בשביל
הזיכרון

כתב עת לחינוך וללימוד השואה

ביה"ס הבין־לאומי להוראת השואה | המחלקה להכשרת מורים בישראל
סדרה חדשה | גיליון מס'  | 36חשון תשפ"א | אוקטובר 2020

בשביל
הזיכרון

04

כתב עת לחינוך וללימוד השואה

בפתח הגיליון

סדרה חדשה | גיליון מס' 36
חשון תשפ"א | אוקטובר 2020
עורך :ד״ר אסף ידידיה
יועצת מדעית :פרופ' דליה עופר
מרכזת המערכת :מיכל סטרנין
כתיבה ועריכה דידקטית :שולמית אימבר
עריכה לשונית :פנינה לוי
עיצוב גרפי :עינת ברלין

06
מקורותיו של הטלאי הצהוב
אמיר מזור

חברי המערכת:
אבנר שלו (יו"ר) ,שולמית אימבר,
ד"ר אורנה כץ אתר ,בלהה גליקסברג,
פרופ' חוי דרייפוס ,שרית הוך־מרקוביץ',
שני לוריא ,אייל מזרחי ,דורית נובק,
ד"ר יעל נידם־אורבייטו ,פרופ׳ גיא מירון,
לאה רושקובסקי ,ד״ר יעל ריצ'לר־פרידמן

12
סימון יהודי אירופה בתקופת
השואה מבעד ליומנים
עינה ששון

תמונת השער:
פרנטישק מוריץ נאגל ()1944-1889
דרגש אמיל צנטנר במגורי גברים ,גטו טרזין1943 ,
גואש וצבע מים על נייר
 40.3x30.3ס"מ
תרומת משרד החוץ ,באמצעות מר י' דהאן

44
סקירת ספרים
מירב יזרעאל

24
ביה"ס הבין־לאומי להוראת השואה
המחלקה להכשרת מורים בישראל
טלפון 02-6443860 :פקס02-6443774 :

[  ] 02בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 36חשון תשפ"א  //אוקטובר 2020

מה חשבו ילדים יהודים על
נשיאת הטלאי הצהוב?
ורנה בוזר

34
מסומנים :מוטיב הסימון
באומנות השואה
מיכל פיינר-רוזנטל וליאת שיבר

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 36חשון תשפ"א  //אוקטובר ] 03 [ 2020

קוראים יקרים

בפתח הגיליון

תומס גבע (שטפן כהן) (נ)1929 .
סרטי זרוע1945 ,
עפרון ,עיפרון צבעוני וצבע-מים על נייר
 10 x15ס"מ
תרומת האמן

סימון היהודים ,כמו הגטו היהודי ,אינו המצאה של המדיניות הנאצית האנטי-יהודית בתקופת השואה .כבר בימי
הביניים נהגה פרקטיקה של סימון יהודים במקומות שונים בעולם המוסלמי והנוצרי .הנאצים אימצו פרקטי ־
קה זאת בשנת  1939בפולין לאחר כיבושה כדי להדיר ולהשפיל את היהודים שחיו בשליטתם ואף לפקח על
צעדיהם והנהיגו אותה ברוב השטחים שבשליטתם .זמן חובת הסימון וצורת הסימון (טלאי צהוב ,שרוול זרוע
וכו') היו שונים ממקום למקום ,אך הסימון במגן דוד היהודי היה לסמל המרכזי של רדיפת היהודים בתקופת
השואה .אפילו בדנמרק ,אחת המדינות המעטות בשליטת גרמניה שבה לא הונהגה חובת סימון ליהודים ,כתב
המלך כריסטיאן העשירי ביומנו כי הודיע שאם יחייבו את יהודי ארצו בסימון ,מוטב שכל אזרחי המדינה יגיבו
בנשיאת מגן דוד .גיליון זה מוקדש לגזרת סימון היהודים בתקופת השואה ,על מגוון היבטיה.
המאמר הפותח את הגיליון מוקדש לרקע ההיסטורי של תופעת סימון היהודים בראשיתה .ההיסטוריון אמיר
מזור עומד על השורשים ההיסטוריים של סימון היהודים .ראשיתם בקביעה של "חוזה עומר" ,במאה -ה  ,7 -ש�ל
פיה על בני החסות – יהודים ונוצרים – ללבוש לבוש שונה מהמוסלמים .קביעה זו הוחלה במאה ה 13-באירופה
הנוצרית על יהודים ומוסלמים ,אם כי בפועל רק על יהודים ,והיא שהולידה בסופו של דבר את "הטלאי היהודי".
אך בעוד בעולם המוסלמי סימון היהודים נועד להבליט את קיומם בשולי החברה ,באירופה הנוצרית הוא נועד
להבליט את קיומם מחוץ לחברה.
שלושת המאמרים הבאים עוסקים בסימון היהודים בתקופת השואה .עיינה ששון בוחנת במאמרה את סימון
היהודים בתקופת השואה דרך עיניהם של כותבי היומנים .בחינה זו מאפשרת להבין גם את התחושות שה ־
תעוררו אצל היהודים בעקבות סימונם ,ולא רק את המדיניות עצמה ואת התגובות המעשיות אליה .תחושות
אלו נגעו בכמה מישורים :הערכת העצמי ,עוצמת הזהות היהודית ,לכידות התא המשפחתי ויחס הסביבה הלא
יהודית .התחושות היו שונות מאדם לאדם ונגזרו מהרקע השונה של כל אחד ואחד מהם ,ולכן אפשר ללמוד
מהן על המגוון הרחב של האוכלוסייה היהודית באירופה בתקופת השואה ועל תגובותיה השונות לרדיפות.
ההיסטוריונית ורנה בוזר בחרה לבדוק במאמרה את תגובותיהם ואת תחושותיהם של ילדים ,בתקופת השואה,
לגזרת סימון היהודים .היא מבחינה בין מקומות שבהם גזרת הסימון הייתה יריית הפתיחה של רדיפת היהודים,
כמו בפולין ,לבין מקומות שבהם היא הייתה אחד האקורדים האחרונים לרדיפה ,כמו בגרמניה .שם כבר סבלו
הילדים היהודים משנים רבות של הדרה והשפלה ,והחובה לשאת טלאי צהוב על הבגד לא עוררה בהם תגובה
מיוחדת .עם זאת היא מדגישה שבכל המקומות הושפעו תגובות הילדים לגזרת הסימון מהתחושות שהעבירו
להם הוריהם.
המאמר האחרון מוקדש לייצוגים האומנותיים של סימון היהודים ,בתקופת השואה עצמה .חוקרות האומנות
מיכל פיינר-רוזנטל וליאת שיבר בוחנות את הייצוגים השונים של סימון היהודים אצל ציירים יהודים בתקופת
השואה .הם הבינו את המשמעות של השפה החזותית החדשה בסיווגם של היהודים ונתנו לכך ביטוי ביצירו ־
תיהם ,הן בתיעוד של יחידים הן בתיעוד קבוצתי הן בתיעוד של בעלי תפקידים .מצד אחד היו אומנים שדווקא
הדגישו את ההיבט האינדיווידואלי של מושא יצירתם ,בניגוד למטרת הסימון לצבוע את הקולקטיב היהודי
בצבע אחד ,ומצד אחר היו אומנים ששיקפו את המציאות שבה טושטשה הזהות של הפרט ונבלעה בקבוצה
הנרדפת.
המדור "סקירת ספרים" עוסק ,ברוח החודשים האחרונים ,ביומנו של ד"ר לזר אפשטיין ( )1944–1888מווילנה
שעמד בראש מדור התברואה האפידמיולוגי בגטו ותיעד בכתב את חוויותיו האישיות ואת תובנותיו על המת ־
רחש מסביבו.
קריאה מעניינת
אסף ידידיה
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במאמר זה ההיסטוריון אמיר מזור עומד על השורשים
ההיסטוריים של סימון היהודים .ראשיתם בקביעה של
"חוזה עומר" ,במאה ה ,7-שלפיה על בני החסות – יהודים
ונוצרים – ללבוש לבוש שונה מהמוסלמים .קביעה
זו הוחלה במאה ה 13-באירופה הנוצרית על יהודים
ומוסלמים ,אם כי בפועל רק על יהודים ,והיא שהולידה
בסופו של דבר את "הטלאי היהודי" .אך בעוד בעולם
המוסלמי סימון היהודים נועד להבליט את קיומם בשולי
החברה ,באירופה הנוצרית הוא נועד לבטא את קיומם
מחוץ לחברה.

את הטלאי הצהוב של ימי הרייך השלישי לא המציאו
הנאצים .החוק שחייב את היהודים לשאתו נחקק
בהשראת חוקי הכנסייה של המאה ה 13-שנחקקו
בהשראת חוקים אסלאמיים קדומים .בימי הביניים
המאוחרים נאכפו בעקביות חוקי הלבוש המבדילים
של היהודים ,הן בארצות האסלאם (מצרים וסוריה)
הן באירופה הנוצרית .עם זאת המניעים של חקיקת
החוקים ומעמדם של נושאי הסימנים המבדילים היו
שונים.
הרעיון לסמן יהודים בצבע מבדיל על בגדיהם ,אביו
מולידו של "הטלאי הצהוב" ,מובא בקובץ חוקים
אסלאמי המכונה "חוזה עומר" .חוזה זה מיוחס לאחד
הח'ליפים המוסלמים הקדומים ,עומר בן אל-ח'טאב
או עומר בן עבד אל-עזיז .זהו מעין הסכם דו-צדדי
בין המדינה האסלאמית לבין היהודים והנוצרים
ובני הדתות האחרות הרשאים לחיות בשטחי שלטון
אהל אל-
האסלאם ומכונים "בני החסות" (בערביתֶ :
ִד'מה ,או ִד'מים) .לפי חוזה זה ,בני החסות מקבלים
ערובה לביטחונם ,לרכושם ולזכותם לקיים את
פולחניהם במגבלות מסוימות ולנהל את קהילותיהם.

עם זאת הם כפופים לשורה של תקנות מפלות ,למשל
האיסור על רכיבה על סוסים ועל אוכפים ,על נשיאת
נשק ,על בניית בתי תפילה חדשים ועל סממנים
דתיים בפרהסיה .סעיף חשוב נוסף ב"חוזה עומר"
מחייב את בני החסות להיראות בפומבי בלבוש שונה
מלבושם של המוסלמים.
ואכן מקורות היסטוריים מוסלמיים של ימי הביניים
מזכירים מפעם לפעם חוקי לבוש שנכפו על לא
מוסלמים .מקורות אלו טוענים שכבר הח'ליפה השני
(עומר בן אל-ח'טאב) ,שנחשב אדוק וקפדן במיוחד,
הוא שציווה להבדיל את בני החסות על ידי תלבושות
מיוחדות ופקד עליהם לחגור חגורות חבל (המכונות
זונאר) וכובעים מיוחדים .גם הח'ליף הבגדדי הנודע
הארון אל-רשיד ציווה בראשית המאה ה 9-להבדיל
את בני החסות מהמוסלמים על ידי בגדים מיוחדים.
מאמצע המאה ה 9-היה הצבע הצהוב למזוהה יותר
עם בני החסות .באמצעה של מאה זו פקד הח'ליף
הד'מים לעטות צעיפים ,לחגור
אל-מ ָתּוָ ּכִ ל כי על ִ
ֻ
חגורות ולסמן בסימן מיוחד את כובעיהם .הוטל
עליהם להדביק שני טלאים צהובים על בגדי עבדיהם,
אחד על החזה ואחד מאחור .מי שחבש מצנפת חויב

סימון בימי הביניים
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לחבוש מצנפת צהובה ,ועל הנשים הוטל ללבוש
גלימה צהובה .שנים מספר לאחר מכן הוציא ח'ליף
זה פקודה נוספת בדבר הטלאים הצהובים שעל בני
החסות להדביק על בגדיהם .בראשית המאה ה10-
פקד ח'ליף בגדדי אחר על בני החסות להדביק שני
טלאים צהובים בין כתפיהם .בסוף המאה ה 11-אנו
קוראים כי הח'ליף בבגדד שוב חידש את הפקודה
לשאת את האותות המבדילים והפעם ציווה
שהיהודים בלבד יחבשו מצנפות צהובות ושהנוצרים
ילבשו בגדים שחורים ויחגרו חגורה .דומה כי
בעת ההיא התחיל הצבע הצהוב להיות מזוהה עם
היהודים בח'ליפות העבאסית שבעירק .ב1121-
הוכרז בבגדד כי על היהודים לשאת שני טלאים
צהובים ,על המגבעת ועל הצוואר ,נוסף על משקולות
עופרת שהיה עליהם לתלות על צווארם וחגורה על
מותניהם .חוק זה ,חשוב לציין ,לא נאכף כלל .מטרתו
הייתה לגבות כסף מהקהילה תמורת ביטולו ,ואכן כך
היה .דומה כי מאחורי בחירת הצבע הצהוב לסימון
יהודים לא עמד רעיון אידאולוגי מסוים .צבע זה
באסאלם אינו נתפס בהכרח שלילי ,וסביר כי נבחר
משום שהוא בולט ,ניכר לעין וקל לזיהוי .גם בקהיר,
שם שלטה ח'ליפות שיעית מתחרה לח'ליפות הסונית
שבבגדד ,הוכרז על תקנות הלבוש המפלה .בראשית
המאה ה 11-ציווה הח'ליף הקהירי שעל הנוצרים
והיהודים ללבוש בגדים שחורים ולחבוש כובעים
שחורים ,ופקודות דומות יצאו מטעם הח'ליפים
במצרים מפעם לפעם במאות ה 11-וה.12-
מכל מקום ,האזכורים של תקנות הלבוש מטעם
הח'ליפים בבגדד ובקהיר מלמדים כי הם לא נאכפו
בעקביות ולאורך זמן ב 600-השנים הראשונות
לאסלאם .מקורות יהודיים מחזקים זאת .מאגר
המסמכים העצום של גניזת קהיר – אלפי תעודות של
הקהילה היהודית במצרים – אין בו שום מסמך בעניין
חוקי הלבוש המפלים ,על אף שפע של התייחסויות
לענייני לבוש .יתרה מזאת ,בגניזת קהיר יש עדויות
שבדרך כלל לא היה הבדל בין לבוש היהודים ולבוש
המוסלמים.
מצב זה השתנה מאמצע המאה ה ,13-ובייחוד
מראשיתה של המאה ה .14-במצרים ובסוריה עלו
לשלטון השליטים הממלוכים .שליטים אלו היו
במוצאם עבדים צבאיים לא מוסלמים ,וכדי לרצות
את אנשי הדת המקומיים ולחזק את הלגיטימציה
השלטונית שלהם ,נטו להכביד את ידם על בני החסות.
ואכן לאורך כל תקופת שלטונם ,בשנים ,1517-1250
הקפידו הממלוכים על חוקי הלבוש המבדילים ביתר
שאת ובעקביות .יהודי מצרים וסוריה חויבו לעטות
לראשיהם מצנפות צהובות ,הנוצרים הצטוו לחבוש
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מצנפות כחולות ,והשומרונים מצנפות אדומות.
חוקי הלבוש המפלים נאכפו בכל רחבי הסולטאנות
הממלוכית ,כפי שאנו יודעים ממקורות היסטוריים
מוסלמיים ומעדויות של נוסעים אירופים ,נוצרים
ואף יהודים .בעת ההיא ,היינו מראשית המאה ה,14-
כבר זוהה הצבע הצהוב באופן בלעדי עם היהודים.
ההיסטוריון המצרי בן המאה ה 15-אחמד בן עלי
אל-מקריזי מתאר בפירוט את הגזרות שהטילו
השלטונות הממלוכיים על בני החסות בשנת .1301
בין היתר הוא מציין כי כאשר התכנסו חכמי האסלאם
בקהיר" ,הוחלט להבדיל את הנוצרים מהמוסלמים
על ידי מצנפות כחולות ואת היהודים על ידי מצנפות
צהובות ]...[ .הרצים הגיעו אל דמשק והביאו את
הפקודה בעניין אנשי החסות [ ]...לפיה הנוצרים
יחבשו מצנפות כחולות והיהודים מצנפות צהובות
והשומרונים אדומות ואיימו בעונש מוות על מי

הרעיון לסמן יהודים בצבע מבדיל על
בגדיהם ,אביו מולידו של "הטלאי הצהוב",
מובא בקובץ חוקים אסלאמי המכונה "חוזה
עומר"

שיעיז לעבור על תקנות אלה [ ]...בכל מדינות מצרים
וסוריה הוטל על הנוצרים והיהודים לנהוג לפי פקודה
זאת והם צבעו מצנפותיהם [1 ."]...
בשנת  1354הוחמרו התקנות המפלות והמשפילות
על בני החסות ,ובין היתר הוחלט להקטין את
המצנפות .הוכרז כי בני החסות "לא ידמו במלבושיהם
למוסלמים [ ]...אלא הנוצרי יחבש מצנפת כחולה
עשויה מעשר אמות לכל היותר והיהודי מצנפת
צהובה באותו גודל וימנעו מנשותיהם להידמות
למוסלמיות ולחבוש מצנפות [ ."]...הנוסע היהודי
משולם מוולטרה שביקר במצרים בשנת  ,1481היינו
לקראת סוף שלטונם של הממלוכים ,מעיד כי תקנות
אלו עדיין היו תקפות .הוא מציין בספר מסעותיו כי
"היהודים חובשים מצנפת צהובה על ראשיהם בכל
הפרובינציות של ממלכת הסולטאן" ,היינו בכל רחבי
מצרים וסוריה הממלוכית2 .
מעניין לגלות שגם באירופה הנוצרית ,מהמאה
ה ,13-החלו השלטונות לאכוף בהדרגה חוקי לבוש
מבדילים ליהודים .מקורו של "הטלאי היהודי"
האירופי הוא בוועידת הכנסייה הלטרנית הרביעית
שהתכנסה ברומא בשנת  .1215הוועידה החליטה
כי על יהודים ומוסלמים לשאת על בגדיהם סימן
מזהה שיבדילם מהאנשים האחרים .מכיוון שלא היו
קהילות מוסלמיות ברוב מדינות אירופה באותה עת,
הרי חוק זה היה מכוון ליהודים בלבד .ואכן יהודים
במדינות אירופה חויבו לשאת סימנים מבדילים
על בגדיהם הלכה למעשה מהמאה ה ,13-כנראה
בהשפעת החוקים ברוח זו שהיו מקובלים בעולם
האסלאם מאות בשנים קודם לכן.
צורות "הטלאי היהודי" באירופה היו רבות ומגוונות
והשתנו ממקום למקום .אנגליה הייתה הראשונה

