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 מבוא
בעיירה קראסנה בפולין )בלרוס של היום(. גרינהויז גדל במשפחה יהודית  1930שמעון גרינהויז נולד בשנת 

, פלשו הנאצים לעיירה שלהם, והפכו אותה 1941-עשירה עם הוריו, אחיו ואחותו. כשהיה בן אחת עשרה, ב

כל האנשים שבתוכו. , עד שהנאצים החליטו לחסל את הגטו ואת 1943לגטו. שמעון היה בגטו עד מרץ 

אנשים נוספים, הסתתרו בבונקר וברחו בזמן שהנאצים פינו את כל תושבי הגטו אל  30שמעון, אמו ועוד 

האסם, שם שרפו אותם בעודם חיים. לאחר מכן, הם ברחו ליערות, הצטרפו לפרטיזנים והם לחמו איתם 

התיכון בהצטיינות. לאחר מכן,  . לאחר המלחמה חזר לקראסנה וסיים שם את1944נגד הנאצים עד סוף 

סיים בהצטיינות תואר ראשון ושני בפקולטה למשפטים ובפקולטה למתמטיקה ופיזיקה. בברה"מ מי 

שמסיים בהצטיינות מתקבל לעבודה מכובדת המשרד המשפטים, אך גרינהויז היה יהודי ובא ממשפחה 

בודה זו. כתוצאה מכך, התחיל לעבוד קפיטליסטית )נוגד את העקרונות הקומונסטיים(, לכן לא התקבל לע

, לימד 1960כמורה ומחנך. כבר בכיתה יא לימד ילדים בכיתה א, ובהמשך, כשעלה למדינת ישראל בשנת 

שנה,  20שנה( ובנוסף היה המנהל של התיכון במשך  60-מתמטיקה בתיכון עמל ב' בפתח תקווה עד היום )כ

בד בתור מורה למתמטיקה במשרה מלאה, חמישה ימים , הוא עו89. גם היום, בגיל 90-עד סוף שנות ה

בשבוע. ההוראה היא חלק משמעותי בחייו "הפגישות עם הנוער בשבילי זה סם החיים, זה מוסיף לי 

אנרגיות וכוחות. אני מת על נוער ואני מאמין גדול בנוער, אני מאמין להם ומאמין בהם", מוסיף גרינהויז 

בוגרים, עם חלקם הוא עדיין  25,000זה היום הקשה". לגרינהויז  -לא עובד"יש לי יום אחד בשבוע שבו אני 

 בקשר. 

 

דבר ראשון, "שנה אתה מורה, מה הסוד שלך?" ובתשובתו ענה  60נשאל גרינהויז " ynetבראיון עם אתר 

בשביל להיות מורה טוב אתה קודם כל צריך לאהוב את המקצוע שלך. אני ממש אוהב את ההוראה. אפשר 

יד שבשבילי זה כמו חיים. בן אדם מאושר שמגיע בחיוך לעבודה וחוזר בחיוך לעבודה עושה עבודה להג

טובה וזה אני. דבר שני, אתה חייב לאהוב את התלמידים שלך ולא לזלזל בהם. תתייחס אליהם בכבוד 

בה ותחשוב שהם חכמים בדיוק כמוך אם לא יותר. אתה לטובתם ואתה צריך להראות להם את זה. האה

 לתלמידים שלי הייתה מההתחלה, אולי כי הם מזכירים לי את אחי ואחותי שהיו בערך באותו הגיל.

להראות דוגמא אישית מאשר להטיף להם מוסר. התלמידים אוהבים אותי וחשים שאני  אני יותר בעד

משמח  לטובתם וכנראה שאני גם מלמד טוב. לא פעם אחת אני שומע אותם נהנים מפתירת תרגילים וזה

 . "אותי

גרינהויז מאמין בדוגמה האישית כאמצעי חינוך 

ולא בהטפות, והוא מקפיד לקיים מפגשים עם 

קבוצת מורים למתמטיקה שבהם הם דנים על 

  .גיוון דרכי ההוראה

הקשר בין גרינהויז לתלמידיו הוא קשר הדוק 

ומיוחד: התלמידים מתקשרים אליו מתשע בערב, 

ים. גרינהויז מקפיד ופותרים ביחד איתו תרגיל

לבדוק את המבחנים של תלמידיו באותו היום, 

 ולהחזיר ציונים עד שתיים בלילה. 
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הוענק לו פרס מפעל החיים על ידי שר החינוך, נפתלי  2017בשנת 

 בנט, שהוענק לראשונה בטקס השנתי "המורה של המדינה".

הדליק משואה בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה בהר  2009-ב

 רצל. ה

גרינהויז התחתן עם עליזה ונולדו להם ארבעה ילדים, בנו הבכור 

ונורית נולדה   1971-, ניר נולד ב1966-, גיל נולד ב1963-טל נולד ב

התגלה אצל בנו גיל גידול במוח, הוא נלחם  13. בגיל 1973-ב

 . 34בהיותו בן  2000שנה ונפטר מהמחלה בשנת  20במחלה במשך 
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 הראיון תמליל
 
. למשפחתו היו עשרות 1936משפחתו של שמעון חיו חיים טובים מאוד, עד שהתחילה האנטישמיות בשנת  

דונמים של אדמה במרכז העיירה, עם הרבה בתים, 

בוסתנים, כרכרות, סוסים, באר פרטית, מרתף גדול עם 

גושי קרח עצומים )על מנת לשמור מזון בקירור( שהספיקו 

ביצות שכף רגל של אדם  לכל השנה. מסביב לעיירה היו

 לא דרכה שם שנים רבות. ליד הביצות היו שבילים. 

( ואביו היו 6/7אביו קנה יערות כאלה, ובחורף, שמעון )בן 

הולכים לשם וכורתים את העצים. בגיל כזה צעיר, שמעון 

כבר ידע כיצד לכרות עצים מבלי שייפלו על עצים אחרים 

העצים לתחנת  ועל אנשים. בחורף הם היו מעבירים את

רכבת ומשם לאירופה. בנוסף לכך, למרות שאביו היה איש דתי, הוא סחר בסרטנים. בגיל צעיר, שמעון 

ואביו תפסו סרטנים ושלחו אותם לאירופה. לאביו הייתה חנות יוקרתית ששירתה מאה אלף תושבים, 

 שבה הוא מכר סרטנים ועצים. 

 שמעון מספר שילדותו הייתה טובה. 

לשמעון היו אח, מנדל, ואחות, הניה, גדולים ממנו. בתקופה זו התנועה הציונית הייתה חזקה והייתה לה 

השפעה גדולה על הנוער. הניה ומנדל היו בתנועת נוער. הם שאפו לעלות לארץ ישראל. אבא שלהם, 

 יקותיאל, צחק עליהם ותהה למה הם צריכים לעלות אם טוב להם פה. 

ת הוא היה הולך עם אביו לבית הכנסת, והיה יוצא ממנו מתוסכל ומפוחד, משום שמעון מספר שבשבתו

שלא הספיק להגיד את כל התפילה. הוא חשב שאלוהים עוקב אחריו, ושהוא יעניש אותו כי הוא לא אומר 

 את כל התפילה. 

מעון מספר מנדל, אחיו,  היה עם מודעות חברתית גבוהה מאוד ושמאלני. אחותו, הניה, הייתה ימנית. ש

 שכל הזמן התנהלו וויכוחים בין אחותו לאחיו. 

הימניים נהגו ללכת עם חולצות חומות עם כפתורים בוהקים, כמו אנשי גסטאפו בגרמניה. מנדל היה חותך 

 את החולצה של אחותו בלילה, כשישנה, ובבוקר אביהם השלים ביניהם. 

