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כוכבים
בלי
שמיים
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ילדּות בשואה

O
C

החברה היהודית בזמן השואה עברה תהפוכות
ומשברים חברתיים ומשפחתיים קשים ביותר.
הילדים שחיו במציאות זו איבדו למעשה את ילדותם
ואת סדר יומם המובנה .עם המעבר לגטאות נאלצו
הילדים להתמודד עם מצוקות שנבעו מצפיפות,
רעב ,מחלות מדבקות ,טרור ואלימות .הילדים נאלצו
להסתגל במהירות לתנאים החדשים ולמעשה בין
לילה הפכו רבים מהם לילדים־מבוגרים.
ההתמודדויות של הילדים שהופרדו בכפייה מבני
משפחותיהם ונמסרו למסתור ,כמו גם של ילדים
שנכלאו במחנות ,הפכו מורכבות הרבה יותר.
אולם למרות תנאי חייהם הנוראים ועל אף המצבים
הבלתי אפשריים שבהם מצאו הילדים את עצמם,
בכל עת שבה התאפשר הדבר הם שיחקו ,כתבו
סיפורים וציירו ציורים המביעים את פחדיהם
ותקוותיהם.
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בתערוכה זו הציורים ,השירים ,המכתבים
והמשחקים מציעים מבט מרגש ומרתק אל חיי
הילדים בתקופת השואה.
כוח החיים ,החיוניות ,היצירתיות ,הדמיון,
והשמירה על אופטימיות ,בנסיבות החיים
המורכבות ,מעידים על היכולות הטמונות באותם
ילדים.
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ילדה בגטו ,גטו קובנה1944-1941 ,
יעקב ליפשיץ ()1945-1903
אוספי יד ושם
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רוזה וורמן-וולף ,בית הילדים ווזמביק,
בלגיה ,בתקופת המלחמה.
בהיותה בת שנתיים גורשו הוריה
למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו.
רוזה שרדה.
אוספי יד ושם
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שואה

O
C

T
O

ילדים עומדים בתור לקבלת מזון ,גטו לודז' ,פולין
Jewish Museum Frankfurt, photo: Walter Genewein
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השואה הייתה רצח עם חסר תקדים ,טוטלי ושיטתי ,שבוצע בידי גרמניה הנאצית ומשתפי הפעולה ִעמה במטרה
להשמיד את העם היהודי ,דתו ותרבותו .המניע העיקרי לשואה היה האידאולוגיה האנטישמית הגזענית הנאצית.
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בשנים  1933-1941נקטה גרמניה הנאצית מדיניות שתחילתה נישול היהודים מזכויותיהם ומרכושם והמשכה
בסימונם ובריכוזם .דרכי פעולה אלה זכו לתמיכה נרחבת בגרמניה וברוב ארצות אירופה הכבושה .עד סוף 1941
התפתחה המדיניות לכדי מבצע כולל ושיטתי שנקרא בידי הנאצים "הפתרון הסופי של השאלה היהודית באירופה".

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.

עד סוף מלחמת העולם השנייה ,בשנת  1945נרצחו קרוב לשישה מיליון יהודים ,מתוכם כמיליון וחצי ילדים.
רק אחוז קטן של ילדים שרד בשואה.

יד ושם ,רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ,נוסד בשנת  1953ומשכנו על הר הזיכרון בירושלים .מאז היווסדו מופקד יד ושם על הנצחת השואה.
באמצעות איסוף ,תיעוד ,מחקר וחינוך על אודות מוראות השואה שואף יד ושם להנחיל את משמעויות השואה לדורות הבאים.
תערוכה זו מבוססת על תערוכת "ילדות בשואה – כוכבים בלי שמיים" ,שנאצרה בידי יהודית ענבר והוצגה ביד ושם.
התערוכה הופקה בידי מחלקת תערוכות ניידות ,אגף המוזיאונים ,יד ושם.
עיצוב :סטודיו גרפיקה ,אגף טכנולוגיות מידע ,יד ושם.

משפחה
"

בגטו רצתי עם ילדים לחפש אוכל,

לגנוב אוכל ,היינו חופרים מעבר מתחת
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לחומה .היינו ילדים ,אותי לא תפסו,
וככה הייתי מביא אוכל ,זאת הייתה
הילדות".
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יוסף אלטרווין (תירוש)

התאומות בנות השש ,יהודית ולאה לבית צ'נגרי ,רומניה1943 ,
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA
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"כולם זוכרים אותנו ,אנחנו לא זוכרות אף אחד ...אמא לא תמיד הייתה
איתנו ,היה לנו אחת את השנייה ,ומספיק אפילו לתת יד".
יהודית ולאה צ'נגרי

ב־ 1944גורשו התאומות ואימן רוזי למחנה ההשמדה אושוויץ־בירקנאו.
הילדות ,שדוקטור מנגלה קרא להן "התאומות היפות" ,הופרדו מהאם ונלקחו
לבּיתן שלהן ומביאה להן לחם
לבּיתן הניסויים הרפואיים .רוזי הייתה מתגנבת ִ
ִ
שהשיגה .לאחר המלחמה התאחדו האם ובנותיה ואב המשפחה שרד אף
הוא .התאומות היו הילדות היחידות מהמשפחה המורחבת ששבו לביתן בתום
המלחמה.
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בתקופת השואה חלה התפוררות של התא המשפחתי ומוקדי התמיכה והביטחון שהעניקו ההורים לילדיהם התערערו.
במציאות זו נדרש הילד לנסות וליצור לעצמו עולם המאזן בין המציאות שנכפתה עליו ,בין יכולתם המוגבלת של הוריו
לסייע לו ובין כוחו שלו להתמודד עם האתגרים .בשנות המלחמה מצאו ילדים רבים את עצמם אחראים לגורלם ולגורל
אחיהם והוריהם .רבים מתוכם נדרשו לעבוד ולפרנס את משפחתם וילדותם אבדה ,חלקם עסקו בהברחות מסוכנות של
מזון תוך גילוי אומץ ותושייה ,ואחרים נאלצו לגנוב.

לאורך כל התקופה הופרדו בני משפחה ,והורים ואחים גורשו או נרצחו .היו אף ילדים שנשארו לבדם ונאלצו לשרוד
בכוחות עצמם .הפרידה הכפויה מההורים אילצה את הילדים לקבל על עצמם אחריות ועצמאות.

