קופההוקמהובנסיעות,תעודותבהשגת

רובלפרלין,מקרבנה , 1945שלהוקיץהאביבבחודשייצאו
פרםי· mהביטומיוצאיהראשונים,הבריחהפעילישלרובם
האדום.מהצבאלשעברחייליםוקומץזנים, .. 
היהניתןסטיכירת,לארמיותבתנועותתכופותשקורהכמר

בתת·מליטאהבריחהתנועתשלהראשוןבשלבגםלהבחין
הקםדו.התנועתיארהפוליטילמוצאמעברוזרמיםגוונים

המיידיתלעליהבנוסףמטרותבהדגשתביטוילידיבאהדבר
מתן ) 2 ;יהודיםילדים(פדיון)הצלת ) 1 :כגון ,לארץ·ישראל

 ·למיברוצחיםנקמה ) 3 ;הנצחהמפעליוהקמתלחלליםכבדו
יציאתםאתרביםפעיליםהישהראודחואלומסיבות .ניחם

במיוחדהקשחהזרדילמהלשחרור.הראשונהבשנהמליטא
אמראנט,ד"רכגרןהבריחה,תנעותשלהמארגניםראשיעל

 .יהדוייםוהשכלההנצחהמפעליכשיקרםליאותללאגםשפעל
לצ'רנר·הבריחהבשליחותצאתולפנישירםהדברסמליואולי
בנימיו ,,,ד ,בגרקראבאעםיחדאמראנטד"רחתם ,ביץ

לשלטונותרשמייםתזכיריםעל ,סוצקברואברהםבלרדז
יהדוייםוחינוךהשכלהמוסדרתחידושבעניוהסובייטיים

 .בליטא

המשימהאתלהעבירהפעיליםהשתדלויציאתםטרםכיאם
הדבר,נתאפשרתמידלאהרינוסף,פעיליםלרובדוהקשרים

(פאררליק)שאלוזר.בפעילותריקחללפעםמדינוצררכך
הסובייטי·הגנרלדרך 1941ב"ערדלברוחשגיסהביילינסרן,

מןלליטא 1944בסוףחזר ,לארץ·ישראללהגיעכדיפרסי'
הבריחהמםהעםעקרוניתלהידברוהספיקהצבאיהשירות

אנשיאתמצאלאהבאהלפגישהמשבאאולםהשתלבותו.על

נדחתהאי·לכך .הארץאתלעזובנאלצוהללושכן ,שיחו
זרפעילותבגיןנעצרהוא :גורליבאופןבבריחההשתלבותו

הפךשלימים ,(גפן)רינשםייואבאממושכת.לתקופהונכלא
המר·באירופה"הבריחה"ארגוןשלהמרכזייםהפעיליםלאחד

צאתושלהאחרוןלרגעעדודוברראשושקרעהיהכזית,
ורצחיעםחשבונותבחיסול , 1945באמצעמליטא,החפוזה
ברית·צירן)(ארגוןא.ב.צ.חברת ,קמי:סקימינהיהודים.

בגרמניתמהמחברת 1945בסוףשחזרהקרבנה,בגיסולשעבר

הארגון,מארכיוןחלקוגילתהמולדתהבע•·רחטוףלביקור

שהיווהסיכוניםהסידוריםכלעםלבדהלהתמודדנאלצה
 .לארץ·ישראלזהיקרחומרבהעברתכדרכים
דרךהבורחיםגםהשתמשו ,לצ'רברביץהמסעבדרךכמו
מכר·משאירח,עגלות, :למיניהםאמצעי·התחבורהבכלפוליו

היוררכברת·נרסעים.פחםטעונותרכבות·משאצבאיות,ביות

 ,רכבותשלגגותעלבסכנת·נפשרתנסעושבהםמקריםגם
זרלהסתכנותבנוסףלקורן.קררןביןבמדרגותניתלראו

מזרייפרתפולניותבתעודותשימושעללהיאסרלחששובנוסף
שנאת·רקעעלהתנפלותסכנתהנוסעיםעלריחפהוכדרמה,

מחודשת.תנופהעתהשקיבלה ,בפוליוהמסורתיתיהודים
מחברתשרידיליטאים,יהודיםפרליןבדרכישרטטוזמןבאותו

קרוביהםאוחבריהםאלהצטרפוחלקםהנאציים.הריכוז

"שאריתבמחנותהשתהואחריםאךלרומניה,הבריחהבדרכי

 ..אירופה.במרכזהפליטה//
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מליטא,יהודים-300-250כברומניההירכבר 1945באביב

"הבריחה"תנועתהנחיותעל·פילכאןשהגיעו-1,500כמתרד
פנימיותבמסגרתבבוקרשטררכזרחלקםעצמם.ביוזמתאר
פראגא,ררמאנא,ריטרר,ליףאי' ,ניפרד(נוחרב"קיבצוים"אר

אררידאה·אלבא·ירליה,בערי·השדהוחלקםרעדר)מירצ'ה-רדרא
מצפרןנרםפותקברצרתשלהגיעןעםעורד.ם,רהדמאהד,

הכלכליקיומםלירם.מירםהבאיםמספרעלהוממרכזה,אירופה
מיוחדותרקרנרתהג'רינטעל·ידיסבירהבמידההובטח

לעליה,המתנהכדיתרדהארצישראלים.השליחיםשהחזיקו
מזרחשרידי"חטיבתבהקמתפעילבאופןהאנשיםהשתלבו

מטרותיהבין . 1945באפריל 26ב·בבוקרשטאירופה"
 ,בארץ·ישראליהודיתמדינההקמת :"החטיבה"שלהמוצהרות

עליההעבהדר,רתנרעתהקיבוציתהציוניתהתנועהאיחרד

חמהשאידיארלוגיה ,לציידהמקוםכאןהגלות.רחיםרלחופשית
קרבנה,בגיטוא.ב.צ.במסגרתכןלפניאחזרתשניםנולדה

שביתה,להקנהתמאוחד)חלוצי(נערדנרח"םלתנעותרהדררת

ראלהאלהבאירופה.הפליטהשאריתבקרבמםריימת,במהדי

בשררתאתולהביאהשראהשדידידורת Kלבטאניקשר
בגיטארת("הדיבארץ·ישדאלהמפולגהעבריליישובהאחדות

משותפתשפהמצאנוזהובגלליהודיםביןהתלייןהבידללא
לכלמביאיםאברהמשותפתהזרהשפהאתרביעו.בגיטר

 .") 1היהדרייםהיישובים

שבקהארצישראליים,הנציגיםעמדתלרבותשרנות,מםיברת

בןכידתרדבבוקרשט.עודחיים"החטיבה"ועירןלמעשה
לירם,מירםרהרלןת mפמבוקרשטלעליהשהסיכיו ,הסבתר

-והסובייטים ,מחדהבריטיםמצדגרברתהתערבותבשל
ברית·המרעצרת.אזרחיעלבמיוחדהיקשרהאחרוניםמאיןד.
אשררת·כניםהלקבלשזכרליטא,מיוצאיכמהנאלצולפיכך

שמרחיהםאתלשגרת ,(םדטיפיקטים)לארץ-שיראלבריטיות
נרםףממרשךלמסעהופנוהיתרכלכמעטוכדרמה.לפולניים

היחידותאזחברשםלאיטליה,ואוסטריההונגריהדרך
החטיבה-הבריגדהוביניהןהבריטיבצבאהארצישראליות

עלהאנשיםפרזרררבםיערןבחםרתן .)לי"ח(הלוחמתהיהודית
רמםטרהמטרביזיו , )("קיבוצים"מחנות-מעבדעשררתפני

פעי·למספרפ;טכדררם.בארישלדי"דררר"חררתרעדבצפון
ציבר·בעיסוקיםכאןהשתלבושבינתייםרבעלי·משפחרת,לים

ליטאמיוצאירביםזכרואחרים, ,לגולה")"חמדכז(כמרדיים
זועליה 11945שלהשניהבמחציתכברלארץ·ישראללעלות

ההעפלהבמסגרתקטנות,םפינרתגביעלכללבדרןהתבצעה
אחדל"הגנה".קשורשהיהב'לעליההמרםדמטעםהמאורגנת
(*םייטררהללוהםפינרתבאחתארצהאזשעלההמאושרים

בינוארלצ'רנרביזמליטאשיצאאלה,שררותכרתבהיה )'"ב
מפעלבשבילמיובשיםםיררתקנייתלצרוךכביכול , 1945

כררנרלרגיתמבחינהבזזרירשלהעקלתוןדרךבקרבנה.מםריים
הראשוןהברחיהבגלרביםשלדרכםאתאיפיינהרגיארגרפית

 :כאןמפרוטתוהריהיהשביח,מלחמת·העולםבשלהימליטא,
ברבר·בינואר) 18 (מינסק ,בינואר) 17 (וילנה :מ "הירב
 22 (קובל ,בינואר) 21 (בדםט·ליטרבםק ,בינואר) 19 (ביץ'

 ,בינואר) 27 (םטניםלברב ,בינואר) 23 (למברג ,בינואר)
בינואר). 21 (למברג

 ,בפברואר) 12 (יררםלבוב ,בפברואר) 1 (פשמישל :ןילרפ
 1 (רימאנרב ,בפברואר) 28 (קדרםנו ,בפברואר) 26 (זשרב

במארס). 2 (םנרקבמאום),

 ,באמרס) D (4צ'ר ,כמארם) 3 (הרמנה :םרףוטפואק
במארס). 6 (שררלירםברגםאם, ,כמארם) 5 (מףנקאץ ,א,ז·גרררד

 ,במארס) 8 (םטר·מאדה ,במארס) 7 (הלמיו :הנימור
בוקרשטבמארס), 10 (קלרז'כמארם), 9 (אררדיאה·מאדה

 3 (אלבא·ירלהיבילוי), 2 (קלח'ביוני),-30במארם 11 (

ביולי). 5 (אר~דביולי),

ביולי), 11 (לי 1$שרמבאטביולי), 7 (בודפשט :גויהבוה
 .ביולי) 12 (שנגרטהארד

ביולי). 15 (קיפל~ך 1ביולי) 15 (גוץ :ה,יטיםא

 14ביולי- 22 (מםטרה ,ביולי) 17 (טרבזייר :הליטאי

ברלד ,בארגםרט) 24 (פדראה ,בארגרםט) 15 (מילאנו ,בארגרםט)

בארקטרבר), 15-בספטמבר 15 (באריבספטמבר), 13 (ניה

ארקטרבר). 22-16 ( '"ב"פייטרר-מעפיליםספינת

 .) 1945באוקטובר 23 (ושפןרחרף :·ישראלארץ

גלמויצאיכמהגםלארץ·ישראלהגיעוזמןנאותרבערן

(באביהמרומניהישירותשעלרמליטא,הראשןוהבריחה
n ("משרכןטראנםילבניהm בגרמניה.מחנרת·הריכרזררי

שחלקםנרםפים,בריחהגלילהתארגןהמשיכוגופאבליטא
צורפת.קפריסיןגרמניה,דרךאחר·כךעלה



השואהבימיבליטאהיהודיםיישובי

וקברות·האחיםהרצחמקומות





הרצחומקומרתתאריכיהשואה,בזמןבליטאהיהודיםיישובירשימת

הקדושיםנטמנובהםהאתריםוכן

הערות:

בכוהקדוש'םמספרעל'קומדמ'דעלנוא'ן .הקה•להנןדל ) 1 (

 , 1923בספטמבר Iב·ןבליטאנערןיח'דמ'פקד·אוכלוסין .בו.:\''י

משרדשל'דסט'קה'לס.כ'טהמרכז'המכוןיג.ל·'ד'ופורסם

מכןלאחר'הוד'ם. 153.743בליטא 1ה'המ,פקדלפ' .םיטפ.:.-•מה

תנועתעלנתוניםשנהמד'לפרסםלסטט'סט'קההמכוןהמש'ר

נתוניםונו.'הג'רהפט'רות),עלתול'ד(עודףטבע' ' 1ר'נ : םינ.:.-•התו

ה'ההשואה תנ.:\'בה'הודיםשלהכולל'\:.מספרםמלמד'ם.אלה

עלתהמל'טאהיהודיםהג,רת . 1923 תנ.:.-·בשה'המספראותוכמעט

קטןה'ה 19 39 תנ.:\'במספרםכ'א'פואוי'תכןהטבע',הר'בייעל

 . 1923שבשנתמזהבמקצת'ותר

שםאתהנושא בו.:\''יבהיהודיםכלול'םמקומות·הי'שובבכל

החלוקהאתתאמרלסטט'סט'קההמכוןפרסומ'המועצה.

במועצותמחוז.עיר,מקומ'ת.מועצהטא:'ל ל.:.-•האדמ'נ'סטרט'נ'ת

הואהמופיע Dד' 1ה'המספראחד.ממקום·י''\:.וב'ותרה'ומיותוהמק

קטנים.ביtישרביםבעיקרמדוברהמועצה.לכלכולל

עםמידהחלןוהרצחהפוגרומיםההמדנ•.הרצחדמקםוחאר•ך ) 2 (

עונויהודיםאלפילנרית·המועצות.גרמנ'הפלישתעלההודעה

קבוצותאויח'דיםשלקבריהם .הגרמניםשהגיעולפניעודנרצחוו

אירעומקוםבכלאולםיהודים.היובומקוםבכלפזוריםקטנות

אתכליללחסלבמטרה ,מתוכנניםמרכזיים,יותרמעשי·רצח

שבוצעוישאחדב,וםבוצעההמוניוהרצחישהיהודית.הקה,לה

ימי·זכרוןלעצמםקבעוממקומות·היישובהשרידיםימים.בכמה

עדויותמשוישהתאריכיםלקביעתכבס'ס .אחידים('ו:~רצייטן)

יהמונ"טבחבספרשפורסמהקברות·האחיםמת,ורשהשר'ד'ם

 .) 1973 , 1965וילנה,כרכים, 2(בליטאית,בליטא"

נרש•מה:ההערןח ) 3 (

l [בהר·ציון,יישוביםיוצאישהקימומצבות-השראהמרתףא
ירושלים.

l [2ה·ע"מלחהלאחרבנהרבקבבית·הכנסתשמש-·שוחטי.ב , 

מלחר·הן:tירצייטן.העתקעמווהניאארצהעלהאשר

 .קברות·האחיםרשימת-בליטא")המוני("טבח .נ.ה.ט ]ג[

גורל

ודת uה,בוה-אח•םאתוההמוניהוזחומ,וםתאויןח:,~לח-:יישוב

מבחם·אבי"ז :אה iהשבמרתףאבסאנושהאבסאנושה ) 25.8.41 (תש"אלואלב· 680אבל
) 10.8.41 ( 

מהעירק"מ 2ראשה,•עראוסיאן ) 29.8.41 (תש"אלואלר 222(אלובסה)בסהואו

הועברוהקדושיםעצמותמהעיירהק"מ 3פאשילווה,יעראוז'וונס ) 30.7.41 (תש"אם·אב nמנו' 173אוז'וובס

לבית·הקברותמפאשילוהר

 .בווילנההיהוד•
העירוניהגןז·אגר ) 2 . 10.41 (תש"בתשריי"א

ווהפאשיליערוובס'אוז ) 8 . 12.41 (ב"תשכסלוי"ח

א"תשאלולי'שדחס:לפימהעירק"מ 2ראשה,יעראוסיאן ) 31 . 7.41 (תש"אם·אב nמנז· 2485סיאןוא
 :השואהבמרתף ;) 31.8.41 (

 ) 9.7.41 (תמוזד'"

מהעירק"מ 2ראשה,יעראוסיאו ) 7.8.41 (א"תשם·אב nמבד"י

מהעירק"מ 2ראשה,יעראוסיאן ) B.29 . 41 (תש"אאלולר

תש"אאלולכ"דס: nשולפי ,מערבית·דרומיתק"מ 6 ,יערואסייד ) B.29 . 41 (תש"אאלולו'פיבהוא

 ) 16.9.41 (אי·קלגוהכפרליד
היהודי·הקברותביתלידייק'מז ) B.9 . 41 (תש"אם·אב nמבס"ז 360אוקמיאן

בקסרקסיניםר,יהעבמבואותיעראליסה ) 12.8.41 (תש"אם·אב nמבי"ס 399אוראן

17 (תש"אם·אב nמבד"כ האגםביומרציגקונאי,יעראוראן ) 8.41.

