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 ., בת לשרה חיה ומרדכי צימרמןז"ל מעוז גוטה יאשת העדות היא סבת

השואה, עלתה  תופת טה שרדה אתגו. בעיר לודג' שבפולין 1924בשנת  לפברואר 25 -ב גוטה נולדה

 נולדו לה שלושה ילדים: מודי, ערן ודלית.  .הקימו בית בארץ הם נישאה למוריס ויחד ,לישראל

 נכדים שאני אחד מהם.  7ומהם יש לה 

 .בן שנתייםכמעט כשהייתי  2005במרץ שנת  22 -בגוטה נפטרה 

שמע ממנה סיפורים על חייה כילדה לפני המלחמה ובמהלכה ואת סיפור  בנה של גוטה ,ערןאבי 

 סיפור חייה הוקלט בקלטות ונכתב בספרי השורשים של המשפחה. עלייתה לישראל.

  .אאיון קיימתי עם אבי שסיפר את סיפור חייה של סבתיאת הר

את הריאיון שערכתי עם אבי ערן ואת סיפור חייה המרתק של סבתי גוטה ובני  העבודה מציגה

, את החיים פולין תחת הכיבוש הנאצי מצבה של את מתארת , העבודהכרקע לראיוןמשפחתה. 

ך מתואר סיפור בהמש .זה של גוטה בגטו שרדותיוהה בגטו לודג' ואת דרכי ההתמודדותהקשים 

שם הצליחה לשרוד בזכות  עבודה רוונסבריק שבגרמניהמחנה ההעברתה של גוטה מהגטו ל

   .תושייתה והיכולת היצירתית שלה

בעבודה נוספו תמונות מפולין, מגטו לודג'. תמונה יחידה של אמה של גוטה שהודפסה על אישור 

התמונה ממשפחת אמי שלא שרדו את השואה.  שהועבודה בגטו ופרט לכך אין שריד או זכר למי

 שאחותה של גוטה, סבינה הצליחה להציל במשך חייהן בגטו לודג' א מרדכישל האבהיחידה 

 אבדה כשהבנות עברו למחנה העבודה רוונסבריק. 

הציג את צאצאי המשפחה שגוטה זכתה להקים יחד עם בני משפחותיהם בסיום העבודה שמחתי ל

 "זו הנקמה המתוקה שלי בנאצים שניסו להשמיד את העם היהודי ולא הצליחו".  :שלדבריה
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  נעוריה?מה היה שם מתי גוטה נולדה ו: איתמר

  .. שם משפחתה היה צימרמן 1924לפברואר  25גוטה נולדה ב   :ערן

 

 ?של גוטה והיכן נולדה מה מוצא הוריה: איתמר

 )בתיה( )בן שלמה ושפרינצה( ובאשה הזוג אריה לייב .ברוסיה של גוטה מוצא המשפחה :ערן

. הזוג הם הוריהם של מרדכי, ללודג' שבפולין צימרמן  נמלטו מרוסיה בזמן המהפכה הבולשביקית

תו של שלמה ואחות יב ,התחתן עם שרה חיה לבית משפחת בר צימרמן סימה, מיילך וז'ק. מרדכי

 חיה ואלי. ,של יוסף

 בלודג', פולין. גוטה נולדה

 

 כמה אחים ואחיות היו לגוטה? :איתמר

, בן תאומיםלהוריה  נולדו ערב חג שבועות( 14.6.1929 -ב ,שגוטה נולדהאחר לשנים  חמשכ: ערן

שפירנצה, וכמה שנים מאוחר קראו  בת שנולדהלאחר הלידה. ל ספר ימיםלא שרד ומת מ בןהובת. 

 משום שלא אהבה את השם. סבינהיותר היא שינתה את שמה ל

 

 כיצד חיה סבתא לפני המלחמה? האם היו לה חיים טובים? : איתמר

הם גרו ברחוב היו חיים נוחים ונעימים.  סבינה וחיי אחותה של סבתא המלחמה  חייה לפני: ערן

 בביתבקומה שלישית ובאותו בניין התגורר גם הדוד יוסף בר. הסבא והסבתא גרו  55 תרגובה

כך  גרו ברחוב סמוך שרה ומלכה )שנקראו סלושה ומלינקה ( ומשפחת הדודה עם שתי הבנות לידם

למדו גוטה וסבינה  השניה במיוחד בימי שישי ושבת.  אצלשהמשפחות נפגשו המון וביקרו אחת 

לגוטה  חולצה וחצאית בצבע כחול עם צווארון לבן.  ,היתה להן תלבושת אחידה. פולני בבית ספר

נוצרים ויהודים . אימי לא זוכרת שהיו מקרים של אנטישמיות  פולנים, המון חברים וחברות היו

עקרת בית כמו מרבית הנשים באותה  היתה ,שרה צימרמן גוטה, אמא של בבית הספר או בכיתה.

המשפחה היתה נוסעת לבית נופש באזור  תקופה ואבא שלה היה מנהל מפעל טקסטיל. בחופשות 

החגים היהודיים אהבה את גוטה  .כפרי והאב מרדכי שהמשיך לעבוד היה מגיע בסופי שבוע

היה תוקע בשופר. לבית הכנסת וסבא  אריה לייב ה כל המשפחה את ראש השנה שבו הלכ ובמיוחד

משלוחי  ותמחלק הבנות היו הייתה מדליקה נרות בפמוטי כסף. בפורים של גוטה בליל שבת אמא

בפסח היו מצות וגם החברים הנוצרים  שלהן קיבלו סוכריות וממתקים. מנות בין כל היהודים 

 . אמיתיות עשויות בעבודת יד

 

האם המשפחה הרגישה איך השתנו החיים כאשר הנאצים עלו לשלטון בגרמיה? : איתמר

 באנטישמיות לפני המלחמה?

להרגיש  וליהתח .חלה התעמולה נגד היהודים בעיתונות וברדיוהלשלטון עלו  הנאציםשכ: ערן

גוטה היתה  .שנאה או כעסשל לא היו סימנים  הןשמדברים על היהודים, אבל בסביבה הקרובה של

כל  נושא.בחברות נוצריות רבות שכלל לא התעסקו  הבטוחה שדבר לא יקרה, במיוחד שהיו ל

זו "ושום דבר לא יקרה להם.  פולנים המשפחה הקרובה הדודים והדודות אמרו שהם פטריוטים

גוטה סיפרה שמיום  ככל שהתקרבה המלחמה . אבל, כך נהגו לומר"תקופה שצריך לעבור אותה
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להתנכל לאחותה סבינה בדרך  ע יותר. החברות התרחקו ממנה. התחילוליום המצב נעשה גרו

 בשמות גנאי וכשהגרמנים כבשו את פולין המצב נעשה גרוע מאוד.להן לבית הספר, קראו 

כשהגרמנים נכנסו לעיר. הן הביטו מחלון דירתם וראו את  10סבינה בת ו 15בת כגוטה היתה 

 לגיהנום. החיילים צועדים ברחוב ומאז הפכו חייהם 

הוראות חדשות לגבי היהודים. ליהודים אסור היה ללכת על המדרכה אלא בשולי  יצאו בכל יום

איך סבא סבתא סיפרה טלאי צהוב.  ר כךהיה על היהודים לענוד סרט צהוב על זרועם ואח .הכביש

שחיילים גרמנים תפסו אותו ובכוח ניסו  אריה לייב חזר יום אחד כאשר חצי זקנו מגולח לאחר

 לגלח לו את הזקן. 

 

 : למה הם לא ברחו?איתמר

 ניסו לברוח מפולין ברכבת ומאז לא שמעו עליהם יותר.  שלמהיוסף בר וסבא  הדוד: ערן

 

 : מה קרה לגוטה בזמן המלחמה? האם גוטה עזבה את הבית שלה?איתמר

וללכת לעבר  את הבתים שלהם ניתנה הוראה לכל היהודים לעזוב 61 גוטהכאשר מלאו ל: ערן

לדירת חדר  וסבינה יחד עם סבתא בתיה וסבא אריה הועבראחותה ו , גוטההוריה של גוטההגטו. 

 עני של העיר, שהפך לגטו לודג'. הכי עלובה באזור 

צב נעשה גרוע חיו בפחד גדול וחשבו שזה בגלל שיש מלחמה ושהיא תיגמר בקרוב. אבל המ כולם

. לקחו ליהודים את המפעלים, הפסיק לעבוד שהיה בעל מפעל טקסטיל, גוטה של אבא יותר ויותר.

כאשר אין כסף אין עם מה  בזזו את החנויות, היהודים לא הורשו לסחור והכסף אזל מהר מאוד.

חיפשו עבודה מזדמנת בכדי להישאר בחיים. הרעב היה קשה מאוד ולא היה  םכוללקנות אוכל. 

אוכל אלא רק בשוק שחור. כלומר אנשים שילמו בסתר כסף רב בכדי להשיג קצת אוכל ולמי שלא 

בתחילה אמא של גוטה קיבלה אישור לצאת לעבוד במפעל לייצור נעליים היה, פשוט מת ברעב. 

היו נועלים על הנעליים שלהם, כשהחורף היה מגיע כך שאפשר  אלה היו נעליים שהגרמניםמקש. 

  היה ללכת בשלג.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תעודת העבודה בגטו של שרה חיה 

)זו התמונה  צימרמן אמא של גוטה
היחידה שנותרה מבני המשפחה שניספו 

 . בשואה(
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מהבוקר עד הערב ללא  העבד גוטהועבדה במקומה.  החליפה אותה גוטה ,חלתהאימה אחרי ש

 מעט לחם ותפוחי אדמה.  הבליהפסקה ובתמורה ק

עבור  במפעל להרכבת מיטות תינוק . היא עבדהגם היאעבדה  אחותה הצעירה של גוטה ,סבינה

. הגרמנים לא אהבו שילדים של המיטהסבינה היתה משייפת את מוטות העץ . ילדי הגרמנים

  מפעל היה מחביא את הילדים בחדר צדדי.הביקורת מנהל  עובדים במפעל וכל פעם שהיתה

. אי אפשר היה סתם לעבודה מחוץ לגטו. בתי החרושת היו מחוץ לגטו תויוצאהיו  ןכל בוקר ה

ללכת לעבודה. להגיע למפעל אפשר היה בשתי דרכים. הדרך האחת לצאת מהשער בחלק אחד של 

אבל החיילים הגרמנים היו מתנכלים ליהודים בזמן  ,כנס מהשער השני. זה נשמע קליהגטו ולה

 כך לרחובמעל שנבנה ע"י הגרמנים גשר מעץ הדרך העדיפה היתה לעבור על המעבר בין השערים. 

לעבודה. הגרמנים היו עומדים  לבין היהודים שהולכים הפולניםשלא יהיה מגע בין התושבים 

פעם היו יורים לעבר היהודים שעברו את הגשר. כל  ילמטה ומיד

 נפשות. מעבר היה כרוך בסכנת

  

 

 
 

 

 איך היא הצליחה לשרוד וכיצד התמודדה עם מצבה?  כמה זמן גוטה עבדה במפעל? :יתמרא

ע"י יהודי בשם רומקובסקי, שהיה  הבמפעל הזה תקופה די ארוכה עד שנבחר העבדגוטה : ערן

אחראי בגטו על היהודים, לעבוד כטבחית במטבח שהוקם בשביל היהודים ש"עבדו הכי טוב" 

היא במטבח היה לקלף תפוחי אדמה.  הוהביאו את  התפוקה הכי גדולה. אחד התפקידים של

מקלפת את תפוחי האדמה בצורה כזו שהקליפות יצאו עבות וגסות במיוחד. את הקליפות  ההיית

מידי ערב לחלק את הקליפות ליהודים שלא היה להם אוכל בכלל.  הבתוך נייר וכך יכל השמר

חבילות  הניאת הקליפות והכ השקל . לכן, היאלהוציא את הקליפות מחוץ למטבח הלא יכלגוטה 

ליהודים את החבילות מבלי שהשומרים  הבחלון קטן במטבח וזרק המדעהיא של חצי קילו. 

עוד לפני תחילת המלחמה עומדים בתור  הרילראות אנשים עשירים שהכ היבחינו בכך. הכי כאב ל

 תן להם חצי קילו קליפות תפוחי אדמה. יתומחכים ש

 

 ? שיתפסו אותה זורקת קליפות של תפוחי אדמה האם גוטה לא פחדה :איתמר

ברור שאם היו תופסים אותה היא היתה יכולה למות . הלעזור לכל מי שרק יכל הניסת גוטה: ערן

גם  האיהבהיא ענש קשות.  אבל היא בכל זאת עשתה את זה כי ריחמה על האנשים. יאו לה

הייתה מכינה מהן קציצות עם תוספת של ביצה ומעט  א שלהקליפות תפוחי אדמה הביתה ואימ

 קמח שהיה בבית.

שנה לקחנו אותה למסעדת יוקרה בהרצליה  75)אבא ערן מוסיף: "לימים כאשר חגגנו לגוטה 

קליפות תפוחי אדמה אפויים. גוטה שראתה מה מגישים לה כמעט  -ומנת הפתיחה הייתה

 והתעלפה כשהיא אומרת "זה מה שמגישים במסעדת יוקרה?"(

                      

 ? שאר בני המשפחה של גוטה: מה קרה לאיתמר

 שהיה איש חזק ובריא, יהאב עם הזמן סבא אריה וסבתא בתיה מתו ברעב.גוטה סיפרה ש: ערן

אחד משני הגשרים בין הגטו לעיר אותו 
עברו היהודים בדרכם לעבודה והגרמנים 

 היו יורים עליהם כך סתם...
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שהייתה  . בדירה נותרו גוטה ואחותה עם אמאמרעב 1942גם הוא ניפטר במאי ולא החזיק מעמד 

נפטרה ממחלת השחפת ומרעב. הרעב היה כה כבד שיום אחד  1944גם היא מאוד חלשה וביוני 

החליטה דודה של גוטה להתפתות להצעה של הגרמנים לנסוע למחנה עבודה. )הגרמנים נהגו 

אבל למעשה לקחו את היהודים  ,להכריז מידי פעם שהם לוקחים עובדים למחנה עבודה

וכם חות אמי לא הסכים ללכת ונשאר עם שתי הבנות שלהם מלינקה ושרה, להשמדה(. בעלה של א

בנות הדודות הקטנות שהו במעין  בנות לבד. 4 והוא מת ונשאר ניצלו. לאחר מספר חודשים גםהם 

קייטנה שנקראה "קולוניה" כל הילדים שהיו בקולוניה קיבלו מעט אוכל וניסו לדאוג להם לחינוך. 

יום אחד נשמעו יריות של שוטרים יהודים וגרמנים. סימן 

שכלם צריכים לצאת מהבתים לסלקציה. מלינקה הריחה ריח 

גוטה. באותו של שריפה והיא ברחה יחד עם שרה לבית של 

ילדים מהקולוניה להשמדה. גוטה החביאה  2000הזמן נלקחו 

 את הבנות בעלית הגג והצליחה להציל אותן מאותה סלקציה.