משפחה
אחים
ורה זילברשטיין,
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נולדה בשנת  1931בברטיסלבה ,צ'כוסלובקיה

אווה זילברשטיין,

"

נולדה בשנת  1929בברטיסלבה ,צ'כוסלובקיה

הגענו לאושוויץ־בירקנאו ...והמילים של אמא שלי
מצלצלות באוזניי ,שאני צריכה להיות הגדולה ולשמור עליה
בכל מצב ...ואז עמדנו לפני גבר ,הוא הצביע עליי ואמר לי
ללכת ימינה והצביע על אחותי ואמר לה ללכת שמאלה...
לא זזתי בלי אחותי .היא ממש נאבקה ונדרשו ממני המון
כוחות .שאלתי אותו' :האם אני יכולה להישאר עם אחותי?'
והוא אמר' :לא ,היא צריכה ללכת לבית ספר ואת תלכי
לעבוד ‘.היא הסתובבה ואמרה לי' :רואה?' וברגע אחד
השתחררה ממני וברחה .היא ברחה שמחה".
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אווה (זילברשטיין) גרינסטון
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לקראת חיסול גטו ברטיסלבה הצליחה אימן של
ורה בת השלוש־עשרה ושל אווה בת החמש־עשרה
לסדר לבנותיה מקום מסתור ולמצוא לעצמה
מסתור במקום אחר .ורה ואווה הסתתרו עד שנתפסו
בעקבות הלשנה .האחיות שולחו למחנה ההשמדה
אושוויץ־בירקנאו ,ושם הופרדו לחיים ולמוות .ורה
שולחה אל תאי הגזים ,אווה שולחה לעבודת כפייה אך
הצליחה לשרוד.

ורה ואווה זילברשטיין לפני המלחמה ,ברטיסלבה ,צ'כוסלובקיה1939 ,
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ציורים שציירה ורה זילברשטיין בברטיסלבה בשנת  ,1943לפני שגורשה
לאושוויץ־בירקנאו ונרצחה .בציורים מבטאת ורה את כמיהתה להגיע לארץ־ישראל
(בציור התחתון רואים קבוצת ילדות חלוצות בארץ־ישראל ,קבוצה שוורה דמיינה את
עצמה אחת מהן).
אוספי יד ושם ,תרומת אווה גרינסטון ,קרמורן ,ניו סאות' ויילס ,אוסטרליה

משפחה
פרידה
חנה הופמן,

נולדה בשנת  1934בסוחה ,פולין
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בבוקר ,לפני עזיבתה של אמא ,הביאה גברת הצוש לחדר
ארוחת בוקר וקערת מים לרחצה .אמא רצתה לחבקני
בזרועותיה לפני שניפרד .רצתה לנשק אותי...
ראיתי את הסתלקותה כבגידה.
אמא אמרה לגברת הצוש' :תשמרי עליה למעני.
כשהכול ייגמר אבוא לקחתה בחזרה'.
גברת הצוש נתנה לאמא מטפחת ראש כדי שתיראה כאיכרה,
ואני עמדתי בחלון המטבח והסתכלתי על אמא ההולכת
ומתרחקת ,כשהמטפחת על ראשה ,וליבי נשבר".
חנה (הופמן) אלוני
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רגינה הופמן הצליחה לברוח מגטו קשנוב עם בתּה
היחידה חנה בת התשע ולהגיע אל גברת הצוש,
אישה פולנייה שעבדה אצלה בעבר ושימשה כובסת.
רגינה ביקשה מגברת הצוש לשמור על חנה עד תום
המלחמה ,בעוד היא עצמה תנסה להגיע לגטו
סוסנוביץ' .גברת הצוש הסכימה ורגינה נאלצה
להיפרד מבתּה .האם נרצחה במחנה ההשמדה
אושוויץ־בירקנאו.

חנה הופמן ואימּה רגינה (משמאל) לפני המלחמה
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הכותונת שתפרה רגינה בזמן המלחמה בעבור חנה ,ועליה רקום שם נעוריה –
רגינה בוכניק .הכותונת נותרה לחנה מזכרת אחרונה מאימּה
אוספי יד ושם ,תרומת חנה הופמן (אלוני) ,בני ברק ,ישראל

"הייתי לבדי בחדר .התגעגעתי נוראות לאמא ...הייתי לבושה
בכותונת שאמא תפרה ורקמה .לאחר מכן הייתי מאושרת
שהייתי לבושה בה ,שכן הכותונת נשארה עימי עד היום והיא
המזכרת היחידה שנותרה לי מאימי".

מי אני?
"

...מה חשוב יותר ,הזהות שנולדתי

איתה או מה שאני מרגישה עכשיו?"...
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שרה (ורשביאק) אבינון
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הוגט ומישלין מוסייזניק בהצגת חג המולד במנזר שבו הסתתרו.

מאוספי יד ושם ,תרומת מרים (מישלין מוסייזניק) הוכשטיין ,תל־אביב ,ישראל ,והוגט (מוסייזניק) רמון,
חולון ,ישראל

כאשר החל גירוש יהודי צרפת הועברו מישלין בת השש ואחותה
הוגט בת השנתיים ממחבוא למחבוא ,עד אשר העבירה אותן
אימן לבית יתומות במנזר ,שם קיבלו השתיים חינוך קתולי נוקשה
ונטלו חלק בכל הטקסים הנוצריים .בתום המלחמה נאלצה אימן
להיאבק ברשויות המנזר כדי לקבל את בנותיה בחזרה.
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ילדים מעטים שרדו .חלק מהם באמצעות זהות נוצרית בדויה במשפחות מסתירות ובמנזרים .הם הפנימו שזהות
יהודית פירושה מוות ,ולכן בתום המלחמה סירבו להיפרד מזהותם הנוצרית ולחזור אל חיק היהדות .היו מקרים
שכאשר שבו בני המשפחה שניצלו כדי לקחת את ילדיהם ממשפחות המסתירים ,סירבו הילדים לעזוב את המסתירים.
ילדים צעירים שהוריהם נספו ,לעיתים לא ידעו את שמם ,היכן ומתי נולדו ,ומי היו הוריהם.

מי אני?
השיבה ליהדות
מרתה וינטר,

נולדה בשנת  1935בצ'ורטקוב ,פולין
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"

מחקתי את מרתה והייתי כולי קרישיה"

מרתה (וינטר) גורן
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בהיותה בת שמונה הבריחה האם את מרתה
לוורשה בעזרת ניירות אריים ובשם הבדוי
כריסטינה (קרישיה) גריניביץ ,אל ביתו של יוזף
שולץ ,ידיד המשפחה .בעת המרד הפולני גורשו
בני משפחת שולץ מביתם .מרתה והאומנת
בבית משפחת שולץ ,הגברת צ'פלינסקה ,שולחו
למחנה ריכוז ובסופה של המלחמה חזרו אל
ורשה ההרוסה .סבּה ודודּה של מרתה ,ששרדו
את המלחמה ,שבו לפולין ,הצליחו לאתרּה
ובאו לקחתּה .מרתה ,שהפכה במהלך המלחמה
לנוצרייה אדוקהֵ ,סירבה בכל תוקף ללכת עימם
ולשוב אל בני משפחתה ששרדו.
חרף רצונה הוחזרה מרתה אל בית סבּה וכל
אותו זמן המשיכה לשמור על זהותה הנוצרית.
לבסוף הועברה מרתה לבית ילדים יהודי ועלתה
לארץ־ישראל עם כל ילדי הבית.
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מרתה בתקופת המלחמה
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"בבית הילדים [ ,]...שם שמעתי על הקיבוץ ועל החלום הגדול
להקים מדינה יהודית בארץ־ישראל .עם הזמן התרגלתי
גם לרעיון שאני יהודייה וגם לרעיון שאני וחברותיי נגיע
לארץ־ישראל .אבל עדיין היה שמי קרישיה".