ה נהפכה לאנטישמית, לא הזמינו שום דבר התחילה להשתולל אנטישמיות בפולין. הממשל 1936בשנת 

אצל היהודים, זרקו אבנים לתוך הבתים של יהודים, התנאים לקבלת יהודים לאוניברסיטה היו קשים: 

נדרש דרכון, מבחנים קשים ומשפילים. אחיו ואחותו היו צריכים ללכת ללמוד באוניברסיטה באותה שנה. 

לשבת בפינה באולם בתנאים משפילים. יקותיאל, אביהם, היהודים שהתקבלו לאוניברסיטה  היו צריכים 

 היה ממש מודאג מכך. 

מולוטוב, חלוקת פולין בין -נחתם הסכם ריבנטרופ -פולין נופלת 1939בשנת 

גרמניה לברה"מ, הסכם אי התקפה בין גרמניה לברה"מ. התנועה הציונית 

מנדל החל  נאסרה, וכך גם השפה העברית. אך, לנוער נפתחו הרבה אפשרויות.

ללמוד אווירונאוטיקה ופיתח דגם של מטוס, ושלחו את הדגם למוסד להשכלה 

גבוהה במוסקבה, הם התרשמו והזמינו אותו להתחיל ללמוד במוסד, אבל הוא 

גרמניה הנאצית תוקפת את ברית המועצות,  1941ביוני  22-לא הספיק. ב

כמה ימים, הצבא מתחילה מלחמת עולם. מיליוני רוסים נופלים בשבי, בתוך 

הנאצי כובש את העיירה שלהם, קראסנה. היהודים העשירים בעיירה חשבו 

שזה דבר טוב, כי המשטר הקומונסטי לקח להם את המפעלים, ועכשיו, חשבו שהם יקבלו אותם בחזרה. 
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הם חשבו שהעם הגרמני הוא עם תרבותי. במלחמת העולם הראשונה החזית עם רוסיה וגרמניה הייתה ליד 

יירה שלהם, אז תושבי העיירה מכרו לרוסים ולגרמנים נשק והתעשרו. אך תוך כמה ימים, המצב הע

 -הרי היהודים לא נחשבו בני אדם, הם היו מזיקים, אז הטילו עליהם גזרות. אי מילוי ההוראות -השתנה

 עונשו מוות. 

ביניהם שמעון. כל עובד היה  בעיירה היה מחנה צבאי, והנאצים נזקקו לכוח עבודה, אז גייסו את היהודים,

מקבל אישור, והם ראו בזה אישור לחיים. אסור היה להם ללכת על המדרכה, הם הלכו על הכביש, בליווי 

 משטרה נאצית וכלבים נושכים.

היה בעיירה אדם שכולם פחדו ממנו, גם המשטרה הנאצית פחדה. הוא הלך על המדרכה בניגוד להוראות  

ים התאספו עשרה חיילים נאצים והתחילו להרביץ ולירות בו עד שרצחו אותו. זה שניתנו לו. אחרי כמה ימ

היה הרצח הראשון שהתרחש בעיירה. במשטרה הנאצית היה לוח גדול, וכל פעם שהרגו יהודי, סימנו 

 בלוח, עד שכבר לא נשאר בו מקום. 

אצים עם כפפות משי שמעון מספר שהוא זוכר שראה קבוצת חרדים בדרך לבית הכנסת, כמה חיילים נ

לבנות ראו אותם וחייל נאצי אחד ירה באחד מהיהודים, והדם של היהודי ניתז ולכלך את הנעליים של 

 החייל. החייל התעצבן וירה בכל היהודים. 

לאחר כחודש, איספו את היהודים בכיכר, וחילקו אותם לשתי קבוצות: קשישים, חולים וילדים שנראו 

וצה השנייה נשים, גברים וילדים בריאים. שמעון וסבתא שלו נלקחו לקבוצה חולים בקבוצה אחת, ובקב

הראשונה, ושאר משפחתו בקבוצה השנייה. סבתא שלו, הבינה שיש סיבה לכך שחילקו אותם לשתי 

קבוצות לחלשים ולבריאים, והבינה שכנראה החלשים יוצאו להורג, ובמטרה להציל אותו, דחפה את 

מעון לא הבין מה קרה, וכעס עליה שהרחיקה אותו ממנה ומהחברים שלו. שמעון לקבוצה השנייה. ש

 שמעון לא ראה אותם יותר. סיפרו לו שלקחו אותם ליער, הכניסו אותם לבור וקברו אותם בעודם חיים. 

ועד של יהודים בגטאות שייצג את היהודים  -לאחר חודשיים, בחורף, הכניסו אותם לגטו. הקימו יודנראט

 ים. בפני הגרמנ

שמעון מספר שארבע משפחות התאכסנו בחלל בגודל של סלון קטן. החלו  -כל המשפחות חיו בצפיפות

להתפתח מחלות, כמו טיפוס, מחלה מדבקת מאוד, הם פחדו לבקש תרופות מהנאצים כי אז ירצחו אותם. 

ודים בגטו מחצית מהאנשים החולים מתו, חצר הגטו הייתה מלאה בגופות. הייתה קבוצה של קברנים יה

מעלות  43-בעקבות המחלה הטמפרטורה שלו עלתה ל -שאספו את הגופות וקברו אותם. שמעון גם חלה

 מעלות. לוקח כמה ימים עד שאפשר לצאת מהמיטה, ועוד כמה ימים כדי להתחיל ללכת.   33-ואז צנחה ל

ם, כביכול, כדי לכפר על היודנראט היו צריכים לאסוף דברי ערך מהיהודים כל שבוע ולהעביר את זה לנאצי

הפשעים שהעם היהודי עשה לעם הגרמני. יו"ר היודנראט לא הספיק לאסוף את דברי הערך, הנאצים פרצו 

לגטו, הוציאו את כולם לכיכר, ודרשו ממנו לבחור עשרה אנשים להוצאה להורג והוא סירב. הנאצים היכו 

כמה אקדחים לעורף וירו. הצביעו על עשרה אותו, ובשיטה הנאצית, עם כפפות משי לבנות, כיוונו לו 

 אנשים, אמרו להם ללכת קדימה ורצחו גם אותם, לאחר מכן כולם התפזרו. 

בינתיים, בגטו התנהלו חיים רגילים, פתחו בית ספר שבו שמעון למד. מנדל והניה פתחו תיאטרון. התפתחו 

 אהבות, למנדל הייתה חברה ולהניה היה חבר. 

מעלות, ובאחד מן האסמים השייכים ליהודים שהיו מחוץ  20ר, הטמפרטורה בחוץ כעבור חודש, בפברוא

לגטו התאכסנו סוסים השייכים לגרמנים. אחד מן הסוסים נפל לבור ושבר את רגליו. החיילים הנאצים 

האשימו את היהודים וטענו שהיהודים באו לאסמים, חפרו בור, גנבו רכוש ולכן הסוס הגרמני נפל ושבר 

יו. החיילים הנאצים שוב פרצו לגטו. שמעון ואביו היו חולים לכן הם לא עבדו באותה תקופה. את רגל

החיילים הוציאו את כולם אל הכיכר והצביעו על עשרה אנשים, בינהם אביו של שמעון, יקותיאל, ודוד של 
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וכאשר ירו  שמעון, ושוב בשיטה הנאצית עם אקדח מכוון לעורף, רצחו אותם. שמעון אחז בידו של אביו

באביו, הוא נפל ומשך את שמעון איתו כך ששמעון נפל מתחתיו ודמו של אביו כיסה אותו. יקותיאל נהרג 

ושמעון לא הבין האם הוא עצמו חי או מת, ולאחר כמה דקות התעלף. הנאצים הלכו והקברנים היהודיים 

ם הוא נרצח ביחד עם השאר. הגיעו ואספו את הגופות. הקברנים לקחו גם את שמעון מכיוון שחשבו שג

כאשר הקברנים התחילו לקבור את הגופות אחד מהם שם לב לתזוזה ברגלו של שמעון והוא הוציא אותו 

מבין שאר הגופות ובכך שמעון ניצל בפעם הראשונה, על ידי אביו ועל ידי הקברן. מבחינתו, רצח אביו היה 

 האירוע המשמעותי ביותר שהתרחש בשואה.

