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כתמים של אור
להיות אישה בשואה

״ּוב ח ֶֹמ ר ַה זֶ ּה ָה ָא ֵפ ל נִ ְט בּעּו
ַ
כּת ִמ ים ֶשׁל אֹור...״
ָ
דליה רביקוביץ’ ,כל השירים עד כה,
הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תל אביב 1995

אישה יהודייה ,עונדת טלאי צהוב מנייר ,שצולמה בידי צלם גרמני ,גטו קוטנו ,פולין 1941
Getty Images

גטו קוטנו הוקם במתחם פתוח ובוצי ששימש בעברו כבית חרושת לסוכר .הגרמנים
דחקו למתחם כ 7,000-נשים ,גברים וילדים ,והללו נאלצו להתגורר תחת כיפת השמים
במבנים ללא גג ,אוהלים משמיכות ,ובצריפים מאולתרים מרהיטים וחפצים ישנים.
רוב יהודי קוטנו נרצחו בשואה.

השואה הייתה אירוע היסטורי של רצח ואלימות
שביצעו הנאצים ועוזריהם כלפי העם היהודי.
תערוכה זו חושפת את סיפורן האישי של הנשים
היהודיות ונותנת מקום לקולן הייחודי ,אגב הדגשת
פעולותיהן ותגובותיהן לנוכח המציאות הקשה של
רוע ואלימות ללא שיעור שבה היו נתונות.
לפני המלחמה ,האישה היהודייה חיה בחברה
שהייתה ברובה פטריארכלית שמרנית ,שבה הגבר
היה ראש המשפחה ולאישה היו תפקידים מסורתיים
בבית ,או כעזר בפרנסה .כפועל יוצא מכך ,נשים
לא נמנו עם קבוצות המנהיגּות היהודית שעליהן
הוטל להנהיג את הציבור היהודי .הנשים היהודיות
בשואה קיבלו עליהן את התפקיד המרכזי במשפחה,
שאפשר לכנותו “חיוב החיים“ – הווי אומר ,ניסיון
לשרוד בכל מצב.
אחד הדברים שאפיינו את השלבים הראשונים של
המלחמה ,בעיקר במזרח אירופה ,הוא לקיחתם
של הגברים לעבודות כפייה או הימלטותם למזרח.
בהמשך ברחו גברים אל היערות ,ורבים אחרים
נרצחו .עקב כך נשארו נשים רבות לבד עם הילדים
והקשישים ,ולפיכך הן היו חלק גדול מאוכלוסיית
הגטאות.
גם כאשר נשארו הגברים – במקרים רבים מכיוון
שלא היה עוד ביכולתם לפרנס את המשפחה – הם
נשברו נפשית ,ותפקידם המסורתי כראש המשפחה
נפגע .הנשים נאלצו אפוא לקבל עליהן את התפקיד
של אספקת מזון לבני הבית ואת הדאגה לתפקוד
מינימלי של המשפחה למרות המצב הקשה.
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לעתים הייתה בכך העצמה של ממש לכוחן.
זיהויה של האישה עם הילדים ,הן מצד הסביבה הן
מצד הנשים עצמן ,היה כוח מניע מחד גיסא ,אך
מאידך גיסא גם גרם במקרים רבים לרציחתה יחד
אתם.
במקרים שבהם שרדה האישה מההשמדה ההמונית
ונהייתה חלק מכוח העבדים של הנאצים ,היא
נכנסה לעולם המחנות .שם ,בדרך כלל במחנות
שיועדו לנשים בלבד ,היא ניסתה לשקם את זהותה
הנפשית לאחר שניטלו ממנה כל הסממנים של
אינדיבידואליות ,משפחה ותרבות חיים שהרכיבו
את זהותה הקודמת.
הנשים בשואה – במקום שבו לא הייתה להן דעה,
הן למדו דעת .במקום שבו לא היה להן כוח ,הן צברו
כוח .במקום שבו לא הייתה להן ולמשפחתן זכות
חיים ,הן הלכו כל הדרך אל המוות ויצקו משמעות
בכל דקה נוספת של חיים.
בתערוכה זו אנו מבקשים להשמיע את קולן של
נשים אלה ולספר את סיפורן.
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תערוכה זו מבוססת על תערוכת ״כתמים של אור״,
שנאצרה בידי יהודית ענבר והוצגה ביד ושם.
התערוכה הופקה בידי מחלקת תערוכות ניידות,
אגף המוזאונים ,יד ושם.
עיצוב גרפי :אגף מערכות מידע ,יד ושם.

שואה
השואה הייתה רצח עם חסר תקדים ,טוטלי ושיטתי ,שבוצע
בידי גרמניה הנאצית ושותפיה במטרה להשמיד את העם
היהודי ולמחות את תרבותו ומנהגיו מעל פני האדמה .המניע
העיקרי לרצח היה האידאולוגיה האנטישמית הגזענית
הנאצית.
בשנים  1941-1933נקטה גרמניה הנאצית מדיניות
שתחילתה נישול היהודים מזכויותיהם ומרכושם והמשכה
סימונם של היהודים וריכוזם באזורים שיועדו לכך מראש.
מדיניות זו זכתה לתמיכה נרחבת בגרמניה וברוב ארצות
אירופה הכבושה.
לקראת סוף  1941התפתחה מדיניות זו לכדי תכנית
שיטתית ומקיפה שנקראה בפי הנאצים ״הפתרון הסופי
לבעיית היהודים באירופה״ .גרמניה הנאצית ייעדה את
יהדות אירופה ,ובעקבותיה את יהדות העולם כולו ,להשמדה.
כשני מיליון יהודים נרצחו בירי ,ועוד מיליוני יהודים מרחבי
אירופה רוכזו ונשלחו בקרונות של רכבות משא אל מחנות
השמדה – מתקני רצח תעשייתיים שבהם נרצחו היהודים
באמצעות גז .התהליך כולו לֻ ווה בהטעיה מכוונת מצד
הגרמנים באשר ליעדם האמתי של המשלוחים.
עד תום המלחמה ב 1945-נרצחו קרוב לשישה מיליון
יהודים.
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תצלום ששלח חייל גרמני מהחזית .בגב התצלום נכתב :״יהודים באקציה ,איוַ ונגורוד,
אוקראינה1942 ,״
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington DC, USA
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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.