 

 : איך גוטה הצליחה לשמור על הילדות הרי היא בעצמה היתה צעירה מאוד?איתמר

מאוד שכולן  הדיהקפהיא בעיקר לשמור על הניקיון.  הדאג והיא הגדולה מכולן ההיתגוטה : ערן

רק אם לא יהיו חולות. גוטה סיפרה לשרוד שהבנות יצליחו  הידע. היא תתרחצנה ותהיינה נקיות

היא אמרה לבנות לקפוץ בתוך  ,שגם בחורף כשהיה קר וירד שלג ועל מים חמים לא היה מה לדבר

 האמבטיה ולצעוק "איזה חום איזה חום" וכך לדמיין שהמים חמים. גיגית 

דה שרה סיפרה שבלילות היא כל כך פחדה מכל רשרוש של עלה והיא דרשה ממלינקה בת הדו

אחותה להתלבש כל לילה בכל השמלות והבגדים שיש לה בכדי שאם יבואו בלילה לקחת אותן 

 חם.       ןויהיה לה ותלבוש ינהלפחות  תהי

 

 : האם הם הרגישו שהולכים לחסל את הגטו? איתמר

, מספר חודשים לפני סיום המלחמה הוחלט "לחסל" את גטו לודג'. הצבא 1944באוקטובר : ערן

הרוסי התקדם לעבר פולין והגרמנים החלו לסגת. החיילים הנאצים היו מגיעים פתאום עם 

משאיות, עוצרים ליד מספר בניינים וקוראים לכל היהודים שיש להם ילדים לצאת לרחוב. 

כל הזמן  שמעו בנותהקחים את הילדים בכוח והם לא חוזרים יותר. שהגרמנים לו היהודים ידעו

שהייתה בחיים. כמחבוא עוד  בנותהכינה ל של גוטה . אמאצעקות ויריות ולא העזו לצאת מהבית

סל כביסה גדול לתוכו הייתה מכניסה את אחת הבנות הקטנות ומכסה את הסל עם מפה  הםהיה ל

הילדים האחרים היו בורחים לעליית גג ומחכים עד  ועליה הניחה אגרטל עם פרחים מפלסטיק.

  שהגרמנים הסתלקו.

הגרמנים הודיעו שהם יום אחד התקבלה הודעה שעומדים לסגור את הגטו ולפנות את היהודים. 

 שילקחו לעבודה. 18נשים יהודיות מעל גיל  600ריכים צ

 

 : מי החליט מי יהיה ברשימה?איתמר

את הרשימות הכין רומקובסקי היהודי שהיה האחראי על הגטו. : ערן

הוא האמין שרק אם  והשפעה גדולה.רומקובסקי היה אדם בעל עוצמה 

הגרמנים יחשבו שהיהודים יכולים לעבוד ויש בהם תועלת הם ישארו 

מהיהודים בגטו שנאו אותו וראו בו משתף פעולה עם  בחיים. רבים
רומקובסקי, היהודי 

 האחראי על גטו לודג'
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לעומתם יש כאלה שטוענים כי בזכות השליטה שלו בגטו, היכולת שלו לשכנע את  הנאצים.

עד כמעט סוף  לשמור את הגטו פעיל בנחיצות של העובדים היהודים הוא הצליחהגרמנים 

 המלחמה.

 

   נשים? 600: האם גוטה ידעה למה צריכים רק איתמר

נשים שתעבורנה לגרמניה עם כל  600שהגרמנים רוצים לבחור  גוטה סיפרה שבגטו ידעו :ערן

 גוטה שהיתהשנראו בריאים.  18נבחרו אנשים מעל גיל  וכל השאר יחוסלו. הרכוש שנשאר בגטו

לעבור לגרמניה. שאר היהודים במיוחד הצעירים והזקנים שהם "חסרי  הנבחר בריאהו 19בת 

 הקטנה הייתה אמורה לעבור למחנה ההשמדה.  גם סבינה אחותהתועלת" נשלחו להשמדה. 

וזה יעץ לה לשחד באמצעות בגד את הפקיד היהודי שעבד עבור לרומקובסקי  הניגשגוטה 

הפקיד הכניס את סבינה לרשימה אף שהיתה קטנה. גוטה  הגרמנים והחזיק ברשימות וכך עשתה.

 נהלה המון שכבות כדי שתראה גדולה יותר. נת השילסבינה בגדים של אישה מבוגרת, הלב הארגנ

לה את  הנייר ועיתונים בתוך הנעליים כך שתהיה גבוהה יותר. צבע הסילה נעליים גדולות והכנ

 הגרמנים שאלו לגילה של סבינהבתור. כאשר  ה לה לעמוד יחד אית ההשפתיים באדום ואמר

 את חייה. הלילגרמניה. בכך הצ השהיא תעבור אית השנה ודרש 18שהיא בת גוטה אמרה 

 

 מקובסקי?ו: איך גוטה הכירה את ראיתמר

מקובסקי הכיר אותו לפני המלחמה. גוטה פגשה בו במקרה ואבא של גוטה היה בעל מפעל ור :ערן

 יב לעזור לה וכך היה.ילא יכולה להישאר לבד ושהוא ח ואמרה לו שסבינה

 

 סבינה וגוטה לגרמניה?  ו: איך הגיעאיתמר

 סבינה. םדרכ הלמחנה ריכוז רבנסבריק, אך שם נפרד ,ברכבת משא לגרמניה והועבר שתיהן: ערן

 העילעבודה במפעל ליצור מנועים למטוסים. כאשר הג וגוטההועברה לעבוד במפעל "סימנס" 

קבוצה למבית הספר ויחד התארגנו  הבין היהודיות כמה חברות של גוטה זיהתהלמבנה המגורים 

. אפילו מעט הבגדים וכלי האית האיכל הדברים שהב האחת. לפני הכניסה למגורים נלקחו ממנ

לעבוד כל היום בתוך מנוע  הנשלחהיא הבלונדיני הארוך קוצץ ו ה. גם שערההרחצה נלקחו ממנ

 את חלקי המנוע.  החורים וחיבר ההמטוס. קדח

האסירות  על השומרות הגרמניות ששמרו על הבעבודה התחבב השהצטיינ וגוטהכך עבר לו הזמן 

  ."די קליינה" )הקטנה( הקראו לו

באולם חדר האוכל שהיה מעין מחסן ענק, שבו היו שולחנות ארוכים ארוכים וספסלי עץ בצידיהם 

מאות יהודיות רעבות ועייפות. כל אחת ניגשה בתורה לקבל את מנת המרק היומית וחתיכת  וישב

לחם. כאשר הטבחית הייתה מגיעה לתחתית הסיר שם נשארו כל הירקות ותפוחי האדמה 

היו כל  הניגשת לקבל מנת מרק. במנה של ההייתגוטה עם הראש ו גוטההמבושלים היא סימנה ל

מתגנבת מתחת לשולחנות ומחלקת את  ההיית ה היאלחזור למקומ במקום אבל הירקות הטובים

הבלונדיני קוצץ  ההיא העובדה ששער ה. אחד הדברים שמאוד העציב אותההירקות בין חברותי

מסרק וקופסת תכשיטים קטנה  הלעצמה על שיער ארוך ומטופח וכך יום אחד יצרה חלמ היאו

חת השומרות שראתה את המסרק והקופסא ניום שנותרו ממנועי המטוסים. איאלומהמשאריות 

לשומרת קופסה  היצר היא עשה אותו דבר בשבילה. מכיוון שהסילבסטר התקרבתש הביקשה ממנ

את  לה אותם במתנה בכדי שתקשט נהונת מהשאריות כוכבים קטנים ונוצצים כהדומה וגם חת
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הראשון בתחרות העץ עץ האשוח. השומרות התלהבו ולמחרת הסילבסטר הן סיפרו שזכו במקום 

 וחילקהבין השולחנות  הבמנת אוכל כפולה וכך עבר תה גוטההמקושט הכי יפה. מאותו היום זכ

      חודשים.  8ה. כך נמשכה שהותה במחנה במשך יותר ירקות לחברותי

 

 : איך גוטה ידעה שהמלחמה נגמרה?איתמר

גוטה יום אחד החלו הפצצות של מטוסים רוסים, שהפציצו את העיר ומחנה העבודה.  :ערן

שכל השומרות הגרמניות נעלמו  וכשיצאה הבחינהשהסתיימה ההפצצה הסתתרה בין העצים עד 

 והמלחמה למעשה הסתיימה.

 

 : מה גוטה עשתה לאחר שהמלחמה הסתיימה?איתמר

על משאיות והחזירו  הניצולות התארגנו אנשי הצלב האדום, העלו את לאחר מספר ימים: ערן

ומשפחה  בחלקו הבית היה הרוס היא לא מצאה אף בן משפחה.לעיר  ה גוטהעיכשהג ללודג'. ןאות

 הלאן ללכת. לא היה ל הברחוב חסרת מעש ולא ידע ההסתובבגוטה  בדירה שלה. פולנית שהתה

 האת בן דוד החיה. לפתע פגש האם אחות הידע יא לאהכל מושג מי מהמשפחה נשאר בחיים. 

שנים. יעקב היה נשוי לפני המלחמה, אך אישתו ובנם התינוק  10 -ב היעקב בר שהיה מבוגר ממנ

 סתדר.תלבוא לגור אצלו עד ש הגוטהציע ל יעקבוהוא נשאר לבד.  לאשוויץ שם ניספונלקחו 

בית ספר בה נכתב שעומד להיפתח שעל לוח המודעות גוטה ראתה מודעה לאחר מספר ימים 

לאחיות וכיוון שיש מחסור גדול בכוח אדם רפואי, מעניק בית הספר תנאי פנימייה עם מקום לינה, 

לא היא להירשם ולהתחיל ללמוד להיות אחות.  הטיהחלגוטה . יםמזון וביגוד במשך הלימוד

במשך הלימודים  ת.לצאת מפולין בשנים הבאו הרכוש לא יאפשר לתשהמקצוע החדש ש העריש

 ק"ג. 20-יותר מ תהועל אכלהסיפרה שהיא כל הזמן  גוטה

חילוניים שהאמינו בשוויון יהודים תנועה של צעירים  ,לתנועת הבונד ההצטרפהיא באותה תקופה 

זכויות לכל הפועלים ללא קשר למוצאם או דתם. התנועה התנגדה לעליה לארץ ישראל והאמינה 

סוציאליזם בארץ מולדתם. במהלך המלחמה פעלו שוויון ושכל היהודים צריכים להילחם למען 

עיתונים אלו  ג'לודחברי התנועה במחתרת. פעילי הארגון הוציאו עיתונים מחתרתיים רבים בגטו 

הכילו מידע רב על הנעשה בחזיתות השונות של המלחמה וכן פרסמו כתבות קשות נגד השוטרים 

היהודיים )היודנראט( וקראו למרד. מעשיהם היו כרוכים בסכנת נפשות ורבים מפעילי התנועה 

 נרצחו.

יסטי לאחר המלחמה הארגון חידש את פעילותו, אך לזמן קצר בלבד. הקמת המשטר הקומונ

 בפולין דלדל את שורות הארגון כיוון שהממשל הפולני ראה בארגון גוף מחתרתי. 

הם יצאו לפעילות וטיולים עם חברי הארגון.  החיים, יצא חפצתצעירה ו השהיית גוטהאבל 

להתגבר יחד על התופת שעברו ועל העלמות מרבית בני המשפחה של  ולעיירות נופש בפולין וניס

 .םכול

 

 : מה קרה לאחותה סבינה? איתמר

סבינה שהייתה במחנה רבנסבריק ניצלה. אל  הבאותה תקופה עם סיום המלחמה אחות :ערן

היה שוודי שעמד  המחנה הגיעו אנשי הצלב האדום שבראשם עמד הרוזן ברנדוט. הרוזן ברנדוט

בראש הצלב האדום בתקופת המלחמה והוא ניסה להציל אלפי נשים ממחנות הריכוז. אל המחנה 
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הגיעה שיירה של עשרות אמבולנסים של הצלב האדום ואנשיה קראו לנשים לעלות, אך הן פחדו 

 והחלו לברוח. הן חששו שמדובר בתרמית של הגרמנים שרוצים לקחת אותן להשמדה. 

זרה אומץ וניגשה אל אחד האנשים ושאלה אותו מיהו. כשהוא סיפר לה בגרמנית עילגת א סבינה

 לשם מה באו הבינה שלא מדובר בגרמנים וכך עלו הנשים על האמבולנסים והועברו לשוודיה. 

לעיירה שנקראת לידינגה, שם שוכנה בפנימיה של הרב יעקובסון והחלה  סבינהבשוודיה הגיעה 

 דים בפנימיה כללו גם לימודי יהדות ולימודי קודש. ללמוד הוראה. הלימו

 

         

        

              
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 את סבינה?  כיצד גוטה מצאה: יתמרא

הסתובבו שליחי הסוכנות היהודית בין הניצולים ואספו מהם מידע במשך כל התקופה הזו : ערן

על "שארית הפליטה", היהודים ששרדו את התופת, ומנסים למצוא את בני משפחותיהם. 

השליחים אספו מכתבים ותמונות ועברו בין הערים השונות באירופה והפיצו רשימות של ניצולים 

  ששמו היה דב קולה. ליח הסוכנות היהודיתהגיע לבית הספר לאחיות שיום אחד  ותמונות.

לומדת להיות אחות  היאש השבו סיפר גוטה שלא ידעה אם סבינה חיה או מתה כתבה מכתב

דב קולה הגיע ללידינגה שם שהו עשרות נערות בעתיד הקרוב.  ויפגששסבינה חיה והן  מקווהו

 ותלה את הגלויה על לוח המודעות. וביניהן סבינה יהודיות יתומות שניצלו מהמלחמה

של שבאחד הימים הגיעה אליה חברה משותפת וסיפרה לה שראתה את התמונה  סבינה סיפרה

רצה ללוח המודעות שהיה מלא בגלויות ותצלומים  סבינהבאחד המכתבים.  גוטה תלויה על הלוח

 ההיא שלחה ל והחלה לבכות. את גוטהשל בני משפחה המחפשים את קרוביהם. סבינה זיהתה 

  תה.הודעה מיד שהיא חיה ומקווה לפגוש או

 

 

 

 

 

 

 

 

                
יעקובסון עם תלמידות "בית הרב  

 .1946שוודיה  יעקב" בלידינגה,
                        

 
 
 

                
התמונה והמכתב שגוטה כתבה במטרה  

  21/9/1945למצוא את סבינה, 
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היא בילתה . לפגוש את גוטה לשבוע ימיםלפולין הסוכנות היהודית עזרה לסבינה והיא הגיעה 

נהנו מאוד. אבל אז זומנה סבינה אל המשטרה החשאית הפולנית לתחקיר. הם רצו והן  איתה

לדעת מדוע מגיעה בחורה צעירה מארץ כמו שוודיה לפגוש אחות יהודיה חברה בתנועה כמו 

 גוטה הבטיחהסבינה נבהלה מאוד ועוד באותו היום עלתה על רכבת ונסעה לשוודיה חזרה.  הבונד.

גוטה סיימה את בית גיע אליה לשוודיה. ואכן כאשר ת םלימודיהם את סייתלסבינה שברגע ש

רשאית לצאת את פולין  התשובה שאינ הבקשה לאשרת יציאה, אך קבל השיהג הספר לאחיות

 לברוח מפולין.  הבליבהחלטה אחות ויש מחסור חמור באחיות. אז גמלה  היאכיוון ש

 

 : איך סבתא הצליחה לברוח מפולין? איתמר

סבינה דיברה עם נציגי . רוצה לצאת וזקוקה לעזרה היאהודעה לסבינה ש הריהעבגוטה  :ערן

 .שליח שאמר שהוא קרוב משפחהאת דב קולה ה ההסוכנות היהודית והם שלחו אלי

כלי רחצה, בתוכם הייתה שפורפרת של משחת שיניים. דב לקח כמה שטרות של   הדב קולה נתן ל

אותם לגליל קטן, עטף בניילון ודחף לתוך שפורפרת משחת השיניים. הוא סיפר  דולר, גילגל 100

הוא שבנמל יש אוניית פחם שוודית שמפליגה באותו הלילה לשטוקהולם, בירת שוודיה.  גוטהל

 הסביר לה שהיא צריכה להגיע לנמל למסור את כלי הרחצה לרב החובל שכבר ידע עליה מראש.