נת·הרכבת nלת

9.9 (תש"אאלולי"ז מהעיירהק"מ 1.5 ,יעראוראן ) 41.

מהעירק"מ 2ראשה,יעראוסיאן ) 29.8.41 (תש"אאלולר 551אושפול

ק"מ 15כ·אבסלאייפס,בקירבתאז'רנ• ) 26.8.41 (תש"אאלולג' 1329רב'·זרסיי·אז

דאגוצ"יביערמאז'רני,

גדתעלמהעיירה,ק"מ 2אייראגלוה ) 3.9.41 (א"תשלואל א"' 462להואייראג

הדוב'סהנהר

מהע•רמ"ק 2ראשה,יעראוסיאן ) 29.8.41 (תש"א,.אללוסרדהיא•נסוריק·ר

ו•לבהל-אל•והרחובותפינתאליסה ) 23.6.41 (א"חשןוס'ח"כ 1730לא•סה

בקסרקס•ניםהעיר,במבואות•עראליסהתש"אאלול · n-אבמנחםכ·

) 13-31.8.41 ( 

בקסרקסיניםהעיר,במבואותערילאיסה ) 9.9.41 (חש"א!אלול"'

הליסאיתהאבציקלופד•הראהידעולבחיוכולאלכסנדר 1941יונ•ובוללאכסנדר
 41ע· , 1חלקהקסבה,

סלז ) 14.8.41 (א"חשם·אב nמנכ"א 199לאסיוcד

ג'רלו'א'סלז ) 30.8.41 (תש"אאללוז'
מהעיירהק"מ 2כ·חורשה,אלס•אד ) 24.12.41 (חש"בסבתד'

נש'ם)מלסז,(הובאו
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נלרד

תוו IIה קכרהייא-rזםאתר ההוכוניהוזחוקוברםתאר•ו הקלהה ה"שוכ

פאז'אמיסיער 1t 1נסt לייפס נסלוcייפס K ( 367 K (26.8.41תש"לוcלדג'

הישןבית·המדרששלידהרחבה וcנ•קשס וcנ•קשס 1748 1941יולי•דני-תחליתםרף

כ 1tמנםח·'ד :השרוcהבמרתף מהעיירהוcחדק•לרמסר גKיקשס  ) K (28.7,41תש"מנחם•וcבד'
 29.8.41 .ה.ב.לפים .) 28.7,41 (

מהעיירה,ק"מ 3רארניקוc•,יער סרקו נשיקר K 342 ) 30.9.41 (תש"בתשר•ס'

האגםשפתעל סרקו)(מחח

ק"מ 5רלניאדרבה,חורשת רוcק•שרק -130כ Kתש"מנחם•וcבכ"א-כ"ב וcנ•שרק

מראקישדק רןcק•שקר)(מחח ) 14-15.8.41 (

K cבלו  ) K (25.8.41תש"לtlרלב'

אנסוcנשרה בוcסרק וcרז'ררליק• K ( 222 (14.9.41תש"לtlלדכ"ב

מהזיירהק"מ "2כחורהש, ברכס ברכס K ( 153 (17.7.41ת'ש'תמחכ"ב

מהזיירהק"מ 2כ·חורשה, ברכס  ) K (27.8.41תש"לtlרלד'
פ•ברניה רילקרמיר ברגרלםוcרר•שקר ) K (5.9,41תש"לוcלדי"ג

םנדכnוcבכ"חשדחס:לפי בקםרקס•נ•םהזיו,במברוcרתר Jי K ליהס בסררימוcנז K ( 948 (12.8.41תש"מנחם•וcבי"ס

גברים. ,) 21.8.41 (

לוcלרג'ס: mשלפי בקרםקסניים ,ר• Jהבמברוcרתיזר לtlיסה  ) K (21.8.41תש"מנחם·וcבכ"ח
נשםי. ,) 26.8,41 (

מהזיירהק"מ 0.5 בסררימוcנז  ) K (9,9.41תש"לרל ltי"ז

כפוי.ןשכרוחונכרוcה זיזר Kל בידד

במר•מcaפלרוcר

פיבדניה ירלקרמ•ר ברלניק K ( 237 (5.9.41תש"ללד lt ג''"

הזיררנ•הגן ז'וcגר "'' lt •ין ) 2.10.41 (ת'ש'בתשרtבזילו

בזיר בסקר סברק K ( 88 (16.9,41תש"ללד ltכ"ד

הזרבררהקוסזו•םזומרת 1t 1יירt ,םםנ:ד,ק"ם 2גלרה בסיגלוה בסיגלוה K ( 83 (27.8.41תש"לוcלד'ד

הלםחםהוcחר• J הדרבים:דגדתל

מהזיירהק"מ K 5 . 1תש"לוcלר '"ס.ה.ב.לפי קרקר בייםיגרלה K ( 106 (5.9.41תש"וcללרי"ג

) 2.9.41 ( 

ההיודיב•ת:ד-קבררת ביוד ביוד 1807 1941-וcרגרםס•רני

םנםn·וcבכ"ר :ס mשלפי מהז•רק"מ 3,5וcרסםרררה,•זר בירז'  ) 8.8.41 (תש"אםנחם·וcבס"ר
) 19.8.41 ( 

מהזיירהק"מ 0.5 ברסריtaמנז ברישסוcן ) K (41 .9 .9תש"לtlלר Tי"

ז:ד•רלשהופרנ•נקזה פרי-ן לבבירישרק K ( 507 (27.8.41תש"לtlלר'ד

זנירקםרקס•ן מרימKפלר  ) K (1.9.41ת'ש'לוcלד'ס

למדיקיהשתבררלהניחיש יזזר Kל •זזר Kל ברסשיז 87

םשוכרוחו

ric מ•זד גוcררה 17

מהזייר:דק"מ 2 גדררביז גרדרביז K ( 421 (7,8,41תש"םנחם•וcב'י'ד

פיברנ•ה ר•לקרמיר  ) K (5.9,41תש"לtlלרי"ג

ק"מ 1.5במרחק קררק גדדדרן K ( 103 (5.9.41תש"לtlרל'י'ג

מהזיירה,וcחדקילרמסר גרלדר:דר גלדרררה K 311תש"וcלרל •י-ה'

J ים•הנהרשפתל ) 28.8-2.9.41 ( 

קלוcיפהדרח' גררז·ד גררז'ד lt ( 1049 (24.6.41ת'ש'סיןרכ"ס

לקלובדרן ,ר•זוcזי•זר 1tתש"תםרז ' Kס: mשלפי גררדד  ) K (14,9.41תש"לוcרלכ"ב
) 26,6.41 ( 

ג•רסיגלד:ד ,מרםייןק"מ-o 1כ:דזיי:דר,בתבקיר ג•רסיגלדה K ( 270 (21.8,41תש"מנםn•וcבכ"ח

קררפשיקרהכפרליד

פ•ברנ•ה ירלקרמיר גלרארן K ( 473 (5.9.41תש"ללד K ג"•

ההיודיהקברותבית גררזד גררזד K ( 150 (6.8.41תש"מנחם•וcבי"ג

הז•רגן ז'גר '" lt •2.10.41 (תש"בתשר ( 

ק"מ 1 . 5במרחק קרדק גרינקישרק K ( 235 (5.9,41תש"לרל K'י'ג

ממנהדרומיתק"מ 1 • 5 שוcקי גרישקוcברד K ( 92 (16,9.41תש"ללר ltכ"ד

דוcרג K 363תש"ללר ltתחילת

הקםרקס•נ•ם וcליסה  ) 41וcרגרסם(םרף

רידזגירזיר וcליסה  ) K (9.9.41תש"לרל K Tי"

הזררהדשלהפרסרקרלרלפי •זזר Kל דוcרין 25

וים 1tהנפשזילחקרהמיוחדת

יהדוים 11במקרםרוחונ

 .משפחדת) 8 (

ן 1tרסי 1tמק"מ 2רוcשה,זיר וcרס•אן דבייק K ( 175 (29.8.41תש"לרל lt'ר
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רותהט ~כר:ו-איחםאתר :יז:ונרנב•הרהבר:,סםרתאר•ו ה:,ל:וה ה"זירכ

פ•בונה- ,י,,קומ•ר דוב•נ•ק ) IC (5.9.41 "חשל\)לו ג'"

דוcגזר'"•גור l( •ז'רנ דרס•אס IC ( 704 (26.8.41 "חשלוcלוג'

מקרקומ"ק 1.5 קררק דסנרבח IC ( 204 (5.9.41 "חשל\)לו ג'"

אן•מדרבמ' l()(Jכ"•גורח' Kפ דרב•אן דרב•אן 601 ) 29.6.41 (חש"וcזבzרוזד

מדרביוcןחד Kקילרמסר דרב•אן IC ' לו(t24.8.41 "תשל) IC ( 

 " Pר"נ"הכפרל•ד
בכירוןן Kמדרב•מ"ק 2.5 דרב•אן  ) 22.9.41 (תש"בהשנהראש

קשרז'יוcילכפר

קרמנזלויגור ססרוcשון דרשרנשיוק ) IC (15.8.41תש"מנחם·וcבכ"ב

ה•הודיהקברותב•ת דרשונ•שרק  ICתש"אללו "-ה'

) 28.8 - 2.9.41 ( 

מפרסבלוק"מ P, 5 .4ד" lC'T•ןור פוסבלר בולנ•ק Kו IC ( 441 (26.8.41תש"לוcלוג'

ה•הדריב•ת·הקבררת מוcז'"ק וגר 102 ) 9.8.41 (תש"וcם·אב nמנז"ס

לסמ•ל•שרקוכoוךגויר,ח• Kפ סמ•ל•שוק 6 (תש"בתשר•ס"ו רר•ה 304 ) 10.41.

ו•שרב•וcן לסז ורדנה IC ( 823 (16.7.41תש"תמוז K "כ

•cג•ררל•ן סלז 31 (א"תשלוcלו 'ח .8.41 ( 

לס•וcד Kמכקילומסרחורשה, וcלס•וcד 12 (ב"תשסבתד' .41 . 24 ( 

מקלםמ"ק 2 קלס גרבה•ו 118 ) 29.7.41 (תש"אם·אב nמנה'

הגוירגן ז'גר  ) 2 . 10.41 (ב"תשתשר• )1 "'

א"חשתמוז 'ח :ס mשלפ• תחנת·הרכבתגז"' ר•דרקלה 24 "תשתמוזכ"ס .7.41) K ( 221 ר•דרקלה

) 5.7.41 ( 

ה•הוד•הקברותב•ת ו•דוקלה  ) 22.8.41 (תש"אם·וcב nמנס"כ

פ•ברנ•ה ר•לקרמ•ר ו•ד•שרק ) 5.9.41 (חש"אאלולג'"

שה Kר•גור אסו•וcן ו•דרן IC ( 367 (7.8.41תש"מנחם•אב ד"•

הגהדגול ,פרןשלהזפרנ•בקצה פרן 26.8 (חש"אלוcול 'ג  ר,, .. , 87 ) 41.

הנ'ימןשלהשמלוc•ת

גרוסהנהרגולגרוסהחורשת ו•לון ו•לון 355 1941•ול•

גרוסהנהרגולגרוסהחורשת ו•לון  ) 3.9.41 (תש"אאלול )1 "'

הקסרקסיןמסורח ו•לקוב•שק חש"אם·אב nמנ 'ד-'ג ר•לקרב•שק 3206

) 41 . 7 . 27-28 ( 

הקסרקסיז mמסו ו•לקוב•שק  ) 24.9.41 (ב"תשתשריג'

הקסרקסיןמסורח ר•לקוב•שק  ) 13.10.41 (ב"תשתשריכ"ב

פיבוניה•גור ו•לקומ•ר ו•לקרמ•ר IC ( 3885 (4.7.41חש"תמוזס'

הסוהרב•חשלעזרמשק ו•לקומ•ר  ) K (10.7.41 "תשתמוזס"ו

פ•בוניהיער ו•לקרמ•ר  ) IC (1.8.41 "חשב Kמנחם·ח'

פ•בונ•הערי רלקרמ•ר  ) 19.8.41 (חש"אם·אב nכ"ו~נ

פ•בוניה•גור ICחש"לוcלו 'ח :שרחסלפ• ר•לקומ•ר  ) K (5.9.41 "תשאלול ג"•
) 31 .8 .41 ( 

פ•בונ•היגור רילקרמ•ר  ) 26.9.41 (ב"תשתשר•ה'

ראגמינישקיסהכפר רלקי רלק• 829 ) 15.7.41 (א"תשתמוז 'כ

פקרקלהיער K "תשלוcלו ICי" :ס mשלפי ר•לק•  ) 28.8.41 (א"תשאלול 'ה
 Kחש"אללוכ"ד :) 3.9.41 (

) 16.9.41 ( 

ר"נוסה •א•'שארדוו•זהכפר 20.7 (חש"אחמתכ"ה וינוסה 348 ) 41.

