
1 
 

 
 

  מסע יומן
כרון העבר את ינשאב מז"

”.הכוח למחר

 



2 
 

  איינשטייןאיינשטיין  ואריקואריק  גפןגפן  אביבאביב//מסעמסע  יומןיומן
  

  ויציאהויציאה  שביליםשבילים  אינספוראינספור
  מסעמסע  יומןיומן  בתוךבתוך  רושםרושם

  להיבלעלהיבלע  ולאולא  להתערבבלהתערבב
  מסעמסע  יומןיומן  בתוךבתוך  רושםרושם

  
  באבא  מישהומישהו  אםאם  והיהוהיה

  תסתובבתסתובב  אלאל
  להיותלהיות  יכוליכול  תמידתמיד  זהזה  כיכי
  הלבהלב  אתאת  לךלך  שידליקשידליק  זהזה

  בשלווהבשלווה  הכאבהכאב  אתאת  יפרוקיפרוק
  

  המכההמכה  עלעל  גוברגובר  הרוךהרוך  מגעמגע
  מסעמסע  יומןיומן  בתוךבתוך  רושםרושם

  אהבהאהבה  שלשל  אבקאבק  עשוייםעשויים  כולנוכולנו
  מסעמסע  יומןיומן  בתוךבתוך  רושםרושם

  
  תפילותתפילות  ונושאיםונושאים  למעלהלמעלה  מביטיםמביטים

  שוכחיםשוכחים  כשבינתייםכשבינתיים
  לחיותלחיות  שהמשמעותשהמשמעות

  ולענותולענות  השאלותהשאלות  אתאת  לשאוללשאול  היאהיא
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,מורים והורים יקרים, תלמידים  

מה נכתוב ? מה אומרים שעוד לא נאמר: אותה הדילמה, תמיד, הדילמה הינה

בעודכם מעלעלים בין דפי , ועד כמה כל זה בכלל רלוונטי עכשיו? שעוד לא נכתב

?על אדמת פולין, כמה אלפי קילומטרים מהבית, הספר היפה שאתם אוחזים בו  

להיות חוויה עמוקה ומשמעותית עבור כל אחד ואחת וצריך , המסע לפולין יכול

לעומקה של הנפש  –אבל יותר מכך , מדובר במסע לעומקה של ההיסטוריה. מכם

וזו אותה ... להתייסר ולהתאהב, לשמוח, זו הנפש שיודעת להתחבט. האנושית

, הנפש שמסוגלת להביא בני אדם להאמין בכך שבני אדם אחרים אינם שווים להם

קצרה הדרך לזוועות השואה  –ומכאן , אינם בעלי ערך כמוהם, הםנחותים מ

.אותם אנו מכירים  

מזה מאות בשנים שבני . השמדה ורצח עם אינם דבר חדש בהיסטוריה האנושית

או סתם , חריגותם, בשל שונותם, אדם קמים על בני אדם אחרים וטובחים בהם

כך – כי אפשר. אני מקווה שבמהלך המסע תשכילו להבין שהחשוב מכל זו הדרך 

זו האמונה המטורפת בכך שיש בני : שהובילה את בני האדם לפעול כפי שפעלו

והגזענות שגרמו לכך שעשרות מיליוני , הרשע, זו ההסתה; אנוש-ויש תתי, אנוש

.בעיני האחר" לא מצאו חן"משום שהם , בני אדם נרצחו בעת החדשה  

שכל בני , המסע לפולין והרבה אחריולפני , לזכור וללמוד, עלינו ללמוד ולזכור

או תכונות אישיות , אמונה דתית, צבע עור, מוצא, מין, גזע, ללא הבדל דת -האדם 

המסע לפולין איננו מסע . גם אם הם שונים זה מזה, כל בני האדם שווים זה לזה -

והוא מסע , כרוןיהוא מסע של ז, הוא מסע אל התודעה האנושית; לגיבוש חברתי

. אני מאחל לכם שתלמדו.המון למידה. השל למיד  

.ואני מאחל לכולנו שתמיד נזכור ששואה נוראה מתחילה בהתנהגויות קטנות  

     ,שיהיה לכם מסע משמעותי

 

 אורי
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',מחזור כ, חברי משלחת יקרים  

אתם לא יוצאים . ברצוני לאחל לכם בהצלחה לקראת נסיעה מיוחדת במינה

אלא נוסעים בראש מורם כנציגי בית הספר , לחופשה משפחתית או טיול שנתי

, לראות, ותנסו לחוש, אתם תעברו במנהרת הזמן עשרות שנים לאחור. לפולין

.ואהתקופת הש -לשמוע ואולי אולי להבין מה בעצם קרה בתקופה הנוראית   

: אריה פלגי כתב  

. הייתי רוצה לקום בוקר אחד ולגלות שלא הייתה שואה"  

. סיוט חולף, שרק משל הייתה  

. הייתי רוצה לא לזכור דבר  

, לא ללקט יותר עדויות, לא להנחיל, לא לספר  

, לא להקים יותר אנדרטאות  

, לא להסביר שוב ושוב מהו צאן ומהו טבח  

..."מהו סבל ומהי גבורה  

ואולי מישהו יעיר , לעיתים נדמה כי הזוועות שהתרחשו היו על כוכב לכת אחר

הזוועה אכן , אך לצערנו. אותנו מהסיוט הנורא הזה ויגיד שכל זה היה חלום

לכן עליכם כנציגנו לחזור לפולין ולהניח . וטיבו של הזמן להרחיק אותנו. קרתה

אני בטוחה . ור ולא לשכוחכדי שאנו וכל העולם נדע שעלינו לזכ. דגלנו בגאווה

, אך מה שחשוב הוא. יתכן ואף תחזרו עם יותר שאלות, שלא תקבלו תשובות 

תבינו כמה חשוב לנו לשמור על . שהמדינה שאליה תחזרו תקבל משמעות עבורכם

הכי חשוב . הקיים ולא לקבל את כל הדברים היקרים לנו בחיים כמובן מאליו

לכן חשוב שתחזרו . ש היו אחראים לזוועה הזוובני אנו, תזכרו שכולנו בני אנוש

אני מקווה . ותדאגו לנטרל את הרוע, תהיו מודעים לעצמכם, אנשים טובים יותר

שיהיה לכם את הכוח לחזור עם כל החוויות והרשמים שיציפו אתכם ולהעביר 

.אותם לכל אלה שנשארו כאן  

.שמרו אחד על השני וחזרו לשלום, היו חזקים   

כבר מתגעגעת, מחכה לראותכם  

 לוסי
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 משלחת פולין היקרה

 
המסע לפולין הוא אבן דרך משמעותית בעיצוב אישיותכם כבוגרים ואזרחים 

להוקיר תודה שיש לנו ארץ , המסע טומן בחובו הזדמנות לגאוות יחידה. בישראל

 .שדבר אינו מובן מאליו, לחזור אליה ולזכור 

שהביטו אליהם קורבנות ושורדי אנו נצעד על אותה אדמה ונביט לאותם שמיים 

כבני חורין ונניף , הפעם נצעד על האדמה כישראלים! אך הזמן יהיה שונה, השואה

 .את דגל ישראל בגאווה

 ,אנושיות וגילוי הטוב , מסע של אחווה, מסע משמעותי, מאחלות לכם ולנו

 .צועדות יד ויד לצידכם, זכרו שאנו איתכם לאורך כל הדרך

 

 ,המסע לאורך אתכם ווההמל המורים צוות

 טלי ברזיצקי וכוכי פולג, הילה יצחקי, גליה עוזיאל, מיכל בסאלי ,דונסקי ליזי
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 המסע תוכנית

 
  09.10.18 שלישי  יום  – למסע הראשון היום

 .בורשה נחיתה ,ןוגורי בן תה"משד המראה

 בית העלמין אוקופובה           

 ארמון התרבות           

 מסלול הגבורה           

 אנדרטת רפפורט           

  10.10.18רביעי   יום  – למסע השני היום

 לובלין         

 מיידנק          

 זמוש          

 11.10.18חמישי  יום  – למסע השלישי היום

 בלזץ         

 וב'ז'יער בז         

 נסיעה לקרקוב        

 12.10.18  שישי יום  – למסע הרביעי היום

 זביליטובסקה גורא

 קיילצה

 קבלת שבת בקרקוב          

 

 13.10.18  יום שבת  – למסע החמישי היום

 ימיש'קז

 ה'פודגוז

 גלריה קרקובסקה/ סוקיניצה

 ערב פולקלור
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 14.10.18 ראשון יום  – למסע השישי היום

  בירקנאו -אושוויץ

 

  15.10.18 שני יום   – למסע האחרון היום

 פלשוב            

 בוסקו            

 המראה הביתה -קטוביץ            
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 לפולין המסע מפת

  

 

 

 לובלין

 מיידנק

 וורשה

 קרקוב

 ויץואוש

רקנאויב  

 הגבול מעבר

 כיה'לצ

 גורה הזביליטובסק

 'ימיז'קז

 שוב'ז

 בוסקו

 

 

 קיילצה
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 וורשהב סיור – למסע ראשוןה היום -01.10.10
 וורשה העיר