בגטו שרר רעב ולא היה מספיק אוכל עבור כולם. אמא של שמעון החליטה להוציא אותו ביחד איתה 

מהגטו )אדם היוצא מהגטו דינו מוות( והם הלכו ביחד אל השכנה הגויה לבקש קצת מזון. השכנה נתנה 

שהאישה  להם הרבה מזון אך לרוע מזלם נכנס לחצר קצין נאצי . הוא ראה את שמעון ואת אמו עם המזון

הגויה הביאה להם. הקצין העמיד את שמעון ואמו ליד הקיר ושלף את האקדח במטרה לרצוח אותם. 

האישה הגויה רצה אל עבר המטבח, הביאה וודקה, סיגריות ונקניק, נפלה על הברכיים והתחילה להתחנן 

ם יהודי בבית. ולנשק את רגליו של הקצין בבקשה שלא ירצח אותם מכיוון שהיא לא רוצה שיהיה לה ד

 הקצין הכה והשפיל את שמעון ואת אמו ולאחר מכן החזיר אותם לגטו. 

נערים יהודיים היו מועברים מהגטו אל הפרטיזנים באופן סמוי, אלה ניסו לעבור ולהשתלב עם 

הפרטיזנים. אך, הפרטיזנים לא קיבלו יהודים ללא נשק. שמעון, אחותו ואחיו עבדו יחד במחנה צבאי, הם 

מספר אקדחים ובסוף שבוע הם קיבלו עבור עבודתם מנת מזון. מנת המזון הייתה מורכבת מכיכר לחם בנו 

קמח מקולקל ובנוסף קיבלו עיסה של תפוחי אדמה. אחיו של שמעון,  50%-נסורת עצים ו 50% -העשוי מ

אר מנדל, היה מפרק את האקדח, הוא היה שם את החלק העיקרי של האקדח בתוך הכיכר לחם ואת ש

החלקים ערבב עם התפוח אדמה ולאחר מכן שמעון העביר את זה אל הפרטיזנים. מעשים אלו נודעו 

ליודנראט ולמשטרה היהודית. האנשים ביודנראט היו אנשים תמימים אשר חשבו שאם הם יקריבו את 

עים שאר היהודים כך הם יצילו את משפחתם, או שהיו אנשים אכזריים. במשטרה היהודים היו אנשים ר

מאוד. שמעון מספר שהוא זוכר שהיה שוטר אחד יהודי אשר הם שנאו אותו יותר משהם שנאו את 

החיילים הנאצים. בערב, כאשר מספר ילדים היו משחקים בגטו, השוטר היהודי היה מכה אותם, צוחק, 

 ואומר "הנה אתם רואים שם קצין נאצי אני אקרא לו והוא ירצח אתכם", ובכך התבדח איתם. 

גטו הנאצים אסרו לנשים יהודיות להיכנס להריון, ליד המשטרה היהודית הייתה קבוצה של יהודים ב

בריונים ולהם הייתה מחברת ובה הם כתבו שם של כל אישה שהם רואים שהיא בהריון, וכאשר הם ראו 

ה שיום הלידה מתקרב, כאשר הגברים הלכו לעבודה, הם פרצו לדירת האישה, השכיבו אותה על הרצפ

ורקדו על הבטן שלה. אם התינוק נולד מת אז הם היו מרוצים ואם הוא היה נולד חי הם היו חונקים אותו 

 למוות.

מנדל, אחיו של שמעון, היה מעביר קבוצות נוער מהגטו אל הפרטיזנים, הדבר נודע ליודנראט ולמשטרה 

 20רטורה בחוץ הייתה היהודית, הם מצאו אותו ושמו אותו בתוך מרתף עם חולצה דקה כאשר הטמפ

מעלות ואיימו למסור אותו לנאצים. שמעון אסף דברי ערך ושיחד את היודנראט ואת המשטרה היהודית 

ולכן הם הסכימו לשחרר את מנדל, אך הוא היה צריך לחתום שאם הוא ממשיך בפעילות זו הם ימסרו את 

 כל המשפחה שלו לנאצים והם יוצאו להורג. 

 שהסוף מתקרב. בביתו של שמעון היה מרתף ושם הם בנו בור מתחת לרצפה.  ברחבי הגטו כבר הורגש

, בחג פורים, החיילים הנאצים פרצו  לגטו והיהודים כבר ידעו שכעת הנאצים הולכים להוציא 1943במרץ 

איש נכנסו לבור, סבתא של שמעון הייתה למעלה,  30להורג את כל היהודים שנשארו. שמעון, אימו ועוד 
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ת הבור, שמעון והאנשים שהיו בבור שמעו את הנאצים פורצים לגטו ורוצחים גם את סבתו וסגרה א

 השנייה.

שמעון, אימו ושאר האנשים אשר ישבו בתוך הבור נשארו שם במשך מספר ימים. תחילה היה להם מים 

תחילה ומזון ולאחר כמה ימים אזלו להם המים. בתוך הבור הייתה תינוקת וכאשר נגמרו כל המים היא ה

לבכות ולצרוח. האנשים שהיו בבור פחדו שהנאצים ישמעו את התינוקת צורחת ואז הם ימצאו אותם, לכן 

הם נתנו לתינוקת לשתות שתן, חשבו שהיא לא תבדיל ואז היא תשתה ותהיה שקטה יותר, אך זה לא עבד 

את הילדה, האמא  והתינוקת רק צעקה ובכתה יותר חזק. האנשים בבור דרשו מאמה של התינוקת לחנוק

ניסתה אך לא היה לה את הכוח הפיזי והנפשי על מנת לעשות זאת, לכן שני גברים התנדבו לחנוק את 

הילדה, דבר זה לא הרג אותה, אך נפגעו מיתרי הקול שלה. עד היום, לאחר ששרדה את המלחמה, היא 

 יכולה לדבר רק עם מכשיר מיוחד. 

כעבור כמה ימים הנאצים אישרו לאוכלוסייה המקומית להתחיל לבזוז את רכושם של היהודים בגטו. 

האנשים בבור שמעו את הגוים נכנסים לדירה ומחפשים רכוש אותו יוכלו לקחת. לקראת הערב שני 

ים בריונים החלו לדפוק בריצפה והם ראו שמתחת לרצפה חלול )זהו המקום שבו שמעון, אמו ושאר האנש

התחבאו(. הם חשבו שהם מצאו את הרכוש היהודי אשר מוחבא שם ואז שני הבריונים החלו לריב על מי 

גילה קודם את המחבוא הזה. לאחר מכן הגיעו שני שוטרים נאצים והם אמרו שגם הם רוצים להשתתף 

 בחלוקת הרכוש אך הם לא יכולים עכשיו אז הם יבואו מחר בבוקר ואז הם יתחלקו. 