ה קטנטונת עם מעט דמזוו האית הבבית החולים. לקח ההחדר שלאת  ה גוטהבאותו הלילה עזב

         בגדנסק. לנמל הוקצת תמונות למזכרת ויצא הבגדים שהיו ל

היא . השילשינו עלי הכי חשש שהיא עוזבת את פולין ולאף אחד הלחברות שלה דבר לא סיפרגוטה 

לירכתיים של האונייה, כיסה  הלו את הכסף והוא לקח אות נהלרב החובל. נת הלנמל וניגש העיהג

לא לצאת כיוון שהמשטרה הפולנית מבצעת פשיטות על אוניות זרות  הבפחם והזהיר אות האות

מפולין לשוודיה  ה גוטהגיותופסת את הבורחים. מי שנתפס יושב שנים רבות בבית הסוהר. כך הפל

ורה מפחם. סבינה שח כשהיא כולהמהאוניה  השטוקהולם, ירדבלנמל  העיבמשך יום שלם. כשהג

  ובכו והיו מאושרות כל כך שקשה לתאר. והתחבקהן . היאלמטה לא האמינה שזו  השחיכתה ל

 לחדר שלה במעונות של בית האולפנה שנקרא בית יעקב.  ת גוטהסבינה לקחה א

 האת הפיח השחור שנדבק לעור הלהוריד מעלי הבאמבטיה וניסת ה גוטהבמשך כמה שעות ישב

 וסרב לרדת. 

)אבא מספר: לימים, עבדתי בבית חולים בילינסון בתורנות לילה של חדר המיון. לפתע עוצר 

אמבולנס של מד"א בכניסה למיון ומוריד חולה על אלונקה. איש מבוגר חובש כיפה שדימם 

ממערכת העיכול. אנשי האמבולנס הכניסו את החולה לאחד מתאי הבדיקה ואני ניגשתי לקבלו 

 ולבדוק אותו.

י אותו לשמו ואז אמר: "דב קולה". צמרמורת עברה בי ונשימתי נעצרה. כל חיי שמעתי שאלת

סיפורים של אמא ואת סיפור הברחתה מפולין עם הכסף בתוך משחת השיניים... אמרתי לאיש: 

"אתה יודע מי אני? אני הבן של גוטה מפולניה! האיש הסתכל עלי כלא מאמין והחל לבכות. "איזה 

"אתה הבן של גוטה ועכשיו אתה מטפל בי? ... כמובן שגם אני לא יכולתי להמשיך נס!" הוא אמר. 

ולרגע אחד חלפו כל הכאבים והבעיות והאיש החל לחקור אותי תוך שהוא מספר לי שוב את 

הסיפור שכל כך היכרתי. "מה שלום גוטה? איפה היא גרה? כמה ילדים יש לה?" ואני עונה 

לטפל בו. כמובן שלאחר שהשתחרר מבית החולים הוא יצר קשר בסבלנות וממשיך לבדוק אותו ו

עם אמא שלי, נתן לנו ספרים שכתב על השואה ואפילו על הסיפור של אמא שלי. עוד שנים 

 .פטירתו(המשכתי לטפל בו במחלקה לגסטרואנטרולוגיה עד 
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 ל?: האם גוטה רצתה לעלות לישראאיתמר

עבודה  המצאגוטה סבינה. סבינה עבדה במפעל בגדים ו היחד עם אחותה גוטה בשוודיה חיית: ערן

לא כל כך  גוטהלארץ ישראל, אך  סבינה לעלותבשוודיה לחצה  ןבמפעל רדיו. במשך כל שהות

 בשוודיה. הןלבנות את חיי וכליוש החשבהיא . הרצת

גוטה שהתחנכה תחת האידאולוגיה של הבונד חשבה שכל יהודי יכול וצריך להשתלב בכל מדינה 

 ה הוא חי ועובד. אבל סבינה שקיבלה חינוך דתי חלמה על עלייה לארץ ישראל.שב

  

 ? לישראל ומתיאז איך בסופו של דבר הן החליטו לעלות  :איתמר

לצפות בסרט על מדינת ישראל שבדיעבד הסתבר שזהו סרט תעמולה,  והלכהן אחד יום  :ערן

ראו את חגיגות יום העצמאות הראשון של הן שהוקרן בפני הקהילה היהודית בשוודיה. בסרט 

 . 1948מדינת ישראל שהתקיימו בשנת 

המוני אנשים רוקדים במעגלים ברחובות ואח"כ  השראת גוטה סיפרההסרט היה מרגש מאוד. 

הראו את המצעד של החיילים. 

את החיילים  הכשראת

הגבוהים והיפים צועדים 

בשמחה ובגאווה גדולה, תקפה 

 השיהרג והיא צמרמורת האות

הרגשה של חוזק ובטחון שכבר 

 היצאגוטה . המזמן שכח

 המהסרט ובדמעות אמר

נוסעות לארץ  הןש הלאחות

ישראל. בעזרת הרב יעקובסון 

 וחו לגייס כספים ועבריהצל

משוודיה למרסיי שבצרפת. 

באונייה "קדמה" לארץ ישראל, לנמל  וגיהפל הןמצרפת 

חיפה. בנמל חיכו לסבינה נציגי הסוכנות הדתיים ולקחו 

אותה לירושלים, שכן סבינה קיבלה חינוך דתי והיה ברור שהיא תמשיך בהוראה ובדרך שהעניקו 

 .לה בבית יעקב

צריף שבו הייתה מיטה מברזל עם  הלמעברה קבל העילמעברת באר יעקב. כשהג גוטה נשלחה

לברר היכן זקוקים לאחיות  הליהתחגוטה החליטה שהיא לא נשארת שם וסדינים ושמיכת צמר. 

לעבודה בבית חולים מלבן בחיפה )לימים בי"ח רמב"ם( במחלקת ילדים  הותוך שבוע התקבל

 לאחות אחראית במחלקה.  תהומהר מאוד נתמנ

 

 

 

 

 

 

 

האונייה "קדמה" איתה הגיעו גוטה 
 1949וסבינה לישראל, 
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 ? האם המלחמה השפיעה על תפיסת עולמה של גוטה בהקמת משפחה :איתמר

גוטה הכירה את בעלה מוריס שהיה רופא צעיר בחיל הים ויחד הם  בבית החולים מלבן :ערן

  הקימו משפחה.

מוריס השתחרר  אחרי שהתחתנו לא היה זמן לצאת לירח דבש או לנופש. מיד חזרו לעבודה.

 אחר כך ,קפלן ברחובותלבית חולים מהצבא והם עברו 

 הם עברו לרמת גן ולבסוף גרו בגבעתיים.

ילדים  3 גוטה רצתה להקים משפחה ולאחר שנולדו לה

 דלהיהלה את הבית וגיהיא הפסיקה לעבוד כאחות, נ

 את הילדים.

 

 

 

 

 הים כמו אחותה סבינה?והאם גוטה האמינה באלמה היתה התפיסה הדתית של גוטה? : איתמר

חילונית גמורה. היא כל הזמן אמרה שאחרי השואה לא יכול להיות שיש  גוטה היתה: ערן

למרות השקפת עולמה היא  ." היא אמרההים לא היה נותן לגיהנום כזה לקרותואל"הים. ואל

שניצלה אף היא דודה הועם שרה בת  אחותה שניהלה חיים דתיים נשארה בקשרים הדוקים עם

 ילדים.   7דתיה חרדית, חיה בירושלים וגידלה  והפכה לאישה

 

 : האם המלחמה השפיעה על חייה? איתמר

הייתה אישה חזקה מאוד ופקחית. היא לא נתנה לזיכרונות לשבור את רוחה, אולי  גוטה: ערן

היא סיפרה על עברה אבל לא רצתה לחזור לשם. גם  מכיוון שתמיד ידעה להסתדר, גם בגיהנום.

" "כל !"על גופתי המתה אחזור לפולין :סוע לפולין היא היתה אומרתנאותה ל עכשניסינו לשכנ

 פולין היא קבר אחד גדול". 

וכאן בישראל היא לא נתנה ש"יסדרו" אותה. תמיד עמדה על שלה, לא פחדה מאיש ודרשה את 

בגלל הקסם האישי ובגלל "שאין ממי לפחד וממה תמיד זכתה היא שמגיע לה ולבני משפחתה. 

גוטה אהבה מאוד ללמוד ונראה היה שניסתה כל ימיה להשלים את מה שהחסירה  .תבייש"לה

בילדותה. היא אהבה לקרוא ספרים, אהבה מאוד מוסיקה, תיאטרון ואומנות והייתה מנויה כל 

חייה בתזמורת הפילהרמונית של ישראל. חבריה ובני משפחתה אהבו אותה מאוד. כולם אמרו 

 ק היה צורך בכך. שיכלה להזיז הרים אם ר

 

 :הוסיףערן אבא 

 "אין בי ספק שתקופת השואה האיומה והנוראה השפיעה על חייה של אימי, אבל 

את שעברה חשנו בדברים הקטנים. לדוגמא, לעולם לא זרקנו אוכל גם כשהיה בשפע רב. לחם 

לפירורים או לעולם לא זורקים. אפשר להקפיא, ליבש בתנור, לעשות ממנו קרוטונים, לטחון 

 לשים בקציצות.

 דאי שלא נעליים.ובגדים תמיד נותנים לאנשים שאין להם. לא זורקים. בו
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על בסיס  גוטה הייתה קשורה מאוד לאחותה הקטנה ממנה. היא הייתה משוחחת איתה בטלפון

למרות שהיתה דתית וגוטה היתה אתאיסטית מוחלטת. הקשר ביניהן היה במשך שעות  יומיומי

 הרבה בזכות מה שעברו בילדותן. חזק מאוד

 אמא ניסתה להעניק לנו את כל מה שאהבה: מוסיקה, תרבות, אומנות ואהבת הספר. 

 

 

 

 . 81בגיל  ,2005למרץ  22-ב גוטה נפטרה 
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קיבלה פולין את עצמאותה וזכתה להכרה  1918בנובמבר  3 -לאחר מלחמת העולם הראשונה ב

ביצע  1926  החדשה היה שלטון דמוקרטי, אך בשנתהשלטון שהתייצב במדינה בינלאומית. 

 הואן רודני מתון. הפיכה, ועלה לשלטון, תוך הפיכת הדמוקרטיה לשלטו יוזף פילסודסקי הגנרל

 שלט במדינה בתפקיד שר ההגנה.  1935-כונן משטר צבאי ועד מותו ב

 

  :היקף האנטישמיות וביטוייה בחברה לפני מלחמת העולם השנייה

היוו את המיעוט הלאומי ם והם ן יהודימיליו השלושחיו בפולין  ת העולם השנייהלפני מלחמ

 , ולעיתים לאלימות. גדול למתח מה שגרם .האוכלוסייה, כעשרה אחוזים מכלל הגדול ביותר

עצמאותה של פולין וחתימתה על חוזה המיעוטים לאחר מלחמת העולם הראשונה עוררו תקוות 

שחשבו שהדבר יביא להשתלבותם בחיי המדינה מבחינה כלכלית  גדולות בקרב יהודי פולין

על חוקי התורה והשבת וכן  אך יחד עם זאת יאפשר להם עצמאות דתית, שמירה ,ומסחרית

התנגדו לחוזה הכפוי, משום שפגע בכבודם הלאומי כמובן הפולנים  לחינוך ילדיהם בדרכם.

, ל הזמן לעקוף את החוזה, כמו ברפורמה הכלכלית של ממשלת גרבסקיכפעלו וובריבונותם 

לאומית -שהביאה לפגיעה קשה במצבם הכלכלי של היהודים. במקביל הם פעלו בזירה הבין

 .1934 -ב ואכן החוזה בוטללהביא לביטול החוזה, 

גברה העוינות כלפי היהודים מצד הפולנים שראו ביהודים תומכיו העיקריים של  30 -בשנות ה

של המפלגה הלאומית האנטישמית חיזוק כחה  :הגורמים העיקריים לכך היוחוזה המיעוטים. 

, מותו של מנהיג פולין פילסודסקי שהגן על  1933 תבפולין, עליית היטלר לשלטון בגרמניה בשנ

היהודים, המשבר הכלכלי בפולין ובכל אירופה שגרם כמובן להתפרצות האנטישמיות והטלת 

 האשמה על היהודים.

 היו פנים רבות:  אנטישמיותביטויי הל

מדיניות  תביעות להחרפתאף היו כלפי היהודים ו מדיניות כלכלית מפלההשלטון נקט ב -בכלכלה

. גורמים אנטישמים, כמו האנדקים וסטודנטים באוניברסיטת וורשה, קראו להטיל חרם על זו

חנויות יהודיות, לא להעסיק בעלי מלאכה יהודיים, לא לפנות לרופאים יהודים ולסלק אותם 

רתיות. הכנסיה הנוצרית פעלה להגברת החרם הכלכלי נגד היהודים. ראש מאגודות מקצועיות וחב

"אגרת רועים", שבה נאמר שהיהודים הם בעלי רמה  1936-הכנסיה הקתולית במדינה פרסם ב

החלו  1937מוסרית נמוכה, גורמים נזק לעם הפולני וחותרים נגדו, ולכן יש להחרימם. בסוף 

לוגיה שלהם באמצעות הקצאת מקומות נפרדים הגורמים האנטישמים לממש את האידיאו

לחנוונים יהודים ולדוכניהם בשווקים, ושינוי תקנונים )"הסעיף הארי"( של אירגונים מקצועיים 

להרחיק מהם חברים יהודים, או  זאת כדי)כולל במקצועות חופשיים, כמו רופאים ועורכי דין(, 

 אנשים "ממוצא יהודי".

 1936תחילת  -1935בסוף  .30-יום יומיים נגד יהודים בסוף שנות האלימות ופוגרומים החלו גלי 

 1936ארע גל פיגועים, שלווה בהסתה קשה נגד היהודים. בפוגרום בפשיטיק )ליד ראדום( בתחילת 

יהודים ומאות נרצחו  1,300-נפצעו כ 1935-1936נהרגו שלושה יהודים וכעשרים נפצעו. בשנים 

ועיירות במדינה. יהודי ורשה נפגעו לעיתים קרובות מהתנפלויות ערים  150-במעשי אלימות ב

ברחובות ובגנים הציבוריים, וכן מהפרעות לטקסי הלוויה. נוסעים יהודים ברכבות הוכו ולעיתים 

התנפלויות על  350-בחודש אוגוסט דווח על כ -1937-הושלכו מהן. גל נוסף של פרעות היה ב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%A3_%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%96%D7%A3_%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%A1%D7%A7%D7%99
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נמסר על מקרי התעללות  באותה שנה ינה. בספטמבריהודים בשמונים מקומות שונים במד

 ואלימות של בריונים בעוברי אורח יהודים ברחובות ורשה.