 פרוץ עם .הויסלה נהר גדות על שוכנת ,בעריה והגדולה פולין בירת היאוורשה 

 .העיר מתושבי כשליש ,יהודים 393,950 -כהמלחמה חיו בוורשה 

 למבני כבדים נזקים נגרמו  ,קשות הופצצהוורשה  השנייה העולם במלחמת

 1939 בספטמבר 26-ב .מתושביה רבים ונפצעו נהרגו וכן ,ציבור למבני ,מגורים

 .הנאצי השלטון והחלנכנעה וורשה 

 :הגטו על
 היהודים כי הגרמני הרדיו הודיע ,1940 באוקטובר 12 ,א"תש הכיפורים ביום

 ,העיר משטח 2.4% שתפס בשטח .שבועות שישה תוך הגטו לתחום לעבור צריכים

  .אחד בחדר דיירים 6-7 של נוראית בצפיפות חיו אשר העיר מתושבי 30% שוכנו

 ,בחסכונותיהם השתמשו ,רכושם את מכרו הגטו יהודי -  בגטו שלט הרעב

 ארוחה קיבלו ,הכפייה לעבודות שיצאו ,העבודה פלוגות .מתמיד באופן והתרוששו

 100,000-מ יותר נספו 1942 קיץ עד .למשפחותיהם אוכל להביא יכלו לאו ,דלה

 .יהודים
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וורשה גטו מרד  
 .אנילביץ מרדכי של בפיקודו (ל"אי) הלוחם היהודי הארגון הוקם 1942 בתחילת

 מזוינת התנגדות לקראת הלוחמים נערכווחיסול הגטו  הצפוי הגירוש לקראת

 הלוחמים הכינובמקביל . אפשרי מקור מכל נשק וכלי מזון לאסוף והחלו, בנאצים

 לתמיכת כלל הזכ לא היהודית ההתנגדות ארגון  .הגטו ברחבי בונקרים

  לגטו הנאצים באו כאשר .וורשהב הפולנית המחתרת לתמיכת או "יודנראט"ה

 הופתעו ,לטרבלינקה היהודים של "המשלוח" את לאסוף ,1943 בינואר 18-ב

 להיענות סירבו ,הבתים בחצרות להתייצב שנקראו ,היהודים .בהתנגדות להיתקל

 מול אל פנים קרבב פתחו זאת לעומת היהודים הלוחמים .והתחבאו לקריאות

 ערב ,באפריל 19 -ב לגטו חזרו ההמומים הנאצים .הנאצים החיילים עם פנים

 בונקר נפלכעבור שלושה שבועות של לחימה  .בתותחים מלווים כשהם ,פסח

 .המרד של סופו הגיע בכךו, במאי 8-ב המפקדה
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 וורשה גטו מפת
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 אוקופובה העלמין בית

אשר , פולין בירת ,וורשהב וולה שברובע אוקופובה ברחוב היהודי הקברות בית

 מהגדולים ואחד בפולין בגודלו השני יהודיה הקברות בית הוא, 1806 בשנת נוסד

 אשר אורתודוקסית חלקה :חלקות למספר נחלק הקברות בית .בעולם ביותר

, קונסרבטיבית חלקה, גניזה וחלקת גברים חלקת ,נשים לחלקת היא גם נחלקת

  .הגטו מתי נקברו שבה והחלקה צבאית חלקה ,םחלקת ילדי

 בין הפרדה תוך הדתי הנוהג לפיוורשה ב העלמין בבית קברו רבות שנים במשך

 .השונות בחלקות המינים

 צעירים עצים ,שתילם ,אריות :כמו סמליות בדמויות להבחין ניתן המצבות על

 – מים כד ,לכוהנים – ידיים כפות ,צעיר אדם היה הנפטר כאשר – גדועים

 ...ללווים

 "אוהלים"ה מושכים מיוחדת לב תשומת .לירושלים מזרחה  פונו המצבות רוב

 הקברים נגמרים בו במקום .מפורסמים וצדיקים רבנים  של קבריהם על שהוקמו

ות בדירות ומחל קור ,מרעב שנספו לאלה  אחים קבר נמצא לחומה עד הבנויים

 . עזובות או סתם ברחוב

 יהודי ובכללה פולין יהדותש לאחר ,בצמחייה מהקברים רבים מכוסים כיום

 ,לפעול הפסיק שבמהלכה, השנייה העולם מלחמת לאחר .שואהב הושמדה וורשה

 הקטנה הקהילה את ומשמש ,פעיל עוד ממנו קטן חלק .ונפתח הקברות בית שב

 .בעיר שנותרו היהודים של

 

 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A1%D7%A8%D7%91%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95_%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
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 זלוטה רחוב

 הגטו שטח את לחלק נהוג .וורשה למרכז מצפון גדול שטח על התפרשוורשה  גטו

 מעל .מדרומו הקטן והגטו זלוטה מרחוב צפונה הנמצא הגדול הגטו ,חלקים לשני

 ניבנה זה גשר .לצד מצד לעבור היהודים יכלו שדרכו עץ גשר ניבנה זלוטה רחוב

 כיום קיים אינו זה גשר .זלוטה ברחוב הרכבות לתנועת יפריעו לא שהיהודים כדי

 נמצא הגטו לחומת היחיד השריד כיום .הרחוב בסוף אנדרטה נבנתה ובמקומו

  .וזלוטה סיינה הרחובות בין בניין של פנימית חצר בתוך

 
 וליצוב רחוב

 במאות מאוכלסים שהיו ,בניינים שלושה שרדו וליצוב רחוב של המזרחי בצידו

 שלנגל ולדיסלב המשורר גר הקטן בגטו 14 ליצובברחוב ו .הגטו בתקופת יהודים

 כתב 1942 בשנת  .בגטו הקיומית למציאות הד שהיוו רבים שירים בפולנית שכתב

 שברחו מאנשים שקיבל ידיעות סמך על ,"טרבלינקה התחנה כאן" היצירה את

 .וורשהל מטרבלינקה

 
  זלוטה 'ברח הגשר
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 הגטו מחומת שריד

 

 

  וליצוב 'רח

https://picasaweb.google.com/105078582842432086017/IySEXE
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 אומשלגפלץ רחבת

 זמנהוף הרחובות בפינת  ,העיר של הפולני לחלקוורשה  גטו שבין בגבול מגרש זהו

 מאות רוכזו זה במגרש .צפונה שהובילו הרכבת פסי הגיעו זה למקום עד .וניסקה

 .המוות ולמחנות הריכוז למחנות ברכבות שולחו ומשם יהודים אלפי

 של הרשמי ההובלה נתיבאומשלגפלץ ה היה 1942 בקיץ הגדול הגרוש לתקופת עד

 .מהגטו המגורשים

 כבית שימש כן שלפני נטוש בנין עמד וובמרכז ,גבוהה גדר ףמוק היהאומשלגפלץ ה

 .חולים

 ללא בצפיפות קרון בכל איש  100-120 -כ דחסו ,יום מדי שהגיעו המשא לרכבות

 ועליהם הבניין רצפת על החצר בתוך המגורשים הוחזקו הרכבת בוא לפני .נשוא

 .היהודית והמשטרה הפולנית העזר משטרת ,"אס-אס"ה שמרו

 ביותר הנוראה והאימה השבר זירת הגרוש מתחילת היה רבים בפיאומשלגפלץ ה

 לפני ממש האחרונה התחנה שהיה משום ,וורשהב היהודית הקהילה של בטרגדיה

 הגרמנים שביצעו "אקציות"והוורשה  מגטו הנורא הגירוש את וסימל ,המוות

 .ביהודים

 .יום בכל איש 5000-7000-כ "אקציות"ה תחילת עם לשם לזרום החלו המגורשים

 מבית הילדים 200 "אומשלגפלץ"ה אל נלקחו אוגוסט של הראשון בשבוע

 .אק'קורצ יאנוש של היתומים

 הריכוז למחנות הופנו 1943 ובמאי באפרילאומשלגפלץ מה שיצאו המשלוחים

 ההשמדה למחנה ,לרוב ,ומשם ,ובודזין מידנק ,טרווניקי ,פונטיאטובה :והעבודה

 .אושוויץ
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 הגבורה נתיב

 ההתנגדות את המסמלים ארגונים או אישים לזכר הגבורה נתיב של ראשיתו

 .1948 בשנת שהוקמה ,הרשמית לאנדרטה כהסמוה בראשית באנדרטת ,בוורשה

  הלוחמים שרידי י"ע שהוקמה הראשונה המצבה הייתה בראשית אנדרטת

 במצבת להבחין אפשר הגבורה לאנדרטת משמאל  ".ב" האות ציון עם 1946 -ב

 ,מכאן הנמשך ,"הגבורה נתיב" הנקראת אבנים בסדרת הראשונה זוהי .גדולה אבן

 ארגון או דמות של שמה את נושאת אבן כל  .אומשלגפלץל ועד ,מילא רחוב דרך

  .רשהוותנגדות בהב חלק שלקחו

 