תליון שענדה מרתה ,ועליו דמות המדונה וישו.
תרומת מרתה (וינטר) גורן ,רחובות ,ישראל

מי אני?
השיבה למשפחה
אווה ולטר,

נולדה בשנת  1935בבודפשט ,הונגריה
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מאז שהתבגרתי תמיד חשבתי שבעצם חבל שהיא [אמא]
חזרה ולא מתה שם כמו רובם (מילים קשות ואיומות) ואני
אסביר את עצמי...
א .מבחינתה :אם הייתה מתה שם ,הייתה חוסכת את הסבל
שלה במשך עשרה ימים לפחות ,עד שהצליחה להגיע
הביתה .אמנם פגשה אותי ,בתה היחידה ,אבל גם ראתה את
הפחד שלי...
ב .מבחינתי :אני הייתי ילדה בת עשר ,ואני זוכרת אותה כפי
שהייתה כשנפרדנו ,תשעה חודשים קודם ,ולא כפי שפגשתי
אותה כשחזרה .עכשיו שחזרה הייתה עור ועצמות ,עם
קרחת ולא יכלה לעמוד על רגליה ...לא העזתי לגשת אליה,
לחבק ולנשק אותה"
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דבורה פלג (אווה ולטר)
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ב 1943-נשלח אביה של אווה לעבודות כפייה.
באוקטובר  ,1944כמחצית השנה לאחר הכיבוש
הנאצי את הונגריה ,אמה ,אילונה ,גורשה למחנה ברגן־
בלזן .אווה נותרה לבדה בבודפשט .קרובי משפחה
פרשו עליה חסות ונתנו לה מחסה בביתם .תקופה
קצרה לאחר מכן הם נכלאו בגטו בודפשט ,שם
הצליחו לשרוד עד השחרור.
אילונה השתחררה ממחנה ברגן בלזן כשהיא חולה
בטיפוס ובמצב גופני ירוד ביותר .על ערש דווי היא
התעקשה כי יחזירו אותה לבודפשט כדי שתוכל
להספיק ולראות את בתה ובעלה לפני מותה.
אילונה זכתה לפגוש את בתה ,אווה ,ונפטרה זמן
קצר לאחר מכן ,מבלי שהספיקה לראות את בעלה
ששרד אף הוא את המחנות.
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אווה ולטר ואימּה אילונה ,לפני המלחמה

מטפחת ששמרה הילדה אווה ולטר כשאימּה אילונה גורשה למחנה ברגן־בלזן.
על המטפחת ראשי התיבות של שם האם .I.W
מאוספי יד ושם ,תרומת דבורה פלג (אווה ולטר) ,קריית טבעון ,ישראל

משחק
"

"...האם הן [נכדותיי] יוכלו לתאר לעצמן שאני,

לאחר שהדובון הלך לאיבוד באחת הבריחות,
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שיחקתי עם סיכות הראש? כל סיכה ,חתיכת ברזל

מכופפת פשוטה ,הייתה 'בובה' .קופסאות גפרורים

שימשו כמיטות ...כאשר היו בנמצא נרות ,לעסתי את

O
C

החלב ,וכאשר זה התרכך עיצבתי להן כלי מטבח,
ֶ

ספלים קטנים ,צלחות ...אצבעותיי ,לפעמים עם

פנים מצוירות – [היו ל]בובותיי ,וזה היה מספיק".
רות (יורגראו) לביא
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כלי סריגה ששימש צעצוע לדניאל
אהרנקרנץ ,שהוסתר עם אחותו ליזט אצל
אומנת המשפחה בצרפת .דניאל שמר את
הצעצוע לאורך כל שנות המלחמה ,גם
כשהועבר למקומות מסתור נוספים.
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מאוספי יד ושם ,תרומת ליזט גלאל (אהרנקרנץ),
רמת השרון ,ישראל
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משחק ושואה הם לכאורה מונחים סותרים .אך אם בימים רגילים המשחק הוא ביטוי לדמיון וליצירתיות של הילד,
ביטוי המאפשר לו לבנות עולם שבו הוא קובע את החוקים ,הרי שבתקופת השואה מלבד רגעי הנוחם שסיפק ,היה
המשחק גם אמצעי הישרדות נפשי – "צינור אוויר" לחיים.

משחק
משחק וצעצועים
הנריק "יורק" אורלובסקי,
קאז'ימייז' "קאז'יק" אורלובסקי ,נולד בשנת  1933בוורשה ,פולין
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נולד בשנת  1931בוורשה ,פולין

"

לכל אחד מאיתנו היו בצבאו גיבורים וגנרלים .מי שקרא
ראשון הזמין את גיבורי הספר לצבאו .מובן שבצבא שלי היו
הגיבורים הנחשבים ביותר .ופעם כשסיפרה לנו [אמא] את
סיפור רובין הוד ,אחי קפץ פתאום והזמין ...מאז היה גנרל
רובין הוד בצבא שלו ,לעזאזל.
במרתף של גברת מילסקה בניתי לנו ארמון והתגוררנו בו עם
נשותינו ,אני טרזן מפקד העולם ואחי רישרד גרנדייר".
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אורי אורלב (הנריק "יורק" אורלובסקי)

T
O

יורק (אורי אורלב) וקאז'יק אחיו עם הגיעם לארץ

יורק ואחיו הקטן קאז'יק חיו עם הוריהם זופיה
ומקסימיליאן בוורשה .עם פרוץ המלחמה גויס האב
לצבא הפולני ,האם ושני בניה נכלאו בגטו ורשה ,שם
נרצחה זופיה .דודתם של הילדים ,סטפניה רוזנצוויג,
פרשה את חסותה עליהם ודאגה להעבירם למסתור.
מאוחר יותר השיגה סטפניה לה ולילדים אשרות הגירה
לפלסטינה אשר אפשרו להם להגיע לאגף מיוחד
במחנה ברגן־בלזן המיועד לבעלי אשרות ובו היו תנאי
המחייה טובים יותר .כך הצליחו האחים לשרוד.