אהבה
האהבה הייתה מפלט ואי של נחמה בעולם של כאוס
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חגיגת נישואים ,גטו לודז’ ,פולין

זוגיות ומשפחה הן הבסיס של חברה אנושית.
הן משקפות צורך נפשי וביולוגי .בשואה ,כאשר
התערער העולם מכל ֵעבר ,הזוגיות והמשפחה היו
המקלט הכמעט יחיד.
אנשים לא ידעו מה ילד יום ,מה יקרה בעוד שעה.
לפיכך הם ניסו לבנות מסגרות שיעניקו להם אשליה
של יציבות .אנשים התאהבו במקומות הבלתי
אפשריים ביותר ,אנשים נישאו בלי לדעת אם יוכלו
לחיות יחד ואם יישארו כלל בחיים ,יחד או לחוד.
היה להם צורך בנישואים רשמיים ,לעתים כהגנה
מפני שילוח למזרח ,ולעתים מתוך רצון להישלח
יחד .הזוגיות הייתה דרך להשגת כסף ,אוכל ,חיים.
לצד צורות זוגיות אלה הייתה גם זוגיות חופשית,
של התחברויות מהירות ,זמניות ,ללא רשמיות.
פעמים רבות ביטאה הזוגיות הזו צורך בהגנה מפני
הסביבה ,ולעתים רק צורך נפשי בחום ובהבנה
לנוכח כל הרוע .היו גם אהבות אסורות ,שספק אם
היו מתרחשות בעולם שקדם לתקופת השואה.
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הפרדה האחרונה
ֵ
אושוויץ-בירקנאו1945 ,
ז’ינוביי טולקאצ’ב
תרומת איליה טולקאצ’ב ואנל טולקאצ’בה ,קייב

אהבה
מרתה ביק
 18בנובמבר 1941
אל :טרודה ביק
ברוקלין ,ניו יורק

...אבל מעל לכל ,אל תדאגי ...ועוד משהו :התחתנתי,
למעשה ,כבר בחודש מרס.
אני מאושרת מאוד ,ואת תהיי מרוצה מאוד מחתנך.
אני אציג לך אותו :גבוה ,כהה וכדומה .שמו :מאריאן
פירסטנברג ,משאבאץ ,מחנה של מהגרים יהודים
בסרביה; בן  ;24המקצוע :מכונאי רכב ,חשמלאי
וטכנאי רדיו .כרגע אינו יכול לכתוב מפני שהוא
עובד בסביבה זה כמה שבועות.
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מרתה ,וינה ,אוסטריה1938 ,
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ב־ 1939הצליחה גרטרוד ביק לקבל ויזות לארצות-
הברית ,לה ולשני ילדיה ,מרתה והרברט .מרתה,
ציונית נלהבת ששאפה להגיע לארץ-ישראל ,סירבה
להצטרף למסע לארצות-הברית.
בנובמבר החלה מרתה במסע לארץ־ישראל .היא
הצטרפה לקבוצה של  1,300פליטים יהודים ששטו
בספינות על הדנובה .הם הגיעו עד סרביה ,משם
לא יכלו להמשיך ,והתארגנו לשהות בעיר שאבאץ.
מרתה החלה לכתוב מכתבים לאמּה בינואר  .1941עם
הכיבוש הגרמני הושמה הקבוצה מאחורי גדרות תיל
וחוותה התעללויות ורצח .באוקטובר  1941נלקחו
הגברים שבמחנה לעבודה ,כביכול ,ונרצחו .כעבור
חודש ,מרתה ,שלא ידעה על הרצח ,כתבה לאמּה כי
בחודש מרס נישאה לבחור מהמחנה בשם מאריאן
פירסטנברג.
הקשר האחרון עם מרתה היה ב־ 6בנובמבר  .1941עד
ינואר  1942נרצחה כל הקבוצה ובתוכה גם מרתה.

דרישות שלום ונשיקות
ממרתה ומאריאן
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מכתב שכתבה מרתה אל אמּה ואל הרברט ,אחיה

