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מעפילים על סיפון האנייה "פאן-יורק" ביום הגיעם לארץ 14 ,באוגוסט // 1948

מאוספי 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 ,אוקראינה“1942 ,
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, USA

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.

אלפיים שנה התפללו וחלמו יהודים על שיבת ציון .הזיקה לארץ־ישראל התבטאה בתפילה ,בהגות ,בשירה ,בפיוט,
במעגלי החיים ובמועדי ישראל ולאו דווקא באופן מדיני ומעשי .אך יחידים וגם קבוצות עלו והתיישבו בה .אחרים
ביקרו בה וכתבו על אודותיה ולאורך מאות שנים התקיימה נוכחות יהודית מצומצמת בארץ-ישראל.
תערוכה זו מתמקדת בכיסופים לארץ־ישראל בתקופת השואה בשנים  ,1948-1933מעליית המפלגה הנאצית לשלטון
בגרמניה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ,ומהשמדת יהדות אירופה ועד לסיום המלחמה והקמתה של מדינת
ישראל.
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החל משלהי המאה ה ,19-ובין שתי מלחמות העולם שהתחוללו במאה ה ,20-על רקע צמיחתן של אידיאולוגיות
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שונות ולצד התחזקותה של האנטישמיות החל מאבק חריף בתוך העולם היהודי סביב שאלת עתידו .אחת התשובות
הייתה הציונות המדינית  -מעשית שהציבה למטרה את הקמתו של בית לאומי לעם היהודי בארץ־ישראל .על אף
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היותה תנועה קטנת ממדים ולמרות ההתנגדות העזה של הזרמים האחרים אליה ,ניכרה השפעתה בחוגים נרחבים
בקרב העם היהודי והיא עיצבה את הדרך לתרגם את החלום למעשה.

D

מלחמת העולם השנייה והשואה ערערו מן היסוד השקפות ותפיסות שהתפתחו והתקיימו בעם היהודי ,אך הכיסופים
לארץ־ישראל תפסו מקום בליבם ובמחשבתם של יהודים גם בצוק העיתים ,בעיצומו של המאבק לחיים.
השואה הכריעה את הוויכוח בתוך העם היהודי .אידיאולוגיות שונות שרווחו לפניה התמוטטו בעקבותיה .התהליכים
שהתנועה הציונית קידמה כבר לפני השואה ושהתעצמו לאחריה הביאו לאחר מאבק עיקש להקמה של מדינה
יהודית בארץ־ישראל.

תערוכה זו מבוססת על תערוכת “אומרים ישנה ארץ” ,שנאצרה בידי ויויאן אוריה ,מנהלת אגף המוזיאונים ,והוצגה ביד ושם.
התערוכה הופקה בידי מחלקת תערוכות ניידות ,אגף המוזאונים ,יד ושם.
עיצוב גרפי :אגף טכנולוגיות מידע ,יד ושם.

1939- 1933
ארץ־ישראל
בין חלום וחזון למעשה

עם עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון והטמעת
האידיאולוגיה האנטישמית הגזענית בחברה הגרמנית הלך
והחמיר מצבם של היהודים החל מהצרת צעדיהם בתחומי
החברה והכלכלה ,דרך הרחקתם מחיי המדינה שבה נולדו,
ועד לתיוגם כגזע נחות .יהודים מגרמניה ,מאוסטריה
ומצ’כוסלובקיה ביקשו מקלט בארצות שונות וגם
בארץ־ישראל.
בשנים אלה נתפסה ארץ־ישראל יותר ויותר כפתרון אפשרי
לעתידו של העם היהודי ,כמקום לבניית בית בעתיד וכתקווה
למגן בפני המציאות הקשה בהווה.
פעילותה של התנועה הציונית בתקופה זו התחזקה ,והארץ
הלכה ונבנתה .יישובים חדשים הוקמו ,ענפי חקלאות ומפעלי
תעשייה התפתחו ,ומספר התושבים בה הלך וגדל למרות
ההגבלות שהטיל שלטון המנדט הבריטי.
ידיעות שהגיעו מן הארץ לתפוצות תיארו את טבע הארץ
ונופיה ,את “האדם היהודי החדש” ובייחוד את הנוער שצומח
בה .משקלן של תנועות הנוער הציוניות באירופה גדל באופן
משמעותי והן היו לכוח מדרבן לעלייה לארץ ולהתיישבות.
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חניכי תנועת הנוער הציוני בעת מחנה קיץ בוורשה ,פולין1934 ,
מאוספי יד ושם
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שירה בציבור של חניכי תנועת המכבי הצעיר בחוות ההכשרה בארנסדורף ,גרמניה,
לפני המלחמה 1938/1939
מאוספי יד ושם

D

1939- 1933
ארץ־ישראל
בין חלום וחזון למעשה
חלום
“ּכְ ָבר ֵיׁש ְׁשנִ י ְׁשבּועֹות ֶׁש ָחלַ ם לִ י
ֲחלֹום ֶׁש ָא ִבי ָמכַ ר ֶאת ּכֹל ְרכּוׁשֹו,
וְ ִעם ַהּסּוס וְ ָה ֲעגָ לָ ה נָ ַס ְענּו ֶאל א"י
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ן-רגַ ע ּכְ ַבר ַהי ְינּו
[א ֶרץ־ ִי ְׂש ָר ֵאל]ִּ .ב ֶ
ֶ

אתי“.
אתן לִ ְק ָר ִ
ַה ֲח ִביבּות ֶׁשּלִ י ְי ָצ ֶ
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רֹואה אֹות ֶׁש ְּב ָּקרֹוב נתראה
“אנִ י ֶ
ֲ
ָּפנִ ים ֶאל ָּפנִ ים ְּב ַא ְר ֵצנּוֶ ,א ֶרץ
ַהּמֹולֶ ֶדתֶ ,א ֶרץ־ ִי ְׂש ָר ֵאל“.