 81 מילא

 את הזמינו הבונקר תושבי .וורשה בגטו התחתון העולם לאנשי שייך שהיה בונקר

 שם .באש עלתה 29א מיללהצטרף אליהם לאחר שהמפקדה שלהם  ל.י.א מפקדת

 וחלק 8.5.43 -ב הלוחם היהודי הארגון מלוחמי גדול חלק של חייהם הסתיימו

 .הארגון מפקדתמ

שלחו , וייםהסיכ שאפסו מאחר הבונקר את הגרמנים הקיפו 1943 במאי בשמונה

 .פנימה שהוטלו הגז מהפצצות שהורעלו ביניהם ויש ,לוחמים רבים יד בנפשם

 .מותם את בו מצאו ,המרד מפקד- אנילביץ מרדכי ובהם לוחמים ממאה למעלה

 עם .עד יום זה היו קורבנות מועטים. והגט בקרבות מפנה חולל במאי השמונה

 הלוחמים גופות .זו הצלחתו על לממוניו שטרופס "ווח גנרל הסדי הבונקר כיבוש

 השחרור אחרי .דבר נותר לא מהבונקר .היום עד המפולת תחת קבורות נשארו

  .הבונקר היה בו במקום גלעד הוקם

 

בקצה מסלול הגבורה נמצאת אנדרטת 

צידה . י רפפורט"הגבורה שנבנתה ע

וצידה , האחורי מוקדש להשמדה

 . הקדמי מוקדש לגבורה
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 שיפר  -אלה רופאייזן  / 10פרידה ממילא 
 עם הארי לצד תצאי הלילה ,להא :ואמר מרדכי אליי ניגש מאיב בעההש בצהריי"

 !הפעם גם תצליחי אולי .לנצלו הצלחת את רקש ארי מראה לך יש .אנשים קבוצת

 .הסוף עד כאן אתכם להישאר רוצה אני ,עניתי ,מרדכי אולם-

 .תפקידך זה אבל ,איש נכריח לא ,נא שמעי-

 .לוטק עם אתייעץ ,אמרתי ,טוב-

 ברישיון רק היו והכניסה היציאה .הבונקר של הראשי בפתח בשמירה עמד לוטק

 :ושאלתי לוטק ליד הרצפה על ישבתי .השמירה על האחראי

 ? מרדכי אתי דיבר מה על לך ידוע האם-

 .יודע אני-

 ?דעתך ומה-

 .לצאת חייבת תכי א-

 הסכימה לא מירה כי יודע אתה הלא .הסוף עד אתכם להישאר רוצה אני אולם-

 . נשארת והיא לצאת

 . הארי בצד ניסיון לא וגם ארי מראה אין למירה-

 ?שאשאר לך חשוב לא האם-

 .ללכת חייבת את אולם ,לי קרוב הכי האדם את .מאוד חשוב-

    ."אלך טוב ,חנוק בקול עניתי

  

 על ההנצחה אתר

 החורבות תל

 מהבונקר שנותר

 81 במילא
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 רפפורט אנדרטת

 .גטו היהודי בוורשהה במרכז וניצבת ,הגטו גיבורי לזכר הוקמה האנדרטה

  : צדדים לשני מתייחסת אנדרטהה

מתאר יהודים ו ,יודנרטבו היה ממוקם בניין החלק זה פונה לכיוון  – השואה .א

זקן וספר התורה ניתן לזהות את היהודי המאמין עם ה .הולכים למוותה

  .הנושא הוא גבורת הרוח והסבל היהודי. שנראה כמוביל את התהלוכה כולה

 עליו חקוקה קיר לבנים אדומות המסמלות את חומות הגטורקע על  - המרד .ב

הפורצות מתוך  דמויות 7מופיעות , (6, ו"ט, יחזקאל" )בדמיך חיי"הכתובת 

כל דמות . כולם בני נעורים שאוחזים בנשק. הלהבות כסמל לפריצת הגבולות

 . הרואינראית מאוד גדולה וכולם מוצגים באופן 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%A8%D7%98
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 חיים גורי/  התנגד

 התנגד  מי   שהבריח כיכר לחם 

 התנגד  מי   שלמד בחשאי

 הזהיר וקרע אשליות, הפיץוהתנגד  מי   שכתב 

 שהגניב ספר תורההתנגד  מי   

 זייף תעודותשהתנגד  מי   

 התנגד  מי   שהבריח מארץ לארץ

 התנגד  מי   שכתב את הקורות וגנזם

 התנגד  מי   שהושיט עזרה

 התנגד  מי   שקישר את הנצורים והבריח הוראות ונשק

 בהרים וביערות ,התנגד  מי   שלחם עם נשק ברחובה של עיר

 התנגד  מי   שהתקומם במחנות

 .התנגד  מי   שמרד בגטאות בין קירות נופלים במרד הנואש מכל

 

 אנשי המחתרת של גטו וילנה עם שחרור העיר
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 יק'נוז הכנסת יתב 
 .השואה מלפניהוא היחיד ששרד בוורשה , שבמרכז העיר ,יק'נוז ש"ע הכנסת בית

 אחרי אבל ,וורשה גטו בתחומי תחילה נכלל הכנסת בית ,הנאצי הכיבוש בימי

 .והוחרם המבנה חולל 1941 סתיוב .בחוץ הכנסת בית נותר הגטו שטח שצומצם

  .למספוא ומחסן סוסים אורוות בתור בו השתמשו הגרמנים

 נפתח 40-ה שנות ובסוף ,תיקונים הכנסת בבית ערכו השנייה העולם מלחמת בסוף

 .ישראל ובמועדי יום מדי נערכות תפילות  .המתפללים לקהל מחדש

 

 

  (גולדשמיט הנריק) אק'קורצ יאנוש

8181-8491 
 יהודית למשפחה גולדשמיט הנרי בשם 1878 בשנת נולד אק'קורצ יאנוש

.מתבוללת  

 .ילדים לרופא הפך הרפואה לימודי את סייםש לאחר

 מזמנו גדול חלק הקדישו ,כעיתונאי בדע לימודיו ךבמהל

  .וסובלים עניים ,יתומים בילדים לטיפול

 יהודים לילדים יתומים בית לנהל אק'קורצ החל 1911-ב

 עם ילדים של "רפובליקה" עיןמ שם הקים הוא .בוורשה

 החינוכית משנתו .ועיתון משפט בית ,נבחרים בית

 למערכת להחדיר ביקש אותם אחדים רכיםבע הסתכמה

 אלא ,אדם להיות פעם שעתיד מי איננו הילד כי ,הילד את כבד" :ביניהם ,החינוך

 דעותיו את לכבד שצריך אדם ,ודרישות לו צרכים אשר ,עכשיו אדם הוא

 "האדם את אוהב ואינו הספר את האוהב מורה לילד לתת אסור" ,"והשקפותיו

 .ועוד

 אך ,רבה לפופולאריות זכתה אשר הפולני ברדיו תוכנית הגיש 30-ה שנות בתחילת

  .אנטישמיים חוגים של בלחצם בוטלה

 מחניכיו רבים ופגש ,(1936-וב 1934-ב) פעמיים ישראל בארץ לבקר הספיק הוא

 .ארצה שעלו
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  .חניכיו עם יחד עבר אק'וקורצ ,לגטו לעבור היתומים בית אולץ 1940 -ב

 העובדים מסגל וחלק היתומים בית ילדי את לקחת הגרמנים באו 1940 באוגוסט

 לו ואפשרו ,ממוות חנינה אק'לקורצ הציעו הגרמנים .בלינקהרט ההשמדה למחנה

 ברגעיהם חניכיו עם להישאר ובחר ,ההצעה את דחה אק'קורצ אבל ,בגטו להישאר

  .האחרונים

 

 

 

 עמיר אנדה/האחרונה דרכו

 ,שקט כה לפניהם הלך הוא

 ,צעדיו כוון הוא לחג כמו

 "?אן זה נלכה כעת -אנה "

 .ילדיו ותמהים שואלים

 

 .לחופשי יוצאים אנחנו"

 .לרווחה נפתח השער ,ראו

 !לשיר רק !לבכות לא

 "!שמחה של ושירים חג שירי

 

 מרבד כמו התפרש והרחוב

 ,יחפים ילדים לרגלי

 ,"לבד איננו" השרים

 .היפים לנופים צועדים

 

 יעזוב לא הוא ,הדוקטור כי

 ,כולם כאן הולכים ,ילדיו

 ,הסוף עד -הוא אתנו הולך

 .לעולם, הוא אתנו לעד
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14.81.81 ט"שעת תשרי' ל  
_____________________________________________
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 14.81.81 ט"שע תשרי' ל

_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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  – למסע שניה היום 10.10.10

 מיידנק ,לובלין

 לובלין
 ממזרח שנמצאת ,זו בעיר להתיישב ליהודים הותר 14-ה המאה מאמצע החל

 האנטישמית המדיניות מן סבלו ,פולין יהודי כשאר ,לובלין יהודי .לפולין

 נחשבו רבניה .פוריים וחברה תרבות חיי לנהל הצליחו עדיין אך ,שונות בתקופות

  ".לובלין חכמי" -וחכמיה , "דפולין ירושלים" :לכינוי זכתה לכן ,הדור גאוני

 מייסד 20-ה המאה בראשית .באירופה החסידות למרכז הופכת לובלין 1800-ב

 .פולין בישיבות הגדולה – "לובלין חכמי ישיבת" את שפירא מאיר 'ר

  .יהודים 38,000-כ  בלובלין ישבו השנייה העולם מלחמת ערב

 ,מהבתים הפינויים החלו ומיד, 1939בספטמבר  18-את העיר ב כבשו הגרמנים

 מסע של הקורבנות ראשוני בין היו לובלין יהודי .הכפייה ועבודות התקיפות

  .ליום איש 1500 של בקצב 1942 למרץ 16-ב התחיל הגירוש .ההשמדה

 אך ,בלובלין התיישבו ,מרוסיה פליטים רובם ,יהודים אלפי ,המלחמה תום עם

 בידי שנעשו והרציחות האנטישמיות גילויי עקב 1946-1950 בשנים ותהא עזבו

 .מלובלין היהודים אחרוני יצאו 1968 שנתב .המקומיים

 