שמעון, אימו והאנשים שבבור יצאו מהגטו. הגטו היה על שפת נהר ומשם הם ראו להבה גדולה  בלילה,

והריחו ריח של בשר שרוף. הם לא הבינו מה יש שם אך לאחר מכן סיפרו להם שהנאצים הכניסו לתוך 

אסם ענקי את כל חמשת אלפים היהודים בגטו: הם הביאו את הגברים מהעבודה ואמרו שצריך לעשות 

יטוי נגד מחלות" ושם הם שרפו אותם בעודם חיים, בין היהודים אשר היו באסם היו גם אחיו ואחותו "ח

של שמעון, הניה ומנדל. יתר על כן, כדי לחסוך בכדורים, לנאצים היו מוטות אשר איתם הם דחפו את כל 

שיפדו אותם על היהודים שניסו לצאת מהלהבות בחזרה פנימה. הנאצים לקחו עשרות תינוקות יהודיים, 

מוטות ועשו תחרות מי זורק אותם רחוק יותר אל עבר הלהבות. הנהר אשר היה ליד הגטו היה אדום 

 במשך שעות רבות מהדם היהודי.

שמעון, אימו ושאר האנשים אשר היו בגטו ברחו אל תוך היערות. כולם היו חלשים, הם היו מאוד עייפים 

הו אחר לאכול. רדפו אחריהם ורצחו כמחצית מהם וכאשר הם ורעבים, הם אכלו שלג כי לא היה להם מש

 כבר הגיעו אל היערות הפסיקו לרדוף אחריהם. 

לאחר כמה ימים הם הגיעו לאזור של הפרטיזנים. הפרטיזנים היו ליד הביצות. התקופה ביער עם 

ם, הוא היה הפרטיזנים הייתה תקופה יותר קשה לשמעון מאשר בגטו. לשמעון נעלמו הנעליים והמכנסיי

 חולה, הרגליים שלו נפצעו כך שעד היום יש לו בעיות בהליכה ולעלות במדרגות. 

לאחר חודשיים שמעון גוייס לפרטיזנים והשתתף בהרבה מאוד פעולות. הוא כבר היה מומחה לנשק והוא 

 פוצץ רכבות שהובילו נשק לחזית, וחיסל יחידות נאציות.

שובים גדולים היו הנאצים, ביערות היו הפרטיזנים וכל שאר כל האזור התחלק לשלושה אזורים. בי 

השטח היה שטח הפקר, ביום שלטו שם הנאצים ובלילה הפרטיזנים. אם בכפר מסוים היה גברים ששיתפו 

פעולה עם הנאצים אז הפרטיזנים היו באים, חוקרים ולפעמים גם מחסלים אותם. אם לנאצים הגיע מידע 

מסוים אז הנאצים לקחו את כל אנשי הכפר, הוציאו אותם החוצה ושרפו את על כך שיש פרטיזנים בכפר 

כולם בעודם חיים. הפרטיזנים גרמו לנזק רב לנאצים ולכן הנאצים החליטו לחסל את הפרטיזנים. הנאצים 

הביאו יחידות והתחילה מלחמה ביניהם לבין הפרטיזנים. המלחמה אינה הייתה מלחמה שוות כוחות, 

קים ותותחים ולכן לפרטיזנים לא הייתה ברירה אלא להיכנס יותר עמוק לאזור הביצות. לנאצים היו טנ
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לפרטיזנים היה סוס ועל הסוס היה חלק מנשקם. הסוס החליק ונפל לתוך הביצה. לסוס לאט לאט נעלמו 

הרגליים, ואז הבטן, לאחר מכן הגב, ואז הצוואר, הפה והעיניים ואחרי דקה או שתיים גם האוזניים 

 עלמות. הסוס נעלם ומהביצה לא נשמע עוד רעש. שמעון מספר שזה אירוע שהוא לעולם לא ישכח. נ

לשמעון היו שני חברים מהפרטיזנים, יאשה וסשה )לא ידוע אם היו יהודיים(, הם היו מבוגרים ממנו, והם 

ן יאשה ניסו ביחד לצאת מהמצור של הנאצים. הנאצים המטירו אש עליהם והם לא יכלו להתקדם, לכ

פוצץ את עצמו עם רימון על העמדה של הנאצים כדי שסשה ושמעון יוכלו להתקדם ולהמשיך הלאה. 

כאשר שמעון וסשה המשיכו התפוצצה לידם פצצה. לשמעון וסשה היה מאמר שאותו הם הצמידו ללב, 

נתן " בעברית "נקמה". כל הפרטיזנים הלכו עם המאמר הזה ליד הלב מה שВозмездиеהמאמר נקרא "

להם עוד כוח להילחם נגד הנאצים. כאשר הפצצה התפוצצה רסיסים עפו לכל עבר. הרסיסים פגעו במאמר 

של סשה והגיעו ללבו, סשה נהרג במקום. וחלק נוסף מהרסיסים של הפצצה פגעו בכף היד של שמעון 

יו מלוכלכות וחתכו את אצבעותיו. לא היו מים נקיים ותרופות )הם היו בסביבה של ביצות והביצות ה

ומלאות חיידקים(, ולכן התחיל להתפשט נמק בידו. באותו זמן, הצבא הרוסי שחרר את האיזור, והקימו 

בית חולים שדה. כשהגיע לבית החולים, הרופאים לא לא הבינו איך שמעון עדיין חי, והתכוונו לכרות לו 

וא ניסה להציל את ידו של שמעון את כל הזרוע, כי לא ראו דרך אחרת. בבית החולים היה רופא צעיר. ה

והצליח בסופו של דבר: בעזרת מסור חתך חלקים מהאצבעות שלא היה ניתן להציל ואחר כך שרף את 

האצבעות עם אש. שמעון חווה כאבים בלתי נסבלים, והרופא מצא לכך פתרון. בקרבת בית החולים היה 

לשתות את הספירט ביחד עם מיץ, ככה שגופו בית חרושת לספירט )סוג של אלכוהול(, והרופא נתן לשמעון 

של שמעון לא ניזוק מכך. שתיית הספירט גורמת לשכרות, ולאחר כמה פעמים ששמעון לגם מהאלכוהול, 

 הוא התעלף, כך ידו של שמעון ניצלה מבלי שהרגיש כאבים עצומים.

שביתם נשרף, אך למזלם,  לאחר מכן, בחורף, שמעון ואמו חזרו לעיירה שבו נולד, קראסנה. כשחזרו, גילו

היה להם בחצר בית מאבן, שבו התאכסנו. היה מאוד קר בחוץ, ולא היה לשמעון ולאמו משהו שיחמם 

אותם. בהתחלה, שמעון הסתפק בחתול ובכלב שלהם, שישנו איתו במיטה וחיממו אותו בלילה. אחר כך, 

יקו אותו והלכו לישון מרוצים. שמעון מצא תנור ברזל והרכיב אותו בצורה מסורבלת. בלילה הם הדל

במהלך הלילה, הגזים שנפלטו מהתנור לא יצאו החוצה, אלא התפשטו בחדר. שמעון ואמו היו על סף 

מוות. בבוקר השכנים ראו שהם לא יוצאים החוצה, אז הם פרצו את הדלת והחזירו אותם לחיים. לרוע 

 המזל, החתול והכלב לא שרדו.

: כל תקופת השואה היה סדרה של צירוף מקרים שבזכותם שמעון שרד, שמעון מספר שהוא ניצל בטעות

למשל, השכנה הגויה שהתחננה בפני הקצין הנאצי שלא ירצח אותם, הקברן היהודי ששם לב ששמעון 

 עדיין בחיים, סשה, שספג את רסיסי הפצצה ונהרג, השכנים שהצילו את שמעון ואת אמו ממוות מחנק.