מכתב שכתב בשנת  1937הילד בן העשר אליעזר רודניק לדודותיו שעלו
לארץ־ישראל .המכתב ,הכתוב בעברית ,מוקף בשורות יידיש שכתבו הוריו
מפאת מחסור בדפים.
אריה ושרה רודניק ובנם אליעזר ,שהיו היהודים היחידים בכפר האוקראיני
קוסמאצ'וב ,נורו בשנת  1942בבור הריגה לאחר הכיבוש הגרמני.
מאוספי יד ושם

1939- 1933
ארץ־ישראל
בין חלום וחזון למעשה
חלום
ארץ-ישראל של שנת  1937על נופיה הטיפוסיים נשקפת מתוך
ציוריו של יעקב אוטו פינס שעלה לארץ מהוקסטר ,גרמניה.
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פנקס הציורים נשלח לאמו ולאחותו אילזה קייזר ,ששמרו עליו
מכל משמר במחנות ששהו בהם בריגה שבלטביה .רנה שוורץ
פגשה בהן במחנה בריגה ,התפעלה מהציורים המרהיבים
וביקשה לשמור אותם ללילה אחד .בבוקר ,כשביקשה להשיב
את הפנקס נודע לה שאילזה ואמה נרצחו במהלך הלילה.
רנה שמרה על הפנקס כל שנותיה.

יעקב אוטו פינס ()2005-1917
עכו 1937 ,לערך
ערבי עירוני1937 ,
ערבי מקומי 1937 ,לערך
דגניה 1937 ,לערך
גואש על נייר |  11.7X14.7ס“מ
מאוספי יד ושם ,תרומת רנה גרוס ,ניו יורק ,ארה“ב
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1939- 1933
ארץ־ישראל
בין חלום וחזון למעשה
חזון
“א ֶרץ־ ִי ְׂש ָר ֵאל .וְ ׁשּוב ֲאנִ י נִ ְמ ֵצאת
ֶ
עֹומ ֶדת ִּב ְק ֵצה
ַעל ַה ְּס ִפינָ הֲ .אנִ י ֶ

לאחר שזכתה בפרס על חיבורה מטעם בית הספר היהודי שבו
למדה ,שכנעה חנה את הוריה לאפשר לה לממש את זכייתה
ולהצטרף לטיול לארץ־ישראל .היא נשארה שבוע נוסף בארץ
אצל חברה בקיבוץ חצור ושבה לבדה לגרמניה בהפלגה
לטרייסט ומשם ברכבת לברלין.

יטה ַא ֲחרֹונָ ה לְ ֶא ֶרץ
ּומ ִּב ָ
ַה ְּס ִפינָ ה ַ
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הּודיםֻ .ה ַּשׂג
יהם ֶׁשל ַה ְּי ִ
ְי ֵד ֶ
o
עֹוד
ָמה ּגָ דֹול .לִ ְפנֵ י ָׁ 95שנָ ה ָה ֵע ֶמק
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ּפֹור ָּיה ַּת ַחת
הּודיםֶׁ ,ש ָה ְפכָ ה ׁשּוב ִ
ַה ְּי ִ

ָה ָיה ּכּוּלֹו ִּבּצֹות ,וְ כָ ֵעת ָה ַפְך לְ ֵ’ע ֶמק
לּוצים נָ ְתנּו ֶאת
ּפֹור ַח’ֲ .ח ִ
ִיזְ ְר ֶעאל ַה ֵ
נִ ְׁש ָמ ָתם ּכְ ֵדי לְ ַה ִּשׂיג זֹאת ,וְ ִאם

ַי ְמ ִׁשיכּו לַ ֲעבֹד ּכָ ְךְּ ,ב ָקרֹוב ַי ֲהפְֹך ּגַ ם

o
N

o
D

פֹור ַח .זֶ ה
ֵע ֶמק ַהחּולָ ה לְ ּפו ֶׂרה ּולְ ֵ
ּדֹורׁש ַמ ֲא ָמץ ֹלא ָק ָטן...
ְּבכָ ל זֹאת ֵ
ֲא ָבל ...לְ ַבּסֹוף ִּת ְה ֶיה לָ נּו ֶא ֶרץ־
ּפֹור ַחת”.
ִי ְׂש ָר ֵאל ַ
חיבור דמיוני על מסע לארץ־ישראל שכתבה חנה גוטסמן בת השתים־עשרה
מברלין ,זיכה אותה בביקור בארץ ב־1936

חנה היתה בת חמש־עשרה כשהגיעה לארץ בשנת  1939עם
עליית הנוער .אחיה נשלח בקינדרטרנספורט לאנגליה ,הוריה
שנותרו בגרמניה ,גורשו ונרצחו.

