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"בבני אדם רבים ואף בעמים שלמים מצוי על סף הכרה רגש  

זו חבויה היטב  "שכל זר הוא צר ואויב". על פי רוב אמונה 

במעמקי הנפש כדלקת זיהומית שלא התפשטה. מדי פעם היא  

מתגלה במעשים מקריים ולא עקביים ואיננה מקור לחשיבה  

שיטתית. אולם, כאשר "האני מאמין" הסמוי מעין נהפך  

למחשבה שיטתית, לעיקרון מרכזי של מערכת היקשים הגיונית,  

של תפיסת   בקצה השרשרת מופיע מחנה הריכוז. הוא תולדה

עולם, אשר פותחה עד למסקנתה הסופית בעקביות מוחלטת.  

זאת לדעת: כל עוד תפיסה מעין זו קיימת, תוצאותיה מאיימות  

עלינו. כל בני אנוש חייבים לראות בהיסטוריה של מחנות  

 אזהרה לסכנה האורבת באופק." -הריכוז אות

ה העשרים, ע"י הסופר  לקוח מתוך "הזהו אדם", אחד הספרים החשובים שנכתבו במא

איטלקי פרימו לוי. ניצול שואה, שתיעד את הזמן שעבר עליו במחנה  -והכימאי היהודי

 .אושוויץ
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 !!!שליט-דה משלחת וחברי לחברות
 

 !!! ואיחולים ברכות של צרור לכם שולח לפולין למסע יציאתכם ערב
 כך-על, בכם גאה. עבורכם ורלוונטי כחשוב הנושא את שמצאתם בכם גאה

 .הנסיעה לקראת להתכוננות ומחשבה זמן שהקדשתם
 לשנים בכם יחרטו שרשמיו מסע של בפתחו פולין אדמת על שאתם עכשיו

 .שלמים לחיים אולי ארוכות
 תתנו אל ולהפריע לתעתע לגעגועים, לרעב, בלילות לצחוקים, לקור תתנו אל

 .עצמו מהעניין להפחית דבר לשום
 המסר את להעביר מצווים אתם, שלם עם של כשליחים שם נמצאים אתם

 ".לשכוח ולא לזכור הנדר נדרנו"
 עוד בה רואה הטוב במקרה, לשואה מתכחש הגדול שחלקו בעולם חיים אנחנו

 .חוו ועמים שאוכלוסיות הטרגדיות בשרשרת טרגדיה
 את!!! להשוואה ניתנים לא השואה ממדי והיקף שעוצמת שתבינו משוכנע אני

 או ובעירק בסוריה דאעש שמבצע לזוועות להשוות ניתן לא והאכזריות הזוועות
 6.111.111 שגבה ממדים אדיר ,ראשוני באירוע מדובר, בניגריה  חארם - בוקו

 .עמנו מבני קורבנות
 הנדר את לקיים נבטיח!!! לפה להם נהייה לשואה והחמישי הרביעי הדור אנחנו
 שואה הולידו והשואה האנטישמיות!!! אזהרה תמרור בציון היושב לעם ונציב
 .הקשה הטראומה על להתגבר יצליח וחכם חזק עם רק. ורצח

 
 היו עצמם על לקחו הם קשה מלאכה, ולמורים למדריכים קשובים היו בבקשה

 .לעזר להם
 .ורגוע מוצלח מסע יאפשרו ואיפוק עצמית משמעת

 הביטחון. הוראות את לקיים והקפידו מרוכזים היו
 

 :בוואטסאפ תמונות שלחו
050-6307136 

 
 ,שלכם

 
 אבי קיש

 מנהל קריית החינוך
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 לחברי המשלחת היקרים,

 
המסע שלכם למדינת פולין אינו מוגדר בזמן. אמנם ההכנות החלו כבר בשנת 

זהו למעשה  –הי'א,  ולכאורה ערב הורים אי שם בדצמבר יסמל את סיומו, אבל 
לחיפוש שורשים שלנו כעם, מסע אישי רגשי לתוך העצמי, ! מסע מסע לחיים!!

ומעל לכל מסע התבוננות אל תוך תוכו של האדם שעל אדמה זו ידע למצות את 
הרשע האנושי.  זהו לא רק מסע בהווה, אלא בעיקר אל העבר הזועק, ואל העתיד 

 המתבקש מכל צעד בו.
החינוך שלנו על הנכם חלק ממשלחת ביה"ס, ושכך הנכם מייצגים את קריית 

האדמה הדואבת הזו. מוטלת עליכם אחריות גדולה: מצד אחד לספוג ולהרחיב 
את היריעה האישית בנושא השואה, ומצד שני להיות במודעות כל הזמן שהנכם 

 מייצגים בי"ס בישראל ועם גאה ותרבותי. 
בכל המסע זכרו כי השארתם חברים בבית, אלה שלא נסעו לפולין. יש לחשוב 

נן מה נספר כשנחזור וכיצד נחבר אותם לתובנות שאנשי המשלחת יביאו ולתכ
 עמם חזרה לארץ.

הבטיחו לי שתתנהגו בנימוס ובמכובדות בכל מי שתפגשו במסע: בני השכבה, 
 המאבטחים, המדריכים, אנשי הצוות מביה"ס, וכל אדם פולני שתפגשו ברחוב.

 
 מאחלת מסע מוצלח!!!

 רויטל בר יוסף

 מנהלת חט"ע 
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 תלמידי היקרים!
 

המסע לפולין הוא מסע אל שורשי ההיסטוריה והמורשת היהודית, מסע אל 
מסתורי נפש האדם, הוא מציב שאלות על האור ועל החושך שנגלים, ומאיר לנו 
את הדרך ללמוד, להבין ולשאוף להיות בני אדם טובים יותר וסובלניים אל 

 האחר. 
לימודי, הוא מאפשר לנו להעמיד "יד ושם" לקהילות מעבר להיותו מסע 

 היהודיות שחרבו וליהודים שנספו בשואה.
,  "לזכור, להזכיר ולהנציח"אתם, תלמידי  היקרים, נושאים את לפיד הזיכרון : 

 הקול לדורות הבאים. -אתם קולם של הנספים 
מדינת בעמידתכם הזקופה על אדמת פולין, האדמה הרוויה בדם יהודי, כשדגל 

ישראל הריבונית נישא בידיכם, אתם, בני הנוער הישראלי, מבטאים את ניצחונה 
של היהדות, ניצחונה של הציונות וניצחון הערכים הדמוקרטיים 

 האוניברסאליים.
אני מקווה שתצברו חוויות, מחשבות עמוקות, שאלות ותהיות כדי שחווית 

 .מעצימה ומכוננת" "חוויההמסע תהיה לכם 
 

 לכם מסע איכותי ומשמעותי.מאחלת 

 בהערכה רבה,

 אלווס רות

 ראש המשלחת

 

  –....עשה שהמסע שלך לא יהיה חסר ערך "
 על מנת שהמוות שלנו לא יהיה חסר ערך.

 יהיה האפר של אושוויץ להתראה, - עבורך ועבור ילדיך
לא ינביט זרע חדש, לא מחר  –כך שפרי השנאה אשר את עקבותיו תגלה  כאן 

 .)פרימו לוי( "ם!ולא לעול
 
 
 
 

 :מוצלחבברכת מסע 
 דואני שגית,-יוסף רויטל, ברנד-אלווס רות, אנג'ל אלי, הולנדר שבי, בר

 צוקרמן בתיה, רונן לימור, שלומי ירון ושקמה אביבית.
 לווים למסעמהמורים ה
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 "...דבר לא לשכוח"

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחפש צדק
 

 במקום בו שום דבר לא צודק
 לחפש תקווה

 בו הייאוש מולךבמקום 
 לחפש אהבה

 במקום בו השנאה שולטת
 חפש שמשל

 במקום בו הכל אפור
 לחפש חיים,

 שהמוות נמצא בכל מקום,במקום 
 ,לחפש את הטוב

 במקום בו הכל רע,
 לחפש בני אדם,

 במקום בו האנושות נעלמה
 לחפש תשובה,

 במקום בו מצאים רק עוד שאלות,
 כך הרבה דברים-חפש כלל

 אחד ולמצוא כך דבר
 מליון יהודים מתים. 6

 29.11.1992 מעריב/  הבנה אי
 

 אני, דבר מבין ואינני, גרמניה על מסתכל אני
 נפוחי הגרונות, הפעורים הפיות על מסתכל

 על מסתכל אני. המעוותים הפנים, הורידים
 , הגלוח השיער, הקמוצים האגרופים, הדגלים

 להווה שהפך, העבר על מסתכל אני. העור מעיל
 ,גרמניה על מסתכל אני. העתיד את המפחיד

 . מבין שאינני הוא מבין שאני היחיד והדבר
 אני אבל. מבין שלי וסבא. מבין שלי אבא

 .עלי מאיימת אינה האנטישמיות .יכול איני 
 מנותקת. מדי גרוטסקית. מדי מוזרה היא
 לי נראית היא. שלי המציאות מן מדי
 .הטבע של מוזרה סטייה כמו

  מזוכיסטי -סאדו ממועדון פליטים הם הנאצים
  לחור בחזרה יזחלו מעט ועוד , לרחוב שיצאו

 .שלהם המכוער
 .עיוות הכול בסך הם

   אפשר שאי, יהודי כל שיודע כמו, יודע אני
   לנאצים שלנו היחס את ההיסטוריה מן לנתק

,  " השני הדור" בני, בשבילנו אבל. החדשים
  שום לי אין. מאישית אנושית יותר היא הבהלה

  מעולם. יהודים בשנאת הקשורה אסוציאציה
  פוחד איני, אותם רואה כשאני .שונה הייתי לא

 . אדם כבן פוחד אני. כיהודי
   במרתפים צווחים שהם הזוהמה שירי למרות
  היהודי את: האמת את יודעים אנחנו, שלהם

" גליל"ה לפי אלא, האף לפי מזהים לא כבר
 (.רובה סוג)

 לפיד יאיר של ממכתבו קטע

 "לעולם לא עוד"
 בארט ורומאנס
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 פת פולין ואירופהמ
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 תעודת זהות  –פולין 

 
 ר"קמ 312,677: שטח

 נפש מליון 38.3:אוכלוסייה

 (נפש מליון 1.75) ורשה: בירה

 .בלארוסיםן אוקראינים מיעוטים וכן פולנים אחוז 98: תושבים

 קתולים אחוז   95: דת

  קומוניסטית רפובליקה בעבר) נשיאותית דמוקרטיה : המשטר סוג

 (המועצות ברית של השליטה תחת

 בשנה מבקרים מליון 8: תיירות

 (זהב -מילולית; )זלוטי: מטבע

 ינסקי'קצ ירוסלב:  ממשלה ראש

 ברוניסלב קומורובסקי      נשיא:

 1918 בנובמבר 11: עצמאות

 וחקלאות כימיקלים, ופלדה ברזל, מכונות: עיקריים ענפים

 כן: האירופי באיחוד חברה

 קו שני ומצד גשר אחד מצד שימשה השנים ובמשך, אירופה בלב יושבת פולין

 היא כמעט ריבועית פולין של צורתה, מערבה לבין אירופה מזרח בין עימות

 כית'הצ ברפובליקות, ממערב בגרמניה, מערב מצפון הבלטי בים גובלת

 .ממזרח ורוסיה ליטש, בלרוס ובאוקראינה, מדרום והסלובקית

 באלפי ומנוקד מאד מיוער, מעט וגלי מגוון פולין של הצפוני בחלקה הנוף

 האזור היא השטוחה המרכזית החגורה. הקרחונים בהמסת שמקורם אגמים

 .הוויסלה, בפולין ביותר הארוך הנהר אותו ומשקה העיקרי החקלאי

 בהרי גובהם לשיא ומגיעים הקרקע פני מתרוממים דרום לכיוון הלאה

 הדרומי גבולה לאורך הממשיכים, במזרח הקרפטים ובהרי במערב הסודטים

 ומן במזרח היבשתי האקלים מן מושפע בפולין האוויר מזג .פולין של

. לשנה ומשנה ליום מיום, רבים שינויים היא והתוצאה במערב הימי האקלים

 ושלג רב גשם יורד בהרים ואילו ביותר היבש הוא פולין מרכז כלל בדרך

 .בחורף

 דגל

 סמל

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Coat_of_arms_of_Poland-official.png
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_Poland.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
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 סקירה היסטורית –היהודים בפולין 

 שנה, כמעט מראשית הממלכה הפולנית. 1,111-היהודים ישבו בפולין כ
 ואילך זרמו יהודים לפולין ביתר שאת, מסיבות שונות: 13-מהמאה ה

 רדיפות וגירושים מארצות המערב. .א

די מתן כתבי זכויות מרחיקי השליטים הפולניים, תוך כפורשת של הזמנה מ .ב
 לכת.

 מאות השנים הראשונות עברו על הקהילה בשגשוג דמוגרפי וכלכלי.
מסחרי, המספק יוזמה, -היהודים מילאו תפקידים חיוניים, כגורם כלכלי, עירוני

שווקים, כסף ואף בעלי מקצועות דרושים, כמו רופאים. ליהודים הייתה אוטונומיה 
 רים.ירבת היקף והיחסים עם האוכלוסייה הפולנית היו סב

 עם האצולה. יתעם הזמן התפתחה מערכת של תלות כלכלית הדד
האצולה והמלוכה שמרו בד"כ על האינטרסים היהודיים, במקביל ייצג היהודי בעיני 

 הסוחרים העירוניים ומעמד האיכרים את בעל האחוזה, המנצל.
מצד אחד מערכת של חיים משותפים קרובים ביותר ומצד שני  –נוצר מצב של 

 יהודים. 311,111-יש בפולין כ 17-מערכת של שנאה. במאה ה
היהודים היו שונים בתוך החברה הרב גונית מבחינת דתם, מנהגיהם ומעמדם, אך 

 הם לא זרים לה.
 השתנה מצב העניינים: 17-מאמצע המאה ה

בין המזרח למערב )בעקבות העברת מרכז הכובד  פולין הפסיקה להיות גורם מתווך
(, מה שגורם לנסיגה מהירה במצב הכלכלי של פולין ובעיקר םהמסחרי לאוקיאנוסי

, ףון התרופטפולין איבדה את כוחה. השל של היהודים )שעסקו במסחר ובתיווך(.
מרד  –( 1618ת"ט ) –את פרעות ת"ח  שאפשרה אנרכיה מוחלטת. מה רונוצ

ואיכרים כנגד האצולה הפולנית. היהודים היו הנפגעים העיקריים,  הקוזקים
 בהיותם שכבה מתווכחת וחסרת מגן.

מצבם הכלכלי והחברתי של היהודים הורע והם פנו לחקלאות  19-מתחילת המאה ה
ותעשייה. בנוסף גברו התנועות הלאומיות והציוניות, אם כי רוב האוכלוסייה הייתה 

 מסורתית.

, בה סבלו יהודים כתוצאה ממעבר בשטחים מצד אחד לצד שני I-ה לאחר מלחמה"ע
והאשמתם בבגידה, הייתה מערכת היחסים בינם לבין פולין העצמאית טעונה מתח 
רב, בעיקר על רקע קנאה ביהודים והלאמה של ענפי משק שלמים. היהודים ניסו 

 לפעול נגד מגמות אלו, אך ללא הצלחה ייתרה.
 .11%יהודים, ובסוף המלחמה שרדו מהם כ 3,351,111-היו בפולין כ 1939-ב
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עם היהודים בצורה הדרגתית:  המחמיריםמיד עם הפלישה הוציאו הגרמנים צווים 
האדם ואזרח, השפלה והבלטת הזהות היהודית ע"י סימני היכר  זכויותשלילת 

מיוחדים, מניעת פעילות כלכלית, בידודם וריכוזם בגטאות, גירוש משטחי הרייך 
ריכוז אלפי יהודים במחנות העבודה. התוכנית החלה להתבצע,  –ולין, ובהמשך לפ

 מסיבות שונות. 1911אך הופסקה בתחילת 

שבה דובר על ריכוז יהודי אירופה באי  – מדגסקר תוכנית –התוכנית השנייה 
 מדגסקר תוך פיקוח גרמני מלא, נגנזה גם היא.