ניתן אפוא לסכם ולקבוע כי פריטי הלבוש
הצהובים שהיהודים חויבו ללבוש בחברה
המוסלמית נועדו לסמן את מעמדם בשולי
החברה הכוללת ,אך עדיין בתוכה

תלמיד יהודי עונד טלאי צהוב ,ברלין 1942

שאכפה את דרישות הכנסייה ,ובמאה ה 13-צוו יהודי
המדינה לשאת על החלק הקדמי של בגדם העליון
תג בצורת שני לוחות ברית לבנים ,עשויים פשתן לבן
או קלף .בצרפת באותה עת היה הטלאי בצורת גלגל
צהוב ,מלֶ ֶבד או מפשתן ,והיהודים צוו לשאת אותו על
בגדיהם מלפנים ומאחור .השימוש ב"טלאי היהודי"
התרחב בימי הביניים המאוחרים למדינות אירופיות
נוספות ,ורוב הטלאים היו צהובים .הקיסרות הרומית
הקדושה לא החילה את משפט הכנסייה עד המאה

דלת משפחת בלומנפלד מברלין ועליה טלאי צהוב

ה ,15-שכן היהודים בשטחה לבשו ממילא סימן
שהבדיל בינם לבין הנוצרים – הוא הכובע המחודד
דמוי החרוט .במאה ה 15-נאכף השימוש ב"טלאי
היהודי" גם בשטח הקיסרות – צורת גלגל צהוב על
הבגד העליון .זה היה האות המבשר לטלאי הצהוב
הנאצי.
בימי הביניים המאוחרים אפוא זוהו היהודים בסימן
מבדיל על בגדיהם ,על פי רוב צהוב ,הן במזרח
התיכון האסלאמי הן באירופה הנוצרית .אולם האם
סממן חיצוני זה שיקף מעמד זהה של היהודים
בשתי החברות? כדי להעריך נכונה את מצבם של
היהודים בשתי החברות ,יש לבחון את חוקי הלבוש
על פי ההקשרים הדתיים ,החברתיים והתרבותיים
של החברות שבהן נחקקו והוחלו .הוועידה הלטרנית
של  1215הכריזה על חוק הסימנים המזהים כדי
למנוע "זיהום" של נוצרים באמצעות מגע מיני עם
יהודים ,בני הדת הכופרת והשפלה .בעולם האסלאם
אין עדויות שחוק זה נובע מהתפיסה של "זיהום"
דתי .הלבוש הצהוב נועד בעיקר להשפיל את
היהודים ולהדגיש את מעמדם הנחות .במקורם נועדו
סימני הלבוש של "חוקי עומר" לבדל את שכבת
המיעוט המוסלמי השולט מההמון הנשלט ,כדי שלא
תיטמע בו .זו הסיבה שהנוצרים ,שהיו הרוב במזרח
התיכון ,ובעקבותיהם היהודים נדרשו לבדל את
עצמם בפריט לבוש שממילא אפיין אותם עוד בטרם
האסלאם – חגורת זונאר .לאחר מכן ,כאשר ביטחונו
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של עולם האסלאם החל להתערער בעקבות הצלחות
אויביו (בין השאר כיבושי הצלבנים במזרח התיכון
והמונגולים במזרח) ,החלו השלטונות לנקוט מדיניות
סובלנית פחות כלפי נתיניהם הלא מוסלמים .בשלב
מאוחר זה ,הסימנים המבדילים ויתר "חוקי עומר"
נועדו להבליט את מעמדם השפל של בני הדתות
הלא מוסלמיות .סימני הלבוש המבדילים סרטטו
למעשה גבולות שחיזקו את ההבחנה ההייררכית
בחברות אסלאמיות והסדירו את היחסים שבין
הקבוצות האתניות והדתיות השונות .במילים אחרות,
הצבע הצהוב סימן את מעמדם הנחות של היהודים,
ודווקא משום כך אפשר להם להיות חלק בלתי
נפרד בפעילויות הכלכליות והתרבותיות של החברה
הכוללת ,כל עוד התנהגו כראוי לדרגתם הנמוכה.
וכך ניכר ביהודי הסולטאנות הממלוכית במצנפותיהם
הצהובות שהם עדה נבדלת ,אלא שהיא הייתה אחת
מני רבות .לעומתם נושאי הטלאי באירופה לא היו
אלא מיעוט יחיד ,קטן ומבודד הנבדל במראהו מהמוני
הנוצרים ובשל כך מושא להשפלה וביזוי .מעבר לכך,
בחברות אסלאמיות ,דוגמת הסולטאנות הממלוכית,
לבושו של אדם נועד לזהות את מעמדו ואת דתו

ניתן אפוא לסכם ולקבוע כי פריטי הלבוש הצהובים
שהיהודים חויבו ללבוש בחברה המוסלמית נועדו
לסמן את מעמדם בשולי החברה הכוללת ,אך עדיין
בתוכה .לעומת זאת הטלאי הצהוב באירופה הנוצרית
היה ביטוי חיצוני להוצאתם של היהודים מכלל
החברה ,תחילה בבידוד חברתי ,והיא הייתה הכנה
להשמדתם בסופו של התהליך .חוקי הרייך השלישי
שחייבו את יהודי אירופה לשאת טלאי צהוב נולדו
בהשראתם של חוקי הוועידה הלטרנית ומאותם
מניעים .אלא שהחוק הכנסייתי מימי הביניים נועד
למנוע את "זיהומם" של בני הדת הנעלה על ידי בני
דת כופרת ,ואילו במאה ה 20-נועד החוק הנאצי
למנוע "זיהום" של בני הגזע הארי על ידי בני גזע
נחות .עדות לכך ניתן למצוא למשל בכרזות נאציות
שעליהן התנוסס הטלאי הצהוב ומתחתיו נכתב:
"הטלאי היהודי הוא אזהרה נגד זיהום הגזע".

יהודי ומוסלמי משחקים שחמט באל-אנדלוס,
במאה ה ,13-כתב יד בארמון אסקוריאל .תצלום:
ויקיפדיה

חוזה עומר על לוח שיש בחצר מסגד
עומר ברובע הנוצרי בירושלים

סימני הלבוש המבדילים סרטטו למעשה
גבולות שחיזקו את ההבחנה ההייררכית
בחברות אסלאמיות והסדירו את היחסים
שבין הקבוצות האתניות והדתיות השונות
גירוש יהודים מצרפת 1182

ובמידה רבה היה חלק מהגדרת זהותו העצמית.
רחובות קהיר ודמשק של המאה ה 15-היו פסיפס
תרבותי שהתבטא בסממני הופעה ולבוש חיצוניים.
חברי העילית הממלוכית זוהו ברכיבתם על סוסים
(זכות יתר שהייתה שמורה אך ורק להם ולאנשי
החצר) ,בסוגי הכובעים שעל ראשם ובבגדיהם
הייחודיים והמפוארים; מי שנמנה עם שכבת אנשי
(העלָ ָמאא') ניכר לעין בטורבאן הלבן
הדת המוסלמים ֻ
והרחב שעל ראשו; הנוצרים ניכרו במצנפותיהם
הכחולות ,השומרונים באדומות ,הגאורגים בכובעיהם
השחורים ,והיהודים במצנפות הצהובות .במצב כזה
לא נחשבו היהודים אלא קבוצה אחת משלל קבוצות
הנושאת כל אחת ואחת את סימניה המזהים .כמו כן
המצנפת הצהובה משכה הרבה פחות תשומת לב
מהמצנפת הכחולה של המוני הנוצרים .היסטוריונים
מוסלמים בני התקופה מציינים כי בעת גל הרדיפות
נגד בני החסות ,היו נוצרים ששאלו מהיהודים את
מצנפתם הצהובה כדי שלא ייעשו בהם שפטים.
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 1א' שטראוס (אשתור) ,תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת
שלטון הממלוכים ,כרך א ,ירושלים תש"ד ,עמ' .86–85
 2שם ,עמ' .306

יהודים עונדים טלאי צהוב ,גטו לודז' 1940
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סימון יהודי אירופה בתקופת
השואה מבעד ליומנים
עינה ששון

עיינה ששון בוחנת במאמרה את סימון היהודים בתקופת
השואה דרך עיניהם של כותבי היומנים .בחינה זו
מאפשרת להבין גם את התחושות שהתעוררו אצל
היהודים בעקבות סימונם ,ולא רק את המדיניות עצמה
ואת התגובות המעשיות אליה .תחושות אלו נגעו בכמה
מישורים :הערכת העצמי ,עוצמת הזהות היהודית ,לכידות
התא המשפחתי ויחס הסביבה הלא יהודית .התחושות
היו שונות מאדם לאדם ונגזרו מהרקע השונה של כל
אחד ואחד מהם ,ולכן אפשר ללמוד מהן על המגוון הרחב
של האוכלוסייה היהודית באירופה בתקופת השואה ועל
תגובותיה השונות לרדיפות.
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בתחילת יולי  1941העלה הנער יצחק רודאשבסקי
על הכתב את תחושותיו לאחר היום הראשון שבו ענד
את הטלאים הצהובים על חזהו ועל שכמו ברחובות
וילנה ,עירו:
צרבה אותי פיסת הבד הצהובה הגדולה [ .]...זמן
רב לא יכולתי ללבוש את הטלאי .הרגשתי כאילו
יש לי גיבנת ,כאילו יש לי שני צפרדעים עליי.
התביישתי להיראות איתם ברחוב ,לא מפני שיגלו
כי אני יהודי ,אלא מפני שהדבר כאב לי .התביישתי
בחוסר האונים שלנו – יכסו אותנו מכף רגל ועד
ראש בטלאים ואנחנו לא נוכל לעשות כלום .כאב
לי מפני שלא ראיתי שום מוצא1 .
במובאה קצרה זו מיומנו ,רודאשבסקי בן ה14-
מביע בעיקר את הבושה העמוקה ואת חוסר האונים
לנוכח הצו שנכפה על היהודים .בולטת מכולן
תחושת הצריבה הגופנית כביכול שרודאשבסקי חש
ושמבטאת את כאבו ואת צערו .לאחר יותר משנתיים
שבהן נשא את סימני הזיהוי המשפילים ,והוא בן ,16
מת הנער בפונאר ,גיא ההריגה שנרצחו בו מרבית
יהודי וילנה ,באוקטובר .1943
גם היום הטלאי הצהוב הוא אחד הסמלים הבולטים
של תקופת השואה .אפילו במבט לאחור ולנוכח
הידיעה מה היה גורלם המר של היהודים – הנישול,
הגטאות ,הגירושים ,בורות הירי ,מחנות ההשמדה
והריכוז וצעדות המוות – עדויות וספרי זיכרונות
מספרים שהוראת הסימון הייתה אחת הגזרות הקשות
ביותר שניחתו על ראשי היהודים באירופה 2 .הסימון
כשלעצמו לא נטל מהיהודים מאום (אף להפך) ,לא
תבע קרבנות או הסב כאב גופני למסומנים ,ובכל
זאת ,כפי שביטא זאת רודאשבסקי ,הסימן נצרב
בנפשם של רבים .בעזרת יומנים שכתבו יהודים
בתקופת השואה ,מאמר זה יעסוק בפנים שונות
של תופעת הסימון ובשאלה מה הפך גזרה זו לאחד
משיאי הרדיפות וההשפלה שסבלו היהודים מידי
הנאצים בימות השואה.
ליומנים שנכתבו בתקופת השואה חשיבות מכרעת
בחקר התקופה ובהוראתה משום שהיא תיעדה
את המאורעות בזמן התרחשותם .היומנים פותחים
צוהר לתחושות האותנטיות של האדם המסומן
בקרב החברה שחי בה בזמן המאורעות; קשה
יותר לשחזר תחושות אלו מתוך ספרי זיכרונות
וביוגרפיות שנכתבו לאחר המאורעות .זאת ועוד,
לעיתים קרובות נצבעים הכתבים המאוחרים בצבעה
של ידיעת הסוף :המידע על ההשמדה ההמונית ועל
התלאות הרבות שעברו היהודים עשוי להשפיע על
ההסתכלות על האירועים שקדמו להן .במאמר זה

יצחק רודאשבסקי ואביו אליהו .וילנה 1938

הסימון כשלעצמו לא נטל מהיהודים מאום
(אף להפך) ,לא תבע קרבנות או הסב כאב
גופני למסומנים ,ובכל זאת ,כפי שביטא
זאת רודאשבסקי ,הסימן נצרב בנפשם של
רבים
היומנים משמשים מקור להבנת יחסם של הכותבים
לסימונם שלהם ,לסימון החברה היהודית ככלל
ולהשפעות הסימון על היחסים בינם ובין שכניהם
הלא יהודים .עם זאת יש לקרוא טקסטים מסוג זה
קריאה ביקורתית ולהתחשב במגבלות של סוגה זו.
נושא הסימון של היהודים משיק לנושאים רבים
שניתן להעמיק בהם .מאמר זה יפתח ברקע
ההיסטורי של סימון היהודים בתקופת השואה ולאחר
מכן יעסוק בהיבטים של התופעה :תגובות היהודים
לסימונם ,בעיקר תחושת הבושה; השפעת הסימון
על הזהות היהודית ועל התא המשפחתי; המומרים
שהיו בשולי החברה היהודית והשפעת הסימון על
היחסים ביניהם ובין הקהילה היהודית; הפרשנות
של היהודים לתגובות האוכלוסייה המקומית לסימון,
ובתוך כך תופעות של הזדהות ושותפות גורל של לא
יהודים עם היהודים המסומנים.
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הרקע ההיסטורי
פקודות סימון היהודים באירופה ניתנו במרבית
הארצות שנמצאו תחת הכיבוש הנאצי .עם זאת
הפקודות נבדלו זו מזו במועד מתן הצו ,בצורתו
ובגודלו של הסימון ובגיל שממנו חויבו היהודים
לשאת את הסימן .כמו כן בכל מקום נשאו היהודים
את הסימן במשך פרק זמן שונה.

צו הסימון הראשון הוטל בעיר הפולנית וולוצלאווק
כבר ב 25-ספטמבר  ,1939והשני בלודז' ב18-
בנובמבר .שתי הערים היו בשטח פולין שסופח לרייך
(ורטלנד) .ב 23-בנובמבר  1939התפרסמה "תקנה
בדבר סימון היהודים בגנרלגוברנמן" ,ובה נקבע כי
בשטחים אלו בני עשר שנים ומעלה חייבים "לשאת
על השרוול הימני של הלבוש ובבגד העליון סרט לבן
עם מגן דוד" 3 .אלו היו התקנות הראשונות מסוגן
לסימון יהודים ,והן הועתקו באופנים שונים כמעט
לכל השטחים שבהם החזיק הרייך השלישי בשנות
קיומו ,לפרקי זמן שונים ועל פי הנסיבות בכל מקום
ומקום.
בארצות המערב ובמזרח אירופה החל הסימון לקראת
הגירושים ,בד בבד עם האצת "הפתרון הסופי".
בארצות המערב היה הסימון כרוך בהכנות לשלב
השילוחים להשמדה .הוא נחשב "צעד נוסף בדרך
לפתרון הבעיה היהודית בכל השטחים הכבושים
במערב" ,כפי שכתב הלמוט קנוכן ,מפקד האס-דה
וסיפ"ו בצרפת הכבושה ובבלגיה במכתב למשרדו של
אייכמן עם ההחלטה על הסימון בארצות אלו במרץ
 .1942כך ,בעוד בפולין ניחתה תקנת הסימון על

בני משפחה יהודית עונדים טלאי צהוב ,וולוצלאבק ,פולין

היהודים פחות מחודשיים לאחר שכבש אותה הצבא
הגרמני ,בשטחי הרייך (גרמניה ואוסטריה) נקבעה
תקנה דומה רק כשנתיים לאחר מכן ,בספטמבר
 ,1941לקראת תחילת גירוש היהודים משטח הרייך.
בארצות המערביות הסמוכות הולנד ,בלגיה וצרפת
הוטלו הצווים רק כשבעה חודשים לאחר סימון יהודי
הרייך ,שנתיים לאחר שגרמניה כבשה אותן ,באביב
4 .1942

בארצות המערב ובמזרח אירופה החל
הסימון לקראת הגירושים ,בד בבד עם
האצת "הפתרון הסופי" .בארצות המערב
היה הסימון כרוך בהכנות לשלב השילוחים
להשמדה
לא בכל מקום היה הסימון פרי יוזמתם של הגרמנים
– חלק מן המדינות ששיתפו פעולה עם גרמניה,
כקרואטיה ,הונגריה ובולגריה ,חקקו ביוזמתן חוקים
שחייבו את היהודים לשאת סימן מזהה .גם ברומניה
היה הסימון פרי של יוזמות מקומיות – באזורים
שונים ובערים שונות צוו יהודים לשאת סימן במשך
פרקי זמן משתנים ובתאריכים שונים בקיץ ,1941
ואילו באזורים אחרים כלל לא נשאו היהודים סימן
מזהה.