יך ללכת לבית הספר, לכיתה ז'. שמעון לא ידע רוסית, ולכן כשהגיע לכיתה, היה באותו זמן, שמעון היה צר

מקור ללעג, וכל הילדים בבית הספר צחקו עליו. אך, מהר מאוד שמעון נהיה מומחה לשפה הרוסית, 

לתרבות הרוסית ולספרות הרוסית. שמעון מספר שבזמן שהיה בתיכון, העתקות היו דבר שטמוע בתרבות 

ר. כיוון ששמעון היה תלמיד מאוד טוב, ובמיוחד במתמטיקה, היה מסיים את המבחנים מהר, של בית הספ

ולאחר מכן כל התלמידים היו לוקחים את מחברת הבחינה שלו ומעתיקים. כשהוא קיבל אותה בחזרה 

הוא סיים את התיכון  בסופו של דבר, היא הייתה קרועה והוא היה צריך להדביק אותה בחזרה. 

ת וקיבל מדליית זהב ותעודת בגרות מוזהבת. בהתחלה, הוועדה שאחראית על הענקת מדליות בהצטיינו

לא הסכימה להעניק לשמעון מדליה, כי הוא כתב בצורה מאוד מבולגנת. אבל שתי מורות באו לעזרתו 

ך והסבירו שבגלל שהוא פרטיזן ונכרתו לו האצבעות, הוא לא יכול לכתוב כראוי, ולכן המחברת שלו כל כ

מסורבלת. לאחר מכן, הוועדה אישרה את הענקת המדליה לשמעון. מדליית הזהב והתעודה המוזהבת 
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אפשרו להתקבל לכל אוניברסיטה. ולכן, הוא החל ללמוד בפקולטה למתמטיקה ופיזיקה, כי היה מאוד 

 טוב במתמטיקה, ובו זמנית למד בפקולטה למשפטים, כי התעניין בפוליטיקה. 

תור תלמיד, הוא הבין את החומר מאוד מהר, ויכל לשבת וללמוד במשך הרבה מאוד זמן, שמעון מספר כי ב

שעות, מבלי לנוח. הוא מוסיף שנהג ללמוד לבחינה חמש דקות לפני תחילתה, ובכל זאת, סיים  72אפילו 

 את שתי הפקולטות בהצטיינות. 

שפטים בהצטיינות, היה באותה תקופה בברית המועצות, היה מקובל שמי שמסיים את הפקולטה למ

מתחיל לעבוד בעבודה מכובדת במשרד המשפטים. אבל שמעון לא התקבל לעבודה משתי סיבות: הוא היה 

יהודי והייתה אנטישמיות, ובנוסף, הוא בא ממשפחה בורגנית, קפיטליסטית, והקפיטליסטים נחשבו 

זרחי, אך שמעון נעלב, ופנה לאויבי העם במשטר הקמוניסטי. הציעו לשמעון לעבוד בתור עורך דין א

להוראה ולחינוך. שמעון מספר שבחר דווקא במקצוע זה מכיוון שהילדים והנוער מזכירים לו את אחיו 

ואחותו ז"ל, ובנוסף, כך הוא יוכל לתעל את כל העצב, השנאה והטראומות שחווה בשואה, לדברים טובים, 

 י"א, שבה לימד ילדים בכיתה א', ועד עכשיו. מכיתה -שנה 70כמו חינוך הנוער. שמעון הוא מורה כבר 

 .1960-ב שמעון עלה מרוסיה לפולין עם אימו ומשם עלה לארץ ישראל

 

שמעון מספר שזכרון השואה נמצא אצלו עמוק בעורקים ובורידים. כל מבנה האישיות של שמעון השתנה 

רגיש שהוא כאילו נולד עם בהשפעת השואה והוא מרגיש שמבנה האישיות שלו מלא פגמים ובעיות, הוא מ

פגמים אלה, הם הפכו לגנטיים. לדוגמה, שמעון מרגיש שכשהוא בארוחה ומוגש אוכל, הוא צריך לטעום 

 מהכל, אחרת יגמר. מבחינתו זה פשע כאשר נכדיו זורקים פרוסת לחם.

תר." אין שמעון הוא מאמין גדול בנוער. "הנוער היום לא פחות מוסרי, לא פחות חכם, ואולי אפילו יו

בכוונתו של שמעון להעביר מסר לדור של היום, הוא מאמין שהנוער הוא העתיד, הוא מאמין בנוער, הוא 

לא חושב שצריך לחנך את הנוער בדרך אחרת, הוא חושב שהנוער צריך להמשיך בדרכו, כי זו הדרך הטובה 

 ביותר. 
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 פולין

 -השנייה הרפובליקה הפולנית

הפולנית השנייה נוסדה אחרי מלחמת העולם הראשונה עקב התפרקותן של שלוש האימפריות  הרפובליקה

רוסיה, אוסטריה  —שחילקו ביניהן את המדינה המאוחדת של פולין וליטא בשלהי המאה השמונה־עשרה 

ופרוסיה. שתי משימות חיוניות עמדו בפני המדינה החדשה: הראשונה הייתה גיבוש של אומה ומדינה 

דתות, מטבעות, שיטות כלכליות ופוליטיות שירשה מהאימפריות  ,־רב של קבוצות אתניות, לשונותמערב

המתפרקות; השנייה הייתה שיקום הכלכלה, שנוסף על ההרס שגרמה המלחמה סבלה גם מאבדן 

היוו  —שהוגדרו כקתולים דוברי פולנית  —השווקים הטבעיים שלה ברוסיה ובגרמניה. הפולנים האתנים 

;מספרים קטנים  %10כ־ —;היהודים  %14מאוכלוסייה של שלושים מיליון; האוקראינים היוו כ־ %70כ־

 יותר של גרמנים, בלרוסים וליטאים היוו את השאר.

לחלקים המזרחיים של פולין בהמשך  1939בספטמבר  17-פלישת ברית המועצות לפולין התרחשה ב

חולקה פולין בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות לפלישה הגרמנית למערב פולין. כתוצאה מהפלישה 

והפסיקה להתקיים כמדינה עצמאית ובאה אל קיצה הרפובליקה הפולנית השנייה. חלוקה זו בוצעה 

 .1939מולוטוב שנחתם באוגוסט -בהתאם להסכם ריבנטרופ

 

 -לפולין והצבא האדום פלישת גרמניה הנאצית

מולוטוב, והסתיימה -בלבד לאחר החתימה על הסכם ריבנטרופ , שבוע1939בספטמבר  1-המתקפה החלה ב

לאחר שגרמניה וברית המועצות כבשו למעשה את כל פולין. מערכה זו הייתה יריית  1939באוקטובר  6-ב

הפתיחה של מלחמת העולם השנייה באירופה, לאחר שבריטניה וצרפת מימשו את התחייבותן בברית 

 .1939בספטמבר  3-חמה על גרמניה בההגנה שלהם עם פולין והכריזו מל

פלשו כוחות גרמניים לפולין מצפון מדרום וממערב. מאחר שהצבא הפולני לא יכול היה להגן על גבולותיה 

הארוכים של פולין הוא נאלץ לסגת מזרחה. הפולנים ניהלו מלחמת השהייה נואשת בתקווה לעכב את 

הרוויחו  ,ה. אחרי התבוסה הפולנית בקרב על בזורההגרמנים עד בוא העזרה מבעלות הברית אך זו לא בא

פלש הצבא  1939בספטמבר  17-הגרמנים יתרון ניכר ועקב כך הצבא הפולני נסוג מדרום מזרח פולין. ב

האדום לחלקה המזרחי של פולין. הסובייטים פעלו בשיתוף פעולה עם הנאצים, תוך מילוי חלקם בחלק 

בר זה הבטיח להיטלר את החזית המזרחית ואיפשר לו להפנות את מולוטוב. ד-הסודי של הסכם ריבנטרופ

כוחותיו לעבר המערב ללא חשש ממתקפה רוסית במזרח. הממשלה והפיקוד הפולני העליון הבינו שההגנה 

 על פולין נכשלה והורו לחיילים להתפנות לרומניה הנייטרלית.