סוcורר•ג·לג•שיססרבדרך

ג•רןcנא•יגור ו"נרסה  1941ספסמברסוף

בררזרזישק•חורשת ידבררריסוק ר•סרק•דבור 297 ) 5.7.41 (א"תשתמוז 'י

רארניקאי•גור סרוק  ) 30.9.41 (ב"חשתשר•ס'
ויסרקידכרר •החירדהקברותכ•ת  ) 14.12.41 (ב"תשכסלוד"כ

היהדר•הקברותבית ר•סקוידכרר  ) 4.2.42 (חש"בשכס 1 "'

ברסימקמ"ק 2החלו,בררות ק•ברס ו•רלבן·ק•ברס 2547 ) 10.7.41 (חש"אתמוזס"ר

מררירלבןק"מ 1.7 ו•רלבן  ) IC (29.7.41 'ח'שמנחם·אב 'ה

מרוירבלןק"מ 1.7 ויובלן 11חש"לוcלוס''י . 9.41) K ( 

ו•שסינז .סחנח·הרוחל•דשזרח וישס•נז 222 ) 14.7.41 (חש"אתמוז ס"•

מהאגם 'מ 700

דאובה '"גזהגו"רהמשדוח 'מ 600 ר•שסינז  ) IC (9.9.41חש"אלול 1 "'

קסק•שרקהכפר לזד" .3 (חש"במרחשןו ג"• 11  ""ש"ו 516 ) 41.

קרפישקוראה רשינסה 188

ה•הדר•ב•ח·הקברות •גלוה'רנדז ונח'יגלוה 335 ) 3 . 7.41 (א"תשחמת 'ח



אסלי דרתהי 484 

גרול

תוי IIה קבוה-אחיםאתו ההמוניהוזחומקרסתאויד הקלהה היישוב

תש"אתמוזי"גם: mשלפי יזרעלא רנדז'יגרלה  ) 17 . 7.41 (תש"אתמחכ"ב
) 8.7.41 ( 

מערביתאחדקילרמםרברדק,יער רנדז'יגרלה  ) 31 . 8.41 (תש"אאללו 'ח
מררנדז'יגלוה

היהודיבית·הקבררת מז'ייק קושבה 497 ) 5.8.41 (תש"אמנםח·אבי"ב

יזרעלא ררז'אן ן Kררז' 259 ) 16.7.41 (תש"אתמח Kכ"

K םריפקלניסחחת ררז'אן  1941ספטמבר
היהודיהקברותבית ושקי שוקי 267 1941ילוי

מפרסבלרק"מ 4.5!'אדייק,עיר פרסבלר  ) K (26.8.41תש"אלולג'
לעירסמוכהחורשה ז'אגר גר Kז' K ( 1929 (25.6.41תש"סירןל'

החדשהבז'אגרהקברותבית ז'אגר  ) 26.6.41 (תש"אתמחא'
העירגן ז'אגר  ) 2 . 10.41 (תש"בתשרי Kי"

סילייב Kרתעלות Kתש"לKלרדשרחס:לפי קרשידר !'ולסה 1067 ) 28.8.41 (תש"אלKלרה'
) 27.8.41 ( 

מסמילישקרמ' 200העיר.שיפולי סמילישרק  ) 6.10.41 (תש"בתשריס"ר

צפוניתק"מ 3 ,ססראשןרחורשת ז'זמר !'זמר 1205 ) 27.8.41 (תש"א,,אללו

מז'זמר

ארסליייבתעלות קרשידר  ) 28.8.41 (תש"אאללוה'
היהודיהקברותבית מז'ייק !'יזיק K ( 799 (3.8.41תש"ב Kמנחם•י'

היהודיהקברותבית מז'ייק  ) K (9.8.41תש"ב Kמנחם·ס"ז
העיר,ממרכזק"מ 2 קיידן דיים 110 ) 28.8.41 (תש"אלKלרה'

סמילגהנהרשלהשמאליתבגדה

רילישיאיהכפר'ע'ימדיימלק"מ 2 ז'יימל ז'יימל K ( 378 (8.8.41תש"מנחם·אבס"ר

הכפרע"ימפלרנגיאןק"מ 2 ז'רן '!רן K ( 174 (23.7.41תש"תמוזכ"ח

ירבאישישקס

היהודיהקברותבית חוויידן חרריידן 394 ) 29.6.41 (תש"אתמוז ,,

סוביןיער שילל  ) K (16.9.41תש"אלולכ"ד

סיבוניהעיר רילקרמיר ן Kסררי K ( 91 (5.9.41תש"לKלרי"ג

גיררליאי סלז סורר 102 ) 30.8.41 (תש"אלKלו '!

ם·אב nמנג'השראה:מרתף הכפרע"ימסרוריגאחדק"מ סררריג סררריג 1791 ) 2 . 7.41 (תש"אתמחז'

רירברסאס ) K (7.41 .27תש"

הכפרע"ימסררריגאחדק"מ סררריג  ) K (3-10.7.41תש"תמוזח'-ס"ר
רירברסאס

מערביתצפוניתק"מ 6ביער סררריג  ) 16.9.41 (תש"אלרל Kכ"ד

מסררריג

דאגרצ'יייער K ז'רני סררמרנם ) 26.8.41 (תש"אלKרלג'

היהדויבית·הקבררת מז'ייק סירקשלה K ( 119 (9.8.41תש"מנחם·אבס"ז

ראנאייער סלז ) 14-15.7.41 (תש"אתמוזי"ס-כ' לסז 1648

רישרביאן )לסז K (15-17.7.41תש"תמוזכ'-כ"ב

גיררליאי סלז  ) 30.8.41 (תש"אלKלרז'

לסיאד Kממ' 800-900חורשה, אלסיאד  ) 24.12.41 (תש"בסבתד

ראשהעיר Kתש"לרל Kה'השארה:מרתף ן Kארסי סוגיך K ( 477 (29.8.41תש"לKרלר'

) 28.8.41 ( 

הנהרשפתעל סרישיק סרישיק 335 1941יולי

עהירגן ז'אגר  ) 2 . 10.41 (תש"בתשרי Kי"

פאירסס פרניבז' סרשקרן K ( 424 (23.8.41תש"מנחם•אבל'

לרקישרקכנראההעוברו .מידעאין ירז'ינס 55

מפרסבלוק"מ 4דייק, Kז'חורשת פרסבלו ירנישקל 162 ) 26.8.41 (תש"אאלולג'

גרלה Kייר Kרין Kירסררביןבדרך ירסרראין K ( 341 (28.8-2.9.41תש"אלול 'י-'ה

היהודיביתה-קברות יררבררג יררבררג K ( 1984 (7.41 .3תש"תמחח'

לרסייןבדרךמיררבררגק"מ 15 יררבררג  ) K (7.41 .21תש"תמוזכ"ר

י Kקלנאנהכפרע"י יררבררג  ) K (1.8.41תש"מנחם•אבח'

מיררבררגחד Kק"מברנצ'ין,עיר יררבררג  ) K (4.9.41תש"ללר Kי"ב

מיררבררגאחדק"מברנצ'ין,יער יררבררג  ) K (1 •. 11.9תש"לKלרי"ס

ליזנהפראןביןבדרך יזנה תש"אמנחם·אבכ"ג-כ"ה יזנה 286

) 16-18.8.41 ( 

העירבמבאורתבקסרקסינים, אליסה  ) K (28.8.41תש"לKרלה'

ק"מ 65ססרזדישקס,הכפרבקרבת יזנה  ) K (3.9.41תש"אללו Kי"

מהאגם
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ותו IIה ;,כרה-א'!וכואת ה:דובת•הונחוס;,וםתאיו•ד ה;,הלה הי'שוכ

ה'הוד•ב•ת·הקברות 'לרק •לרק 408 1941גוסס m-•ול•

ג•רא•סה•ער 'נובה 'גובה 2722 ) 12.7.41 (תש"אזומת!'"

מ•נובהק"מ 1 . 5 .מגםח·אב ג"•-ב"• :שוחסלפ• 'נובה  ) K (14.8.41תש"מנחם·אב Kכ"
אב·מגםח 'כ :השואהמרתף

מ•גובהמ"ק 1.5 •גובה 28.8תש"לואל "-'ה - 2.9.41) K ( 
לקרבנהבדרןמ•גובה,ק"מ 2.5 - 11תש"אלולכ'-ס"' 12.9.41) K ( בהו•ג

:V "' אוז'וסאל•סהכפר

מ•ג•שוקק"מ 5לקאשו•ס, 1'•ער •נ•שוק •ג•שוק 1137 1941אוגוטסתח•לת

מ•ג•שוקק"מ 5ו•לקאשו'ס,•ער •ג•שוק  ) 27.8.41 (חש"אלאלוד
'אגרזברהע•בגן אגר'ז  ) 2 . 10.41 (תש"בחשד• )1 "'

ג•רלו•א•סלד ) 30.8.41 (תש"אלאלו ' 1 305לו•קובה

לKלוד"כ :ס mשלפ•ו•שוב•אן)סלז 15-17.7.41 (חש"אתמוזכ'-כ"ב

גדו•שק•סכפר ,ק•גמלקואחדק"מ לוקג•ק לקוג•ק 513 ) 23 . 7.41 (תש"אתמוזכ"ח
ג•רול•א• סלז  ) 30.8.41 (תש"אלאולז'
מלKסא'דמ' 900--800חורשה, אלס•אד .24 (תש"בסבת 'ד 12.41 ( 

משאק•ק"מ 1 . 5 שאק• לוקש• K ( 42 (13.9.41תש"אלול K "כ
הכפרל•ד ,מלזד"אחדמ"ק לזד" לזד" 1141 ) 3.11.41 <חש"בשןו nמר· ג'"

קסק•שוק

לל•גוסמזרח•ת•קוגא','ץ•ער ל•גום ל•גום 240 1941•ול•תח•לת
לל•גוסמזרח•ת ','ץ K•וקג'ער ל•גום K 1941•ול•מזע 

ה•ערפאת•ל•גום, ל•גום  1941בשנתשג•המחז•ת
פאדוב•סההכפרבקרבת ל•דוב•אן תש"אם·אב nמגכ"ב-כ"ג ל•דוב•אן

) 15-16.8.41 ( 
הקסרקס•ג•םמסרוח מר•מפול ל•ודוו•נובה 85 ) 1.9.41 (א"תשאלולם'

ה•הוד•ב•ת·הקכרותבקרבת ז'"ק Kמ וכה' Tל" 127 ) 9.8.41 (תש"אם·אב nמגם"ז
ה•הדו•ב•ת·הקברות ל"פון ל"פון 153 ) 11 . 9.41 (תש"אאלול ם"'

ה•הוד•·הקברות nב• א"ש'שוק 24 (תש"בתשר• 'ג .9.41 ( 
ה•הוד•ב•ת·הקברות ל"פון  ) 26.9.41 (כ"תשתשר•ה'

•הוד•עםשנרצחותכן' מ•עדא•ן ל•ל•ון 63

א"תשאלול 'ב·ואוט•אך

) 29.8.41 ( 

אן•אוט'הוד•עםשנרצחו•תכן K מ•עד'ן •נגמ•אןל 80
 ) 29.8.41 (חש"אאלול 'ב·ו

ה•הוד•·הקברותב•ח ל•גקובה ל•גקובה 625 ) 30.6.41 (חש"אתמוזה'

מל•גקובהק"מ 4 ,')ן'' i•ורגוהר ל•נקובה  ) K (7.41 .3תש"תמוזח'

מל•גקובהמ"ק 5אםקאז'•ונא•,•ער 7,5,41 • 1 5.8.41 :.ב·ם.ה.ב ל•גקוכה  ) 23.7.41 (א"תשתמוזח"כ

ה•הוד•ב•ת·הקברותבקרבת מאז'"ק לזקובה ) 3.8.41 (תש"אם·אב nמג ''

"ק'מאז  ) K (9.8.41תש"מגחם·אבם"ז

לפלוגג•אןמד•נג•אןב•ןב•ער מד•גג•אן מד•גג•אן 1941•ול•

•ס•הגדתעלמגולדווהאחדק•לומםר גודלווה 28.8 (א"חשאלול ·•-'ה - מוורוםש ) 2.9.41

פ•בוג•ה ו•לקומ•ר מוסג•ק 351 ) 5.9.41 (תש"אאלול ג"'

ה•הוד•ב•ת·הקברות מז'"ק מז'"ק 771 ) 3.8.41 (תש"אמגחם·אב ,,

ה•הוד•ב•ת·הקברות "ק' Tמ  ) 9.8.41 (תש"אם·אב nמגם"ז

שקוד "ה"שאול•סם•םמועדוןשקו,ד מ•ס•אד 175 1941•ול•מחז•ת

ה•הוד•ותר·הקב nב• קרם•גגה  1941•ול•סוף

מזוההבלח•מקום דרב'אן  Kתש"מגחם·אבכ"ג-ב"כ

) 15-16.8. 41 ( 

לאל•םהכנראההובאו .מ•דעןא• מ•רולסב 124

שםונרצחו

מ' 500 ,בבולקהב•זות ,מל•אםבע•ר מל•אס מל•אס 1343 ) 28-29.6.41 (א"תשתמחד'-ג'

לוו•לגהבדרןהגןמארמון

מל•אם  ) 29.8.41 (א"תש,,אלול

•הוד'הב•ח·הקברות מרסש מרסש 1430 ) 24.6.41 (תש"אס•וןכ"ס

החירד•ב•ת·הקברותמאחור•חורשה מרטש 8 <חש"אם·אב nמגם"ו .8.41 ( 

םרפוז'וא• מר•אמפלו מר•אמפול 2545 ) 3.7.41 (תש"אתמוזח'

מרז•גקלג•סהכפרבקרבתחורשה מר•אמפול  ) K (3.7.41חש"תמוזח'

ב•ת·הסהורחזר מר•אמפלו  1941•ול•-אוגוסס

בכ'ווןממר'אמפולמ"ק 5 מר•מאפלו -3 (חש"אתמוז ח"•-'ח 13.7.41 ( 
רודז"א'בחורשת ,ו'לקוב'שק
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- Kתש"לאולס'שרהס:לפי הזבאקסרקסיבימסורה מויאמפלו  ) 1.9.41 (תש"אאללוס'
-תש"במרהשרןכ"הגברים~
בשים.