N

O
D

המציאות היום־יומית של האחים הותירה אותם לבד במקומות רבים
שבהם היו מעבירים את הזמן במשחק בחיילי צעצוע שאותם יצרו
מנייר ,מעץ ומכל דבר אפשרי .החיילים הללו "נלחמו" במבצרים ובמבנים
שאותם בנו הילדים מהחומרים שעמדו לרשותם .בברגן־בלזן הצליחו
יורק וקאז'יק אורלובסקי להשיג חיילי משחק מילד אחר שהיה במחנה.
לאחר השחרור הועברו האחים לעיירה הילרסלבן בגרמניה .שם ,בבתים
הריקים של הגרמנים ,אספו חיילי משחק נוספים.
מאוספי יד ושם ,תרומת אורי אורלב ,ירושלים.

משחק
סיפורים וציורים
נלי מיזס,

נולדה בשנת  1935בלבוב ,פולין (כיום :אוויבו־פרנקיבסק ,אוקראינה)
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מקרה מזל – פנטזיה ,סיפורה של ילדה ,מעין סינדרלה,
שהייתה לה אם חורגת מרשעת .יום אחד [הילדה] ברחה.
הילדה מצאה ארמון ובו נסיכה יפה .היא הוזמנה להישאר
בארמון עם הנסיכה ומאותו ‘מקרה מזל‘ היא חיה באושר
שנים רבות.
המציאות  -הריהוט ,הפסנתר ,הספסל ,הדלתות ,החדר
הכחול צוירו מזיכרון הדירה בלבוב לפני המלחמה .השמלה
הכחולה גם היא 'אמיתית' מן הזיכרון".
נלי (מיזס) טול
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כדי להעביר את השעות הארוכות במסתור ציירה נלי
איורים לסיפורים שסיפרה לה אימּה .ציוריה של נלי
משלבים בין דמויות מסיפורי האם ובין זיכרונותיה
של נלי מחייה שלפני המלחמה .הציורים הססגוניים
והעליזים מצוירים בצבעי מים והם בעלי אופי
דקורטיבי רווי פרטים .נלי יצרה עולם קסום ואידיאלי
שבו ילדים משחקים כאוות נפשם ,בניגוד לעולמה
הכלוא שהיה מצומצם לחדר אחד ,ללא יכולת
להשמיע קול שמא יתגלה מקום מסתורה.
לאחר שחרור לבוב התברר לאם ולבת שהן הניצולות
היחידות ממשפחתן.

נלי ואימּה רוזיה ,טפליצה ,צ'כוסלובקיה1946 ,
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נלי טול ,הסיפור "מקרה מזל" :1943
אם ובת ,גואש ועיפרון על נייר.
ליד הפסנתר ,גואש ועיפרון על נייר.
מאוספי יד ושם ,מתנת האומנית

עבודה
"

..בגטו אין ילדים אלא יהודים

קטנים ...הילדים בגטו חייבים לעבוד.
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אם לא ,נשקפת להם סכנה שייקרעו

מהוריהם ויישלחו למקום לא ידוע"...
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ילדים מובילים עגלת ביוב ,גטו לודז' ,פולין.

יוסף זלקוביץ' ,גטו לודז'
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תעודת עבודה על שם נלקנבאום מונייק בן העשר ,שוליה במפעל מתכות ,גטו לודז' ,פולין.
מאוספי יד ושם

בגטו לודז' החלו הילדים לעבוד בגיל עשר ולפעמים אף בגיל צעיר
יותר .הם נאלצו לעבוד כמעט בכל המפעלים ,חלקם אף בתפקידים של
מבוגרים .עבודתם הייתה כרטיס החיים שלהם ,והיה עליהם להוכיח
את נחיצותם כדי שיוכלו להישאר בחיים .אך למרות זאת ,בסופו של
דבר ,רוב הילדים נרצחו.
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בתקופת השואה אולצו גם ילדים לעבוד בעבודות כפייה ובעבודת פרך בגטאות ,במחנות ובמסגרות אחרות ,לעיתים
בנפרד ולעיתים לצד מבוגרים .העבודה נחשבה לאמצעי קיום כי מי שעבד ,היה חיוני יותר בעיני הגרמנים .הילדים הפנימו
עובדה זו ,ולכן עבדו בכל עבודה שהוטלה עליהם כולל גם בעבודות המפרכות ביותר.

עבודה
עבודת ילדים
סטפן כהן,

נולד בשנת  1929בצילכוב ,גרמניה
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"

עד מהרה נהייתי פועל כמו האחרים – בקבקבי עץ גדולים,
עם מעדר ויעה ותפוקת מינימום קבועה"...
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סטפן כהן (בצד שמאל) עם שני חברים לעבודות הכפייה בבית הקברות היהודי בוויזנזה,
ברלין 1942
באדיבות ורנר ג'ייקובסון ,ניו יורק ,ארצות-הברית

תומס גבע (סטפן כהן)
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ב־ 1939עברה משפחת כהן להתגורר בברלין .כאשר
נסגרו בתי הספר היהודיים נאלץ סטפן לעבוד בבית
הקברות היהודי שבעיר .ביוני  1943שולחו סטפן ואימו
למחנה ההשמדה אושוויץ־בירקנאו ,שם נרצחה האם,
וסטפן שובץ לפלוגת הבנייה בלבנים .באפריל 1945
שוחרר סטפן במחנה בוכנוולד בידי הצבא האמריקני,
ואז צייר שבעים ותשעה ציורים המתארים את החיים
במחנות.
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תומס גבע (סטפן כהן):1945 ,
זה אשר הציל את חייהם של מאות ילדים (בית הספר ללבנים),
עיפרון ,עיפרון צבעוני וצבע מים על נייר
יום חול ,עיפרון ,עיפרון צבעוני וצבע מים על נייר
מאוספי יד ושם ,מתנת האמן

עבודה
עבודת ילדים
דניאל חנוך,

נולד בשנת  1933בקובנה ,ליטא
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ואיזה קצין גרמני ...סידר לי עבודה במטבח של הגרמנים...
הייתי ילד גבוה וכפי הנראה חביב מאוד ...ככה אולי זה הזכיר
לו את הילד שלו ואז הוא לקח אותי לתוך המטבח של
האס .אס.
הייתי ...מצחצח לו את הנעליים ,מנקה לו את החדר והוא נתן
לי את הדבר החשוב ביותר שילדים אחרים לא קיבלו – היו לי
בגדי אסיר .תארי לך את ההישג הזה ,קיבלתי בגדי פסים ,זה
היה כאילו סטטוס שאתה נועדת לעבודה".
דניאל חנוך
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בעת חיסול גטו קובנה ,ביולי  ,1944דניאל הגיע למחנה
לעבודות הכפייה קאופרינג בגרמניה .במחנה זה עבד
דניאל במשרד המפקד ובמטבח .בהמשך שולח למחנה
ההשמדה אושוויץ־בירקנאו ,שם עבד בגרירת עגלות
שאספו את בגדי הקורבנות .בינואר  1945פונה בצעדת
מוות חזרה לגרמניה ,למחנה הריכוז מאוטהאוזן ,משם
אל מחנה הריכוז גונסקירכן בו שוחרר במאי .1945