אימהּות
הצורך בהצלת ילדיהן העמיד את האימהֹות לפני דילמות קשות

אחת הדילמות הראשוניות שעמדו לפני המשפחה
נסבה על הצורך למצוא מקום מסתור ,בעיקר לילדים,
כל עוד היה הדבר אפשרי .כדי שהורה יהיה מוכן
נפשית לעשות צעד כזה ,בידיעה שאולי לא יראה
עוד את ילדו ,היה עליו להבין שאם לא יעשה כן
– הגורל הוא מוות .קשה להפנים תובנה כזו ,ולכן
הורים רבים לא מסרו את ילדיהם למסתור ,גם
כשהייתה הזדמנות לכך.
בגטאות ,אימהֹות היו עסוקות בהישרדות יומיומית,
בעיקר באספקת מזון ובהקפדה על היגיינה ,למניעת
מחלות .אימהֹות בהיריון רצו ברוב המקרים להפסיק
את הריונן ,שכן הבינו שלא יוכלו להאכיל את הרך
הנולד ולטפל בו ,כשיתר המשפחה שורדת אך
בקושי .עם זאת ,היו נשים מעטות שדווקא בגלל
המוות האורב בכל מקום ,ביקשו ליצור חיים חדשים.
אימהֹות לילדים שעמדו בתור לסלקציה היו אולי
האנשים היחידים שקיבלו מהרוצחים זכות בחירה
– הבחירה ללכת עם הילדים אל מותם .אך גם שם,
ברגעים שאין קשים מהם בהיסטוריה האנושית,
נתלשו לעתים הילדים מידי הנשים המעטות
שנבחרו בסלקציה לחיי עבדות ,והם נמסרו לסבתות
או למי שניצב לידם ,ושולחו אתם אל מותם.
במציאות של הטרור האלים הזה היו אימהֹות שפעלו
מתוך יצר הישרדות ,וקיבלו החלטות שאינן עולות
בקנה אחד עם הנורמות המקובלות בחברה באשר
לקשר של אם לילדיה .לעומתן היו אימהֹות שהיה
באפשרותן לבחור בחיים ,אך הן העדיפו למות עם
ילדיהן .גם זאת בחירה שאינה תמיד מובנת בימים
כתיקונם.
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נשים וילדים יהודים משידלוביץ והסביבה ,פולין ,מגורשים אל מחנה ההשמדה
טרבלינקה 23 ,בספטמבר 1942

אימהּות
גניה יודסקי
 27בספטמבר 1943

גברת ברונקה היקרה!
לאחרונה ,כל כך קשה לי לכתוב אלייך ...ברוניה ,אני
כותבת אלייך ומתחננת לפנייך ,אנא ממך ,תשמרי
על בני הקטן ,תהיי לו לאמא.
שמיכאל יאכל כמה שיותר ,כי לא ידוע מה מחכה
לו ,לכן שיהיה איתן וחזק.
שוב אני מבקשת שתמיד יהיה לבוש חם ושיגרוב
גרביים .אינני יכולה לכתוב יותר ,נגמרו לי הדמעות.
שאלוהים ישמור עליכם.
נשיקות
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גניה סוסנוביץ ,לפני המלחמה
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באוגוסט  1943חוסל גטו סוסנוביץ ,ובר (ברונק),
בעלה של גניה ,נתפס ונרצח.

מכתבה של גניה אל ברוניה ,האישה שהסתירה את בנה
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גניה ובנה מיכאל הצליחו להימלט לצד הארי ,שם
השיגה גניה תעודות מזויפות עבור שניהם .מיכאל
נמסר בזהות בדויה לטיפולה של אישה פולנייה בשם
ברוניה ,וגניה מצאה עבודה בניהול משק הבית של
רופא גרמני .הרופא ,שבתוקף תפקידו הועבר מפולין
לווינה ,הציע לגניה להצטרף אליו עם בנה .בווינה,
כעבור זמן ,נחשפה זהותה של גניה ,היא נלקחה לבית
הסוהר ,ומיכאל הועבר לבית יתומים .כאשר הודיעו
אנשי הגסטפו לגניה כי היא עומדת להיות מגורשת
למזרח ,היא החליטה לקחת את מיכאל אתה ,מחשש
שמא יושמד בית היתומים בהמשך.
גניה ובנה גורשו ב 1944-לאושוויץ ,שם נרצחו.
ילדי בית היתומים שרדו.

גניה ובנה מיכאל ,גטו סוסנוביץ1942-1941 ,

טיפול באחר
נשים מילאו תפקיד מרכזי בדאגה לחלשים מהן
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פקידת סעד של אֹוזֶ ה ( ,)OSEמרגוט שטיין ,עורכת בדיקה רפואית לילדה במחנה
מרסי ,צרפת1942-1941 ,
ההסגר בומפרדֵ ,
USHMM, Courtesy: Margot Stein Samuel

בתקופה שלפני השואה עסקו נשים במגוון
תפקידים ,אך רובן היו בעיקר גננות ,מורות ,חנווניות,
מטפלות ,מבשלות ותופרות .דגם זה של התנהלות
המשיך גם בתקופה השואה ,ואפשר לומר כי אף
הורחב .כמעט כל הנשים נאלצו לצאת לעבודה
ולפרנס את משפחתן .בתקופת הגטאות פנו נשים
רבות לעבודה ציבורית ועסקו במתן עזרה וטיפול
לזולת.
נשים ניהלו מטבחים ציבוריים ובתי ילדים ,בנו
רשתות לטיפול בקשישים .הן שימשו כמורות
וכמטפלות לילדים שהוריהם נלקחו או עבדו
בעבודות כפייה .הן היו רופאות ואחיות הן בגטאות
בקרב הפרטיזנים ובמחנות.
הן ֶ
הן סיכנו את חייהן ואת בריאותן בעת הטיפול בחולים
במחלות מידבקות ובילדים בבתי מסתור לילדים.
רבות מהן הלכו עם הילדים אל המוות אף כי היה
באפשרותן להינצל .מאחר שהמצב הידרדר מרגע
לרגע ,הן היו עסוקות מבוקר ועד ליל ,אך למרות
חולשתן הפיזית לא חדלו מפעילותן.
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שעת סיפור
גטו טרזין 1945-1942
פאוול פאנטל

