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אושוויץ-בירקנאו

אלבום אושוויץ
השואה הייתה רצח עם חסר תקדים ,טוטלי ושיטתי ,שבוצע בידי גרמניה
הנאצית ומשתפי הפעולה ִעמה במטרה להשמיד מעל פני האדמה את
העם היהודי ,דתו ותרבותו .המניע העיקרי לשואה היה האידאולוגיה
האנטישמית הגזענית הנאצית.
בשנים  1941-1933נקטה גרמניה הנאצית מדיניות שתחילתה נישול
היהודים מזכויותיהם ומרכושם והמשכה בסימונם ובריכוזם .דרכי פעולה
אלה זכו לתמיכה נרחבת בגרמניה וברוב ארצות אירופה הכבושה .עד סוף
 1941התפתחה המדיניות לכדי מבצע כולל ושיטתי שנקרא בידי הנאצים
“הפתרון הסופי של השאלה היהודית באירופה”.

האלבום הוא המסמך הוויזואלי המּוכר היחיד המתעד את תהליך הקליטה
והמיון של יהודים שגורשו לבירקנאו.

אושוויץ היה מחנה ההשמדה העיקרי של יהדות אירופה .המחנה הוקם
ב 1940-כמחנה ריכוז לאויבי המשטר הנאצי ,ובמהלך 1944-1942
הקימו הנאצים במחנה בירקנאו (אושוויץ  )IIארבעה מתקני רצח
שכללו חדרי התפשטות ,תאי גזים ומשרפות.
יהודים גורשו לבירקנאו במשלוחים מכל רחבי אירופה .עם בואם
למחנה נשלחו רובם להשמדה .רק יהודים מעטים עברו את תהליך
הסלקציה ונשארו באופן זמני בחיים כאסירי המחנה וכעובדי כפייה.

יד ושם ,רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ,נוסד בשנת  1953ומשכנו על הר הזיכרון
בירושלים .מאז היווסדו מופקד יד ושם על הנצחת השואה ,איסוף ,תיעוד ,מחקר
וחינוך על אודות מוראות השואה .מתוך זיכרון העבר ,יד ושם שואף להנחיל את
משמעויות השואה לדורות הבאים.

בתצלומי האלבום מתועד טרנספורט שהגיע לאושוויץ-בירקנאו בשבוע
האחרון של חודש מאי  .1944הטרנספורט מנה כ 3,500-יהודים מאזור
רּותנְ יָ ה שבהונגריה ,רבים מהם מגטו ֶּב ֶרהֹובֹו אשר שימש כנקודת
ַק ְר ַּפטֹו ֶ
איסוף ליהודים מכמה עיירות קטנות.
גרמניה הנאצית פלשה להונגריה ב 19-במרס  ,1944בד בבד עם
תבוסתה בכמה חזיתות.

שער הכניסה לבירקנאו ,פולין1945 ,

אושוויץ-בירקנאו נחקק בזיכרון הקולקטיבי כסמל השואה  -סמל של
רוע מוחלט וסבל אנושי ,של השפלה ורצח .כ 1,120,000-בני אדם נרצחו
במחנה ,מתוכם כ 1,000,000-יהודים ,ובכללם למעלה מ 200,000-ילדים.

עד אז חיו רוב יהודי הונגריה בביטחון יחסי ,למרות החקיקה האנטישמית
בהונגריה וגיוסם של כ 100,000-גברים יהודים לפלוגות עבודת כפייה,
שבהן נספו עשרות אלפים.

"

התערוכה הופקה על-ידי מחלקת תערוכות ניידות ,אגף המוזאונים ,יד ושם
עיצוב :הסטודיו לגרפיקה ,אגף טכנולוגיות מידע ,יד ושם

גרמניה הנאצית ביקשה להשמיד את כל יהודי אירופה .בד בבד עם השמדתם
של מיליונים בירי ,רוכזו יהודים מכל רחבי אירופה וגורשו למחנות השמדה –
מתקנים תעשייתיים שבהם נרצחו היהודים באמצעות גז .לאורך כל תהליך
הגירוש הונו הגרמנים את היהודים לגבי היעד האמיתי של המסע.