טלאי לסימון יהודים שהיה
שייך לוולסטה מילנוביץ
רוזנברג מהעיר ואראז'ידין,
קרואטיה

טלאי צהוב לסימון יהודים שהיה שייך
לסופי (צופיה) לנגר לבית אשר ,מהעיר
כרונינגן ,הולנד
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היו גם מדינות תחת הכיבוש הנאצי שבהן לא הונהג
סימון כלל .בצרפת של משטר וישי נתקלו הגרמנים
בהתנגדות השלטון לצעד זה ,ואכן בדרום צרפת
לא הונהגה נשיאת טלאי כל עוד משטר וישי היה
קיים .באלג'יריה הגדיל לעשות המושל הכללי והורה
לתפור ליהודי המושבה סרטי זרוע ועליהם טלאי
צהוב .רק נחיתת בעלות הברית בצפון אפריקה כמה
ימים לאחר מכן סיכלה זאת .בדנמרק ,בשל "מדיניות
המשא ומתן" שניהלה המדינה עם השלטונות
הנאציים לאחר כניעתה ובשל עמדתה התקיפה של

ממשלת דנמרק בסוגיית היחס ליהודים ,לא ננקטו
צעדים לסימון היהודים מעולם .גם באיטליה לא יצא
צו לסימון היהודים.
גם צבעו וצורתו של הסימון השתנו ממקום למקום.
כך לדוגמה בגנרלגוברנמן נשאו היהודים סרטים
לבנים על שרוול יד ימין ,ואילו במחוז ורטלנד,
שסופח לגרמניה ,נשאו היהודים טלאי צהוב על
חזם ועל גבם לאחר כחודש שבו נצטוו לשאת סרט
שרוול צהוב 5 .סימון דומה הונהג ביולי ובאוגוסט
 1941בחלק משטחי ברית המועצות שנכבשו במבצע
ברברוסה .בארצות מערב אירופה (גרמניה ,הולנד,
צרפת ובלגיה) הונהגה נשיאת טלאי צהוב על שמאל
החזה ,ובו המילה "יהודי" בשפת המקום או האות ,J
מגיל שש .סימון דומה הונהג בהונגריה וברומניה.
בבולגריה הונהגה נשיאת כפתור צהוב בצורת מגן
דוד 6 .הבחירה בצבע הצהוב דווקא לסימון במרבית
האזורים מקורה כנראה באמצעי הזיהוי של היהודים
בימי הביניים בצבע הצהוב.

סימן זיהוי ליהודים לנשיאה על הזרוע מהעיר טשבינה ,פולין

יש לציין שכמעט בכל המדינות באירופה שבהן
הונהג סימון ,בצד הסימון הרשמי הונהגו גם סוגי
סימון חלופיים שלא נקבעו בתקנות אך צמחו באופן
מקומי .ברוב המדינות חומרת הענישה למי שלא נשא
את הסימון השתנתה והתגברה בתקופת המלחמה.
בוורשה למשל בתחילה מי שנמצא ללא סרט היה
נענש במכות ,לאחר מכן הוטלו קנסות כספיים או
עונשי מאסר לפרקי זמן שונים ,ולבסוף אף נגזר עליו
עונש מוות.
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כיצד הגיבו היהודים לפקודות הסימון? הלן בר,
צעירה שחייתה בפריז ,מתארת ביומנה שתי תגובות
מנוגדות שמוצאות הדים ביומנים אחרים" :אצל
גברת ז'ורדן [ ]...שוחחנו על עניין התג .באותו
הרגע החלטתי שלא אענוד אותו .זו הייתה בעיני
תועבה והפגנת צייתנות לחוקים של הגרמנים"7 .
נראה אפוא כי בר החליטה שלא לשאת את הטלאי,
וזאת לא מתוך הדחקה או התעלמות ,אלא כמעשה
של עמידה ומחאה נגד ההוראה המפלה .אך השורה
הבאה ביומנה של בר חושפת כי זו הייתה רק אחת
התגובות ששקלה באותו היום ממש" :הערב שוב
השתנה הכל :זו פחדנות בעיני לא לענוד אותו [את
הטלאי] ,פחדנות כלפי מי שכן יענדו .אלא שאם
אענוד אותו ,אני רוצה להיות כל הזמן מאוד אלגנטית
ולשאת את ראשי בגאון ,שהאנשים יראו מה זה .אני
רוצה לעשות את הדבר הכי אמיץ .והערב אני חושבת
שהדבר הכי אמיץ הוא לענוד אותו .אבל לאן זה יוביל
אותנו?"  8בקטע זה בר מתארת מניע נוסף לענידת
הטלאי :הזדהות ושותפות גורל עם הציבור היהודי
המסומן .הסממנים הגשמיים של ההליכה "בגאון" –
נשיאת הראש ,זקיפת הקומה ,ההליכה ה"אלגנטית"
שבר מתארת – כולם מנוגדים למאפיינים המוחשיים
והמוכרים של הבושה ומביעים חיפוש מזור לתחושה זו.

הטלאי בווילנה" :עכשיו לפנות בוקר .אני מביט דרך
החלון .אני מגלה את היהודים הווילנאים הראשונים
עם הטלאים .ראיתי בכאב איך הביטו אחריהם9 ."...
רודאשבסקי מיטיב לתאר את המבט שהפנו עוברי
אורח אל היהודים המסומנים ברחוב .המבט של
האחר הוא שעורר את הבושה .רודאשבסקי עצמו
מביט ביהודים המסומנים ,וכפי שהוא מעיד ,הדבר
הסב לו כאב – הוא עצמו מבייש אותם במבטו.
בעיתון שהוציא בגטו לודז' ,מן המצר ,צייר גם
ישראל דב איצינגר את הבוקר הראשון בעירו שבו
נשאו היהודים את הטלאי .בתחילה חששו היהודים
לצאת לרחוב ,אך לאחר זמן מה ,באופן טבעי ,לא
נותרה להם עוד ברירה:
השכמנו בבוקר השכם ,הצצנו מבעד לחלונות
לראות את היהודי הראשון שילך ב'חותמו' והנה
עד שעה  10לא ראינו איש .האם היהודים בתור
מחאה עזה לא יצאו ביום הראשון החוצה?
אפשר הדבר ואפשר! [ – ]...הלא שמענו כי כמה
החליטו להישאר בבית ולא לצאת החוצה בשום
אופן ,אבל בשעה העשירית ראינו מרחוק היהודי
הראשון ,נושא סמל ,שהלך – ואות הקלון מלפניו
ומאחריו 10 .הולך הוא שחוח ,ראשו מורד לארץ.
וכאשר הלך האחד ,מיד יצא השני ,השלישי,
הרביעי וכן הלאה יצאו יהודים ראשם לארץ11 .

הבושה שעורר הסימון היא הרגש הבולט ביותר
ביומנים .בהמשך לקטע הפותח את המאמר ,כך תיאר
רודאשבסקי ביומנו את היום הראשון של נשיאת

ראוי לתשומת לב מיוחדת ההסבר שאיצינגר מציע
להימנעות מהיציאה לרחוב ביום הראשון :מחאה
יהודית על ענידת הטלאי .ככל הידוע ,אין בנמצא
תיעוד על מחאה מאורגנת כזו .סביר יותר להניח ,כפי

תגובות היהודים לסימון

הבושה

גטו לודז' ,מראה רחוב
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שאיצינגר כותב בעצמו ,כי היהודים המסומנים חשו
בושה עמוקה כל כך וחששו מן הצפוי ,עד שרבים
מהם נמנעו מלצאת .לא זו בלבד ,אלא שאף בצאתם
לרחוב אמרה הליכתם בושה .הניסיון המשותף
לרודאשבסקי ולאיצינגר לראות מתוך הבית ,מבעד
לחלון ,יהודים שכבר נושאים את הטלאי מעיד על
פחד מן היציאה לרחוב ועל רצון לשככו על ידי צפיית
התגובות האפשריות או מציאת "שותפים לצרה"12 .

השפעת הסימון על המשפחה ועל
תפיסת הזהות היהודית
הלינה נלקן ,נערה שחייתה בקרקוב ,כתבה גם היא
ביומנה על התגובות הראשונות בסביבתה לפקודת
הסימון .הרקע התרבותי והחברתי שלה משתקף
הן בתיאורה את הפקודה הן בתגובה של הסובבים
אותה:

גירוש יהודי גטו קרקוב1942 ,

נלקן מספרת כי "הצו המחריד" היה נקודת מפנה
ביחסה שלה וביחסו של אביה לזהותו היהודית
שעד אז ,כפי שמתברר ,לא הייתה מרכזית בחייהם.

הגרמנים פרסמו צו מחריד מאוד .מעתה והלאה כל היהודים חייבים ללבוש סרט
זרוע לבן עם מגן דוד כחול על הזרוע הימנית .דוד היה המלך הגדול ביותר של
היהודים ,וכוכב ציון היה פעם סמל לניצחון – היום הוא סמל לבוז.
הגרמנים פרסמו צו מחריד מאוד .מעתה והלאה
כל היהודים חייבים ללבוש סרט זרוע לבן עם
מגן דוד כחול על הזרוע הימנית .דוד היה המלך
הגדול ביותר של היהודים ,וכוכב ציון היה פעם
סמל לניצחון – היום הוא סמל לבוז .ועכשיו האם
מישהו יכול להתרכז בחוקי הכבידה של ניוטון?
אחת הבנות בקבוצה שלנו ,אנקה ,אמרה שהיא
מתביישת ,שהיא לעולם לא תלבש את הסרט
הזה ,שהיא אינה נראית יהודייה .גם אני לא נראית
יהודייה [ ]...בכל זאת ,אני ככל הנראה אלבש את
הסרט .אם כולם חייבים – כולם חייבים .דיברנו על
כך בבית [ ]...אבא אמר שאין טעם להתעלם מכך
שאנו העם הנבחר; היכן אנחנו נולדים ומי אנחנו
בלידתנו – זה לא תלוי בנו .הגרמנים הם שצריכים
להתבייש בסרט ,ולא אנחנו .הוא הולך ללבוש את
מגן הדוד בגאווה .בתגובה חייכה אימא במעט
אירוניה" :מתי נהפכת לכזה יהודי מסור?" אבל
אבא לא התבדח" .אם להיות ממוצא יהודי פירושו
גזר דין מוות ,אמות אני כיהודי .אני לא רוצה גורל
שונה מהגורל של יתר בני עמי" .הוא קם [משולחן
ארוחת הערב] ועזב את החדר .צמרמורות עברו
בעמוד השדרה שלי .גם אימא הרגישה חוסר
נוחות ...הלכתי לעבוד על שיעורי הבית שלי .אבל
איך יכולתי להתרכז בחוקי הכבידה של ניוטון אל
מול החוקים הגרמניים? 13

משפחתה השתייכה למעמד הבינוני-גבוה בקרקוב,
לאינטליגנצייה היהודית ,והייתה פטריוטית פולנית.
בסביבה החברתית של נלקן היו בנות פולניות ובנות
יהודיות שגם בעיניהן לא הייתה חשיבות ליהדותן,
כפי שעולה מדבריה של אנקה הנבוכה בשל נשיאת
הסרט .אין פלא שחומר הלימודים נדחק לשוליים
כאשר נדרשה נלקן להתעמת עם האפשרויות השונות
של יחסה לגזרת הסימון ,ואגב כך גם להבין מהו
מקומה בחברה היהודית ומה עמדתה בין עמדותיהם
של הוריה ושל חברותיה .עוד יש לשים לב להבדלים
בקטע בין תגובות הצעירים לבין תגובות המבוגרים:
המבוגרים ניסו להעניק פשר ומשמעות לסימון,
לעודד את הצעירים ואף לוודא שיישמעו לתקנות,
ואילו הצעירים התחבטו בעניין התגובה הראויה.

המומרים
מעניין לבחון גם את התגובה לסימון של מי שחיו
בשולי החברה היהודית בגטאות או ראו עצמם
נבדלים ממנה – המומרים .עם תחילת הסימון ניכר
עיסוק רב בנושא המומרים בקהילות שונות ,שכן
הסימון העלה אל פני השטח את המתיחות שהייתה
ממילא בין היהודים ובין המומרים.
בגטו ורשה חיו כ 2,000-מומרים .למרבה הצער,
כמעט ואין בנמצא יומנים או עדויות בנות הזמן
של מומרים מן הגטו ,ולכן קשה לגלות את תגובתם
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לסימון במלואה .אך ניתן ללמוד על כך מיומנים
אחרים ומתיעוד תגובתם .בגטו ורשה היו חלק
מן המומרים פטּורים מן הסימון – הם היו רשומים
כפולנים ועל כן ראו עצמם פטורים מחובת סרט
הזרוע למרות שההוראה חלה עליהם בתוקף היותם
יהודים "על פי גזע".
ברחוב לשנו בגטו ורשה עמדה אחת משתי הכנסיות

כהן לאל יחסן הוא ,להיות מעוטף ב'תו החרפה'.
ברובע הארי אין להם מקום כי דינם כדין יהודים;
ולכן הקצה בשבילם הכובש בית-תפלה מיוחד
בתוך חומות הגטו ואמר להם – :גם אלהיכם יהודי
הוא! לכו שניכם אל הגטו! 15
קפלן מתאר את הניגוד שהמומרים שרויים בו בין
הזיהוי הלאומי או הגזעי שלהם כיהודים ובין זהותם
הדתית כנוצרים קתולים .הזהות הכפולה שנכפתה

הבוקר יצאתי יחד עם אמא .שני ילדים ברחוב
הצביעו עלינו ואמרו' :היי ,ראית? יהודי'.
אבל חוץ מזה הכל עבר כרגיל ...בתחנה חיכו
בחור ובחורה ,ראיתי את הבחורה מצביעה
עלי לחבר שלה .אחר כך הם דיברו.

גרמניה ,ילדים גרמנים מחופשים ליהודים נושאי אות קלון

ורשה ,מראה רחוב לשנו ובו כנסיית ''מריה הקדושה'' ששימשה את המומרים שנכלאו בגטו1941 ,

ששימשו את המומרים בגטו .ההיסטוריון עמנואל
רינגלבלום דיווח ביומנו כי בכנסייה זו נערכו תפילות
תחת אבטחה מטעם המשטרה היהודית .עובדה זו
מלמדת על הלך הרוח ברחובות הגטו ביחס לאותם
המומרים .הוא מביא גם אנקדוטה הממחישה
את הזרות של המומרים בקרב החברה היהודית:
"כשנשאלו כמה מומרים למה הם הולכים ענודים
לכנסיה ביום א' ,השיבו כי זה הרגל" 14 .בינואר ,1941
בגטו ,כתב ביומנו חיים אהרון קפלן ,מחנך בעל
תודעה ציונית ורקע מסורתי ,על המומרים ההולכים
לכנסייה זו:
[ ]...התדעו מי המה 'הנוצרים' היראים והחרדים
האלה? לא ,חלילה' ,נוצרים מגזע' ,אלא נוצרים
משומדים ,ילידי הגזע היהודי שנפשם צמאה ל'דת
האהבה' ונשארו בשפלותם הגזעית אף לאחר
הטבילה .זוהי טרגדיה-קומדיה יחידה במינה!
נוצרים 'מסורים בלב ונפש' אל דתם נושאים
את 'תו החרפה' על ימינם ואת הצלב הקדוש
בשמאלם .ולא עוד – אלא אף כומר נמצא להם
שמגזע יהודי הוא ומחויב הוא על פי הדין ,אף כי
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על המומרים מתבטאת כעת ,בשטחי הגטו ,בנשיאת
הסרט היהודי" ,תו החרפה" ,בצד הסממן הדתי,
הצלב .הם מתפללים בכנסייה קתולית בתוך גטו
יהודי ,וכך הסתירה הכפולה של זהותם מתבטאת גם
במקום שבו הם נמצאים וגם בסימון המוצמד לגופם.

יחסה של האוכלוסייה המקומית
ליהודים
בכל מקום שבו הוצאו צווי הסימון ,הם שירתו את
המטרה הברורה של פיקוח חברתי הדוק על האדם
המסומן .לפי ההיסטוריון ראול הילברג ,הסימון
הגביר את הצייתנות של היהודים לחוקי הנאצים:
הסימון הפך את האוכלוסייה המקומית כולה לכוח
שביכולתו לפקח על היהודים ולעקוב אחר מעשיהם,
והיהודים המסומנים ידעו זאת היטב .מאותו הרגע,
יהודי שהלך בכוכב צהוב או בסרט זרוע לא היה יכול
לנהוג בניגוד לחוק ,גם אם קודם לכן העז לעשות זאת,
ומעל ראשם של מי שמיאנו לשאת את הטלאי ריחפה
סכנת ההלשנה 16 .משום כך ליחסה של האוכלוסייה
המקומית אל הסימון הייתה חשיבות רבה.