 מיידנק
 כמחנה בתחילה ושימש 1941 סתיוב הוקם ,לובלין העיר שליד ,ידנקימ מחנה

 או ,במחלות ,ברעב מתו המלחמה שבויי רוב .סובייטים מלחמה שבויי עבור מעצר

 תנוריםבו בגז השמדה מתקני בו הותקנו 1942 באביב .הסמוך ביער בירייה חוסלו

 פולין יהודי למחנה להגיע החלו השנה אותה בקיץ .(קרמטוריום) הגופות לשרפת

 ביערות האנשים נקברו קויהספ כשלאו ,ולילה יומם עבדו המשרפות .בהמוניהם

 .הסמוכים

 להורג הוצאו אחד ביום כאשר ,1943 בנובמבר לשיאה הגיעה ההמונית ההשמדה

  .יהודים 18,400
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 ,איש מיליון כחצי עברו ידנקימ במחנה .ברור היה סופו למחנה שהגיע מי

 .(יהודים 200,000 -ל 120,000 בין מתוכם) איש אלף 360-כ נספו ומתוכם

 ,בחיים הושארו אסירים של בודדות מאות רק המחנה בשערי העוברים מבין

 ."קומנדו-זונדר"ה ליחידת והועברו
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 ידנקימ ניצולת ,בירנבאום הלינה של עדותה מתוך

על פיסת : לחם על הכלילהבמיידנק היה צורך "

 על ,שמיכה על ,בלילה להתמתח כדי רצפה בצריף

י אפשר היה לקבל טיפת א שבלעדיה חלודה קערה

 .למאבק מסוגלת הייתי לא ואני, מרק סרפדים

 האסירות למראה אותי מילאו ודחייה פחד

 רצפה פינת של פיסה על במאבק המתקוטטות

 רעבה ,המומה מרחוק בהן הסתכלתי .פנויה

 הייתי ,מזוהה בלתי אבק פירור כמו הייתי .ונחרדת

 עבור למבט אפילו ראויה לא .מזוהה בלתי אבק חלקיק כמו ,ואפור זעיר פירור רק

 ,גדולה לא .לשריפה בשר בתור גם בעיניהם כלום הייתי  ...שמאלה או ימינה מיון

 האחרונה בשורה חמקתי .אישה ולא נערה לא ,ילדה לא ,במיוחד רזה לא ,יפה לא

 .לדבר ראויה הייתי ולא ,לא .הענשה ,לנקמה רצון ,שנאה ,רוגז ,תגובה לעורר בלי

 ולא שנותר אבק של חלקיק  ...שווה לא כלום ,מראש נדונה ,צבע ללא אחת סתם

היום אני ? ליטהלק? י רק סליל להרשמההיית אולי .הנורא הטיהור בעת עבר

, ים לא שיערו את כוחו של פירורנאצה .רגילה בלתי בעצמה מספרת כמספר פתוח

 !!"זיכרונה את שערו לא, כוחה של ילדה יהודיה מעונה-מבוטל חלקיק של

 

 

ֶה ַעל" ה ֲאִני ֵאל  ִים יְֹרָדה ֵעיִני ֵעיִני בֹוִכי ָ ַ י מ  י ָרַחק כ ִ נ ִ ֶ  ְמַנֵחם ִממ 

יב י ֵמש ִ ֹוֵמִמים ָבַני ָהיו   ַנְפש ִ י ש   ."אֹוֵיב ָגַבר כ ִ

 (ז"ט ',א איכה מגילת)     
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 הדרי ישראל /אבי את חיפשתי

 .אבי את לחפש נקדייבאתי למ

 .אבי את חיפשתי ,עצמות לבור אפר מבור ,לצריף מצריף

 .פה אני, אמרתי לאבי, אני פה

 .ואני ראיתי את פניו ,אותי שמע והוא

 .האקציה ביום נפרדתי מהם הפנים אותם

 .שלו המגפיים את  חיפשתי הנעליים אלפי בין

 .נעל שהוא  המגפיים את זוכר שאני בוודאי

 ,ובכיתי בכיתי, חיפשתי וחיפשתי

 .מצאתי לא המגפיים ואת

 :ואמרתי שלי הנעליים על הסתכלתי

 .תיירק מקרה שאתם א ,רק מקרה

  ,נקדנו באותה השורה בטרנספורט למיידעמ הרי

  ,תייא אתםורק בזכות אבי שדחף אותי החוצה 

 .הנעליים של הענק במצבור מתים אבי ונעלי

 .שלו הכובע את חיפשתי

 

  

  - הכובע אותו את כובע חבש תמיד אבי

 .אפור הוא אף ,כפתור ובאמצעה אפורה מצחייה

  ,בערמה עמוק קבור הכובע גם

 .ואפר אבי תחת כיפת האפר הענקית

  :הזמן כל ומלמלתי שם עמדתי ואני

 ......אבא ,אבא



29 
 

 81.81.81ט "תשע חשווןב 'א

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



30 
 

 81.81.81ט "תשע חשווןב 'א
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  – למסע שלישיה היום - 11.10.10

 וב'ז'בלזץ ויער בז

 ץ'בלז
 

לצד , ץ היתה עיירה קטנה בדרום מזרח מחוז לובלין בפולין‘בלז. מחנה השמדה

מחנה עבודה  ץ‘הקימו הגרמנים בבלז 1940בתחילת . לבוב-מסילת הברזל לובלין

ליהודים והעבידום בבניית ביצורים ותעלות נגד טנקים על קו הגבול שבפולין 

בנובמבר  1-ב. נסגר המחנה 1940בסוף . בין ברית המועצות ובין גרמניה, הכבושה

המחנה הוקם . 'מבצע רינהרד'ץ במסגרת 'החלה בניית מחנה ההשמדה בבלז 1941

.ליד שלוחה צדדית של מסילת הברזל, ץ‘כחצי קילומטר מתחנת הרכבת של בלז  

שייעודן הוסב להיות קברי המונים , בשטח המחנה נכללו גם התעלות נגד הטנקים

.ליהודים שיירצחו במקום  

נעשו ניסויים בתקינותם  1942בסוף פברואר . ץ שלושה תאי גזים'תחילה היו בבלז

ה 'לוביצ קבוצות אחדות של יהודים הובאו מהעיירה.של תאי הגזים וביעילותם

.קרלבסקה והוכנסו לתא הגזים  

וכלל את , 1נקרא מחנה , הצפוני מערבי, החלק הגדול: המחנה היה מחולק לשניים

 20שהספיקה ל , הרציף ומסילת הברזל שבתוך המחנה,מבני המנהלה ומגורים

ועליו עמדו שני , במגרש ליד הרציף רוכזו היהודים שהורדו מהרכבת. קרונות

והשני היה מחסן , אולצו היהודים לפשוט את בגדיהם באחד מהם. צריפים

כלל את תאי הגזים ואת ,  2נקרא מחנה , החלק המזרחי של המחנה.לחפצים

היה  2ובין מחנה  1בין הצריף שבו התפשטו היהודים במחנה . התעלות נגד טנקים

".מנהרה"שביל המכונה   

החלו בפעולות  ,לאחר השלמת הניסויים והקמת המיתקנים העיקריים' 42במרץ 

.השמדת ההמונים  

מרגע כניסת הרכבת למחנה ועד להוצאת הגוויות של , תחילה ארך התהליך

.התהליך וארך שעה עד שעה וחצי בלבד" שוכלל"אחר כך . שעות 3-4, הקורבנות  
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ועוד מאות או , רובם ככולם יהודים, נפש 600,000ץ כ 'בסך הכל נרצחו בבלז

.אלפים אחדים של צעירים  

הידיעות על מחנה זה הן מועטות , ץ  לכן'אנשים יחידים הצליחו לברוח מבלז

.ביחס למחנות אחרים  

 

 

מעיד  1942בסוף נובמבר  ץ ארבעה חודשים וברח'היה במחנה בלזש, רודולף רדר 

:על השגרה במחנה  

ל יום בשלוש וחצי לפנות בוקר היה שוטר המשמר דופק על דלת הצריף וצועק כ"
"Aufl Herausl( "לצאת! לקום .)!היה הרוצח , עוד לפני שהספקנו להתארגן

היינו רצים החוצה עם . שמידט מתפרץ לצריף ומגרש אותנו החוצה בעזרת שוט
. ברוב המקרים לא היינו פושטים את בגדינו לפני השינה. נעל אחת ביד או יחפים

 .לבשמפני שבבוקר לא הספקנו להת, היינו שוכבים לישון אפילו עם נעליים

כשהעירו אותנו היינו אומללים ועייפים כמו בשעה ששכבנו . בחוץ היה עדיין חושך
עשויה מסמרטוטים ישנים , כל אחד מאתנו היה מקבל שמיכה דקה. לישון

בערב היו מדליקים אור . שבה יכולנו להתכסות או להציע את האצטבה, ומעוכים
היה " פיהרר-צוגס-אובר"וה, אחר כך היו מכבים את האור. למשך חצי שעה בלבד