לאחר כיבוש הונגריה בידי גרמניה הנאצית ,הגרמנים והמשטר ההונגרי
– ראשית בהנהגתו של אדמירל מיקלוש הורטי ואחר כך בהנהגת מפלגת
“צלב החץ” הפשיסטית – הוציאו אל הפועל מדיניות השמדה שבעקבותיה
נרצחו כ 565,000-יהודים .שיא הרצח התרחש מאמצע מאי עד תחילת יולי
 ,1944כאשר בתוך שמונה שבועות בלבד גורשו  437,000יהודים מהונגריה
למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו .רובם נרצחו מיד עם הגעתם.

[אושוויץ] השם הזה לא אמר לי מאומה .בשבילי היה זה שם

של אחת מעריה הרבות של פולין .אותן שעות לא ידעתי עד כמה
יחדור השם הזה לתוך האני שלי ,ולא יעזוב אותו לעולם.
רות אליעז ,גורשה לאושוויץ מהפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה ב1943-

עד סוף מלחמת העולם השנייה ,בשנת  ,1945נרצחו כשישה מיליון יהודים.
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בשגרה היה צילום תמונות זיהוי של אסירים ולקיחת טביעות אצבעותיהם.
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"

הגעה

תרגום הכיתוב בגרמנית“ :יישוב מחדש של יהודים מהונגריה" – יופמיזם (לשון נקייה) למשלוח יהודים
למחנות ההשמדה.

התמונות צולמו בידי ארנסט הופמן וברנרד וולטר ,אנשי ס”ס שתפקידם
אין יודעים מדוע צולמו התמונות .האלבום לא יועד

לשר פת גופותיהם של הקרבנות ,קרמטוריום  ,IIIבירקנאו1943 ,
ֵ
תנורים ששימשו

2

למטרות תעמולה .ייתכן שהוכן כתיעוד רשמי עבור בכיר נאצי כלשהו,
בדומה לאלבומי תמונות ממחנות ריכוז אחרים.
האלבום מכיל  56עמודים ו 193-תמונות המתארות את התהליך שעברו
היהודים עם הגעתם לאושוויץ-בירקנאו .אף תצלום אחד אינו מתעד
את הרצח עצמו .לתמונות באלבום ,שסדרן נקבע על-ידי הנאצים ,צירף
אחד הצלמים הסברים המבטאים את התהליך מנקודת הראות הנאצית.

סלקציה

הרכבת עצרה וכל אחד חיפש את המשפחה שלו .אי אפשר
לתאר את זה ,כשאני נזכרת בא לי לבכות .הפחד של כל
אחד שנשאר בחיים ,כי היו כמה אנשים שנפטרו בדרך וגם
תינוקות .כשהגענו שמחנו שכבר נצא מהגיהינום הזה .ירדנו
וראינו בחורים צעירים עם תלבושות פסים.

לאה פוירשטיין ,גורשה לאושוויץ מהונגריה באביב-קיץ 1944

אחר הירידה אל הרציף חולקו היהודים לשתי קבוצות :קבוצה של גברים
וקבוצה של נשים וילדים .רופאים וחיילים נאצים סקרו את הקבוצות
ומיינו את האנשים על-פי גיל ומצב פיזי והפרידו את המעטים שהיו
כשירים לעבודת פרך.
הרוב הגדול – ילדים ,אימהות ,חולים ,נכים ,נשים הרות ומבוגרים
נשלחו מידית להשמדה.
מתוך  1,100,000יהודים שנשלחו לאושוויץ נרצחו כ900,000-
מיד עם הגעתם למחנה.

רכבות הגירוש הגיעו לאושוויץ לאחר מסע ממושך בתנאים קשים.
עם עצירת הרכבות ופתיחת דלתות הקרונות נדרשו הנוסעים לרדת אל
הרציף במהירות ולהשאיר את כל מיטלטליהם בקרונות.

"

פעמים רבות לֻ ווה תהליך זה באלימות ובטרור מצד הנאצים
כלפי המגורשים.

"

"

העמיסו לקרון קטן  75–70אנשים ,בחום כבד ללא טיפת מים.
החלונות היו סגורים ,הקרונות חתומים .הרכבות התנהלו
לאיטם ,הנסיעה נמשכה ללא סוף .לסגורים בכלובי המוות היה
נדמה ,שהעינוי לא ייגמר לעולם ....תינוקות קטנים בני שנה
בכו מרעב ,צמא וחוסר אוויר...
הנסיעה הזוועתית לאושוויץ ערכה  4ימים.