מאוספי יד ושם ,באדיבות חנה (גוטסמן) שלם ,קיבוץ מעברות ,ישראל

יומן מסע שכתבה חנה גוטסמן בת
השתים־עשרה ובו תיאור מסעה לארץ
ישראל בשנת .1936

חנה גוטסמן לאחר עלייתה לארץ־ישראל בחולצה של
תנועת השומר הצעיר.

מאוספי יד ושם ,באדיבות חנה (גוטסמן) שלם ,קיבוץ מעברות ,ישראל

מאוספי יד ושם ,באדיבות חנה (גוטסמן) שלם ,קיבוץ מעברות ,ישראל

1939- 1933
ארץ־ישראל
בין חלום וחזון למעשה
מעשה
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לֹומי לְ ַהּגִ ַיע לְ ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל"
"ח ִ
ֲ
ציור שציירה הילדה רגינה צימט ליום הולדתה של אמה ,בהשפעת התקופה
ששהתה המשפחה בבנגאזי שבלוב ,לאחר שנמלטו מגרמניה בדרכם לארץ־ישראל.
מאוספי יד ושם ,באדיבות אפרים לוי ,רמת אפעל ,ישראל

רגינה צימט
בלייפציג1938 ,
מאוספי יד ושם ,באדיבות
אפרים לוי ,רמת אפעל,
ישראל

פריץ ורוזליה צימט
בלייפציג ,גרמניה,
ראשית שנות
השלושים
מאוספי יד ושם ,באדיבות אפרים
לוי ,רמת אפעל ,ישראל

בעיניה של הילדה רגינה מבטא הציור את כמיהתה להגיע עם
משפחתה לארץ־ישראל במהירות 'כמעוף הציפור' במטוס,
שם יקבלו את פניהם בני המשפחה שכבר עלו לארץ במהלך
שנות השלושים .היא מדמיינת את שדה התעופה בתל אביב
ובו מטוסים של חברת תעופה ישראלית וקהל רב ובהם ילידי
הארץ מגיע לקבל את פני המשפחה .הציור נולד מתוך מציאות
שבה המשפחה נאלצה לשהות במשך חודשים בבנגאזי בחוסר
ודאות ובלי לדעת מתי יוכלו להפליג לארץ־ישראל ,שהיתה
היעד שאליו שאפו לאחר שנמלטו מגרמניה .בתום מסע שנמשך
חמש שנים הגיעה המשפחה לארץ־ישראל.

1944- 1940
ארץ־ישראל
בין שבר להמשכיות

השואה ערערה את האידיאולוגיות שהציגו פתרון לעתידו של
העם היהודי .העולם שבו נולדו תפיסות אלה התמוטט והלך,
וחלה הדרדרות מתמדת של החיים היהודים בגולה .שלטון
המנדט הבריטי החמיר את הגבלת העלייה לארץ־ישראל.
גרמניה אסרה על היציאה ממנה עם המעבר לשלבים הבאים
ב"פתרון הסופי" ,כך שבפועל העלייה לארץ נעשתה כמעט בלתי
אפשרית.
בשנות הכיבוש הגרמני היו תנועות הנוער הציוניות מסגרות
פעילות יהודית ציבורית גלויה ומחתרתית ,ואחר כך הפכו ,יחד
עם תנועות נוספות ,לגרעין מרכזי בתנועת ההתנגדות היהודית.
בשנים  ,1941-1940קיימו במחתרת מפגשי תרבות בעלי צביון
דתי ולאומי ,הוציאו לאור עיתונות מחתרתית והקימו מסגרות
לימוד כתחליף לבתי הספר הסדירים.
במרץ  1942נפתחו באושוויץ שערי הגיהינום .הקהילות
הידלדלו ,הארצות התרוקנו מתושביהן היהודים ,ובד בבד
הורגשה אכזבה עמוקה מן היישוב בארץ שלא יכול היה להירתם
לעזרה לנוכח גודל האסון.
המאבק להישרדות הוביל להתרחקות מהארץ עד כדי
התנתקות ,אך גם בשנים אלה של חורבן היו יהודים שנכספו
וחלמו על ארץ־ישראל ,והשאירו את חלומותיהם בכתובים.
מעולם לא הייתה ארץ־ישראל כה רחוקה מהיהודים כפי
שהייתה בתקופת ההשמדה ,ועם זאת התעצמה קירבת הלב.
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עמוד ממחברת לימוד גיאוגרפיה של אחד מחברי קבוצת נוער מגטו טרזין,
1944-1943
מאוספי יד ושם

מורה ותלמיד ליד מפת ארץ־ישראל בגטו לודז' ,פולין
מאוספי יד ושם

1944- 1940
ארץ־ישראל
בין שבר להמשכיות
גטאות
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באדיבות אמנון פורת ,שלומית קראוס ,אילנה אדר ,רוני פורת ,נכדיו של פיליפ הרמן

בעת שהיה כלוא בגטו טרזין קיבל ד"ר פיליפ הרמן ידיעה מבתו
אסתר שעלתה לארץ־ישראל .בן בכור נולד לה ושמו יורם .לשמע
הבשורה ביקש ד"ר הרמן להכין מתנה לנכדו הראשון וביקש
מאמן בגטו להכין תחריט שיבטא את חלומו לבקר את נכדו
ואת בתו בארץ־ישראל .כמיהתו לפגוש את אהוביו הרחוקים
הועצמה הן בשל המרחק הגדול והן בשל ההבנה שייתכן שלא
יזכה עוד לראותם .בתחריט העץ מוצג אדם ישן על דרגש וחולם
חלום ,אנייה עושה את דרכה מטרזין לחיפה ,וארץ־ישראל
מיוצגת באמצעות דקלים ,גמלים ובדואים .מתחת לדקל עריסה
עם תינוק ועליה שם הנכד ,יורם.
ד"ר הרמן לא זכה לראות את נכדו .הוא נשלח במשלוח האחרון
שיצא מגטו טרזין לאושוויץ ,שם נרצח.