טיפול באחר
סטפניה וילצ'נסקה
 2באפריל 1940

יקירתי ,אנחנו בריאים .אני עובדת קצת בבית הילדים ,וקורצ'אק עובד הרבה.
לא הגעתי כי אינני רוצה לנסוע בלי הילדים.
שלך,
סטפה
סטפניה
מוזאון בית לוחמי הגטאות  /ארכיון התצלומים
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סטפניה (סטפה) ילידת  ,1886פולין ,סיימה את
לימודיה באוניברסיטת ליאז' שבבלגיה ,ועם
שובה לוורשה מונתה למנהלת בית יתומים יהודי.
ב־ 1909פגשה את ד״ר יאנוש קורצ'אק ובין השניים
נוצר קשר .ב 1919-הועברו כל הילדים לבית
יתומים חדש ,ובו שימש קורצ’אק כמנהל ראשי
וסטפניה כמנהלת כללית .עם פרוץ מלחמת העולם
הראשונה גויס קורצ’אק לצבא ,וסטפניה נשארה
בבית היתומים והייתה אחראית על ניהולו גם
כאשר התרחב ומנה כ־ 150ילדים .ב־ 1938ביקרה
סטפניה בארץ־ישראל ושהתה בעין חרוד עד
 ,1939עת שבה לוורשה.
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עם הכיבוש הנאצי הצליחו אנשי עין חרוד
להסדיר לסטפניה אפשרות לעזוב את פולין ,אך
היא סירבה ועברה עם ד״ר קורצ'אק והילדים אל
הגטו .ב־ 6באוגוסט  1942התקבלה בגטו הפקודה
לגירוש היתומים .סטפניה ,קורצ‘אק ושאר חברי
הצוות ,על-אף שניתנה להם האפשרות שלא
להצטרף למגורשים ,בחרו להישאר עם 192
היתומים וצעדו עמם אל האומשלגפלץ ,כאשר
סטפניה מופקדת על קבוצת הילדים בני 9־.12
כולם נשלחו אל מחנה ההשמדה בטרבלינקה,
שם נרצחו.
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גלויה ששלחה סטפניה דרך הצלב האדום לאנשי עין חרוד1940 ,
מוזאון בית לוחמי הגטאות  /ארכיון התצלומים

ד”ר קורצ’אק וסטפניה בחברת ילדים1923 ,
מוזאון בית לוחמי הגטאות  /ארכיון התצלומים

נשיות
שמירה על נשיות בשואה שמרה על צלם האנוש
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קשה להעלות על הדעת ניגוד רב יותר משואה
ונשיות .עניינים כנשיות הם מותרות בזמנים כאלה.
ובכל זאת ,נשיות היא מרכיב בסיסי באישיותן של
נשים .פגיעה בה היא פגיעה בשלמותן כאדם.
לעתים השתמשו הנשים במיניותן כדי לשרוד וכדי
להשיג הטבה כלשהי – להציל בן משפחה ,לקבל
פרוסת לחם .מבחינתן היה זה עוד אמצעי הישרדות.
להיראות טוב בשואה – הייתה לכך משמעות של
חיים .נשים לפני סלקציות מרחו את לחייהן ואת לחי
אימותיהן וחברותיהן בשאריות סומק שעליהן שמרו
כעל בבת עיניהן .הסומק נהפך לגורם מציל חיים .גם
להיגיינה הייתה חשיבות בהצלת חיים .מסרק כינים
במחנה היה יכול לקבוע את גורלה של אישה לחיים או
למוות ,שכן הכינים העבירו מחלות .כביסה ושמירה
על ניקיון הגוף נהפכו למשימות בלתי אפשריות,
ובכל זאת נשים טרחו בכך ,התרחצו במים קפואים
אם התמזל מזלן והתאפשר להן לעשות זאת ,גם
כשבחוץ שרר קור של חורף אירופי קשה.
אמנם חוקי הגזע הנאצים לא אפשרו מגע מיני בין
הנאצים ובין הקרבנות ,אבל היו דרכים אחרות לפגוע
בנשים :הפשיטו והציבו אותן עירומות בראש חוצות,
נגעו בגופן והכו אותן .במחנות ,הסלקציות בעירום
היו דבר שבשגרה.

T
O

N

חולצה שקיבלה הלן ריבה במחנה סמוך ללייפציג ,שלה הוסיפה חרוז כתום
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אסירה יהודייה מרדֹום פולין ,שמספרה  ,13138לאחר גילוח שערה באושוויץ
Panstwowe Muzeum w Ozwiecimin, Poland

בפלשוב מצאנו ליפסטיק משומש ,גמור...
לקחנו חתיכת צלולויד שעליה מרחנו את מה שנשאר
וקיפלנו .כל פעם שעברנו ממחנה למחנה ...לקחנו קצת
מתוך הצלולויד הקטן ובאופן מאוד עדין מרחנו על הלחיים.
מרילה שפרלינג

נשיות
לינה ברזין
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לינה (משמאל) ,ואחיותיה בטי ואנה .אוקטובר1945 ,
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לינה נולדה ב־ 1910בליטא .עם נישואיה ב־ 1933ליעקב
ברזין ,עברה לקובנה .ב־ 1935נולדה בתה שולמית.
ב־ 1941גורשו כל היהודים לגטו.
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במרס  1944שולחה שולמית באקציית הילדים
לאושוויץ ,שם כנראה נרצחה .עם חיסול הגטו ביולי
 1944שולחו לינה ושתי אחיותיה למחנה הריכוז
שטוטהוף ,שם יצרה לעצמה לינה את החזייה .בעלה
שולח לדכאו ונרצח שם.
לינה ואחיותיה שרדו .היא היגרה למקסיקו ,ושם
נישאה שוב.