בוצעה  –ל של השמדה המונית כולהשלב הפתרון  – 1913עד סתיו  1911מיוני 
ההשמדה ברוסיה בדרך של רצח המוני, בעיקר בבורות ירי. שיטות אלו לא התאימו 

ועידת  התכנסה 1912ל"פתרון הסופי" של שאלת היהודים בכל אירופה. בינואר 
 ואנזה, ובה נקבעו הדרכים להשמדה.

 הוקמו שישה מחנות השמדה עיקריים )חלקם עוד לפני הוועידה(.

, על אף התמוטטות הרייך, נמשכה 1915ועד סוף המלחמה במאי  1913יו מסת
 הכחדת שרידי היהודים.

בין הרצון להמשיך בהשמדה תלבטות בדרגים הגרמניים הגבוהים בשלב זה הייתה ה
 לבין הרצון לנצל את היהודים ככוח עבודה.

בות. היטלר לפנות את כל המחנות הסמוכים לחזיתות המתקר הציוו 1915 רבינוא
מתו מאות אלו היהודים הוכרחו לפנות את המחנות ולצעוד בקור. ב"מצעדי מוות" 

 חולים.ואלפי יהודים תשושים 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 היסטורי ציר זמן –ציוני דרך 

 1933-1939חוקי הגזע  -השלב הראשון 
 31 גרמניה של לקנצלר היטלר מינויי– 1933 בינואר. 
 21 פוליטיים לאסירים, דכאו, הראשון הריכוז מחנה הוקם – 1933 במרס 

 .גרמניים
 1 אינם היהודים ,בגרמניה היהודים של העסק בתי על חרם – 1933 באפריל 

 .חוקית מבחינה שווים לאזרחים נחשבים
 15 גרמניה מיהודי האזרחות שלילת,נירנברג חוקי פרסום – 1935 בספטמבר 

 .היהודים עם נישואין קשרי ושלילת
 1937 – בגרמניה הכלכליים מהחיים היהודים את דוחקים 

 11 חוקי .הגרמני לרייך אוסטריה סיפוח–" אנשלוס"ה – 1938 בפברואר 
 .אוסטריה את לעזוב נאלצים והם אוסטריה יהודי על גם חלים הגזע

 5 באות היהודים דרכוני ציון - 1938 באוקטובר J 
 6 לידי( כיה'מצ חלק)הסודטים חבל מסירת מינכן הסכם – 1938 באוקטובר 

 .פולין י"ע כיה'מצ חלקים סיפוח .הגרמנים
 9-11 כנסת בתי נשרפים בו המוני פוגרום–" הבדולח ליל" – 1938 באוקטובר. 

 .רבים יהודים ונאסרים רכוש מוחרם, חנויות נהרסות, יהודים נרצחים
 15 לגרמניה כניעה על חותמת כוסלובקיה'צ ממשלת - 1939 במרס. 

 23 על" סטלין-היטלר" הסכם על חותמות ורוסיה גרמניה - 1939 באוגוסט 
 .מולוטוב ריבנטרופ- בניהן פולין וחלוקת וגרמניה מ"בריה בין התקפה אי

  1991 - 1939גרושים וריכוז בגטאות  –השלב השני 

 1 לפולין פולשת גרמניה – השנייה העולם מלחמת פרוץ - 1939 בספטמבר. 

 בפולין ויודנראטים גטאות להקים היידריך הוראות -1939 ספטמבר 
 .הכבושה

 בדבר פקודה. בפולין לראשונה ליהודים היכר סימן הנהגת -1939 אוקטובר 
 .יהודים של כפייה עבודות

 23 גוברנאמן בגנרל היהודים כל את המחייב צו פרסום - 1939 בנובמבר 
 .צהוב בצבע קלון אות לענוד

 פיוטרקוב בעיר בפולין הראשון הגטו הקמת -1939 נובמבר. 
 לעבור היהודים כל על כי הכרזה'. לודג גטו הקמת על הודעה -1939 דצמבר 

 . לגטאות
 27 פוליטיים לאסירים תחילה שמיועד אושוויץ מחנה הקמת - 1911 באפריל 

 .פולנים
 31  הקמת גטו לודג - 1911באפריל.' 
 25  הקמת גטו ורשה - 1911בנובמבר. 

 21  הקמת גטו קרקוב - 1911במרס. 
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 1995 -1991הפתרון הסופי  –השלב השלישי 
 22 ברברוסה מבצע– מ"לבריה גרמניה פלישת – 1911 ביוני. 

 23 האיינזצגרופן י"ע היהודים רצח תחילת – 1911 ביוני. 
 3 ב קלוןצי בגז המוני צחר שיטת של ראשון ניסוי – 1911 בספטמבר '

 .רוסים שבויים על באושוויץ
 הגטאות את שיעזבו יהודים נגד מוות דין פסקי הנהגת -1911 אוקטובר .

 .ההשמדה והתחלת' לודג ליד חלמנו מחנה פתיחת. בירקנאו מחנה הקמת

 8 במשאיות השמדה -חלמנו במחנה' לודג יהודי רצחתחילת  –1911  בדצמבר 
 .גז

 21 בענייןשל הרייך  השונים הזרועות בין תאום -ואזנה ועידת – 1912 בינואר 
 באירופה היהודים של הטוטלית ההשמדה על הסופי הפתרון

 8 לאושוויץ סלוניקי יהודי גירוש -1912 בפברואר. 
 אושוויץ, טרבלינקה, מיידנק, סוביבור: ההשמדה מחנות בניית -1912 מרס ,

 '.וכו ץ'בלז, בירקנאו, חלמנו
 ל'אי" קמתה, בפולין הגטאות וחיסול האקציות התחלת -1912 אפריל "

 ".הלאומי היהודי הועד"ו

  פתיחת מחנה טרבלינקה -1912יוני. 
 היהודי הארגון הקמת. ורשה בגטו הגדולה האקציה ראשית -1912 יולי 

 .ורשה בגטו הלוחם
 19 הגטו וחיסול ורשה גטו מרד פרוץ -1913 באפריל. 
 בפולין הגטאות של הסופי החיסול על הימלר פקודת -1913 יוני. 

 2  בטרבלינקה האסירים של המזוין המרד בוצע -1913באוגוסט. 
 16  מרד גטו בביאליסטוק -1913באוגוסט. 

 3 טרוונקי: במחנות יהודים  42,000רצח" הקציר חג" -1913 בנובמבר ,
 .ומיידנק פוניאטוב

 19  הגרמנים פולשים להונגריה -1911במרס. 

 9 באושוויץ נרצחו רובם, הונגריה יהודי  437,000גרוש -1911 במאי 15-ביוני-
 .בירקנאו

 6 בנורמנדי הברית בעלות נחיתת 1911 ביוני. 

 ורשה והעיר נרצחו פולנים  200,000בורשה הפולני המרד -1911 ספטמבר 
 .נהרסה

 7  מרד הזונדרקומנדו באושוויץ -1911באוקטובר. 

 18  באושוויץ" צעדת המוות" -1915בינואר, 
 19 האדום הצבא בידי וקרקוב' לודג הערים שחרור -1915 בינואר. 
 27 במחנה נמצאו אסירים 6,751 אושוויץ שחרור -1915 בינואר. 
 23 לברלין מגיע האדום הצבא -1915 באפריל. 

 31  התאבדותו של היטלר -1915באפריל. 
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 ונחים ומושגיםמ

 אומשלאגפלאץ

 )כיכר המשלוחים(

 בקרונות משא –כיכר בגטו בה רוכזו הנשלחים "למזרח" 

 ליעדם האחרון.

 -מבצע

 אותונוסיה""

 

 התוכנית הנאצית לרצוח חולים . T4–נקרא גם מבצע 

כרוניים קשים פגועים פיסית ומפגרים שכלית, בעיקר תושבי 

מפקדי המבצע השתתפו אח"כ ברצח היהודים  גרמניה.

 במחנות ההשמדה.

עוצבות המבצע שתפקידן היה לרצוח יהודים בשטחי רוסיה  אייזנצגרופן

 הכבושים.

 ספירה במחנות הריכוז במשטח שלפני הרציפים.מסדר  אפל

 

פעולה לריכוז היהודים מרחובות הגטו לשם גירושם לעבודות  אקציה

 כפיה או להשמדה.

ארגון צבאי 

 יהודי )אצ"י(

 מחתרת של בית"ר בגטו ורשה.

ארגון יהודי 

 לוחם )אי"ל(

 מחתרת יהודית בגטו ורשה שאיחדה את תנועות הנוער:

"הדרור", "השומר הצעיר" ו"עקיבא",  בפיקודו של מרדכי 

 אנילביץ. גם בקרקוב נקראה המחתרת היהודית בשם זה.

 החרמת עסקי היהודים בידי שלטונות גרמניה. אריזציה

זקן הצריף –צריף מגורים של אסירים. "בלוק אלטסטר"  בלוק

 ה"כל יכול".

 ושמור בו רוכזו היהודים עד גירושם והשמדתם. תחוםרובע  גטו

 הגטאות הראשונים הוקמו בשטח הגנרל גוברמן.

המפקדה בקרקוב בראשות  -גרמני בפוליןהשטח הכיבוש  גנרל גוברנמן

 הגנרל הנס פרנק. רוב יהודי בפולין חיו באזור זה.

המשטרה הפוליטית החשאית הגרמנית שהופקדה על  גסטפו

 המשטר. ה"טיפול במתנגדי
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 ס.ס .-נוער היטלראי ממנו התגייסו מתנדבי ה היטלריוגנד

 הסדיר של גרמניההצבא  ורמכט

יחידות מיוחדות של אסירים יהודים במחנות ההשמדה  זונדרקומנדו

שעסקו בפועל בהשמדה בתאי גז ושריפת הגופות במשרפות. 

 הכינוי היה קיים רק בבירקנאו.

 .החוקים לשמירת טוהר הגזע האנטישמי - 1935נחקקו ב חוקי נירנברג

 טלאי צהוב

 

אות שחויבו היהודים לשאת על בגדיהם באזורי הכיבוש. מגן 

דוד צהוב על החזה השמאלי והגב הימני. )בשטחי פולין 

 סרט לבן עם מגן דוד על הזרוע(.–הכבושה 

 מועצת יהודים ממונה על ידי הגרמנים לניהול הגטו. יודנראט

 ליל הריסת בתי הכנסת בגרמניה. "פוגרום". 9-1111111938 ליל הבדולח

 .די שהפך עור ועצמותכינוי במחנות הריכוז וההשמדה, ליהו מוזלמאן

ספרו של היטלר שבו מונחים היסודות לתורתו האנטישמית   מיין קאמפף

 והגזענית.

 ס.ס-שרות הביטחון הנגדי והמודיעין של ה ס.ד.

היטלר שהיו מופקדות על ביצוע יחידות מובחרות של   ס.ס

 השמדת היהודים.

 מיון האסירים לעבודה או למוות. סלקציה

ו השתמשו להשמדה בתאי הגזים באושוויץ ב גז רעיל  Bציקלון 

 בירקנאו ובאופן חלקי במיידאנק.

עת נסיגת הגרמנים אל תוך גרמניה, רובם בהצעדת האסירים   צעדות המוות

 כוחות.נורו או מתו מאפיסת 

ראש קבוצת עבודה של האסירים במחנות  –אסיר ממונה  קאפו

 הריכוז וההשמדה.

 תחת שלטון הנאצים. 1933-1915מדינת גרמניה  הרייך השלישי

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 משלחת תיכון דה שליט –תוכנית ביקור באתרים לפי ימים 

 17/11יום שלישי 

  סיור בבית העלמין היהודי
 וארמון התרבות והמדע.

 .חומת הגטו ברחוב זלוטה 

  הליכה במסלול הגבורה 

 והזיכרון, אומשלגפלץ 

 ואנדרטת רפופורט.

  18טקס ב מילא. 

 .ביה"כ נוז'יק 

 .הגעה למלון 

o  צהרייםארוחת 
o ארוחת ערב במלון 
o :וורשה לינה 

 

 1111/ רביעייום 

 נסיעה מוורשה לטיקוצ'ין 

  סיור בבית הכנסת של 
 טיקוצ'ין.

 .יער לופוחובה 

  סיור -טרבלינקה 

 .טקס 

  ושיחות ערבהגעה למלון 

 

 

o ארוזה ארוחת צהריים 
o ארוחת ערב במלון 
o :וורשה לינה 

 

 1119/ חמישייום 

 דנק + טקסיסיור מחנה מי. 

  בזאשובסיור 

 הגעה למלון ושיחות ערב 

 
 
 
 

o ארוזה ארוחת צהריים 
o ארוחת ערב במלון 
o :זאשוב לינה 

 

 1120/ שישייום 

  ,נסיעה לטרנוב: גטו, בימה
 העיר העתיקה

 ת בורו –גורה -זבליטובסקה
 ירי

 קראקוב 

 ארוחת ערב + קבלת שבת. 

o ארוזה ארוחת צהריים 
o ארוחת ערב במלון 
o :וורשה לינה 
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 משלחת תיכון דה שליט –תוכנית ביקור באתרים לפי ימים 

 1121/ שבתיום 

  קראקוב: הליכה לגטו 
 פודגוז'ה וסיור ברובע 

 היהודי

 כיכר גיבורי 
 בבית  ביקור + הגטו

 המרקחת

  זמן  –כיכר סוקיניצה 
 חופשי

 פולקלור ערב 
 
 
 
o חופשית ארוחת צהריים 
o  במסעדהארוחת ערב 
o :קראקוב לינה 

 

 1122/ ראשוןיום 

  + נסיעה לאוושיוץ וסיור 
 טקס

 נסיעה לבירקנאו + סיור 

  ושיחות ערבהגעה למלון 
 
 
 
 
 
 

 
o ארוזה ארוחת צהריים 
o  במלוןארוחת ערב 
o :קראקוב לינה 

 

 1123/ שנייום 

 נסיעה לפלאשוב וסיור 

  נסיעה לזקופנה סיור וזמן
 חופשי

 'נסיעה לקאטוביץ 

  + ארוחת ערב במסעדה 
 פרידה ושיחת סיכום

 נסיעה לשדה התעופה 
o ארוזה ארוחת צהריים 
o  במסעדהארוחת ערב 
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 האתרים

 היום הראשון למסע – 17/11/15 –יום ג' 

 בית הקברות היהודי בוארשה
 ביותר הגדול היהודי הגטו היה הגטו. נפש 151,111 - כ בשיאו מנה וארשה גטו

 הגדול היה וארשה גטו מרד. 1913 אביב עד 1911 מסתיו השואה בתקופת בפולין
 נכללו וארשה העיר רחובות 1811 מתוך. השואה בזמן היהודים מרידות מבין
 העיר מאוכלוסיית 38% שמנתה היהודים אוכלוסיית. בלבד רחובות 73 בגטו

 בהפצצות נפגעו הבניינים מן רבים. משטחּה בלבד 2% שהיווה באזור הצטופפה
 נאלצו גג קורת חסרי שנשארו האדם בני ורבבות למגורים ראויים היו ולא

 החלק, חלקים לשני חולק הגטו. פתוחים ובשטחים בגינות או בהריסות להשתכן
 היו התנאים בו הגדול והגטו העשירים היהודים התגוררו כלל בדרך בו הקטן
 בתחילה", הארי" בחלק שהיה חלודנה רחוב הפריד הגטאות שני בין. יותר קשים

 להולכי גשר הקמת עד מסוימות בשעות הגטו חלקי שני בין המעבר מותר היה
ברחוב בית הקברות היהודי בוארשה ממוקם  .החלקים בין חיבר אשר רגל

אוקופובה שברובע וולה והוא אחד מבתי הקברות האחרונים שהיו פעילים 
חלקה אורתודוכסית, חלקה  -בפולין. הקברים מתחלקים למספר חלקות 

קונסרבטיבית, חלקת ילדים, חלקה צבאית וחלקה של מתי הגטו )שהיא למעשה 
נחשב במשך שנים רבות לבית  1816שנוסד בשנת  קבר אחים(. בית הקברות,

מידים והחשובים בקהילה. אעד לאליטה ונקברו בו רק האנשים הקברות שמיו
מההיסטוריה של פולין, של העיר מסיבה זאת קבורים בו אנשים חשובים רבים 

ושל הקהילה היהודית. בין השאר קבורים בבית הקברות לא מעט מנהיגים 
הרב צבי יהודה ברלין ממייסדי "חובבי ציון" וביניהם ציוניים וביניהם גם 

)שהוא גם יוצר שפת  לודוויג זמנהוףוהלשונאי  ההיסטוריון מאיר בלבן, )הנצי"ב(
שפה כלל עולמית שיועדה להיות שפה לתקשורת בין אנשים  -האספרנטו 

מתרבויות שונות(. בזמן מלחמת העולם השנייה הנאצים אפשרו את המשך 
הקברות ובו נקברו כל מתי הגטו. בגלל מספר המתים הגדול בגטו פעילות בית 

לא יכלה החברה קדישא לקבור את כל 
אחד מהמתים בקבר וטקס אישיים ולכן 
כולם נקברו בקבר אחים. כיום רבים 
מהקברים כבר מכוסים בצמחייה )על אף 
שחלק קטן ממנו עוד פעיל למען הקהילה 
היהודית הקטנה שקיימת בעיר(. מחוץ 
לבית הקברות ישנה אנדרטה ליאנוש 
קורצ'ק שנרצח במחנה ההשמדה 

 טרבלינקה. 
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 רשהאגטו ו
. של הצבא הגרמני אל תוך העיר נערך מצעד ניצחון  1939באוקטובר  2 - ב

 -ל הקמת היודנראט יומיים אחרי שנכבשה העיר פקדו שלטונות הכיבוש ע
צ'רניאקוב כיושב ראש הגסטאפו מינה את המהנדס אדם  מועצה יהודית.