דניאל (משמאל) ואחיו אורי ,עם פגישתם לאחר המלחמה ,בולוניה,
איטליה1945 ,
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מכנסי אסיר שתרם דני חנוך .למכנסי האסיר הייתה חשיבות רבה
במחנות ,היה זה הסימן לאסיר עובד.
מאוספי יד ושם ,תרומת דניאל חנוך ,כרמי יוסף ,ישראל

לימוד
"

נחמתי היחידה בכל התקופה

הארוכה והקודרת הזאת היו הספרים...
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יאדויגה [בת המסתירים] ,שכבר

הלכה לבית הספר ,החליפה עבורי כל

יום ספר בספרייה ...אלמלא הקריאה
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הבלתי פוסקת בספרים אין ספק

שהייתי שקוע בטמטום מוח ואולי

גרוע מזה .ספרים קראתי בלי הפסק.
יום־יום ספר חדש .וכי מה נותר לי
לעשות באותה עלייה מעופשת?

הקריאה הבלתי פוסקת בספרים הייתה

עבורי בית ספר יסודי ,תיכון ואוניברסיטה"...
יעקב גולדשטיין
יעקב היה מוסתר למעלה משנתיים בידי מציליו בעליית גג צרה בוורשה.
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ילדות לומדות בבית ספר מחתרתי ,גטו קובנה ,ליטא
מאוספי יד ושם

ההנהגה היהודית בגטו קובנה פעלה כדי לאפשר לילדים להמשיך
בלימודים בכלל ובלימודי התורה בפרט למרות הקשיים הרבים
וההגבלות .לימודים התקיימו במסגרות מצומצמות ובקבוצות
קטנות במחתרת ,וגם בדירות פרטיות אצל המורים .הילדים שמחו
ללכת לבתי ספר ולשמור על שגרה.
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בתקופת השואה ,למרות הקושי בתנאים ועל אף ההגבלות הקשות על החינוך ,ניסו ארגונים יהודיים לתת מענה
לילדים ולהקים מסגרות חינוכיות חלופיות – כגון ספריות ,תיאטרון לילדים ,כיתות לימוד ושיעורי אמנות.

במסגרות אלה קיבלו הילדים השכלה ,ערכים ,מסורת ומסגרת חברתית שהיו חלק חשוב מאוד בחייהם ועיצבו את
דמותם .היו ילדים שחיו במסתור ללא אפשרות להשתתף במסגרות חינוכיות כלשהן .אותם ילדים למדו מספרים
שהגיעו לידיהם וממבוגרים שהסתתרו עימם .ילדים רבים לא למדו כלל בתקופת השואה כיון שהיו עסוקים
במלחמת הישרדות יומיומית.

לימוד
בתי ילדים
11.3.1944
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אבא יקר!

אני משחק יפה עם חבריי ומרגיש בטוב .האם אתה מרגיש
בטוב? בכיתה אני השלישי מתוך שמונה .בחשבון קיבלתי
 64וחצי נקודות .לומדים כתיבה ,דקדוק ,היסטוריה של
צרפת ,גיאוגרפיה וטבע .אני ישן טוב .בימי ראשון וחמישי
אנחנו מטיילים אם בחוץ יפה .גילחו לי את הראש.
אני מסיים את מכתבי עם המון נשיקות
...10000000000000000000000000000
בנך שחושב עליך הרבה ,ואלף נשיקות לאמא ולאבא".
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מכתב שכתב ג'ורג'י הלפרן ,אחד מילדי בית הילדים באיזיו,
לאביו במרץ 1944

ריקוד במעגל בבית הילדים בוזמבק ,בלגיה
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מאוספי יד ושם

לפני פרוץ המלחמה בתי ילדים נועדו לספק בית
חם וחינוך טוב לילדים יתומים או לכאלה שהוריהם
לא יכלו לטפל בהם .בתקופת השואה הובאו
לבתים אלו גם ילדים שהוריהם עבדו במשך היום
בעבודות כפייה או שנשלחו למחנות .בתי הילדים
היו לתופעה רחבה ברחבי אירופה הכבושה;
בגטו ורשה ,מתוך  100,000ילדים התגוררו
 30,000בבתי ילדים .המטפלים בבתים אלו היו
מסורים לילדים בליבם ובנפשם וניסו להגן על
חייהם ולאפשר להם לקיים חיים רגילים ככל
הניתן .למרות ניסיונות ההצלה הרבים למען
הילדים ,רבים מהילדים נתפסו ונשלחו למחנות
ההשמדה עם מחנכיהם ומטפליהם.
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דגל שהונף מדי ערב בזמן המפקד בבית הילדים ,בוזמבק ,בלגיה
מאוספי יד ושם ,תרומת מרי בלום אלברט ,בריסל ,בלגיה

מכתב שכתב ג'ורג'י הלפרן,
אחד מילדי בית הילדים ב"איזיו",
לאביו במרס  .1944כל ילדי
בית הילדים נשלחו אל מותם
באושוויץ־בירקנאו.
באדיבות סרג' קלרספלד ,צרפת

לימוד
לימוד עצמי
ג'ורקה קליין,

נולד בשנת  1932בבודפשט ,הונגריה
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‘תולדות האנושות' ,מספרי הילדות ,השכיל אותי יותר מכל
מלמדי".
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ג'ורקה קליין ואימו ,בודפשט ,אפריל 1944

משה איתם (ג'ורקה קליין)
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את הספר "תולדות האנושות" לקח עמו ג'ורקה
בן השתים־עשרה כאשר עזב את ביתו ועבר לבית
ילדים בבודפשט שהיה ממוקם באחד מ"בתי הכוכב
הצהוב" (בתים שהרשויות בהונגריה הקצו למגורי
יהודים בלבד) .משם הועבר לבית מחסה לילדים
של תנועת נוער חלוצית אשר אמור היה להיות מוגן
כיון שפעל תחת חסות הצלב האדום .באחד הימים
פרצו נציגי "מפלגת החץ" הפשיסטית ההונגרית
למחסה המוגן וסילקו את היהודים לגטו .ג'ורקה
הצליח לקחת איתו את הספר גם כאשר ברח לבדו
מהגטו ומצא את אמו ויחד הסתתרו עד השחרור.