פיליפ ובוז'ינה הרמן (במרכז) ,אסתר (זדנקה) הרמן משמאל ופאבל פרנקל (בנה
של בוז'ינה) מימין .צ'כיה ,ינואר 1939
באדיבות אמנון פורת ,שלומית קראוס ,אילנה אדר ,רוני פורת ,נכדיו של פיליפ הרמן

1944- 1940
ארץ־ישראל
בין שבר להמשכיות
גטאות
לאחר גירוש היהודים לגטו לודז' המשיכו תנועות הנוער לפעול
בו וסיפקו מסגרות לבני הנוער .בתמיכתו של ראש היודנראט
הוקמו קיבוצי הכשרה שיתופיים ,בדומה להכשרות שקיימו לפני
המלחמה .באופן זה קיוו המדריכים לנתק את בני הנוער ,עד כמה
שניתן ,מתנאי המצוקה וחוסר המעש ששררו בגטו ולחדש את
הפעילות התנועתית .כל תנועת נוער קיבלה בית וקרקע לעיבוד
ועד סוף קיץ  1940היו ב"מרישין" – אזור ספר חקלאי שנכלל
בתחומי הגטו – כ־ 1,000חברים שהתחלקו לכ־ 25קבוצות ציוניות.
באוגוסט  1940הוקמה חזית דור בני מדבר שאיחדה תנועות נוער
שונות .בספטמבר  1943התאחדה חזית דור בני מדבר עם הנוער
הציוני ,ושם התנועה הוסב לחזית הנוער הציוני.
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"קרֹוב ַהּיֹום ּבֹו ַה ְּמ ַב ֵּשׂר ַה ְּמ ֻא ָּשׁר
ָ
ַי ְחּתְֹך ֶאת ָה ֲאוִ יר ּכְ מֹו ְּב ִמ ְס ָּפ ַר ִים
ְּב ַב ְּשׂרֹו לָ ֱאנֹוׁשּות ֶׁש ִהּגִ ַיע ֶרגַ ע
מֹודדּות ִעם זְ ַמן ַהּנִ ָּצחֹון,
ַה ִה ְת ְ
יֹוד ַיע ֶׁש ִהּגִ ַיע יוׂם
הּודיםִ ,
וְ לָ נּוַ ,ה ְּי ִ
ִמלְ ֶח ֶמת ִׁש ְחרּור ָה ָעם וְ ַה ְׁשלָ כַ ת

t
ִּ oבגְ ֵדי ָה ַע ְבדּותָ .אז ִי ְפנּו ֵעינֵ י ּכָ ל
הּודי לִ ְדרֹום ִמזְ ָרח ,לְ ָׁשם
Nם ַה ְּי ִ
ָה ָע
o
יב ֵתנּו
מֹובילָ ה ַה ֶּד ֶרְך ָּבּה ִּת ְת ַר ֵחׁש ִׁש ָ
ִ
D
טֹורית ֶאל ֶא ֶרץ־ ִי ְׂש ָר ֵאל".
יס ִ
ַה ִה ְ
חנוך קינאס

דף מתוך עיתון קיר של תנועת הנוער חזית דור בני מדבר בגטו לודז'

עצרת זיכרון לחיים נחמן ביאליק ולתיאודור הרצל שנערכה בגטו לודז'1943 ,

מוזיאון בית לוחמי הגטאות  /ארכיון התצלומים

מאוספי יד ושם

1944- 1940
ארץ־ישראל
בין שבר להמשכיות
מחנות
"ּגַ ב' ַפ ְּיגִ י ְׁש ִּפיגֶ ל ָח ְת ָמה ֶאת ֶׁש ָּמה
ּיּורּה ב־ַּ .1944ב ְּתמּונָ ה ִא ָּשׁה
ַעל ִצ ָ

ברישום זה פייגי ,אסירה במחנה אוברהוהנאלבה ,מציגה כיצד
היא וחברותיה תתלבשנה ברגע המיוחל של הגעתן לארץ־ישראל
עם תום המלחמה .בתחתית הרישום הוסיפה את הכיתוב" :כך
נלך בפלשתינה".