יש להדגיש כי אין כאן ניסיון לקבוע מה היה טיב
יחסה של האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים
בעקבות הסימון ,אלא להדגים כיצד הצטייר יחס
זה בעיני היהודים .כאן אדון בתגובות האוכלוסייה
המקומית במקומות שונים ובתפיסתם של היהודים
את התגובות כלפיהם ברחובות הערים והעיירות.
בתגובות האוהדות היו תגובות מילוליות ,כברכות
שלום ודברי עידוד ,אך גם מחוות לא מילוליות,
כמנודי ראש ,הסרת כובע לאות ברכה ,פינוי מקומות
ישיבה ברכבות ובאוטובוסים ,נשיאת טלאים עם
כיתובים שונים ועוד .התגובות השליליות היו על
פי רוב גידופים ועלבונות מילוליים ,ואף יריקות
והכאות .נראה שטענתו של ההיסטוריון איאן קרשו
בעניין גרמניה תקפה במרבית המקרים :התגובות היו
אוהדות מזה ומגנות מזה ,אך רובן היו מאופיינות
בשתיקה ו"עמידה מן הצד"17 .
בוורשה דיווח רינגלבלום בשבוע הראשון לנשיאת
הסרט על "קולות אהדה מצד הפולנים ]...[' :הגידו,
לשם מה אתם עונדים את הסרט? הסירו אותו'.
הציבור אינו מחריש [ 18 ."]...אך בד בבד ,מהימים
הראשונים ,דיווח רינגלבלום ביומן גם שפולנים הכו
יהודים נושאי סרטים ברחובות וסיפר על שכמעט
אירע לו עצמו" :היום ,השלושים בחודש ,עבר עליי
יום קשה .בגן הסכסי הבחינה כנופיה של בריונים
פולנים כבני  15–14שעל זרועי סרט .כל עוד רוחי בי
הצלחתי להימלט מידם .הדרך היתה ריקה ,כמעט ולא
היו אנשים" 19 .בסוף השנה הראשונה לנשיאת הטלאי
אפיין רינגלבלום את תגובת הפולנים בחוסר הזדהות
ובחוסר אמפתיה ,ואף בבוז ובשנאה כלפי היהודים.
בפריז עד מהרה התאמתו חששותיה של הלן בר
מנשיאת הטלאי ,והיא נוכחה כי ההליכה ברחובות
העיר נהפכה לחוויה לא פשוטה עבורה .אך נראה כי

תחושותיה היו בעיקר פנימיות ונבעו פחות מיחסם
של האנשים ברחוב כלפיה .כך כתבה לאחר שיצאה
בפעם הראשונה את ביתה נושאת טלאי:
אלוהים ,לא תיארתי לעצמי שזה יהיה קשה כל
כך .הייתי מאוד אמיצה כל היום .הלכתי בראש
מורם והסתכלתי לאנשים בעיניים עד שהם הסבו
את מבטם .אבל זה קשה .חוץ מזה ,רוב האנשים
בכלל לא מסתכלים .הכי קשה זה לפגוש אנשים
אחרים עם טלאי .הבוקר יצאתי יחד עם אמא.
שני ילדים ברחוב הצביעו עלינו ואמרו' :היי,
ראית? יהודי' .אבל חוץ מזה הכל עבר כרגיל...
בתחנה חיכו בחור ובחורה ,ראיתי את הבחורה
מצביעה עלי לחבר שלה .אחר כך הם דיברו .בלי
לחשוב הרמתי את ראשי – תחת השמש הקופחת
– ושמעתי 'זה מבחיל' .באוטובוס הייתה אישה,
כנראה [ maidמשרתת] ,שחייכה אליי כבר קודם

עמנואל רינגלבלום
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כשעלינו ועכשיו הסתובבה שוב ושוב כדי לחייך;
אדון אחד הדור נעץ בי עיניים :לא הצלחתי לנחש
מה משמעותו של המבט הזה אבל הסתכלתי עליו
בגאווה .יצאתי שוב לסורבון; במטרו חייכה אליי
עוד אישה אחת מפשוטי העם .זה העלה דמעות
בעיני ,אני לא יודעת למה20 .
התגובות שבר מתארת נעו בעיקר בין אדישות

נשים יהודיות ברחוב עונדות טלאי צהוב ,פריז

לאמפתיה ,אך לא היו תגובות עוינות ,להוציא את
הילדים שאף תגובתם לא ביטאה שנאה אלא ניכור.
גם בהמשך תיעדה בר ביומנה רק את ההתרשמויות
שלה עצמה ,ובהן תגובות רבות של זרים גמורים
שהיא נתקלה בהם ברחובות .חלק מן האנשים היו
אדיבים ,חלק מהם הביעו השתתפות והזדהות ,חלק
מהם נעצו מבטים ,התלחששו והצביעו על הבחורה
הנושאת טלאי ,ומעטים התייחסו אליה בגסות רוח.
נראה שהיא חשה כי מרבית המגיבים עמדו לימינם
של היהודים ומאסו בהוראה החדשה ,והיא הוקירה
את תגובותיהם המעודדות של הזרים לה .אולם
היה חשוב לה לא פחות לציין את מי שלא הגיבו,
על פי ניסיונה הקצר ,כי הם היו הרוב .נראה כי אכן
היעדר התגובה היה התגובה הרווחת ביותר בקרב
האוכלוסייה ,כפי שניתן לומר על צעדי הרדיפות
ככלל.

ההזדהות ושותפות הגורל
ביומנים מתועדים גם לא יהודים שסימנו את עצמם
מתוך הזדהות עם היהודים .בכך הם ביקשו לעשות
שימוש בהיבט החזותי הבולט של הסימון כדי
להביע תמיכה ביהודים או התרסה כלפי השלטונות
וטשטוש הגבולות בין יהודים ללא יהודים שניסו
הנאצים לקבוע .בפריז תועדו צרפתים רבים ,בעיקר
סטודנטים ,שנשאו טלאי ,ככל הנראה ממניעים
פוליטיים ומחאתיים .הם הפגינו בעיקר בימים
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הראשונים של החלת הפקודה ,כפי שמדווח גם
ז'אק ביילינקי ,עיתונאי יהודי שחי ופעל בפריז:
"מדברים על הפגנת סטודנטים ביום ראשון ברובע
הלטיני ,הפגנת תמיכה ביהודים .מסתבר שמלאי של
סמלי מגן-דוד נעלם באחת מתחנות המשטרה ,מה
שאפשר לסטודנטים לענוד טלאים צהובים במהלך
ההפגנה" 21 .אולם בעקבות ההפגנות נקטו השלטונות
צעדים מחמירים כנגד לא יהודים שנשאו טלאי צהוב
בכלל וכנגד לא יהודים שהשתתפו בהן בפרט .אכן
חלק מהמפגינים וממי שנשאו טלאי שילמו על כך
בחירותם ונכלאו במחנה המעבר דרנסי .ביילינקי
מוסיף ומדווח על כמה מקרים נוספים כאלו ,והם
מוצאים אישוש גם במכתבה של הנערה לוסיין
רוטגולד לאביה הכלוא בדרנסי" :אבא יקר שלי []...
אתה יודע ,בעניין הטלאי הצהוב זה היה מדהים ואני
נשבעת לך שאני מאוד שמחה ,ובפריז אנשים לובשים
טלאים כמונו ,אבל באמצע כתוב 'סווינג' או 'ליצן'
[ 22 ."]...מכיוון שהנאצים רדפו את המוחים הללו,
הוחלפה נשיאת הטלאי במחוות תמיכה מסוכנות
פחות ,כמה מהן נזכרו לעיל :ניד ראש ,הסרת כובע
ופינוי מקום בחשמליות ליהודים נושאי טלאי.

בהקשר מקומי של קהילה מסוימת או אזור מסוים.
הסימון כמעט ואינו עומד בפני עצמו הן מעל במות
אקדמיות הן בהוראת השואה בבתי ספר.
עם זאת נושא הסימון מהווה ללומדים הזדמנות
להתעמק בכמה נושאים מהותיים של השואה ,בלי
להעמיק בהשמדה עצמה .משום כך ,בין היתר,
הנושא אף עשוי להתאים למגוון רחב למדי של גילים.
הסימון השפיע על היחיד משום שהוא סומן באופן
ישיר ואילץ אותו להתמודד עם הקשיים הכרוכים
בכך ,התמודדות אישית ויום-יומית .הרקע האישי
השונה של כל אדם – הגיל ,המוצא ,המגדר ,אופי
הזהות היהודית ,ניסיון החיים ,האישיות ועוד – הוליד
התמודדויות שונות עם התופעה ,ובכך הוא פותח לנו
צוהר הן לתגובות לסימון עצמו הן לאופייה המורכב
של החברה היהודית בתקופת השואה .לימוד נושא
הסימון פותח צוהר גם לקבוצות ייחודיות שסומנו
בקרב הציבור היהודי ,דוגמת המומרים שנידונו
במאמר זה .נוסף על כך ,בשל היקפה הגאוגרפי
הרחב של תופעת הסימון ,לימודה חושף לפני
הלומדים קהילות מגוונות.
נושא מהותי לסימון שעולה מן המאמר הוא הסביבה

תערוכה ביום הזכרון לשואה ולגבורה ,14/04/1991 ,לנינגרד

הלא יהודית .הסימון מזמן היכרות עם האוכלוסייה
המקומית שבקרבה חיו יהודי אירופה עד תקופת
השואה ובמידה רבה גם בשואה ,נושא שעל פי רוב
אינו נידון די צורכו במסגרת הוראת השואה בבתי
הספר .הטקסטים השונים פורסים מגוון תגובות
של האוכלוסייה המקומית ,באופן שעשוי לסמל את
התגובות המגוונות לאירועים שונים בשואה.

סיכום וחשיבות הוראת נושא הסימון
הניסיון לרדת לשורשה של תופעת סימון היהודים
לא יהיה שלם ללא ההתבוננות בחוויות האישיות
של היהודים המסומנים עצמם .באמצעות היומנים
ניתן להבין טוב יותר את תחושות היהודים עת הלכו
ברחובות הערים כאשר הם נושאים טלאי צהוב
או סרט זרוע ,נתונים לחסדיהם או לשבטיהם של
העוברים ושבים .עוד היומנים מלמדים כי הסימון
שימש ליהודים מעין נייר לקמוס לבחינת יחסה של
האוכלוסייה המקומית כלפיהם בתקופת הרדיפות.
בשל אופיו הבולט של הסימון ובשל התפוצה הרחבה
של התופעה במדינות שכבשו הנאצים ,ניתן למצוא
מגוון רחב של כותבים ושל תגובות לסימון .מגוון זה
מאפשר היכרות עם פנים שונות של החברה היהודית
באירופה בתקופת השואה ועם יחסיה המורכבים
והמגוונים עם האוכלוסייה המקומית ומציב את
סיפורו של היחיד כמפתח להבנת התופעה רחבת
ההיקף.
בימינו ,צורתו של הטלאי הצהוב נוכחת בתמונות,
בכרזות ,בטקסי זיכרון ובכריכות ספרים העוסקים
בשואה ובזיכרונה ,ואף בשימושים פוליטיים.
אף שנושא הסימון אינו נפקד גם בספרי לימוד
ובמחקרים על השואה ,על פי רוב הוא נידון במסגרת
הכללית של רדיפת היהודים על ידי הנאצים או
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הארות פדגוגיות
למאמרה של עיינה ששון

במאמרה עיינה ששון דנה בתופעת המומרים .ויקטור קלמפרר היה אינטלקטואל יהודי-גרמני שהתנצר ונשא
לאישה גרמנייה לא יהודייה .הוא היה חוקר ומרצה לשפות רומאניות ועיתונאי ונודע במידה רבה בזכות היומנים
שכתב .לפני קריאת קטעים מיומנו ,שאלו את התלמידים שאלה מקדימה:

כיצד קיבלו יהודי גרמניה שנותרו בה את צו הסימון שניתן בגרמניה במחצית
השנייה של שנת ?1941
 ,15בספטמבר [ ]1941יום שני:
הסרט היהודי שלבש צורה של מגן דוד ,ייכנס לתוקפו ב 19-בספטמבר .נוסף על כך האיסור לצאת מתחום
העיר .גברת קריידל פרצה בדמעות ,לגברת פוס היו מחושי לב .פרידהיים אמר שזו המכה הקשה ביותר
עד כה ,קשה יותר ממסירת הנכסים .אני עצמי מרגיש הרוס ,איני יכול לשוב לעשתונותי .אווה ,שמיטיבה
עכשיו ללכת ,רוצה להסיר ממני את כל הסידורים ,אני רוצה לצאת מהבית רק בחשכה לכמה דקות( .וכשיהיו
שלג וקרח? אולי עד אז ייעשה הציבור אדיש ,או [ ?che so ioאיטלקית :מה אני יודע?]) העיתון מנמק:
אחרי שהצבא התוודע דרך הבולשביזם לאכזריותו וכו' של היהודי ,יש לשלול מהיהודים כאן כל אפשרות
של הסוואה ,כדי לחסוך מבני העם כל מגע עמם -- .הסיבה האמיתית :פחד מביקורת יהודית ,מפני שהמצב
במזרח גרוע ,או לפחות לא מתקדם.
[]...
 17בספטמבר ,יום רביעי
[]...
האם בוכה אצלנו ,אומרת שהיא לא רוצה לחיות עוד ,יש
התרחשות יומיומית בבית היהודים :גברת קריידל ֵ
לנחם אותהָ .ק ַטכֶ ן שרה חשה בלבה .סצנות דומות בין אווה וביני .אנחנו מחליפים בינינו את התפקידים.
המנחם אומר תמיד דברים שהוא עצמו אינו מאמין בהם ומתעודד מדבריו שלו לכמה שעות .מאז המגן דוד,
שעתיד להיכנס לתוקפו ביום שישי 19 ,בספטמבר ,המצב גרוע ביותר .הגישה משתנה תדיר אצל כולם,
גם אצלי :אצא החוצה [ proprioעצמאי] וגאה  --אסתגר בבית ולא אצא ממנו עוד .אווה רוצה להיות
לי "שאבס גוי" עד כמה שאפשר .כמה זמן תחזיק מעמד? במקרה הטוב עד הכפור הראשון .לפעמים היא
איתנה (מנגנת הרבה) ,לפעמים מדוכאת ביותר.
ויקטור קלמפרר ,יומנים –  ,1945–1933תל אביב  ,2005עמ' 261–260
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לאחר הקריאה הפנו את תשומת לב התלמידים לכך שצו הסימון בגרמניה ניתן לאחר כיבוש פולין והפלישה
לברית המועצות.

כיצד קלמפרר קושר בין כיבוש השטחים במזרח לגזרת הטלאי בגרמניה?
ששון מסבירה כי הרקע והאישיות המשתנים מאדם לאדם משפיעים על גישת
היהודי לסימונו ,ואילו קלמפרר מדווח כי הגישה משתנה תדיר בקרב הפרט עצמו.
כיצד תסבירו זאת?
במאמרה ששון כותבת על היהודים המומרים בגטאות .כיצד בא לידי ביטוי העימות עם הזהות היהודית של
היהודי הגרמני המומר וסביבתו בתקופת השואה בקטעים שקראתם? במה נבדלת חוויית נשיאת הטלאי
מחווייתם של היהודים המומרים בגטאות?
קלרה אשר פינקהוף ,סופרת וניצולה ילידת הולנד אשר שניים מששת ילדיה ניספו בשואה ,מתארת בספר
זיכרונותיה את השינוי ביחס ליהודים המסומנים:
לאט-לאט חנק אותנו המיצר .לאט-לאט נתגלו חורים בכיתה; מקומות ריקים של בנות ,שעוד אתמול ישבו על
הספסל ובחשכת הלילה נתפסו .מילוי רשימת הנעדרות הפך לעינוי.
כוכב היהודים הצהוב הודבק עלינו :עוד לא הבינונו מה פירושו ,ילדים הלכו ברחוב בגאווה על הקישוט החדש
הזה .בימים הראשונים בירכו אותנו האנשים הלא-יהודיים לשלום ,בהבעת כבוד לפני אות-הכבוד הצהוב ,שהיה
כתוב בו באותיות עבריות כביכול" :יהודי" .בחשמלית ויתרו הנוסעים על מקומותיהם למען יהודים .אך כעבור
זמן קצר התרבו הכוכבים יותר מדי מלהראות להם אותות של כבוד .התרגלו הבריות ,התרגלו .והחשמלית היתה
אסורה ליהודים ,והספסלים בגנים העירוניים היו אסורים ליהודים ,והגנים העירוניים עצמם ,היו ירוקים ויעודים
לנופש ,ולכן :מי יקום עוד ביראת כבוד לפני כוכב היהודים הצהוב?
קלרה אשר-פינקהוף ,רקדנית בלי רגלים ,תל אביב  ,1971עמ' 116
במאמרה ששון מתארת את תגובת תושבי פריז לטלאי לפי יומנה של הלן בר – בין אדישות לאמפתיה.
כיצד אשר-פינקהוף מתארת את יחס התושבים לנושאי הטלאי על ציר הזמן? השוו
בין אופי התיאור של בר לאופי התיאור של אשר-פינקהוף .הפנו את תשומת לב התלמידים להבדלים בין כתיבה
בזמן אמת (בר) ובין כתיבה מנקודת מבט (פינקהוף) .הצביעו על האופי המעובד והמרוסן של כתיבת זיכרון עבר
לעומת גולמיותה של הכתיבה ביומן.
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ילדים ובני נוער יהודים והטלאי הצהוב

מה חשבו ילדים יהודים על
נשיאת הטלאי הצהוב?
ורנה בוזר

ההיסטוריונית ורנה בוזר בחרה לבדוק את תגובותיהם ואת
תחושותיהם של ילדים ,בתקופת השואה ,לגזרת סימון
היהודים .היא מבחינה בין מקומות שבהם גזרת הסימון
הייתה יריית הפתיחה של רדיפת היהודים ,כמו בפולין,
לבין מקומות שבהם היא הייתה אחד האקורדים האחרונים
לרדיפה ,כמו בגרמניה .שם כבר סבלו הילדים היהודים
משנים רבות של הדרה והשפלה ,והחובה לשאת טלאי
צהוב על הבגד לא עוררה בהם תגובה מיוחדת .עם זאת
היא מדגישה שבכל המקומות הושפעו תגובות הילדים
לגזרת הסימון מהתחושות שהעבירו להם הוריהם.
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"אנחנו כבר מכירים את מהלך האירועים ,את העובדות
הנפשעות ,את סוגי הרצח ,מעדויות של מבוגרים"1 .
אלה מילותיה של ההיסטוריונית הניצולה מוורשה
גניה זילקס 2 ,מתוך פרסום מהתקופה שלאחר תום
המלחמה על הצורך לברור ולשמר עדויות של ילדים
על השואה .הן נכונות לאירועים רבים בשואה .יש
מחקרים על חוויותיהם של ילדים במחנות או בגטאות
ופרסומים המבוססים על טקסטים אוטוביוגרפיים
של מי שהיו ילדים בשואה ושרדו .ילדים שונים
עברו חוויות שונות ,אך כולם הושפעו השפעה ניכרת
מאירועים שהיו תלויים במקום המסוים שבו חי כל
ילד ,במועד תחילת ההתנכלות מצד הגרמנים או
משתפי הפעולה ובמדיניות הכיבוש המסוימת של
הגרמנים נגד היהודים .עדויות ומקורות משניים,
מסמכי אגו וביוגרפיות של ניצולים יהודים שהיו
ילדים בשואה חושפים מגוון רחב של תגובות
אנושיות של ילדים לסימונם בטלאי הצהוב .מגוון
התחושות והתגובות ,אסטרטגיות ההישרדות ודרכי
ההסתגלות לזוועות היו פחד ,התמרדות ,הסתרה של
הטלאי ועוד.