בעיתונות )מאמרים וקריקטורות(, כרוזים וספרים. בלטה  תעמולה האנטישמיתב ההרחבהחלה 

בעיני האיכרים, כגורם כלכלי  -התעמולה של המפלגה האנדקית, שהציגה את היהודים כמנצלים

בעיני הבורגנות )העירונים( , וכגורם המבקש לייהד את התרבות  -מתחרה האשם בקשיי המדינה

בעיני האינטליגנציה. האנדקים ביקשו לבטל את זכויותיהם הפוליטיות של היהודים,  -הפולנית

 לסלקם מחיי החברה, התרבות וממקצועות אקדמאים.

, לאחר שחבר הלאומים לא 1934בשנת דדי של "החוזה להגנת המיעוטים" צ-ביטול חדהוחלט על 

 הגיע להחלטה לגבי ההצעה של ממשלת פולין לבטלו. צעד זה התקבל באהדה ע"י הציבור הפולני. 

החלו  1935. בסוף פגיעות בסטודנטים יהודיים באוניברסיטאות והעלאת דרישות לצמצום מספרם

רעיונות הנאצים, לנהל מאבק אלים בתביעה להושיב את סטודנטים אנטישמיים, בהשפעת ה

תביעתם  1938הסטודנטים היהודים בספסלים מיוחדים, שנקראו "ספסלי הגטו". בתחילת 

התקבלה במספר בתי ספר גבוהים והסטודנטים היהודים הושבו בהם בנפרד. במקביל הם אף 

לימות הרבים וההסתה כלפי העלו תביעה לסלק את היהודים לגמרי מהאוניברסיטאות. מעשי הא

של סטודנטים יהודים  25%-הסטודנטים היהודים הביאו לירידה משמעותית במספרם: מ

סטודנטים( בסוף  5,000-)כ 10% -ו 30-בתחילת שנות ה 18%-, ירד מספרם ל20-בתחילת שנות ה

 .30-שנות ה

בל חוק  זה התק 1936-שעיקרה היה הטלת איסור על שחיטה כשרה. ב -יקה אנטי יהודיתקח

בסיים )מועצות עירוניות שונות הזדרזו, עוד לפני סיום הדיונים בסיים, להטיל איסור זה באזורי  

שיפוטן(. כל האירגונים היהודים הגיבו במחאות נמרצות, וטענו כי הוא נועד בעיקר לפגוע 

הדת  אלף יהודים(, לצד הפגיעה במצוות 60-ביהודים מבחינה כלכלית )בענף הבשר הועסקו כ

היהודית. יוזמי החוק לא הספיקו לאשר אותו בסנאט לפני פרוץ מלחמת העולם השניה. חוק נוסף 

( שלל את אזרחותם של פולנים אשר שהו מחוץ למדינה למעלה מחמש שנים. חוק זה 1938 ץ)מר

, (אלף 20-)כ( ולאוסטריה במספר אלף 50 -כהיה אמור לפגוע בעיקר ביהודים שהיגרו לגרמניה )

 פחה לגרמניה באותו חודש. שסו

, 30-עקב הגברת תהליך העיור בפולין בשנות ה - פעילות להגברת ההגירה היהודית מפוליןהחלה 

להגביר את הגירתם של יהודים מהמדינה וכך לפתור את  על מנתפעלו גורמים ממשלתיים 

צרפת, מול  בשליטתשהיה בעיותיה הכלכליות. בין היתר הועלתה הצעה לעשות את האי מדגסקר )

חופה המזרחי של דרום אפריקה( יעד להגירה זו, אך האי ירד מעל סדר היום, לאחר דיווח של  

(, 1936(, כי אינו מתאים למטרה זו. עוד קודם לכך )סתיו 1937משלחת פולנית שביקרה בו )תחילת 

יצחק  –העלו שני מנהיגים יהודים בפני נציגי השלטון את הצורך בהגירת יהודי פולין לא"י 

גרינבאום )מנהיגה לשעבר של "הציונים הכללים" שכבר עלה לא"י(  הדגיש את ההכרח להגר, 

בגלל הלחץ הגובר של האנטישמיות, וזאב ז'בוטינסקי, מנהיג התנועה הרוויזיוניסטית, שהעלה 

את "תוכנית האווקואציה", המיועדת לעלות לא"י מיליון וחצי יהודים מכל מדינות אירופה 

אלף יהודים( תוך עשר שנים. הצעות אלה עוררו פולמוס בציבור היהודי, כאשר  750ין )ומפול

בראש המתנגדים להגירת יהודים עמדו "הבונד", המתבוללים ו"אגודת ישראל". עקב ענינה הגובר 

של ממשלת פולין בהגירת יהודים מהמדינה, חתמו נציגיה על הסכם עם נציגי הסוכנות היהודית, 

ם לא"י לקחת איתם מטבע זר. נציגי השלטון גם תמכו בעליה הבלתי לגלית לא"י שאיפשר לעולי

ולחצו על ממשלת בריטניה לבטל את המגבלות על העליה )העליה של יהודי פולין לא"י התבצעה 
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בספינות מנמל קונסטאנצה ברומניה(. בנוסף, קצינים של הצבא הפולני הדריכו צעירים יהודים 

 האצ"ל ו"ההגנה", כחלק מהמאמץ הפולני לעודד הגירת יהודים.המועמדים לעליה, חברי 

  יהודיםחלק מההלם. לגל האנטישמיות והפרעות בהם היתה  היהודים ה הראשונית שלגובהת

הגיעו למסקנה, כי בתנאים שנוצרו בפולין לא נותרה בידיהם ברירה ועליהם לעזוב את המדינה. 

אלף איש מפולין, ובני נוער רבים  75  -מישית" "העליה הח - 1933-1937כך עלו לא"י בשנים 

  .הצטרפו לתנועות נוער מגשימות

מרבית היהודים נשארו בפולין ונאבקו על שיפור מצבם למרות הפרעות וגילויי האנטישמיות 

)שתמכה בהמשך השהיה  -בין גורמים אלה בלטה מפלגת ה"בונד" .הכלכלי והפסקת האנטישמיות

אביה של סבתי השתייך לתנועת הבונד ולכן המשפחה לא עלתה בפולין תוך קבלת אוטונומיה(. 

חלה התעמולה נגד היהודים הלשלטון עלו  הנאציםשכלארץ או ברחה מפולין. גוטה סיפרה 

יו לא ה הםהתחילו להרגיש שמדברים על היהודים, אבל בסביבה הקרובה של .בעיתונות וברדיו

גוטה היתה בטוחה שדבר לא יקרה, במיוחד שהיו לה חברות סבתי סימנים של שנאה או כעס. 

נוצריות רבות שכלל לא התעסקו בנושא. כל המשפחה הקרובה הדודים והדודות אמרו שהם 

 . אבל, כך נהגו לומר"זו תקופה שצריך לעבור אותה"ושום דבר לא יקרה להם.  פולנים פטריוטים

גוטה סיפרה שמיום ליום המצב נעשה גרוע יותר. החברות התרחקו  מלחמהככל שהתקרבה ה

בשמות גנאי וכשהגרמנים להן להתנכל לאחותה סבינה בדרך לבית הספר, קראו  ממנה. התחילו

 כבשו את פולין המצב נעשה גרוע מאוד.

 

 :כיבוש פולין

מולוטוב בין גרמניה לבין ברית המועצות בו -נחתם באופן מפתיע חוזה ריבנטרופ 23/8/1939 -ב

שתי המדינות מסכימות על אי התקפה ביניהם לעשר שנים. בנספח סודי של ההסכם חולקו אזורי 

על  –השפעה בין שתי המדינות. נקבע שגרמניה תורשה להשתלט על מערב פולין וברית המועצות 

 מזרח פולין.

החלה מלחמת העולם השנייה.  1939בספטמבר  1 -ב

מטוסי חיל האוויר הגרמני הפציצו שדות תעופה 

וצומתי תחבורה מרכזיים בפולין. מטוסי חיל האוויר 

הפולני הושמדו בעודם על הקרקע, דרכים מרכזיות 

 שובשו, ויכולת התנועה של הצבא הפולני ניזוקה קשות.

יחידות טנקים של הצבא הגרמני פרצו לפולין מגבולה 

והתקדמו לעומק שטחה. רבבות אנשים היו  המערבי

לפליטים נעו בדרכים ואף נהרגו בהפצצות. במהלך 

הכיבוש הגרמנים הטילו מצור על ורשה, בירת פולין 

והיא הופצצה מהאוויר עד שנכנעה. כיבוש פולין לווה 

אזרחית וביניהם רבים במעשי שוד ורצח של אוכלוסיה 

מאנשי הרוח, מנהיגים פוליטיים ואנשי כמורה. 

מולוטוב פלשה ברית -בהתאם להסכם ריבנטרופ

לספטמבר  17 -המועצות לפולין מגבולה המזרחי ב

באותו היום  . כחודש לאחר המלחמה פולין נכנעה.1939

יצאה צמרת השלטון הפולנית את הארץ נוכח המצב שנשתרר, עברה 
 1939פלישת גרמניה לפולין 
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ובלחץ הגרמנים הוכנסה שם להסגר. הנשיא איגנצי מושצ'יצקי התפטר מתפקידו, לרומניה 

ולדיסלב רצ'קיביץ' מקבוצת פעילים מתונים של מחנה ה'סנציה' שהיה אז בצרפת, מונה לנשיא 

ממשלה. הוקמו בגולה גם מועצה לאומית, -והוא מינה את הגנרל ולדיסלב שיקורסקי לראש

  .הממשלה ולדיסלב שיקורסקי-שים ובראשם ראשתחליף לפרלמנט, וכן כוחות חמו

 :בותרה לשלושה חלקים נפרדיםפולין 

 –האזורים המערביים והצפוניים של המדינה הפולנית לשעבר, ובכלל זה העיר השנייה בגודלה  *

 סופחו לרייך הגרמני. –לודז' 

פולנים בחלקיה המועצות וליטא, ולמעלה ממיליון יהודים -המחוזות המזרחיים סופחו לברית *

 .המזרחיים של פולין עברו לשליטה סובייטית

נועד להיות אזור תחת השליטה הגרמנית, ש – גוברנמן גנרלמובלעת במרכזה של פולין נהפכה ל *

 "יהודים, צוענים, פולנים ואספסוף אחר". -דות בלתי רצוייםשטח שאליו ניתן לנקז יסו

לא היססו להפעיל טרור נגד העם הפולני, אסרו ורצחו את מנהיגיו הגרמנים מראשית המלחמה 

ואת האליטות האינטלקטואליות שלו וראו בפולנים "חוטבי עצים ושואבי מים" שתכליתם לשרת 

 ם".את "עם האדוני

המדיניות כלפי היהודים והדרכים לפתרון הבעיה היהודית הוצגו כחלק מן הניסיון למנוע את 

להיות הכוח  והס"סהנזק שהעם היהודי גורם לעם הגרמני ולרייך, ולשם כך הוסמכו המשטרה 

הגרמנים אל תוך ערי פולין החלה התעללות בכל יהודי  של המבצע בטיפול ביהודים. עם כניסתם

יום אחד לסבא כפי שעשו  . הם השפילו, ִהכו, גזרו זקנים של יהודים שומרי מצוותשנקרה בדרכם

גוטה זוכרת כיצד היא  אריה לייב שחזר לביתו כאשר חצי זקנו התחתון נמרט על ידי הגרמנים.

ואחותה היו מביטות מבעד לחלון על הגרמנים שצעדו אל תוך העיר לודג' ואת הגזרות שהוטלו על 

ומי החיים. אסור היה ליהודים ללכת על המדרכה והם נאלצו ללכת על הכביש היהודים בכל תח

בסמוך למדרכה. כמו כן היהודים נדרשו בתחילה ללבוש על יד ימין טלאי צהוב. הילדות סרבו 

 להתגאות בו.  ותצריכ ןלענוד אותו, אבל הסבא אריה לייב אמר לבנות שה

 נוספים תחת שלטון גרמני. את הגזרות ביצעו לאחר שפולין נכבשה נכללו כשני מיליון יהודים

אנשי היחידות המיוחדות של הס"ס שנתלוו ליחידות הצבא. כניסתם לוותה בהצתות של בתי 

כנסת ובתי היהודים על יושביהם, ועוברי אורח ברחובות נחטפו לעבודות כפייה לשם תיקון נזקי 

בפרוץ מלחמת העולם וההרס  הקרבות. הוטלו עליהם קנסות כספיים עצומים בגין "אשמתם"

"חובת עבודה", גזל רכושם )"אקציות הפרוות", החרמת רהיטים  הוטלה עליהםשבא בעקבותיה, 

לאביה של סבתי החרימו את מפעל הטקסטיל שהיה  וכיוצא בזה( ונישולם מפרנסותיהם.

  בבעלותו.

ראש המשרד הראשי לביטחון ך, ריינהרד היידרי שלח כשלושה שבועות לאחר תחילת כיבוש פולין

שהגדירה את הנהלים והיחס כלפי היהודים בתחומי הכיבוש את איגרת הבזק הרייך בס"ס, 

הפולני. בהנחיות הללו נקבע שיש לדאוג שהיהודים שהתגוררו בעיירות ובכפרים יועברו לריכוזים 

שתפקידם יהיה ם יודנרטי – "מועצות יהודים"גדולים יותר בגטאות ונגזרה הגזרה להקים 

 .להוציא אל הפועל את פקודות השלטונות הגרמניים

 1939בתנאי צפיפות קשים. הגטו הראשון הוקם בעיר פיוטרקוב בסתיו  בגטאות רוכזו היהודים

כאשר וטה. ולשם הובלו בני משפחתה של סבתי ג 1940ואילו גטו לודג', הגטו השני, הוקם באביב 

גוטה זוכרת שהילדים הפולנים, שמספר ימים קודם לכן שיחקו עם אחותה , המשפחה הובלה לגטו

https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%203304.pdf
https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201154.pdf
https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201154.pdf
https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201311.pdf
https://www.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%201311.pdf
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הקטנה סבינה, גנבו לה את מזחלת השלג החדשה שלה. גם שכנים פולנים אחרים בזזו את רכושם 

 של היהודים.

היהודים בודדו בגטאות כדי לנתקם מכל מגע עם העולם החיצוני. בשלב זה עדיין לא היתה תכנית 

 לרצח שיטתי.

 

 :הפיתרון הסופי

ת המועצות וזאת החל מבצע ברברוסה. ללא הכרזת מלחמה פלשה גרמניה לברי 12941ביוני  22 -ב

. עם הפלישה לברית 1939 -בניגוד לחושה אי ההתקפה לתקופה של עשר שנים שנחתם ביניהן ב

המועצות החל גם המבצע השיטתי של רצח היהודים. לכשני מיליון היהודים שחיו תחת שלטון 

הכיבוש הגרמני בפולין נוספו עוד כארבעה מיליון יהודים משטחי הכיבוש בברית המועצות. 