ידועלא משקרז 8 1941יוליתחילת

רישרביאן סלז ) K(15-17.7.41תש"כ'-כ"בתמח בדוארן 95

גירלויאי לסז T ' 30.8.41 (תש"אאלול ( 
הכפרע"ילנירן'בדרךאחדק"מ ביי· ני-·רדררילישרק 205 ) 8.8.41 (תש"אמנהם·אבס"ר

סקמראקאי רדררילשיוק

ק"מ 3 ,י atשארדוריז'יבוררת ניישסוס· ררריג acנישיסרס·ס 667 ) 19.7.41 (תש"אתמוזכ"ד

מנישיסרס סאררריג

ק"מ 1t', 3ודרריצ'י 1tשבוררת ניישסרס·  ) lt (20.9.41תש"לאולכ"ח
מניישסרס סאררריג

פאיוסס בז'פוני נישיססר·פרניבז' lt ?( 157 (A,8,41תש"לאול ' )1

היהודיבית-הקברותקי acניישסרס·ש נייסשרסש-אקי 991 ) 1.7.41 (תש"אתמוז'ו

מנייסשרסדרומית-מזרחיתק"מ 4  ) 16.9.41 (ת'ש'אלוcלוכ"ד
י atפרז'נהכפרע"י

קסרקסיניםהעיר,רת atבמברעיר לאיסה תש"אלאולב-ח' acמנםח·כ' יז atנמונ 142

) 13-31.8.41 ( 

האגםלידעביר נמרקשס נמקושס 704 ) 24.7.41 (תש"אתמחכ"ס

מנמרקשסק"מ lt 1.5תש"אלולכ"ז :שרחסלפי במרקשס  1tתש"ב acם· nמנכ"ה-כ"ס
) 9.41 . 16 ( ) 18-22,8.41 ( 

מסרברסשק"מ 3אלצ'ירנא,ייער סרברסש סובשסר 352 1941ילוי

קישרק atמרק"מ 5 ,השדיםחורשת ראקישרק תש"אם·אב nמבכ"ב-כ"ג נישרקסרביי

) 15-16.8.41 ( 

ק,י atלשזפרניתק"מ 1.5 שאקי סררKדג ) 5.7.41 (תש"אתמוז'י

משאדיבהק"מ 2,י atבאסישקייער

סדוארג  1941יוליסוף

יזערבלתימקםר דושז atסררי סרריאדשרז 245 1941יוליכנראהיזרע.לאתאריך

מראקישרקק"מ 5רלניאדרבה,חורשת ראקישקו  > o.8. 41 > 1t 1תש"ם·אב nמני"ז
מראקישרקק"מ 5לוניאדרבה,חורשת ראקישרק  ) 20.8.41 (תש"אב acם· nמנכ"ז

נהרשפתעלפרןשלהזפרניבהלק פרן ססרקלישרק 391 ) 27.8.41 (ת'ש'אאלולך

הניימן

מהכבישק'מ 0.5קלידז'רן,הכפרע"י ברסרימנז  ) 3.9.41 (תש"אלאלוי"א
היהודיבית·הקבררת סיאד סיאד 815 1941יוניסוף

היהודיהכפר'ע'י סיאד  ) 3.7.41 (תש"אתמוזח'

ההיודיביתה-קברותבקרבת מאז'ייק  ) K (9.8.41ת'ש'ם·אב nמנס"ז

מסימנהק"מ 3קאלסנינקא,יחורשת סימנה סימנה 662 ) 12.9.41 (תש"אאלולכ'

דרומיתק"מ 10סרבtaגר,דיער לסרק לסרק 917 ) 9.8.41 (תוס'אם·אב nמנס"ז

מלסרקמזרחית

פאז'מיסביערנלסייפס ltבקרבת לםרק  ) K (26.8.41ת'ש'לאלוג'

ז'אדייקחורשת פרסבלו לסס lt ( 174 (26.8.41תש"אללוג'

הנהרשפתעל סלנס לםנס 670 ) 10 . 7.41 (תש"אתמוז'זכ'ר

סייק atמשק"מ-3כ ,מלסנסק"מ K 8ת'ש'אללו ' ltס: mשלפי לםנס  ) 20 . 7.41 (תש"אתמוזכ"ה
) 24.8.41 ( 

היהודיהקברותבית לסנס  41ילוי

זפרנית·מערביתמסמילישרקמ' 200 סמילישרק סמלישיקר 274 ) 6.10.41 (תש"בתשריס"ר
מססיקק"מ 2 ,לררילקרמירהועברו 1964בשנת ססיק ססיק 125 ) 1/2 . 7.41 (תש"אתמוז ' Tארו'

מינוניה

מינוניה וילקומיר  ) S . 9.41 (תש"אלוcלוי"ג

הכפרע"ימספיזישרקאחדק"מ ספיזישרק ספיזישרק 393 1941ארגרססאמצע

דייררגאילה
ספיזשירקלשמזרחייםמבראות ספיזישרק  ) 4.9.41 (תש"אלאלוי"ב
מראקישרקק"מ 5השדים,חורשת קישרק atר תש"אם·אב nמנכ"ב-כ"ג סקרפישרק 215

) 15-16.8.41 ( 

פקרקלהיער רילקי סרדניק lt ( 449 (28.8.41תש"לרל atה'

מסרדניקק"מ 2 סרדניק  ) 3.9.41 (תש"אלאולי"א

האגםע"יחורשהמסרהי,יק"מ 3 סרהיי סרהיי 880 ) 11.9.41 (תש"אלאלו'י'ס

סגנה

ידועיםלאותאריךמקרםיהודים,שנינרזחו פביר'זה
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טרדתה :,כראה-'יחםאתר ההםת•הר~דמ:,םדתוא•ד ה:,להה ה"שיכ

•זערלוcוכקםו פנ•ר •ערזלוcרוcתז פג•ר 83

הה-דו•ב•ת·הקברות פודדלוהו פדוזל'רחו 364 19-41•לו•-וcוגוסם

פ•בונח- ףלקומיר  ) 5.9.41 (תש"וcוcלול ג'"

הפיונריםונחנה פולנגן גנןפלו 455 ) 22.6.41 (תש"וcסיןוכ"ז

"בירוםה"ההרע"יהיםשפת פלונגן  ) 30.6.41 (תש"וcתפוזה·
מפלונגןק"מ 4 ,קונג•שקיוcי•ער פלונגן IC ' לוcלוc24.8.41 (תש"ו ( 

מפוסכלוק"מ 4ז·וcדייק,חורשת פוסבלו פומפיוcן 372 ) 26.8.41 (תש"וcלוcלוג'

קל•דז'ונוc•הכפר •"ע כסור•מנז פון 58 ) 9.9.41 (תש"וcוcלולי"ז

פוcיוםס פוניבז' פוניכז' 6866 1941•לו·וcמעז

מפוניכז'ק"מ 2קוc•זרלינג,•ער בז'פוני  ) 21 . 7.41 (תש"וcתמוזכ"ו
הקסרקםיניםמסרוחפוc•וסם, פוניכז' IC ' לולcוc24.8.41 (תש"ו ( 

מפוניכז·ק"ב-ו P, 13הירוהיער בז'פוני  1941•לו•-פססמכר
מרוcק•שקוק"מ 5וcנםנשוה, רקישוק פונילד 611 ) 25.8.41 (תש"וcלוcולכ'

מפוסכלוק"מ p, 4ז'וcדייחורשת פוסכלו פוסכול 748 ) 26.8.41 (תש"וcוcללוג'

מפופיליוcןק"מ 8שוcודינה,נויר פפויליוcן פופל'יוcן 257 ) 18.7.41 (תש"וcתמוז'כ'נ

הנוירכגן ז'נר c2 . 10.41 (תש"כתשר•י"ו ( 

יזערלכתימקוםפוקרו,יכסביבת רוי pפו פקורוי 454 ) 10.7.41 (תש"וcתמחס"ו

דרומית·מזרחיתק"מ 3חורשה, פקורוי '" IC כcמנחם·וc4.8.41 (תש"ו ( 
רו• pמפו

הנוירגן דגר פושוו•םין 274 ) 2 . 10.41 (תש"כתשר• cו"•

מ•נודוc•ן פשולוcם 248

מש•ללק"מ 7םוכיוcנ•,•נור של'ל פ•ורה ) 16.9.41 (תש"וcלוcלוכ"ד

5 . 1 P מפילווישוק"מ פל'ווישוק פילווישוק 961 ) 29.8.41 (תש"וcלוcלו'ו

פילווישוק pמפילווישוק"מ 1 . 5  ) 15.9.41 (תש"וcלוcלוכ"נ

פוcיוסם פוניכז' IC ' לולcוcכה 58 ) 24.8.41 (תש"וcפ•ניו

ם·וcכ nמנכ"ו :שוחםלפי היהודיכית·הקכרותכקרבת מז'ייק פיקלן 268 ) 9.8.41 (תש"וcם·וcכ nמנם"ז

) 19.8.41 ( 

מ'-500ככוקשםקלניסההרלרגלי פלולס לפוםל 150 1941יוניסוף

מפלולס

גירלויוcי םלז  ) 30.8.41 (תש"וcוcללוז'

לוcומלנקוcיהכפרנו"ימלפולסק"מ 3 פלוםל  1941•לוי-נובמבר

קוcשוןהכפרע"ימפלונגיוcןק"מ 4 פלונגיוcן ) 15-16.7.41תש"וc(תמוז cו"כ-'כ פלונניוcן 1861

נו"יכחורשהלפונגיוcן,כקרבת לפונגיוcן  ) IC (15.7.41ת'ש'תמוזכ'

מילשוcיז

לרוcקישקושהעוברולהניחיש פנימוניק 102

כינורהוcגםחוףגולמסרוקק"מ 3 סרוק פנשישוק ) 30.9.41 (ת'ש'כתשרים'

לרסייןככיווןרוק pמק"מ 1 . 5 קרוק פז'ינל ) 5.9.41 (תש"וcוcלול נ"•

מגודלווהוcחדק"מ ווהגולד תש"וcלוcלו ICי"-ה' פקון 51

) 28.8-2.9.41 ( 

מסומניםכלתיקבריםהרכה פרוcווינישוק ישוקפרוcווינ 1941יוני-וcוקםוכר

הניימןשפתגולפרןשלהזפונינקזה פרן פרן 954 ) 26.8 . 41 (תש"וcלוcולג'

שפירוcהרנו"יכינור זיםוכיוcן זיסוכיוcן 221 ) 25.6.41 (תש"וcסיוןל·

שפירוcהרנו"יננ.חר זיםוכיוcן  ) 12.8.41 (תש"וcם·וcכ nמני"ם

"מ P 2גיסםה,הנלחנו"יכינור וילון זייקישוק 324 ) 3.9.41 (תש"וcלוcלו ICי"

מווילון

השוווcנסהנהרגולפומפוצ'יוcיכפר קוכוcרסק וכוcרסק p 436 1941יולי

פיכונהי וילקומ•ר  ) 5.9.41 (תש"וcוcלול ג"•

הישןכית·הקכרותה, pלסוcכרד ה pלסוcכדו קובנה ICתש"תמוז ' ICסיון-ל' 25079

) 25-26.6.41 ( 

"ליםוקיס"מוךס קובנה  ) IC (27.6.41ת'ש'תמחכ'

השנינויהפורם קובנה  ) 7-8.7.41 (תש"וcתמחי"כ-י"נ

לגיסוהכניסהלפניחםיפות הרביעיהפורם קובנה  ) 8.8.41 (תש"וcם·וcכ nמנם"ו

וcנשים 534 הרביעיהפורם קובנה  ) 18.8.41 (תש"וcם·וcכ nמנכ"ה
קוזלוכסקישלהפרוכוקזח- התשיעיהפורם קובנה  ) 26.9.41 (תש"כתשריה'

הקםןהנסיוחיסלו התשיעיהפורס קובנה  ) 4 . 10.41 (ת'ש'כתשר• נ"•

כגיסוהחוליםבית קובנה  ) 4 . 10.41 (תש"כתשריי"ג

הגדלוההוcקזיה התשנוייהפורם קובנה  ) 29 . 10.41 (תש"כמרשחוןח'
וינהבלרין,פרנקפורם,יהודי התשעייהפורם קובנה 12.41 . 16.11-15 
גברמניהוcחרותעורים
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הלסאיאי·ענידתכשליהודים 24 התשיעיהפורס קובנה  ) 10.3.42 (תש"כא'אדרכ"א
הצהוב

המפלהעלהגרמניםנקמת התשיעיהפורס קובנה  ) 4.2.43 (תש"גשכסכ"ס
כססלינגרד

וזקניםילדים אושוויץמשרפות אושוויץ  ) 27-28.3.44 (תש"דניסןג-ד
הזקניםושויפתהגיסרפינוי הגיסר סלכודקה  ) 12.7.44 (תש"דתמוזכ"א

והחולים

הבונקריםושויפתפיצרז הגיסו סלכרדקה  ) 16 . 7.44 (תש"דתמוזכ"ה
ק"מ 13וישסוכיאן,הכפרע"י קול קול 804 ) 29.6.41 (תש"אתמוזד'

מפלונגיאן

קדוש,שלמהד"רשלעדותולפי "פאיאדופערפאיאדופה,יער קופישוק קופישוק 1471 ) 28.6.41 (תש"אתמוזג'

ביצהכאדמתוואלד", ,סרארכ·פלישמןדבררהשלמפיה

אתלקבועקופישרקשרידינהגר

הזכרוןכיוסהכיפוריםיום

קרפישרקלקרשוי

וככית·חקכרותחכנסיהמאחורי קופישרק  1941ספסמכר
היח,ד"

הכפרע"ימלזד",ק"מ 1 לזדיי קרפצ'רהו 187 ) 3.11.41 (תש"כמרחשןרי"ג

קאסקישקס

מאוסיאןק"מ 2ראשה,יער אוסיאן קוקסישקה 172 ) 29.8.41 (תש"אאלולו'

פיכוניחיער וילקומיר קררקלי 181 ) 5.9.41 (תש"אאלולי"ג

מקורשאןק"מ 3.5פאדארכיאי,יער 20-21.7.41לפיס.ה.כ.: קורשאן קורשאן 841 ) 16.7.41 (תש"אתמוזכ"א

העירגן ז'גר  ) 2 . 10.41 (תש"כתשריי"א

הכפרע"ימקושידארק"מ 6 26.8.41 : .כ.ס.הלפי קושידאר קושידאר 596 ) 28.8.41 (תש"אלאולה'

קשרידאר,חורשתלואדיקישקיס.