על פי המקום ומדיניות הכיבוש שננקטה בו ,הטלאי
הצהוב סימן את תחילתה או את סופה של החקיקה
הגרמנית נגד היהודים .בלא תלות בשאלה מתי היה
עליהם לשאת את הטלאי ,לפי ההחרפה המתמדת של
המדיניות נגד היהודים ,היה ברור שהם נידונו למוות.
סימונם של נשים ,גברים וילדים יהודים במרחבים
ציבוריים באירופה הכבושה נעשה בשלבים .הוא
התחיל בפולין מייד לאחר פלישת גרמניה .הילדים
הראשונים שסומנו ,מספטמבר  ,1939היו יהודים
פולנים בני שש ומעלה .הצעד הזה נעשה בצל אירועי

בכל מקום שעבדתי בו ענדתי את הכוכב
היהודי .ובגלל הטלאי ,בכל מקום שאני
וחבריי הגענו אליו ,אנשים ידעו מה אנחנו –
"יהודים מלוכלכים"

 ,Lithuania ,Kovnoשני ילדים נושאי טלאי צהוב בגטו ,מימין -אברהם רוזנטל ,בן חמש ,ואחיו עמנואל רוזנטל ,בן שנתיים
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כיבוש המדינה והמדיניות הגזענית נגד היהודים.
לעומת זאת סימונם של ילדים יהודים בגרמניה
ובאוסטריה המסופחת התחיל בספטמבר ,1941
בשלב האחרון שלפני תחילת הגירושים ההמוניים
שבהם הם נשלחו למותם .בהמשך הסימון היה גם
הצעד שקדם לגירושם של ילדים בקרואטיה ,בסרביה
ובלטוויה .מיולי  1941נאלצו ילדים בלוקסמבורג
לשאת סרט צהוב על הזרוע .לאחר מכן ,באוקטובר
באותה השנה ,הם נדרשו לשאת טלאי בצורת כוכב.
בשלבים שונים של השואה הייתה למסגרת הזמן
השונה השפעה מכרעת על עדויותיהם של ילדים או
של בני נוער ניצולים ולכן גם על הידע שלנו כיום על
ילדים שנשאו את הטלאי הצהוב .עדויות או מסמכים
אוטוביוגרפיים של מי שהיו ילדים בתקופה זו
שופכים אור על תגובותיהם ועל השאלות והרגשות
שהתעוררו בקרבם ועוזרים להבין את המשמעות
שהייתה לנשיאת הטלאי הצהוב בעיניהם.

זיכרונות סביב נשיאת הטלאי הצהוב
שלא כמו בגרמניה או באוסטריה ,עבור ילדים בפולין
החובה לענוד את הטלאי הצהוב – בצד מגוון רחב
של חוקים אנטי-יהודיים אחרים – חוללה שינוי מהיר,
אלים ובלתי צפוי של חייהם .היינריך ֵד ֵמ ֵרר ,שנולד
בסוסנוביץ' באזור שנקרא "הרצועה המזרחית"
(  ,)Oststreifenהיה רק בן תשע כשנאלץ לשאת את
הטלאי" .קרה משהו רע מאוד .ממחר ,כל היהודים,
גם אני ,חייבים לשאת כוכב צהוב על הבגדים .מדוע?
מה עשינו שמתייחסים אלינו כך? אנחנו כמו כל אחד
אחר .אימי תפרה כוכב צהוב על כל החליפות שלי
ואסרה עליי לצאת למחרת לרחובות בלי הכוכב .אני
לא מאמין שהגרמנים דרשו זאת .הגרמנים שפגשתי
עד עתה לא היו כאלה .אני חושב על פרנצל או על
החיילים הגרמנים ,כולם היו כל כך טובים כלפיי"3 .
את הילדים שחיו בגרמניה וילדים באוסטריה
ובפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה הטריד הצעד
המשפיל הזה מספטמבר  ,1941שבעה שבועות לפני
תחילת הגירוש למחנות הריכוז וההשמדה במזרח
אירופה .הם זוכרים שהסימון היה רק אחד מצעדי
השפלה אחרים שננקטו נגד היהודים ושהם סבלו
מאיומים ומאפליה מ( 1933-ואפילו קודם לכן) .רות
קליגר ,שגרה בווינה ,סיפרה בזיכרונותיה:
עוד לפני כוכב היהודים כל דבר שעולה על
הדעת כבר היה סגור בפני היהודים ,אסור ,בלתי
נגיש .בכל המקומות ,יהודים וכלבים היו בלתי
רצויים [ …] .רוב האנשים בינינו שנשאו את כוכב
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היהודים חשבו שהיינו צריכים לשאת אותו כבר
זמן רב לפני כן ]… [ .זאת מפני שהדרת היהודים
כבר הייתה בעיצומה עוד לפני ספטמבר .1941
איני יכולה לומר שנשאתי אותו בחוסר רצון .הוא
נראה מתאים לנסיבות .אם כבר ,אז כבר4 .
אנה פרנק ,שהיגרה להולנד בשנת  1934עם
משפחתה ,כתבה ביומנה:
במאי  1940בא הקץ לזמנים הטובים [ …] ואז
החלו הצרות שלנו ,היהודים .גזרה רדפה גזרה
והחופש שלנו הוגבל מאוד .יהודים חייבים לענוד
טלאי צהוב; היהודים חייבים למסור את האופניים
שלהם; אסור ליהודים לנסוע בחשמלית; אסור
ליהודים לנסוע במכוניות ,גם לא פרטיות; היהודים
רשאים לערוך קניות רק בשעות ;17:00–15:00
ליהודים מותר להסתפר רק אצל ספר יהודי;
אסור ליהודים לצאת לרחוב מהשעה  20:00בערב
עד השעה  6:00בבוקר; אסור ליהודים לבקר
בתיאטרון ,בקולנוע או במקומות בידור אחרים;
אסור ליהודים להיכנס לברכות שחייה ,וגם לא
למגרשי טניס או לכל מתקן ספורט אחר; אסור
ליהודים לעסוק בחתירה; אסור ליהודים לעסוק
בספורט כלשהו במקום ציבורי; אסור ליהודים
לשבת בגינה שלהם אחרי שמונה בערב ,וגם לא
בגינות של מכרים; אסור ליהודים לבקר בבתים
של נוצרים; יהודים חייבים ללכת לבתי ספר
יהודיים ,וכיוצא באלה .כך התנהלו חיינו ,מלאים
באיסורים5 .

 ,Yugoslavia ,Zagrebילדים יהודים עונדי טלאי צהוב עם מגן
דוד1942 ,

 ,Germanyתעודת זהות של אליזבת יקוב ,בצד שמאל מודפסת האות ''  ''Jולשמה נוסף השם ''שרה'' ,הונפקה ב06.03.1939-

גרהרד משקובסקי תיאר את סימון היהודים כך:
לא הייתה בעצם שום חירות ליהודים .היינו חייבים
לענוד את כוכב היהודים [ …] כשיצאנו מהבית
[ …] .זה היה זמן מסוכן מאוד לכל היהודים שעדיין
היו בגרמניה ]… [ .הייתי אז בן  ,13בדיוק בגיל בר
מצווה [ …] .מ 23-ביולי  ,1938כל היהודים מעל
גיל  15היו צריכים להגיש בקשה ל,Kennkarte -
תעודת זהות .היה צריך לשאת אותה תמיד .היו
בה הסימון ( Jיהודי) וחותמת צלב הקרס (הסמל
של היטלר) ולא היה אפשר ללכת בלעדיה לשום
מקום .כסימן נוסף לכך שאדם הוא יהודי ,מ17-
באוגוסט  ,1938בדרכון של כל היהודים הופיע
השם "שרה" אם היה שייך לאישה יהודייה או
"ישראל" אם היה שייך לגבר .לא הייתה ברירה.
שרה וישראל היו מאז חלק משמותיהם של כל
היהודים למשך עוד הרבה שנים .בהמשך אותה
השנה ,ב 5-באוקטובר ,נוספה  Jגדולה ואדומה
לדרכון של כל יהודי .על דלת הכניסה לדירה
שלנו ,כמו בכל בניין בבעלות יהודית או שגרו בו
יהודים ,היה כוכב יהודי גדול ולבן .זה היה סימן
לכך שגרו שם יהודים ]… [ .בכל מקום שעבדתי
בו ענדתי את הכוכב היהודי .ובגלל הטלאי ,בכל

מקום שאני וחבריי הגענו אליו ,אנשים ידעו מה
אנחנו – "יהודים מלוכלכים" [ …] .ברחובות היה
אסור ליהודים ללכת על המדרכות .לפעמים
הסתכנתי והסתרתי את הטלאי מאחורי משהו,
אבל זה היה מסוכן ,במיוחד ברכבת .לעיתים
קרובות היה  ,Razziaביקורת זיהוי6 .
נראה שסימון היהודים בגרמניה ,ובמיוחד של הילדים
היהודים ,לא היה נקודת מפנה בחיי היום-יום שלהם
ולא רגע של שיא בחקיקה האנטי-יהודית הכללית
במדינה נגד ילדים ובני נוער .הם התרגלו עוד קודם
לכן להפליה ולהדרה חברתית ,ובאופן טרגי נאלצו
להפנים שהם חדלו להיות אזרחי גרמניה ונהפכו
לזרים במולדתם .ייתכן שתחושות וחוויות אלו חוללו
בחייהם שינוי עמוק יותר מאשר הטלאי עצמו.
עד קיץ  ,1941אז התחילו השלטונות בגרמניה
להפסיק את המאמצים לגרום ליהודים להגר אל מחוץ
לגרמניה ,יותר מ 18,000-ילדים ובני נוער כבר עזבו
את המדינה .ילדים נשלחו בKindertransports -
לאנגליה ,לשוודיה ולארצות אחרות ,ו"עליית הנוער"
הצליחה להעביר ילדים לארץ ישראל המנדטורית.
חוקי הגירה נוקשים במדינות אחרות באירופה ומעבר
לים פגעו בהצלחת המאמצים של השנים הקודמות
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לשלוח קטינים אל מחוץ לגרמניה .בספטמבר ,1941
כאשר הורו השלטונות הנאציים ליהודים לשאת את
הטלאי הצהוב ,הייתה האוכלוסייה היהודית שנותרה
בגרמניה שרויה בעוני ובייאוש .משפחות נהרסו ,בני
משפחה הופרדו זה מזה ,ובחיי היום-יום שלטו הרעב
וההדרה המוחלטת מהחברה הסובבת .בריחה וסיוע
מ"המוסד לעלייה ב'" היו הסיכוי האחרון להימלט.
כשהחלו הגירושים ההמוניים מגרמניה באוקטובר
 ,1941כבר לא נותרו בה הרבה ילדים יהודים .מי
שעדיין נותרו בה כבר היו בעיצומו של תהליך הסימון
העצמי בטלאי ,ההדרה מהסביבה החברתית והדחייה
על ידי מי שבעבר היו ידידים ושכנים.

הדרת הילדים היהודים מן הסביבה
החברתית בגרמניה הנאצית
עד פברואר  1945נחקקו  962חוקים וצווים נגד
האוכלוסייה היהודית ברייך הגרמני .רק מעטים מהם
כוונו במיוחד נגד ילדים ,אך מובן שילדים נפגעו
גם מחוקים מפלים אחרים ,ובהם החוקים שסימנו
אותם בטלאי הצהוב .כל החוקים והצווים האלה היו
"חלק ממדיניות מכוונת של השפלה פסיכולוגית
ודיכוי פיזי" 7 .לדוגמה ,עוד לפני הפרעות ברמה
המנהל העירוני
הלאומית ,כבר בשנת  ,1938התחיל ִ
בברלין לסמן ספסלים בצהוב ולהצמיד להם את
השלט "ליהודים בלבד" .צעד כזה ננקט גם במגרשי
משחקים לילדים 8 .ההדרה החברתית השפיעה על
ילדים במיוחד מפני שהיא שללה מהם חלק חשוב
מחינוכם .ילדים מפתחים קשרים עם ילדים אחרים
ועם מורים ומחנכים ולומדים להיות חלק מהקהילה.
התחומים השונים שבהם מתרחש התהליך הזה –
גן הילדים ,מגרשי משחקים ,חיי המשפחה וכיוצא
באלה – קשורים זה לזה ומהווים מכלול מורכב.
ההרחקה מסביבות אלו ושלילת יכולתם של הילדים
לקיים קשר עימן היו מעין עושק של חלק מילדותם.

"החוויה היום-יומית של הטרדות על ידי
חברים לכיתה וילדים לא יהודים שהיו
כביכול חבריהם גרמה לקריסת עולמם
החברתי".

 ,Germany ,Munichמסמך של ארגון הקהילות היהודיות
העוסק בהוראות השלטון לענוד טלאי צהוב ולהודיע על
יהודים שעזבו את עריהם09.04.1942 ,
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אפשר לומר שהחוויה היום-יומית של הטרדות על
ידי חברים לכיתה וילדים לא יהודים שהיו כביכול
חבריהם גרמה לקריסת עולמם החברתי .ילד אחד
אמר על העובדה שלפתע נאסר עליו לשחק עם
חבריו הטובים ביותר" :זה פגע בי הכי קשה ,זה היה
הרבה יותר גרוע מהעניין עם הכוכב שאימי בדיוק
סיפרה לי עליו" 9 .אבל מכיוון שהמבוגרים היו חסרי
ישע והתמודדו עם בעיות והחלטות משלהם באשר
לעתיד הבלתי נודע ,נאלצו ילדים רבים להתמודד עם
המציאות הזאת בעצמם .היינריך דמרר נזכר:
העולם בתוכי התמוטט .אני כבר לא מבין שום
דבר .כשהלכתי הבוקר לבית הספר כרגיל ,אני
וכמה ילדים אחרים נשלחנו הביתה .יהודים כבר
לא רשאים לבוא לבית הספר ,אמרו לנו .הסתכלנו
זה בזה ,ואז פתאום הבטנו בכוכבים על הבגדים
שלנו והלכנו בשקט הביתה ]…[ .כמה שרציתי
להיפטר מהכוכב הארור ההוא ולהישאר בכיתה
עם האחרים .יכלו להיות לנו המורים הכי גרועים

ונושאי הלימוד הכי גרועים – לא היה לי אכפת.
רע להיות דחוי .בפינת רחוב עמדו כמה ילדים
ולעגו לי והעליבו אותי בגלל הכוכב .התמלאתי
זעם .קרעתי את הכוכב ורצתי הביתה בבכי10 .
עדויות של ניצולים יהודים מגרמניה מלמדות
שתהליך ההפרדה התחיל כבר בשנת  ,1933אף
על פי שאז עדיין לא נעשו צעדים אלו ביוזמת
המדינה .בשל הטרדות יום-יומיות ,תקיפות בבית
הספר או לאחר הלימודים וחברויות שנקטעו,
לפתע הודרו ילדים ובני נוער מסביבתם החברתית
ונדחקו למרחב הפרטי .עבור ילדים יהודים בית
הספר בגרמניה הנאצית היה עולם מלא סכנות,
והורים ניסו לגונן על ילדיהם ושלחו אותם לבתי
ספר יהודיים בכל מקום שהיה ניתן לעשות זאת.
אך הילדים שבו ונפגעו מצעדים חדשים של
המשטר .לדברי וולף גרונר ,בשנת  1934עיריית
ברלין כבר לא התירה לילדים יהודים ללמוד בגני
ילדים אריים עירוניים ופרטיים .הם חשו חסרי
אונים ומרי נפש ,ובראיונות או בזיכרונות שכתבו
לאחר המלחמה הדגישו שהיה עליהם להתמודד
עם התחושה ש"כבר אינם רצויים" ועם האילוץ
לעזוב את מולדתם .ממאי  1933עד סוף שנת
 1937צנח מספר הילדים היהודים שלמדו בבתי
ספר ציבוריים בגרמניה מ 12,746-ל .2,122-מספר
הילדים היהודים שלמדו בבתי ספר יהודיים בסוף
פרק הזמן הזה הגיע ל ,8,845-לעומת  2,000בלבד
בשנת  11 .1933לבסוף ,מייד לאחר הפרעות של
נובמבר  ,1938אולצו כל הילדים היהודים לעזוב
את בתי הספר הציבוריים .לאחר הפרעות של
 1938נקבע ש"לימוד ילדים יהודים ולא יהודים
בבניין אחד לא ייתכן עוד .בתי ספר יהודיים
פרטיים לא יקבלו עוד מימון מכספי המדינה"12 .
בנובמבר " 1940המשרד המרכזי ליהודים במשרד
העבודה כבר גייס יהודים מברלין שהיו בתוכניות
הכשרה ,גם ילדים בני פחות משש עשרה,
ושלח אותם לעבודה בכפייה .הצעירים שנשלחו
לעבודה הועסקו שלא על פי תקנות ההגנה על
עובדים קטינים" 13 .נשיאת הטלאי הצהוב נעשתה
חובה רק בשנת  ,1941אולם קדמו לה שנים של
הפליה.