. ה"יודנראט", קיבלה הודעה כי סגנים 21 - ו חברי המועצה 21המועצה ועוד 
תפקידה הוא להוציא לפועל את כל ההוראות והפקודות של שלטונות הצבא 

שודרה ברדיו פקודה מטעם . 1911באוקטובר  12 - בהחלה  הגטו הקמת .בעיר
ם לגור בעיר פרט למקום שיועד רשה כי יהודי העיר אינם רשאיאמפקד מחוז ו

להם. הגטו הוקם על ידי הנאצים במוצאי יום הכיפורים ונתחם בחומה גבוהה 
 - כ שהפרידה בין יהודים לפולנים.

פולנים פונו מן האזור  111,111
יהודים  181,111מם הגיעו ובמקו

שכבר גרו  211,111 -ל שהצטרפו
תה יהצפיפות בגטו הי במקום.

ה רעב מתמיד הבעיה המרכזית. הי
ותנאי הסניטריה היו גרועים. 
בתחילה יכלו היהודים לנוע 

 16 - בחופשיות אל מחוץ לגטו אך ב
בנובמבר נחסמו כל המעברים 
בחומה שהלכה ונבנתה סביב הגטו. 
רק בודדים שעבודתם הייתה חיונית 
לשלטונות הכיבוש או שהחזיקו צו 

חומות הגטו. מן מיוחד יכלו לצאת 
 הביאו עד מהרה מחלות רבות, בצד תשישות ומועקה נפשית הרעב והצפיפות

גוויות  .קלוריות ליום לאדם 221. הקצאת המזון ליהודי הגטו עמדה על קשה

 םבגטו בשנה הראשונה, מתוכ אנשים נפטרו3,258 החלו להצטבר ברחובות. 
 תזונה. במשך כל הזמן הוזרמו לגטו יהודים נוספים מערי האזור.-שליש בשל תת

שהיו קטנים מספיק  13 - ל 7הביא ילדים ונערים בגילאים צעירים, בין  הרעב
רשה ה"ארית" ולהשיג מזון דל בעד אלהתגנב אל ו לעבור במחילות וסדקים

ת הסדר, רמירכוש או כסף. פלוגה של ש
שהייתה אחראית על מלחמה בספסרות, 

אלה הילדים את העשתה מאמץ לתפוס 
עברו חלק והפילה עליהם אימה. עם הזמן 

מאנשי הפלוגה לשרת כסוכנים של הגסטאפו 
 התפתחו בגטו מוסדות.. עם הזמן בגטו

היודנראט פעל בראשותו של אדם צ'רניאקוב 
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הוקמו  .לשיפור תנאי החיים בגטו, לעזרה הדדית ופיתוח מוסדות קהילתיים
מרפאות ובתי חולים באישור הגרמנים, כדי להתגבר על המחלות ועל הרעב. 

 ם הופעל, מרפאות חוץ וטיפות חלב.מבולנסישירות א
 

חולי טיפוס אך הטיפול  111,111 –אמנם רופאים יהודיים הצליחו להציל כ 
הרפואי שהרופאים והאחיות העניקו שם היה חסר ערך בהיעדר תרופות וציוד. 

ארכיון המחתרתי בגטו שנוהל ה"עונג שבת" היה  עיקר חשיבותם היה מוראלי.
תוך סיכון חיי אדם. מארכיון זה נחשף מידע ומתוך דחף הנצחה ע"י רינגנבלום, 

רב על התנאים בגטו וחיי התרבות, החינוך והפעילות של תנועות הנוער בגטו 
 1912כמו: "השומר הצעיר", "בני עקיבא", "דרור", "בית"ר" ואחרות. עד יולי 

את כל  רשה ניסיון רציני להקים גוף מרכזי לוחם שיאחדאלא נעשה בתוך גטו ו
תנועות הנוער למאבק בנאצים. אמנם הגיעו לידיהם שמועות על הרציחות 
ההמוניות, אולם תושבי הגטו לא האמינו להם. רק לאחר שהגיעו לגטו ידיעות 

 -כי אכן מדובר בפתרון סופי, החל ניסיון לארגן מחתרת. בובדוקות על ההשמדה 

אי"ל, ומפקדו היה  – הוקם בגטו ורשה "ארגון יהודי לוחם" 1912ביולי  28
מרדכי אנילביץ' מהשומר הצעיר. ארגון זה לא הגיב לגירוש הגדול הראשון 

 - ב אלף יהודים.  61 - אלף יהודים לטרבלינקה ונשארו כ 311 - מהגטו בו פונו כ
 8,111 - נכנסו הגרמנים במפתיע לגטו במטרה לבצע גירוש של כ 1913בינואר  18

שמועות כי זהו הגירוש הסופי של הגטו והיהודים יהודים. נוכח האקציה פרצו 
הגיבו בכוח. קבוצות שונות פתחו באש על הגרמנים. במהלך העימות הוצאו מן 

יהודים. תוצאות ההתנגדות היהודית נתפסו ככישלון  6,111 – 5,111 - הגטו כ
בימים הבאים  גרמני ותרמו לתמיכתם של הפולנים במחתרת היהודית בגטו.

כולו לעימות הצפוי. התושבים עסקו בעיקר בהכנת בונקרים מתחת נערך הגטו 
לאדמה שם אוכסנו מזון ושתייה, תרופות ונפתחו פתחי אוורור. כאן ייחודיותו 
של המרד בשילוב שבין התנגדות להסתתרות, שנתפשה כהצלה. בין הלוחמים 

גטו  חיסולו הסופי של ה שינהלו את הקרבות לבין ההמונים שיסתתרו בבונקרים.
, ערב פסח תש"ג. הגרמנים הודיעו מראש על האקציה 1913באפריל  19 - החל ב

בכוח צבאי כבד אל הגטו, אולם לא מצאו איש. בהתנגשויות הראשונות נכנסו ו
עם לוחמי הגטו נעצר טנק גרמני 
והובער, והגרמנים נאלצו לסגת 
כשהם סופגים אבדות בנפש. קרוב 
לחודש נמשכו הקרבות. הלוחמים 

יהודים עברו לשיטות פרטיזניות, ה
רכו פשיטות פתע והסבו אבדות ע

לגרמנים. הנאצים השליכו רימונים 
וגז מדמיע ואילצו את תושבי 
 הבונקרים לצאת. הבונקר של

במאי, לאחר שתושביו ראו כי קצו כל  8 - נפל ב 18מפקדת אי"ל ברחוב מילה 
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חו לברוח דרך תעלות לוחמים הצלי 81 - סיכוייהם והם שמו יד בנפשם. רק כ
הביוב אל מחוץ לגטו, אך רק בודדים מהם נותרו בחיים לאחר המלחמה. הגנרל 

במאי על סיום האקציה, ובעצם על  16 - שטרופ, המפקד הגרמני בגטו, הודיע ב
חיסול הגטו לאחר ששרפו ופוצצו את כל אזור הגטו. מספר היהודים שנתפסו 

הכנסת  ן ציווה שטרופ אף לשרוף את ביתאלף. לאות ניצחו 56 - ונהרגו מגיע ל
רשה הפך לאירוע חשוב בתולדות העם היהודי. אמרד גטו ו רשה.אהגדול בו

ד והמבודד כל סיכוי להחזיק מלכתחילה, לא ניתן היה לגטו המוקף מכל צ
אך התמודדות חסרת סיכוי זו נתנה ביטוי לכך שאף שנים של משטר  מעמד,

כדי לשבור את רוח  לא היה בהם ,בה הפולניתהאימים הנאצי ושל אדישות הסבי
הלחימה של הנוער היהודי. מרד זה הפך לסמל. היה זה המרד העירוני המאורגן 
הראשון נגד הנאצים באירופה. זוהי מלחמה של חלשים נגד חזקים, בכוחות 
דלים, בהם הגנו הלוחמים על רחובות ובתים. זו לא הייתה מלחמה לחיים, כי 

רך למות בכבוד. הייתה זו מלחמה לשם נקמה ברוצח למען אם מלחמה על הד
כבוד יהודי לאומי, מחשבה שליוותה את הלוחמים עד לשלבים האחרונים.  

למעלה ממאה  -מספר גדול של אבדות גרמנים באופן יחסי למרידות אחרות 
רשה השפיע להמרצת ההתנגדות היהודית אמרד גטו ו גרמנים נהרגו במרד זה.

. מתוך ות ההשמדה ועודד את המאבק המחתרתי נגד הנאציםבגטאות ובמחנ
מכתב של מרדכי אנילביץ בשעותיו האחרונות  )הוקרא בעדות צוקרמן במשפט 

 אייכמן(:

איני יודע מה אוסיף ואכתוב לך. מתאר אני לעצמי, ששאלה רודפת שאלה, "...
חלום  אולם הפעם הסתפק נא בכך. היה שלום, יקירי. אולי עוד נתראה. העיקר:

 ."חיי קם והיה. זכיתי לראות הגנה יהודית בכל גדולתה ותפארתה. מרדכי

 חומת הגטו ברחוב זלוטה
יהודים אימצו את מחשבתם להבין, לאיזו מטרה מקימים הנאצים את "

החומות. מהם היו סבורים, כי הגרמנים רוצים להבטיח לצבא מעבר חופשי דרך 
מפולניה. החומות תהווינה מכשול העיר, שעה שיהיה צורך בנסיגה וביציאה 

בשביל התושבים, והתנועה תהיה מוגבלת. החומות הן, אפוא, אמצעי יעיל לסכל 
מזימות התקפה על הגרמנים מצד הפולנים והיהודים. לפי דעת אחרים, בנין 

החומות הזקופות יקל על פעולות הבולשת 
הגרמנית במלחמתה נגד אנשי המחתרת 

ומות תכבדנה על הפולנית והיהודית, כי הח
תנועתם של המהפכנים. רק מעט אנשים לא 
הסכימו להשערות אלה, והביעו את דעתם כי 
הגרמנים מקימים את החומות בשביל לסגור 

 את היהודים בגטו".
מראשיתם ועד לימינו, עמוד  -)תולדות יהודי ורשה 

(, בציטוט מתוך זיכרונותיו של ד"ר מרדכי לנסקי, 192

 . הרופא יהודי בוארש
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  מסלול הגבורה והזיכרון

סלול הליכה ברחובות וארשה. המסלול נמשך מאנדרטת מרד גטו וארשה מ
מוצבת  המציינת את המרד ברחוב זמנהוף ועד לרחוב סטבקי. ברחוב סטבקי

אנדרטת כיכר השילוחים ברחבה בה נאספו היהודים לקראת שליחתם 
להשמדה. מסלול הרחובות רצוף באנדרטאות לאנשי מפתח שמייצגים אירועים 

נתיב הזיכרון היהודי  ין השנים של מלחמת העולם השנייה.שונים שהתרחשו ב
ולין. האבנים אבני גרניט יצוקים לציון הנספים היהודים בשואת יהודי פ 19כולל 

מוקדשות לזכר מאות אלפי היהודים, כל אבן נושאת הקדשה בעברית, אידיש 
 ופולנית. 

"אנדרטת רפופורט" לזכר מרד גטו וארשה וסופו  -מסלול הגבורה מתחיל ב
כיכר( -שילוחים, פלאץ -בכיכר השילוחים "האומשלאגפלאץ" )אומשלאג

המסמלת את הגבורה 
ואת דרכם האחרונה 
של יהודי וארשה. 
לכיכר השילוחים 
הגיעו כל היהודים 
מכל קצות הגטו שהיו 
מיועדים להישלח 
באקציות השונות אל 
מחנות ההשמדה. 

האנדרטה 
באומשלאגפלאץ 

-מהווה את האבן ה
 -ובה מסופר 19

סיפורה הנורא של 
 כיכר שילוחים. אותה

מל מסלול הגבורה מס
את מסלול הייסורים 

יהודי  311,111שעברו 
וארשה בדרכם אל 

 מחנות ההשמדה.

 

 

 

מפת מסלול  
 הגבורה
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 היום השני למסע – 11/11/15 – ד'יום 

 טיקוצ'ין

טיקוצ'ין )או טיקטין( היא עיירה 
קטנה ועתיקה בצפון מזרח פולין, על 

תושבים.  2111-גדות נהר הנרב, ובה כ
  21 -נמצאת במרחק של כ העיירה 

ק"מ מהעיר ביאליסטוק. יופייה 
הקסום העניק לה את השם "עיר 
סיפורי הפיות". היישוב היהודי 

, והקהילה 1522 -בעיירה נוסד ב 
הפכה למפורסמת וחזקה בקרב 

תושבים, מרביתם יהודים. בית  2511 -היהודים. לפני השואה התגוררו בעיירה כ 
שרד את השואה משום שהנאצים  1612בשנת הכנסת הגדול בעיר שהוקם 

השתמשו בו כמחסן נשק, וכיום הוא משמש כמוזיאון יהדות. בית הכנסת הקטן 
ותחילת  18-ששימש כבית מדרש, בית ספר ומקום תפילה, נבנה בסוף המאה ה

שוחזר וכיום משמש כחלק מהמוזיאון  ,. המבנה נהרס בשואה19-המאה ה
יישוב היהודי אלא השנייה לא הייתה פגיעה בולם היהודי. בתחילת מלחמת הע

מולוטוב. עם -רק ברכוש, והאזור נמסר לרוסים במסגרת הסכם ריבנטרופ
חפרו בורות  ,, הגרמנים פלשו לעיר1911באוגוסט  16-תחילת מבצע ברברוסה ב

 1111. ביום אחד נרצחו מעל דבריהודים, שקודם לכן לא חשדו בירי וירו ב
ימים הושמדה כל הקהילה היהודית בעיר ורק  11לאחר יהודים בבורות הירי. 

 מעטים נותרו בחיים. הקהילה נרצחה מעל שלושה בורות ירי.

 :קופל פייקוביץ מאתעדות 

משהו אודות  שמע ה בעיר וסיפר כיייום אחד...חזר ליזנסקי מהכנסי"

לופוחובה. הוא טען שהבורות  היהודים...כן סיפר לי אודות בורות שחפרו ביער
אך אני בכל זאת חפצתי לבדוק את הדבר , ועדו לשמש עמדות הסוואה לטנקיםנ

עיני. לפנות ערב הובילני הגוי ליער לופוחובה  - במו בעצמי ולראות את הבורות
שני בורות ענקיים כעשרה מטר אורך חמישה מטר עומק   שם נתגלו לעיני

בי ניבא לי .לא היו אלה בורות בשביל טנקים –מטר רוחב הבור  וחמישה

גיליתי ף ת כל מה ראיתי ושמעתי ואפרתי אירעות. חזרתי לטיקטין, בבית ס לי

טענה שעלינו  אמי לא רצתה להקשיב לדרשתי, היא בפניהם את חששותי...