N
הספר "תולדות האנושות"
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מאוספי יד ושם ,תרומת משה איתם ,חיפה ,ישראל

טקסי מעבר
"

ציפיתי בכיליון עיניים לאותו יום שבו

אני אחגוג בר מצווה ...ויום זה בא.
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בית הכנסת שלי הוא המחילה שכריתי
לי .בידי חפרתי באדמה עיגול ותקעתי

בו המון זרדים ,ככל שמצאתי .לאחר
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שסיימתי ,הרמתי מעט את ראשי...

כל הזרדים דיברו אלי כמצבות חיות.
ראיתי אותם כחוגגים סביבי .הבטתי

עוד ועוד באותן מצבות קטנות,

באותו המון שהיה ואיננו ,ורק זיכרונם
נשאר"...

אליהו (רוזג'אל) רזיאל

תפילין של ויטוריו (ויקטור) רג'יניאנו.
מאוספי יד ושם ,תרומת ויקטור ושולמית ריג'ינאנו ,ראשון לציון ,ישראל
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ב־ 1940גורשה משפחת רג'יניאנו מלוב למחנה ההסגר וילה
אוליבטו שבאיטליה .במחנה מסר שוחט יהודי לויטוריו
בן השלוש־עשרה תפילין ומחזור תפילה לרגל הגעתו לגיל מצוות.
התפילין נשארו ברשותו לאורך כל המלחמה.
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טקס בר המצווה ,אותו עובר הנער היהודי בגיל שלוש־עשרה ,מציין את שלב המעבר מילדות לבגרות .עם תום הטקס,
הופך הנער אחראי למעשיו וחייב בכל המצוות .קיום הטקס נחשב לפיכך לאחד האירועים החשובים בחיי הילד ,משפחתו
וקהילתו .בשנים שבהן חיו היהודים תחת השלטון הנאצי ,מעטים הילדים אשר הצליחו לחגוג את בר המצווה שלהם
כהלכתו או באופן חלקי .משמעות הטקס הייתה שונה בתקופת השואה ,כמו שאר אורחות החיים שהשתנו בעקבותיה.
קיום הטקס בפרט וחגיגת יום ההולדת בכלל העבירו בתקופת השואה מסר של אהבה ורעות ,שמירה על ערכים מעולם
העבר ,ותקווה לימים טובים יותר לילדים שניטלה מהם זכות הקיום .יום ההולדת שימש נקודת אחיזה בזמן בתוך עולם
מתפרק שבו כבר נעלמו ציוני זמן ומקום.

טקסי מעבר
בר מצווה
מאיר מילבאום,

Y
P

נולד בשנת  1930בברלין ,גרמניה

"

ואז [במחנה וסטרבורק] הגיע הזמן שאחי ...מאיר ,הגיע
לגיל בר מצווה .אבי דאג שמישהו ייקח על עצמו ללמד
אותו מה שילד צריך לדעת לבר מצווה :לעלות לתורה,
לברך ,אפילו קצת לקרוא בתורה .אני אפילו הצלחתי לארגן
מתנה לאחי .אישה ...שכחה את הסידור שלה .אז כתבתי שם
הקדשה לאחי ,וזאת הייתה המתנה שלי לבר המצווה שלו.
אחי עלה לתורה ...ושתו לחיים ,ואכלו עוגה [עשויה לחם]!
זו הייתה הבר מצווה של אחי".
בלהה מילבאום
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מאיר ובלהה היו שניים מתוך ארבעת ילדיהם של
שלמה ומינה מילבאום .בשנת  1935ברחה המשפחה
מברלין לאמסטרדם .ב־ 1941גורש האב למחנה המעבר
וסטרבורק ,ולאחר שנתיים גורשו גם יתר בני המשפחה
למחנה .ב־ 1943שולחה המשפחה למחנה הריכוז
ברגן־בלזן .ב־ ,1944בעקבות הסכם חילופי שבויים
ייחודי שבו הוחלפו יהודים בגרמנים שישבו אז בארץ־
ישראל (הטמפלרים) ,הגיעה המשפחה לארץ ישראל
דרך טורקיה והשתקעה בתל אביב.

מאיר מילבאום בבית ספר באמסטרדם ,הולנד ,לאחר 1937
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תפילין ותיק לתפילין שהיו שייכים לבחור אלמוני ששולח מהמחנה
וניתנו לנער מאיר מילבאום לרגל בר המצווה שלו במחנה וסטרבורק.
מאוספי יד ושם ,תרומת מאיר מילבאום ,הרצליה

טקסי מעבר
יום הולדת
ידז'ה בייטנר,

נולדה בשנת  1933בקטוביץ ,פולין
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אני זוכרת את יום הולדתי האחד־עשר במחנה...
ליד התנור עמד דלי מלא פחמים – מתנה שלא תסולא בפז.
היו שם כרטיס ברכה גזור בצורת פרסה ,פנקס זיכרונות...
חתוך משאריות סינר עבודה שחור ...ועוד פנקס זיכרונות
שדפיו גזורים כלבבות הנפתחים למעין פרח.
באותו יום הולדת ציפתה לי מתנה מיוחדת מאת סגל עובדות
המטבח ...מגש ועליו צלחת מרק ,צלחת עם סלק ותפוחי
אדמה אמיתיים ,לא רק קליפות".
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יוכית מנדלסון (ידז'ה בייטנר)
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ידז'ה בייטנר ,לפני המלחמה

לאחר הכיבוש גירשו הגרמנים את משפחת בייטנר אל
העיר סוסנוביץ .זמן קצר אחר כך ברחו האב הרמן,
האח נתן והאחות הגדולה ֶאני מהעיר .האם בילה ושתי
בנותיה הצעירות זוסיה בת העשר וידז'ה בת השש
נשארו בסוסנוביץ .בינואר  1942לאחר מותם של
האב ושל האח הצליחה האחות ֶאני ,לשוב לסוסנוביץ
ולהתאחד עם אמה ואחיותיה .חודש לאחר מכן נשלחה
ֶאני למחנה אובראלשטט שבחבל הסודטים ולאחר
מספר חודשים נשלחה גם זוסיה לאותו מחנה.
באביב  1943נכלאו האם וידז'ה בגטו שרודולה ועם
חיסולו באוגוסט  1943נשלחו השתיים אף הן אל
מחנה אובראלשטט ,שם הועסקה ידז'ה הצעירה
בעבודות ניקיון .ב 4-במרס  1944חגגו האסירות
במחנה את יום הולדתה האחד־עשר של ידז'ה,
האסירה הצעירה במחנה .בילה בייטנר ובנותיה שהו
במחנה עד לשחרור במאי .1945
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שני ספרי זיכרונות שקיבלה ידז'ה לרגל יום הולדתה האחד־עשר
במחנה הריכוז אובראלטשטט1944 ,
מאוספי יד ושם

חברות
"

במחסן אליו נשלחתי ראיתי דמות מוכרה...