עות הגרמנים הבינו שהם לא יכולים לסמוך על התדלדלות האוכלוסייה היהודית בגטאות באמצ

הרעבה או מחלות ויש להשמידה בפעולה ישירה. הרצח ההמוני של היהודים החל בשטחי ברית 

המועצות. היהודים הועמדו ליד בורות וירו בהם למוות. הרצח שבוצע בגיאיות ההריגה לא התבצע 

בקצב מהיר ובנוסף ברצח המוני מסוג זה היו מעורבים אנשים רבים והתעורר קושי בשמירת 

חלטת. לכן, הוחלט לארגן את רצח שאר היהודים שמחוץ לשטחי ברית המועצות סודיות מו

במחנות השמדה. לא ברור מתי בדיוק התקבלה ההחלטה על "הפיתרון הסופי", כנראה הפקודה 

  .1941הסודית לכך נתנה על ידי היטלר בעל פה במהלך שנת 

נועדו להשמדת היהודים: חלמנו, בלז'ץ, הוקמו על אדמת פולין והם שישה מחנות מיוחדים 

 סוביבור, טרבלינקה, אושויץ ומיידאנק. במחנות אלה נרצחו כשלושה וחצי מיליון יהודים. 

' ביהודי גטו לודג 1941בדצמבר  8 -פעולות הרצח החלו ב

החלה גם  1942בחלמנו באמצעות משאיות גז ובמרץ 

באושוויץ השמדה של יהודים פולנים. לאחר גיבושם של קווי 

הקימו הגרמנים בין  1942בינואר  20 -פעולה בועידת ונזה ב

: , שלושה מחנות השמדה )"מחנות היידריך"(1942מרץ ליולי 

המחנות הוקמו בסביבה שבה  בלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה.

היה אפשר להסתיר את הרצח ובקרבת רשת מסילות ברזל. 

היהודים הובלו למחנות אלה בקרונות רכבת דחוסים 

וחתומים והורדו מהם בברוטליות, תוך צעקות ודחיפות. במחנות הללו לא נערכו סלקציות, 

ובהגיע רכבות הגירוש נשלחו הקורבנות: גברים, נשים וטף אל מותם. בעיקר באושוויץ נערכה 

 קציה כלומר מיון של אנשים, מי למוות מידי ומי לעבודות כפייה, שגם סופה היה מוות. סל

 בכל אחד מן המחנות הצליחו הנאצים לרצוח אלפי יהודים ביום.

בספטמבר  21 -, ערב תשעה באב, החל הגירוש הגדול מגטו ורשה שנמשך עד ה1942ביולי  22 -ב

נרצחו  1943במחנה ההשמדה טרבלינקה. עד סוף איש למותם  260,000ובמהלכו נעקרו ושולחו 

נרצחו  1944עד קיץ  1942יהודים רובם מפולין. מספטמבר  1,700,000בבלז'ץ, סוביבור וטרבלינקה 

 במחנה מיידאנק שליד לובלין עשרות אלפי יהודים, רובם מפולין. 

בירקנאו -ויץמרביתם לאושו -היהודים שנותרו בגטו לודג' 80,000נשלחו להשמדה  1944בקיץ 

 300,000ומיעוטם לאתר ההשמדה חלמנו שהופעל מחדש במיוחד למטרה זו. בחלמנו נרצחו 

בירקנאו ובחלמנו נמשכו הרציחות עד לשחרור המחנות בינואר -יהודים, רובם מפולין. באושוויץ

מאות נשים יהודיות  כמהואחותה סבינה יחד עם עוד בידי הצבא האדום. סבתי גוטה  1945

 משאיות הגז בחלמנו
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 -הועברו מגטו לודג' למחנה הריכוז ברוונסבריק, שלא הוגדר כמחנה השמדה. הן הגיעו למחנה ב

  ושם נשארו עד סוף המלחמה.  1944באוקטובר  22

 

  :יחסם של הפולנים לכיבוש הנאצי וליהודים

עוד ארץ  בין הארצות הכבושות בידי הגרמנים לא היתה

המועצות, שבה פעלו שלטונות הכיבוש -כפולין, פרט לברית

הגרמניים לדיכוי האוכלוסייה הכבושה בעקביות 

ובהחלטיות כפי שעשו בפולין. למרות זאת היתה 

קבוצות פוליטיות וצבאיות  300-ההתנגדות נפוצה. יותר מ

שונות הוקמו במחתרת, ההתנגדות באה לידי ביטוי בהגנה 

וציבורית גם יחד וכן בהתנגדות להוראות  עצמית אישית

שלטונות הכיבוש. היא כללה חבלה ספונטנית ומאורגנת 

בכלכלה, חבלות, בעיקר בקווי תחבורה, מודיעין צבאי מאורגן היטב, 

 1,500-(, עיתונות מחתרת שהקיפה כ1944-יחידות פרטיזנים, מרידות )ובעיקר מרד ורשה הפולני ב

 ון וגבוה במחתרת.כתבים, ומערכת חינוך תיכ

המועצות. הראשונים לחמו בנורווגיה, בצרפת, -הצבאות הפולניים הוקמו במערב אירופה ובברית

כך לגרמניה הצפונית, חיל -באפריקה הצפונית ובאיטליה, נטלו חלק בנחיתה לנורמנדי ואחר

המועצות נכנסה הדיוויזיה הפולנית הראשונה -האוויר השתתף בקרב על בריטניה. בברית

הוקמו שתי ארמיות והן לחמו לצד הצבא האדום והשתתפו במערכה  1945, ועד 1943-למלחמה ב

איש, ובחזיתות אחרות )מערבית וצפונית(  400,000היו בצבא הפולני העממי  1945-על ברלין. ב

 פולנים. 200,000לחמו עוד 

 

צים רדפו את במהלך הכיבוש הגרמני רוב הפולנים היו נתונים במאבק על עצם קיומם. הנא

צחו רבים מהם. הנאצים ראו בפולין חלק ורהפולנים וראו בהם חלק מ"הגזע הנחות הסלאבי" 

ממרחב המחיה לו זקוק הרייך הנאצי. במצב זה יכולתם של הפולנים להתנגד באופן פעיל 

 להשמדת היהודים הייתה מוגבלת. 

לאחר הכיבוש הנאצי ולפני כיחידים קיימו לעיתים קשרים וסייעו לידידיהם היהודים. פולנים 

המעבר של המשפחה לגטו לודג' סבינה אחותה הצעירה של גוטה סבתי הלכה עם שכנה פולנייה 

למאפיה בה חילקו לחם ליהודים ולפולנים. הרחובות היו עמוסים באנשי ס"ס והיה צריך לעבור 

מכיוון שהיה עליה לענוד את הסרט הצהוב על הזרוע. השכנה נתנה לה צעיף לידם. סבינה חששה 

כך יכלה סבינה לעמוד בתור הפולני ולקבל את כיכר הלחם מאחר ועל כל ושיסתיר את הסרט 

מספר פולנים שהכניסו למאפיה נתנו רשות ליהודי אחד להכנס, כך שלא כל היהודים יכלו לקבל 

 לחם.

גם קבוצות של פולנים שעמדו בעבר במגע עם ארגונים יהודים, כגון במקרים מסויימים המשיכו 

קבוצת פעילי הצופים הקתולים, להיפגש עם עמיתיהם היהודים ולסייע להם בתנאי המלחמה 

והמחתרת. אחדים מבני האצולה הפולנית הבכירה שניהלו את המועצה המרכזית לסעד 

של יהודים ובצורכיהם. ואולם, עד לשלב הבנה והתחשבות במצבם  שבחסותם של השלטונות, גילו

ההשמדה הפיסית של כל היהודים לא גילו הפולנים באופן כללי עניין רב בגורל היהודים והתעלמו 

מהם. אין ספק שתנאי המלחמה והמצוקה והטרור שמהם סבלו גם הפולנים הגבירו את 

 חיילים פולנים
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רו ונפוצו בקרב חד 30-שהלכי רוח אנטישמיים שבשנות ה ה,אדישותם, אך נכונה גם הטענ

ההמונים נתנו את אותותיהם בתקופת הכיבוש. יחסם של הפולנים ליהודים לא היה אחיד. נוסף 

לאותם שהיו אדישים לגורל היהודים היו גם פולנים שרצו לקבל לידיהם עסקים ומפעלי כלכלה 

בלים היו מקרים שבהם שינו אנטישמים מוצהרים את יחסם ליהודים הסו ,של היהודים. מצד שני

יהודיות ניזונו לעיתים מן ההאשמות שיהודים קיבלו באהדה -וגילו תמיכה בהם. דעות אנטי

המזרחיים, ובכך הוכחה, לדעתם, חוסר  וליןובשמחה את הכוחות הסובייטיים שנכנסו לחבלי פ

 הנאמנות של היהודים למדינה הפולנית ולפולנים בכלל. 

בניסיון להציל משפחות יהודיות ולסייע ליהודים  היו מקרים רבים של פולנים שסיכנו את חייהם

)פעולה שגררה בעקבותיה עונש מוות לאדם שביצע אותה ולכל משפחתו, ולעיתים אף לשכניו(. 

נוסד בפולין ארגון חשאי בשם "זגוטה" )ראשי תיבות בפולנית של "הוועד לסיוע  1942בשנת 

ועד לסייע ליהודים, אך בנקודת זמן אחת, ליהודים"( בידי סופיה קוזאק. אין לדעת כמה הצליח הו

 ילדים יהודים בוורשה לבדה. 2,500היו תחת השגחתו  1943-ב

בפולין לא הייתה ממשלה מקומית של משתפי פעולה, כשם שהוקמה במקומות אחרים. מעט 

מאוד שיתוף פעולה ניתן לנאצים מן האוכלוסייה המקומית, פחות בהרבה מזה שניתן, לדוגמה 

הייתה זו תוצאה של היחס השלילי שנתנו הנאצים לאוכלוסייה, וכוונתם לרוקן את פולין בצרפת. 

מתושביה וליישבה בגרמנים. משום כך לא חפצו הנאצים בגיוס האוכלוסייה המקומית לעזרתם 

כמשתפי פעולה. כך, עובדי הכפייה הלא יהודים במחנות הריכוז היו לרוב פולנים. תנועות 

ריובה" הלאומית, ו"ארמייה לודובה" הקומוניסטית, אסרו על השתתפות "ארמייה ק –המחתרת 

נשלח נציג ה"ארמייה  1943בהשמדת היהודים, והענישו את המשתתפים בעונש מוות. בשנת 

 קריובה", יאן קרסקי לדווח לבעלות הברית על השמדת היהודים בפולין.

למרוד ( בפיקודו של מרדכי אנילביץ ניסו הפולנים 1943באפריל  19שנה אחרי מרד גטו ורשה )

ארגון ‘, ארמיה קריובה‘בפקודת המטה הראשי של ה 1944באוגוסט  1-המרד פרץ בבגרמנים. 

המחתרת הפולני הגדול ביותר. המרד נועד להשתלט על ורשה זמן קצר לפני כניסתו הצפויה של 

עיר. המרד היה אמור להיות גם נקמה באויב האכזר המתעלל בעם הפולנים. הצבא האדום ל

חיילים מורדים, שחימושם היה גרוע, יצאו לקרב בעשרות אלפי חיילים ושוטרים גרמנים  23,000

חמושים היטב. לא עלה בידי המורדים להפתיע את האויב. בימים הראשונים הקיף המרד חלק 

מרוחקים. ארבעה ימים אחרי פרוץ המרד פתחו הגרמנים בכוחות גדול ממרכז ורשה, וכמה רבעים 

צלבסקי. מתקפת הנגד לוותה בטרור המוני -מתוגברים במתקפת נגד, בפיקודו של אריך פון דם בך

הגרמנים השתלטו על וולה ועל העיר העתיקה של ורשה, ונותקו ת. ושיטות מלחמה אכזריו

יות לא הושיטו סיוע רב; הוא הסתכם בכמה הברית המערב-בעלותם. האזורים שבידי המורדי

 ן. הצנחות של נשק ממטוסים. מאמצע ספטמבר הצניח גם חיל האוויר הסובייטי נשק ומזו

עת רבים, אורגנו עזרה -האוכלוסייה האזרחית של ורשה תמכה מאוד במרד. פורסמו כתבי

 כשלפולנים היו הסתיים המרד 1944באוקטובר  2-בה. ראשונה, שירותי אספקה, דואר וכדומ

אזרחים שנהרגו, בתוכם  150,000-פצועים וכ 7000הרוגים ונעדרים,  20,000 -קשות של כאבידות 

הגרמנים גירשו את  .כמה אלפי יהודים שהסתתרו בקרב האוכלוסייה הפולנית אחרי חיסול הגטו

 100,000 -למחנות ריכוז, כ איש 65,000-מרבית האוכלוסייה האזרחית למחנות ומשם הועברו כ

אחרי כניעת המורדים המשיכו ן. גוברנמ נשלחו לעבודת כפייה ברייך והשאר פוזרו ברחבי הגנרל

 ם.הגרמנים לשרוף ולהרוס חלקים של העיר שעוד נותרו שלמי
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תושבים,  672,000 -ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בלודז', העיר השנייה בגודלה בפולין, כ 

גרמנים. לודז' היתה עיר תעשייתית גדולה  60,000 -יהודים ולמעלה מ 233,000 -מתוכם כ

מהם עסקו במקצועות ייצור שונים, בעיקר בענפי  43%היהודים היו גורם חשוב בתעשיית העיר. ו

בקהילה היהודית בלודג'  .שהיה מנהל מפעל טקסטיל , בדומה לאביה של סבתיהטקסטיל

ספר יהודיים מזרמים שונים, -חיים ציבוריים ותרבותיים תוססים, הוקמו בה בתי פתחוהת

ומפלגות יהודיות מכל גוני  ,גימנסיות יהודיות ועבריות, תיאטרונים ומועדוני ספורט יהודיים

 .הקשת הפוליטית פעלו בה ולצדן תנועות נוער יהודיות על אלפי חבריהן

בלודז' הופיעו עיתונים יומיים ביידיש 

וכתבי עת אחרים, ואנשי רוח יהודים 

  בה.סמים פעלו מפור

בני משפחתה של גוטה התגוררו ברחוב 

בקומה שלישית ובאותו  55 תרגובה

הבניין התגורר גם הדוד יוסף בר. הסבא 

אריה לייב ואישתו גרו בבית לידם 

ומשפחת הדודה עם שתי הבנות שרה 

ומלינקה גרו ברחוב סמוך כך 

בחופשות  שהמשפחות נפגשו המון.

לבית נופש באזור כפרי והאב המשפחה היתה נוסעת 

וע. גוטה מרדכי שהמשיך לעבוד היה מגיע בסופי שב

 וסבינה למדו בבית ספר פולני ולשתיהן היו חברים וחברות פולנים נוצרים ויהודים.

שהיתה עד פעילות התוססת ה הופסקה במיידית, עם כניסת הגרמנים לעיר,  1939בספטמבר  8 -ב

. הגרמנים החלו מיד במסע רדיפות נגד היהודים, ורבים נתפסו ברחובות לפלישת הגרמנים לעיר

 ונלקחו לעבודות כפייה שונות שהיו מלוות בדרך כלל השפלות קשות והתעללות פיזית. 

הגבלת  כמופרסמו שורה של צווים בדבר נישולם של היהודים מחיי הכלכלה  מקביל הגרמניםב

וטי( ואיסור לעסוק בענפי ייצור שונים, כגון טקסטיל זל 2,000כמות הכסף המותרת ליהודי )עד 

לפתוח את עסקיהם  םתובציבור ואילצו אהיהודים להתפלל על אסרו ותעשיית העור. הגרמנים גם 

 .בשבת ובחג

בנובמבר  14 -ומיד הוחמר מצבם של היהודים. ב 1939בנובמבר  9 -לרייך ב לודג' סופחה העיר

ונה על מחוז קאליש פרסם פרידריך איבלהר, הממ 1939

שלודז' היתה חלק ממנו, צו לסימון היהודים. הם חויבו 

לענוד על זרועם סרט שרוול צהוב, סרט שהוחלף בתוך זמן 

 קצר בטלאי צהוב.