החזייה שהכינה לינה במחנה הריכוז שטוטהוף

הלבישו אותנו בבגדי אסירים .בהיותי תופרת
חזיות במקצועי ,התחלתי לחלום ולתכנן איך
וממה לתפור לי חזייה.
פרמתי את הבטנה מהשרוולים ,והיה לי בד.
מהכותונת הגברית שלי פרמתי שלושה כפתורים.
אישה שמצאה בז’קט שלה מחט נתנה לי אותה
בתמורה לאוכל שלי ליום שלם .מהסרט שמסביב
לשמיכה פרמתי חוטים .אחרי חיפושים רבים
בצריפים מצאתי חלון שבור ,משם הוצאתי שבר
זכוכית .נשכבתי על הארץ עם הבד שלי ועם שבר
הזכוכית וגזרתי את הפריט יקר המציאות.
תפרתי אותו.
לבשתי את החזייה כמעט שבעה חודשים ,עד
לשחרור ב 23-בינואר .1945
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התנגדות והצלה
נשים ניצלו את מגדרן בתרומה למאמץ ההתנגדות

כמעט לכל לחימה בפועל בנאצים ובעוזריהם
בתקופת השואה הייתה משמעות של בחירה בדרך
המוות .ליהודים לא היה סיכוי להינצל באמצעות
לחימה ואף לא לנצח במלחמה.
היה מדובר באקט של גאווה .אפשר לומר כי מבחינת
הנשים ,כל עוד הן היו במסגרת של משפחה ,אפשרות
זאת לא עלתה כלל על הפרק .הן בחרו מראש
באחריות המשפחתית .היחידות שיכלו להרשות
לעצמן את זכות היתר של לחימה או ניסיון להילחם
או לרדת למחתרת ,היו הנערות הצעירות ,שכבר
בגרו יחסית ,אך עדיין לא היו אחראיות לאחרים.
בדרך כלל ,נשים לא היו רצויות כלל בקבוצות
הלא-יהודיות של הפרטיזנים ,משום שלא ראו בהן
כוח לחימה אלא מעין מטרד .אם התקבלו ליחידות,
הן שימשו בתפקידים של בישול ,ניקיון ,טיפול רפואי
וכבנות זוג של הגברים .היחס אליהן היה בדרך כלל
גרוע ביותר.
במחתרות היה לנשים תפקיד חשוב בעיקר בנושא
הצלה .הן שימשו כמבריחות וכמטפלות באנשים
שירדו למסתור ,ובייחוד טיפלו בילדים שהוריהם
נלקחו או נרצחו או בילדים שהוריהם מסרו אותם
לצורך הברחתם למסתור.
במחנות ,התנגדות הנשים באה לידי ביטוי בדרך
כלל בחבלה באמצעי הלחימה שייצרו .הן הצטרפו
גם למחתרות שפעלו בתוך המחנה .פה ושם פגעה
אישה באחד השומרים ,ומיד נרצחה .כך גם לגבי
בריחה .הנאצים איימו שבגין פעולות כאלה יענישו
לא רק ְמ ַבצעיהן ,אלא יפגעו גם בבני ערובה רבים
ויוציאו אותם להורג.
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שלוש לוחמות מחתרת שהוצאו מבונקרים בזמן דיכוי המרד בגטו ורשה1943 ,
ראשונה מימין ,מלכה זדרוייביץ’ ,ולצדה חברותיה בלומה ורוחל’ה ,חברות הארגון היהודי
הלוחם (אי”ל)

הפרטיזנית רחל רודניצקי עם קבוצת פרטיזנים שעמם פעלה ביערות רודניקי.
צולם עם שחרור וילנה ב.1944-
Centeral Goverment Archives, Moscow

התנגדות והצלה
פאני סולומיאן
ניגשתי מיד לניתוחים .פתחתי מורסות שלא הבשילו ,אפילו קטעתי אצבע.
כל זאת ביצעתי לא מתוך ידענות יתרה ,אך בכל לבי ...בעליצות.
לאחר שמצאתי את הספר "הרופא השומר על הבריאות" ,המושתת על
יסודות של ריפוי טבעי ,נעשיתי מעריצה נלהבת של שיטה זו.
כמעט לכל הנשים ביחידה היה בן זוג ,ששימש להן כאדון ובעת ובעונה אחת
כמגן על "כבודן" בפני זכרים אחרים ...לא יכולתי להתרגל למחשבה שכדי
לזכות לשקט יחסי ביום יש להסכים לאי-שקט בלילה.

פאני במדים
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פאני למדה באקדמיה לחינוך גופני בוורשה ,והייתה
מדריכה להתעמלות רפואית בבתי חולים .היא נשלחה
לשוודיה ,להשתלמות מטעם משרד החינוך הפולני ,אך
עם פרוץ המלחמה חזרה לפינסק ,עיר הולדתה .לאחר
חיסול הגטו ורציחת כל אנשיו ,הייתה בין המעטים
שהצליחו להימלט אל היערות ולהצטרף לפרטיזנים.
תחילה שימשה כאחות בפלוגות קטנות ,ובהמשך עבדה
כרופאה ראשית ,הקימה חדר ניתוחים וביצעה ניתוחים
רבים.
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על-אף מעמדה ותפקידה המרכזי הרגישה פאני כי
עקב היותה אישה ויהודייה ,היא לא זכתה ליחס ולכבוד
הראויים מצד עמיתיה.
לאחר המלחמה עלתה ארצה עם בעלה ובתה.