פולין. הממשלה הפולנית )שמעולם לא בתחילת אוקטובר גרמניה וברית המועצות השתלטו למעשה על כל 

נכנעה( יחד עם שאריות הצבא וחיל האוויר שלה התפנו לרומניה והונגריה השכנות. לאחר מכן רבים מהם 

 .הצטרפו לצבא הפולני בצרפת, בסוריה ובבריטניה

במהלך מבצע ברברוסה הגרמנים כבשו את השטחים הפולניים שהיו בשליטת הרוסים, והרוסים כבשו 

 .מאוכלוסיית פולין 15%-. במהלך המלחמה נהרגו יותר מ1944בחזרה בשנת  אותם

 המערכה בפולין סימנה את קיצה של הרפובליקה השנייה של פולין ותחילת מלחמת העולם השנייה.

שואת יהודי פולין הוא רצח עם בו טבחו השלטון הנאצי בסיוע משתפי פעולה ובעלי בריתם ממדינות הציר 

יהודים  3,500,000ם פולנים כחלק מהשואה שהתרחשה בזמן מלחמת העולם השנייה. מתוך במיליוני יהודי

מיהודי פולין נרצחו בשואה, ומעל  90%שרדו. מעל  120,000–50,000שחיו בפולין לפני המלחמה, רק כ־

 .למחצית הנרצחים בשואה היו יהודי פולין

 



 12 

ההשמדה של הנאצים: כל ששת מחנות ההשמדה פולין במלחמת העולם השנייה הייתה מוקד של תעשיית 

-חלמנו, בלז'ץ, סוביבור, טרבלינקה, אושוויץ -הגדולים שהוקמו על ידי הנאצים הוקמו על אדמתה

 בירקנאו ומיידנק, ויהודים מכל רחבי אירופה הוסעו להשמדה במחנות אלה.
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הוראות שהוציא ריינהרד היידריך, ראש המשרד הראשי לביטחון איגרת הבזק של היידריך היא איגרת 

, עם כיבוש פולין בידי גרמניה בתחילת 1939בספטמבר  21-הרייך, לקציני הכוחות שלו. היא פורסמה ב

 .מלחמת העולם השנייה. האיגרת מפרטת כיצד להתייחס ולטפל ביהודי פולין

ו בערים הגדולות )כמו לודז' וורשה( שסמוכות ריכוז יהודי פולין בגטאות ובמחנות ריכוז, שיוקמ .1

 .נפש 500ברזל. ביטול ההתיישבויות היהודיות הקטנות שמנו פחות מ־-למסילות

זקנים יהודית )יודנראט(, שתורכב מאישים סמכותיים ומרבנים. היא -בכל קהילה תוקם מועצת .2

ומתוזמן של כל  גברים )לפי גודל הקהילה(. היא תהיה אחראית לביצוע מדויק 24תמנה עד 

 .הוראות הנאצים

 .אם לא יבוצעו ההוראות ינקטו אמצעים חריפים .3

 .על היודנראטים לערוך מפקד ומיון של האוכלוסייה היהודית, לפי גיל ולפי מקצוע עיקרי .4

 .היהודים יפונו מהעיירות ומהכפרים .5

 .יוגבלו האזורים והזמנים שבהם יורשו היהודים להסתובב בערים .6

 .לקחת את רכושם הנייד אם הדבר אפשרי טכניתיינתן ליהודים  .7

ליהודים שלא ממלאים את פקודת הפינוי תינתן הארכה קצרה. עונש חמור יוטל אם לא תמולא  .8

 .הפקודה גם לאחר ההארכה

יש לנקוט בכל האמצעים תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם המנהל האזרחי ושלטונות הצבא. יש  .9

ו כלכלית. ישנם מפעלים וסוחרים החשובים לקיום, לדאוג שהשטחים הכבושים לא ייפגע

למלחמה ולתוכנית ארבע השנים, לכן יש להשאירם זמנית אך לחתור בהקדם להשלמת ההגירה 

היהודית. שטחים חקלאיים של יהודים יועברו לידי איכרים פולנים וגרמנים שימשיכו את עיבודן. 

 בבעיות מיוחדות יכריע היידריך עצמו.

 

 :ראשונותגזירות 

 :בחודשים שלאחר "אגרת הבזק" הוטלו על יהודי פולין גזירות רבות

 .נשלחו לעבודות כפייה בתנאים קשים 65–14יהודים בגילאי  .1

 .זלוטי 2,000הפיקדונות היהודיים רוכזו בבנק והוקפאו, וחל איסור להחזיק מזומנים מעל  .2

 .דוד במקום בולט-גןחויב כל יהודי לענוד טלאי צהוב שבמרכזו מ 1939באוקטובר  .3

 .יהודים נדרשו לסמן את חנויותיהם ולרשום את רכושם .4

 .ערובה-הקהילות היהודיות חויבו בתשלומי מס כבדים, ולהבטחת פירעונם נלקחו בני .5

 .נאסר על יהודים להחזיק במקלטי רדיו, והוטל עליהם עוצר משעות הערב עד עלות השחר .6

 .הוחרמו כל זכויותיהם הסוציאליות בוטלו, ועסקיהם .7

 חוקי נירנברג חלו גם עליהם. .8
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 חוקי נירנברג

חוקי נירנברג היו חוקי גזע בימי שלטון גרמניה הנאצית, אשר הגדירו מיהו אזרח גרמני )"בעלי דם גרמני 

, 1935בספטמבר  15או קרוב לו"(. חוקים אלו נוסחו בכנס ועידת המפלגה הנאצית השנתי בעיר נירנברג, ב־

 14תה לשלול זכויות אזרח מכל מי שאינו עונה להגדרה זו מכיוון שאיננו ממוצא ארי. ב־ומטרתם היי

הורחבה תחולת  1936בינואר  3-בנובמבר אותה שנה פורט החוק הבסיסי, וכּוון ספציפית נגד היהודים. ב

 החוקים כך שיכללו גם את הצוענים שבשטח הרייך. 