 האמא. וכך נשארנו איפ בדברי שאר עם כל בני העיירה...כל המשפחה דבקהילה

כל בני העיר השכימו  רושמונה באוגוסט, כאש בעיר עד אותו יום מר...עשרים

 בית הכנסת בטיקוצ'ין
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בכיכר השוק...בכיכר השוק מצאתי כבר משפחות רבות  ופסבבוקר, התא

 ,ועמדו ק"ב, ק"ב מסתודדים ומטקסים עצה מה עליהם לעשות שהקדימוני

צפוי ליהודי  בעיקר עסקו בניחושים, איש לא שיער, או לא רצה לשער מה באמת
 טיקטין.

הוקף כל השוק בחיילים מזויינים,  לפתע נשמע רעש מכוניות קרבות, בין רגע

ניתרתי ממקומי, פילסתי לי דרך בין  חוש הקיום שבקרבי ניעור בי לפתע

וממש מתחת לאפם של הגרמנים חמקתי מהכיכר. במשך   ,העומדים

הסתתרתי אצל כפרית. היא ניסתה לעזור לי לברר מה עלה  יומיים

שבאה כי  ה כלעומתמשפחתי ואף נסעה במיוחד לשם כך לטיקטין אך שב בגורל
 א.יוצא ואין בן אי –סגרו על העיר  משמרות המיליציה

בחשאי עברתי , ביום השני בחצות לילה התגנבתי...והגעתי לחצר ביתי שבטיקטין

בשמות יקירי אולי נותר  את כל החדרים, חפשתי בכל פינות הבית ואף קראתי

  "...אך איש לא ענה -בהם מישהו 
 1959, "מתוך: "ספר טיקטין

 

 יער לופוחובה

בשעה שש בערב נשמע קולו של הכרוז  1911באוגוסט  21 -ביום ראשון בתאריך ה

הסובב בעיר כמנהגו מימים "כל יהודי טיקטין, אנשים, נשים וטף, פרט לחולים 

באוגוסט בשעה שש בבוקר בכיכר השוק". למחרת  25ובעלי מום יתייצבו מחר 

ל כיכר השוק לבושים כולם בבגדי החורף בבוקר נראו עשרות משפחות נוהרות א

על משאית שהופיעה מדי עשר דקות  החמים וצרורות בידם כנכונים לדרך.

הועמסו עשרות יהודים ועשתה דרכה בכיוון יער לופוחובה שם נחפרו קודם לכן 

 1מטר, רוחבו  12שלושה בורות, מהם שניים גדולים שאורך כל אחד מהם 

לתוך אחד הבורות הגדולים  לישי קטן יותר.מטרים, והש 5מטרים ועומקו 

הושלכו המשלוחים החיים ומכונות ירייה אשר היו מוצבות על שפתו פתחו 

מדי עשר דקות חזרה והופיעה  בקציר דמים שלא הותיר אחריו נפש חיה.

המשאית ומדי עשר דקות חזר ונשנה המחזה המחריד עד שירד ערב. אותו יום 

נטבחו בצורה זו למעלה מאלף וארבע מאות מיהודי טיקטין. בלילה כוסו 

הבורות על ידי פולנים מקומיים בהשגחת הגרמנים. על מנת לטשטש את עקבות 

ות של חללי מלחמה המובאות כאן הרצח הברברי סיפרו להם, שאלו הן גופ
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לאחר מכן סיפרו הפולנים שנכחו בעת כיסוי הבורות ששעות לאחר  לקבורה.

 סתימתם נעה וזעה האדמה מפרפורי הגוססים.

 טרבלינקה

לא הרחק ממאלקיניה,  1912מחנה ההשמדה טרבלינקה הוקם באביב רקע: 
המחנה  ביאליסטוק.-על קו מסילת הברזל הראשית ורשה תחנת רכבתשבה 

הוא הגדול  דליל אוכלוסין מכוסה יער ומוסתר בחורש סביב באזורמוקם 
 מבצע ריינהרד.אס ב-משלושת המחנות שהופעלו על ידי האס

 

מחנה השמדה זה הוקם לא הרחק ממחנה העונשין טרבלינקה ומכאן שמו: 
 טרבלינקה 

, שיעדו הוסתר מחנה העונשיןלבניית המחנה נוצל כוח העבודה של אסירי 
דונם והוקף בגדר תיל דוקרני  211 מהם. המחנה החדש השתרע על שטח של

האסירים הצטוו לשים ענפי אורן בין חוטי בגובה של יותר משלושה מטרים, 
   התיל, ומתחתם נטעו עצים כדי להסתיר את המתרחש בתוך המחנה.

פולין וכן של יהודי ארצות  כינוי למבצע השמדה של יהודי -"מבצע ריינהרד"*
ריינהרד גוברנמן, מבצע זה כונה כך על שם -אחרות שהובאו לשטח הגנרל

 1912ס.ד. מבצע ההשמדה החל במרץ -ראש ממשלת הביטחון וה היידריך
 -. במסגרת מבצע זה הופעלו שלושה מחנות השמדה1913והסתיים בנובמבר 

 איור הרציף
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עלה בלובלין, ובמסגרת זו , תחת הנהלה מרכזית שפבלזץ, סוביבור וטרבלינקה
 הפכה השמדת היהודים לריכוזית מתכננת ותעשייתית בהיקפה ובאופייה.

הריחוק מהעין, שלושה גורמים קבעו את מיקומם של מחנות ההשמדה והם: 
ממערכת הרמייה וההטעיה של  קהקרבה למסילות רכבת, הקרבה למזרח כחל

 .הקורבנות

 :1992ספטמבר  למחנה טרבלינקהמעדותו של מיכאל ליזרוביץ' על ההגעה 
אחרי יומיים הגענו למקום, לטרבלינקה... פתאום, התחילו לפתוח את "

החוצה, כולם החוצה, ומי שמרגיש לא טוב שיישאר, יקחו  הקרונות ו"הלו,
  אותו לבית חולים."

אותנו. היו שם כף, איך שהייתי, בקושי, רצתי לכיוון שהובילו יאני רצתי  ת -
צריפים מולנו, והיו שמה פסי רכבת, היה שם משטח של האדמה, אחר כך 

ומצד  -אותנו פנימה, היה שם אזור מחנה. ושם היו צריפים מצד אחד הביאו
והנשים  הארץ. אמרו לנו לשכב בצורה טורקית, לשבת ככה. אחד שכבנו שם על

היכנס פנימה לתוך אמרו להם להיכנס פנימה ישר לתוך הצריפים בפנים, ל
ראינו כבר שאנשים  בנו בחוץ... אחרי כמה זמן שמענו,ואנחנו התייש הצריף,

הורידו את הבגדים והוציאו אותם ישר החוצה לכיוון הקרמטוריום בדרך 
הבגדים  -הבגדים, ואני ככה מוציא את אחורית, ואנחנו אמרו לנו להוריד את

והיו לי בולים יפים  פתי בולים,ולי במקרה היה לי מזל, היה לי כאן, אני אס
  מאוד, ואני אהבתי את זה, אז היה לי כאן אלבום קטן עם בולים מובחרים.

אה, ראה את הבולים שיש לי,  -אני אחזתי ככה, אז הס"ס מאן תפס לי יד 
החוצה, אני רציתי כבר להוציא את הבגדים, אז הוא הוציא אותי  הוציא אותי

-מה אנשים, הם ביקשו מי שהוא טקסטילכ החוצה, ושמה גם כן הוציאו
למיון, שיוכלו למיין, זה...  טכניק, איש שמבין בדברי טקסטיל, הם התכוונו

הוציא החוצה  וזה וולר, וזה קאמ... אז חיפשו אנשים מקצועיים לזה, אז אותי
 והסתכל על הבולים. "הוך, זו שיין, דאס פיין", ראה כל כך התפעל ונהנה מזה,

 30-20איש, כל פעם הוציאו  20הסתכל, אחר כך הוציאו איזה אז הסתכל 
  אמר: תלך, תלך אליהם, לקבוצה הזאת.... החוצה, אז הוא

שאר האנשים הורידו כבר את הבגדים, היו ערומים...והריצה לא הייתה ריצה 
נתנו אפילו  סתם, כל אחד היה קצת עם השוט, היו מרביצים כל הזמן, לא

, ורצו כל הזמן והביאו וככה עייפו אותם... בינתיים להסתכל אפה אתה נמצא
שמעתי את הצעקות של הנשים שנכנסנו לתוך הקרמטוריום, והיית שומע  כבר

 דקות, הכל מת..." 5, 3, 2זמן, אחרי כמה רגעים,  צעקות, ואחרי כמה
 

 משלוחים:
עם הגעתם של המשלוחים  1912ביולי  23-בטרבלינקה החלה ב פעילות השמדה

יהודי ורשה אשר גורשו לטרבלינקה לא ידעו בכלל על  . ונים מגטו ורשההראש
יעד נסיעתם ועל הצפוי להם שם, אלא האמינו לדברי הגרמנים שהם נשלחים 

 למחנות עבודה.

שוטרים אוקראינים. מספר קטן זה  121-גרמנים וכ 11-צוות המחנה כלל כ
  .הספיק לביצוע הפעולה באלפים שהובאו יום יום להשמדה
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על רציף הרכבת סודר בית נתיבות כביכול, ונקבעו שם שלטי דמה המורים 
לרציפים אחרים, לאולם ההמתנה, למזנון, לקופת הכרטיסים וכדומה. כמו כן, 
היו שם כניסות ויציאות שונות )למרות שדרך דלתות אלו ניתן היה להיכנס רק 

 לתאי הגז(.
" )מדינת איוואן האיוםבאכזריותו "אחד השומרים האוקראיניים שנודע לשמצה 

בחשד שהוא איוואן האיום, אך הוא זוכה  ג'ון דמאניוק ישראל הביאה לדין את
 מחמת הספק(.

 
 
 

אסירים יהודיים בניקוי  51-במקביל לפעולת ההשמדה עסקה קבוצה של כ
הקרונות שברציף מגוויות המתים בדרך, מהחפצים ומהלכלוך שנערמו בפנים. 

קרונות אחרים  20-הוצאה הרכבת משטח המחנה, כדי לאפשר ללאחר הניקוי 
. במקביל הופעלה קבוצת אסירים עמוסי אדם, שחיכו בתחנה, להיכנס למחנה

איש, בהוצאת החפצים והבגדים שהשאירו אחריהם  51אחרת, גם היא בת 
מגרש ", והעבירה אותם ל"מגרש המשלוחיםהנרצחים בצריף שבו התפשטו, ב"

קה קבוצת אסירים בת כמאה איש, בחיפוש כסף ודברי ערך ", שבו עסהמיון
 שהוטמנו ונותרו במטענים ובבגדים.

אסירים יהודיים בנפרד משאר  311-211ב"אזור ההשמדה")תאי גזים( הוחזקו 
האסירים היהודיים במחנה והם הועסקו בהוצאת הגוויות ובניקוי תאי הגזים, 

סקות יאפשר לראות מהפ) ת.בעקירת שיני זהב מהגוויות ובהטמנת הקורבנו
 (הקודמות את ניצול כוח העבודה היהודי שהיה עיקרון חשוב אצל הנאצים

 
 
 
 

 התנגדות:
יה של הנאצים ועל אף האימה שהוטלה על המובאים על אף אמצעי ההטע

מחודש  ספטמבר ואילך כאשר התרבו  . היו מקרי התנגדות אחדיםלמחנה, 
ת בריחה נוסיויההשמדה, אירעו יותר ויותר נת על השמועות בין יהודי הגטאו

רוב הבורחים נהרגו בקפיצה מהרכבת או מכדורי הזקיפים,  .מרכבות הגירוש
ה יאחרים נתפסו בידי שומרי מסילות הברזל או הוסגרו על ידי האוכלוסי

אך על מעשה בריחה כזה המקומית. חלק מהיהודים הצליחו לברוח מהמחנה  
 .להורג עשרות יהודיםכעונש הוציאו הנאצים 

אס, בתור עונש היהודי -אס שדקר למוות יהודי אחד אי 1912מבר בספט 11ב
יהודים, אירוע זה הגביר את  151-נורה למוות במקום ואחריו הוצאו להורג עוד כ

הפחד של היהודים וכן את חשדות ההנהלה הנאצית במחנה ממעשי התקוממות 
 נואשים.

חתרת בקרב אסירי המחנה. ראשי המחתרת התארגנה קבוצת מ 1913בתחילת 
היו מבעלי התפקידים הבכירים שבקרב אסירי המחנה, וביניהם בלט רופא של 

. מאמציה של המחתרת להשיג נשק באמצעות אחד ד"ר חורונזיצקיאנשי הס"ס 
"ר חורונזיצקי את מותו. המחתרת האוקראינים נכשלו, ובעקבות זאת מצא ד

שק הכללי של הס"ס, לחמש את חברי המחתרת, כננה להוציא נשק ממחסן הנת
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להשתלט על המחנה ולהורסו, לברוח ליערות ולהצטרף לפרטיזנים. מספר חברי 
הניחו שבזמן המרד יצטרפו חברי המחתרת איש, אך  111-121המחתרת היה 

 לבריחה כל האסירים.
 
 
 

 בתחילה המרד נקבע לתחילת מאי אך נדחה כשהתברר שרימונים שהושגו לצורך
ביולי באותה שנה אך גם בתאריך  12-המרד היו ללא נפצים, תאריך נוסף נקבע ל

זה המרד נדחה. לבסוף, סמוך לסיום שריפת הגוויות וחיסול המחנה, שמשמעותו 
גם חיסול האסירים הנותרים, החליטו מפקדי המחתרת לא לדחות עוד את מועד 

יים. בתחילה התנהל הצהר-, בשעות אחרי1913באוגוסט  2-המרד, והוא נקבע ל
המרד לפי התוכנית. בעזרת מפתח מאולתר החלו להוציא בסתר נשק מתוך 

אז התעורר חשד שאחד ממפקדי ש אלא ,מחסן ולחלקו בין חברי המחתרתה
ם המחנה גילה שמתרחש משהו שאינו כשורה, והוא עלול להזעיק את השומרי

שומרי המחנה ושיבש רעש הירייה הזעיק את  .האוקראינים. היה הכרח לירות בו
את המשך הוצאת הנשק וחלוקתו, וכך גם את המשך התוכנית להשתלט על 
המחנה. חברי המחתרת שקיבלו לידיהם נשק פתחו באש לעבר אנשי הס"ס 
והציתו חלק ממבני המחנה. החלה הסתערות המונים לעבר הגדרות ובריחה 

זור חים נפלו באלי השמירה, ורוב הבורהחוצה. לעבר הבורחים נורתה אש ממגד
הגדרות ובקרבת המחנה. חלק מהבורחים שהצליחו לפרוץ מהמחנה נתפסו ונורו 

זור ופתחו במרדף כוחות ביטחון גרמניים שהוזעקו לאבידי התגבורות של 
 השחרור.שרוד עד ללהימלט ומהבורחים הצליחו  71-ובסריקות.  כ

 חיסול המחנה:

בסופו של דבר  המרד הביא 
נשרף . במהלכו לחיסול המחנה

רוב המחנה, שהיה ברובו בנוי 
תאי הגזים. עץ, פרט ל

 - האסירים שנותרו במקום
חלקם הוצא להורג וחלקם 
הועסק בפירוק המבנים 

שטוש ובטוהגדרות של המחנה 
עקבות הפשעים שנעשו 

, לאחר סיום עבודתם במקום
ו בו עצים, הוקמה במקום חווה נורו כולם. שטח המחנה נחרש, נזרע ונטע

  חקלאית ויושבו בה אוקראינים.