מדליות ניצחון ועמוד מתוך ספר הרפואה שבו השתמשה פאני ביערות
פאני סולומיאן-לוץ ,נערה מול גרדום ,הוצאת מורשת וספרית פועלים ,תשל”ב 1971

חברּות
קבוצת החברֹות הייתה משפחה חלופית מצילת חיים
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תהליך ההתבגרות בתקופת השואה היה מהיר מאוד.
נערות שמבחינת גילן עדיין היו ילדות – תפקדו
כנשים בוגרות .במשפחות רבות הפסיקו ההורים
לתפקד .לעתים נותרו הבנות לבדן ,או עם אחים
צעירים מהן ,לאחר שההורים נרצחו .הן פיתחו
מנגנוני הישרדות וקיבלו עליהן את האחריות לגורלן.
אף־על־פי־כן ,רבות מהן כמהו לחברה שתתמוך בהן.
יחד ,הן שאבו כוח מהזיכרונות מהבית ,מחברות,
מעצם העובדה שגילו בתוכן כוחות פנימיים שהן
לא היו מודעות להם.
גם הנשים הבוגרות נזקקו לחברֹות :בגטאות,
כשנשארו בלי בן הזוג ,במחנות העבודה ,או עם אבדן
המשפחה שהייתה מקור התמיכה והכוח שלהן.
החברּות הקבוצתית בשואה היא תופעה ייחודית
לנשים .כפי שציינה ההיסטוריונית ג’ודי באומל־
שוורץ ,בתקופה זו היה יתרון להיות “בלתי נראה“,
ואילו רשת של חברֹות היא תופעה שמשכה תשומת
לב .ואולם לקבוצה היה גם יתרון ,וזאת מבחינת
אפשרויות התמיכה וההישרדות שהיא נתנה.
קבוצות גדולות היו בנויות משילוב של קבוצות
קטנות של זוג או שלישיית חברֹות או קרובות
משפחה ,או נשים בוגרות יותר שהיו פורׂשות את
חסותן על נערה או נערות צעירות מהן.

תליון עשוי לחם שקיבלה חנה פרנקל כמתנת יום הולדת משתי חברותיה למחנה העבודה.
את התליון קנו החברות בתמורה לשתי מנות לחם.
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כרטיס ברכה שקיבלה פלה רוזנברג באושוויץ ,ב 10-בינואר ,1945
ליום הולדתה הארבעה-עשר ,מחברותיה של אמּה לפני יציאתן לצעדת המוות.

חברּות
ִהילדה גרינבאום
תמיד היינו אחד בשביל האחרים ,והרגשנו
שהאחרים בשבילנו .גם אם לא תמיד היינו כולנו
ביחד ,הרגשנו תמיד שייכּות .זה עזר מאוד מאוד,
מעשית ובהחלט גם נפשית.
אנה בורינסקי
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ִהילדה (ראשונה מימין) עם בנות התזמורת ,לאחר השחרור
באדיבות הילדה שמחה ,קיבוץ נצר סרני

אלמה האמינה שאולי אם נשרוד את התקופה
הזאת ,נוכל להוכיח שיכולנו לבנות משהו במחנה,
ושהיה טעם לשרוד...
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הילדה גרינבאום
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ִהילדה נולדה בברלין .היא למדה לנגן בכינור
והשתתפה בתזמורת נוער .ב 1940-הצטרפה להכשרה
בארנסדורף .ב־ 20באפריל  1943שולחו חברי
ההכשרה לאושוויץ־בירקנאו .באושוויץ המשיכו את
הקשר ביניהם ,ומדריכתם אנה בורינסקי הייתה מוקד
הקשר במחנה הנשים .הנערות העבירו ביניהן ידיעות
באמצעות פתקאות ודאגו זו לזו.
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תיק לתווים שהכינה ִהילדה מציפית לכרית שקיבלה מחברה שעבדה ב”קומנדו קנדה”
(קבוצת עבודה שעסקה במיון חפצי המגורשים למחנה) ,ועט שקיבלה לשם כתיבת תווים
עבור התזמורת.
בהשאלת הילדה שמחה ,קיבוץ נצר סרני

להילדה הוצע להצטרף לתזמורת הנשים במחנה.
ִ
מנצחת התזמורת הייתה אלמה רוזֶ ה ,כנרית
וירטואוזית .אלמה ראתה בתזמורת אמצעי הישרדות
לנשים ,והצליחה להשיג לחברי התזמורת תנאים טובים
יחסית לתנאים במחנה .הילדה הצליחה להעביר עמה
לתזמורת כמה חברות מקבוצת ההכשרה ,ודאגה למזון
לשאר.
ִהילדה ,שניגנה תחילה בכינור ,נעשתה בהמשך לכותבת
תווים וליד ימינה של אלמה רוזֶ ה.
אלמה נרצחה באושוויץִ .הילדה ,אנה בורינסקי וחלק
מקבוצת ההכשרה שרדו ,וכעבור זמן עלו לארץ־ישראל.