הגרמנים הציתו את בתי הכנסת המרכזיים בעיר, מינו 

לעסקיהם של היהודים ולבתי החרושת נאמנים גרמנים 

  , כפי שעשו לאביה של סבתי.שלהם והפקיעו את רכושם

ביתם של הוריה של גוטה בלודג' ברחוב 
 55תרגובה 

                        
 
 
 

טלאי צהוב שהיהודים חוייבו לענוד על 
 בגדיהם כאות קלון
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כל זה נועד לזרז את יציאתם של היהודים מן העיר. 

, נועדה לגרמניה המסופחים םשטחיהלודז', כמו כל 

 ם. להיות נקייה מיהודי

החל גירוש מתוכנן של  1939 דצמבר חודש באמצע

הופסק בשל התנגדותו של  הגירושאלפי יהודים, אבל 

כל כך גוברנמן הנס פרנק, שסירב לקבל  מושל הגנרל

במאי  1 -לתחום שליטתו. עד סגירת הגטו בהרבה 

עזבו כשליש מיהודי לודז' את העיר, בעיקר  1940

מקרב בני השכבות המבוססות, מנהיגי מפלגות 

-פוליטיות וכן רוב חברי מועצת הקהילה, לרבות יושב

 164,000 -ראש הנהלת הקהילה לייבל מינצברג. כ

נשארו בלודז', ובכללם סגנו  233,000יהודים מכלל 

של מינצברג, לייזר פליבאצקי, שהיה לנשיא הקהילה, וחברי 

עצת הקהילה קהילה מעטים, וביניהם מרדכי חיים רומקובסקי, שהיה לפני המלחמה חבר במו

מונה מרדכי חיים רומקובסקי ל"זקן  1939באוקטובר  13 -בומונה עכשיו לסגנו של פליבאצקי. 

פי כתב המינוי נתמנה להוציא אל הפועל את הוראות הגרמנים והיה אחראי -היהודים", ועל

 .בעצמו על ביצוען של כל ההוראות

ם. רבים מאנשי הציבור היהודי זלזלו בו יהודי לודז' הסתייגו ממינויו של רומקובסקי לזקן היהודי

בגלל השכלתו הדלה ואופיו. רומקובסקי היה אדם תוקפני, שתלטן, רודף כבוד, חסר סבלנות, ובו 

באוקטובר  16 -במינה פי הוראת הגרמנים רומקוסבקי -על .בזמן היה בעל מרץ רב ויכולת ארגונית

ואנשים  שנותרו מנהיגי הקהילה מספרחברים והשתתפו בה  31 שמנתה"מועצת זקנים"  1939

, עם סיפוחה של 1939בנובמבר  11 -בש מאחר לא האריכה ימים זומקובלים על הציבור. מועצה 

לודז' לרייך, הובאו חברי המועצה לכלא בראדוגושץ' ורובם נרצחו. רומקובסקי מינה מועצה 

בין השאר גם מפני  חסרת השפעה, זו למעשה היתה. מועצה פחות מוכרים חדשה, ובה אישים

שרומקובסקי העדיף לפעול לבדו מבלי להיוועץ באיש. זו הדרך שהלך בה כל ימיו בגטו ולצדו כמה 

  .עוזרים ופקידים נאמנים שביצעו את הוראותיו

החליטו לבודד את הגרמניים   כן השלטונותגירושם של יהודי לודז' נתקל בקשיים טכניים, ול

איבלהר פקודה פרידריך מסר  1939בדצמבר  10 -היהודים עד לגירושם באזור מגורים מיוחד. ב

בחלק הצפוני באזור בלוטי והעיר העתיקה, אזורים שהיו מן המוזנחים ביותר  סודית להקים גטו

הגטו אינה הקמת ש צייןבעיר, ולהעביר לשטח המצומצם הזה את כל יהודי לודז'. בסיום פקודתו 

 1940בפברואר  8 -זו. ב "מכת דבר"ביעור מוחלט של  היאהסופית  המטרהו אלא אמצעי זמני

פורסמה הפקודה הרשמית על הקמת הגטו והחל תהליך העברת היהודים. בתחילה הגרמנים 

שהתהליך הם הבינו פי רחובות ואזורים, אבל להיהודים  אתומתוכננת  מסודרת העבירו בצורה

. 1940במרס  7 -ל 6ידי טרור שהגיע לשיאו בין -החליטו לזרז את ההעברה על לכןרב ויימשך זמן 

לדירותיהם של היהודים ברחוב פיוטרקובסקה והעבירו אותם אל  באותו הלילה פרצו הגרמנים

הגטו מתוך נקיטת צעדים קשים של אלימות, ובתוך כך נרצחו כמה מאות יהודים. היום ההוא 

גם בני  .מיהרו ועברו כמעט כל היהודים אל הגטו ב מדם". לאחר מכןכונה "יום חמישי העקו

 משפחתה של סבתי עברו לגור בגטו.

 גירוש היהודים לגטו לודג'
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גדרות שלאורכן הוצבו זקיפים מיחידות בהוקף  והוא נסגר הגטו רשמית 1940במאי  1 -ב

לירות בכל מי שיתקרב אל הגדר. הגטו בודד לגמרי מן העיר והיהודים נותקו  והם נצטוו המשטרה

מן העולם החיצוני. בהתחלה היו ניסיונות להבריח אל הגטו 

 עקב הנפקת כסף מיוחד לגטו זה פסקבעיקר מצרכי מזון, אבל 

שהיה חסר כל ערך מחוץ לגבולותיו. הגרמנים אילצו את היהודים 

זומן שהיה בידיהם ובתמורה קיבלו למסור להם את כל הכסף המ

 נעשו תלוייםהגרמנים לקחו את כספי היהודים שכסף של גטו. כך 

 ם. גרמניב

 

 אפשר לגרש את היהודים מלודז'-התברר לגרמנים שאי 1940בסתיו 

נתקיימה ישיבה בראשותו של נשיא המחוז איבלהר ובהשתתפותם  1940באוקטובר  18 -ב ולכן,

היהודים חויבו . הוחלט להרחיב את בתי החרושת ובה של כל הפקידים הגרמנים הבכירים באזור

מפעלים,  17 -ידי העבודה. עד אותו הזמן פעלו בגטו כ-לממן בעצמם את אחזקתם בעיקר על

ההזמנות היו ארעיות ומספר העובדים קטן. לצורך הרחבת העבודה בגטו בעיקר מפעלי חייטות, 

הוחלט באותה ישיבה להביא אל הגטו מכונות שונות, לדאוג לקבלת הזמנות חדשות ורבות בעיקר 

דה ותמורת העב .משלטונות הצבא ולהפעיל את כל המפעלים שהיו בגטו ולא פעלו עד אותו הזמן

אימה של גוטה, שרה  ביותר שהספיק בקושי לקיום מינימלי.בגטו קיבלו היהודים מזון מועט 

קיבלה אישור לצאת לעבוד במפעל לייצור נעליים מקש. אלה היו נעליים שהגרמנים היו נועלים על 

הנעליים שלהם, כשהחורף היה מגיע כך שאפשר היה ללכת בשלג. לאחר שאימה חלתה גוטה 

 שטרות הכסף בגטו לודג'
                        

 
 
 

דודתי דלית אחות של אבי ערן הצטרפה עם אחד מילדיה למסע לפולין בשנת 
 . במסע זה היא הצליחה למצוא את ביתם של הורי סבתי גוטה בגטו לודג'.2008

  (2008דודתי דלית במסעה לפולין )תמונות שצולמו ע"י 
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מהבוקר עד הערב ללא הפסקה ובתמורה  קיבלה אישור לצאת לעבוד במפעל זה. גוטה עבדה

קיבלה מעט לחם ותפוחי אדמה. גם סבינה אחותה הצעירה של גוטה עבדה במפעל להרכבת 

מיטות תינוק עבור ילדי הגרמנים. היא היתה משייפת את מוטות העץ של המיטות. הגרמנים לא 

הילדים בחדר אהבו שילדים עובדים במפעל וכל פעם שהיתה ביקורת המנהל היה מחביא את 

 צדדי. 

הגרמנים העניקו לרומקובסקי סמכויות נרחבות בתחום ארגון החיים הפנימים, ובעיקר בארגון 

,  1940הבין את חשיבותה של העבודה להמשך קיומו של הגטו וכבר באפריל  העבודה. רומקובסקי

ידי כך לממן את החזקת הגטו. מאמץ -הציע במכתב לראש העיר להעסיק אלפי עובדים בגטו ועל

 -רב הושקע בארגון העבודה, ותוך זמן קצר נפתחו בתי חרושת רבים. בסך הכל קמו בגטו למעלה מ

 10שולבו גם זקנים וילדים מבני  1942 -ועסקים עלה בהתמדה ובמפעלי ייצור. מספר המ 100

  .מתושבי הגטו 90% -עבדו למעלה מ 1944-1943ומעלה בעבודה. בשנים 

 2.4קמ"ר שמתוכו רק  4 -איש נדחסו בשטח של כ 164,000 -נאי החיים בגטו היו קשים ביותר. כת

 נפשות בחדר אחד. בתים רבים 10-8קמ"ר היה שטח בנוי. הצפיפות היתה גדולה ביותר, לעתים 

בחורף סבלו יושבי הגטו סבל רב  .היו בנויים עץ, רובם רעועים ובלא תנאים סניטריים מינימליים

מן הרעב הכבד. מתוך מדיניות מכוונת סיפקו הגרמנים לגטו  יותר סבלו הםואולם  ,מחמת הקור

ם חלו מחמת תת תזונה במחלות כמויות מינימליות של מזון. הרעב פגע קשות בתושבי הגטו ורבי

שבה  1942כגון שחפת, דלקת ריאות ומחלות לב. התמותה גדלה בהתמדה והגיעה לשיאה בשנת 

איש  43,500 -איש מתו בשנה ההיא, ובכל שנות קיומו של הגטו מתו כ 18,000 –שרר רעב נורא. כ 

רעב. בנותיו זוכרות נפטר אביה של גוטה מ 1942במאי  28 -ב .רובם מרעב וממחלות –בסך הכל 

מצבה של שרה צימרמן אימה של גוטה שחלתה בשחפת החמיר  1944ביולי  16 -שכולו היה נפוח. ב

 מאד והיא נפטרה. 

 

האות הראשון להתחלת יישומו של הפתרון 

מבר בובנוהסופי בגטו לודז' היה באוקטובר 

 20,000 -, בעת שהובאו אל הגטו כ1941

צוענים.  5,000 -יהודים ממרכז אירופה ו

גטו לודז' אמור היה להיות תחנה בדרכם 

 8 -אל מחנה המוות בחלמנו, שנפתח ב

  1941בדצמבר  16 -. ב1941בדצמבר 

רומקובסקי להכין פקדו על הגרמנים 

בינואר  16 -מתושבי הגטו לגירוש. ב 20,000

עזב הטרנספורט הראשון של  1942

המגורשים את הגטו לחלמנו ושם נרצחו 

 55,000כולם במשאיות גז. בחודשים ינואר עד מאי גורשו מן הגטו 

 5,000 -יהודים ממרכז אירופה שהגיעו חצי שנה קודם לכן ו 10,000 -יהודים, ובכלל אלה למעלה מ

 .הצוענים

ש, עם גירושם של כל החולים מבתי החולים של החל השלב השני של הגירו 1942בספטמבר  1 -ב

בספטמבר נתקיימה אקציה אכזרית בגטו שכונתה בידי יהודי  12 -ל 5הגטו. כעבור כמה ימים, בין 

 גירוש יהודים מגטו לודג' בקרונות בקר. 
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לא הורשה לעזוב את  ואף אחדעוצר כללי, על  בגטו הוכרז ר. עוצ – Gehsperre ה" הגטו "שפר

לבית והוציאו את כל החולים, הזקנים המשטרה היהודית עברו מבית  בליוויהגרמנים  תו.בי

יהודים. בעצם אותם ימי  570 -. במהלך אותה אקציה נרצחו בגטו למעלה מ10והילדים עד בני 

 .איש. לא היה כמעט בית שהגירוש לא פגע בו 15,000 -דמים גורשו מן הגטו למעלה מ

 .חו שםאיש. הם נשלחו לחלמנו ונרצ 70,000 -גורשו מן הגטו למעלה מ 1942בשנת 

ועד לחיסול הגטו לא נערכו עוד גירושים למחנות המוות. הגטו נעשה מעין  1942מאמצע ספטמבר 

הילדים והזקנים שנשארו, השתלבו בעבודה. מידת  כוללמחנה עבודה גדול. רוב תושביו, 

החולים נסגרו. החיים התרכזו -הספר ובתי-אבדה לו. בתי 1942בידי הגטו עד  האוטונומיה שהיתה

כמעט רק סביב העבודה. השפעתו של רומקובסקי ירדה, והגרמנים נעשו מעורבים הרבה יותר 

 .בחיים הפנימיים של הגטו

 באשר לגורלו של הגטו בלודז'. היו תכניות שונות להעבירו הגרמנים לדוןהחלו  1943במשך שנת 

וויכוח סביב גורלו של הגטו "ס. הלאזור לובלין ולצרפו למשרד הראשי למשק ולמינהל של הס

 עשונמשך מספר חודשים בעוד הגורמים המקומיים, ובראשם המושל ארתור גרייזר והנס ביבוב, 

כך. בסופו של דבר -כמיטב יכולתם לשמור על המצב הקיים ולא לאבד מקור הכנסה טוב כל

להשאיר את הגטו על כנו, אך להתחיל בהדרגה בתהליך חיסולו. לצורך זה  1944הוחלט בפברואר 

 23 -יה. בבהופעל מחדש המחנה בחלמנו וכל צוותו הישן בראשותו של הנס בוטמן הוחזר מיוגוסל

איש, לאחר מכן  7,176גורשו מן הגטו  1944ביולי  14חודשו הגירושים לחלמנו. עד  1944ביוני 

אלף יהודים גורשו  65 -ופה קצרה וחודשו בתחילת אוגוסט. למעלה מהופסקו הגירושים לתק

לאושוויץ. בגטו הושארו שלוש קבוצות, אחת שמנתה כמה מאות יהודים  1944בחודש אוגוסט 

 יהודים יצאה באוקטובר לאורניינבורג  600 -יצאה מאוחר יותר לדרזדן, אחת שמנתה כ

שהועברו למחנות ושתי בנות הדודות  טה ואחותהתוך קבוצה זו היתה גם סבתא גו. בורוונסברוק

 המלחמה.  רהעבודה שם שהו עד גמ

 .1945בינואר  19 -יהודים עד שחרורה של העיר על ידי הצבא האדום ב 900בגטו נשארו 

  .איש בלבד 10,000 -אלף היהודים שחיו בגטו לודז' שרדו כ 204מכלל 
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( Ravensbrückמחנה הריכוז רוונסבריק )

הוקם בסמוך לכפר הנושא שם זהה, בצפון 

ק"מ צפונית לברלין,  90-מזרח גרמניה, כ

( וקרוב מאוד Havelעל גדות נהר ההאוול )

(. Schwedtseeלשפת אגם שוודט הציורי )

ויועד לאסירות  1939המחנה נפתח במאי 

 פוליטיות, נשים בלבד. 