מאבק יום-יומי בהדרה
ילדים יהודים באירופה התאמצו ככל יכולתם
להישאר בחברת הילדים האחרים.
ישבתי היום בפינה כל היום וחשבתי .מהרחוב
הדהדו צעקות הילדים ששיחקו כדורגל בכיכר

"חוסר המודעות של ילדים ,במיוחד ילדים
צעירים ,לא אפשר להם להבין את מלוא
ממדי הרדיפה ,וככל שהוריהם או מבוגרים
אחרים שהם היו תלויים בהם היו חזקים
יותר בתגובותיהם ,הם נסכו בהם יותר אומץ
להפר את חובת הסימון".
שלנו כאילו שום דבר לא קרה [ …] .במפעל הישן
פגשתי את פרנצל .בהתחלה הסתכלנו סביב כדי
לוודא שאף אחד אחר לא נמצא ,ואז שוב שיחקנו
יחד .הוא אמר לי להסיר את הכוכב ,אז הסרתי
אותו .בימים הראשונים אימי נזפה בי כשחזרתי
הביתה ופעם אחר פעם תפרה לי את הכוכב
בחזרה .אבל בסוף היא רק ציידה אותי בסיכת
ביטחון ,וכאשר הייתי הרחק מהבית ,וחשבתי
שאיש אינו רואה ,הסרתי אותו .החיים נמשכו .אם
ילדים מהרחוב השכן לא היו מציקים לי ומעליבים
אותי לפעמים ברחוב בתור יהודי ,אולי לפעמים
אפילו לא הייתי חושב על זה .אבל מכיוון שהפצע
הזה מעולם לא הספיק להחלים לגמרי ,הוא נפתח
שוב ושוב14 .
כפי שניתן לראות ,ההדרה החברתית הייתה
במקרה זה גרועה עוד יותר מהסימון בטלאי
הצהוב .אסתר בז'רנו ,אז ילדה יהודייה צעירה,
אמרה שאותה לא הטרידו בכל יום ושנשיאת
הטלאי הצהוב לא הייתה נעימה מפני שגרמה לכך
שיותר אנשים נמנעו מלפגוש אותה .אך עבורה
הטלאי הצהוב עצמו לא היה שינוי משמעותי
מפני שכבר שנים קודם לכן היא סבלה מההצקות.
ילדים בהונגריה היו האחרונים שנדרשו לשאת את
הטלאי הצהובָ .מנִ י ַמנְ ֵדל ,שהיה בן שמונה בשנת
 ,1944סיפר בריאיון למוזאון השואה בארצות
הברית שלא הבין את משמעות הסימון עבורו.
הוא שם לב שכל המבוגרים נשאו אותו" :בעיניי
זה היה נהדר .עכשיו גם אני כמו כל המבוגרים.
להם היה כוכב צהוב ,ולי יש כוכב צהוב .זה כאילו
הפך אותי לילד גדול בבריכה קטנה .לא ידעתי
שזה מבזה"15 .
ילדים ובני נוער יהודים תיעדו ביומנים ,בראיונות
לאחר המלחמה ובמגוון מסמכים אוטוביוגרפיים
אחרים את מגוון התגובות והדרכים להימנע
מנשיאת הטלאי הצהוב .לתגובות ההורים הייתה
השפעה מכרעת על ילדיהם ועל החלטתם לשאת
אותו .לדוגמה ,הני ברנר ,בת למשפחה נודעת
שחיה בתקופה ההיא בדרזדן ,זכרה שאימה

בשביל הזיכרון  //גיליון מס'  // 36חשון תשפ"א  //אוקטובר ] 29 [ 2020

התביישה ,לא רצתה לצאת עוד מהבית וגזרה
על עצמה בידוד .אבל בשל תגובתו של אביה –
שלא כמו אימה "התהלך זקוף קומה" – היא למדה
לשאת את הטלאי במידה מסוימת של גאווה.
לֹוטה קלמנס ,לעומת זאת ,זה היה
בעיני לִ יזֵ ֶ
"נורא" ,בשל אי-הידיעה מה עתיד לקרות בהמשך.
שלא כמו אביה ,היא לא רצתה להמשיך להיראות
מחוץ לבית עם הטלאי .ארתור פֹונְ ַדנְ ְס ִקי סיפר
שכשלא נשאו טלאי ,הילדים היו צריכים להיזהר
שלא לפגוש את האחראי על התחזוקה בבניין.
לדעתי ,אף על פי שגם ילדים חשו בושה וזעם,
נראה שהם גם נמנעו לפעמים מנשיאת הטלאי.
מצד אחד הם נאלצו לפנות למרחבים יהודיים
בלבד ,ומצד אחר הגבולות שנכפו על היהודים
היו במקרים רבים הרבה יותר גמישים עבור
ילדים ,כפי שמראות הדוגמאות שלעיל .חוסר
המודעות של ילדים ,במיוחד ילדים צעירים ,לא
אפשר להם להבין את מלוא ממדי הרדיפה ,וככל
שהוריהם או מבוגרים אחרים שהם היו תלויים
בהם היו חזקים יותר בתגובותיהם ,הם נסכו בהם
יותר אומץ להפר את חובת הסימון.

 ,Liepzig, Germanyתצלום קבוצתי של תלמידי שמינית1942 ,

סיכום
מובן שבמסגרת מאמר זה לא ניתן לבחון בחינה
מקיפה את תגובותיהם של ילדים ובני נוער לחובה
לשאת את הטלאי הצהוב .דיון מעמיק יותר יצטרך
להתמקד במיוחד באירועים כפי שהם נראו מבעד
לעיניהם של ילדים ,ומחקר כזה התחיל רק בעת
האחרונה 16 .בפרט ,התגובות של ילדים לנשיאת טלאי
בבתי ספר עדיין נעדרים מהמחקר על השואה.
ההיבטים והצלקות הרגשיים שנותרו בילדים לאחר
ששרדו בגטאות ובמחנות ומצאו ביטחון וחירות
נשארו עימם כל חייהם .מי שהצליחו להימלט ולהגר
לארצות אחרות סבלו במשך כל חייהם מהשפעת
האירועים האלה ,לרבות "אשמת הניצולים" על כך
שהם עצמם שרדו ואילו בני משפחה ,חברים ,אהובים,
ילדים ובני זוג לא נשארו בחיים .רציחתם של כ1.5-
מיליון ילדים בשואה לא התחילה רק בסימונם בטלאי
הצהוב .הרדיפות וההצקות התחילו כבר בשנת .1933
עושק ילדותם משום שבעיני גרמניה הנאצית הם היו
"חסרי תועלת ועם פוטנציאל להיות סכנה"  17השפיע
על חייהם גם כשהיו מבוגרים .הם נאלצו להתבגר
במהירות בלי שהבינו את מלוא ממדי האירועים .את
"הבדידות והדיכאון"  18שהיו מנת חלקם בתקופה
ההיא נוכל להבין כיום רק אם נצליח להבין יותר
לעומק מה היה פירושה של ילדות בימי השואה.

 ,Poland ,Lodzילד יהודי מהגטו עם טלאי צהוב

 ,Poland ,Warsawילד מוכר סרטי יד ברחוב
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הארות פדגוגיות
למאמרה של ורנה בוזר

במאמרה ורנה בוזר מראה את נקודת המבט של הילדים על גזרת הטלאי הצהוב .לפני קריאת המאמר ,קטעי
יומנים ועדויות בקשו מהתלמידים לשער:

כיצד קיבלו ילדים יהודים את סימון היהודים בטלאי הצהוב על בגדיהם? מה
הבינו על משמעות הסימון? כיצד התייחסו הלא יהודים ליהודים שנשאו טלאי
צהוב? מהם ההבדלים בין תגובות הילדים הלא יהודים ובין תגובות המבוגרים הלא
יהודים?

טלאי צהוב על מלבושיהם ,דבר-מה פגום מצוי בהם ,כמו מאכל תפל ללא מלח .לפעמים מנסה אני לתהות מתי
התחלנו לתפוס ,ולקבל זאת כמובן מאליו ,כי מכאן ואילך היהודים הם יצורים ירודים מסוג ד' או ה' ,ועליהם
לקבל כדין טבעי את ההתייחסות המשפילה כלפיהם מצד הגרמנים והליטאים כאחד .השינוי התרחש מהר
למדי והביא לאיזו חלוקת תפקידים סמויה ,מוסכמת לכאורה ,בין שני הצדדים ,זה לדכא וזה להישפל .בהדרגה,
ככיפופו של גזע עץ צעיר הרכינו היהודים את ראשם ,וסימני ההתנגדות הלכו וחדלו.
שלום אילתי ,לחצות את הנהר ,ירושלים  ,1999עמ' 38–37

כדי להעשיר את הדיון ,ניתן להשתמש בעדויות שבוזר מביאה במאמר ולהעמיק בשאלה זו:

האם ניסיון החיים הקצר של הילדים הקל או הקשה עליהם לקבל את הגזרה?
מהם ההבדלים בין חברת ילדים ובין חברת מבוגרים מבחינת תגובות הסביבה הלא
יהודית לטלאי?
משימת סיכום לתלמידים:

קראו את הקטע המצורף של שלום אילתי מקובנה שבליטא ,ולאור מאמרה של
בוזר ענו :באילו משפטים לדעתכם שימר אילתי את נקודת מבטו של הילד ,ובאילו
משפטים ניכרת נקודת המבט של המבוגר הנזכר בחובה לשאת את הטלאי הצהוב?
ים של שמועות וידיעות הלך וגאה .ידיעות על אשר אירע ליהודים במקומות אחרים ,שמועות על שעשוי
להתרחש אצלנו .בינתיים התבשרנו כי על כל היהודים ,בלא יוצא מן הכלל ,לענוד מעתה תמיד מגן-דוד צהוב,
אחד על החזה משמאל ושני על הגב מימין .הצו כלל מידות מדויקות ואף שרטוט ,שהורה כיצד על הטלאי
להיראות ומאיזה חומרים עליו להיות .לא זו בלבד ,אלא שכעבור ימים אחדים ,בצו נוסף ,חזרו והדגישו כי
על הטלאי להיות מחובר בחוטים ,בתפירת קבע ,וחובה היא שיימצא על כל מערכות הבגדים כולם ,עליונים
כתחתונים .דבר לא נשכח.
תחילה צו ההליכה בשולי הכביש ,כעת חובת הטלאי הצהוב ,ומאוחר יותר הפקודה לעבור לגטו מיוחד –
הדברים נראו כלקוחים ישר מספרי ההיסטוריה של אבא .אמא התיישבה ליד ה"זינגר" ותפרה לכולם טלאים
צהובים .מאז שסיימה קורס גזירה ותפירה הכינה אמא על מכונה זו את כל בגדינו וגם בגדיה שלה .מה רבה
הייתה בזמנו ההתרגשות בבית כשהובאה מכונת התפירה! על סופה אינני יודע – איני זוכר אותה עמנו בגטו.
הימים הראשונים עם מגיני-דוד על הבגדים עברו באי-נוחות רבה ,כאילו אות קין הוצמד אליך .אבל כעבור
זמן התרגלנו אליהם כל-כך עד שבהביטי מבעד לגדר על עוברים-ושבים בעבר השני חש הייתי ,כי בהעדר
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 ,Poland ,Warsawשלט ''הכניסה ליהודים אסורה'' בכניסה
לגן ציבורי

 ,Czechoslovakia ,Theresienstadtכיתת ילדים יהודים לפני
הגירוש לגטו
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מסומנים :מוטיב הסימון
באומנות השואה
מיכל פיינר-רוזנטל וליאת שיבר

במאמר זה חוקרות האומנות מיכל פיינר-רוזנטל וליאת
שיבר בוחנות את הייצוגים השונים של סימון היהודים אצל
ציירים יהודים בתקופת השואה .הם הבינו את המשמעות
של השפה החזותית החדשה בסיווגם של היהודים ונתנו
לכך ביטוי ביצירותיהם ,הן בתיעוד של יחידים הן בתיעוד
קבוצתי הן בתיעוד של בעלי תפקידים .מצד אחד היו
אומנים שדווקא הדגישו את ההיבט האינדיווידואלי
של מושא יצירתם ,בניגוד למטרת הסימון לצבוע את
הקולקטיב היהודי בצבע אחד ,ומצד אחר היו אומנים
ששיקפו את המציאות שבה טושטשה הזהות של הפרט
ונבלעה בקבוצה הנרדפת.
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סימון היהודים בגרמניה הנאצית ובארצות הכבושות
באות קלון עלה בקנה אחד עם מדיניות ההדרה
הגזענית של סימון היהודים ,בידולם מן האוכלוסייה
המקומית והשפלתם .הסמלים שנצטוו היהודים
לשאת על בגדיהם במקומות שונים ברחבי אירופה
נבדלו זה מזה בצורתם ,בצבעם ובמיקומם על
הבגד .גם לאחר כליאת היהודים בגטאות והפרדתם
מהאוכלוסייה לא התבטלו גזרת הסימון וההקפדה
עליה .יהודים שהתרשלו במילוי ההוראות ,שכחו את
האות או נשאו את האות שלא על פי ההוראות היו
צפויים להיענש .סימון היהודים נעשה באמצעים
שונים :סרטי זרוע ,טלאי בצורת כוכב ,סיכות,
קעקועים ועוד1 .
סימון היהודים יצר מעין שפה וסמלים חזותיים
של התייחסות לבני אדם ,מיונם וסיווגם .באומנות
שנוצרה בתקופת השואה אנו יכולים לראות כי
הציירים לא היו אדישים לשפת הסימון החדשה ,והם
מצאו לה ביטוי ביצירותיהם הן בתיעוד המציאות
הן בשפתם האומנותית .במאמר זה נבחן את
ייצוגי סימון היהודים ביצירות אומנות של ציירים
מהתקופה ,ונברר כיצד אמצעי הסימון השונים נטענו
במשמעויות שונות ביצירות.

צבי הירש שיליס ()1987-1909
תושב הגטו עונד טלאי צהוב ,גטו לודז'1942 ,
פחם על נייר |  31.5x27.5ס"מ
תרומת בוריס שצמן ,קופנהאגן

תיעוד היחיד
הגזרות האנטישמיות ,ובכללן תהליך סימונם של
היהודים ובידודם מהחברה ,הותירו את היהודים
מרוחקים מהחיים שהכירו עד אז .בהדרגה הלכה
זהותם האישית ונמחקה .השולטים בגורלם ולעיתים
הם עצמם ראו בהם חסרי חשיבות עצמית שנבלעים
ומתמזגים בקולקטיב היהודי ובקבוצות נרדפי
המשטר הנאצי .תהליך זה מיוצג בעיקר בציורי
דמויות של יחידים הנושאים טלאי צהוב .בולטים
בהם ההתעלמות מזהותם האישית של המצוירים
וזיהוים כיהודים על ידי שימוש במוטיב הסימון
– מאפיין הזהות של היהודי תחת דיכוי .כך למשל
ברישום הפחם תושב הגטו עונד טלאי צהוב שיצר
האומן צבי הירש שיליס בגטו לודז' בשנת ,1942
מצויר גבר בעל פאות וזקן .האומן מדגיש את
מצבו הגופני והנפשי הקשה של המצויר ומעמת
את הצופה עם מבטה הישיר של הדמות .על מעילו
הגדול ,המספק לו הגנה ,בולט טלאי צהוב .זהותו
של המצויר אינה ידועה לנו ,והאומן אינו מספק
מידע שיעזור לגלות מיהו ,מלבד היותו יהודי על ידי
אטריבוטים יהודיים ,ובעיקר הטלאי הצהוב המעיד
עליו שהוא יהודי נרדף .ייצוג אחר הוא ציור השמן
דיוקן אישה שנוצר גם הוא בגטו לודז' ב ,1941-ובו

שרה גליקסמן-פייטלוביץ ()2005-1910
דיוקן אישה ,גטו לודז'1941 ,
שמן על בד |  77.5x58.5ס"מ
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יעקב ליפשיץ ()1945–1903
ילדה בגטו ,גטו קובנה1944-1941 ,
דיות על נייר |  34.6x23.9ס"מ

פאבל פאנטל ()1945–1903
גלגולו של אדם ,גטו טרזין1944 ,
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אסתר לוריא ()1998-1913
נערה עם טלאי צהוב ,גטו קובנה1956/1941 ,
תצריב על נייר |  34.7x51ס"מ

ציירה האומנית שרה גליקסמן-פייטלוביץ אלמונית
קשת יום .טלאי צהוב בצורת כוכב מציץ מתחת
מטפחתה ומעיד עליה שהיא יהודייה .כך גם ברישום
הדיו ילדה בגטו ( )1944-1941של יעקב ליפשיץ
מצוירת ילדה לבושה שמלה קצרה ועל דש שמלתה
טלאי בצורת כוכב .וברישום נערה עם טלאי צהוב
של אסתר לוריא מצוירת נערה הנושאת טלאי על דש
בגדה ועל גבה .במרכז הרישומים האלה צפה דמות
יחידה ,ללא נוף או פרטים אחרים ,ולא ניתן לשייך לה
זמן או מקום .אלמוניות הדמויות וסימונן בטלאי ,כפי
שסומנו יהודי הגטו ,מחזקים את הגדרתה היהודית
ומצמצמים את זהותה האישית.
מוטיב הטלאי חוזר גם בציורו של פאבל פאנטל,
גלגולו של אדם ,שצויר בגטו טרזין בשנת .1944
הציור מתאר באופן סטירי ומר את השינוי המתחולל
במהלך ארבע שנים בדמותו של אסיר בטרנספורט
 .AKטרנספורט זה היה הראשון שהגיע לגטו טרזין,
בערב חג המולד .מאדם שמנמן המצויד בשק
מצרכים בסיסי נותר שלד מהלך ,לבוש סחבות,
המצפה למותו .רק הטלאי הצהוב ,סמל לרדיפתו
בשל יהדותו ,נשאר על כנו .אסיר זה אינו מייצג אדם
מסוים כי אם את התהליך העוברים כל אסיר ואסירה
הנמצאים בגטו טרזין.