אלמה מנגנת בכינור ,הולנד1942 ,

’Amadeus Press, Courtesy: the Mahler-Rose
Collection, Ontario

אנה ,שווייץ1945 ,
באדיבות אלדד אלוני ,קיבוץ מעיין צבי

אמונה
בשנים של ייאוש ,נשים מצאו נחמה וחיזוק מוסרי באמונה
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תפילה ביום כיפור ,גטו לודז’ ,פולין 1941
The Jewish Heritage-Writing Project
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שאלות רבות מתעוררות בנושא הדת בתקופת
השואה .יש שהרגישו כי האל נטש אותם ,ולא
הבינו מדוע נגזר עליהם סבל כזה .אחרים מצאו
בדת ,דווקא בתקופת השואה ,את הנחמה והכוח
הנפשי ששום דבר אחר לא ישווה להם .קשה לתאר
את העצמה שאנשים אלה שאבו מהאמונה ,את
הכוחות המוסריים שהם ספגו ממנה ,את יכולתם
לעמוד איתן ולא להישבר בזכותה ,גם כאשר הגוף
התקשה לשאת עוד את הייסורים.
הנשים הדתיות שדבקו באמונתן המשיכו לקיים
את המצוות ואת החגים כפי יכולתן .הן המשיכו
להתפלל ,שמרו על ימי הצומות ,נמנעו מאכילת לחם
בימי הפסח והדליקו נרות בשבת ובחנוכה.
מלבד ההיבט של שמירת האמונה והמנהגים
הדתיים ,שאבו נשים אלה כוח מוסרי מאמונתן,
והדבר השפיע על התנהגותן בתופת שחיו בו,
ִואפשר להן לתמוך בזולת ,לתת לו ככל יכולתן
ולהתחשב בו.
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אסתר אובסטפלד מדליקה נרות חנוכה במחבואה במרתף ,אמסטרדם ,הולנד.1942 ,
מחבואה של אסתר נחשף והיא גורשה למחנה ההשמדה סוביבור ,שם נרצחה.

נשים אופות מצות לפסח ,גטו ורשה ,פולין

אמונה
ליוויה קורלק
אני זוכרת את הרב שלנו בעיר גיֹור ,שלפני יציאתו
לאושוויץ אסף אותנו ,וכה אמר ,בין השאר“ :לא
המקום הוא המקדש את האדם אלא האדם הוא
המקדש את המקום“.
 ...ביום הקדוש הזה עלינו לעמוד במבחן.
 ...עלינו לשמור את הדיבר “לא תגנוב“ .כולנו
מקבלים אותה מנה מצומצמת ועלינו להסתפק בה.
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ליוויה (שנייה מימין) ותלמידותיה .צ’ורנו ,הונגריה 1943

מתוך הדרשה שנשאה ליוויה במחנה הריכוז פארשניץ ביום כיפור.1944 ,
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ליוויה ,ילידת גיֹור שבהונגריה ,שולחה ביוני 1944
לאושוויץ .באוגוסט היא הועברה למחנה הריכוז
פארשניץ ,שם עבדה בבית חרושת לייצור חלקי
מטוסים.
בערב יום כיפור  1944נשאה ליוויה ,לבקשת חברותיה,
דרשה לפני הנשים במחנה“ .לא רציתי להיות קאפו ,לא
רציתי להיות מנהיגה .לא היה צריך .רק רציתי לעודד“.
את הלחם שקיבלו הנשים ביום כיפור הן לא אכלו אלא
שמרו מתחת לכרית.
בפסח ניסו הנשים לערוך סדר ,אך הגרמנים הפרו אותו
ופיזרו אותן .באותו שבוע נמנעה ליוויה מאכילת לחם.
לאחר המלחמה נישאה לאלאדר (יהודה) שפיגל ,ועלתה
עם משפחתה לישראל.

דפי הדרשה שנשאה ליוויה ביום כיפור ,במחנה הריכוז פארשניץ

אוכל
כשהבטן ריקה מבשלים בדמיון
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נשים שהגיעו למחנות ,לאחר שכבר איבדו את כל
משפחתן ,ניסו לשמור על שרידי צלם אנוש .אחת
הדרכים לכך הייתה באמצעות רישום של מתכוני
מאכלים.
רישום מתכונים הוא מסורת נשית שעוברת מאם
לבת ,והיא מגלמת את המסורת המשפחתית,
הקהילתית והגאוגרפית .לפיכך ,דווקא במקום הבלתי
צפוי ביותר ,במציאות של עבדות פיזית מסויטת,
בחוויה של שברון כל עולמן ,עסקו הנשים ברישום
מתכונים.
הנשים רשמו את המתכונים כעדות וכתזכורת
לעצמן על מקום מוצאן ,וכן כדי לשמרם לדורות
הבאים .לעתים הן רשמו משקלים מוגזמים ,כדי
להפוך את הפנטזיה לקסומה יותר.
הן רשמו על גבי כל פיסת נייר שעלה בידן להשיג
ובכל בדל עיפרון יקר ערך שמצאו או שהחליפו
תמורת לחם .וכשלא היו ברשותן נייר ועיפרון ,הן
צעקו בלילה את המתכונים ממיטה למיטה בצריפי
המחנה החשוכים ,וכך ,לרגע ,הפכו את המקום לבית
שהיה להן פעם.
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נשים מבשלות במתקן בישול מאולתר ,מחנה המעבר גירס ,צרפת
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אישה מאכילה ילדה ,גטו לודז’ ,פולין

אוכל
יהודית אופריכטיג
כאשר חלתה יהודית ולא התייצבה לחלוקת המזון,
חברתה הטובה אדית גומבוש שלחה לה פרוסת
לחם ופתק שבו פירטה מה אכלו בדמיונן.
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בוקר :ארוחת בוקר בסגנון קרלסבד – ביצה,
חמאה ,גבינה ,ריבה.
לפני הצהריים :יוגורט ,לַ נגֹוש ,צנונית.
צהריים :מרק תפוחי אדמה עם שמנת ועלי דפנה,
אספרגוס בשמנת ופירורי לחם .ביצת עין ואומצת
בקר ברוטב עגבניות ומקרוני .תפוח עץ מטוגן
ברוטב וניל.
אחר הצהריים :שוקו עם קצפת ,חלה עם שקדים
ועוגת “קן הדבור“.
ערבֵ :מח עצם ,תפוחי אדמה מטוגנים עם בצל ,סלט
עם בצל ירוק ,עוגיות קטנות וקפה שחורֵּ ,פרות.
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יהודית ,זמן קצר לפני מאסרה ,הולנד ,יוני 1944

יהודית ,ילידת הונגריה ,היגרה ב־ 1938לאמסטרדם.
עם הכיבוש פגשה את אשת שגריר הונגריה בהולנד,
וזו סיפקה לה דרכון ללא ציון יהדותה .יהודית
הצטרפה למחתרת ועבדה בחלוקת תלושי מזון מזויפים
ובחלוקת אוכל למשפחות יהודיות שחיו במסתור,
בחוות הולנדיות.