הם ארגנו את הסלקציה .לעולם לא ראיתי שוב את אמא שלי.

ליוויה ליברמן ,גורשה לאושוויץ מהונגריה במאי 1944

רגינה וידבסקה ,גורשה לאושוויץ מפולין באוגוסט 1944

אחד הבריונים שאל אותי של מי הילד שעמד לידי .אחותי,
שעמדה בקרבת מקום ,רצתה להציל אותי ואמרה שהילד שלה.
כשצרחתי שהילד הוא שלי ,הכו אותי כעונש על ששיקרתי.
אחר כך הם לקחו את הילד שלי ,וגם אחותי הלכה...

[ ]...איש הס”ס דחף אותי לצד אחד ,ואת אמא שלי לצד שני ,ומיד
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בתיה דרוקמאכר ,גורשה לאושוויץ מפולין באוגוסט 1944
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גזל הרכוש

בחירת עובדי כפייה
יהודים שנבחרו בסלקציה לשמש כאסירים בעבודות כפייה ,עברו
תהליך של קליטה במחנה .הם ֻצ וו להתפשט ,עברו חיטויְׂ ,ש ער גופם
נגזז בברוטליות וכל רכושם האישי נלקח מהם .בסוף התהליך קועקע
על אמת ידם השמאלית מספר סידורי – מספר האסיר.

תאי הגזים

הרכוש שהיהודים ֻצ וו להשאיר בקרונות או על הרציף סודר
ומוין על-ידי אסירי כפייה יהודים ולאחר מכן נשלח לשימושו
של הרייך הגרמני.

היהודים שלא נבחרו לעבודת פרך נאלצו לצעוד ברגל בליווי
הגרמנים לעבר תאי הגזים.

"

האסירים שובצו בעבודות כפייה באושוויץ או נשלחו לעבודות כפייה
במחנות ריכוז אחרים.
רוב היהודים שנקלטו באושוויץ כעובדי כפייה לא שרדו אלא חודשים
אחדים ,בגלל תנאי החיים הקשים שכללו עבודת פרך ,אלימות בלתי
פוסקת ,רעב ומגפות.

"

"

בשל המשלוחים המואצים מהונגריה גדל העומס על תאי הגזים עד כדי
כך שהקרבנות נאלצו לחכות בחורשה קטנה מאחורי מתקני ההשמדה.
שם המתינו במשך שעות ,מבלי ידיעתם ,למותם.
תאי הגזים נבנו בצורה המדמה מקלחות על מנת להטעות
את הקרבנות .נאמר להם שטרם צאתם לעבודה עליהם
להתקלח ולעבור חיטוי.

היה זה מחזה בל יאמן ...הר של מזוודות ,קופסאות ,תיקים ,תרמילי
צד וחבילות ,שנערמו בצפיפות באמצע החצר ...לא חשבתי אותו רגע
היכן עשויים להיות בעליהם...

כולם חשדו ...ללא ספק הם הרגישו שמשהו לא בסדר...
אך בחלומות הזוועה הגרועים ביותר שלהם איש מהם
לא העלה בדעתו שתוך שלוש ארבע שעות יהפוך לאפר

כאשר רוכזו היהודים בתאים הושלכו אליהם מכלים שהכילו ציקלון
ֶּב ה [שמו המסחרי של חומר ששימש עד אז לחיסול מזיקים] ,אשר
בבואו במגע עם אוויר התאדה ממנו גז החנק מימן ציאנידי ,והקרבנות
נחנקו למוות בתוך דקות מעטות .בשנת  ,1943בפקודת הנאצים ,חדלו
אסירי הכפייה היהודים לקבור את הקרבנות ,ותחת זאת השליכו אותם
לשר פה בתנורי משרפות גדולים.
ֵ

משמאלי ראיתי מאות עגלות ילדים...