ואסילייכתעלות
ויובלןראה קיכארס

הבורייער קיידן קיידן 4128 1941יוניסוף

מקיידןק"מ 8כאכנא,ייער קיידן  ) 23.7.41 (תש"אתמוזכ"ח

אלולח' :שוחסלפי נהרגדותעלמקיידןק"מ 2 קיידן  ) 28.8.41 (תש"אאלולה'

הסמילגח ;) 31.8.41 (תש"א

מפוקרויק"מ 3חורשה, פוקררי תש"אם·אכ n~ני"אכנראה קלרכיאן 21

) 4.8.41 ( 

מקלווריהק"מ 3אוריאס,הר קלורריה קלרוריה 1233 ) 9 . 7.41 (תש"אתמחי"ד

הקסרקסיןמסורח מרימפול  ) 1.9.41 (תש"אאללוס'

שיללראה סוכינאייער שילל קלסינאן 130 ) 16.9.41 (תש"אלאלוכ"ד

היהודיכית·הקכרותכקרבת מז'ייק קליקול ) 9.8.41 (תש"אם·אכ nמנס"ז

מנחם·אכה' :שרחסלפי מקלסק"מ 2 קלס קלס 2000 ) 29 . 7.41 (תש"אמנםח·אכה'

ם·אכ nמנו·כ"ס ) 29 . 7.41 (

) 22.8.41 ( 

מקלםק"מ 2 קלס  ) 2 . 10.41 (תש"כתשריי"א

ק"מ 5ולניאררכה,חורשת רקישוק תש"אם·אכ nמנכ"כ-כ"ג ן;ואז.בי 336

מרקישון;ו ) 15-16.8.41 ( 

מרקישוקק"מ 5אנסנרשה, רקישרק  ) 25.8.41 (תש"אלאלוכ'

מקרודמזרחיתק"מ 7קרפדה,יער קררז' קררז' 660 ) 22 . 7 . 41 (תש"אתמוזכ"ז

אחדק"ממ~דז'רקלניס, קררז'  ) 2.9.41 (תש"אאלולי'

מקרוז'צפרנית·מערכית

ידועלא קררן 241 ) 15.8.41 (תש"אם·אכ nמנכ"כ

לרסייןככבישמקררקק"מ 1.5 קר;ק קר;ק 527 ) 5.9.41 (תש"אאלולי"ג

גן·העיר ז'גר קר~ק 184 ) 2 . 10.41 (תש"כתשריי"א

משקיק"מ 1.5חורשה, שקי קרקרי ) 16 • 7.41 (תש"אתמוזכ"א

ספיזישרקשלנזזרחייסמכראות ספיזישוק  ) 4.9.41 (תש"אאלולי"כ

לפרלנגןכדרךפרישמונסע"י קרסינגה קרסינגה 904 ) 26.6.41 (תש"אתמוזא'

לפרלנגןכדרךפרישמרנסע"י קרסינגה  ) 28.6.41 (תש"אתמוזג'

היהודיכיןו·הקכררת קרסינגה תש"אתמוזס"ז-כ"ג

) 7.41 • 11-18 ( 

!'דייקחורשת פוסכרל קרינצ'ין 37 ) 26.8.41 (תש"אלאולג'
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נור':י

תטריה :,כרה-חאיםאתר ההמוניהרזהומ:,וסזארין, ה:,הל:יי: ה'"שיב

שביןבשדהוכןהכומר""שדות קרקינוכה קרקינובה 527 1941יולי

והנהרהאבןגשר

גדותעלמקרקינובה,אחדק"מ קרקינוכה  ) 17.8.41 (תש"אם·אב nמנכ"ד
ז'יניפירשההנחל

פאיוסס פוניבז'  ) 24.8.41 (תש"אלאולא'
ונרצחוהועברו ידועלא ראודונה 55

ביורבורגכנראה

ברסייןאו

העירממרכזאחדק"מחורשה, רדווילישוק רדוו•ל•שוק 847 ) 12.7.41 (תש"אתמוזי"ז

העירגן ז'גר .2 (תש"בתשר•י"א 10.41 ( 
ראשהיער אוס•אן ודייק ) 29.8.41 (תש"אלאולו'

פאיוסס פוניבז' רוגובה 593 ) 24-25.8.41 (חש"אאלולא-ב

אחדק"מקסקישוק,הכפרע"י לזדיי רודמיו 98 ) 3.11.41 (תש"במרחשוןי"ג

מלזדיי

מפוקרויק"מ 3חורשה, פוקרוי רוזל•ה 173 ) 4.8.41 (תש"אם·אב nמני"א

פרביינהנהרשלהימניתהגדה רומשישוק רומשישוק 288 1941אוגוסט-יולי

פרביינהמנהרצפונית·מערביתיער רומשישוק  ) 29.8.41 (תש"אאלולו'
תש"אאלולי'שוחט:לפי מנסרתבקרבתמרומשישוקק"מ 5 פראווינישוק 4.9 (תש"אאלולי"ב .41 ( 

וביערהעצים ) 2.9.41 (

וישוביאן לסז ריסונה 868 ) 15-16.7.41תמוזתש"א(כ'-כ"א

גירלויאי סלז  ) 29.8.41 (תש"אאלולו'

פאיוסס פוניבז' רמיגולה 480 ) 21.8.41 (תש"אם·אב nמנכ"ח

זווילישקסהכפרבקרבת רסיין רס-ין 2168 ) 29.7.41 (תש"אם·אב nמנה'

ם·אב nמנכ'שוחט:לפי ק"מ 6אי'נויקלהכפרע"י רםייו  ) 29.8.41 (תש"אאללוו'

) 13.8.41 (: T ' תש"אאלול מרסייןמערבית·דרומית

) 30.8.41 ( 

מרקישוקק"מ 5ולניאדובה,חורשת רקישוק תש"אם·אב nמנכ"ב-כ"ג רקישוק 2210

) 16.8.41 15-( 

מרקישוקק"מ 5אנסנושה, רקישיק  ) 25.8.41 (תש"אאלולב'

מרקישוקק"מ 9ויז'ונאי,יער רקישוק  1941יולי

מרקישוקק"מ 5סספוניאי,יער רקישוק  1941יולי

לשקיצפוניתק"מ 1.5 שקי שאודינה ) 5.7.41 (תש"אתמוזי'

לסודארגבדרךמשאודינה,ק"מ 2 שאודינה  1941יול•סוף

קאוללושקיהכפרמאחורי שדובה שדובה 921 1941אוגוסטאמצע

משדובה.ק"מ 10ליאודישקיאי,יער שדובה  ) 25-26.8.41 (תש"אאללו 'ג-'ב

צפוניתמ' 400האחד :מקומותבשני

-הושנישדובה·לגצ'אי,מהדרך
מהדרךצפונית·מערביתמ' 900

"אינטליגנטי"מראהבעליגברים משודליק"מ 15קוז,'יער שדולי שוולי 5360 ) 29.6.41 (תש"אתמוזד'

משודליק"מ 15קוז,'יער שדולי  1941יולייוני-מחצית

"לנדקרמר"ביהכנ"סכלואי משודליק"מ 15קוז',יער שדולי  ) 3.9.41 (תש"אאלולי"א

היתומיםבית משודליק"מ 15קוז',יער שוולי  ) 6.9.41 (תש"אלאולי"ד

נשיםחולים,זקנים, גוברניהיער שוולי  ) 10.9.41 (תש"אאלולי"ח

רשימותלפי גוברניהיער שוולי  ) 12.9.41 (תש"אאלולכ'

"ססנקוס"תעודותלהםהיושלא גוברניהיער שוולי  ) 13.9.41 (תש"אאלולכ"א

העירגן ז'גר  ) 2 . 10.41 (תש"בתשריי"א

וזקניםילדים אושוויץ  ) 5.11.43 (תש"דמרחשוןז'

העירגן ז'גר שוולן 237 ) 2 . 10.41 (תש"בתשרי א"•

היהודיבית·הקברות שווקשנה שווקשגה 519 ) 27.6.41 (תש"אתמוזב'

שאודוויצ'יאיהכפרע"י ניישסוס·  ) 19.7.41 (תש"אתמוזכ"ד

סאווריג

תש"אלאולכ"חשדחס:לפי אינקאקליאיהכפריםבקרבת שווקשנה  ) 22.9.41 (תש"בדראש·השנהא'

וראודישקה ) 20.9.41 (

משוקיאןק"מ 5 שוק•אן שוקיאן 519 ) 29.8.41 (תש"אאלולו'

העירגן ז'גר  ) 2.10.41 (תש"בתשריי"א

השמאליתבגדהק"דן,ממרכזק"מ 2 קיידן שס 440 ) 28.8.41 (תש"אאלולה'

הסמילגהנהרשל

הכפרע"ימלידוביאןק"מ 6 שילדובה תש"אמנחם·אבכ"ב-כ"ג שילדובה 365

פאדוביסה ) 15-16.8.41 ( 
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רותהןו M קברהייתרmc ם• ההמוניהרזהמוקוםר•ר Mת הקלהה ייסובה

הכסרבחולותלידוביוcןבקרבת שילדובה  ) il.8.41) Kתש"כ acם· nמנכ"ח
י acריכקו

היהדויכית·הקכרות שליל שללי K ( 670 (7.41 ,7-8תש"תמוזי"כ-י"ג
מהכבישק"מ 7 ,סובינוcייער שילל  ) K (16.9.41תש"לcaלוכ"ד

קברים: 2שילל-סוכינוcי.

 ;מסוביגאיצפוניתמ' 300- 1
מסוכינוcידרומיתמ' 350- 2

K שנרצחולהגיחישמיעד,ין ש•מקוcיז' 41

זולוישקיסהבוכרבקרבתכרסייך

סיכוניה וילקווביר שדיוידכם K ( 1053 (18.9.41תש"לcaולכ"ו

מועדוןשלסביבככרכז•ר ICתש"תמוז ' Kם: mשלסי שקוד שקדו lt ( 1310 (29.6.41תש"מתוזד

לשעברה"שוcוליסםים" ) 26.6.41 (

שקוד ,קולוcיהבוכר"י Jמשקודק"מ 3  ) lt (30.6-2.7.41תש"תמחה-ז

מתחנת·הרככתק"מ 0.5

דימיסרוכהכסר קרםינגה  Kתש"מנחם·וcבכ"כ-כ"ג

) 15-16.8.41 ( 

משקודווילק"מ 4י, Kםוז'יער שקודוויל ליו mשק IC ( 1017 (7,41 .21תש"תמוזכ"ו

יערווריג, ttמסק"מ 22 שקדווו•ל  ) 16.9.41 (תש"וcלcaלוכ"ד

י ttוק ttגריכלא

ניקשם Kמחד Kק"וב גKיקשס קשרובcaין lt ( 128 (29.8.41תש"לcaלור

לשוcקיוסוניתק"מ 1.5 קשי 1281 ) 5.7,41 (תש"וc"'תמוז • pacש

תש"כיום·כסורשוחם:לסי קי Kלשוסוניתק"מ 1,5 קי acש  ) lt (13.9.41תש"לKלו ltכ"

) 1.10.41 ( 

וכיכוניה וילקומיר  ל,,.וnו 129 1941וגוםac oילוי-
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 449 .ל . )1לוcיוcב,
 , 255 , 252 , 251 , 246-244 , 241 , 40 , 24וcליסה
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 395לאד
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 123צבילוcקס,
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 , 101 , 99 , 94-84 , 80 , 72 , 70 , 67 , 66לוcקסום
102 , 104 , 107 , 115 , 128 , 130 , 142 , 391 

 168חיים ,לוcקסנדרוביז
 27 3יאןסנ pוcל

 124ב.לוcרtכ,
 72 .ללאשםיין,

 55 , 51 , 39 , 29 , 28יוזאסמאבראזיאוויצ'יוס,
 196דוד ,אמלר

 154מארק ,מאנולוcוביז
 35(מהנדס)אמםםרדמסקי

 477 , 476ש.אמונם,
 25אנאוסקאס

 25אנגל
בריטניהראה-אגנליה

 275קסםםויסאגגליצקאס,
 321זלמן·יוסףאנגניצק,י

 168מאשהאנלדין,
 380מנלדאנלדין,
 293נחמהאנלדין,
 171,169,168,166 , 165נחמיהאנדלין,

 368(שוקיאן)אנדריושקה
 458 , 36אנדרס

 419יוזףאנםונוביז:

 419פיוסואנםונוכיץ,'
ואילך 481 , 322 , 247 , 243אנלםיאפם

 271יורגיסאנםנאיםיס,
 363 , 237אנtכנושה

 424וינצאסאנםנייםיס,
 424סםסיהאנםנייםיס,

 481 , 456 , 372 , 344 , 294 , 248 , 247שס pאני
ואילך

 130יצחקאניקשם,
 130צפורהאניקשם,
ואילך 481 , 276 , 249סרוקי)(מחוזאנישרק
ואילך 481 , 249רקישוק)(מחוזאנישרק

 259(כפר)אנלישקס

 311אנמיסלי
 175 , 168י.אנצל,

 140ג'ניאנצל·קריגר,
 238(אוםיאן)אסם

 , 48-45 , 40 , 39 , 28 , 27 , 24 , 23 , 21 , 20אסטוניה
69 , 70 , ,79 87 , 100 , 132 , 138 , 142 , 165 , 

177 , 180 , )( 19 , 191 , 202 , 209 , 212 , 226 , 
377 386-, 424 , 452 , 453 , 475 

 255 , 254(יער)אסםראבה
 304י pאסםררמס
 458אסיםרבה

 29אז;ןן
 216 , 215(רחל) IC:)\tאסתר·ר

 279מאנה ,אסתרזון
 475 , 32אפגניסטן

 254ין pוcפם
 311וcפייקיםה
 334(פשורויםין)אפיררביס
 137 , 133יצחקוcפלכרים,
 424 .ואפוסנה,
 37אפריאש
 464 , 463אפריל

 119הדרומיתאפריקה
 246(אליםה)אפשםיין
 129לראיסאפשםיין,
 348משה ,אפשםיין
 419פייהאפשםיין,
 132צילה ,אפשםיין
 121רבקהאפשםייך,

 419 , 319שרהאפשםיין·בראונר,
 138פלוה(וינשל),אקמן
 335 .ישרלא·כראקלס,

 447,446,443,441,144,128אברהםאקלסרר,ד
 289ישרלאאקסלרו,ד

 284אברהם ,אקרמן
 393אקרנפרדה

 478(רומניה)אראז
 367יוזאסארבםאוסקאס,

 p 13, 39, 236, 449יצחאר,ד
 385ן:tךדא
 287זושיארון,
 287משה ,ארון
 287צבי ,ארון

 462יוסףארונוביץ,
 394ארונוכסקי

 242(אושפול)ארונס
 129אברהםארונס,
 132שרהארונס,
 271(ול-ון)ארונקה

 35(רופא)ארונשםאס
ואילך 481 , 423 , 253 , 250 , 249ארז'ווילקי
 457 , 456ארכנגלסק

 251זרארכפסנ
 477דודאוליך,

 38ז.~רם,

 283אזיס pארמונוויצ'יוס,
 229איליהארנבורג,
 182,178,170תנחוםארנשםם,

 319יצחקן:tךס,
 , 164 , 163 , 149 , 137 , 127 , 36 , 32ארץ·ישראל

177 , 297 , 405 , 451 , 454 , 458 , 459 , 464 , 
465 , 470 , 472 , 478-474 

 , 103 , 100 , 59 , 58 , 56 , 52 , 51 , 49ארצות·הברית
113 , 149 , 152 , 216 , 458 , 468 , 470 , 472 
 456(קובנה)אשכנזי
 467,142,127 , 37אפריםאשר,י