ִעם ְּפ ָר ִחים ְּב ָי ָדּה ,וְ ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ִעם
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מֹופ ָיעה
ָארּהִ .היא ִ
ָמגֵ ן ָּדוִ ד ַעל ַצּו ָ

רּוע".
וְ ָק ַ

לילי קשטיכר-הירט" ,מה ששמרתי לבני" 7 ,בדצמבר 1950
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פייגי שפיגל ,כך נלך בפלשתינה ,מחנה אוברהוהנאלבה1944 ,
עיפרון על נייר 16.2X9.11 ,ס"מ
מאוספי יד ושם ,תרומת אלכסנדר הירט ודניאלה סלה ,ישראל

1944- 1940
ארץ־ישראל
בין שבר להמשכיות
מחנות
פסח סטיבן (אישטוון) עיר-שי למד אדריכלות בטכניון
בבודפשט ומוזיקה באקדמיה המלכותית .לצד עבודתו
כמעצב גרפי עצמאי ,היה פעיל בארגונים ציוניים וניהל את
מחלקת התעמולה של הקרן הקיימת לישראל וקרן היסוד.
באמצע שנות העשרים נישא ועלה ארצה ,כאן המשיך
בעבודתו כגרפיקאי .ב־ 1929חזר עם משפחתו להונגריה .הוא
שב לעבוד בעבור המוסדות הציוניים והועסק בשירות משרד
ראש הממשלה ההונגרי .ביולי  1944שולחו עיר-שי ,אשתו
ושני ילדיהם ל"מחנה ההונגרי" בברגן־בלזן במסגרת רכבת
קסטנר.
בדצמבר  1944שוחררה הקבוצה ממחנה ברגן־בלזן לשוויץ
ובספטמבר  1945הגיעה משפחת האמן ארצה והתיישבה בתל
אביב.
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פסח עיר-שי ( ,)1968-1896מגדלים ,ברגן־בלזן 9 ,ביולי 1944
תחריט 10.3X14.8 ,ס"מ
מאוספי יד ושם ,תרומת ד"ר פול בנדק

1944- 1940
ארץ־ישראל
בין שבר להמשכיות
מחנות
"ה־ְּ 8ב ַא ְּפ ִריל 1943
ָה ֶע ֶרב הּוא ָה ַא ֲחרֹוןֲ ,א ֶׁשר ּבֹו ִמ ְתּכַ ּנֶ ֶסת
ּדורף.
ַה ֶח ְב ָרה ְּב ַצוְ ָּתא ִּב ְצ ִר ָיפה ְּבנֹויְנְ ְ

y
מּוב ִאים
רֹוןָ ...
ָאנּו נִ גְ ִׁשים לַ ִּמ ְפ ַּקד ָה ַא ֲח
p
o
יתֹו.
ַה ְּדגָ לִ יםֶּ ...דגֶ ל ֶא ָחד ָקדּוד ְּב ֶא ְמ ָצ ִעC
עֹומ ִדים ִמ ְׁש ְמרֹות ַהּגֶ ְס ַטּפֹו...
ַּבחּוץ ְ

ּתֹופס א.
ֶאת ַה ֶּדגֶ ל ַהּזֶ ה ְׁשבּור ַהּלֵ ב ֵ

ערב הגירוש למחנות ההשמדה נערך טקס של חוות ההכשרה
לבני נוער יהודים בארנסדורף ,גרמניה ,בהשתתפות בני הנוער
והמדריכים .בטקס דגל המכבי הצעיר של ההכשרה נגזר
לשנים־עשר חלקים ואלה חולקו בין מדריכי ההכשרה .הם
התחייבו להיפגש מחדש בארץ־ישראל ולאחד את חלקי הדגל
ליחידה אחת .מבין שנים־עשר המדריכים שרדו את השואה
שלושה בלבד ,ומתוכם רק אחת ,אנליזה בורינסקי ,הצליחה
להביא את חלק הדגל שלה לארץ־ישראל.
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ים־ע ָׂשר ֵחלֶ קֶ .את
וְ גֹוזֵ ר ַמ ָּפתֹו לִ ְׁשנֵ ָ

שחזור של דגל קבוצת
ההכשרה החלוצית
מארנסדורף שבגרמניה.

נֹותן ֶא ָחד ֶא ָחד
ַה ֲחלָ ִקים הּוא ֵ

מאוספי יד ושם ,באדיבות הילדה שמחה (גרינ־
באום) ,קיבוץ נצר סירני ,ישראל

ל־ֲ 3ח ֵברֹות ,ל־ֲ 4ח ֵב ִרים ,ל־ַ 4מ ְד ִריכִ ים

D

ּנֹוטל ַעל ַע ְצמֹו ֶאת
ּולְ ָח ֵבר ֶא ָחד ַה ֵ
נֹות ִריםֶ .ק ַרע זֶ ה ֶׁשל ַה ֶּדגֶ ל
ָה ַא ְח ָריּות לְ ָ
ֶׁשּנִ ַּתן לִ י עֹונֶ ֶדת ֲאנִ י ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ה .הּוא
נִ ְׁש ַמר ִא ִּתי ְּבכָ ל ְּב ִדיקֹות ַהּגּוף ְּובכָ ל
הֹוסיף
אווׁשוִ יץֲ .עלֵ י לְ ִ
ַה ִּבּקֹורֹות ֶׁש ָהיּו ְּב ְ
ּולְ ֵׂשאתֹו ִא ִיתי וְ לַ ֲה ִביאֹוּ ,כִ י ּכֵ ן ִה ְב ַט ְח ִּתי,
ִּומּשּׁום ִה ְת ַחּיְבּות זֹו ִהיא ַה ַּמ ְמ ִר ָיצה
אֹותי"...
ִ
מתוך זכרונות  -מאי  - 1955א.ב.