 .היינו מדברים בלחש. משגיח שלא נשוחח, מסתובב בצריף עם מגלב בידו
רבים . העובדים במחנה היו על פי רוב אנשים שבני משפחותיהם הומתו בגזים

, ובשעה שהיו נועלים את הצריף למשך הלילה, השיגו טלית ותפילין מהמחסן
היינו מתפללים לזכר . קדיש. היינו שומעים מהאצטבאות את לחש התפילה

 .אחר כך הייתה משתררת דממה. הקרבנות
ומה , האסירים שנידונו למוות, איני יכול להגדיר באיזה מצב רוח היינו אנחנו

ואת קריאות  הרגשנו בשמענו את הזעקות האיומות של האנשים הנחנקים יום יום
גם . שהיו קרובים לטירוף הדעת, שלוש פעמים ביום ראינו אלפי אנשים. הילדים

. איננו יודעים בעצמנו איך, עבר עלינו יום אחר יום. אנחנו היינו קרובים לשיגעון
יחד עם כל משלוח ועם אלה שקיוו , גווענו בכל יום קצת. לא חיינו אף רגע באשליה
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ידע שיתענה , כל אחד חיכה לתורו. גשנו רעב או קורלא הר. עוד רגע שלא ימותו
רק בשעה שהיינו שומעים את . בעינויים שהם למעלה מהכוח האנושי ולבסוף ימות

היה לבנו נקרע  -!" חושך! חושך! הן הייתי ילד טוב, ה'אמאל: "קריאות הילדים
 ".ואחרי כן שוב היינו חדלים להרגיש. לגזרים

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 וב'ז'יער בז

 

עם , 18-זוב בסוף המאה ה'הודים החלו להתיישב בבזי. 1359וב הוקמה ב 'ז'בז
הורע מצבם הכלכלי של  1918בשנת .יהודים במקום  ביטול האיסור על ישיבת

וקבוצת הגנה עצמית , תוך שוד בתים רבים, נערכו פרעות ביהודי העיירה, םיהודי
מלחמת העולם הראשונה תושבי  לאחר. יהודית הצליחה להדוף את הפורעים

.העיירה והקהילה היהודית שיקמו את העיר  

 4,200נפש מתוך  1,050וב כ'ז'לפני מלחמת העולם השנייה מנתה קהילת יהודי ב ז
מתושביה  300נורו בה כ, עם כניסת הגרמנים לעיירה  1939בספטמבר .תושבים

יהודי העיר ויהודים מכפרים הוקם גטו בעיר ואליו הוכנסו  1941ב .ביניהם יהודים
נרצחו כ-800 מיושבי הגטו בידי הגרמנים ביער סמוך  מסביב.ב10 לאוגוסט 1942

בבורות שהוכנו מראש. יתר היהודים הועברו לעיירה סמוכה, ומשם שולחו למחנה 
.ץ'ההשמדה בלז  
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 – למסע רביעיה היום 12.10.10
 קיילצהו גורה זביליטובסקה, קרקוב

 

 קרקוב
  .שבהן העתיקות ומן  בפולין בגודלה השלישית עירה

 ראשוני .באירופה ביותר החשובות היהודיות הקהילותבקרקוב הייתה אחת 

 מדיניותו .אירופה ודרום ממערב פליטיםכ 12 -ה במאה כבר הגיעו היהודים

 ,היהודית הקהילה של ושגשוגה גידולה את אפשרה הגדול 'ימיז'קז של האוהדת

 ,השכנה לעיר עברו רובם .העיר מן היהודים גורשו 15 -ה המאה בסוף אך

 .נפרד ברובע חיו כאן .האוהד המלך שם -על שנקראה ',ימייז'קז

 מיליון כרבע מתוך) יהודים  60,000-כ בה חיו השנייה העולם מלחמת פרוץ ערב

  .ץ'בלז ההשמדה למחנה רובם נשלחו 1942 במהלך .(םתושבי

 פלאשוב העבודה למחנה נשלחו מהאנשים חלק .סופית הגטו חוסל 1943 במרץ

 .לאושוויץ נשלחו והיתר

 ,לגטו מחוץ הגרמנים על התקפות של במדיניות שנקטה ,ל"אי מחתרת פעלה בגטו

 שנת עד ונפלו נתפסו המחתרת חברי בור .הגטו שישבו היהודים את לסבך לא כדי

1943. 

 שינדלר מפעלי

OSKAR  SCHINDLER  

 

 אזור ,(היום כיה'צ) במורביה נולד שינדלר אוסקר

 .1938 באוקטובר השלישי לרייך שסופח

 שלטון מינהל ידי על 1939 בשנת לקרקוב נשלח הוא

 מבעליהן שנלקחו חברות שתי לנהל ,הגרמני הכיבוש

 הכיבוש שלטונות עם הטובים וקשריו מעמדו .היהודים

 העסקתם ידי על יהודים מאות להציל בידו סייעו

 'בברינליץ גם יותר ומאוחר בקרקוב ,שניהל במפעלים
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  .הסודטים שבחבל

  נשים 300-כ להעביר שינדלר הצליח ,הנאצי השלטון בשנות במינו יחיד במבצע

 זכו שם ,במפעלו לעבודהאושוויץ ו רוזן-גרוס מחנות דרך יהודים גברים 800 -ו

  .ותרופות מזון של שוטפת אספקה וקיבלו, אנושי לטיפול

 בשנת .עולם אומות כחסידי יד ושם "הוכר אוסקר שינדלר ע 1967 יוליב 18 -ב

 הלטיני העלמין בבית גופתו נטמנה צוואתו פי ועל ,בפרנקפורט שינדלר נפטר 1974

   .בירושלים ציון שבהר

  גורה בזביליטובסקה אחים קברי

 .הנאצי הכיבוש קורבנות לזכר אנדרטה  ניצבת גורה  בזביליטובסקה היער בקצה

 אזרחים 10000 -כ וקברו הנאצים רצחו (ההריגה גיא) הקברות בית במסגרת

 . 1-10 בגילאי יהודים ילדים 800 -כ ובהם ויהודים פולנים

 טארנוב מגטו יהודים של המונים רציחות הגרמנים ביצעו 1942 ביוני 11 -מה החל

. נאצית-ד להשתייכות למחתרת האנטיחש בגין אסורים שהיו פולנים של וכן

 בבית עינויים מסכת לכן קודם שעברו רבים אסירים ינה'בוצ ביער רצחו הגרמנים

 השטח .כולו האזור מרחבי הכלא לבית הובאו אלו אסירים .בטארנוב הרהסו

 משטחים רחוק יער היה מסביב .לגרמנים מאוד התאים אלו רציחות לביצוע

 רבים שיחים ',הדונייץ עמק בכיוון שיורדות ואדיות מספר במקום יש ,בנויים

 אבטחת על הקלו אלה כל – וטחב אזוב האדמה על אין אך ,במקום צומחים

 .הרציחות

 ביום פעמים מספר להסיע אפשרה למקום  טארנוב העיר של קרבתה לכך פרט

 .המקום אל קורבנות עמוסות משאיות
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 קיילצה
 

בעיר  1946ביולי  4קיילצה היה פוגרום שאירע בשרידי יהודי פולין ב פוגרום 

לאחר שנפוצה בעיר עלילת דם נגד יהודים שכביכול השתמשו , קיילצה שבפולין

.בדם ילד נוצרי לצורך טקס דתי  

.יהודים ניצולי השואה ששהו בעיר 163מתוך  42בפוגרום נרצחו   

להתפכחות ניצולי  ן שהוביללפוגרום השפעה טראומטית על היהודים בפולי

השואה מהחלום להשתלב שוב בחברה הפולנית והוביל להגירה של עשרות אלפי 

.יהודים  
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  שבוע ,1939 בספטמבר____________________________________
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 'זיימ'קז – למסע חמישיה היום - 13.10.10
 ה'פודגוזו

 'ימיז'בקז היהודי הרובע
 'ימיז'קז הפולני המלך של שמו על נקרא בקרקוב 'ימיז'קז העתיק היהודי הרובע

  .רבות זכויות ליהודים נתן ואשר יהודים אוהד , הגדול

 בה ישבו 14 -ה המאה בסוף כבר .קרקוב העיר מן לחלק 'ימיז'קז היתה 1795 מאז

 י"ע נבנה אשר ,הישן הכנסת בית – שול האלט הכנסת יתב את הקימו הם .יהודים

 יותר מאוחר . 14 -ה  המאה בסוף 'ימיז'קזל שברחו בפראג הגדול הפוגרום פליטי

  .ומאיטליה מגרמניה יהודים בה להשתקע החלו

 גם בשעתו ושנקרא 14 -ה במאה עוד שראשיתו ',ימיז'קז הישן היהודי ברובע

 היהודית קרקוב של הארכיטקטוניים המונומנטים רוב נמצאים ,"היהודית העיר"