 132(מדריכה)אשתיין·כרקמך

כ

 395באד·םלץ
 474יהודהבאראר,

 321ואנקרכארבוניס,
 424ס.כאוכליס,
 424 , 423פיאםראסכארבליס,
 29באומגרםל

 478(איםליה)כארי
 311ה p~כלר

 421אנםאנאסבכונס,
 455~כיניני
 212בביץ
 347 , 345(יער)ככנאי

 360רינצאסכגדרנאס,
 355יצחק ,כגון
 464 , 461 , 452מנחם ,יןכג

 363בדרסה
 335(כפר)בדיליס

 464בדך
 254מרםל ,בדר

 , 288 , 278 , 272 , 258 , 253 , 25הנס·יראכיםכהמה,
296 , 317 , 327 , 348 

 226 , 225 , 203ארלרדכ~ב,
 , 377 , 281 , 251 , 250 , 169 , 104 , 101 , 24ברכם

ואילך 481

343,228 , 185כוביאי , 189 
 , 63 , 56-54 , 52 , 51 , 28 , 25יררגיסבוביאליס,

64 
 246בובליס
 369סםאניסכובליס,
 313יס pכובלס
 35 .לברבר,

 228פ.בוגאילישקיס,

ואילך 481 , 308 , 274 , 251בוגרסלאווישרק
 422גרסה,י pברגריאנס
 36משה ,בודונבסקי

 478 , 473בודפשם
 297ירומאסבודריאוויצ'ירס,

 306יוזאסכודריס,
 296 , 295יס pכםוווינס

 164מריםבוז,
 386 , 385 .לי, pבוז'נס
 242יס pבוםיש
 385 , 384(רופא)כרסמן
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 250(כפר)בוםקאיץ'

 360(רמיגלרה)בוםקוויצ'יוס
 25אנדריוסכםוקונס,
 250(ארז'ווילקי)בוםקוס
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ואילך 481 , 340 , 329 , 319
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 493השמותמפחח

ואילך 481 , 252בויד

 246בגוtדאאנסבוימבלוס,
 395בוכברג
 478בלווניה

 257בולסרונס
 132יצחקבולל,
 132ישראלבולל,
 289רבקה ,בלול

ואילך 481 , 274 , 252בלוניק
 335(פילווישוק)בלוניק
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 33בולשאקוב

 418(כומר)ברמשה
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 100 , 99חייםבורשטי-ן,
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 363 , 362קאזיםכחל'ים,
 423קרנםםנזיהכחנה,
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 37כרנסרוי~ירס

 297(עיר)כרניצינס
 325אליעזרכרנו,
 200ג.כרנו,
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 , 213 , 212 , 210 , 209 , 204 , 195אויןגדנסקי,
223 

ואילך 481 , 308 , 274 , 261 , 257 , 256גדררכיז
 190גרכרניה

 418 , 264 .לגרכשרכיז,
 252גרדאיםיס

 275גרדארריצ'ירס·גרדז'ירס
ואילך 481 , 352 , 257גדרז'רן

 342(קרפישרק)גרדיאליס
 94גרדינסקי
 56(ספרנית)גרדלכסקי
 481 , 426 , 424 , 339 , 308 , 258 , 257 , 24גרדלורה
ואילך

 418 , 265רולףגרדררכ,
 418 , 265רחלגרדררכ,
 , 204 , 195 , 192 , 190 , 188 , 42 , 28הנסגווקה,
206 , 225 , 226 

 261אסוים ,גרז'נסקי
 311הירש ,גרז'נקסי
 312יולזגוז'נסק,י

 392גוםאר
 423 , 422כררניוסגרסארסאס,

 132אכרהם·כררךגרסליכ,
 345יהרדיחגרלםיכ,
 257(גדררכיז>גרםמן
 201לוtיהר ,גוםמן
 142גרשון ,גרסמן
 331ס.גוסמן,
 349ישראלגוסמן,
 342לייכגוםמן,
 312ששרנה ,גרסמן

 392גרםנהרף
 280פליכסגרסקכיז,
 335כרהם Kגרסרמן,
 37 .דגרסרמן,
 226גרסשלק
 373ל Kשוכרגולכררס,

 348מרכדיגרלכס,

 224 .)\גלרכרייך,
 316לוtעיזרגלרד,
 315ישראלגלר,ד
 315נחמןגרלד,

 168 .יגלרדכלם,
 97(גכרח)גרלדכרג
 344ן) K(קןרשגולךכרג

 102א.גרלדכרג,
 264אליעזרגרלדכרג,
 423כ.,גלרדכרג,
 352זרדגלרדכרג,
 34ח.גלרדכרג,
 37 .יגרלדכרג,
 72 , 68 , 65 , 64 , 57-54(עו"ד) .יגלרדכרג,
 211 , 202יעקבגרלדכרג,
 174 , 168חיהר nמגלרדכרג,
 462ניסןגרלדכרג,

 289נתן,גולזכרג
 423רינהגלרדכרג,
 456שמואלגרלדכרג,
 259שמערןג,גרלדכר
 172זרד ,גלרדין
 213יעקבגרלדין,
 311כרסרו ,גרלדמן

 390,302אריהגרלדפרס,
 302זרדגלרדפרס,
 385(מחנה)גרלדפילז

 357 •יגלרדשסרק,
 357יהרדיחגרלדשםרק·כרקל·רארכנ,י

 249(ארז'ררילקי)גרלדשםיין
 180א.גרלדשםיין,
 214אליעזר ,גלרדשסיין
 333יצחק ,גרלדשסיין
 450,394,317,123,120ל.גרלדשםיין,
 161מאיר·לייכ ,גלרדשסיין
 168 •קגרלדשסיין
 160 , 146שלמהגרלדשםיין
 180מאירגלרדשמיד,



 495השפותםסתח

 299לוc•נוזרגלודשם•דס,
 299סג)תק•נהגלוסזדם•דס,
 462בת•הגלוסזדם•דס,

 454 , 453נ•סןגלוסזדם•דס,

469,113 , 13שרגא ,גולסזדמ•דס ,110 
 449 , 146 , 142 , 68אברהםגלווכ,

 422ל•ד•הגולוכוכה,
 129רודהגולן,

 419(אח•ם)גולומכוכpס•

 330(פונ•בד')גלוומכ•ק
 363(רקישוק)גונלדמן

 202 .זגונ•ונסקי,
 271חחה) K (בוססה

 381 , 380הברזל") ש•א"(גוססאב
 200זאנוו•לגזו,
 203רבקה ,גזו

 35גורכיז

 321<פלואנגן> rגורכ
 142אהרןגורכיז,
 268סתר·רלח Kגורכ•ז,
 257אר•הגורכיז,

 289דב , rגורכ

 289<סו•כה>יונ•נה , rגורכי
 256מתתיהו , rגורכ

 469 , 423מרומה ,גורכ•ז
 257רחל(סולומון),גורכיז
 268שרהגורכיז,
 420(פופלי•אן)גורדון

 221"ד K ,רדוןגו
 312•דל Kגורדון,

 261ה•נדהגורדון,
 373חייםגורדון,
 298יוסףגורדון,
 270ינוקכגורדון,
 298מינהגורדון,
 168רבקהגורדון,

 421 , 229 , 222 , 213שולמ•תגורדון•קצ'ובה,
 174,168פסחגורדון·שס"ן,

 201מ•כאלגורון,
ואילן 481 , 259 , 258 , 22גורז'ד

 35(מהנדס)גורנשסיין
 242ושפול) K (גורצקאס

 57 , 56לג•מנסס Kס, Kגורצק
 37 , 32גורק•

 127שרה ,גורש"ן
 314 , 313ו.ס, Kוס Kגושס

 419 , 319(איכר)גד"כוכסק•
 142אלתרג•בלרסר,

 130שרה·הלפר•ן, rג•סלב•
 K. 216גיסלכג,ד

 133ישראלגילסזון,

 168 , 165ישראלגיסל•ן,
 360(רמיגלוה)גיידמוויז'יוס

 423ירנה Kוסקגה, Kגייז'

 377ון'גייז
 477 , 476מאשה(ירון),גייל

 150 , 91ג"לינג
 246ג"ל•שוק

 449 .י(ליפש•ז),גיל
 371ראובןגילדר,

 425 , 191 .זגיל•נסקי,
 322פ"כושגילינסק,'

 347ן) K(ק"דגיל•ס
 337 , 336שלמהג•ליס,
 424•שואלגילמן,

 133אסתר , rג•לס·שוור

 248נחג,זכורגינ
 248פריהדג,גינזכור

זניה ,פק•סרהא-זניהג•נזכורב,

 225 , 206 , 204 , 195גינסר
 340אברהםג•נזכור,ג
 299נחום·כרןוגינזכורג,
 291זמחגינזכורג,

 425מ.נינק,

 425סוביהנינק,
 324<סס•ק)ס oגי

 271(נו'ר)ג•ראיני

 420 , 238 , 228פיאסראסג•רכודאס,
 367 , 336(שוקיאן)ג•רדוואיניס

 , 315 , 303 , 302 , 292 , 291 , 266 , 246גירלו•אי
336 , 360 , 419 

 282ג•רלוסק•
 367(כפר)גירושקס

 313דה Kבירז'
ואלין 481 , 421 , 259גירסיגלוה
 424(כפר)ג•ר•נינקאי

 307שאלוג•רש,
 360ינוקכ·כר , rג•רשוב•

 360ינסהג•רשוכיז·לוcתר,
חייםגלנו•ן,ראה-חייםגכסל,

 295ח•הגל,
 298מיקאסס, Kגלאוכרס
 451שמואלגלכורס,

 , 164 , 157 , 155 , 154מיכאל(•צחקי),גלכסרוגק
477,476,171,168,165 

 425גאוד•שוקגל
 462 , 453(מאיור)בלדקוכ

 260חיים ,גלדשסיין
 456דודגלובוס,

 317דודגלודניקוכ,

ואילן 481 , 463 , 308 , 260 , 259 , 256גלוון
 287ל"בגלון,
 38מ.גלון,

 316עזריאלגלון,
 252לק Kפגלון,
 301עד•נהגלון,

 322שרהל-אהגלוזקק,

 390 , 316דבגלז,
 336מיקלואסגלז'יוס,
 452 , 32יוסףגלזמן,
 37 .גגלזר,
 163גסיהגלזר,

 196 .מגלייכר,
 346אהרןגלין,

 368ססנ•סלאבגליניס,
 D 133ח"גליק,

 317מלכהגליק,
 464(מהנדס)גליקמן
 168 .דגליקמן,

 349משהגלמן,
 476מיכאלגלס,

 332אסתר , rגלס·שכ
 K. 449גלעוז,
 477 , 168 , 164ח"ם(גכלס),גלנוין
 319יהודהגלפו,

 182 , 179 , 161דמיסר•גלפר•ן,
 275גלק•ס

 348ק·פנחס n•צגלריס,
 321דודגמסק,'

 171,168 , 165 , 154כדלגמפל,
 380מרדכ•גמרנה,

 358•עקבגן,
 K. 202גגד•ן,

 330מאירגגדל,
 386ו•להלםגבס,
 179(ו•לגה)גבס

 200,192 , 191פאריםגבס,
 265דבגבס,

 282(קושבה)גלפנד
 228גסיואנס

 468גנול

 K 321, 425, 477כ K(יונסשיין),גפן
 425יוסף ,גפן
 456לשמהבפן,

 115,111אהרן , rגפנוכ
 133חנןוגפנוכיז,

 142מרדכי , rגפנרבי
 142מהש·מיכל , rגפנוכ

 205פאריםגז,
 302אריהגז,

 m 186, 201, 202גז,
 388,302משהגז,
 302פנינהגז,

 , 165 , 140-138 , 106 , 100 , 72-69ויללהםנקה,
212 , 383 , 391 

 262גראלשראוקה
 274דודגרב,
 338ינוקכגרב,
 93י.ל.גרב,

 419גרכוכסק•
 38יהודה ,גרכזשוון:,סי

 282יחזקאלגובל,

 23אנס Kפרגרכל•אוסקאס,
 230 , 229גרכליונאס

 140 , 137 , 133 , 127דבגובר,
 359השלגובר,

 172 , 168 , 165 , 164משהגובר,
 469סוגיהגובר,

 122 .זגרכרג,
 325הושלגרכרסק,י
 325יוסףגרכרסק,י
 268(יער)גרגוז'•ן

 269גרז'ינהגר
 K. 326ס, Kגרדד'ונ
 333יצחק ,גרד•נר

 143-141אברהםגרודזנסק,י
 201 , 196ישרלוcגרודזנסק,י

 472 , 169 , 77גרודנה
 171 , 168כרון(גופר),גרודניק

ואילן 481 , 420 , 293 , 260גרוז,ד
 456(צורף)גרוזד

 418(כפר)גרוז'•אי
 349(אחוזה)גרוסבסק
 370כרהם·לייכ Kגרוסבר,ד

 317יסר K ,גרוסמן
 275יצחקגרוסמן,
 369צפורהגרוסמן,
 369שרה ,גרוסמן

 314פ.גרוצ•אוויצ'יוס,
 465 , 464אשרגרוש,

 281פראנאסגרושאוסקאס,
 387נתנאל·יוסףגרד,

 380לייזרגרז'וסיס,

 425יונאסגרז'יאוויצ'יוס,
 425מאריהגרז'יאוויצ'יוס,

 K. 51גרז'•ונאס,
 353אלחנןגרסנו,
 353חיה·מריםגרסנו,

 469 , 418 , 265 , 264יים·•הודה nגרסנו,
 353 , 100 , 99•וסףגרסנו,
 469 , 418 , 332 , 265 , 264ש"נה(שחר),גרסנו

 457(מחגה) •ר;

 372 )רע•(גר•לבאוקאי

 363ס Kוגוססינ Kגר•כס,



ליסא•הדרת 496

 246גריגרס•ס
 151גריגררייכ
 329(פרניכז')גריגייסיס

 362(ראסיין)גלרריצ'ירסגרי
 300 , 299(•אברכה)גריגלירנאס
 348(קלרכיאן)גריגלירנאס

 342פ.גרייצ'ירנאס,
 187 , 185גוין
 335לאיהר·אהרןגוין,

 271כיילהגרינכלס,
 295גרססהגרינלכס,
 295לייכגרינכלס,
 371משה·לייכגרינכלס,
 120זלמןגרינכרג,
 , 167 , 162 , 160 , 80 , 71(א•קה)•הרשעגר•נכרג,

222,221,217,214,169 
 167מאירגרינכרג,
 207שמערןגר•נכר,ג

 420אסהגר•גנ,
 43 , 19הרמןגרינג,

 423אלכסגרינהר•ז,
 , 145 , 138 , 125 , 91 , 81 , 49 , 13ש.גרינהריז,

156 , 394 , 450 , 463 
 363(שאדרבה)גר•נ•רס
 57ק.גר•נ•רס,
 394גר•נלפד
 37שמואלגרינלפ,ד