בתחילה היה המחנה קטן יחסית: בסוף 

אסירות, ובסוף  2,000-היו בו כ 1939שנת 

. לקראת סיום 11,000-קרוב ל – 1942

המלחמה הפך המחנה לתחנת מעבר 

מרכזית לאסירות מקבוצות שונות. כך 

נשים, רובן נשארו בו פרק זמן מועט יחסית ונשלחו למחנות  70,000-עברו בו למעלה מ 1944בשנת 

אחד במספר(, חלק מהם מרוחקים למדי.  34המשנה המרובים שהיו מסונפים לרוונסבריק )

 ניצלו. ממחנות אלה היה מחנה וויטנברג אליו נשלחה גוטה ואולי בזכות זה חייה 

  אופן קבוע יחסית.אסירות ששהו ברוונסבריק עצמו ב 26,700נספרו  1944בשנת 

בתחילה יועד המחנה לנשים גרמניות, מתנגדות המשטר. אולם במשך הזמן צורפו אסירות 

אחרות. לאסירות שנקלטו במחנה ניתן מספר סדרתי ועל מדי האסירות נתפר משולש צבעוני, 

שצבעו סימל את סוג האסירה והאות שהופיעה בו את הלאום שלה. אסירות יהודיות במחנה 

ושבויות  מתנגדות משטר ,משולש ירוק ב. אסירות פליליות ענדוטלאי צהו נשאו

ל. נשים משולש סגו ונוצריות אחרות ענדו עדות יהוה ,משולש אדום ענדו סובייטיות לחמהמ

 .משולש שחורסומלו ב - צועניותו זונותת, לסביו - "סוציאלית-שהואשמו ב"התנהגות א

 היהודיות היו המיעוט במחנה. 

החלו הגרמנים לפנות את כל האסירות היהודיות מרוונסבריק, האסירות נשלחו  1942באוגוסט 

 לאושוויץ. 

. 1944, פחת בהרבה זרם האסירות היהודיות עד אוגוסט 1942לוחים לאושוויץ בקיץ לאחר המש

טאות יחלקן שורדות ג –למחנה קבוצות גדולות בהרבה של יהודיות   הגיעו –מתאריך זה והלאה 

בפולין, חלקן ממחנות אושוויץ, חלקן ישירות מבודפשט בלא שעברו קודם במחנה אחר. כך גם 

עברו מגיטו לודג' למחנה  ינה ושתי בנות הדודות שלהן שרה ומלינקהסבתי גוטה, אחותה סב

נשים  14,000-ועד לשחרור המחנה נשלחו לרוונסבריק למעלה מ 1944. מאוגוסט רוונסבריק

 שהגיעו אליו לפני מועד זה. 2,000-יהודיות, זאת לעומת כ

 -ושתי בנות הדודות שלהן אחותה סבינה, סבתי גוטהכאמור הגיעו לרוונסבריק  22/10/1944 -ב

שרה ומלינקה. שם הן שהו עד לסיום המלחמה. עם כניסתן למחנה הבנות התבקשו לעשות 

מקלחת וכתוצאה מכך סבינה איבדה את התמונה היחידה שהיתה להן מאביהן, מרדכי. זמן קצר 

"סימנס" אחר הגעתן למחנה גוטה וסבינה הופרדו. סבינה ושתי הבנות דודות נשלחו לעבוד במפעל 

ק"מ מהמחנה וגוטה שהיתה גדולה מהן נשלחה לעבוד במפעל לייצור חלקי  3שהיה במרחק של 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A1%D7%92%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%A9_%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
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מטוסים גרמנים. ברוונסבריק היה ערב רב של נשים, בהן צועניות שנהגו לגזול את רכוש הבנות. 

כך קרה שמי שחלצה את נעליה בשנתה היתה מסתכנת בכך שלא תמצא אותן לכשתקום. גם 

ות פשטו היו נעלמים. גוטה סיפרה כי שרה היתה תוקעת סיכות בבגדים שהסירה כדי בגדים שהבנ

 שמי שתנסה לגנוב אותן תדקר.

כאשר גוטה הגיעה למבנה המגורים היא זיהתה בין היהודיות כמה חברות שלה מבית הספר ויחד 

. אפילו התארגנו לקבוצה אחת. לפני הכניסה למגורים נלקחו ממנה כל הדברים שהביאה איתה

מעט הבגדים וכלי הרחצה נלקחו ממנה. גם שערה הבלונדיני הארוך קוצץ והיא נשלחה לעבוד כל 

היום בתוך מנוע המטוס. קדחה חורים וחיברה את חלקי המנוע. כך עבר לו הזמן וגוטה שהצטיינה 

  בעבודה התחבבה על השומרות הגרמניות ששמרו על האסירות וקראו לה "די קליינה" )הקטנה(.

 באולם חדר האוכל שהיה מעין מחסן ענק, שבו היו שולחנות ארוכים ארוכים וספסלי עץ בצידיהם

ישבו מאות יהודיות רעבות ועייפות. כל אחת ניגשה בתורה לקבל את מנת המרק היומית וחתיכת 

לחם. כאשר הטבחית הייתה מגיעה 

לתחתית הסיר שם נשארו כל הירקות 

ותפוחי האדמה המבושלים היא סימנה 

לגוטה עם הראש וגוטה הייתה ניגשת 

לקבל מנת מרק. במנה שלה היו כל 

במקום לחזור  אבל ,הירקות הטובים

למקומה היא הייתה מתגנבת מתחת 

לשולחנות ומחלקת את הירקות בין 

חברותיה. אחד הדברים שמאוד העציב 

אותה היא העובדה ששערה הבלונדיני 

קוצץ והיא חלמה על שיער ארוך ומטופח 

וכך יום אחד יצרה לעצמה מסרק וקופסת תכשיטים 

סים. קטנה משאריות האלומיניום שנותרו ממנועי המטו

אחת השומרות שראתה את המסרק והקופסא ביקשה ממנה שתעשה אותו דבר בשבילה. מכיוון 

שהסילבסטר התקרב היא יצרה לשומרת קופסה דומה וגם חתכה מהשאריות כוכבים קטנים 

ונוצצים ונתנה לה אותם במתנה בכדי שתקשט את עץ האשוח. השומרות התלהבו ולמחרת 

ם הראשון בתחרות העץ המקושט הכי יפה. מאותו היום זכתה הסילבסטר הן סיפרו שזכו במקו

 גוטה במנת אוכל כפולה וכך עברה בין השולחנות וחילקה יותר ירקות לחברותיה. 

כבר מראשית פעילות המחנה מבחינת הס"ס היו האסירות היהודיות קבוצה נפרדת לעצמה, דבר 

בעובדה שכמעט תמיד, כבר מן  שהתבטא כאמור גם בסימון הייחודי שלהן במשולש הצהוב וגם

ההתחלה, הן התגוררו בנפרד משאר האסירות, עבדו בדרך כלל בנפרד מהן, ונאסר עליהן לקיים 

 קשרים ממשיים עם אסירות לא יהודיות.

תנאי החיים במחנה היו קשים מנשוא. אלפי אסירות נורו למוות, נחנקו, הומתו בגז, נקברו בחיים 

ל אסירי המחנה, ובכללם ילדים קטנים, אולצו לעבוד בעבודות קשות, או הועבדו בפרך עד מוות. כ

 .שגרמו לא אחת למוות

בשטח המחנה הוקם מעין אזור תעשייה, שבו עבדו האסירות בעבודות שנחשבו אופייניות לנשים. 

והיו לו מחנות חוץ ברחבי הרייך  דונם 1,700-על שטח של כ 1945מחנה ראוונסבריק השתרע בשנת 

 .נשקובאזורי הכיבוש, שבהם אולצו אסירות המחנה לעבוד בתעשיית ה

קופסת תכשיטים קטנה ומסרק עם  
                   כיסוי מאלומיניום אותם ייצרה במחנה                                                                                 

 
 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A7
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-1 ב. עו ניסויים אכזריים בבני אדםנודע כאחד המחנות שבהם רופאים גרמניים ביצמחנה זה 

בניסויים רפואיים באסירות בריאות במחנה. חלק הס"ס התחילו רופאי  1942 באוגוסט

הניסויים כללו פציעת אסירים והשתלות ן. מהאסירות מתו כתוצאה מניסויים שבוצעו בגופ

 רקמות וכן בדיקת אפשרויות שונות לעיקור המוני של אסירים

עבודות הכפייה היו חלק חשוב ממתכונת מחנות הריכוז עוד לפני שגרמניה נזקקה ליותר ויותר 

ידיים עובדות ככל שהמלחמה התארכה. מחנה הגברים ברוונסבריק הוקם אך ורק כדי לספק 

מחנה הנשים, שאסירותיו הועסקו בבניית השלוחה החדשה על כל העבודות הפיזיות עבודה ל

הכרוכות בכך. אסירות רבות נשלחו לעבודות בחקלאות, ואחרות הועסקו בתחזוקת המחנה עצמו 

 ה.כעוזרות בבתים גרמניים בסביבובתפקידים מינהליים בו; היו ששימשו 

מחציתם  –מבין הגברים  2,500-ברוונסבריק ומבין הנשים שנכלאו  25,000סך הכל, נספו ב

בארבעת החודשים האחרונים שלפני השחרור. סיבות המוות העיקריות היו רעב, מחלות והוצאות 

 300-נשים ו 1,600נשים נרצחו במחנה עצמו, בסמוך למשרפה שבה נשרפו גופותיהן.  500להורג. 

אסירות  6,000-ל 5,000בין כמו כן, בגז. לברנבורג והרטהיים, שם נרצחו  1942גברים נשלחו בשנת 

 נרצחו בתא הגזים המאולתר שפעל ברוונסבריק בשלהי המלחמה.

התקרב הצבא האדום לרוונסבריק, והס"ס החל לפנות את המחנה; בשלב הראשון  1945באביב 

נרצחו האסירות והאסירים שהיו חולים מכדי ללכת. במקביל, הצליחו הצלב האדום הבינלאומי 

האדום השבדי לקבל אישור גרמני לפנות אסירות למדינות ניטראליות. היה זה חלק  והצלב

סיונו הנואש של ראש הס"ס, היינריך הימלר, ליצור לעצמו נקודות זכות מול בעלות הברית. ימנ

בצורה זו חולצו מרוונסבריק כמה אלפי אסירות. את מבצע ההצלה הזה ארגן הרוזן פולקה 

. בעזרתו סבינה, אחותה של גוטה סבתי ושתי בנות האדום השבדי ברנדוט, סגן נשיא הצלב

 והועברו לשבדיה. הדודות ניצלו

בחודש.  28-וב 27-באפריל; האסירות יצאו ב 26-וב 24-האסירים שנותרו פונו בשני מצעדי מוות, ב

ו. כמו בכל מצעדי המוות, גם אלו אופיינו בצעדה בלתי פוסקת, בכבישים עמוסים וללא מזון כלשה

רבים מן האסירות והאסירים התמוטטו ונורו למוות; אחרים הצליחו לברוח ליערות הסמוכים. 

באפריל, שעות אחדות אחרי התאבדותו של  30הכוחות הסובייטיים נכנסו לרוונסבריק בצהרי 

הניצולות החולות והתשושות,  3,500היטלר, ובימים הבאים עשו כמיטב יכולתם כדי להציל את 

 ה.ן הגופות שהיו מוטלות בכל רחבי המחנשהתהלכו בי

הקימו הסובייטים מחנה עקורים בשטח רוונסבריק, עבור מי שהיו בדרכם חזרה  1945ביוני 

 לברית המועצות. 

החלו הפצצות של מטוסים רוסים,  בויום ב .בסך הכל חודשים 8גוטה שהתה במחנה במשך 

צים עד שהסתיימה ההפצצה וכשיצאה גוטה הסתתרה בין הע ,שהפציצו את העיר ומחנה העבודה

מספר ימים  המלחמה למעשה הסתיימה.כך הבינה שהבחינה שכל השומרות הגרמניות נעלמו ו

 ןעל משאיות והחזירו אות הפולניות הניצולות התארגנו אנשי הצלב האדום, העלו אתלאחר מכן, 

 ללודג'.
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אהדה רבה לאלפי  לא הראתה שוודיה השואה תלשלטון בגרמניה ולפני תחיל נאציםלאחר עליית ה

עם פרוץ מלחמת . אולם, ואף אסרה על רובם לעשות כן היהודים שניסו להיכנס אליה, פליטיםה

-גישתה. מיהדות גרמניה נקלטו בשוודיה כ המדינה אתהעולם השנייה, במהלכה ולאחריה שינתה 

 8,000-מיהודי נורווגיה וכ 900-זכו בה למקלט זמני. שוודיה קלטה כ 1,000-יהודים ועוד כ 3,000

ת יהודים אשר השתמשו במעמדה הנייטרלי של מיהודי דנמרק. בין הפעילים הידועים להצל

 ט. פולקה ברנדו ובמידה מסוימת גם הרוזן הונגריהב ראול ולנברג המדינה היו

ומגרמניה  פוליןמ שארית הפליטהמה וחלק מ-לאחר המלחמה פתחה שוודיה את שעריה במידת

  .היגר אליה

בלי שגוטה  סבינה שהייתה במחנה רבנסבריק ניצלה הבאותה תקופה עם סיום המלחמה אחות

. אל המחנה הגיעו אנשי הצלב האדום שבראשם עמד הרוזן ברנדוט. הרוזן ידעה על כך בתחילה

בראש הצלב האדום בתקופת המלחמה והוא ניסה להציל אלפי נשים ברנדוט היה שוודי שעמד 

ממחנות הריכוז. אל המחנה הגיעה שיירה של עשרות אמבולנסים של הצלב האדום ואנשיה קראו 

לנשים לעלות, אך הן פחדו והחלו לברוח. הן 

חששו שמדובר בתרמית של הגרמנים 

 שרוצים לקחת אותן להשמדה. 

אזרה אומץ וניגשה אל אחד האנשים  סבינה

ושאלה אותו מיהו. כשהוא סיפר לה 

בגרמנית עילגת לשם מה באו הבינה שלא 

מדובר בגרמנים וכך עלו הנשים על 

האמבולנסים והועברו לשוודיה. בשוודיה 

 לעיירה שנקראת לידינגה, שם  סבינההגיעה 

בפנימיה של הרב יעקובסון והחלה ללמוד הוראה. שוכנה 

 הלימודים בפנימיה כללו גם לימודי יהדות ולימודי קודש. 

במשך כל התקופה הזו בסיום המלחמה גוטה חזרה לפולין שם החלה ללמוד בבית הספר לאחיות. 

הסתובבו שליחי הסוכנות היהודית בין הניצולים ואספו מהם מידע על "שארית הפליטה", 

הודים ששרדו את התופת, ומנסים למצוא את בני משפחותיהם. השליחים אספו מכתבים הי

הגיע יום אחד  ותמונות ועברו בין הערים השונות באירופה והפיצו רשימות של ניצולים ותמונות.

 לבית הספר לאחיות שליח הסוכנות היהודית ששמו היה דב קולה. 