 

 

 

 אתר ההנצחה בטרבלינקה כיום
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 היום השלישי למסע – 19/11/15 –יום ה' 

 מיידנק
 מחנה ההשמדה 

, ליד העיר מיידנק
היה המחנה  לובלין,

הקטן מבין מחנות 
ההשמדה. המחנה פעל 

 – 1911בין השנים 
, והוקם בעקבות 1911

 1-צו של הימלר ב
  .1911 לאוקטובר

לא בתחילה המחנה 
היה מחנה המיועד 
לאסירים מסוג 
מיוחד, אלא תפקידו 
היה לסלק ולהשמיד 

 אויבי הרייך "את 
 , לסייע "השלישי

בהשמדת היהודים וכן בגירוש וביישוב מחדש באזור זמושץ'. מפקדי המחנה 
אוקטובר  –)אוגוסט  קיגלמקס (, 1912יולי  – 1911)ספטמבר קרל קוך  היו:
( וארתור 1911)עד מאי  מרטין וייס(, 1913)עד ספטמבר  הרמן פלורסטד(, 1912

 (. 1911ביולי  22ליבהנשל )עד 
על  ,המקום הוסב למחנה ריכוז והשם ניתן לו על ידי המקומיים 1913בפברואר 

 המחוז שהמחנה ממוקם בו. -שם המחוז מיידנק טטרסקי שבלובלין 
מחנות רבים: בבליז'ינה, בבודזין, בלובלין )שני מחנות -יידנק היו תתלמחנה מי

דונם של  2711-עבודה(, בפולבי, ברדום וכן בוורשה. מחנה מיידנק השתרע על כ
 18שדה בור. המחנה היה מוקף בגדר תיל כפולה, מחוברת למתח גבוה, ולאורכה 

ייעוד שונה. נבנו מגדלי שמירה בגובה. המחנה חולק לחמישה אזורים בעלי 
צריפים לאסירים, בהם שניים למטרות מנהלה וכלכלה. היו במחנה  22במחנה 

ים וקרמטוריום קטן. ליד ה מעץ, תאי גזים בשטח שבין האזורתליי-עמודי
הכול -סות ועוד. בסך מלאכה, מחסנים, מחסני פחם, מכב-המחנה הוקמו בתי

בדי כפייה למפעלי תחמושת צריפים ושבעה תאי גזים, המחנה סיפק עו 227נבנו 
 ונשק.

לאומים,  51ארצות, בני  28 - נפש מ 151,111-במחנה נאסרו בתקופת פעילותו כ
יהודים  61,111-אסירים. על פי האומדן העדכני כ 51,111ובשיא פעילותו הכיל 

בני אדם.  78,111-נספו במיידאנק. מספר הקורבנות הכולל במיידנק הוערך בכ
רעב, תשישות, מחלות, הבלתי אפשריים במחנה:  התנאיםאסירי מיידנק מתו מ

וכן נספו במבצעי השמדת המונים )תאי גזים, , קור מקפיא, עבודות פרך, מכות

 האנדרטה בכניסה למחנה מיידנק
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נשלח מיד עם בואו למחנה לתאי הוצאות להורג(. חלק מסוים מהאסירים 
 . מידיתהגזים. במובן זה פעל המחנה כמרכז השמדה 

', בקיץ, אני לא זוכר 91"בשנת : ם ממחנה זה, מהניצולים המעטילוי גולדברג
באיזה חודש זה היה, קיבלנו הודעה שהימלר צריך לבוא לתוך המחנה. אנחנו 

האיש, העמיסו אותנו על  100ידענו מי זה הימלר וידענו מה יהיה. לקחו את 
שתי מכוניות משא והובילו אותנו כמה שעות. אנחנו לא ידענו שום דבר. בחזרה 

האנשים האלה הרוגים, ירו בהם והעבודה שלנו  10,000נו את כל חזרנו וראי
הייתה לקבור אותם, למיין את הבגדים ולשים את הדברים על מכוניות 

 המשא". 
במחנה פעלו  מעטה. הייתההתנגדות במחנה 

מספר קבוצות התנגדות שונות )כגון אוז'ל(, 
אורגנו מספר בריחות של יחידים, היו קשרים 

פולניות, אך לא היה מרד  עם קבוצות נגד
 מאוחד וגדול כנגד הנאצים.

חוסל המחנה נוכח  1911ביולי חיסול המחנה: 
המתקפה של הצבא האדום וקרוב לאלף 
אסירים הוצאו ממנו. מחציתם הגיע למחנה 
אושוויץ. לפני הנטישה השמיד צוות המחנה 
מסמכים והעלה באש את המבנים של 

ם הנחפזת לא הספיקו הגרמנים להרוס את הקרמטוריום הגדול, אך עקב נסיגת
 זים ואת רוב הצריפים של האסירים.תאי הג

בששת השבועות הראשונים, לא הובילו איש מאתנו לרחצה. הבאים זה "
סוהר אחרים. אנשי הס.ס. סמכו על עמיתיהם -מקרוב, כבר עברו לבתי

 יתה אפשרות להחביא חתיכת זהביממקומות אחרים. הם ידעו שלנשים לא ה
 לנו לרחצה ואמנם, -או כל דבר אחר בעל ערך. הם לא מיהרו. אך לבסוף, קראו

בהם אפשר היה להתרחץ בקערית קטנה  יםכבר הגיע הזמן, לאחר שבועות רב
תה במרחק ימפני שהבאר הי אחרי שבועות של "חסכון" במים או בלבד,

עם קילומטר ולא היה זה בטוח ללכת עד לבאר... הובילו אותנו אל הצריף 
השלט "חדר הבגדים". קרוב אל מקום הרחצה. להתפשט! עד לעירום מלא. רק 
נעליים מותר להשאיר על הרגלים. הבגדים נכנסים לשקי נייר עם שם 

ביום קר, תוך הצלפות שוט של המשגיחות, על .. האסירה, ועכשיו קדימה.
הגוף העירום, בשלג וגשם של חודש מרץ, מן הצריף למקלחות. כמה עשרות 

ח וצעדים בעירום, והמשגיחות המצליפות בשוטים על הגוף הערום מורידות בכ
 מאתנו....הקור נורא. " שרשראות, מדליונים וצוחקות

 .(זליגר, מידאנק-חדוה קאופמן)
 

 זאשוב
ק"מ ממזרח לקראקוב, שוכנת על קו תחבורה ראשי  151עיר במרכז גליציה. 

, והייתה מרכז מסחרי חשוב בפולין. מניחים בפולין על יד נהר ויסלוקה
ונאבקו תמיד על זכותם לעסוק במלאכה  11-שהיהודים היו בעיר לפני המאה ה

ובמסחר. הקהילה היהודית הונהגה על ידי ועדה. עם פלישת הגרמנים לפולין 
חלק מיהודי הקהילה ברחו למזרח אך רובם נרדפו והועברו למחנות עבודה. חלק 

 חלק ביער יודנה.הושמד בבלזץ ו
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 היום הרביעי למסע – 20/11/15 –יום ו' 

 טרנוב
 הן' בט יהודים על הראשונות הידיעות. לקרקוב ממזרח, פולין בדרום עיר

 יהודים 25,111 -כ' בט ישבו השנייה העולם-מלחמת ערב. 15-ה המאה מאמצע
 (.התושבים מכלל %55-כ)
 החלו לכיבוש הראשון היום מן. הגרמנים בידי 'ט נכבשה 1939 בספטמבר 8-ב

 הוקם 1939 נובמבר בתחילת. רמכטוהו חיילי מצד ביהודים התעללויות
 גם להקל, הגרמנים הוראות מילוי על נוסף, חבריו ניסו דרכו בתחילת. היודנרט

 מאמצים נעשו, לנזקקים כלכלי סיוע אורגן: היהודית הקהילה מצוקת את
 לקורת פליטים גם זכו היודנרט ביוזמת. רפואית עזרה וניתנה ערובה בני לשחרר

 למען המסורה פעילותם בשל היודנרט מחברי כמה נאסרו 1911 בפסח. גג
 ועל, ציבורית מבחינה אמינים פחות אנשים הגרמנים מינו במקומם. הקהילה

 .הקהילה בני מצד קשה ביקורת נמתחה התנהגותם
 .'ט קהילת על שהוטלו הגזירות גברו 1911 באביב

 בעיר ששהו יהודים פליטים הגסטפו בידי נתפסו 1911 של הראשונה במחצית
 גרמניה בין המלחמה תחילת לאחר, 1911 בדצמבר. ונרצחו' חוקי בלתי' באופן

 .להורג הוצאו מביניהם ורבים יהודים 111-מ יותר בעיר נאסרו, הברית-לארצות
 עוד. ץ'בבלז ההשמדה למחנה יהודים 3,511-כ שולחו 1912 ביוני 11-ב באקציה

 15-ב. במקום היהודי העלמין-ובבית העיר בחוצות מותם את מצאו מאות כמה
-כ עוד שולחו ימים שלושה ובתוך, האקציה את הגרמנים חידשו 1912 ביוני

 .העיר בקרבת ענקיים ובבורות העלמין-בבית נרצחו ורבים ץ'לבלז נפש 11,111
 נערכה 1912 בספטמבר 11-ב. רציחות נמשכו בו וגם הגטו הוקם 1912 ביוני 19-ב

 מכלל הופרדו הגרמני למשק חיוניים עבודה ממקומות אישורים בעלי. סלקציה
' בט לגטו הוכנסו 1912 באוקטובר. ץ'בבלז לרציחה הובלו 8,111-וכ, הנאסרים

 .נפש 15,111-ל הגיע תושביו ומספר הסביבה שוביימי יהודים
 עם רכבת יצאה שוב 1912 נובמבר ובאמצע, למוות הגירושים גל נמשך בינתיים

 בסתיו' בט להתארגן התחילה הקהילה חיסול רקע על. ץ'לבלז יהודים 2,511
 הזמן ובמרוצת', הצעיר שומר'ה חברי היו יוזמיה בין. יהודית מחתרת 1912

 המחתרת חברי של אחת קבוצה. אחרים פוליטיים זרמים חברי אליהם הצטרפו
 יחידות נגד בקרב אך, הגרמנים עם חמוש במאבק להתחיל במטרה ליער יצאה

 בנסיונות בעיקר והתמקדו בגטו לפעול המשיכו אחרים. רובם נפלו ס"הס
 הצליחו מעטים רק. מיקלט למצוא קיוו שבה, להונגריה הגבול את להבריח
 .ההיא בדרך להימלט

-וכ לאושוויץ גורשו יהודים 7,111-כ. הסופי חיסולו התחיל 1913 בספטמבר 2-וב
 אך, המגורשים רכוש סידור לשם איש 311-כ רק נותרו' בט. פלשוב למחנה 3,111
 '.יודנריין'ל הוכרזה' וט לפלשוב הם גם הועברו 1913 בסוף

 
 זבליטובסקה גורה

 בקרבת העיר טרנוב, ליד הכפר זבליטובסקה גורה, בליבו של יער בוצ'ינה
איש מיהודי  8,111נמצאים בורות הרג שנחפרו על ידי הנאצים ולשם הולכו כ

 ילדים מטרנוב. 811טרנוב ובינהם 
 בסמוך היה גם קבר אחים של פולנים שנרצחו על ידי הנאצים.
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 היום החמישי למסע – 21/11/15 –יום שבת

 
 קראקוב

 
קוב שוכנת על גדות נהר הוויסלה, אקר

וכיום היא העיר  7-היא הוקמה במאה ה
 בגודלה בפולין. 2-ה
 

קרקוב  :קרקוב בעת הכיבוש הנאצי
על ידי   1939לספטמבר   6 - נכבשה ב

פרוץ לאחר ימים  5הצבא הגרמני, 
לספטמבר הוכרזה  26 - המלחמה. ב

 בקרקוב היו גוברנמן. לפני הכיבוש  כבירת
כחמישית -אלף יהודים 55 - כ

 מאוכלוסיית העיר.
ו כבר עם היהודים החלהרדיפות כנגד 

בתחילה,  .כניסת הצבא הגרמני לעיר
ההתעללויות הופנו בעיקר אל החרדים 
שבלטו בשל חזותם. בנוסף החלו היהודים 
להילקח לעבודות שירות שונות כגון 
ניקיון בתי שימוש, טאטוא רחובות 

פורסמו לספטמבר  8 - וכבישים ועוד. ב
על כל בתי  הבמסגרתם הוטלוחוקים 

, העסק היהודיים חובת סימון במגן דוד
כדי להבדיל בתי עסק אלו מבתי העסק 

 הפולנים. 
פורסם צו המחייב  1939באוקטובר  26 - ב

. היהודים לא זכו בתשלום, מה 61-12עבודות כפייה על כל היהודים בגילאי 
שיצר ביקוש רב של גרמנים ליהודים בחינם. בעקבות זאת, אנשי האס אס 
התחילו לחטוף יהודים באמצע הרחוב כדי להטיל עליהם עבודות כפייה שונות. 

ט לבן פורסם צו מיוחד שחייב את כל יהודי קרקוב ללבוש סר 1939לדצמבר  1-ב
 יה היהודית לבין הפולנית בעיר.ילוסכבין האו בדילעם מגן דוד כחול שבא לה

כי יש לנקות את קרקוב  זהודעה אשר הכרי הנס פרנקפרסם  1911בראשית מאי 
דרישה לכנס קהילות יהודיות יתה ישם הלאיגרת הבזק,  יהודים. )בניגודמ

בשלב הראשון נקראו היהודים לצאת  (.קטנות לעיר הגדולה הקרובה ביותר
, ולמצוא לעצמם מקום מגורים אחר. ה"יודנראט" 15.8.1911מהעיר מרצון עד 

ומצאו בה מקלט ועבודה )הודות פנה אז לפליטים אשר באו מסביבות קראקוב 
לעזרתו ולסיוע של ה"ז'.ס.ס."( ודרש מהם לעזוב את העיר. אחוזי חששות ופחד 
החלו היהודים לעזוב את קראקוב כשהם נעזרים בכל אמצעי התחבורה שידם 

למרות זאת,  יכלה להשיג, נעו אל מחוץ לעיר, בכוון למקום מקלט בלתי ידוע.
 -פחות יהודים ממה שציפו הגרמנים. וכך, ב יצאו את קראקוב מרצון הרבה

 51 עד החלו לגרש יהודים, רק שכעת הורשה להם לשאת מטען של 15.8.1911
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 ףאל 21-אלף יהודים ובעיר נשארו כ 11 -כ  גורשו בכוח 1911רץ ק"ג לנפש. עד מ
 6111-יהודים רשומים שלפי הגרמנים היו חיוניים למאמץ המלחמתי )היו עוד כ

 יהודים שנשארו באופן בלתי חוקי(. לכן הוחלט להקים גטו בקצה העיר.

על היהודים  יווצבשכונת עוני ו 1911למרץ  21 - רשמית ב הוקם בקראקוגטו 
ליהודים רק חודש  היה -)יום הכיפורים(  1911באפריל  21 - ה להתרכז בגטו עד 
אנשים בלבד.  3111אלף יהודים נדחסו לאזור שיושב על ידי  15כדי לעבור לגטו. 

יה מוקף הגטו ה עקב הצפיפות הרבה פרצו בגטו מגפות ושיעור התמותה גדל.
והפרידה אותו משאר חלקי העיר. רק ארבע  מכן חרחומה שנבנתה זמן קצר לא

קטנים של הקיר נשארו עד היום כלוח כניסות אפשרו לתנועה לעבור )חלקים 
זיכרון(. על שערי הגטו שמרו שומרים גרמנים ופולנים, ומבפנים שמרו שוטרים 

 יהודים.

בתחילה נשמר הקשר בין הגטו לבין סביבת העיר. יהודים שעבדו במפעלים 
באזור או שבתי המלאכה שלהם היו מחוץ לגטו, כמו גם עובדי בית החולים ובית 

גם עובדים פולנים נכנסו לבתי היתומים יצאו מידי יום מהגטו באישור מיוחד. 
ריח מעט מזון לגטו מצב זה אפשר להב. בית דואר חרושת בתוך הגטו ואף פעל בו

קלוריות ליחיד ליום, ואפילו ההקצבה המעטה לא חולקה  251הגרמנים הקצו )
 באופן סדיר(.