 360כררנירסגרינזרר•צ'ירס,
 424גרינזרר•ז'נה
רא•לך 481 , 352 , 260גר•נק•שרק

 424לאהגרינשסיין·קפלן,
 269(ריינרסה)גרינשפן
 259גריז•רס

ואילך 481 , 373 , 260גר•שקכדר

 424סספנ•הגרישקכ•ז'נה,
 49א.גרמרס,
 219 , 210זכיגרמיזה,
 156א.גרנ•ק,
 320מרדכ•גרף,

 , 65-63 , 58 , 54 , 48 , 16 , 15 , 13 , 9ל.גרפרנקל,
67 , 68 , 72 , ,73 ,78 79 , 83 , 95 , 106 , 116 , 

126 , 127 , 131 , 144 , 146 , 182-178 , 192 , 
394 , 441 , 443 , 444 , 452 
 381א.גרפמן,

 478,473גרז
 355שלרםגרק,

 302אברהםגרשון,
 343 • ' ,גרשרני

 304הכהןיעקכ·אר•הגרשסיין,
 464ראובן ,גרשסיין

 419 , 305רבקה ,גרשסיין·מ•כנרכסק•

ו

 279דאובה
ואילך 481 , 261 , 260 , 241דאוג

 422כ.דארגרכסיס,
 , 223 , 217 , 213 , 211 , 210 , 199 , 191 , 190דאר~ל
229 , 247 

 424ירזאסואוגלה,
 423ירליהדארסרסנה,

ואילך 481 , 332 , 265 , 261דא~•~ן

 421סססהוארסנה,
 419מרניקהואוקשה,
 419םיאסראסדארקשה,

 252מ.דכרגררסק•,
 463 , 385(מא'ר)מרק ,דכררז'צק•

ואילך 481 , 261דכייק
 225רכוס

 322 , 290 , 262 , 247 , 243 )רע•( ' ltדגרצ''
 425פיאסראסדגיס,
 261דגס•ס

 386מקסדהלמאן,
רא•לך 481 , 261דרכ•נ•ק

 256דרכ•נסק
 197 , 190(שאורלי)דרכקין

 456•צחקדרכררכיץ,
 342(קרפ•שרק)דרכר•נד•ס
 319לייכדרגרכיץ,
דגרצ''א'ר'-דרגצ'•ר

 77(•ארזיה)גה'אדרר• ,דרדז•ץ
 307דכ·כרדרומן,
 176 , 171ד•מה(פארפירגרכ),דרר•דרכ
 354דרריסאס
 27 4ראצ•סדררייקיס,
 380,300,247,242,206,190,176 , 25דררינסק

 307 )רע•(דררר•רקא•
 206(שאררל•)דר•דרכ
 163•אשהדר•דרכ,

 186(גברת)דר•דרכ•ז
 201משהדר•דרכ•ץ,
 120,119נ.דרידרכ•ץ,

 307דודדר•דזרן,
 456•חזקאלדר•דזרן,

 299ס•מאסדרלגצ'ירס,
 367 )רע•(דלרק•שקיס

 130•עקב ,דרמכל•אנסק•
 209(שארלר•)דרמכררכסקי

 274דרמכר•ס
 237פ•אסראסדרמנארסקאס,
 229דימשארסקאס

 286•ח•לא ,דון
 381 , 380דרגדאגן
ואילך 481 , 322 , 262 , 261 , 247 , 243דרסיאס

 322 , 243דרקשס
 149דררפאס
 270הרשע ,דררפמן

 168•וסףדרש•נסקי,
 246דזרקיה

 424(כפר)דז'ירג•א•
 300נחרם·כלצאלדזימיסררכסק•,

ואילך 481 , 352 , 347 , 346 , 262דסנרכה

 462(קרבנה)דיאלר
 229 , 210ד•דז'כאליס
 329אנסאנאסדידז'לר•ס,
 324דייכרגלה
 212נחמןדייסש,
 275דיילידה

 421כרוניהדיינארסקאס,
 421ירזאסדיינארסקאס,

 168 , 157מנלדדייז,
 335(פ•לרר•שרק)ד•לכא

 lt' 333ד•לכיצ''
 465-462ד•נה(ררכ•נשסיין),ד•ל•רן
 465 , 464 , 456 , 454יחזקלאד•ל•רן,
 456שאלוד•ל•רן,

 263דימיסרכה
 371כפר)(חררה,דימיסררכה

 248(אניקשס)דימנס
 133ישראל ,דימנסמן

 469דינר
 170,168 , 165 , 157 , 154 , 152אבאדיסקאנס,
 177אייז•קד•סקאנס,

 260דירסה
 227 , 224 , 21 1 , 204 , 202 .ג ,ד•רקסרררכיץ

 329(םרמפיאן)דישא
 , 140 , 137 , 133 , 126 , 125 , 104 , 103 , 16דכאו

150 , 170 , 191 , 226 , 230 , 270 , 287 , 302 , 
316 , 365 , 382 , 383 , 393-390 , 397-395 , 
405 , 408 , 410 , 413 , 417-415 , 427 , 450 , 
471 
 464כתר•אלדמכא,
 38א•צ•קדמנו,

 335משהדמכרכסק•,
 314 , 312אברהםדמכנר,

 247 , 246 , 228דמכרארסקאס
 331(פרניכז')דמכרארסקאס

 342(קרפ•שרק)דמברארסקייסה
 29אדרלפסדמרשיס,
 340מרדכ•דמסק,'

 35(אחרת)דנ•ן
 425(א•כר)דניקארסקאס

 25דביקה
 55 , 19דנמרק
 , 397 , 392 , 385 , 382 , 230 , 228 , 191 72,דנצ•ג

403 
 142וארכןדנצ•גר,

 463דקל
 306דקשנה
 481 , 418 , 371 , 328 , 263 , 262 , 225דרב•אן

ואילך

 392דובק
 390 , 288מרדכ•דררזין,
 209 , 202 .ד ,דרר•אן

 463 , 343דררסקנ•ק
 241דררצקרנא•

 425פרכ•לאסדררקס•אנ•ס,
 260דרז'•נסק•ס
רא•לן 481 , 352 , 264 , 263 , 24דרשרנישרק

ה

 149הודר
 310אל•עזרהורס,
 392הרהנק

 257חיההר•ס·בלרנ•ק,
 417 , 22 , 20 , 19הלונד

 168מ.הלרצברג,

 422הלנההלרזמן,
 422מקסהלרזמן,
 478הרמנה

 , 406 , 400 , 393 , 392 , 389 , 22הרנגר•ה
413-411 , 478,473,472,417 

 28הרנדז•ארריצירס
 210 , 209(שאורלי)הרפמן

 450,140מ.הרפמקלר,
 217פנחסהרפגברג,
 214רבקההרפנכרג,

 37ל.הרץ,
 141שרגא·פייבלהררב•ץ,

 132 , 131חנההררכ•ץ·סנ•ג,
 , 277 , 56-54 , 51 , 39 , 29-27 , 21 , 19ה•לסר
303 , 438 , 439 , 449 
 140פ.הייד,

 , 315 , 302 , 301 , 287 , 282 , 271-269היידקררג
316 , 348 , 364 , 365 , 390-387 , 429 

 28 , 21 , 19ריינהארדהיידר•ך,
 390 , 302 , 301אבאהיילפרין,

 103אברהםהיימן,

 132 , 127אל•עזר ,היימן
 28היינצה
 396 , 227 , 204 , 203 , 190 , 47 , 45 , 39 , 27הימלר

 46 , 28הנסהינגסס,
 226ה•פ

 196(שאורלי)ה•רש
 370(שירררינס)הסוחרבןה•רש·ברל



 497השמותוכפת"

 457ה•רשהורן
 129כרהם K ,ה•רשוכ•ז
 237ק·וc"ז•ק·לא•עזר n•וה•רשוכ•ז,

220 , 181סוכה , rה•רשוכ ,211,214 
 239גחמן , rה•רשוכ•
 268 , 261 >•כו(ה•רש ,·לו•תן rה•רשוכ•

 K') 396, 404 (הלה
 334מא•ר(ל•כוכ•ז),הלל•
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 447,446,179,144•הרשעסן·פ:

 253ז;כםקרס

 168וcלסהספו,

 469 , 168זרדספו,

 259שמרוcל • rס

 463 , 462ש 11tסק

 260רלוcדוcםסקגוcרסקוcס,

 343 , 280 .מרכ, 111סר

 343 , 280 •ד ,סרוcרכ·פליישמן

 250גלרר•צ·•רסגו•ירס,'סרכרג•וcרו•צ

 478 , 449סרכ•ז•ר

 53 , 25סרכליגקה

ווcילך 481 , 322 , 293 , 292 , 240סוגיך

 459סרווc•נו:ק•

 243•שווcלסוויכ,

 360 , 292שוcרלסור•כ,

 302שדהסרו•כ,

 201•רסףסרומפלדור,

 399 , 391סרוגז
 14 7•שעיהסרוגק,

 456מ•כלוcסורספוס,

 228סרוספרם·•ופה

 420 .וסרוספרס·•פה,

 424פ•רסוסרופ•מרכ,

 , 323 , 319 , 285 , 277 , 276 , 265 , 263 , 249סררק•

338 , 339 , 419,418,345 

 175,171מ•שוcסרשרין,

 371•עקכ·חייםסרשרקין,

 133שt11ססדסוז"ג

 241(וcרווcן)טוליה

 277 , 276סו•מרגיס

 389סו•מ•ש•ס

 344<קררשוcז> rזנו•
וcרילך 481 , 293 , 284 , 228 , 198סוש-•ק

 129שלמהסוכסנכרב,

 288גו:ב•סולוכ,

,cכרהם·דכסוגוc294ו 

 228קררסוcססופנויס,

 283יססופקלג

 465 , 464 , 462 , 454זוcכסרקג•שק,'

c307(ל•גקרכה)סושקו 
ווcילך 481 , 463 , 294 ,שקרןסר

 37 , 32סשקלרכ

 463 , 32סשקגס

 344(קרושוcן)סשוג•חרכסק•

 275•וcונו:'וcק•וcי

 371סגדו:כלרב,
 38 •ייכלקררכסק,'

 390 , 211 , 210לזמן , r'כגילרכי

 270משה·דרד•כנילרכ•ז,

 465 , 464 , 462 , 456ישווcל , r•כויכ

 187 , 185•גרורכ

 422גסל•ה•בררוכה,

 326משה , r•גליגרכי

 325שמרוcל , rיבל•גרכ

 275•במיגישק•ס
 390 , 387 , 287פוידויך·הומן•גסס·יוcקשסיס,

 , 91 , 68 , 64 , 53 , 43-41 , 37 , 25 , 21קלויבו,

185 , 189 , , 22 , 235 , 237 , 240 , 241 , 243 , 

244 , 246 , 250 , 252 , 258 , 264 , 265 , 271 , 

273 , 275 , 284 , 286 , 295 , 312 , 318 , 324 , 

326 , 331 , 339 , 341 , 352 , 359 , 368 

 333(פרפ•ליוcן)ירוcדה

,cדקוcדרלפסירוc23ו 

 338 , 308(כפו)•רכוcשישרק

 22 , 21•רגרסלכיה

 IC, 221יר,ד

 363(כפו)•רדופה

 422ב•סה , rכ•ירלד

 131ינו:חק , r•רדלכי

 275ח"םירלדכסק,'

 235<וcרס•וcז> rירלדרכ•

 419מוcיו , rירלדרכי

 362חגהירלדמן·ריגיק,

 213 , 209ירהוcן

 464ב•רהגסכרר

 472 , 415 , 22•ררן

 389ירז'וס

רוc•לך 481 , 294•רז'•גס
 273•רזיוcגה

 r 457•רזפרכ•
 343ח.ירסן,

 38מ.•רכלtllיס,

 35•רכלסרן

 171 , 161וc•ציקירכג•קרכ,

 422(כפו)•וגלד•שקס

 311ירגרשקיס
 329(פרמפיוcן)•רג•ליס

 248ירג•קוcס
ווcילך 481 , 418 , 332 , 294 , 284•רג•שקל
 340•רדל•רגגזרן,

 38ח.•רז:~דה,
רוcילך 481 , 295 , 294 , 24•ן 11t•רסדר
 r 21הייג ,'רסס



 Kליםיהדות 500

 37 . )1·~סלביז,
 316אריה , rירלסב

 316ל Kדניירסלביז,
 316אריהבןדנילr , Kירלסב
 316מנחםבןדניאל , rירסלב

 240יוסף ,ירלסביז
 316{ניישםםר·םאררריג)יוסףירסלביז,
 316ישראלירלסביז,
 390 , 316מנלד·ם nמנירלסביז,
 240פייכשרירלסביז,
 323בנימיןירלסרבזי,

 367(שקריאן)ית'אס
 419סםאסיסירציארריצ'ירס,
 360ארליסירקרבאיםיס,

 305(יער)יקרנאיז'
 342(קרפישרק)ירקנםאס
297 , 271 , 249 , 132 , 130 , 24 , 22יררבררג - 295 , 
341 , 355 , 358 , 363 , 425-423 , 463 , 481 

ואליך
 294(ירנשילp)ירראגיםיס

 307(הר)ירראגיצ'יאי
 253יררגייםיס

 288יראנסגילאס,ירר
 426(כפר)יררגישקיס
 174יררגלניז'

 , 105 , 94 , 87-85 79, , 76 74, , 67 , 66 , 64יררןד
180 

 425יחאסירריארריצ'ירס,
 424ס Kנםנא Kיררקרס,

 241ליבה ,יררקנסקי
 335(פילררישרק)ישרקרירצ'ירס
 228מיקלראסישרקרריצ'ירס,

 457יזד·זרפלKני
ואילך 481 , 340 , 319 , 298 , 297 , 163 , 24יזנה

 302אברהםיזניררביז,
 289הניהיזנו,
 204(שאולרי)יחס
ואילך 481 , 463 , 298 , 255ילקר

 132לKיעזר ,ילין
 423אסתרילין,
 469 , 423(כרסיה)ד.ליין,
 , 160 , 157 , 156 , 146 , 132 , 127 , 95חייםילין,

161 , 163 , 170-168 , 421 
 , K13 , 14 , 58 , 96 , 106 , 127 , 161 , 179מירילין,

182 , 235 , 418 , 469 
 259רחלימי,

 307ינארסקאס
 , 274 , 163 , 152 , 133 , 101 , 96 , 24 , 23ינוכה

300-298 , 321 , 324 , 370 , 453 , 456 , 458 , 
ואילך 481 , 464 , 462

 370(שירררינם)~ברק
 250ירסםינאסינרשארסקסא,
 206ינרשבסקיס
 353םםראסינרשיםייס,

 274ינרשיס

 , 334 , 301 , 300 , 286 , 284 , 213 , 212 , 24ינישרק
ואליך 481 , 463 , 425 ,י;י 2