לומדת להיות אחות  היאש השבו סיפר כתבגוטה שלא ידעה אם סבינה חיה או מתה כתבה מ

ללידינגה שם שהו עשרות נערות  גם דב קולה הגיעבעתיד הקרוב.  ויפגששסבינה חיה והן  מקווהו

  ותלה את הגלויה על לוח המודעות. וביניהן סבינה יהודיות יתומות שניצלו מהמלחמה

של שבאחד הימים הגיעה אליה חברה משותפת וסיפרה לה שראתה את התמונה  סבינה סיפרה

רצה ללוח המודעות שהיה מלא בגלויות ותצלומים  סבינהבאחד המכתבים.  גוטה תלויה על הלוח

 הוהחלה לבכות. היא שלחה ל את גוטהשל בני משפחה המחפשים את קרוביהם. סבינה זיהתה 

שתי האחיות הצליחו להפגש בעזרת הסוכנות  תה.או הודעה מיד שהיא חיה ומקווה לפגוש

 היהודית. 

 

האוטובוסים הלבנים בדרכם לשבדיה 
1945 
 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%9C_%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
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הנאצים  דייל לעבור לגור באזורים שהוגדרו ע ולצובמהלך השואה נגזלו מיהודים בתיהם והם א

אזורים אלה היו האזורים המוזנחים  רך כלל. בד, הגטאותכאזורים המיועדים רק ליהודים

והגרועים ביותר בעיר )כמו בלודג'( שם נדחסו עשרות אלפי אנשים בשטח מגורים קטן בבתים 

ם עלחיות בתנאים נוראיים ובמחסור במזון.  חלקם הגדול בתי עץ. היהודים אולצוומוזנחים 

המעבר לגטו הורשו היהודים לקחת עמם רק חפצים אישיים מועטים, וכל רכושם נותר מאחור. 

בגטאות הייתה צפיפות רבה וחסרו בהם תשתיות תברואה וחשמל. הקצבות המזון ליהודים היו 

צעדים אכזריים נגד מבריחי מכדי לקיים את יושבי הגטו. השלטונות הגרמניים נקטו  זעומות

המזון, ובכלל זה הוצאות להורג, פומביות ולא פומביות. הרעב, התחלואה והמגפות בגטו הלכו 

 .וגברו

על הקמת מועצת יהודים, יודנרט. חברי היודנרט נבחרו תחילה מקרב  הורתהפקודת היידריך 

המנהיגים שנותרו בקהילות לאחר כיבוש פולין, או מקרב אנשי ציבור מוכרים. תפקיד היודנרט 

היה להוציא אל הפועל את פקודת השלטון הגרמני בכל הנוגע 

לציבור היהודי במקום. הגרמנים איימו על חברי היודנרטים 

לא ימלאו את הפקודות הם יוצאו להורג. איום זה גרם כי אם 

למתח גדול בין חברי היודנרט לבין הציבור היהודי שחי 

רומקובסקי ליושב  בגטו לודג' מונה מרדכי חיים  בגטאות.

ציבור  ב, דמות שהיתה שנויה במחלוקת בקרראש היודנרט

 .היהודים בגטו

בתחילת הכיבוש היודנרטים היו ממונים על העברתם 

המסודרת של היהודים לגטאות ועל מציאת פתרונות דיור לכולם. 

בנוסף הם חויבו לערוך מפקד תושבים בהתאם לגיל, מין ועיסוק 

נדרשו  בהוראת הגרמנים לצורך הקצאת מזון ומשלוח יהודים לעבודות כפייה. בהמשך היודנרטים

טלאי צהוב. על פי הוראת הגרמנים הוקמו בגטאות משטרות יהודיות  -סימן מזהה לחלק ליהודים

שביצעו את פקודות הגרמנים כמו גביית קנסות ומיסים ופיקוח על שליחת היהודים לעבודות 

 כפייה.  

 גברו הצרכים השוטפים של הציבור היהודי בגטאות. ךככל שנמשך הכיבוש הגרמני כ

מוסדות  בעזרת היודנרטים הוקמו בהדרגה התנאים הבלתי אנושיים ששררו בגטאות, למרות

. רבים לתת מענה לצורכי הציבורנוצרו בכדי  לעזרה הדדית ולתמיכה ואירגונים וולונטריים

מתושבי הגטו השתדלו לקיים אורח חיים מוסרי, תוך סיכון חייהם. הם דאגו לקיים מערכת חינוך 

מצוות הדת ועל ערכי התרבות היהודית. הספר, הלמידה, הציור, השירה, חלופית, הקפידו על 

המוסיקה והתאטרון היו מפלט מן המציאות הסובבת ומסר של זיכרון מחייהם בעבר. אמנים 

ואינטלקטואלים, "עמך" וילדים כתבו וציירו במטרה לתעד את הפחד ואת השבר שהשתרר 

ים להתעלות לזמן קצר מעל המציאות של השפלות בחברה היהודית. הפעילות הרוחנית סייעה לרב

 ופגיעות. 

חיים רומקובסי במרכז התמונה, 
 דרנט בגטו לודג'יושב ראש היו
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חיי היומיום של היהודים בגטאות לוו במאבק הישרדות בלתי פוסק שנשען על רעיון "קידוש 

. רעיון "קידוש החיים" הביע את הצורך , מושג שתבע הרב יצחק ניסבוים מגטו ורשההחיים"

 -להיאבק על החיים למרות תנאי המלחמה. מאבק זה נועד לספק את הצרכים הפיזיים הבסיסיים

השגת מזון, דאגה לפרנסה, שמירה על תנאי התברואה וכן לאפשר קיום מינימלי של צרכים 

ידוש השם בהליכה למוות. הרב יצחק ניסבוים אמר: "זוהי שעה של קידוש החיים ולא קרוחניים. 

לפנים בקשו אויבים את הנשמה והיהודי הקריב את נשמתו על קידוש השם, עתה הצורר דורש את 

הגוף היהודי וחובה על היהודי להגן עליו, לשמור על חייו". משמעות דבריו היא שבתנאים שיצרו 

שית ביותר שאליה על היהודים להיאבק על המשך החיים בצורה הראויה והאנו הנאצים בגטאות,

 .הם יכולים להגיע

, סיוע רבים סיכנו את חייהם כדי לעזור לזולת והמשיכו לקיים מסורות דתיות, פעולות תרבות

 וחינוך לילדים. , הקמת תנועות נוערלנזקקים

הגרמנים ניהלו מדיניות מכוונת של הרעבת יושבי הגטו על ידי כך שסיפקו מזון מועט וכך גרמו 

להלחם במדיניות ההרעבה של הגרמנים דאגו היודנרטים לאספקת מזון לרעב קשה. כדי 

ולחלוקתו. אספקת המזון נעשתה באמצעות הברחה שאורגנה על ידי אנשים פרטיים ולפעמים גם 

על ידי היודנרטים בעצמם. הרבה פעמים לילדי הגטו היה תפקיד חשוב בהברחה, הם הצליחו 

 השוטרים.לחמוק מהר במעברים הצרים ולהסתתר בין 

היודנרטים דאגו גם לבריאותם של תושבי הגטו. בשל תנאי תברואה קשים בגטו התפשטו בגטו 

מחלות רבות כמו שחפת, טיפוס, דיזינתריה ועוד שגרמו לתמותה שמימדיה גדלו מאד גם בשל 

 אימה של גוטה נפטרה משחפת ואביה מת מתת תזונה. הקור והרעב. 

רכה והסברה שנועדו להגביר את ההגיינה. גם סבתי גוטה רופאים בגטאות ניהלו פעולות הד

שלה, של אחותה ומאוחר יותר גם של בנות הדודות שלה.  ההגיינההניקיון והקפידה לשמור על 

גוטה דרשה מהילדות להתרחץ בכל יום גם בחורף הקפוא ובמים קרים. הן היו עומדות בגיגית 

 דמיינות שהמים חמים.המים קופצות וצועקות איזה חום איזה חום וכך מ

חמישה בתי חולים ומרפאות, מעבדות רפואיות, מרפאה  1942-1941לודג' פעלו בין השנים  בגטו

 לטיפול בנשים הרות ועוד.

גם עסקו בפעולות סעד כמו סיוע לנזקקים באמצעות הקמת מטבחים ציבוריים  היודנרטים

 שסיפקו אלפי ארוחות ביום או סיוע לילדים יתומים ולילדים שהוריהם גורשו למחנות עבודה.

 שבאחד מהם גוטה עבדה. ,בגטו לודג' חיים רומקובסקי דאג להקמת מטבחים אילו

תפקיד נוסף של היודנרטים היה לדאוג ליצירת מקומות 

עבודה שכן העבודה בגטו שימשה מקור ההכנסה העיקרי 

של יהודי הגטאות. בגטו לודג' רומקובסקי פיתח את בתי 

המלאכה במטרה לייצר מקורות פרנסה ליושבי הגטו. גטו 

לודג' נחשב לגטו המתועש ביותר ויתכן כי תפוקת עובדי 

גרמנים מסבירה את השרדותו של גטו זה הגטו עבור ה

גטו לודג' היה הגטו האחרון שחוסל,  תקופה ממושכת.

    הוא שרד ארבע שנים וארבעה חודשים.

בגטו לודג' שם חיה סבתא גוטה כל מי שיכול חיפש עבודה 

מינימלית שניתנה. כך גם השתאפשר את קבלת הקצבת המזון 

גוטה שהיתה  . בהמשך,מפעל לנעלייםהיא עבדה בתחילה ב .יצאה לעבוד 16גוטה שהיתה בת 

ילדים ומבוגרים עובדים בגטו 
 לודג'
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לעבוד במטבח בקילוף תפוחי אדמה וכך הצליחה להציל  נבחרה על רומקובסקיעובדת חרוצה 

כך שקילפה קליפות תפוחי אדמה  עבות, עטפה אותם בנייר וזרקה דרך  ל ידייהודים רבים ע

ות תפוחי אדמה אותם בישלה גוטה גם הביאה הביתה קליפ החלון ליהודים שעמדו מחוץ למטבח.

אמא שלה. לעיתים החליפה קליפות תפוחי אדמה עם ביצה או מעט קמח וכל זאת בכדי להמשיך 

שרוד עליה לצאת לבמהלך הזמן גם סבינה, אחות סבתי הבינה שכדי להמשיך וולהחזיק מעמד. 

ץ עבור ילדי לעבודה. כך היא מצאה את עצמה מגיל צעיר עובדת למחייתה במפעל גדול לרהיטי ע

הגרמנים. התפקיד שלה היה לשייף את המוטות ששימשו להרכבת מיטות תינוק. לאחר זמן 

מסוים סבינה עברה לעבוד במפעל אחר. היה זה מפעל ליצור תגים למדי החיילים הגרמנים. 

סבתא גוטה  וסבינה עבדו בגטו עד שהועברו  .התגים אותם תפקידה של סבינה היה לרקום את

 . גם במחנה זה הן המשיכו לעבוד עד תום המלחמה.ודה ברבנסברוק בגרמניהלמחנה העב
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                                                                                                    גוטה וסבינה אחותה 
 
 
 

מודי, ערן ודלית,  -גוטה ושלושת ילדיה 
 סבינה   וחלק מהנכדים שלהן

 
 
 

גוטה ושני בניה מודי 
 וערן

דלית דודתי הבת הצעירה של גוטה, 
 בעלה משה, ילדיהם ובני הזוג

 
 

אבי ערן , אימי כרמית, אני ואחי יובל 
 ושתי אחיותי מאיה והדר

 
 
 

גוטה ומוריס 
 בצעירותם
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 סיפור חייה של סבתא שלי היה מוכר לי בחלקו. 

הסיפורים  רך כללפעמים רבות שמעתי מאבי כל מיני סיפורים שהוא שמע מאימו במהלך חייה. בד

ומהקלטת של  עלו סמוך ליום השואה, אבל הם היו מקוטעים ולא סיפור מלא כמו ששמעתי ממנו

. הצטערתי שלא זכיתי להכיר אותה כיוון התרגשתי לשמוע את כל הסיפור בראיון הנוכחי. סבתא

מאוד חזקה ודעתנית  ,תה אישה מיוחדתישהיא נפטרה כשהייתי בן שנתיים. הבנתי  שהיא הי

  הסיפורים על חייה בגטו.דרך  ,להבין למה גם ואפשר

להאמין שסבתא תי יהקשבתי לאבי וכל הזמן ניסיתי לדמיין את עצמי במצבים דומים. התקש

הצליחה לשרוד את התקופה הקשה הזו בגיל כה צעיר ועוד לדאוג ולשמור על אחותה ובנות 

הדודות הקטנות. כנראה שיצר ההישרדות של בני האדם כה גדול שהם מנסים להתקיים בכל דרך 

 . אפשרית

מה, על במהלך העבודה נחשפתי ולמדתי רבות על תקופת השואה, על התקופה בפולין שלפני המלח

דרכי ההתמודדות של היהודים בגיטאות עם דגש על גיטו לודג' שם היתה משפחתה של סבתי. 

במחנה שבגרמניה, שייחודו בכך שהיה מחנה לנשים בלבד. נחשפתי גם למחנה העבודה רוונסבריק 

זה היהודיות היוו את המיעוט. היה לי קשה לקרוא על הזוועות שהתרחשו שם כמו ניסויים בבני 

 אדם בריאים, רצח המונים שדווקא התרחש בחודשים האחרונים לפני סיום המלחמה. 

ניסיתי לדמיין איך סבתא גוטה שרדה את התופת וכמה אמיצה וחזקה היא היתה. בזכות אופייה 

הגבוה שלה היא הצליחה להסתדר עם הסוהרות במחנה ואף להתחבב עליהן.  ומוסר העבודה

סבתי גוטה רבות במהלך העבודה הזו. על כך שהיתה אשה פקחית שלא נתנה  בנוסף, למדתי על

. לפולין היא לא גם בגיהנום ,לזיכרונות לשבור את רוחה, אולי מכיוון שתמיד ידעה להסתדר

"מה יש לי שם? קבר אחד גדול לשם בעקבות השורשים. רצתה לחזור וסירבה להצטרף למסע 

 אמרה ולא נסעה לעולם. ושחור"

להעביר את הסיפורים הללו לדורות הבאים  כאשר אני שומע את הסיפורים אני מבין את הצורך

לעולם. צריך להבין את הסיבות והגורמים שיכולים לייצר  שוב בכדי ששואה כזו לא תיקרה

ניסיתי לחשוב האם השואה יכלה לקרות אם . ול שהם לא יחזרו שובלפעמצבים כאלה בעתיד ו

. הרי מדינת ישראל יוצאת להציל ישראלי אחד שנפגע וברור לי שלא מדינת ישראל היתה קיימת

  לכן אין לי ספק שהמדינה לא היתה מאפשרת רצח שיטתי של יהודים. בפיגוע ברחבי העולם

את שפע המזון, הבגדים, הרכוש והחפצים שברשותי למדתי להעריך את השפע שבו אנחנו חיים, 

  .ולהבין שזה לא מובן מאליו

למדתי להכיר בחשיבות הדמוקרטיה וכמה חשוב להגן  עליה. למדתי את החשיבות של שוויון 

 . גזע ומין ,זכויות לכל בני האדם ללא הבדל דת

 חזק עצמאית עם צבא מדינה .דבר נוסף וחשוב שאני לוקח עימי זה החשיבות של מדינת ישראל

  .ולמנוע פגיעה ביהודים בישראל ובעולם כולו שלה התושבים שיכול להגן על

לבצע ראיון על סבתא את העבודה ביצעתי לבד כיוון שחשתי שהעבודה אישית מידי והיה לי קשה 

 שלי עם חברים נוספים מהכיתה. 