חלק מדגל המכבי הצעיר
שקיבלה אנליזה בורינסקי
ושמרה אצלה לאורך שהותה
במחנה אושוויץ.
מאוספי יד ושם ,באדיבות הילדה שמחה (גרינבאום),
קיבוץ נצר סירני ,ישראל

1944- 1940
ארץ־ישראל
בין שבר להמשכיות
נסיונות העפלה לארץ ישראל
סטרומה

בדצמבר  1941יצאה מנמל קונסטנצה שברומניה ספינה רעועה
ועל סיפונה  769יהודים בדרכם לארץ־ישראל .הספינה הגיעה
במאמץ רב לאיסטנבול ,אך שלטונות טורקיה מנעו את הורדת
הפליטים מחשש שהבריטים לא ייתנו להם רישיונות עלייה
וטורקיה תהפוך לארץ מקלט .הבריטים סירבו לפניות הארגונים
היהודיים להתיר את כניסתם של הפליטים על חשבון מכסת
העלייה ,בטענה שהנאצים עלולים להחדיר סוכנים בין הנוסעים.
עשרה שבועות היו הפליטים כלואים בספינה ומצבם החמיר.
ב־ 23בפברואר  1942גררו הטורקים את הספינה לים ללא מים,
מזון ודלק .כעבור שעות אחדות נפגעה סטרומה בשוגג מטורפדו
סובייטי וטבעה .רק אחד מנוסעיה ניצל.
קורותיה של הסטרומה וטביעתה הפכו לסמל לאטימות לבם
של שלטונות המנדט הבריטיים ,ולאכזריותם של השלטונות
הטורקיים שגררו מאות אנשים אל מותם.
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מודעת אבל שפרסמה עיריית תל אביב-יפו בעקבות אסון טביעת האנייה סטרומה,
 25בפברואר 1942
ארכיון יד ושם ,מאוסף הארכיון העירוני תל אביב-יפו

פריטים מבית משפחת זייץ מבוקרשט ששלחו בן ציון ושרה זייץ אל משפחתם
בארץ־ישראל.
בן ציון ושרה זייץ ובתם היחידה ריבה נספו בטביעת הסטרומה בדרך לארץ־ישראל.
מאוספי יד ושם .באדיבות אטיה זיית ונטע פורה ,קיבוץ צרעה

1948- 1945
ארץ־ישראל
בין חורבן לתקומה

עם סיום המלחמה והשחרור ,הוקמו באירופה מחנות לכרבע
מיליון פליטים ,שורדי שואה שנעקרו מביתם בעקבות המלחמה.
רבים נוספים נעו בדרכי תנועת הבריחה דרומה .יחד איתם,
מוסדות היישוב ארגנו את עלייתם ארצה באמצעות אניות
המוסד לעלייה ב' חרף המאמץ של הבריטים לחסום את מפעל
ההעפלה .החל מאמצע  ,1946אלפי מעפילים נתפסו וגורשו
לקפריסין או הוחזרו לאירופה.
בשנים אלה אנו עדים לפעילות ציונית שחזרה לפעול בעוצמה
וראתה בארץ־ישראל פתרון מעשי ואפשרות לשיקומו של העם
היהודי לאחר השואה .במחנות העקורים באירופה ובמחנות
המעצר בקפריסין התעצבה זהות יהודית לאומית חדשה של
פוסט שואה .הניצולים חזרו לחיים ,הקימו משפחות ,הוציאו
לאור עיתונות וספרות ,יצרו מוסדות קהילתיים ופוליטיים ולצד
זה עסקו בשימור זיכרון השואה .למען הגשמתה של השאיפה
הלאומית היו מוכנים להיערך למאבק ממושך ,לשאת חיי
נדודים ,להיות כלואים במחנות מעצר ולהגיע לארץ השרויה
במצב מלחמה.
שארית הפליטה עמדה בכל אלה באופן מעורר השתאות .כשני
שליש מהם הגיעו ארצה והצטרפו למאבק על הקמת המדינה
ובניינה.
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ברכת "לשנה הבאה בירושלים!" ,מחנה העקורים לינץ ,אוסטריה
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מאוספי יד ושם

D

הפגנה נגד עצירת  1,100פליטים שניסו לעלות לארץ־ישראל שהתקיימה במחנה
העקורים מרינה די לאוקה ,איטליה
מאוספי יד ושם

1948- 1945
ארץ־ישראל
בין חורבן לתקומה
מחנות עקורים
הרב שמואל אבא סנייג והרב שמואל יעקב רוז פעלו ב1946-
להדפסת שתי מסכתות של התלמוד לשימוש של העקורים.
לעמוד השער נבחר איור המתאר את נופה של ארץ־ישראל על
רקע שמש זורחת בתוך מסגרת של שני עצי דקל וכותרתו:

"מ ִּשׁ ְעּבּוד לִ גְ ֻאּלָ הֵ ,מ ֲא ֵפלָ ה לְ אֹור ּגָ דֹול".
ִ
מאוספי יד ושם ,באדיבות פאול ניומן ,פנסילבניה ,ארצות־הברית
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מילון יידיש-עברית שהודפס בקסל ,גרמניה ,בשנת  1947ונועד
לשימוש שארית הפליטה במחנות העקורים.
כותב המילון הוא יברכיהו ישראל .המילון יצא לאור לראשונה
בשנת  1927בארץ ישראל
מאוספי יד ושם ,באדיבות משה גייזלר ,רמת גן ,ישראל