התיעוד הקבוצתי
הסימון שנועד לבדל את היהודים מהחברה הכללית
ולסמנם כשונים היה כאמור לפרט איקונוגרפי בשפה
החזותית בקרב האומנים האסירים – מצד אחד
אובדן זהות היחידה ומצד אחר שיוך לקבוצה נרדפת
– היהודים .בציורי קבוצות אסירים אנו יכולים
למצוא את התייחסות האומנים למשבר הזהות של
היהודים – האומנים בוחרים ביודעין להתייחס לזהות
הייחודית של המצוירים או להציגם כגוש אחד מוגדר
על ידי סימונם כקבוצה נרדפת .ברישום משנת ,1942
בבית התמחוי של אסתר לוריא ,אומנית אסירה בגטו
קובנה שפעלה עם ההנהגה היהודית בפרויקט תיעוד
החיים בגטו ,מצוירת קבוצת דמויות העומדות בגבן
לצופה ,פניהן מוסתרות ,ועל גב מלבושן טלאי צהוב.
כך ,על ידי ציור הדמויות כחסרות זהות ,כאשר
רק הטלאי בולט על בגדיהן ,לוריא הופכת את כל
הדמויות ליחידה אחת המוגדרת על ידי יהדותן.
ליצירות האומנות שנוצרו בימי השואה יש באופן
טבעי פן תיעודי ,והן משמשות מבחינה זו כתעודה
היסטורית .כך למשל יצירות מגטו קובנה מראות כיצד
נשאו היהודים את הטלאי גם על גבם ואת סרטי הזרוע
השונים .ברבים מהדיוקנאות זהותם של המצוירים

אסתר לוריא ()1998-1913
בבית התמחוי ,גטו קובנה1956/1942 ,
דיו על נייר |  25.5x36.5ס"מ
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פרנטישק מוריץ נאגל ()1944-1889
דרגש אמיל צנטנר במגורי גברים ,גטו טרזין1943 ,
גואש וצבע מים על נייר |  40.3x30.3ס"מ
תרומת משרד החוץ ,באמצעות מר י' דהאן

אינה ידועה והאומן מציג טיפוסים שונים של אנשי
הגטו .אומנים שונים בטרזין עסקו ביצירותיהם
במצבה העגום של האוכלוסייה המבוגרת שהגיעה
לגטו ,בהעברתה באמצעות כלי רכב עם ציוד ואוכל,
בתנאי המחיה הצפופים ובהמתנה הארוכה בשלויזה 2
עד קבלת חדר מגורים .פליקס בלוך למשל מתאר
בצבעי מים את הגעת הטרנספורט .קשישים חסרי
פנים יושבים עם חפציהם ,והן האנשים הן החפצים
מסומנים במספרי הטרנספורט שבו הגיעו .הקשישה
במרכז היצירה יושבת על ערמת חפצים מטושטשת,
ולצווארה קשור תג עם מספר .טשטוש הגבולות בין
הדמויות ובין החפצים המסומנים כמו בני האדם
מבטא את ביקורתו של האומן על היחס אל יהודים
כאל חפצים ,בעקבות חוקי הגזע ,גזרות הנידוי
וגירושם מבתיהם.
בצד האומנים שבחרו לצמצם את זהות המצויר
לזהות של יהודי נרדף ולא לחשוף את זהותו
האישית ,אומנים אחרים בחרו לתעד את האסירים
שחיו איתם בגטו ,תוך שימוש באטריבוטים מחיי
היום-יום .בציוריהם של כמה מאומני טרזין ,כמו לאו
האס ,שרלוטה בורושבה ופרנטישק מוריץ נאגל ,יש
שימוש במספרי טרנספורט הן לתיעוד הן לייצוג
דיכוים וניכורם של אסירי טרזין שסומנו במספרי
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הטרנספורט בתג על צווארם ועל מיטלטליהם.
בציור דרגש אמיל צנטנר במגורי גברים שצייר נאגל
בגטו טרזין בשנת  1943בצבעי גואש שהביא עימו
לגטו ,החדר ריק מאדם אך עמוס בפרטים ובחפצים
אישיים המונחים או תלויים על הדרגשים .אנו רואים
תיקים ,מעילים ,כלי מיטה ואף מברשת שיניים ,ואילו
הדמויות עצמן נעדרות מהתמונה .לכאורה זהות
האסירים המתגוררים בחלל זה אינה ידועה ,אך
באמצעות סימון מספרי הטרנספורט ותוויות הסימון
הברורות על החפצים עלה בידינו להצליב את המידע
עם רשומות האסירים בטרזין וכך לגלות את זהותם
של האסירים המתגוררים בחדר .כך גילינו שמספרי
הטרנספורטים  R115ו Am239-הם מספריהם
של אמיל צנטנר וד"ר אוטו בונדי שגורשו לטרזין
בינואר ואפריל  ;1942ב 1943-הם שולחו לאושוויץ
ושם נרצחו .מספר טרנספורט אחר שמסומן על
אחת המזוודות ,AV97 ,שייך לקארל בונדי שגורש
לטרזין במאי  1942ונפטר כמה ימים לאחר הגעתו,
בגיל שמונים ושש .מחקרנו אפשר להעניק לשלוש
דמויות אנונימיות המיוצגות רק על ידי סימן ומספר,
זהות המגולמת על ידי שם ולעיתים קורות חיים.
הפרדוקס הוא שדווקא הסימון שנועד להגביל את
זהותם של אותם האנשים להיותם אסירים המוגדרים
על ידי מספר אפשר לנו להשיב לקורבנות שואה את
שמותיהם.
מוטיב הסימון מופיע רבות ביצירות של האומנים
שתיעדו את מציאות היום-יום שלהם ושל אסירים
אחרים ,אך היו אומנים שבחרו שלא להביאו
ביצירותיהם .בסדרת דיוקנאות של ראשי ההנהגה
בגטו קובנה שיצרו האומנים אסתר לוריא ויוסף
שלזינגר ,הדמויות מצוירות באופן ריאליסטי וניתן
לזהותן בקלות ,כתמונת פספורט שאינה מגלה את
עובדת היותן אסירים בגטו – הן לבושות בחליפות
ועניבה או במדים ובלי הסימונים שהיו על בגדיהן
באותה עת .סדרה זו היא חלק ממאמץ של
האלטסטנרט לתעד את חיי גטו קובנה ,ומצוירים
בה בין השאר מזכיר האלטסטנרט ד"ר אברהם תורי
ומפקד המשטרה היהודית בגטו מיכאל קופלמן.
ניתן להסיק כי הבחירה להתעלם מקיומם של
הסימונים ולא לתעדם בדיוקן שמטרתו הנצחת
המצוירים היא דווקא לשמור על זהותם האישית
ומעמדם המכובד ולחלצם מהמציאות שבה הם היו
למסומנים ומדוכאים.
לעומת השמטת הטלאי בדיוקנאות ראשי ההנהגה
היהודית בגטו קובנה ,בדיוקן עצמי שצייר שלזינגר
כחלק מסדרה זו ,הוא מציג את עצמו עם טלאי על
דש בגדו .הבחירה של האומנים להציג או להסתיר

את הטלאי בדיוקנאות מעניינת בפני עצמה ומבהירה
את משמעות הטלאי עבור האומן .בבחירה להציג את
עצמו עם טלאי המופיע באופן חלקי ,האומן מדגיש
את מצבו הקיומי ומנציח את היותו אדם נרדף.
לעומתו ראשי ההנהגה היהודית מצוירים בלבוש
מכובד – עניבות ,חליפות ,כובעים ולעיתים מדי
תפקידים – שלא כמו אנשים מדוכאים.
גם בסדרת דיוקנאות של חבריו ביחידת 3 HKP
שצייר אלטר ריטוב בגטו ריגה ,ביקש האומן להנציח
את המצוירים ללא סממני השואה ואף חתם בתאריך
מדויק .אחרי שחרורו חזר ורשם את שמות המצוירים
לפי זיכרונו ואת שעלה בגורלם 4 .דבר דומה נמצא
בסדרת הדיוקנאות של מקס פלאצ'ק מגטו טרזין,
ובה שילב האומן אטריבוטים של המצוירים כמו תווי
נגינה שהלחינו ,בצד התאריך המדויק ,חתימת האומן
וחתימת המצויר.
בדיוקנאות עצמיים אחרים שצוירו בשואה ,נראה
שהסגנון מקבל משקל גדול יותר ונעשה אקספרסיבי
יותר ,כך למשל בדיוקנאות העצמיים של יעקב
ליפשיץ בגטו קובנה ושל יוסף קובנר בגטו לודז'.
אף שבדיוקנאות אלו אין סממנים של השואה ,כמו
הטלאי הצהוב שהציירים חויבו ללבוש באותה עת,
הצבעוניות ומשיכות המכחול מבטאות את מצבם
הנפשי הירוד ואת הקושי הקיומי .ליפשיץ כתב
במניפסט שצירף ליצירותיו שצייר בגטו" :החיים
בגטו שברו אותי עוד יותר ואיני יכול להתעשת []...
אני חי בתקווה שאתעשת ואוכל לשרת שוב את
האמנות [ 5 ."]...ביצירות אלו הדיוקן שימש לא רק
לתיעוד אלא גם לביטוי אומנותי ולהנצחת זהותם
כאומנים.
מלאכת הציור עצמה הייתה אסורה ונעשתה בסתר
במקרים רבים ,אך הציירים לא ויתרו על היצירה משום
שהיא תיעדה את מציאותם וביטאה את רחשי ליבם.
הניסיון ליצור בלי להתפשר על השפה האומנותית
שלהם – ביטוי באמצעות הצבעוניות ,משיכות
המכחול והקומפוזיציה ושימוש במוטיבים מתולדות
האומנות – היה עבורם מאבק לשמירת זהותם
האישית כאומנים כנגד הנאצים שביקשו לשלול את
ייחודיותם 6 .דרך הדיוקן ניתן לבחון את ההתייחסות
של האומנים לזהות האדם המצויר; המצויר הוא
הנושא המרכזי ,ומטרת הדיוקן המסורתי הוא ליצור
ציור ריאליסטי שדרכו ניתן לזהות את האדם המצויר.
זהותו אמנם אינה תמיד ידועה ,במידה רבה מתוך
התלבטות האומן האם לעסוק בזהותו האישית של
המצויר או בזהות היהודית/החדשה בלבד.

ליצירות האומנות שנוצרו בימי השואה
יש באופן טבעי פן תיעודי ,והן משמשות
מבחינה זו כתעודה היסטורית

מוטיב הסימון מופיע רבות ביצירות של
האומנים שתיעדו את מציאות היום-יום
שלהם ושל אסירים אחרים ,אך היו אומנים
שבחרו שלא להביאו ביצירותיהם

יוסף שלזינגר ()1993-1919
דיוקן עצמי ,גטו קובנה1943 ,
דיו על נייר |  10.8x7.8ס"מ
תרומת פנינה ואברהם תורי (אוסף תורי) ,ישראל
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סימון בעלי התפקידים
בעלי התפקידים היהודים בגטאות ובמחנות נדרשו
לשאת סימונים כגון מדים וסרטי זרוע כדי להבדילם
מהאסירים היהודים .תפקידיהם וסימוניהם העניקו
להם מעמד וכוח ברחובות הגטו או המחנה והעניקו
להם זכויות יתר אך גם עוררו ביקורת וכעס מצד
אחיהם היהודים .אין ספק שיצירת מעמדות והעדפת
יהודים מסוימים מאחרים היווה עוד נדבך במדיניות
"הפרד ומשול" שהקלה על הנאצים לפקח על
היהודים ולשלוט בהם ובתוך כך לעורר בקרבם קנאה
וסכסוכים.

בקאפו וכלה באחראי הבלוק .בציור נוסף תיאר גבע
את הטלאי המשולש האדום אותו קיבל בבוכנוולד.
בזיכרונותיו מספר כיצד אחראי הבלוק שלו במחנה
השיג חבילה עם טלאים משולשים אדומים ,שחורים
וירוקים ,המיועדים לאסירים פוליטיים לא יהודים,
וחילק אותם לנערים .חבריו" ,הבנים מהגטו" ,הפכו
כך ל"פולנים ורוסים" אשר חדלו מלדבר ביידיש
ועברו לדבר פולנית ורוסית בלבד ,וגבע עצמו לא
זוהה מאותו רגע כיהודי אלא כאסיר פוליטי -גרמני7 .
הטלאי או סרט הזרוע ,לא רק השפיע על זהותו
ושפתו אלא גם על גורלו במחנה .בחירתו של גבע

אסתר לוריא ()1998-1913
הרץ ,גטו קובנה1943 ,
דיו על נייר |  17.6x11ס"מ

יוסף שלזינגר ()1993-1919
שוטר יהודי בגטו קובנה1940 ,
 9.6x12ס"מ

לאו האס ()1983-1901
חבר משמר הגטו ,גטו טרזין1943 ,
גיר על נייר |  30x22ס"מ
תרומת ד"ר קארל לוינשטיין ,גרמניה

תומס גבע (שטפן כהן) (נ)1929 .
סרטי זרוע1945 ,
עפרון ,עיפרון צבעוני וצבע-מים על נייר |  10x15ס"מ
תרומת האמן

דוגמא לכך ניתן לראות בציור סרטי זרוע שצייר
תומס גבע (שטפן כהן) כחלק מסדרה של שבעים
ותשעה ציורים אותם יצר במחנה העקורים בוכנוולד,
מיד עם שחרורו .בציור מתוארות בסגנון נאיבי
זרועות במדי פסים ,ועל כל אחת מהן סרט זרוע שונה
המייצג את סוגי התפקידים שהיו במחנה אושוויץ,
אליו שולח ב .1943-ציוריו של גבע מספקים לקורא
אינדקס תיעודי של תפקידי האסירים במחנה ,החל
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להתמקד בחלק מציוריו בהבדלים בין הסמלים
מעידה על החשיבות הגבוהה לסימונים במחנות.
ברישום הרץ של אסתר לוריא ,מצויר נער הנושא
סרט זרוע על שרוולו ועליו הכיתוב ״ Eilbote״(שליח).
תפקיד זה היה תפקיד מבוקש מאחר שיהודי הגטו
האמינו שהסרט יציל אותם מן האקציות ,אך התבדו8 .
סרט הזרוע מצויר בדיוק רב ,כך שניתן לזהות את
סוג הסרט ואת תפקידה של הדמות המצוירת ,אך

אישיות הדמות לא ידועה ,כלומר לא יודעים מיהו
האיש המצויר .יש לשער שלוריא ידעה את מי ציירה
אך בחרה ביודעין שלא להתעסק באישיותו אלא
בטיפוס שהוא מייצג ,של נער שליח בגטו.
דוגמה אחרת לדיוקן המייצג תפקיד ואינו חושף את
זהותו של המצויר היא ברישום שוטר יהודי בגטו
קובנה של שלזינגר מ .1940-זהו דיוקן מלא של
שוטר אנונימי ,לבוש במדי המשטרה היהודית ועל
זרועו סרט .ניכר שרישום פשוט וזריז זה אינו דיוקן
אישי של אדם מסוים אלא של שוטר טיפוסי אשר
מדיו ,כובעו והסרט על שרוולו מעידים על תפקידו.
השוטר מצויר במלואו ואין לזהותו ,כנראה בשל
בחירתו של האומן לייצג תפקיד שנוצר בגטו ולאו
דווקא את האדם המסוים הממלא את התפקיד.
בסדרת דיוקנאות שהתבקש לאו האס לצייר עבור
ה( Ghettowach -אנשי משמר הגטו בטרזין) הוא
מציג את חבר משמר הגטו בטרזין עם סמלי המשמר
– כובע שעליו רשום  , GWועל הדש סיכה של משמר
הגטו .חתימתו של האס בתחתית הדיוקן ,מתייחסת
לצורת הסיכה המזכירה אזני ארנב והוא מוסיף אזני
ארנב לחתימתו "  "Leoוכך מצד אחד לועג לסימן
"המכובד" של חברי המשמר וגם מתייחס לשמו
"האס" שפירושו ארנב .הוא מקצין את תווי פניו של
השוטר ,ואפו הארוך של המצויר מתכתב עם מצחיית

הכובע .בדיוקן יוסף קלאבר ,סגן ראש מחלקת
שירותי הביטחון בטרזין ,האיש מצויר ללא מדי שוטר
אך מראהו מכובד ,שיערו מסורק ,והוא לבוש בז'קט
ועניבה .בפינת הדף הוסיף האס רישום זעיר נוסף
של קלאבר במדי צבא מימי שירותו במלחמת העולם
הראשונה .את הסדרה הזאת הזמינו אנשי המשמר,
וברבים מהדיוקנאות חתמו המצוירים ליד חתימת
האומן.
האומן פאבל פאנטל בחר להשתמש בסימוני אנשי
המשמר שעוררו מחלוקת בשל יחסם לאחיהם
היהודים באופן שונה כשהוא מעביר ביקורת על אנשי
משמר הגטו .ביצירה מהימים הקשים של שירותי
ביטחון ,בסגנון קריקטוריסטי ,פאנטל מציג את יוסף
קלאבר הכלוא בכלא הגטו בעקבות הרשעתו בהפרת
חוקי המחנה ,בעישון ובהלוואת כספים .קלאבר
לבוש מדי אסיר ,לראשו כובע משמר הגטו ,ועל מדיו
סיכת משמר הגטו עם האותיות  .GWמצדו האחר של
הגדר עומדת דמות שומר לבוש במדי המשמר ,על
דש בגדו טלאי מגן דוד עם האות  ,Jעליו סימן שאלה
ולידו שלוש דמויות של גברים האומרים" :מאוד מוזר
לראות את הסוהרים בכלוב" .דמות נוספת עומדת
מחוץ לגדר ועושה "פרצוף" לעבר האסירים ,ולידה
כתוב" :עלינו דיווחתם ,אותנו כופפתם ,ועתה יושבים
לבדם" .היצירה הביקורתית הזאת ביקשה "לנקום"
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באותם בעלי תפקידים בעלי הזכויות ,שמתוקף
תפקידם פגעו ביהודים האחרים .בהדגשת הסימון
ביקרו האומנים את בעלי התפקידים בהיררכיה
שיצרו הנאצים.