רודולף ורבה ,גורש למיידנק מסלובקיה ביוני  ,1942וכעבור שבוע הועבר לאושוויץ

עתה הבנו ששפת אנוש דלה לבטא את העלבון הצורב .את אובדן
צלם האנוש ...לא נותר לנו דבר .לקחו את הבגדים ,את הנעליים,
ואף את שערותנו לא הותירו לנו ...עוד מעט את שמותינו יטלו...
שמי  .174517ובכך ניתן לנו שם ,שאותו נישא כל חיינו ,סימן
שנחרת בכתובת קעקע על יד שמאל.

פיליפ מּולר ,גורש לאושוויץ מסלובקיה באפריל 1942

פרימו לוי ,גורש לאושוויץ מאיטליה בפברואר 1944
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גילוי האלבום
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“לכל איש יש שם”

"

מקצת הגברים ,הנשים והילדים שזוהו באלבום אושוויץ
הצבא
חיילי
שחררו
1945
באפריל
דורה-מיטלבאו
הריכוז
מחנה
את
האמריקני
שבגרמניה .האסירה לילי יעקב ,אשר הועברה למחנה שבועות מעטים לפני
שחרורו ,יצאה לקבל את פני החיילים והתמוטטה .כששבה להכרתה מצאה
את עצמה בצריף ששימש את הצוות הגרמני במחנה ,ותוך כדי חיפוש אחר
שמיכה באחד הארונות הנטושים ,גילתה אלבום תמונות .כשפתחה את
האלבום זיהתה לילי בדף הראשון את ַרב עיירתה ,וביתר התמונות – את
בני משפחתה ,חברי קהילתה ואף את עצמה.
בילקה ,הייתה בת  18כאשר גורשה עם סביה ,הוריה וחמשת אחיה
ֶ
לילי ,ילידת
בטרנספורט שיצא מגטו ברהובו לאושוויץ .במהלך הסלקציה והאנדרלמוסיה
נעלמו אביה ואחיה הבוגרים מעיניה ,והיא עצמה הופרדה במכות מאמּה
ומאחיה הצעירים ונגררה לקבוצת הנשים המיועדות לעבודות כפייה.
לילי היתה היחידה מבני משפחתה ששרדה מהשואה.
כאשר התגלה האלבום הוא הכיל כ 200-תצלומים ,אך לאחר שהשמועה על
אודותיו נפוצה בין הניצולים ,הגיעו רבים מהם אל לילי כדי לנסות למצוא
את קרוביהם בתמונות .לניצולים המעטים שזיהו את יקיריהם חילקה לילי
את התצלומים ,כמזכרת אחרונה.
בשנות השישים הוזמנה לילי להעיד בגרמניה במשפט נגד נאצים ששירתו
כראיה ושימש לזיהוי אחד הקצינים
ָ
באושוויץ .האלבום הוצג במשפט
הנאצים המופיעים בו.
ב 1980-תרמה לילי את האלבום ליד ושם למשמרת עולם.
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וסב תּה של לילי
שריל (ישראל) וזליג יעקב ,אחיה הצעירים של לילי ,אברהם ושיינדל’ה יעקב ,סבּה ָ
אחרי הירידה מהקרון

אושוויץ אינו רק הסמל המובהק של שיטת מחנות הריכוז
הנאציים אלא גם של עומק הנפילה בתקופה הנאצית בכללה.

משה לייב פינקס

הרב נפתלי צבי וייס

אנחנו אומרים וכותבים “אושוויץ" ,ומתכוונים למוקד
העינויים והזוועה הבלתי נתפסים ,לתמצית הרוע והאימה
שעוללו בני אדם במלחמת העולם השנייה.

מיקי שוורץ

אלקי פייג

הרב לייב וייס

בעולם מסוכסך ונעדר תבונה ובלמים הומניים ,עלולה
התפתחות הרוע והלגיטימציה שלו להביא לידי השמדה
עצמית של המין האנושי.

רבקה גוטמן ובתּה
אישטון בלשה

ישראל גוטמן ,היסטוריון ,ניצול אושוויץ

אירן קליין

רות הופמן

לנה אגרי

חוה שפיגל

לילי יעקב לאחר תהליך הקליטה

שרה רוזנרייך

15

הנְ צי פלקוביץ

משה פוגל

גרטי מרמלשטיין

יחזקל קורנפלד טאובה מרמלשטיין ארמין ריטר

16

13