מהעיר, החליטו להקים יודנראט  תעקב בריחת ההנהגה היהודי: ה"יודנראט"
 8 - , אדם המוכר בציבור היהודי. במרק ביברשטייןולמנות לראש היודנראט את 

אס אל ביתו של ביברשטיין והודיעו לו שעליו .ספטמבר הגיעו שני קציני אסב
לקים תוך יומיים רשימה של חברי יודנראט ושהוא יעמוד בראשו. אך עם הקמת 
היודנראט הובהר ע"י הגרמנים כי תפקידם לממש את צווי הגרמנים ולא בהכרח 

, והוא 1911 מוסד יהודי חשוב נוסף הוקם בקראקוב בקיץ לעזור ליהודים.
סניפים  בעל '.ס.ס."(. ה"ז'.ס.ס.", שהיה"החברה היהודית לעזרה הדדית" )"ז

 א קיבלושה זר ליהודים בעזרת מענקים כספייםעגוברנמן,  בכל שטח הגנרל
 "ג'וינט" מארה"ב. - מהשלטונות וכן מתרומות מה

באותה תקופה הקימו השלטונות 
הגרמניים בעיר את המשטרה 
היהודית, "יידישר 
אורדנוגסדינסט" )"או.דה."(. 

פופה יתה כימשטרה זו ה
ל"יודנראט", ותפקידה באותה 
תקופה היה לשמור על הסדר 
ברובע היהודי ועל בנייני 
הקהילה. עם הזמן היא נעשתה 
שנואה על יהודי העיר עקב כוחה 
הגדל. בשלבים יותר מאוחרים 

ה להוראותיו של ה"יודנראט" אלא היהודית פחות כפופ נעשתה המשטרה
 - ות והניצול כלפי היהודיםתגדלה השחישלטונות הגרמניים. עם כוחם הגדל, ל

  .שהקשה אף יותר מה

 כיכר השילוחים בקראקוב כיום
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החלו הגרמנים לנתק בהדרגה את הגטו מהעולם שבחוץ עד  1911מאוקטובר 
, ובסוף אותה יהודי שייתפס מחוץ לגטו בלי רישיון עונשי מוות על כל שפרסמו

 שנה נסגרו חנויות של יהודים שעדיין פעלו בעיר.

זהו ציטוט מיומנו של הפולני תאדאוש פאנקיוויץ' על בניית החומות סביב גטו 
התפרסמה ב"קראקאואר צייטונג" פקודת מושל  1991במרס  3 -ב "    קרקוב:

, על הקמת רובע יהודי. הפקודה נומקה בטעמי בריאות אזור קרקוב, וכטר
חייבים כל ה"ארים" לעזוב את  1991במרס  20וביטחון... בפקודה נאמר שעד 

..( 10000איש שנותרו מתוך  15,000השטח המיועד לגטו, והיהודים מקרקוב )
יתפסו את הדירות הפנויות. התחילה נדידת עמים. מאור הבוקר עד שעות 

ות, לאורך רחובות העיר, נסחבו עגלות רהיטים, עגלות משא, הערב המאוחר
עגלות איכרים ועגלות יד, כשהן מעבירות רכוש למקום המגורים החדש. 

זוכה. כל יום דומה  –הדירות המתקבלות על הדעת נתפסו מהר, וכל הקודם 
היה למשנהו. אותן הקובלנות, אותו הקצב המטורף, אותו הרעש, אותן הצעקות 

בכי; אנשים התעלפו מרוב עייפות, אחדים סחבו בעצמם עגלות עמוסות ואותו ה
חפצים, אפילו מרחובות מרוחקים. פני רחובות קז'ימייז' השתנו מיום ליום. 
אופייה של השכונה שקנתה לעצמה ייחוד במשך מאות שנים, נעלם במהירות. 

ות, משפחות שלא עקרו מכאן במשך דורות עזבו עכשיו; נסגרו חנויות, מסעד
בתי כנסת, שמאות שנים של קיום הטביעו עליהם חותם עמוק. נעלמו כלא היו 
התמונות המיוחדות לרחובות קז'ימייז' העתיקה; שוב אין רואים בהם יהודים 
בבגדים שחורים, במגבעות לבד, בכיפות ראש, בכובעי פרוות שועל, יהודים 

מדברים בתנועות בעלי זקנים ופאות, המשוחחים בקרנות רחוב, המטיילים וה
ידיים. נעלמו לאי שם חבורות הילדים הרעשנים, בלבושם הדל, שקיפצו 
בסמטאות הצרות, ...שוב אי אפשר לקנות כמקודם סחורות ברחוב; בעלי 

 החנויות אינם עומדים עוד בפתחי בתי העסק שלהם. הכול נסגר."

קיבל וא ה* תאדאוש פאנקיוויץ' היה אזרח פולני והיה לו בית מרקחת בגטו. 
רשות  להמשיך לנהל את בית מרקחת ואף להתגורר במקום, כך הבריח תרופות 

הוענק לו תואר חסיד אומות העולם מטעם יד ושם על  1983לפברואר  11-לגטו. ב
  פועלו שהיה כרוך בסכנת מוות.

מתושבי  6,111 -. כ1912אקציה ראשונה נערכה בגטו קרקוב במאי חיסול הגטו: 
נדרש היודנראט  1912באמצע אוקטובר  נה ההשמדה בלז'ץ.הגטו שולחו למח

 -מתושבי הגטו לצורך גירוש נוסף. כאשר לא נענתה ב 1,111לערוך רשימה של 
באוקטובר פתחו הגרמנים באקציה שנייה. באקציה זו חוסלו בית  28-27

                                     החולים, בית הזקנים ובית היתומים בגטו.

עם משלוח אחרוני היהודים בו  , 1943חיסולו הסופי של הגטו היה במרץ 
 .אושוויץו בלז'ץ מחנות ההשמדהל

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/1943
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%96%27%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%96%27%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A5
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 היום השישי למסע – 22/11/15 –יום א'

 אושוויץ

המשטרה  יחד עם רשויות העלו אנשי האס אס 1940 באביב המחנה:הקמת 
מכיוון שלטענתם בתי המעצר  ,מחנה ריכוז בשלזיה את הצורך בהקמת הגרמנית

 לא יכלו לעמוד בעומס שנוצר כתוצאה מהפעילות ההולכת וגוברת ובתי הכלא
 של המחתרת הפולנית.

הס נקרא לברלין והימלר מסר לו שהיטלר פקד לפתור סופית  רודלף 1911בשנת 
וכי על אנשי הס"ס להוציא את הפקודה אל הפועל.  "שאלת היהודים",את 

"נקודות ההשמדה הקיימות במזרח אינן מתאימות לפעולה בקנה מידה גדול 
 .אמר הימלר ,ולטווח ארוך, הועדתי למטרה הזאת את אושוויץ"

 
מחנות הריכוז וההשמדה  בירקנאו היה הגדול מבין-מחנה הריכוז אושוויץ

שהוקמו על אדמת פולין והוא שימש מחנה עבודה וריכוז ובמקביל היה מחנה 
בירקנאו נבחר להיות המחנה המרכזי לביצוע מלאכת ההשמדה -מוות. אושוויץ

הוקם מחנה  1911של העם היהודי ונבנו בו כמה תאי גזים ומשרפות. ובאוקטובר 
החלו  1912במרחק שלושה קילומטרים מאושוויץ, ובמרס  II שוויץבירקנאו או

 החדש. פעולות ההשמדה במחנה
 

המחנה נבנה סביב מחנה צבאי פולני נטוש בפרברי העיר, בפרבר זאסולה. במחנה 
תושבים  1,211-קומתיים, וסביבו חיו כ-היו בתחילה אחד עשר מבנים חד

אזור, והחלו בהכשרת בבקתות. הגרמנים גירשו את התושבים שחיו ב
יהודים מהעיר ומסביבתה הובאו למקום  311הקסרקטין עצמו כמחנה ריכוז. 

 למטרה זו .
 

איש, ועל הקמת  31,111-החליט הימלר על הגדלת קיבולת המחנה ל 1911במרץ 
מחנה שבויים ענק בבירקנאו, סמוך למחנה המקורי. המחנה החדש נועד להכיל 

מחנה גורשו מבתיהם כל תושבי פרבר זאסולה, לצורך הרחבת ה איש. 111,111
קילומטרים רבועים נסגר כולו לצורך  11שטח בגודל . ותושבי הכפרים הסמוכים

 המחנה ההולך ונבנה. 
 

 2.5היה בנוי כמלבן שאורכו  מחנה בירקנאו
ק"מ, לא כולל האזור הצפוני.  2ק"מ ורוחבו 

מידות אלה היו גדולות משמעותית מאלה של 
המחנה  הוקף בגדרות חשמליות  .מחנה אושוויץ

בגובה כארבעה מטרים, שבשל מידות המחנה 
ק"מ. מעבר לגדרות  9-נמתחו לאורך כולל של כ

 13הוקף המחנה בתעלות באורך כולל של 
קילומטרים. מסילת הרכבת שעברה דרך שער 
הכניסה חילקה את המחנה לשני אזורים 

חולקו לתתי  הראשונים עיקריים שני האזורים
 מחנות, שהיו מופרדים בגדרות תיל. 
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בכל מחנה היו שורות של "בלוקים", 
אלה היו מבני עץ מוארכים שתוכננו 

אך  ,סוסים כל אחת מהן 52 - כאורוות ל
ת שוכנו בכל בלוק למעלה במקום זא

היו מוקפים  המחנות. אסירים 111מ
 ,Postenkette בעמדות שמירה שכונו

עמדות קדמיות, ובהם שמרו וסיירו 
עם כלבים, יחידה שנקראה  אס-אס אנשי

המחנה נבנה על ידי שבויי מלחמה סוביטיים החל מאוקטובר  גדוד הכלבים.
בשל הצפיפות הרבה שהייתה בו  .היה צורך בבנייה מהירה של המחנה .1911

אלפי שבויים מתו תוך כדי הבנייה בשל התנאים האיומים שבהם עבדו. מתוך 
 915, שרדו רק 1911שבויים סובייטיים שהובאו לאושוויץ באוקטובר  13,111

  1942 .במרץ
 

בדרום  רודוס בצפון עד נורבגיהיהודים נשלחו לאושוויץ מכל רחבי אירופה: מ
הגיעו רוב האנשים  .במזרח אוקראינה ועד צרפת בדרום טולוזמ אירופה,

ת, לעתים קרובות אחרי נסיעת זוועה בקרונות בקר שנמשכה כמה ולמחנה ברכב
 ימים, ואף מעל שבוע. 

הגיעו הרכבות לרציף הרכבות שממערב לעיירה אושוויינצ'ים  1911עד יוני 
מאותו תאריך הגיעו האסירים אל תוך מחנה בירקנאו, בשלוחת מסילה שנבנתה 

דו היהודים מהרכבת באלימות ובכוח. אסירים אל הרציף הור םבהגיע .לצורך זה
מיחידת "קנדה" היו אחראים לפריקת הנוסעים מקרונות הרכבת והפרדתם 
ממטלטליהם, תוך הבטחה שהחפצים יושבו להם במחנה. נאסר על אסירים אלה 

 לספר למגיעים על גורלם. 
אס, שלעתים קרובות -על הרציף הופרדו הגברים מהנשים והילדים. רופא אס

של  - סלקציה - עם עוד קציני אס אס היו מבצעים מיון ,יוזף מנגלה היה ד"ר
אלה הכשירים לעבודה ואלה שנשלחו ישירות להמתה.  :המגיעים על פי מראם

גם משלוחים מסוימים נשלחו כמות שהם לתאי הגזים, ללא מיון כלשהו כך 
נשלחו ללא כל מיון מתחנת הרכבת שמכל רחבי אירופה  חולי נפש משלוחים של

  .הישר אל תאי הגזים
על המחנה שמר גדוד של  . מחנה הריכוז אושוויץ היה כפוף לפיקוד האס אס

 ) SSֵפרֶבנֵדה-טוטנקוּפפ תוושהיו שייכים ליחידות גולגולת המ אנשי אס אס

totenkopfverbände).  פלוגות.  12-איש, ב 6,111-ל 2,111מספרם בין 
אוברשטורמבנפיהרר )שקול לסגן אלוף(  בראש המחנה עמדו שלושה מפקדים

 אוברשטורמבנפיהרר ארתור 1913עד נובמבר  1911רודולף פרנץ הס, ממאי 
שטורמבנפיהרר  1911עד אמצע מאי  1913מנובמבר , Liebehenschel)( ליבהנשל

 .1915עד ינואר  1911)שקול לרב סרן( ריכרד בר, מאמצע מאי 
  

, כדי לפקד על מבצע השמדת 1911הס, המפקד הראשון, שב לאושוויץ באמצע 
מפקדי האס אס היו כפופים  הוא לא היה מפקד המחנה, אך כל יהודי הונגריה.

  לו.
את הפיקוד בפועל על פלוגת העבודה הפקידו אנשי האס אס בידי אסירים 

שהיו  )Vorarbiter ,(נבחרים, שכונו קאפו, גם לקאפו היו סגנים ומנהלי עבודה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%A3_%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%A3_%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%A4%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%A0%D7%A4%D7%A9
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אחראים על פרויקטים מסוימים או על חלקים מהקומנדו. לקאפו הייתה סמכות 
 לתת דיןהקאפו לא נדרש  .מלאה על אנשיו, כולל הסמכות להרוג אסירים

וחשבון לאיש על מעשה רצח כזה, מלבד הדרישה לעקוב אחרי מצבת כוח אדם 
שבפיקודו. לעתים קרובות היו קאפו אלה פושעים פליליים, שנשלחו לאושוויץ 

מעבר לאחראים על פלוגות העבודה, היו גם אסירים  ממחנות ריכוז בגרמניה.
שנקרא -ק היה אסירהבלו שהיו אחראים על הבלוקים, צריפי המגורים. בראש

עד שלב מסוים מילאו יהודים תפקיד זה, אך ) "Blockälteste .("זקן הבלוק
הוחלפו כמעט כולם. עוזרו של זקן הבלוק היה "רשם  1911בפברואר 

 שהיה אחראי על ניהול מצבת האסירים בבלוק. )Rapportschreiber ,("הבלוק
חלק מן האסירים הפולנים, שהיו האסירים הראשונים במחנה וששרדו זמן רב 
יותר, הפכו לשכבת הפקידות של המחנה; אסירים רוסים דורגו סמוך לתחתית 
ההירארכיה, ואסירים סלובקים מעט מעליהם. אסיר שידע גרמנית זכה 
לחשיבות בפני עצמו, ללא קשר למוצאו. כל האסירים סומנו, מעבר למספר 

האסיר, ליד האסירים הפליליים, הקאפו, ענדו משולש ירוק על מדי להם שניתן 
המספר; יהודים נאלצו לחבוש משולש אדום ותחתיו משולש צהוב. ככלל, 
האסירים הפוליטיים סומנו במשולש אדום, ועליו אות שסימנה את השתייכותם 

  הגזעית והאתנית.

 התנגדות וחיסול אשוויץניסיונות 
למרות התנאים הקשים, נוצרה באושוויץ, כמו במחנות ריכוז אחרים, : מחתרת

מחתרת. במחתרת פעלו כמעט רק אסירים שנשאו תפקידים במרפאת המחנה 
ובמשרדים, ועל כן היו במצב מעט יותר טוב מזה של שאר האסירים שהיו 
נתונים במאבק לחיים ולמוות מול הרעב והתנאים הקשים מאוד במחנה, ולא 

ת את דעתם על פעולות התנגדות. בדרך כלל פעלו במחתרת בשנים יכלו לת
אסירים פולניים, שכן הם שהו במחנה יותר זמן מאחרים והצליחו  הראשונות

, 1913 - להתבסס בתפקידים האמורים. יהודים הגיעו לתפקידים כאלה רק ב
 .לתנועת המחתרת ורק מאז החלו למצוא את דרכם

ד במחנה לקראת התקרבות הצבא האדום, המחתרת התכוננה למר התנגדות:
ידוע על פעולות התנגדות בודדות  בסופו של דבר. אך מרד זה לא התחולל

שהגיעה  יהודייהאישה  1913באוקטובר  23-שאירעו באושוויץ. כך למשל, ב
באותו יום במשלוח חטפה אקדח מאחד מאנשי המשמר וירתה בשני אנשי אס 

ואת חברותיה, שהצטרפו להתנגדות. יש  אס. תגבורת של האס אס רצחה אותה
 להניח שהיו מקרים דומים, שלא נודעו. 