N

שבענו מאוד עם קלרי .אכלנו הכל ,ולך השארנו
רק פרוסת לחם קטנה.
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מכתב “ארוחת הפנטזיה”

לאחר שהלשינה עליה אישה הולנדית ,היא גורשה
ב־ 1944לוֶ וסטרבורק ומשם שולחה למחנה ַרוֶ ונסבריק,
שם הועסקה בעבודות כפייה במפעל “סימנס“.
ברוֶ ונסבריק נהגו יהודית וחברותיה לכתוב “מתכוני
ַ
פנטזיה“.
יהודית שרדה .לאחר המלחמה היא היגרה לצרפת
ולאחר מכן עלתה לישראל.

יריעת בד שנלקחה מדגל נאצי ,שעליה רקמה יהודית את שמות האסירות במחנה הריכוז
לנשיםַ ,רוֶ ונסבריק

יצירה
ליצור זה לנשום! ליצור זה לברוח מהמציאות היומיומית הקשה

דווקא בתקופה זו של אפלה היה צורך רב מהרגיל
בסממנים של נורמליות .אחד הסממנים שהעניק
לאנשים תחושת נורמליות היה האמנות.
נשים היו שותפות פעילות בתופעה זו של עיסוק
באמנות .הן הופיעו בקונצרטים ובהצגות בגטאות
ובמחנות .בתחום הציור – לפחות לפי היקף החומר
שנמצא – היו הנשים מיעוט .נשים כתבו יומנים,
ובצוות ההיסטוריונים של ארכיון רינגלבלום
בוורשה השתתפו נשים בתיעוד הגטו .התחום של
כתיבת שירה היה אינטנסיבי הרבה יותר ,ונמצאו
שירים לא מעטים ,רבים מהם פרי עטן של נשים .גם
למקצוע החדש יחסית באותה העת ,הצילום ,היה
ייצוג לנשים.
רוב העשייה האמנותית הייתה ,כאמור ,ביטוי לצורך
נפשי ,חברתי ,מעין צינורות חמצן לחיים .הנשים
נאחזו בכל דבר שבאמצעותו היה אפשר להביע כאב,
או לעתים להפך ,להביע צחוק ואירוניה כדי לברוח
מהמציאות ,ובדרך זו ביטאו את תמצית כישרונן.
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סצנה ממחזה שהוצגה בגטו ורשה ,פולין
Bundesarchiv, Koblenz, Germany
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במרסי,
ֵ
דיוקן עצמי של ג’וליה פיירו
1942
USHMM, Courtesy: Julia Pirotte

בהיותה חברה במחתרת ,תיעדה
ג’וליה בתצלומיה פעילויות של
מחתרת ָמקי בדרום צרפת ב־,1944
נשים וילדים במחנות ועוד .ב־1943
היא הבריחה לארצות-הברית
דוח מצולם שכותרתו “צרפת
תחת כיבוש” .בהמשך תיעדה את
השחרור.

קתרינה פרנק כרקדנית פלמנקו
גטו טרזין1944 ,
שרלוטה בורשובה

יצירה
סלמה מרבאום-אייזנגר
“שיר“
7.7.1941
אני רוצה לחיות.
אני רוצה לצחוק ולהרים משאות,
רוצה להילחם ,לאהוב ולשנוא
ולאחוז את השמים בידי,
ורוצה להיות חופשייה ולנשום ולצעוק:
איני רוצה למות .לא!
לא.
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סלמה ,צ’רנוביץ ,מאי 1940
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סלמה נולדה בצ’רנוביץ ,בוקובינה .עם התבגרותה
החלה לכתוב שירים.
באוקטובר  1941גורשו סלמה והוריה לגטו .ביוני 1942
גורשה המשפחה לטרנסניסטריה.
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אלבום השירים והציורים של סלמה

לאחר מסע מתיש ,הם שולחו למחנה העבודה
מיכאילובקה ,שבו הרעב והטרור של הגרמנים
והאוקראינים הכו ללא רחם .טרם גירושם
לטרנסניסטריה הצליחה סלמה להעביר את אלבום
הציורים והשירים שלה לאהובּה לייזר פיכמן ,שאותו
הכירה בתנועת השומר הצעיר ולו הקדישה את שיריה.
סלמה נפטרה ב־ 16בדצמבר  ,1942ממחלת הטיפוס.
הוריה נרצחו כעבור כשנה.
עם הכיבוש נלקח לייזר לעבודה במחנה כפייה .הוא
שמר את האלבום במחנה עד  ,1944ואז העבירו לאלזה,
חברתה של סלמה ,בצ’רנוביץ .הוא הצליח לעלות
על אניית המעפילים ֶ“מפקורה“ בדרכו לארץ־ישראל.
ֶ“מפקורה“ טובעה בים השחור ,ולייזר נספה בלא שידע
על מותה של סלמה.

מותה של סלמה מרבאום-אייזינגר
מחנה ברשד1943 ,
ארנולד דגני