'ּבָ נֶק!' הוא סב על עקביו כמי שהכישו נחש:
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'מולה!' נפלנו איש על צווארי רעהו וטפחנו
בכוח זה על שכמו של זה .אחר כך פתחנו

ושאלנו כאיש אחד' :איך '?---וחדלנו .פרצנו
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בצחוק ...יחד נהיה יותר משני נערים רכים

בשנים ,אף יותר ממבוגר אחד ,בכל הנוגע
לסיכויי ההישרדות .נשבענו זה לזה שנתחלק
בכול ,שנישאר יחד ,שנחזיק מעמד.
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ילדים יהודים מוכרים סיגריות ,ורשה ,פולין
מאוספי יד ושם

כרתנו את ברית בָ ּנֶ ק־מולה :ברית הרצון לחיות!"
שמואל (מולה) פיזאר

מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים שבוורשה היו בני נוער וילדים יהודים
שהצליחו להימלט מגטו ורשה ,התקבצו יחדיו ,התחזו לפולנים והתפרנסו
ממכירת סיגריות ועיתונים ברכבות ובכיכר שלושת הצלבים .חברי הקבוצה ישנו
בבתים נטושים ובבית הקברות של העיר .לעיתים אף הבריחו מזון ובגדים לבני
משפחתם שבגטו .בפרוץ המרד הפולני באוגוסט  1944השתתפו הילדים במאבק
נגד הגרמנים.
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במהלך המלחמה ילדים נאלצו להתמודד עם מציאות יומיומית מאיימת וקשה .חלקם שאבו נחמה מקשרים חברתיים
אמיצים שהיוו עבורם מסגרת משפחתית אלטרנטיבית.

החברויות שנוצרו בין הילדים באו לידי ביטוי בקשרים בין־אישיים בהיותם שותפים לסוד ,לשיח ,למשחק ,ולעיתים אף
להישרדות .חברויות כאלה ,שבהן קוד ההתנהגות היה "אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד" ,עזרו לילדים להתמודד עם
הקשיים אותם חוו.

תנועות הנוער היו עבור ילדים רבים מקור נוסף של נחמה .בחלק מהגטאות המשיכו התנועות לפעול ,ונערים מצאו בקן
התנועה סביבה חמה ותומכת ,רעות וחברות ,אשר חסרו במציאות הקרה והמאיימת של הגטו.
לעיתים ,באין מבוגרים או ילדים אחרים בסביבתם לשפוך לפניהם את ליבם ,נרקמו קשרים ייחודיים גם בין ילדים
לבעלי חיים.

חברות
חברות
מוד שטקלמכר,
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נולדה בשנת  1929בפרוסטיוב ,צ'כוסלובקיה

"

למדנו להתרגל לכל מיני דברים .ישנו על הרצפה באולם
ענקי מלא ריח חמצמץ ,לטרינה (מחראה) מסריחה ללא
פרטיות ,רעב ועוצר .למזלי חוויתי את כל זה עם חברתי רותי.
אחר כך רותי נעלמה ,נשלחה לפולין .הטרנספורטים נשלחו
במהירות כזאת שלא הספקנו להיפרד.
לעיתים קרובות אני חושבת על רותי ,מה הייתה אומרת לו
ראתה גורד שחקים ,מטוס סילון ...היא עוד לא הייתה בת
שלוש־עשרה כאשר כנראה ירו בה".
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מיכל בר (מוד שטקלמכר)
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מוד שטקלמכר ורות וייס היו חברות טובות מאז
כיתה ג' ויחד חוו את הקשיים שהביאה איתה התקופה
שלאחר הכיבוש הגרמני .ביולי  1942גורשו שתי
החברות עם בני משפחתן באותו הטרנספורט
מפרוסטיוב אל גטו טרזין .בגטו גרו שתיהן יחד
ושיתפו זו את זו בכל העובר עליהן .רות נשלחה באחד
הטרנספורטים לפולין ומוד לא ראתה אותה עוד.
מוד ,אחותה ואימּה שרדו בשואה .לאחריה הצטרפה
מוד להכשרה של תנועת "גורדוניה – מּכבי הצעיר",
וב־ 1949עלתה ארצה עם אימּה ,אחותה וקבוצת ילדים
חברי התנועה.

רות (משמאל) ומוד במגרש "מּכבי" בפרוסטיוב ,צ'כוסלובקיה ,חורף 1941-1940
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אלבום תמונות מיניאטורי עשוי צפחה ,שאותו הכינה קתרינה שטקלמאכר
לבתה מוד כמתנת יום הולדת בגטו טרזין .באלבום שילבה האם תצלומים
שונים ,כולל תצלום של רות ומוד במגרש "מכבי" ,קיץ 1940
United States Holocaust Memorial Museum, Washington, USA.

באדיבות מיכל בר ,תל אביב ,ישראל

חברות
התארגנויות ילדים

Y
P
"

'אפרוח' חילקה נשיקות מרוב שמחה כי המזוודה הקטנה
שלה התמלאה באוכל .ואנחנו אמרנו לה' :אל תשכחי
שאנחנו קולקטיב ושאנחנו עוזרות אחת לשנייה '...לאולילה
לא היה מה ללבוש ,ציידנו אותה במה שיכולנו ,אחר כך,
בשלוש ,הן הלכו [נשלחו בטרנספורט] .בערב כששכבנו
לישון מישהו חסר לנו .אלה היו הבנות שנסעו .ואז אמרנו:
"כבר אף פעם זו לא תהיה ה'עשרים ושמונה' האמיתית כמו
שהייתה קודם".
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מהספר היים  ,28ר.ג .בת שלוש־עשרה.
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בנות חדר  28מבלוק הבנות  L410בגטו טרזין הקימו
יחד אחווה שנקראה "מעגל" .ה"מעגל" הפך לביטוי
חברתי בקרב הבנות בזמן ההתכנסות ,בשירה ,במשחק,
בלימוד ובחיים במעון .המעגל שלהן היה אמור להוליך
אותן בדרך טובה ,ולכן הן שילבו ידיים ושרו את
ההמנון" :את מאמינה ואני מאמינה ,את יודעת מה
שאני יודעת ,ומה שלא יקרה ,את לא תבגדי בי ואני לא
אבגוד בך" .מציאות הטרנספורטים בגטו קטעה את
המעגל הסגור .הבנות הוכרחו לעזוב את האחווה בגלל
גזֵ רות השילוח ,ובזמן הטרנספורטים של ספטמבר-
אוקטובר  1944נגזר דגל אחוות "המעגל" לארבעה
רבעים .כל רבע נמסר למשמרת אצל אחת מבנות
ה"מעגל" שנשארו בגטו.
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דגל אחוות הבנות "מעגל" ,חדר  ,28גטו טרזין
ארכיון בית טרזין
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בית
"

נותר אך קומץ קטן של ילדים...