 7 -היחיד שאירע בפועל באושוויץ היה המרד של אנשי הזונדרקומנדו, בהמרד 
בתקופה זו הסתיימה השמדת יהודי הונגריה, ולאנשי  .1911באוקטובר 

אנשי הזונדרקומנדו היה ברור שהם יושמדו בקרוב, משתם הצורך בהם. 
הזונדרקומנדו, שהיו בקשר עם "קבוצת המאבק", דרשו להתחיל את המרד 
הכללי שתוכנן במחנה, אך ראשי קבוצת המאבק סירבו בטענה שלא ניתן לבצע 
התקוממות כללית. יחד עם זאת, סייעה קבוצת המאבק בהברחת חומר נפץ אל 

נה אחת המשרפות. התכנון של הזונדרקומנדו היה להתחיל במרידה בעת ובעו
 311 - כי כ  IVבאוקטובר נודע לאנשי משרפה 7-בכל ארבע המשרפות, אך ב

מאנשיהם נועדו להשמדה. הם החליטו להתחיל במרידה, אך באותו יום 
בצהריים הופתעו על ידי קאפו גרמני, שאיים עליהם בחשיפה. המרד התחיל 

תגבורת  באותו רגע: הקאפו נהרג על ידי אנשי הזונדרקומנדו, והם תקפו את
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האס אס שהגיעה למשרפה באבנים, גרזנים ופטישים. האסירים ניסו לפוצץ את 
שראו את   IIוזו נהרסה חלקית; אנשי הזונדרקומנדו במשרפה IV משרפה

תחילת המרד השליכו את הקאפו שלהם לתוך המשרפה, וניסו להימלט 
אנשי בהמוניהם מן המקום. אנשי האס אס הרגו את כל הבורחים, וטבחו בכל 

   . IV הזונדרקומנדו במשרפה
איש במרידה. הימלר, שחשש שהצבא האדום יכבוש את  151בסך הכול נהרגו 

אושוויץ בבת אחת בלא שתהיה בידי הגרמנים שהות לטשטש ולהעלים את 
הראיות למעשיהם )כפי שאירע במיידנק(, הורה להפסיק את ההשמדה, וזו 

 .1911בנובמבר  3-הסתיימה באופן רשמי ב
הימלר הורה על פירוק הציוד בתאי הגזים ובמשרפות והעברתו למחנה גרוס 
רוזן, ועל פיצוץ המבנים. יחידות זונדרקומנדו שהוקמו לצורך כך עסקו בטשטוש 
העקבות לבורות השריפה, וכמויות עצומות של רכוש נשלחו לגרמניה. שאר 

 הרכוש, שלא ניתן היה לפנות, הושמד. 
בתוך גרמניה, וחלק  מאסירי המחנה הועברו למחנות 71,111-כ: צעדות המוות

שהיו חלשים או חולים מכדי לצעוד הושארו  גדול מתיעוד המחנה נשרף. אסירים
-המחנה, ושחרר כ הגיע הצבא האדום אל 1915בינואר  27-מאחור במחנה ב

יור )רב אאסירים שנותרו בו. מפקד היחידה ששחררה את המחנה היה מ 7,511
 .אנטולי שפירובצבא האדום, יהודי בשם  סרן(

. 1915בירקנאו נמשך עד לשבוע האחרון של ינואר  - פינוי רשת מחנות אושוויץ
לאחר פינוי המחנות המרכזיים )אושוויץ, בירקנאו ומונוביץ(, נמשך פינוים של 

בכמה מן . שלזיה עילית המחנות הרבים של אושוויץ הפזורים ברחבי - תתי
ו המקרים, במקומות עבודה קטנים שבהם היו רק כמה עשרות אסירים, נמלט

אנשי הצוות הגרמנים והשאירו את האסירים לנפשם. לאחר הפינוי נותרו 
אסירים )מרביתם חולים שלא יכלו לצאת עם השיירות(  2,111 - באושוויץ כ

שלמרבה הפלא לא חוסלו על ידי הגרמנים על אף שאסירים אלו עתידים להיות 
ד הראשונים שימסרו לחוקרי הצבא האדום עדות על שהתרחש במחנה. אח

שתיאר את השבוע הקשה שעבר  ,פרימו לוי מהחולים שנותרו במחנה היה
 :עליהם עד בואם של הרוסים

המחנה שזה עתה נפח את נפשו, כבר נראה בשלבי התפוררות מתקדמים. לא "
מים, לא חשמל. חלונות ודלתות שנעקרו ממקומם והתנפנפו וחרקו. בכל מקום 
נשמע שאונם של פחים מעוקמים שהועפו מן הגגות. ענני אפר מהמשרפות 

דם: הא -היתמרו רחוק וגבוה בשמים. על מה שעוללה ההפצצה נוספו מעשי בני 
 -החולים שעדיין יכלו ללכת  -שלדים בבלואי סחבות על סף אפיסת כוחות 

הסתובבו כצבא רימה ותולעה על האדמה שהתקשתה מן הכפור. הפכו את 
הצריפים הריקים בחיפוש אחר מזון ואחר עצים. התנפלו בחימה שפוכה על 

ים החדרים גדושי הרהיטים של ראשי הבלוקים השנואים, שעד לפני ימים מעט
אליהם. מכיוון שלא יכלו לשלוט  היה אסור להפטלינג הפשוטים להתקרב

  "במערכת העיכול, טינפו בכל מקום את השלג שכעת היה המקור היחידי למים

 (172)פרימו לוי, הזהו אדם, תל אביב: עם עובד, תשל"ח, עמ' 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95_%D7%9C%D7%95%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95_%D7%9C%D7%95%D7%99
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 היום השביעי למסע – 23/11/15 –יום ב'

 מחנה פלאשוב

מחנה פלאשוב הוקם 
ליד  1912בסתיו 

העיר קראקוב 
כמחנה לעבודות 
כפייה, שמו הרשמי 
היה "מחנה עבודת 
הכפייה של מפקד 

 -וה        המשטרה
ס"ס במחוז 

קוב". לאחר קרא
 1911נואר ן בימכ

 הוא נהפך למחנה ריכוז.
על אדמת בתי קברות יהודיים, אדמת בתים יהודיים  12בנייתו החלה בקיץ 

ת בתים פולנים תוך גירוש של התושבים מביתם. המחנה היה מגודר בגדר ואדמ
 ו שטחוגודלבשיא  תיל כפולה ומחושמלת, שאורכה היה כארבעה קילומטרים.

דונם. המחנה היה מחולק למגורי החיילים, בתי  811 -היה כ  של המחנה
לני כה, המחנה היהודי והמחנה הפולני שהופרדו לגברים ונשים. החלק הפואהמל

מנהליות לתקופה ו בעבירות אליו הובאו גם אסירים שהואשמו '13הוקם ביולי 
של כמה חודשים וגם אסירים שהואשמו בעבירות פוליטיות )לדוגמא 
קומוניסטים( שנכלאו לתקופה בלתי מוגבלת. בחלקו הפולני של המחנה נכלאו 

יכת המחנה בנוסף משפחות צועניות )כולל הילדים והזקנים של המשפחה(. עד הפ
הנאצים, לאחר מכן  תאוקראינים בשירובמחנה למחנה ריכוז היו השומרים 

אנשי ס"ס מיחידת "גולגולת המוות". על  611 –השומרים של המחנה הוחלפו בכ 
איש, רובם יהודים והשאר היו  8111 -פי הנתונים נרצחו במחנה פלאשוב כ 

ום והנאצים נאלצו פושעי מלחמה גרמנים ופולנים. כאשר התקרב הצבא האד
 '11להרוס את המחנה, חלק מן האסירים נשלחו אל מחנות אחרים ובקיץ 

כאלפיים אסירים יהודים נשלחו אל תאי הגזים באושוויץ. לאחר מכאן הנאצים 
 .תסופיבצורה ראיות  כדי להשמידרים ושרפו את הגופות בערמות פתחו את הקב

סלקציה 
  –במחנה 

עדות של 
שטנדיק 

 :יעקוב
 

 מחנה פלאשוב
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 קבע לקצין גת התמנה 1913 בפברואר
. הריכוז מחנות בשירות האס האס של

 מחנה של ופיקודו בנייתו על הופקד הוא
 גטו חוסל 1913 במרץ 13-בכש. בפלאשוב

 העבודה למחנה הועברו ותושביו, קרקוב
 מתו בערך אנשים 2,111-כ. החדש

אמון  הוציא מהם ורבים, הפינוי במהלך
 .אישי באופן להורג גת

הוא היה ידוע בסדיזם ובדחף לרצח ללא 
 .בעצירים במחנה סיבה ולהתעללות

 אשם גת את מצא בקרקוב פולין של העליון המשפט בית, המלחמה אחרי
 מקום. 37 בגיל 1916 בספטמבר 13-ב נתלה הוא. אנשים אלפי עשרות ברציחת
 .פלאשוב מחנה של ממיקומו רחוק לא היה תלייתו

 

על הוצאות להורג וחיי היום יום במחנה הריכוז  מעדותה של טובה וייסמן
 פלאשוב: 

וישנו על  "היינו שם במחנה,
הפריצ'ות ]דרגשים[, הם קראו 

, אחת שתיים לזה פריצ'ה
שלוש, על הקומות. ומובן 
מאליו, לא היה לנו מה ללבוש 
הרבה, כי לא נתנו לקחת 
הרבה. היה עוד קצת, ולא 
הרבה. ישנו כולנו יחד, הרבה 
אנשים בפריצ'ה אחת, 
והתנאים להתרחץ לא היו כל 
כך טובים. לא היה שום דבר. 

כי אפשר היה האוכל היה נוראי, ולא מספיק. ואסור היה להסתובב במחנה 
להרוג אותך או להרביץ אותך או משהו. אז היה כל יום היו מביאים אותנו לחצר 
 הגדולה של המחנה, במקום במחנה, וכמו ששמים את החיילים בדום וסופרים 

בוקר אחד, זה היה באמת הדבר  -ופעם באמת  .כל יום היו סופרים אותנו
נה לא חזרו, חזרו מאוחר. בנות שקיבלו רישיון לצאת מהמח 3הראשון שקרה: 

 ..."   .כשהן חזרו מאוחר הם תלו אותם, בשביל זה שהן לא חזרו בזמן

 

 

אסירות גוררות קרון בעבודות כפייה 

 במחנה פלאשוב

 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15735
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=15735
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 זקופנה

זקופנה היא עיירת נופש וסקי בדרום פולין, 
ק"מ דרומית  111בקרבת הגבול עם סלובקיה, 

לעיר קראקוב. היא נמצאת בין הרים והיא העיר 
הגבוהה ביותר בפולין. התיעוד הראשון של 

, אז שימשה כמרכז 17 -זקופנה הוא מהמאה ה 
היא  19 -הכרייה באזור. לקראת סוף המאה ה 

תושבים,  3111הפכה מכפר לעיירה קטנה בת 
 11ובערב מלחמת העולם השנייה מנתה כמעט 

נפגשו בעיר נציגים סובייטים וגרמנים כדי לקבוע את  1911אלף תושבים. במרץ 
לחמה היא שימשה מרכז חשוב למחתרת גבולות פולין הכבושה, ובמהלך המ

הפולנית בגלל קרבתה לגבולות )בעיקר עם הונגריה(. לאחר המלחמה, זקופנה 
היוותה תחנה חשובה בנתיב "הבריחה" )תנועה ציונית שפעלה למען העלאת 
ניצולי השואה לארץ ישראל(. כלכלת העיר נשענת ברובה על תיירות ופוקדים 

 ים שבאים לבתי ההבראה, אתרי הסקייון תיירמיל 3 -אותה מדי שנה מעל ל 
 הליכה. המסלולי ו

 טוביץאק

טוביץ היא עיר הממוקמת אק
בחלקה הדרומי של פולין, על 

 וראווה גדות נהרות קלודניצה
 שנתב שלזיה. מחוז בירתוהיא 

ועידת  התכנסה בה 1884
שבה נוסדה תנועת  יץטובאק

"חובבי ציון" הכינוס הניח את 
היסוד לתחילתה של פעילות 
לאומית מאורגנת. מטרת 

  1912שנתב הועידה הייתה למצוא דרך לסייע להתיישבות בארץ ישראל.
 שנחתם חוזה ורסאי,. אגודת ישראל בה נוסדה ועידה נוספת התקיימה בעיר

קבע כי גורלו של חבל שלזיה עילית יוכרע  מלחמת העולם הראשונה, בעקבות
במשאל  בשליטת גרמניה או פולין. שבו יוחלט אם החבל יהיה  ,במשאל עם

החבל לגרמניה, אולם מהומות והתקוממויות הובילו לחלוקת  סיפוח הוחלט על
ה בזכות העיר שגשג .טוביץ נשארה בחלק הפולניאהחבל בין שתי המדינות וק

  וכתוצאה מכך גדלה והתרחבה. פחם, מחצבים במיוחד קרבתה להרים עמוסי

 

 

ד"ר יהודה לייב    טוביץ: ישוב באמצעאמשתתפי ועידת ק
 .ולשמאלה ר' שמואל מוהליבר ועידהה פינסקר מנהלה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Kattowitz_Conference_delegates.jpg
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 חסידי אומות עולם
 ראול וולנברג

במהלכה של מלחמת העולם השנייה הייתה שוודיה 
מדינה ניטראלית, אולם עוד לפני כן, הטילו השבדים 

 . הגבלות על כניסת מהגרים יהודים לארצם
החל שינוי במדיניותה של שוודיה  1913 - 1912 בחורף

כלפי הפליטים היהודים. תחילה, נקלטו בה פליטים 
יהודים מנורבגיה השכנה ולאחר מכן אפשרו מוסדות 
שוודים לכל יהודי שהיה יכול לטעון לקשרי משפחה 

 או לקשרים אחרים עם אזרחי הארץ להיכנס. 
ככל שהידיעות על השמדת היהודים גברו, כן הוכיחה 

 .שוודיה סולידאריות ונכונות לסיוע ליהודים תושבי המדינות השכנות
מצבם של יהודי הונגריה הלך והחמיר וראשי הנציבות השוודית  191311בשנת 

בבודפשט החליטו לסייע ליהודים שם ולהוציא דרכונים זמניים בעבור יהודים 
שויות הלחץ שנוצר על הר בגללם של אזרחי שוודיה בהונגריה. שהיו קרובי

עזרה מן הממשלה השוודית בהנפקת התעודות ואל המשימה  ביקשו השלטונות
, בן למשפחה מיוחסת 32ולנברג היה צעיר בן ו לנברג.ונשלח הדיפלומט ראול ו

, יום 1911ביולי  9 -הגיע לבודפשט ב הואששירתה את שוודיה במשך דורות. 
, המנהיג ההונגרי, הורטי בהוראתאחד לאחר שגירוש היהודים לאושוויץ הופסק 

  לנברג בהנפקת דרכוני חסות.והזה עסק ו למשך שלושה חודשים. בזמן
נכנסה לראשות הממשלה "צלב החץ", המפלגה ההונגרית  1911באוקטובר  15-ב

ולנברג החל לפעול במרץ כדי להציל את היהודים. וחודשים.  3הנאצית, למשך 
בנייני חסות שבהם נאספו  53הוא חילק אלפי תעודות חסות ללא הגבלה והקים 

היהודים ובהם היו מוגנים מפני גיוס לפלוגות העבודה או לשילוח למצעדי 
 המוות. 