1948- 1945
ארץ־ישראל
בין חורבן לתקומה
מחנות עקורים
קיבוץ בוכנוולד

הרעיון להקים קיבוץ הכשרה ,שרווח בין הניצולים ,הועלה בידי
קבוצת אסירים ,דתיים וחילוניים ,יוצאי פולין וגרמניה בעיקר,
כבר במחנה הריכוז בוכנוולד בגרמניה .קיבוץ בוכנוולד נוסד
לאחר השחרור ,ביוני  1945בגרמניה בידי משוחררי המחנה,
והתקיים בבווריה במשך שלוש שנים ,עד הקמתה של מדינת
ישראל .הקיבוץ נועד להכשיר את חבריו לחיי שיתוף ועבודה
חקלאית בארץ .חלקו השני של הקיבוץ התקיים בארץ בקיבוץ
אפיקים ופיתח חיי תרבות ודת ,שבמרכזם עמד זכר השואה
וניסיונות להנחילו לחברים המקומיים .ביוני  ,1948עם הגעתם
של החברים ששהו עד אז בגרמניה ,הקימו במשותף את הקיבוץ
נצר סרני ,על שמו של הצנחן אנצו סרני שנרצח בדכאו.
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קיבוץ בוכנוולד במחנה העקורים בגרמניה
מאוספי יד ושם

שלוש צעירות יהודיות מביטות מבעד לחלון הרכבת ,אוחזות בדגל מאולתר,
בראשית מסען מבוכנוולד לארץ־ישראל .בוכנוולד 5 ,ביוני 1945
United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration,
College Park

1948- 1945
ארץ־ישראל
בין חורבן לתקומה
העפלה
"[ִ ]...צ ַּי ְר ִּתי ֶאת ְּפ ִר ַיצת ָה ֳאנִ ָּיה ֶׁש ִהיא
ּפֹור ֶצת ֶאת ַה ֶה ְסּגֵ ר לְ ֶא ֶרץ־ ִי ְׂש ָר ֵאל
ֶ
ירֹוּפה תש"ז',
[ ]...וְ כָ תּוב ' ְי ִצ ַיאת ֵא ָ
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ֶׁשּזֶ ה ֵׁשם ָה ֶא ְקסֹודּוס ְּב ִע ְב ִרית"
מתוך עדותו של חגי גרי
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ספינת המעפילים אקסודוס הפכה לסמל של תקופת ההעפלה
ושל השאיפה להגיע ארצה גם במחיר כבד .שמה ניתן לה כסמל
ליציאת מצרים של דורנו ,היציאה מאירופה.
הספינה יצאה לכיוונה של ארץ־ישראל מנמל ֶסט בצרפת ב־11
ביולי  1947כשעל סיפונה  4,554ניצולי שואה .ב־ 18ביולי עם
הגעתה לחופי הארץ ,חמישים חיילים בריטים עלו על הסיפון
והתפתח קרב קשה ,שתוצאותיו היו שלושה הרוגים ועשרות
פצועים .מפקדי האנייה הכריזו על כניעה והיא הפליגה לנמל
חיפה מלווה בשייטת בריטית .כשהגיעה לנמל חיפה פצחו אלפי
המעפילים שבספינה בשירת "התקווה" אדירה .המעפילים
הורדו מהספינה בכוח והועלו על שלוש אניות גירוש שסיפונן
הוקף בגדרות תיל .מראה ניצולי מחנות הריכוז מאחורי גדרות
תיל עורר הדי זעם בארץ ובעולם .בתום מסע מפרך שעבר
דרך צרפת הגיעו האניות לנמל המבורג בגרמניה ,שם הורדו
המעפילים בכוח למתקני מעצר .שנה מאוחר יותר הגיעו ארצה.
ההד והזעזוע בעולם הביאו את ממשלת בריטניה למסקנה
שטיפולה בשאלת הניצולים המעפילים נכשל ,והיא העבירה
את הנושא לידי האו"ם.
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ציור שצייר הנער פסח גרגס (חגי גרי) ביומן שניהל במחנה פפנדורף לאחר החזרת
האנייה "אקסודוס" לגרמניה
מאוספי יד ושם ,באדיבות מיכל דונסקי ,גני תקווה ודלית בר דוד ,ראש העין ,ישראל

שמואל ובלהה גרגס עם ילדיהם פסח ואסתר במחנה העקורים פירטן שבגרמניה,
1947

חולצת הנוער הציוני שלבש פסח גרגס (חגי גרי) במחנה העקורים פירטן בגרמניה
לפני יציאתו עם אחותו ואביו למסע לארץ־ישראל בספינת המעפילים "אקסודוס"

מאוספי יד ושם

מאוספי יד ושם ,באדיבות מיכל דונסקי ,גני תקווה ודלית בר דוד ,ראש העין ,ישראל

1948- 1945
ארץ־ישראל
בין חורבן לתקומה
העפלה
שרגא וייל נולד בהונגריה ב־ .1918לפני המלחמה למד אמנות
בפראג .ב־ 1939ברח לברטיסלבה ,הצטרף לתנועת השומר
הצעיר וזייף מסמכים בעבור המחתרת היהודית .כעבור שנתיים
נישא לשרה לבית טאוב ונמלט עמה ב־ 1942להונגריה .ב־1943
הם נעצרו ונכלאו בבית הסוהר במישקולץ עד  .1944לאחר
השחרור הועסק כמאייר בעבור תנועות החלוץ והשומר הצעיר.
ב־ 1947הפליגו על אניית "תיאודור הרצל" ,אשר נתפסה
והוגלתה לקפריסין .בדצמבר  1947עלו בני הזוג לקיבוץ העוגן.
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תאודור הרצל