באשר כל אחד מהם הוא שריד לדור,
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וכל אחד מהם מעיד על דור".
לנה קיכלר־זילברמן
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לאחר המלחמה נקבצו בבית הוועד היהודי שבקרקוב ,פולין ,מאות פליטים
יהודים ,וביניהם עשרות ילדים .היו אלה יתומים שננטשו והיו במצב גופני ונפשי
ירוד .לא היה להם בית לחזור אליו ולא אדם שידאג להם .לנה קיכלר־זילברמן
אספה את הילדים הללו והקימה בית יתומים .היא טיפלה בהם ,שיקמה אותם
והייתה להם כאם.
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בגטו דברצן ,הונגריה ,יצרה לאה בורנשטיין בית בובות כמזכרת לבית המשפחה
ממנו גורשו .ה"בית" עשוי קרטון ובו שתי בובות בדמות הוריה .לאה נשלחה למחנה
עבודות כפייה שטראסהוף באוסטריה .שם מצאה עטיפה של ספר ובה ציפתה
את בית הבובות שאותו הצליחה להביא איתה מהגטו .לאחר המלחמה עלתה לאה
לארץ־ישראל והביאה עימה את "הבית".
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מאוספי יד ושם ,תרומת לאה (בורנשטיין) כרמל ,חיפה ,ישראל
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היציאה הפתאומית מהבית עם הגירוש ,הבריחה או העזיבה למסתור הייתה אירוע משמעותי של אובדן הביטחון וההגנה,
והיא סימלה לילדים רבים את תחילת המלחמה .לעיתים ילדים לקחו איתם פריט אישי ,חפץ שהיה בעבורם זיכרון יקר
מהבית ,ומקור לנחמה.

מרבית הילדים שניצלו בשואה שהו ב"בתים חלופיים" – מנזרים ,משפחות מסתירות ,בתי ילדים ומקומות מסתור ,אך היו
גם ילדים שנדדו ממקום למקום ללא קורת גג.

בית
עזיבת הבית
רגינה צימט,

נולדה בשנת  1933בלייפציג ,גרמניה

Y
P
"

מאוחר בערב עזבנו את דירתנו .כשהחלה המונית נוסעת,
היבטנו לאחור בדמעות בעינינו .אני חיבקתי את בובתי
הקטנה ...הדבר היחידי שיכולתי לקחת איתי ,וטמנתי את
ראשי בחיקה של אמא.
והנה בגבול רצה איש ביקורת הגבולות ,הגרמני ,לגזול ממני
את בובתי! הוא אמר לי' :תני לי את הבובה בשביל הילדה
שלי!' צעקתי אליו' :קח את הכול ,אבל השאר לי את מעט
הלייפציג שנותר לי '.הוא חייך ואמר שהוא משאיר לי את
הבובה כמזכרת ממולדתי".
רגינה (צימט) לוי
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רגינה מאכילה את היונים בכיכר אוגוסטוספלאץ ,לייפציג ,גרמניה ,לפני המלחמה.

לאחר ליל הבדולח החליטו הוריה של רגינה צימט בת
השש לעזוב את גרמניה ולהגיע לארץ־ישראל.
המשפחה ברחה מביתם בלייפציג וחצתה את הגבול
לאיטליה בשנת  .1939כשנה לאחר מכן הצליחו בני
המשפחה להגיע לבנגזי בלוב אשר היתה תחת שליטה
איטלקית .כניסתה של איטליה למלחמה לצד גרמניה
ביוני  1940הביאה לגירוש המשפחה חזרה לאיטליה
וכליאתם במחנה פרמונטי .בהמשך קיבלו משפחות
עם ילדים ובהם משפחת צימט אישור לחיות מחוץ
למחנה ,והמשפחה נדדה בין כפרי צפון־איטליה,
בחופשיות יחסית.
עם הכיבוש הגרמני את צפון איטליה בסתיו 1943
נאלצו בני המשפחה להסתתר במקומות שונים
ולעיתים לחיות תחת זהות בדויה .באפריל 1945
שוחרר האזור ,ושלושה חודשים לאחר מכן עלה בידי
רגינה והוריה להגיע לארץ־ישראל.
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הבובה שרגינה לקחה איתה מהבית בלייפציג
כאשר המשפחה ברחה בשנת  1939לאיטליה.
רגינה הצליחה לשמור על הבובה במהלך
נדודי המשפחה באירופה ובצפון אפריקה
לאורך שש שנים.

רגינה ואימּה בבית משפחתם המארחת בבנגאזי ,משפחת בוארון
מאוספי יד ושם ,תרומת אפרים לוי ,רמת אפעל ,ישראל

בית
מסתור
בטי ווטרמן,

נולדה בשנת  1940באמסטרדם ,הולנד
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הכלבלב מייצג בשבילי את ההורים שלא היו איתי...
מהפרידה מההורים אני לא זוכרת כלום .זה היה בנובמבר
 .1942לקחתי איתי בובה שתמיד החזקתי בידי וכלבלב...
אני זוכרת טוב שאת הבובה והכלבלב החזקתי חזק.
זה נתן לי תחושה של ביטחון.
נהגתי לדבר עם הכלבלב' :אנחנו הולכים לישון'' ,אנחנו
צריכים להיות בשקט' .זה היה כמו לדבר עם עצמי .אני
ניחמתי אותו ואמרתי 'אתה לא צריך לפחד כי אני איתך'.
אחרי המלחמה ,ביוני  ,1945חזרתי להוריי והכלבלב היה איתי".
בטי (ווטרמן) אילסר
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בטי נולדה ב־ 1940לקונרד וסימון-רבקה ווטרמן .בגיל
שנתיים הוברחה אל בית ילדים נוצרי באוטרכט ,כשהיא
עטופה בשמיכה שעליה מוצמד פתק עם שמה ,ועימה
בובה וכלבלב צעצוע.
עקב הלשנה הוברחה לאחר יומיים אל משפחת
טינהולט ,שהיו פעילי מחתרת והוסתרה על ידם עד
תום המלחמה .בטי הייתה כהת שיער ואילו לרוב
האוכלוסייה המקומית היה שיער בהיר .הדבר משך
את תשומת ליבם של החיילים הגרמנים שהיו מוצבים
באיזור .אימּה המאמצת חששה לסכן אותה ועל כן
השאירה את בטי רוב הזמן בבית ,עומדת בחלון עם
הכלבלב בידה ,מבלי לצאת החוצה .הוריה של בטי,
אשר שרדו את המלחמה במסתור ,הצליחו לאתר אותה
בעזרת הצלב האדום ,ומשפחת טינהולט השיבה את
הילדה למשפחתה.
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בטי ווטרמן
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כלבלב צעצוע שליווה את בטי כשנשלחה למסתור
מאוספי יד ושם ,תרומת רונית אילסר ,עפולה ,ישראל