ומכיוון  1911בדצמבר  8 -הצבא הרוסי החל במצור על העיר בודפשט ב
הבינו כי זמן שלטונם בעיר קצר והרוסים קרובים לכיבוש העיר הם שהגרמנים 
של היהודים במקום. ולנברג כותב באחד ממכתביו מאותה  אכזרי  החלו ברצח

"גם בעתות מלחמה אוסרים המצפון והחוק על נקיטת פעולות איבה  התקופה: 
 נגד ילדים. מדוע לכפות אפוא על יצורים תמימים אלה לגור במקומות שבהם

לא יראו דבר זולת אומללות, כאב וייאוש? כל אומה תרבותית רוחשת כבוד 
לילדים, והעולם כולו יוכה תדהמה וכאב, אם הונגריה, שכל ימיה נהגה ברוח 

 הנצרות והאבירות, תחליט לנקוט צעדים נגד ילדים."
ולנברג עשה עסקה עם אנשי "צלב החץ": הוא יספק להם מזון והם יחדלו 

יהודים מבתי החסות של ולנברג  5,111בינואר הוצעדו  5-גטו. במפשיטות על ה
ת לחבילות המזון שהובטחו לגטו. בתמורה הודיע ולנברג לויינה, כי אל לו לצפו

אס, -האס . כך, כשהמפקד הגרמני שלמיד העברת היהודים לגטו הופסקהו לו
בודפשט, ת יהודי הכוחות ההונגרים בהשמד הגנרל שמידטובר, ביקש סיוע מן

 ושארית יהודי העיר ניצלה.אתו פעולה  הם לא שיתפו
לאחר השלמת כיבושה של העיר בידי הסובייטים ביקש ולנברג ליצור קשר עם 

ב במוסקבה ומאז נעלמו עקבותיו. עדויות .ג.הרוסים, הוא הועבר לידי כוחות הק
ו של אסירים דיווחו שנדד במחנות אסירים בכל רחבי רוסיה. הרוסים הכחיש

את קיומו של ולנברג. לאחר שנים הודו כי נאסר ומסרו למשפחה את תעודותיו 
 .ב.ג.שהיו שמורות בארכיון הק

 

http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201149.pdf
http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201149.pdf
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 צ'יונה )סמפו( סוגיהרה

, 1939-עם כיבוש פולין על ידי גרמניה וברית המועצות ב
שבליטא, כאשר מטרתם  ברחו יהודים רבים לוילנה

הייתה להגר משם לארצות חופשיות. למרות המאמצים 
אמריקאים, ציוניים,  –הרבים של הארגונים היהודיים 

ומקומיים, שעסקו בהצלה, היה קשה ביותר למצוא 
מדינה שהייתה מוכנה לפתוח את שעריה בפני הפליטים 

 היהודים. 
, 1911כאשר הכוחות הסובייטים כבשו את ליטא, ביוני 

מצבם של אותם פליטים מפולין ומליטא השתנה לרעה, 
כיוון שנסגרה הקונסוליה הפולנית והסובייטים לא 

 אפשרו יציאה משטחם ללא ויזה בעלת תוקף ליעד הסופי. 
כדי  1939-בליטא כיהן אז כקונסול יפני, מר סמפו סוגיהרה, שהגיע לקובנה ב

לאחר חתימת הסכם  לעקוב אחר היחסים בין ברית המועצות וגרמניה
מולוטוב. תפקידו היה לדווח לרמטכ"לים ולמשרד החוץ היפני על -ריבנטרופ

 תנועות הצבאות הגרמני והסובייטי. 
הפליטים, ובראשם ד"ר זרח ורהפטיג, נציג הסוכנות היהודית בליטא )ומאוחר 
יותר שר הדתות בממשלת ישראל( התדפקו על דלתות הקונסוליה היפנית, 

יהרה לקבל אשרות כניסה לאי קוראסו שבאיים הקריביים )אי בבקשה מסוג
לכך שהפליטים  הסובייטיםהסכמתם של  . הסיבה הייתהשהיה בשליטת הולנד(

יעברו בברית המועצות בדרכם לקוראסאו, בתנאי שיקבלו אשרות מעבר מיפן. 
למעשה, היו אלה אשרות פיקטיביות, כיוון שרשות הכניסה לאי אינה מותנית 

 כניסה, אלא ברשות המושל הכללי של האי. באשרת
, אחרה להגיעאז החליט סוגיהרה להבריק לטוקיו וביקש הוראות. התשובה 

במלאכת הנפקת אשרות המעבר סוגיהרה ותוך כדי המתנה לתשובת יפן התחיל 
 עבור הפליטים, ומאוחר יותר נתן אשרות אפילו לאלה שלא היה בידם דרכון.

מיפן מברקים דחופים ממשרד החוץ בטוקיו להפסיק בינתיים, סוגיהרה קיבל 
ו בנות ברית(. מיד את הנפקת אשרות המעבר )היות ויפן וגרמניה הנאצית הי

להמשיך שיחזור ליפן ישלם מחיר על מעשיו, החליט סוגיהרה כ למרות שידע כי 
לפעול ולהעניק את האשרות לפליטים היהודים. בשבועות הנותרים לפני יציאתו ו

באוגוסט, הקדיש את מרב זמנו למתן האשרות הללו,  31-, שנועדה למקובנה
 אשרות עבור היהודים. 3511-ולפי הערכות הנפיק מעל ל

, לאחר שהוצב בראש נציגויות אחרות באירופה, נתבקש 1917-בשובו לטוקיו ב
 1981-כן. ב-סוגיהרה לפרוש בגלל סירובו להישמע להוראות שבע שנים לפני

 תואר חסיד אומות העולם. העניק לו יד ושם
, הסביר סוגיהרה בראיון 1911לימים, כשנזכר בימים רוויי המתח של אוגוסט 

 לעיתון את מצבו הקשה:
היו לי קשיים, ושני לילות נדדה שנתי. חשבתי בלבי: אני יכול ‘

להנפיק אשרות מעבר... בתוקף סמכותי כקונסול. איני יכול לתת 
שבאו אלי לקבל עזרה כשהמוות אדם -אדם הללו למות, בני-לבני

מרחף מעל ראשיהם. יהא העונש שאקבל אשר יהיה, ברור לי כי עלי 
 ’פי צו מצפוני.-לפעול על
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 במסע התנהגות כללי

 
 
 
 
 

 : כלליות הוראות

 הביטחון הוראות על להקפיד יש .המסע צוות להוראות תמיד עלהישמ יש . 

 ממקומות ביציאה םאיחורי. המסע להצלחת הכרחית הזמנים בלוח עמידה 
 .סיורים טולילב יביאו שונים

 ציוד לעזוב אין. המשלחת ציוד ועל כםחברי רכוש על, כםרכוש על לשמור יש 
 . המסע משלבי אחד באף השגחה ללא

 ציבורירכוש  או אחרים ברכוש לפגוע ןאי. 

 ( אתרים, רחוב, מלון, התעופה ותשד, מטוס)  מקום בכל שקט על לשמור יש. 

 אחרים חומרים או, אלכוהול במשקאות להשתמש1  לרכוש 1להביא איסור חל. 
 :במטוס

 הטיסה צוותי להוראות עלהישמ יש . 

 בכרטיס שנקבע במקום לשבת חובה. 
 :  במלון

 להחליף אין, הוכנה שכבר הרשימה פ"ע רק המלון בבתי בחדרים המגורים 
 לחברת נמסר בחדרים בוץיהש) בטחון מטעמי וזאת מקרה בשום חדרים

 (.טחוןיהב ולאנשי הנסיעות

 נמצא החדר ציוד כל כי ויבדוק החדר מפתח על שישמור חדר אחראי למנות יש 
 בכניסה מיד המסע צוות את לידע יש'(. וכו מגבות, כריות כולל) תקין הכל וכי

 .שגילתם מפגעים על לחדר

 לחדר מחדר ציוד כל להעביר אין  . 

 המסע צוות הוראות פי על אלא המלון מן יציאה על מוחלט איסור חל . 

 במידה אליהם לפנות יש, המורים ישנים חדרים באילו תדעו מלון בכל 
 . בעיה והתעוררה

 נוכחים ולהיות בזמן להגיע יש. חובה היא" העיבוד שיחות" בערבי ההשתתפות 
 .המחרת ליום ההנחיות ונתינת הפעילות סיום עד

 ! שלום לתלמידים
 זכרו,

 אנו יוצאים לפולין למסע שורשים, להכרת פרק עצוב וכואב בהיסטוריה היהודית. 
 ונטבחו יהודים.זוהי שליחות, עליה לרגל לאותם מקומת בהם נרצחו 

הנכם מייצגים את מדינת ישראל, את ביה"ס ואת עצמכם. דבר המחייב אתכם להקפיד על 
 התנהגות נאותה כיחידים וכקבוצה.
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 יש. מהחדרים ליציאה מוחלט איסור חל האורות כיבוי זמן אחרי -אורות כיבוי 
 . למחרת ביום המסע ניהול לאפשר כדי לשינה להתארגן

 ( בתיאום) לזה זה ערבים חדרים,  השכמה שעוני ידי על תעשה – השכמה 

 ערים התלמידים שכל לוודא בחדרים יעבור השכמה צוות . 

 כל ידי על ולא המסע צוות ידי על, יוחלט אם ,תעשה המלון מטעם השכמה 
 . בנפרד חדר

 המפתחות את להעביר יש האוכל לחדר הכניסה לפני -החדר מפתח החזרת 
 . הקבלה למשרד

 להקפיד.  האוכל לחדר הכניסה לפני בבוקר היא גם תעשה -ציוד העמסת 
 . המטען לתא הוכנס שהציוד

 טחוןיב מטעמי המלון בבתי1פאבים1מועדון לבארים כנסילה מוחלט איסור חל. 

 למלון חיצוני מגורם ארוחות להזמין איסור חל. 
 באוטובוס

  לאורך כל המסע אין לעלות אל האוטובוסים או לרדת מהם ללא אישור של
 הביטחון.-איש

 האפשרית במהירות פעולה שתפו. בבדיקת נוכחות כרוכה לאוטובוס עליה כל. 

 שימוש המשך לאפשר כדי הזדמנות בכל הפחים את ירוקן אוטובוס אחראי 
 . בהם

  כאשר תינתן הדרכה באוטובוסים הנכם נדרשים לקשב מלא. לעיתים יוקרנו
 סרטים במהלך הנסיעה.

  הסיורים במהלך

 מודגשת נוכחות להפגין או פרובוקציות לעורר אין. 

 מהווה אוטובוס כל) מלווה מורה יהיה המאסף. המדריך ילך הקבוצה בראש 
 . רווחים לפתוח לא. בקבוצה הליכה כל על לשמור יש(. עצמאית יחידה

 המלווה המורה ידוע ומחייבת בזוגות תעשה לשירותים פרישה כל. 

 מתאים זמן יינתן לצילום. צילומים או1ו מדיבורים מנעילה יש, הסבר בזמן 
 !ומספיק

  לנגן  להקשיב איןבמהלך ההסבר או ההדרכהMP3/MP4נייד, טאבלט , 
 .ב"וכיו

 זוגב לפחות אלא בודד תלמיד ינוע לא, חופשית לתנועה אפשרות שתינתן בזמן. 

 פ"ע שלא כלשהן לקניות לעצור לא נדרשים הנכם. מיוחד זמן מוקדש לקניות 
 .מפורשת רשות

 לקחת ויחזרו בהיעדרותכם יבחין מישהו,  במקום חכו?  לאיבוד הלכתם 
תוכלו לטלפן למורה המלווה או למנהלת  .הקבוצה את  לחפש תנסו אל. כםאת

 המשלחת. 
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 איך אומרים בפולנית? - שיחון

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במלון ביטויים בסיסיים

 Polski אופן ביטוי בעברית

 Tak טאק כן

 Nie ניה לא

 Proszę ה'שפרו בבקשה

 Dziękuję ה'ייקונ'דז תודה

ה 'ייקונ'דז תודה רבה
 דזובר

Dziękuję 

bardzo 

 przepraszam שםפרפש סליחה

 Proszę bardzo דזוברשה פרו זה בסדר

 Dzeinń dobry ברהדוין 'דז בוקר טוב

ברה דו ערב טוב
 טשורויי

Dobry wieczór 

 Dobranoc ברה נוץדו לילה טוב

 Do widzenia נייהדזדו ווי להתראות

 ?...Gdzie jest גדזה ייסט ?היכן

 ?...Proszę ה'שפרו ...?אפשר לקבל

ה 1אני יכול
 ...?לקבל

גה מוי 'צ
 טאטשדוס

Czy moga 

dostać...? 

לה טו אי ?כמה זה עולה
 ה'יטוקוס

Ile to 

kosztuje? 

 Nie rozumiem מייםזוניה רו ה1אני לא מבין

 

 Polski אופן ביטוי בעברית

 Nie działa ווהזדהנה  לא עובד

 Wentylator טורלונטי מאוורר

  Ogrzewenie ה'אוזוואנ חימום

  Światło ווסיביאט אור

 Kurek רקקו ברז

 Ubikacja ציהקאובי אסלה

מגבת 
 רחצה

ניק 'רנצ
 וילוקומפי

Ręcznik 

kąpielowy 
  Posuszkę ה'שקדופו כרית 

אין מים 
 חמים

ניה מה 
 דיוופוואי 'צ

Nie ma 

ciepłej wody 

 Toaleta טהלטוא שירותים

בית 
 שימוש

 Łazienka קהזינווא

 
 לקראת ארוחה

 Polski אופן ביטוי בעברית
 Szlankę ה'קשקלנ כוס

 Nóż נוש סכין
  Widelec לץדהוי מזלג

  Talerz לשטה צלחת
 Łyzkę קןויש כפית

 wykałaczkę ה'ק'וצויקה קיסם
נו יהדן 'ציש עוד כיסא

  שווקשה
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 הִתְקָוה - ִהְמנֹון ְמִדינַת יְִשָרֵאל

 

 ּכל עוד ַבֵלָבב ְפנִיָמה

 נֶֶפׁש יְהּוִדי הֹוִמיָה

 ּוְלַפֲאֵתי ִמזְָרח ָקִדיָמה

 .ַעיִן ְלִציֹון צֹוִפיָה

 

 עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו

 ַהִתְקָוה ַבת ְׁשנֹות ַאְלַפיִם

 ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי ְבַאְרֵצנּו

 .ן ִויְרּוָׁשַליִםֶאֶרץ ִציֹו

 

 
 

 
 עיריית רחובות

 שליט –קריית החינוך ע"ש עמוס דה 
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לֹום  לֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלש ָ ּתֹוִליֵכנּו ְלש ָ ֶ ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ש 
ְמָחה  ]ְוִתְסְמֵכנוּ  ים ּוְלש ִ לֹום, ְוַתִגיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום[, ְוַתְדִריֵכנּו ְלש ָ ְלש ָ
לֹום לֹום) .ּוְלש ָ ָ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים  ,(ואם חוזר באותו יום יאמר: ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלש  ף ּכָ ְוַתִציֵלנּו ִמּכַ

ל ִמיֵני  ֶדֶרְך ּוִמּכָ ָרָכה ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ַלח ּבְ ֹות ּוָבאֹות ָלעֹוָלם ְוִתש ְ ְתַרְגש  ֻפְרָעִניֹות ַהּמִ
ֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו.  ֵנִני ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּבְ ה ָיֵדינּו, ְוִתּתְ ָכל ַמֲעש ֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ

י אֵ  ֲחנּוֵנינּו. ּכִ ַמע קֹול ּתַ ִפיָלה ְוַתֲחנּון ְוִתְגְמֵלינּו ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתש ְ ֹוֵמַע ּתְ ל ש 
ה ִפָלה :ָאּתָ ֹוֵמַע ּתְ ה ְיָי ש  רּוְך ַאּתָ  :ּבָ

 בטיסה מוסיפים:

ְמֵרנּו ֵמרּוַח סֹוָעה ִמסֹוַער ּוִמַצַער, ְותֹוִציא רּוַח טֹוב  ש ְ ּתִ ֶ ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ש 

ִיְנֲהגּו אֹוָתּה ֵמאֹוְצרֹוֶתיָך ְלַהְנִהיג ֶאת ְסִפיַנת ָהֲאִויר, ְוַחֵזק  ֶ ל ַמְנִהיֶגיָה ש  ּכָ

י  ְמָרה ַנְפש ִ ַחד. ש ָ ּום ּפַ ִלי ש  לֹום ּבְ ָראּוי, ְוַהִגיֵענּו ֶאל ְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיים ּוְלש ָ ּכָ

ה ְוַעד עֹוָלם,  ְך. ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ י ָחִסיִתי ּבָ ְוַהִציֵלִני, ַאל ֵאבֹוש  ּכִ

 ַהְללּוָיהּ 
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 היום הראשון למסע – 17/11/15 –יום ג' 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 



19 

 

 

 היום השני למסע – 11/11/15 –יום ד' 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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 היום השלישי למסע – 19/11/15 –יום ה' 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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 היום הרביעי למסע – 20/11/15 –יום ו' 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
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 היום החמישי למסע – 21/11/15 –יום שבת 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 



53 

 

 

 היום השישי למסע – 22/11/15 –יום א' 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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 היום השביעי למסע – 23/11/15 –יום ב' 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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