 לבנייה ביותר הקלאסיות הדוגמאות אחת ,"הגבוה הכנסת בית" גם וביניהם

 .הרנסנס בסגנון

 נקבע התפילה שאולם משום "גבוה" נקרא) 16 -ה המאה בסוף נבנה הכנסת בית

 הם היחידים שקישוטיו ,שלו הצנוע החוץ תחת (.הבניין של השנייה בקומה

 ,פנים הסתתר ,הגבוהים החלונות וכן האדירים (המגן קירות) "שקרפים"ה

 האולם של הגבוהה כיפתו .קרקוב  של העתיקים הכנסת שבבתי ביותר מהיפים

 ועיטורים ,עמודים על הנשענות מקבילות חגורות ידי על שדות למספר חולקה

 .אלה חגורות קישטו הרנסנס בסגנון פלאסטיים

 בתי של הקודש ארונות רוב במתכונת ,מחושל ברזל העשוי שלו הקודש ארון

 ושימש הברזל של הפיתולים קווי בעדינות הצטיין ,הנודעים הקרקוביים הכנסת

 של האלמונים הרנסנס  אמני למלאכת נאה דוגמה

 עם נמנה "הגבוה הכנסת בית" .16 -ה במאה קרקוב

 קיר בציורי שקושטו בפולין הראשונים הכנסת בתי

 ,נח תיבת ,יצחק עקדת :כגון ,תנכיים נושאים על

  .אדם בני דמויות מתוארות היו ושבהם
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ה'פודגוז – קרקוב גטו  
 היהודים את לסגור מתכננים שהגרמנים ,שמועות רווחו 1940 שנת בראשית

 להם שניתנת ,ליהודים הגרמני העיר ראש הודיע במאי 18 -ב .בגטו ,מיוחד ברובע

 ,ואכטר ,המחוז מושל הוציא 1941 במארס 3-ב .העיר את לעזוב אחרונה הזדמנות

 עד אליו לעבור היהודים חייבים לפיה ,"יהודי מגורים אזור" הקמת בדבר פקודה

 .זה יום לפני קרקוב את עזבו בגטו להיכלל רצו שלא ,היהודים מקצת .במארס 21

 של השלטון ומנקודות העיר ממרכז מרוחק היהש, ה'פודגוז בפרבר הוקם הגטו

 של מטרתם את שירת וזה ,הוויסלה נהר של השנייה גדתו על ושכן ,הנאצים

 .מגבולותיהם ,להתפרץ שעלולות המגפות ואת המראות את להרחיק הגרמנים

 שהגרמנים לתנאים הסניטריים ובתנאיו שלו במבנה התאים הרובע לזה מעבר

 שימושים להם והיו הוסבו ברובע שהיו המפעלים אף .ליהודים לאפשר שאפו

 לעצמם חיפשו היהודים שאר .לגטו להיכנס הותר יהודים 15,000 - לכ רק .שונים

 ,יתומים-בבתי ,לגטו מחוץ נותרו יהודים 2500 .בסביבה ובעיירות בכפרים מסתור

 ,הגטו נסגר 1941 במארס20 - ב .גרמניים במפעלים ובצריפים זקנים במושבי

 רחוב י"ע לשניים מחולק ,מטר 600 על 400 רק היה הגטו שטח .וגדר חומה מוקף

 מן המגורשים ובכללם ,בגטו הכלואים מספר היה 1941 שנת בסוף .לימאנובסקי

 4-5 שהייתה ,הצפיפות הייתה ביותר החמורה הבעיה .נפש 18,000 – כ ,הסביבה

 הגטו הועבר 1942 מיוני החל .ירודים סניטריים לתנאים וגרמה ,אחד בחדר נפשות

 היהודים הוצאו מאז .ס"והס הגרמנית המשטרה מפקד של הבלעדית לסמכותו

 הגטו את .כללית בהשמדה להתחיל יכלו הגרמנים עתה .ולמשפט לחוק מחוץ

 הבריחו שלפעמים ,חשמלית חצתה

 .דואר או מזון הגטו לתוך בה

 הגטו את לעזוב אסור היה ליהודים

 המשטרה של מיוחדת רשות ללא

   .היהודית או הפולנית ,הגרמנית
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 – למסע שישיה היום -14.10.10
  בירקנאו אושוויץ

 

 ומחנות הריכוז מחנות  200 -כ מבין הגדול והשמדה ריכוז מחנה היה אושוויץ

 היהודי העם השמדת למטרות ביותר הגדול והמחנה ,הנאצים של העבודה

 הגרוע הנאצי הריכוז כמחנה אושוויץ נודע מהרה עד .בגזים המתה באמצעות

  בשם נקראש ,למחנה שני אגף להקים היטלר ציווה 1941 במרס .ביותר

 היה ,הריכוז מחנות ברשת ביותר המאוכלס שהיה ,זה אגף .בירקנאו - 2 אושוויץ

 בעיקר היו בירקנאו מחנות אסירי .בתנאיו ביותר אנושי והבלתי האכזרי גם

  .וגרמניים פולנים ,יהודים

 , וחצי למיליון בקרוב נאמד בירקנאו של הגזים בתאי שנרצחו היהודים מספר

  .וטף נשים ,גברים

 

 המחנה תיאור – 8 אושוויץ
 ריכוז מחנה שימש הוא ".אושוויץ" במחנות המרכזי המחנה היה 1 אושוויץ

 השמדה בו הייתה לא אך ,שונות למטרות רבים אסירים נוצלו בו  ,ענק ועבודה

 אסירים של הםחיי אורךו האסירים של החיים רמת .בברקנאו כמו המונית

 .בבירקנאו יםאסיר של מזה בהרבה יםגבוה והי בממוצע

 ההשמדה תהליך -בירקנאו
 החוצה נדחפו הקורבנות ,בבירקנאו התחנה לרציף ברכבת הגיעו מגורשים רבבות

 לנוע אמורים היו אלה טורים .בנפרד ונשים גברים :טורים בשני לעמוד ונצטוו

 ,"סלקציה" מכונה שהיה מה את .ס.הס קציני ערכו שבהן לנקודות במהירות

 למחנות - והשני ,הגזים תאי לכיוון – האחד ,הצדדים לשני הקורבנות את וכיוונו

 לשמש נבחרו אלו קורבנות .יהודים של קטנה קבוצה נבחרה להם פרט .עבודה

 יוזף עמד אלה ניסויים שערכו הרופאים בראש .רפואיים ניסוייםב סיוןינ שפני

 ".מאושוויץ השטן" הכינוי את שקיבל ,מנגלה

ת ר ר ח ש מ       ה ד ו ב ע ה  
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 ".בלוקים" נקראוש ,עצומים בצריפים שוכנו הגזים לתאי נשלחו שלא הקורבנות

 העבודה במחנה ממוצע אסיר של החיים תוחלת .אסירים 1,000-כ חיו בלוק בכל

 .חודשיים כמה ארכה

 ההתנגדות
 .שונות בצורות התנגדות האסירים גילו ביותר והקשים החמורים התנאים אף על

  .ההדדית העזרה ההיית ביותר השכיחה הצורה

 כל .אחד גזים תא לפחות והרסו קומנדו-הזונדר אסירי מרדו 1944 באוקטובר 7-ב

 והימלר הגזים בתאי הרצח נבלם המרד לאחר מיד .בקרב פלונ המרד משתתפי

 .המשרפות את להרוס פקד

 

 בירקנאו -אושוויץ של סופו
 החלו הנאצים .ואושוויץ קרקוב בכיוון סובייטית מתקפה החלה 1945 בינואר

 צעדת"ב אושוויץמ נשלחו ,יהודיים רובם ,אסירים 58,000 -כ .חפוזה בנסיגה

 את צאתם לפני כבר נרצחו םאחרי ,הצעדה ךבמהל נספו הצועדים רוב ".המוות

 השחרור יוםב .אושוויץ לתוך האדום הצבא חיילי נכנסו בינואר 27-ב .המחנה

.כוחות ובאפיסת חולים אסירים 7,650 אושוויץב נמצאו
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 :בירקנאו אושוויץ מחנה תרשים
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 לוין אייל/הקשת שער

 בו נכנסו שמיליונים ,הקשת בשער להיכנס

 .לעולם עוד שיצאו מבלי

 

 אדם קורבן עמוסי שקרונות ,הרכבת מסילות על ללכת

 .שבים אין ממנה דרך אל עליהן התגלגלו

 

 גורל קבע מנגלה יוסף של אגודלו שבו הרציף על לפסוע
 .עם של

 

 לכמה עזר בהן שהוזרם שהחשמל ,הגדרות את לחצות
 יהודים

 .קיצם את לקרב

 

 הקרמטוריום חורבן על בעברית קדיש לומר

 .אבדון אל בו צעדו שמשפחות
 

 ולדעת

 כל על ואף שלמרות

 .כאן אנחנו
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 קופר רבקה / אושוויץב שבת נרות

 (אייכמן במשפט עדות מדברי)