ספינת מעפילים שיציאה מנמל סֶט שבצרפת באפריל  .1947על
סיפונה היו  2,620ניצולי שואה רובם ילדים וצעירים .עם הגעתה
בסמוך לחופי ארץ־ישראל ,נגחו בה משחתות בריטיות והתחולל
קרב קשה בין הכוחות הבריטים לבין המעפילים ,במהלכו נהרגו
שלושה מעפילים ונפצעו רבים אחרים .הפצועים הועברו למחנה
מעצר בעתלית והמעפילים האחרים גורשו לקפריסין.
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פליטים על סיפון האנייה "תיאודור הרצל" בנמל חיפה 13 ,באפריל 1947
מאוספי יד ושם

שרגא וייל ( ,)2009-1918לימוד ארץ־ישראל1945 ,
דיו על נייר 10X10 ,ס"מ
אוסף משפחת האמן

עיתון דו־חודשי של המדור לחיפוש קרובים "לקרוב ולרחוק" מיום  7במאי 1947
מאוספי יד ושם ,באדיבות בתיה (קליג) גולן ,קיבוץ גן שמואל ,ישראל

1948- 1945
ארץ־ישראל
בין חורבן לתקומה
מחנות המע צר ב קפר יס י ן
מנחם כץ נולד בעיירה בז'ז'ני בפולין בשנת  .1925הוא גורש עם בני
משפחתו מביתם לגטו בעיר .בעת חיסול הגטו נפצע מנחם וברח ליערות,
ובהמשך הוסתר בעיירה סמוכה בידי משפחה פולנית שהוכרה כחסידת
אומות העולם .לאחר המלחמה מנחם עשה את דרכו ברחבי אירופה עד
שהצטרף לקבוצת מעפילים לארץ שגורשו בשנת  1946למחנות המעצר
בקפריסין ,שם נכלא במחנה  62במשך כשמונה חודשים.
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סרטיפיקט על שם מנחם כץ ממחלקת
העלייה וההגירה של ממשלת
פלשתינה
מאוספי יד ושם ,באדיבות מנחם כץ ,חיפה
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לוח שגילף מנחם כץ במחנה המעצר בקפריסין .הלוח נוצר במסגרת סדנת "תו נו"
(תוצרת נוער) של השומר הצעיר בקפריסין והוא מבטא את הקו המחשבתי
שהנחה את התנועה :חבריה ביקשו לשים מאחוריהם את העבר מתוך רצון לבנות
את העתיד .חפצים רבים יוצרו בקפריסין ונשלחו לארץ עבור תערוכה שהתקיימה
בתל אביב בניסן תש"ח ,במהלך מלחמת העצמאות.
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מאוספי יד ושם ,באדיבות מנחם כץ ,חיפה

קסת דיו מגולפת מאבן גיר בצורת ספר פתוח שבמרכזו אנייה המפליגה מקפריסין לארץ־ישראל.
את הקסת גילף בקפריסין מעפיל אלמוני.
מאוספי יד ושם ,באדיבות מנחם כץ ,חיפה ,ישראל

1948- 1945
ארץ־ישראל
בין חורבן לתקומה
מחנות המע צר ב קפר יס י ן
בחודש מארס  1948קיימו שושנה דמארי ומשה וילנסקי הופעות
במחנות המעצר בקפריסין .הופעתה של דמארי ריגשה את עצירי
המחנות .בתום אחת ההופעות ניגשה אל שושנה ילדה והגישה
לה צרור עשבים.

"אל ִּתכְ ֲע ִסי ָעלַ י" ,הסבירה הילדה,
ַ
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ִ oחים
ְּ pפ ָר
לְ ֶא ֶרץ־ ִי ְׂש ָר ֵאל – ַאּגִ יׁש לָ ך
ְּב ֵׁשם ּכֹל ַילְ ֵדי ַק ְפ ִר ִיסין"C .

"אין לָ נּו ְּפ ָר ִחים ַּב ַּמ ֲחנֶ הּ ,כְ ֶׁש ָאבֹוא
ֵ
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מודעה מטעם הוועד למען גולי קפריסין
על קיום קונצרט עממי בביצועם של
שושנה דמארי ומשה וילנסקי ,פסח
תש"ח ,במחנות המעצר בקפריסין.
הספרייה הלאומית ,ארכיון הצליל הלאומי ,ארכיון משה וילנסקי
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דמארי ביצעה מספר שירים ,ביניהם שיר ערש ביידיש ששמו
"רעזשינקעס מיט מאנדלען" (צימוקים ושקדים) ו"הביתה".
הופעותיהם של שושנה דמארי ומשה וילנסקי בקפריסין ביטאו
את אותם ערכים שעליהם קמה המדינה:
קיבוץ גלויות וערבות הדדית.

D

שושנה דמארי ומשה וילנסקי בהופעה אצל הפליטים היהודים במחנה מעצר בקפריסין
מוזיאון בית לוחמי הגטאות  /ארכיון התצלומים ,אוסף יהושע (ג'וש) לייבנר ,באדיבות רותי רשף-לייבנר ,קיבוץ עין השופט ,ישראל