 369כררנירסינקארסקאס,
 420 , 371(כומר) .לינקארסקאס,

 347~נקרנאס
 228~בקרס

 242(ארשםלר)ינקיארריצ'ירס
 456(סוחר)ינלpכיז
 365בנימין , rינקלב

 351 , 350יוסף(בן·יעקב),ינקלכיז
 351יצחק , rינקלכ

 307יסביצ~ירס
 307יסרקאםייס

 329 )'(םרניבזיסייםיס
 229 , 228 , 205 , 58-55ד.יסייםיס,
 239(רופא)יסיאנס
 286 , 263יצחקיעקכי,

 37ש.יעקרכזרן,
 362יעקביעקרכסרן,

 288ג)(םארררי•פה
 130אסתריפה,
 130אסתר·צ'רנהיפה,
 163בצלאליפה,
 130דודיפה,
 345דרד·אהררןיפה,
 35לזמןיפה,
 424חייםיפה,
 142חיים·יצחקיפה,
 142ק·מרדכי nיציפה,
 130יים nלרי·יפה,
 333משהיפה,
 456נחיפה,
 465נתןיפה,
 331צדקויפה,
 149יפן

 37 . )1 ,יצרכסקי
419(איכר)יצ'רנסקי ,319 
מיכלKגלבםררנק,ראה-מיכלאיצחקי,
 253יצקרס
 466 , 461 , 460 , 458יקרםיה
 459 , 458יקםרקס

יגסם·יאקשםיסראה-יקשםיס

 371 , 370(שירררינם)הםרחןכןירוחם
 478יררסלכרכ
 457 , 37יררלסרלר
 452 , 159 , 38 , 30ירולשים
 , 193-191 , 189 , 187 , 186 , 76אליעזרירלשומי,

198 , 201 , 202 , 204 , 205 , 207 , 216-212 , 
221 , 222 , 224 , 228-226 , 230 , 240 , 247 , 
248 , 250 , 285 , 292 , 307 , 328 , 331 , 332 , 
334 , 341 , 345 , 363 

 327מרדכי ,ירשולמי
 96שלמה ,ירמרכסקי
 250ישעייכיז

יאשפאנרכ)סמירנרכיז'(ארסירםאברהםישפן,

476 , 477 
 324(ספיזישרק)ישקרריצ'ירס

 , 247 , 216 , 113 , 36 , 35 , 30מדינת-ישראל,
460 , · 461 
 351(קררז')שפלסכןישרלא

 345(קיידאן)ישרוcלרב
 224 , 9דוד ,ישראלי

 38שלמהכהן·צדק,
שפיראראה-כהנא·שסירא

 325יענקל ,כהנרביז
 462זכריהכררלאס,

 132חיה ,כרראס·לרין
 250~םקרס
 248משהכלבזרן,

 423ילבהכלרטינה,
 252(כססירירנאם)כססרסקיס

 99בז
 35(קצין)בז
 274(רילקרמיר)בז
 340(פראן)בז
 189אברהםבז,
 230 , 222 , 204 , 199 , 194-191 , 186אהרןבז,

 361אהרן·שמרלאכ"ז,
 310אסתרכ"ז,
 242זרנדילכ"ז,
 297זלמןבז,

 265חנאכ"ז,
 317י.כ"ז,
 287יוסףבז,

 310יעקבכ"ז,
 447יצחקכ"ז,
 256ישרלאבז,

 326(סרדזלררה)ישראלכ"ז,
 310מאירכ"ז,
 314מרדכיכ"ז,
 359משהזב,
 256נחרםבז,
 239קלמןבז,
 222 , 206 , 195 , 186שמואלבז,

 379כרמליםה

כ
 347(קיידאן)כגן
 345אברהםכגן,
 299חיים ,כגן
 424יוסףכגן,

 424מרגוםכגן,
 143(גברת)כהן
 273אהרןכהן,
 364אפריםכהן,
 127אריהכהן,
 469 , 347 , 244 , 160 , 146 , 59בלרכהן,
 419 , 358 , 305 , 280גלדיהכהן,
 350דבכהן,
 n. 146כהן,
 344מאיר ,כהן
 358מרדכי ,כהן
 340לשמה ,כהן
 321שמערןכהן,

ל
 258לארגאלן

 336(כפר)לארלמנקוcי
 396 , 392לארנכררג

 419סופיהלאררינייםה,
 361לאיפגיריס

 161(מעער)מריםלאן,

 265 )ר;ן<לאז
 476 , 465לכרב

 426 , 425לברליס
 420(כפר)לברנארהר
 311לכרנאר
יוסףליברכיז,ראה-יוסףלביא,

 274לניודה
 346הירשלבירםקין,

 239םריאן) K (לכיור
 363מאירלביוש,
 296 , 295מרםללביוש,

 281פסחלכנרבסקי,
 281שרהלבנרכסקי,

 380(מראימפלר)לנגסקי
 300(שרםר)לכס

 421מיכלינהלגנםנה,
 311לגסה
 390 , 365מאירלדון,
 100להמן

 317 .מ ,לרכרבסקי
 477,319,281 77, , 53 , 25לרבלין,
 11 .מלרכצקי,
 467 , 35ש.לרכצקי,

 348,313,119לרדררינרבה
 415,405,190 , 131 , 77לרדז'
 343 , 342(גרמני)לווה
 229(שאולרי)לווים



 501השמדתמפתח

 288בדל ,לדדיס
 301בנימיןלדריהס,
 380(שוסו)לדדיסס

 379מריםלדדיסס,

 282 , 281דאגריסלדדיס,

 295(ידרבדרג)לדדיזקס

 256זוזלדדיק,

43 , 39 , 28 , 27היינריךלזזה, - 41 , 55 , 188 , 225 
 282(גרמני)לדסז

 108(ראסיין)לדי

 420אנזקהלד,'
 37בדריסלד,'

 368יהדשע·אהרן ,לדי

 273יוסףלד,י

 168,166 , 163יעקבלד,י
 100סדניהלד,י

 100רבקהלד,י

 338 , 337רדדהלד,י
 168שיינהלד,י

 224 , 222שלמהלו,י

 338שלמה·בנזידןלד,י
 331אברהםלריס,
 329משהלריס,

 321זבילריס,
 257קסיה ,לדיט·שוביץ

 465 , 458 , 457(קובנה)לריסן

 38 , 35בלפיי ,לדיסץ
 37לדין

 35(אחות)לוין

 314הברית)(ארצותלוין

 35(מהנדס)לדין

 308(מוסניק)לדין
 95(משפחה)לדין

 170אברהם ,ויןל

 333הכהןאברהםלדין,

 2 54אברהם·זלמן ,ויןל

 477 , 476בניקלדין,

 337 , 336גרישהלדין,

 , 80 , 71 , 50 , 38 , 37 , 32 , 30 , 14 , 13 , 9זבלוין,

95 , 147 , 159 , 168 , 175 , 179 , 182 , 192 , 224 , 
447 , 452 , 465 , 469 , 474 , 475 

 132זוז ,לדין
 281(וקשבה)זוזלדין,

 142(רב)זוזלדין,

 354זוזו·ניינושלוין,

 216 , 214הדסהלדין,

 , 452 , 161 , 146 , 122 , 72 , 65(צבי)הירש ,לדין
464 , 469 

 n. 35לדין,
 371יוסףלדין,
 354יצחקלוין,

 258מאיר ,לדין
 132(מורה)משה ,לדין

 169 , 160 , 106 , 80 , 71משהלוין,
 30 )(נחוםלדין,

 462נחמן ,ויןל

 298עוזר ,לדין

 469 , 107 , 13רפאללוין,

 130שמואללוין,
 252שמואל·הירשלוין,

 355שמדללוין,

 469רחללוין·אברמוכיץ,

 355חיהלוין·כינזר,

 247יהודהלוינאס,

 316יעקבלדיגזדן,

 261זינהלוינסון,

 222 .ז ,לדינסון

 246יוסףלוינסון,

 317מרדכי ,לדינשס"ן

 , 388 , 387 , 365 , 302 , 301 , 287 , 284לריקונה

אדל'ך 481 , 390
 465 , 462 , 461א"זיק ,לריחן

 268זיסל ,ןת••(
 130יוסףלריחן,

 464 , 456יצחק ,לריחן

 113משהלריחן,

 464 , 38 .רתך,לוי
 387 , 365שלום·יזחקלריחך,

 19לדכסמכורג
 476מריםלומיאנסק,י

 78לונדון
 205 , 203 , 202 , 186כבהוגץ,ל

 349זונזל ,לונץ

 226 , 220 , 205 , 203-201 , 198יוסףלוגץ,

 174 , 171 , 168 , 166נרוןלופיאנסקי,
 142הירשלופיאנסק,'

 168רחללדפיאגסק,'
 130שרגא·פייבללופיאנסק,י

 222 , 210לדצק
 455לוקוס
 299(כפר)לוקי

 354 , 353 , 283פראנאסלוקיס·יאקיס,

 461לוקישקי

 259יוזאסקמיגאס,רל

 481 , 420 , 303 , 302 , 292 , 266 , 238לוקניק
ואילן

ואילן 481 , 373 , 303יקשי 1ל

 457לו;:,שי

 352פטראסלוקשיוס,

 224 , 223(שאוזלי)לדריא

 35(אחות)לוריא

 113אברהםלוריא,

 397 , 127 , 81 , 14אסתרלוריא,

 334הרצללוריא,
 380ירשהלוריא,

 278ישעיהולרריא,
 329אברהםלוויה,

 137וולףלוויה,
 204יואל ,לזריה

 421ר"זהלוויה,
 228סיה n ,לזדון

 , 419 , 358 , 343 , 305-303 , 280 , 78 , 24לזדיי

אילןו 481 , 463
 263לזזינינקאי

 252רבקהלזנלק,י

 223 , 213 , 207(שאורלי)לזר

 476 , 449 , 448חייםלזר,
 357חדה ,לזרדכ·ויגיק

 424,416,180 , 127 , 123 .,לזרסדן,

182תמרהלזרסדך, - 178 , 424 

 361פרידהלזרסק,'

 , 40 , 39 , 37 , 33 , 32 , 28 , 25 , 23 , 21 , 20לטביה

48-44 , 53 , 79 , 100 , 185 , 190 , 191 , 202 , 

212 , 225 , 286 ,283 ,249 ,247 ,242 ,2.j7 , 

290 , 307 . 309 , 318 , 322 , 332 , 344 , 352 , 

357 , 362 , 371 , 386-377 , 453 , 475 
 32 .כ(פריזמך),לטניס

 364 , 248ליאוזישקיאי

 424איגגסליאוגוויצ'יוס,

 380ליבאר

 464ליכרכיץ

 , 193-191 , 189 , 188 , 16 , 15 , 9יוסףליכרביץ,

198 , 199 , 204 , 216 , 224-221 , 425 
 270(וייגוטה)יוסף ,ל•נרכיץ

-194 , 186מגזל ,ל·כרביץ 191 , 196 , 198 , 199 , 

204 , 217 , 227 , 228 , 230 , 282 

 193משה , rליבדכ
 266זבי ,ליבדביז

 207 , 193ראובן ,נרביץלי

 217שמדאל·זדז ,ליכדכיץ

 404 , 225 , 204לינק

אוילן 481 , 305 , 284 , 228 , 204 , 24גרםלי

 364ליגדז'יאי

 324ליגייקדמפיס
 338פיאטראסליגנוגאריס,

 174לידה
ואילן 481 , 369 , 305ליזדכיאך

 476ל.ליזדכסק,י

 130גחליזסק,י

-401 399 , 392 , 391 'ליוכיץ

 230,227 , 193 , 189 , 187ליוברסקיס
ואילן 481 , 306 , 305לידזוויגוכה

 38י.ליטכק,

 297משה ,ליטבק

 251(כדסרימאנץ)ליסדדיך

 344מיאל nנתן·יר ,ליסווין

 477 , 476 , 462שרהלייכנזדך,
 427 .ה ,לייוויק

 350כאשה ,לייזאריך

 351 , 350זאבלייזאריך,

ואילן 481לייז'דבה

ואילן 481 , 325 , 306 , 304 , 280 , 24לייפוך,

 326לייפליגגיאי

 130ליפמךלייקיך,
 266שרהליכס·וייס,

 262יצחקליכטנשטיין,

 202ל.ליכטנשטיין;
 418מ. ,(ליאור)ליכטנשטיין

 319(יער)לילון

ואילן 481לילידך

ואילן 481ליגגמיאך
 243זבליגטופ,

225ליגקאיצ'יאי ,223 ,213 ,210 ,209 ,195,190 

ואילן 481 , 307 , 306 , 284 , 196נקובהלי

 227,192,186ליגקיאדויצ'יוס
 17 4כדריסליסדיסקס,

 462פ.ס, Qלי

 457ליפוגוכו

 282 , 281חייםליפמך,
 298אלתרליפמגוכיץ,

 299ליפגיאק

 35ליפגיצקי

 37(יערות)ליפצ"אני

 182,170,148 , 95 , 83כ.ליפצר,
 163מרדכיליפקוכיץ,

 1 .,:נלד ,ליפשיץ

 306נדל ,ליפשיץ

 236חיה ,ליפשיץ

 168י.ליפשיץ,

 326יעקב ,ליפשיץ

 133,127(צייר)יעקבליפשיץ,

 206מ.ליפשיץ,

 363רחל ,ליפשיץ

 344שלמה ,ליפשיץ

 422 .וליקודיצ"וס,

 422בסליה ,ליקודיצ'גה

 24 7לישצ'יוס

 39 , 25פראגץ ,(לכסהאדאר)לכטהאלר

 329(פומפיאך)לליס

 478 , 77למברג

 309פניהלמפה,

 214ליאוךלמפרט,

 279למקה
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 449זב•(שילוח),לנגזם
 463 , 460ברהם K ,בןלנגל

 213לp Kז n •לנדאר,

 , 395-393 , 391 , 240 , 146 , 133 , 126לנדםברג
416 , 428 , 450 

 29ר•סרסאםלKנ•ם, pלנדםברג•ם·זונ'
 423א.לנדםברגנה,

 153 , 45 , 27 , 21לנינגראד
 314 , 313(חזן)לנpם•

 423(כפר) ' lrלנקז'
 465 , 464(משפחה)לםרם

 286לםסpי
 424פסררנלהלםסכה,

 449חייםרב, pלם
 316דב ,• pלם
 316ובשה , • pלם
 316רלוuנ ,• pלס

 297זב•לזרירס,

 K', 328לפ
 329לייב ,• pלפלרז
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