 אלה היו ,בבירקנאו לבלוקים אותנו הכניסו ,1943 בינואר 18-ב לשם בבואנו

 אחד .לשכב ,לישון עלינו היה שעליהם ,עץ מדפי קיבלנו .לשעבר סוסים אורוות

 בין מכרים למצוא היה ,אתי שהגיעו וחברותי אני שעשינו הראשונים הדברים

 הראשונים הדברים אחד .ומצאנו .אושוויץב שהסתובבו אסירים ,שנשארו אלה

 העליון המדף על התאספנו שישי בליל .נרות של זנבות שני היו ,מהם שביקשנו

 הגמור בחושך .נשארנו זמן הרבה לא .בנות 12 עד 10 אז היינו .שלנו בבלוק

 שהכניסו ,סניטריים תנאים ושום רצפה לא ,באושוויץ בכלל אז היה ולא ,הדלקנו

 מסונוורים היינו .שבת שירי בשקט לשיר והתחלנו הנרות את הדלקנו .בסוף

 בכי שמענו קטנה הפסקה אחרי .מסביב נעשה מה ידענו ולא ,הנרות של מהאור

 זעזע ,אותנו הבהיל הבכי קודם .אותנו שסובבו המדפים כל מעל ,מסביב חנוק

 יהודיות נשים - למדף ממדף לעבור אפשר והיה - המקומות שמכל נתברר .אותנו

 הקשיבו ,השכנים המדפים על סביבנו התאספו ,שנים ואפילו חודשים שישבו

  .הנרות על לברך להן שנרשה וביקשו שירדו אחדות היו .לשירה

 שבת ערב שבכל התרגלו בבלוק שהיו אלה כך אחר .מזעזע ראשון מקרה זה היה

 הנרות את אבל ,לשתות מה היה לא לפעמים ,לחם לנו היה לא .נרות הדלקנו

 אכלנו לא אמנם .באושוויץ כיפור ביום צמנו .החגים בכל וכך .איכשהו השגנו

 וכך ,חלקי באופן מזון מנות לאסירים מסרנו השנה במשך אבל ,בפסח מצות

 תאכל לא :המצווה את לקיים שנוכל כדי בפסח אדמה תפוחי לעצמנו הבטחנו

  .בפסח חמץ
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 2רוזין דוניה הנערה של יומנה מדפי קטע

 שמילים חפצי אדיר אך ,זו מלחמה תום עד בחיים אשאר שלא ובטוח סמוך ליבי"

 יזכירו אדם -שבני רצוני .אחרי יחיו ,מפחד רועדת ביד הנייר על מעלה שאני , אלה

 .שחלף כסיוט זו זוועות תקופת

 יבואו ,הניצחון יבוא  ,יבוא כזה שיום מובטחני אך ,הדבר יהיה מתי יודעת אינני

 .מאלה טובים ימים

 אני רוצה מותי לאחר גם כי  ,מוכרחה ,לכתוב אני מוכרחה אבל .מילים אני חסרה

 יקשרוני אלו שמילים אני רוצה ,כבר שנגאלתם האדם -בני אתכם  ,אתכם לשוחח

 .המתים את תשכחו שלא לבקשכם אני רוצה .כםיאל

 העולם אותו שיראה ציון  ,השמים עד שתגיע מצבה ,לנו יד שתקימו אני רוצה

 באמונה מאמינה אני כי .טובים ממעשים אלא , מאבן ולא משיש לא פסל ,כולו

 לא ואז ,יותר טוב עתיד ולילדכם לכם להבטיח עשויה כזאת מצבה שרק ,שלמה

 ."לגיהינום החיים את והפך ,העולם על שהשתלט רשע אותו ישוב
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 הזה במשלוח כאן

 חוה אני

 בני הבל עם

 הגדול בני את תראו אם

 אדם בן קין

 שאני לו תגידו

 (פגיס דן / החתום בקרון בעיפרון כתוב)

  – למסעשביעי ה היום -15.10.10

 בוסקוו  פלשוב

 פלאשוב
 

אמצע )גטו בקראקוב ה פרוק ועם ,יהודים 2,500 -כ במחנה רוכזו 1943 מרץ עד

 אחרוני למחנה הובאו 1943 בקיץ .נוספים יהודים 10,000 -כ למחנההועברו ( 1943

 בסידור עסקו אז שעד ,(היהודים והשוטרים היודנראט) בקראקוב היהודים

 מיוחד מקום המחנה בשטח הוקם 1943 ביולי .הגטו פרוק לאחר היהודי הרכוש

 .נפרד למחנה הפך קצר זמן שלאחר פולנים לכליאת

 נשלחו זו למחנה .ריכוז למחנה כפייה לעבודת ממחנה הפך המחנה 1944 ינוארב

 .סלובקיהומ הונגריהמ ,המזרחית ומגליציה מבוריסלאב יהודים קבוצות

 כנגד פשעיו על למוות ונידון לדין הועמד ,המחנה מפקד ,גט אמון ,המלחמה לאחר

 .האנושות

 את מצאו שמתוכם יהודים 150,000 -כ קיומו זמן במשך עברו פלאשוב מחנה דרך

   .יהודים  80,000-כ מותם
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 בוסקו
 

 יהודיות חנויות הוחרמו ,לבוסקו הגרמנים שנכנסו לאחר שבוע ,1939 בספטמבר

 מצד ואלימות התעללות ממעשי סבלו היהודים .הכיבוש רשויות לניהול והועברו

  .גרמנים צבאיים שוטרים

 ממנו ולצאת להמשיך יכלו היהודים .פתוח גטו בבוסקו הוקם 1941 באפריל

 הכפרים בין חופשי באופן לנוע היתר קיבלו יהודים סוחרים .פרנסתם לצורכי

 אותם שהבדיל ,ירוק בצבע מיוחד שרוול סרט לענוד נדרשו אך ,באזור והעיירות

  .היהודים משאר

 ואוקראינים גרמנים של משמרות . בוסקו קהילת על הקץ בא 1942 באוקטובר

קרוב . אותם למקום איסוף והובילו מבתיהם היהודים את פינו ,הגטו את הקיפו

 .ייב'לינדז לעיירה שעות 5 במשך הוצעדו בבוסקו אז שנמצאו יהודיםלאלפיים 

 ההשמדה למחנה גורשו ורובם קיילצה באזור עבודה למחנות נשלחו חלקם

 .טרבלינקה

 :בוסקו כיום
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  .אירופה מזרח במדינות הגדולה

 בהיבט גם .מאידך ורוסיה מחד גרמניה ידי על סופחה ההיסטוריה כל לאורך

 הפרוטסטנטיות בין קתוליות של טריז מהווה .הדתי בהיבט וגם חברתי הלאומי

  .הרוסית דוכסיהלאורתו הגרמנית

  .ולרע לטוב ,וצבאי תרבותי ,מסחרי צומת מהווה – אירופה במרכז – מיקומה

  .נפש מיליון 38.5 :תושבים מספר

  .עירונית האוכלוסייה רוב .מיעוטים 3% ;פולנים 97% :האוכלוסייה הרכב

  .קתולית נצרות :הדומיננטית הדת

 .ר"קמ 312,685 :שטח

  .וורשה :הבירה עיר

   ;הבלטי והים רוסיה :בצפון ;וסלובקיה כיה'צ :בדרום ;גרמניה :במערב :גבולות

  .ליטא ,ביילורוסיה ,אוקראינה :ובמזרח 
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 .פולין יסודי  :לספירה 966 -

 'קזימיז" נקרא זו בתקופה הבולט השליט .מעצמה פולין   :14-17-ה מאות -

 ."הגדול

 מאז .בפולין הביניים ימי וקץ הרנסנס תרבות ירתחד :16-ה המאה ראשית -

 .(האצילים מועצת היו אז)  "סיים"ה ידי-על המלכים נבחרו

 זיגמונד ,המלך ידי על לוורשה מקרקוב עוברת הבירה עיר :16-ה המאה סוף -

  .השלישי וואזה

  .מגדולתה פולין ירידת :18-ה מאהה -

  .ואוסטריה פרוסיה ,רוסיה בין פולין חלוקת : 1773 שנת -

 מהמפה לחלוטין נמחקת פולין .היהשני בפעם פולין חלוקת : 1774 שנת -

 .1918 שנת עד המדינית

 .הראשונה העולם מלחמת סיום עם פולין עצמאות הכרזת : 1919 שנת -

 חוק"ב בתמחוי  פולין .1939 עד לאומית-רב עצמאית כמדינה מתנהלת

 .זכויותיהם לשמירת "המיעוטים

 .גרמני כיבוש תחת פולין : 1939-1945 השנים בין -

 .הקומוניסטי מהגוש חלק פולין  : 1945-1989 השנים בין -

 לרפובליקה הופכת פולין ".סולידאריות" ארגון מהפכת  : 1989 שנת -

 .דמוקרטית

 

 ופרלמנט נשיאותי משטר בה יש . מחוזות עשר משישה כיום מורכבת פולין

 .ומהסיים מהסנאט המורכב
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 .בפולין יהודים התיישבות : 11-ה במאה -

  .ובטחון מעמד להם שהעניק ,החסות לכתב זכו היהודים : 13-ה במאה -

 .לפולין (גרמניה) מאשכנז עבר היהדות של רוחני-הדתי המרכז : 16-ה במאה -

 והן מספרית הן העולמית היהדות למרכז הפכה פולין : 17-ה במאה -

 .תרבותית

 בה עוצבה בהמשך .החסידות תנועת נוצרה וברוסיה בפולין : 18-ה במאה -

  .היהודית ההשכלה

 הלאומית התנועה ההשכלה תנועת לצד נוצרה ובפולין ברוסיה : 19-ה במאה -

 מגלי פולין יהודי סבלו תקופה באותה .היהודים המוני של הציונית

  .ולאומי דתי ,חברתי ,כלכלי רקע על האנטישמיות

 הגדול המיעוט את היהודים היוו העולם מלחמות שתי בין : 20-ה במאה -

 .והגרמנים הבילורוסים ,האוקראינים לצד בפולין

  .האוכלוסייה מכלל 10% ,יהודים מיליון 3.5 בפולין חיו : 1939-ב -

  ".הסופי הפתרון" לביצוע מרכז פולין שימשה המלחמה במהלך :1939-1945 -

 השלטון על המאבק רקע על .לפולין שבו יהודים מיליון כרבע :1945-1947 -

 מאלימות השבים היהודים סבלו לקומוניסטים הלאומנים בין בפולין

  .ישראל-לארץ בעיקר ,הבריחה תנועת את עורר זה דבר .אנטישמית

 כיום .היגרו רובם השנים במהלך .יהודים אלף 80-כ בפולין נותרו :1948-ב -

  .יהודים 10,000 - כ בפולין חיים
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 .2-ה ע"מלה תחילת :לפולין גרמניה פלישת -  1.9.1939