 :ללו שלושה חוקיםכ 1935בספטמבר  15-חוקי נירנברג שהתקבלו ב

 חוק הדגל .1

 חוק אזרחות הרייך .2

 החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני .3

 קבע ששחור, אדום ולבן הם הצבעים הלאומיים, ודגל צלב הקרס הוא הדגל הלאומי. חוק דגל הרייך

קבע כי רק לבעלי דם גרמני, התנהגות נאצית ותושבי גרמניה תינתן אזרחות גרמנית.  חוק אזרחות הרייך

התקנה קבעה  .תושבים שאינם אזרחים -"וזרים" "לבין "נתיני הרייך "נוצרה הפרדה בין "אזרחי הרייך

זכות  שיהודי )להבדיל ממישלינג( לא יכול להיות אזרח הרייך, ולכן לא מגיעות לו זכויות פוליטיות, ובהן

הצבעה ואפשרות כהונה במשרות ציבוריות. הוא גם אינו זכאי להגנה משפטית. לחוק זה נלוותה תקנה 

 :חשובה שהגדירה מיהו יהודי

יהודי הוא מי שמוצאו לפחות משלושה סבים יהודים )כאשר סב יהודי הוא סב אשר השתייך לקהילה 

 :רק למישלינג, אלא אם הדתית היהודית(. אדם שאחד או שניים מסביו יהודים נחשב

נולד כתוצאה  נשוי ליהודי, או הוא משתייך לקהילה הדתית היהודית, או :יש לו שני סבים יהודיים, וגם

-או יותר סבי 2סבים יהודים ועוד  2מיחסים עם יהודי, בין אם במסגרת נישואין ובין אם לא )כך שיש לו 

 רבא יהודים(

)חוק הגנת הדם( אסר על נישואים בין יהודים לבין גרמנים, ואף  החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני

ביטל נישואים קיימים; נאסר קיום יחסי מין עם יהודים; נאסר על היהודים להעסיק עוזרות בית אריות 

( ופועלים גרמנים, כדי למנוע את עליונות היהודים על הגרמנים וקיום יחסים עם 45)מתחת לגיל 

ביא לילודה(; נאסר על היהודים להניף את דגל גרמניה ודגל המפלגה הנאצית או המועסקים )שעלולים לה

 .לעשות שימוש בצבעיו, כדי שלא לטמאו, אבל הותר להם להציג סמלים יהודיים כמו מגן דוד

אושרה בחוק אפליה במספר תחומים כנגד יהודים. לדוגמה, איסור ישיבה בספסלים ציבוריים, איסור 

וריים שונים, הגבלות על למידה באוניברסיטאות, הגבלה על עבודת אנשי סגל כניסה למתחמים ציב

יהודים באוניברסיטאות ועל עבודת רופאים יהודים בבתי חולים גרמניים, איסור על החזקת כלבים וחיות 

 מחמד אחרות על ידי יהודים, ועוד.
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 -הסכם ריבנטרופ מולוטוב
הגרמני יואכים פון ריבנטרופ ושר החוץ הסובייטי, ויאצ'סלב מולוטוב, שנחתם בין שר החוץ זה היה הסכם 

התקפה -, לתקופה של עשר שנים. ההסכם היה הסכם אי1939באוגוסט  23-ערב מלחמת העולם השנייה, ב

בין ברית המועצות לגרמניה, ובחלקו החסוי קבע את חלוקתה של פולין בין שתי המדינות. ההסכם הופר 

 עת החל מבצע ברברוסה. 1941ביוני  22-נאצית בעל ידי גרמניה ה

 

 המניעים להסכם:

גרמניה חששה מתגובת ברית המועצות לפלישה לפולין ולכן כדי לוודא שהפלישה לא תיראה כהכרזת 

מלחמה נגד ברית המועצות, גרמניה רצתה בהסכם עמה, כמו כן היטלר רצה למנוע מלחמה בשתי חזיתות 

זאת, הוא שיער )וצדק( שהסכם עם ברית המועצות יחליש את ערנותה, ובמקרה כשיתקוף את המערב. עם 

של סכסוך עמה, פולין תהווה שיפור עמדות אסטרטגי כלפיה. כמו כן גרמניה תוכל לנצל את אוצרות הטבע 

של פולין, לחיזוק המשק והצבא שלה כחלק מהאידאולוגיה של מרחב מחיה. בנוסף לכך היטלר רצה למנוע 

 .המערב וברית המועצות נגדו הסכם של

ברית המועצות רצתה את הרחקת הצבא הגרמני ממנה. הצבא האדום לא היה מוכן למלחמה עקב 

הטיהורים הגדולים שערך סטלין. מעבר לחוסר המוכנות הצבאי, סטלין, שחזה באוזלת ידו של המערב 

ברית המועצות למערב עקב בצ'כוסלובקיה, לא סמך על עזרת המערב. בכלל שררו יחסים רעועים בין 

החשש של מנהיגי המערב מהקומוניזם. שיקול נוסף היה השלטת הקומוניזם באזורי השפעה שיקבל 

 ליטובסק.-וברצון למחוק את חרפת הסכם ברסט

 

 תוכן ההסכם:

 23-לאחר מספר פגישות בין דיפלומטים של המדינות נפגשו שרי החוץ במוסקבה וחתמו על ההסכם ב

 .1939באוגוסט 

 :הסכם גלוי

 התקפה הדדית-אי .1

במקרה של מלחמה של אחת מהן עם מדינה שלישית, המדינה השנייה לא תגיש סיוע למדינה  .2

 .השלישית

 .אף מדינה לא תצטרף לברית מדינית או צבאית נגד המדינה השנייה .3

 

 :הסכם חסוי

רית חלוקת אזורי ההשפעה במזרח אירופה: פינלנד לטביה ואסטוניה יהיו תחת השפעת ב .1

המועצות בעוד שליטא תהיה תחת השפעה גרמנית. בהמשך הוסכם שגם ליטא תעבור לשליטת 

 .ברית המועצות )ראו כיבוש המדינות הבלטיות(

 .אם תפרוץ מלחמה פולין תחולק ביניהן .2

 .אזור בסרביה )ששייך לרומניה( יעבור להשפעת ברית המועצות .3

 

כל הקומוניסטים הגרמנים והאוסטרים, שהוחזקו  לאחר החתימה על ההסכם, העניק סטלין להיטלר את

 במחנות סוביטיים לידי הגסטאפו
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 -מבצע ברברוסה
מבצע ברברוסה הוא שם הקוד שניתן לתוכנית המבצעים, שהוכנה על ידי המטה הכללי של הצבא הגרמני, 

ידי צבאות גרמניה הנאצית ובעלות בריתה במלחמת למלחמה נגד ברית המועצות ולכיבוש שטחה על 

העולם השנייה. מטרת המבצע הייתה להכניע את ברית המועצות באמצעות השמדת כוחות הצבא האדום, 

כיבוש מרכזי השלטון של ברית המועצות, והשתלטות על משאביה הכלכליים והתעשייתיים. תוכנית 

ך כארבעה חודשים בלבד, לפני כניסת החורף של שנת המבצע קבעה שיש להשיג יעדים שאפתניים אלו תו

 , באמצעות שורת מבצעי בזק צבאיים.1941

פלשו כארבעה מיליון חיילים של מדינות הציר, במסגרת שלוש קבוצות ארמיות, לתחומי  1941ביוני  22-ב

צבאי ברית המועצות ללא כל התרעה מוקדמת, בהתאם לתוכנית "מבצע ברברוסה", ובכך פתחו בעימות 

(. המתקפה 1941-1945קשה וממושך בין ברית המועצות למדינות הציר, שארך כמעט ארבע שנים )

הגרמנית הפתיעה לחלוטין את הנהגת ברית המועצות ואת הצבא האדום, ובמהלך החודשים הראשונים 

רת שלה, הצליח הצבא הגרמני להשתלט על חלקים גדולים משטח ברית המועצות האירופאית ולהנחיל שו

תבוסות קשות לצבא הסובייטי. אולם אף על פי כן, מבצע ברברוסה נכשל בהשגת יעדו העיקרי, הכנעת 

 ברית המועצות.