סיכום

לאו האס ()1983-1901
דיוקן יוסף קלאבר ,גטו טרזין1943 ,
גיר ודיו על נייר |  30x22ס"מ
תרומת ד"ר קארל לוינשטיין ,גרמניה

הסימון שכפה המשטר הטוטליטרי הנאצי
כאסטרטגיה של המדיניות הגזענית וכטקטיקה של
הדרה ,סלקציה ,כליאה ולבסוף גם השמדה מצא
למרבה הפרדוקס ביטוי גם בשיח של הקורבנות
עצמם .אומנים רבים שיצרו בגטאות ובמחנות
השתמשו בסימון היהודים בצורותיו השונות
בתיאוריהם התיעודיים וביצירות האומנות .הסימון
נהפך לשפה חזותית בהתמודדות עם משבר הזהות
של היהודים בתקופת השואה ואף שימש דרך ייצוג
בעיני האומן והמתבונן כביטוי בעל מבע עז לבידול,
להשפלה ולטשטוש מכוון של זהות אינדיבידואלית
וקבוצתית שנכפו על ידי המשטר הנאצי .הסימון
הקולקטיבי בתקופת השואה הגביר את אובדן הזהות.

משמעותו הייתה שכל אדם יהודי הוא קודם כול
"יהודי" :נרדף ומנושל ממעמדו בחברה ,וגורלו נתון
לחלוטין לחסדי המדכא .עם זאת ,בהיפוך המטרה
המקורית ,הציירים השתמשו בסימון באופן שניכס
זהות חלופית ליהודים ובמקרים מסוימים הזהות הזו
התבססה על התפקידים החדשים שנוצרו במחנות
ובגטאות.
בדיוקנאות שהצגנו ראינו מצד אחד שהסימון הוא
אמצעי להציג תיעוד שמשקף את המציאות ואת
מראות הגטו והמחנה ,ומצד אחר האומנים ביקשו
לבטא את משבר הזהות שעובר על היהודים.
המשבר של היהודים מתבטא באומנות השואה על
ידי ציור היהודים המסומנים ללא פרטי זיהוי אישיים

של המצוירים אלא עם סימונם כקבוצת נרדפים
שזהותם האישית טושטשה או נמחקה לחלוטין.
בדיוקנאות ביקשו האומנים גם לבטא את זהותם
האינדיווידואלית של היהודים ובכך הסתירו את
הסימון ואת פרטי הזיהוי .ואילו בציורים אחרים
היו דמויות אנונימיות המישירות את מבטן לצופה
אך זהותן מוגדרת על ידי הסימון בלבד .המגמה
הייתה אפוא כפולה ואולי אף סותרת :מצד אחד
זו הייתה אומנות חתרנית שהשיבה ליחידים את
זהותם האישית והתקוממה נגד הקולקטיביות שכפו
הגרמנים ,ומצד אחר היא הדגישה את הפיכת היחיד
לנטול זהות אישית שנכנע לחלוטין לזהות שהעניק
לו הסימון.
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ד"ר לזר אפשטיין ,רופא יהודי יליד  ,1888היה אדם
רב פעלים :מנהל מחלקת התברואה במשרד הבריאות
בליטא ,חבר מועצת עיריית שוולי (  ,)Siauliaiיועץ
בעיריית קובנה וחבר בכיר במפלגה הסוציאל-
דמוקרטית הליטאית .עוד הוא עסק בהוראה
באוניברסיטת קובנה ,כתב ספרי לימוד ברפואה ואף
הקים בשלהי שנות ה 20-קרן למאבק במגפות .בגטו
וילנה ניהל את מדור התברואה האפידמיולוגי שפעל
תחת מחלקת הבריאות של היודנרט .הוא מילא
את תפקידו ברמת מקצועיות גבוהה ובסטנדרטים
קפדניים של שמירה על הניקיון בחוצות הגטו ובבתיו.
כל אלה וניסיונו העשיר סייעו לבלימת התפשטות
מגפות ומחלות מידבקות בגטו.
עם פלישת הגרמנים לליטא ביוני  1941הותקפה
האוכלוסייה היהודית בהתפרצות אלימה של רצח
וביזה מצד לאומנים ליטאים בחסות הגרמנים .גברים
יהודים נחטפו ברחובות ומתוך בתיהם בתואנה כי הם
נחוצים לעבודה ,אך למעשה נלקחו ליערות פונאר
ושם נרצחו .את הגזרות שהטילו הכובשים הגרמנים
על האוכלוסייה היהודית מייד לאחר הכיבוש ואת
חטיפתם של יהודים תיאר אפשטיין ביומנו" :מפקדת
השדה (הגרמנית) כבר מפרסמת פקודה שעל היהודים
לענוד טלאי צהוב .בהתחלה היו הטלאים עגולים
ועליהם האות  ,Jולאחר מכן בצורת מגן דוד שגודלו
קבוע .אסור ליהודים ללכת על המדרכות אלא על
הכביש .נאסר עליהם גם ללכת ברחובות אחרי השעה
שש בערב .עכשיו כבר מתחילים לחטוף לעבודה לא
רק מהרחובות אלא גם מהבתים .החוטפים הליטאים
פורצים לדירות לא רק בימים כי אם גם בלילות
ובבקרים .בהתחלה לוקחים לעבודה עד הערב ,הן
נשים והן גברים ,אבל מיד אחר כך כבר לוקחים ולא
מחזירים [( "]...עמ' .)33
גטו וילנה הוקם בתחילת ספטמבר  1941באזור צפוף
ונטול תשתית תברואה סבירה ,ללא חימום או זרימת
מים נאותה .בקיץ  ,1941עוד לפני הכניסה לגטו ,נרצחו
כ 10,000-מיהודי וילנה ויותר מ 46,000-הנותרים
הצטופפו בשני רבעים של הגטו .בארבעת החודשים
הראשונים לקיום הגטו הלך הגטו והצטמצם בממדיו
ובמספר תושביו לאחר אקציות חוזרות ונשנות שבהן
גורשו אלפים מיהודי הגטו ,מיעוטם למחנות עבודת
כפייה ורובם אל מותם בפונאר.
אנשי מחלקת הבריאות של היודנרט בגטו ביקשו
לשמור על הגטו מפני מגפות ,כדי להאריך את
חיי תושביו .זמן קצר לאחר כינון הגטו החל מדור
התברואה האפידמיולוגי בראשותו של אפשטיין
בפעולות מאומצות לפיקוח על הניקיון בגטו .הוקמו
פלוגות עבודה ,יחידות פיקוח על הבתים והחצרות,

יחידה להדברת רמשים ,יחידה לפינוי אשפה ,והופעלו
אמצעים נוספים לשמירת התברואה .תושבי הגטו
אף חויבו להתרחץ בקביעות בבית המרחץ .הביקורת
הייתה קפדנית ,וקרה שנסגרו מוסדות חינוכיים בשל
החשש כי הם נעשו מוקד להפצת מחלות .עדויות
מן התקופה מלמדות כי עבודת הפיקוח עוררה לא
אחת חיכוכים ומתחים .תוצאות ההקפדה על הניקיון
והבריאות בגטו וילנה היו תחלואה ושיעורי תמותה
נמוכים באופן יחסי .אולם על אף המאמצים הגדולים
שהושקעו בתחום זה והתקווה כי בריאותם ונחיצותם
של יהודי הגטו יסייעו להצילם ,החליטו הגרמנים
לחסל את גטו וילנה בסוף ספטמבר  ,1943ורוב
תושביו נשלחו למחנות באסטוניה .ד"ר לזר אפשטיין
נרצח עם בני משפחתו ,ככל הנראה במחנה קייזרוולד
(  )Kaiserwaldשבלטוויה.
כתביו של לזר אפשטיין נמסרו בשנת  1972לד"ר
מרק דבורז'צקי ,רופא יליד וילנה ששרד מהמלחמה
ועלה אחריה לישראל .הכתבים הגיעו לידיו באמצעות
עולה חדשה מברית המועצות .דבורז'צקי זיהה את
מחבר הכתבים – עמיתו למקצוע בגטו וילנה – העתיק
והדפיס אותם ,והם נגנזו בארכיון יד ושם עם שאר
המסמכים שבאוסף הפרטי של דבורז'צקי .אפשטיין
כתב את רשימותיו בשתי מחברות או יותר ,ולא תמיד
נכתבו הקטעים בסדר כרונולוגי .עבודת העריכה
הייתה כרוכה בסידור הקטעים מחדש כדי ליצור רצף
זמנים.
החלק העיקרי והחשוב בכתביו של אפשטיין
הוא יומנו האישי ,ובו הרהורים ותחושות אישיות,
דיווחים ,טבלאות ורשימות על ענייני ציבור ,בריאות
ותרבות .גם החוויות האישיות והמשפחתיות מובאות
ביומן .כך למשל אפשטיין מספר על כניסתו עם בני
משפחתו אל הגטו" :הלילה הראשון .כולנו ישנים על
הרצפה החשופה 11 ,איש .אנחנו מסתדרים במקום,
מתמקמים ובוחנים את סביבתנו .אנשים בלי סוף,
בחדרים צפופים .על היגיינה אין מה לדבר ,גם לא
על אסתטיקה ,נימוסים ,מסורות .האדם נעשה
חלול לגמרי .אני מחפש בבתים ומוצא שתי שמיכות
וכבר אני מאושר כמו רובינזון קרוזו .כל חמשת בני
המשפחה ,נישן על שתי שמיכות [( "]...עמ' .)42
היומן הוא שילוב בין כתיבה אישית לבין הבאת נתונים
על תחומי חיים שונים בגטו .בולטת בו ההתבוננות
בחברה היהודית בגטו וילנה ,בתמורות שחלו בה
ובהשפעותיהן על חיי היום-יום של היחיד והציבור .בצד
פעילות קהילתית בתחומי בריאות ותרבות המתוארת
ביומן ,הכותב מצביע בחשש גם על ביטויי ההתפרקות
החברתית והמוסרית של תושבי הגטו" :יש יהודים,
יהודים עשירים ,המתחזים לחולים ומסתתרים בבית
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החולים' .החולים האנושים' והמיוחסים מרגישים
לא רע בכלל על ערש הדווי שלהם ,הם מנצלים את
טוב לבו של המנהל (ד"ר ברודסקי) .בבית החולים
מספקים להם גם מזון ,אמנם לא ממדרגה ראשונה
גם לא משנייה ,אך הם אינם נאלצים לטרוח ולעמוד
בתורים הארוכים לחנויות שבהם פורצים קטטות
וחילופי קללות .ההמון משתולל .יש אנשים שמוכנים
לעבור ניתוחים בבית החולים כדי להישאר בו
(תוספתן וכדומה) .גם לאנשים שעבדו אצל הגרמנים
היו אישורים שהגנו עליהם מפני החוטפים ,אך לא
תמיד" (עמ' .)39
הכותב מבחין בהיווצרות אליטה חדשה בגטו שצמחה
מתוך המשטרה היהודית בראשות יעקב גנס:
"השוטרים כולם חיים טוב מאוד ,טוב בהרבה מכולנו,
והם מרכיבים את השכבה העליונה של אוכלוסיית
הגטו ,את השכבה העשירה .הם לבדם ,כמעט ,יכולים
להרשות לעצמם לבקר במסעדות החוקיות למחצה
ולהשאיר שם כמה וכמה מאות" (עמ'  .)54תיאורי
הפערים החברתיים בגטו מתאפיינים בביקורת נוקבת.
המעמדות החדשים בגטו והפערים החברתיים מביאים
לדעת הכותב לערעור המוסר והחינוך בגטו ולהשחתת
נפש תושביו" :איך נראה הגטו? איך חיים כאן? העולם
התחתון [ ]...חיים כמו מלכים ,כמו לפנים ,וממשיכים
לאכול לחמניות טריות ,בשר ,דגים וכדומה ,ולא פעם
יש להם הזדמנות להרים כוסית .שכבת המשכילים
– הוילנאים (רובם כבר בעולם האמת ,קדושים) –
חיים רע מאוד ,הן חומרית והן נפשית .שיעורם בטל
בשישים לעומת אנשי העולם התחתון הנותנים את
הטון [ ]...אין כמעט מעמד ביניים .המשכילים חיים
חיי רעב למחצה [ ]...הנוער אינו מעריך את ההורים
כלל ,והוא אנוכי ,חצוף ,גס רוח ובנאלי .העבודה
הקשה של ההורים ,המחלות ,החולשה ,ואפילו המוות,
כל אלה אינם מעניינים אותם [( "]...עמ' .)111
תופעות חברתיות חדשות ,קשות ולא מוכרות
מתוארות בכתביו" :בינתיים צצה תופעה חדשה בחיי
הגטו' :הוה נתחכמה לו' [כך במקור] .היות שלא
לוקחים בני משפחה של בעלי אישורים התחילו
אנשים להתחתן בכל מיני אופנים :עובדתית ורשמית.
באופן הרשמי מקבלים מהמשטרה אישור על סמך
שני עדים שפלוני ופלונית ,פלונית ופלוני הם בעל
ואישה ,ומצרפים להם גם ילדים .הרב-גוניות של
התופעה ,על הקומבינציות המסובכות שלה ,מקבלת
אופי מוזר .אב שאין לו אישה התחתן עם בתו ,אם
שאין לה בעל התחתנה עם בנה ,אח התחתן עם
אחותו ולהפך (תלוי של מי מהם אישור העבודה) .יש
המתחתנים סתם עם אנשים זרים שאין להם אישור.
בכלל ,מאלצים להתחתן עם אנשים כדי להצילם.
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תוך כדי כך עושים גם עסקים ,לצערי .הדבר עולה
אלפים [ ]...הבעל מתחתן עם אישה אחרת ,והאישה
מתחתנת עם גבר אחר .אנשים בכו והתנשקו כאילו
הם נפרדים זה מזה לפני מותם" (עמ' .)47–46
תופעות חברתיות ותרבותיות אחרות מתוארות דרך
עין מתבוננת ומתוך הבנת המורכבות הערכית הגדולה
שבהן .ביומן מתוארים בין היתר הפולמוס בגטו בעניין
הקונצרט שנערך בינואר  1942והעמדות השונות בו:
"עוד ועוד שבועות חולפים .אין עוד אקציות מאז סוף
דצמבר  ,1941ולכן החיים התייצבו על איזו 'נורמה',
נרגעו .ביטוי לרגיעה הזאת הוא הופעתם הראשונה
של אמנים יהודים בסוף ינואר  .1942זו הייתה תופעה
מופלאה חדשה בחיי הגטו שלנו [ ]...היו שאמרו
שזו הצגה גרמנית ,ושהם רוצים לצלם את הקונצרט
ולהראות לעולם מה טובים ועליזים חיי היהודים
בגטו וילנה .אחרים לעומתם אמרו את ההיפך ,שאסור
ליפול לתוך מצב רוח דיכאוני ,שיש לרומם את הרוח,
את התקוות ואת הרצון לחיות ,את יכולת העמידה
ואת כוח ההתנגדות כדי לשרוד בגטו" (עמ' .)60
לדעת הכותב ,הקונצרט תרם רבות לתושבי הגטו
מבחינה רגשית וחברתית ]...[" :הקונצרט עלה יפה
מאד ,מלווה במצב רוח מרומם של הקהל שגדש את
האולם .אנשים בכו וצחקו ,הרגישו שהשילו מעצמם
דבר מה שהעיק על נפשם – את הדיכאון .נדמה
שהוסר הניכור שנוצר קודם לכן בין תושבי הגטו.
היחסים נעשו אינטימיים ואנושיים יותר .אנשים
התעשתו  ,כמו התעוררו מחלום ארוך וקשה" (עמ'
.)61–60
את רוח האדם הנאבקת במציאות הכאוטית בגטו
באמצעות יצירה רוחנית ותרבותית מתאר המחבר
בשפה ציורית ובהבלטה של הכוחות שמעניקה יצירה
זו לאדם הנאבק בחרדת המוות" :כשהתאוששו מעט
מן הסיוט והעלו את הקונצרט הראשון נזכרו האנשים
כי היו פעם בני אדם .השפעתם של הקונצרטים
הייתה חיובית מאוד כי הרטיטה שוב את נשמת האדם
המשותקת שנאטמה מאחורי שריון דאגות הגטו
וקיפאון הקרח שלו ומאחורי פסיכולוגיית המוות,
כשיום ולילה עומדת לנגד העיניים תהום פונאר!"
(עמ' .)74
בכתביו של לזר אפשטיין יש שילוב ייחודי של
הרהורים וחוויות אישיות בצד דיווחים ,נתונים
ורשימות על בריאות ,תרבות וענייני ציבור שונים
בגטו .הכותב מתאר חברה הנתונה תחת איום רצחני
ומתמודדת עימו תוך שינויים חומריים ,חברתיים
וערכיים קיצוינים ,בחיי הפרט ובחיי הציבור .בכתיבתו
ביקורת חברתית נוקבת בצד הבנה וכאב רב שהוא
חולק עם החברה שהוא מתאר ושאליה הוא משתייך.
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