 בפולין ויודנראטים גטאות להקים היידריך הוראת - 1939 ספטמבר

 .הכבושה

 .בפולין לראשונה ליהודים היכר סימן הנהגת - 1939 אוקטובר

 .יהודים של היכפי עבודות בדבר פקודה - 

 .פיוטרקוב בעיר בפולין הראשון הגטו תהקמ - 1939 נובמבר

 .'בלודז הגטו הקמת על הודעה - 1939 דצמבר

 .לגטאות לעבור יצטרכו היהודים שכל הוכרז - 

 .לובלין גטו הקמת - 1940 תחילת

 .באושוויץ ריכוז מחנה הקמת בדבר הימלר הוראת - 1940 אפריל

 .וורשה גטו פתיחת - 1940 נובמבר

 .קרקוב גטו הקמת - 1941 מרץ

 .הגטאות את שיעזבו יהודים נגד מוות דין פסקי הנהגת - 1941 אוקטובר

 (.2 אושוויץ) בירקנאו מחנה הקמת - 

 .ההשמדה והתחלת 'לודז ליד חלמנו מחנה פתיחת - 1941 דצמבר

 .אירופה יהדות להשמדת התכנית עיבוד -ואנזה ועידת - 1942 ינואר

 .ץ'בלז במשרפות ההשמדה ראשית - 1942 מרס

 רוב גורשו אפריל עד .לובלין בגטו האקציה תחילת - 

 .היהודים

 האנשים את לסמן מהיודנראטים תובעים הנאצים - 

 .למשלוח

 .טרבלינקה מחנה פתיחת - 1942 יוני

  .וורשה בגטו הגדולה האקציה ראשית - 1942 יולי
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 .וורשה בגטו הלוחם היהודי הארגון הקמת - 

 .קרקוב בגטו "הלוחם היהודי הארגון" של פעולות - 1942 דצמבר

 .וורשה בגטו השנייה האקציה - 1943 ינואר

 .וורשה בגטו ינתהמזו ההתנגדות ראשית - 

 .קרקוב וגט חיסול - 1943 מרץ

 .1943 מאי עד וורשה גטו מרד פרוץ - 1943 אפריל

 .בפולין הגטאות של הסופי החיסול על הימלר פקודת - 1943 יוני

 .בטרבלינקה המרד - 1943 אוגוסט

 .בסוביבור המרד - 1943 אוקטובר

 .לובלין באזור העבודה מחנות חיסול - 1943 נובמבר

 .'לודז גטו חיסול - 1944 אוגוסט

 .באושוויץ הזונדרקומנדו מרד - 1944 אוקטובר

 .המוות מצעדי ותחילת אושוויץ פינוי - 1945 ינואר

 

 

 ,א"ת 'אוני ,"שואה" מהספר שמואל קרקובסקי – "תאריכים לוח" :מתוך

 .ושם יד ,"בתיעוד השואה" פ"וע
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 .הנאצים בפי היהודים של תואר ,"אדם תת" -אונטרמנשט

 

 הצבא ליחידות שנתלוו .ד.והס .ס.הס של ניידות יחידות -גרופן-איינזצ

 לברית ובפלישה 1939 בספטמבר לפולין בפלישה הגרמני

 לחסל הרשמיים תפקידיהן .1941 ליוני 22-ב המועצות

 המועצות בברית .מדינה מסמכי ולתפוס פוליטיים מתנגדים

 .יהודים ברצח ובמיוחד ,המונים ברצח בעיקר עסקו

 

 מנת על ותבגטא לרוב (מצוד ,גרוש) היהודים נגד פעולה -אקציה

 .להשמדה ולשלחם לרכזם

 

 השטחים ללא ,פולין של הכבוש לשטח הגרמנים שנתנו השם -גוברמן-גנרל

 .לרייך סיפחו אותם

 

 .הנאצית בגרמניה החשאית המשטרה -גסטפו

 

 .1922 -ב נוסד .הנאצי הנערים ארגון ,"היטלר נוער" -יוגנד-היטלר

 

 .גרמניה של החמושים הכוחות -ורמכט

 

 .אסירים לרציחת רשמי נאצי כינוי ,"מיוחד טיפול" -בהנדלונג זונדר

 

 אולם .איינזצגרופן או .ס.ס יחידת -לרוב – "מיוחדת ידהיח" -קומנדו-זונדר

 במחנות יהודים של העבודה לקבוצות גם ניתן השם

 או למשרפות הנרצחים גופות בהעברת שעסקו ההשמדה

 .ההמונים לקברי
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 שהוקמה יהודים אישים של מועצה ".היהודים מועצת" -יודנראט

 .הכבושים באזורים הנאצים בפקודת

 לאחר לישובים בכניסה שנתלו שלטים ".מיהודים נקי" -יודנריין

 .להשמדה גורשו היהודים שתושביהם

 

 .ריכוז מחנות על לשמירה .ס.ס יחידות- גולגולות יחידות

 

 מאפיסת או מרעב מוות סף על לאסיר הריכוז במחנות כינוי -מוזלמאן

 .כוחות

 

 המפלגה שהקימה חומים במדים יחידות ".סער יחידות"-  .א.ס

  .1921-ב הנאצית
 

 .1935-ב שהוקמו היטלר של האישי המשמר יחידות במקורן-  .ס.ס

 המפלגה של עלית ליחידות הימלר אותן הפך 1939-ב

 .הנאצית

 

 .1932-ב הוקם  .ס.הס של הביטחון שרות-  .ד.ס

 

 ואלה לעבודה אליה ונשלחו ,למחנה שהגיעו יהודים מיון -סלקציה

 ,בירקנאו-ואושוויץ מיידאנק :מחנות בשני התקיימה .למוות

 .המלחמה של האחרונים בשלביה בסוביבור וכן

 

 במחנה העובדים האסירים על משגיח .ראש :מאיטלקית -קאפו

 .ריכוז

 

 למחנות הבאים הורדו ברמפה .רכבת בתחנת רציף :בפולנית -רמפה

 .והריכוז ההשמדה
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 Tak טק כן  Prosze פרושה בבקשה

 Nie ניאה לא  Dzienkuie ינקויה'ז תודה

 Pan פאן אדון  Dzien Dobry דוברה ין'דז טוב בוקר

 Pani פאני גברת  Dodranoc 'דובראנוצ טוב לילה

 Dobry ור'וויאצ דוברי טוב ערב

Wieczor 

 Chcialbim יאובים'חצ רוצה 

 Jajko ייקו ביצה  Ja Chce Pic 'פיצ ה'חצ-י לשתות רוצה אני

 Ja Chce 'ישצ ה'חצ-י לאכול רוצה אני

Yeszc 

 Herbata חרבטה תה 

נס'ניאבספיאצ סכנה
 טוו

Niebezpiecz

enstwo 

 Mleko מלאקו חלב 

 Kawa קאווה קפה  Uwaga אווגה זהירות

 Chlep חלפ לחם  Potrzebuie פוטשבויה ה/צריך

 Woda וודה מים  Moze ה'מוז אולי

 Mienso מיאנסקו בשר  Dien Dobry דוברי ן'ג שלום

 Do ניה'ובצ'ז-דו להתראות

Zobaczenia 

 Woda Sodowa סודווה וודה סודה 

 Prytki פריטקי יפס'צ  Wjescie יאיה'וייסצ כניסה

 Aklep סקלפ חנות  Wjescie יאיה'וייסצ יציאה

 Kasa קאסה קופה  Bybasz Mi מי'ויבצ לי  י/סלח

Przeprasza פשפרשם סליחה

m 

 Co To Yest ?יאסט טו ו'צ ?זה מה 

 To Yest מויה יאסט טו שלי זה

Moie 

 Informacja אינפורמאציה מודיעין 

 Musze מושה ה/מוכרח  Szpital שפיטאל חולים בית

     Restauracja רסטאוראציה מסעדה

     Policja פוליציה משטרה
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 לראות את הכאב ולהביט לו בעינים"

 חזק לא לוותרלהצמד אל החיים 

 האמין בכל הלב שיהיה עוד טובל

."ושלמרות הכל אנחנו נתגבר
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 התקווה

 

  פנימה בלבב עוד כל

  הומייה יהודי נפש

  קדימה מזרח ולפאתי

  .צופיה לציון עין

 

  תקוותינו אבדה לא עוד

  אלפיים שנות בת התקווה

  בארצנו חופשי עם להיות

 וירושלים ציון ארץ

 

 

 (אימבר הרץ נפתלי :מילים)

 