מולוטוב ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, היה תוצאה של שותפות אינטרסים זמנית בין -הסכם ריבנטרופ

וסטלין. סטלין חשש מעוצמתו של ברית המועצות וגרמניה הנאצית, אך לא יצר יחסי אמון בין היטלר 

 1940הצבא הגרמני, חשש שגבר בעקבות המהירות הרבה בה כבשו הנאצים את מערב אירופה בקיץ 

)סטלין קיווה שהמלחמה נגד צרפת ובריטניה תארך זמן רב ותשחוק את הצבא הגרמני(. בנוסף, לברית 

צית על כל המדינות באזור זה המועצות היו אינטרסים באזור הבלקן, וההשתלטות של גרמניה הנא

)באמצעות בריתות מדיניות או כוח צבאי( הטרידה מאוד את סטלין. היטלר מצידו חשש משאיפות 

, סיפחה 1940ההתפשטות של ברית המועצות, לאחר שזו השתלטה על שטחים בדרום פינלנד במרץ 

. לכך יש להוסיף 1940קיץ לשטחה את המדינות הבלטיות, וכבשה את בוקובינה ובסרביה מידי רומניה ב

ונחיתות הגזע הסלאבי לפי תורת הגזע  את השינאה האידאולוגית העמוקה שחש היטלר כלפי הקומוניזם

 הנאצית.

                                                     תכנית הפלישה הגרמנית:
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 1941דצמבר  - 1941יוני התקדמות הגרמנים בחזית המזרחית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 -קראסנה
 הוא כפר במחוז מינסק שבבלארוס, על גדת נהר אושה, בו התקיימה עד השואה קהילה יהודית.

הפכה  16-הוענקו לו זכויות עיר. בתחילת המאה ה 1486, ובשנת 15-היישוב נזכר לראשונה במאה ה

 בכפר הונהגה מדיניות קפיטליסטית.  .העיירה לבירת מחוז

נחתם בין )נכללה העיירה בתחום האימפריה הרוסית, ובהתאם להסכם ריגה  1793בחלוקת פולין בשנת 

 1921משנת ( וסיים את המלחמה הפולנית סובייטית 1921במרץ  18-פולין, רוסיה ואוקראינה בריגה ב

מולוטוב, קראסנה נכללה -תימת הסכם ריבנטרופכתוצאה מח נכללה בתחום הרפובליקה הפולנית השנייה.

 , עת היה בשליטת ברית המועצות, הושב היישוב למעמד כפרי.1954בשנת  בשטח ברית  המועצות.

יהודים, והתקיימה בו פעילות  320-יהודים. בין מלחמות העולם התגוררו בו כ 573נמנו ביישוב  1897בשנת 

תוך קיום בית ספר עברי. פעילות זו נאסרה עם כיבוש האזור של המפלגות הציוניות ושל אגודת ישראל, 

 .1939בידי הסובייטים בספטמבר 

, תחילת מבצע ברברוסה, נכבש היישוב בידי הגרמנים, ועד מהרה הוטלו על יהודיו גזירות 1941בסוף יוני 

רוכזו  1941סט שונות, ובהן חובת ענידת טלאי צהוב, הגבלות תנועה וגיוס לעבודות כפייה. בתחילת אוגו

אלפים מיהודי הסביבה. בשל הצפיפות  1942יהודי היישוב בגטו מגודר שהוקם בו, אליו הועברו באביב 

הצליחו להימלט  1942הרבה, שוכנו כמה אלפים מיהודי הגטו במחנה עבודה שהוקם מחוץ ליישוב. בקיץ 

 .סביבהיהודים, אשר הצטרפו ליחידות פרטיזנים ביערות ה 30-מהגטו ומהמחנה כ

 חיים.בעודם , ושרפו אותם אסםריכזו הגרמנים את כל יושבי הגטו ב 1943במרץ 
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 הפרטיזנים

 
סדיר )קבוצות קטנות, זריזות וגמישות( שפועל נגד כוחות כיבוש. -פרטיזן הוא כינוי ללוחם בצבא לא

הכיבוש הנאצי באירופה בתקופת מלחמת העולם  הכינוי מתייחס בדרך כלל ללוחמים בתנועות מחתרת נגד

 .השנייה

הפרטיזנים פעלו כיחידות קטנות שהסתתרו ביערות ובהרים פרטיזנים חמושים בדרך כלל בנשק קל בלבד. 

אשר נכבשו על ידי הגרמנים, ויצאו לפגוע בנקודות תורפה של הגרמנים באזורים הכפריים. דרכי פעולתם 

באמצעי התקשורת של הגרמנים )עמודי טלגרף וחוטי טלגרף(, חבלה באספקת של הפרטיזנים כללו פגיעה 

המים והחשמל, פיצוץ גשרים, כבישים ומסילות ברזל, פגיעה ברכבות שהובילו חיילים גרמנים במטרה 

הפרטיזנים פועלים בדרך כלל מתוך האוכלוסייה  לשבש את תנועתם והתנפלות על הגרמנים על ידי מארב.

 מיתרונם מתבטא בהיכרותם את האזור ויכולתם לפעול בתמיכת האוכלוסייה המקומית.האזרחית וחלק 

במהלך מלחמת העולם השנייה התקבע המינוח הנוכחי של פרטיזנים. כוחות פרטיזנים פעלו במזרח 

יהודים. דוגמה בולטת ליעילות הפרטיזנים -ובמערב אירופה, והיו ביניהם קבוצות של יהודים ושל לא

ד כוחות גרמניה הנאצית הייתה בחזית אירופה המזרחית. פרטיזנים סובייטים, בעיקר בפעילות נג

קרא סטלין ללוחמי הצבא האדום  1941ביולי  3-בבלארוס הצליחו לפגוע בפעילות הגרמנית באזור. ב

שנותרו מאחורי הקווים, כמו גם לאזרחים באזורים שנכבשו על ידי הגרמנים, לבצע פעולות כפרטיזנים. 

ת המועצות השתמשה בכוחות הפרטיזנים על מנת לבסס מחדש את סמכותה באזורים שנכבשו על ידי ברי

הגרמנים ולאחר שנהדפו הכוחות הגרמנים, שולבו לעיתים קרובות הפרטיזנים הנאמנים למוסקבה בצבא 

 האדום.

יטל את "צו פרסם וילהלם קי 1941במאי  14-פעילות הפרטיזנים הצליחה לשבש ולהטריד את הגרמנים. ב

צבאה של גרמניה הנאצית )לפשעי המלחמה של הוורמאכט  לגיטימציההשיפוט הצבאי", אשר נתן 

תחת נגד האוכלוסייה האזרחית בארצות הכיבוש, ( בראשות אדולף היטלר, יושב ראש המפלגה הנאצית

טבח מעשי  SSשל לוחמה בפרטיזנים. במסגרת זו, ביצעו הן כוחות ורמאכט והן כוחות  הכיסוי

באוכלוסייה האזרחית. על פי הוראותיו של קייטל, יש "לחסל ללא רחמים" את ההתנגדות האזרחית 

ולהשתמש ב"אמצעים קיצוניים עד השמדתם". הצו היה מנוגד לחוקי המלחמה ואיפשר לגרמנים לנהל 

 "קרב השמדה" תחת כסות של לוחמה בפרטיזנים. חיילים גרמנים שוחררו מאחריות אישית לפשעים

 שביצעו. משמעות הפקודה "לעקור מן השורש" את העומד נגד הוורמאכט כללה גם רצח יהודים.
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 הקומוניזם

 
חברתית בה כל מוצרי ההון )ובפרט, אמצעי -קֹומּוִניְזם היא שיטה כלכלית

הייצור( נמצאים בבעלות משותפת, תוך שמירה על שוויון כלכלי וחברתי. 

בזכות פרסום המניפסט הקומוניסטי מאת קרל מרקס  מונח זה הפך לנפוץ

ופרידריך אנגלס שם תואר הקומוניזם כשלב הבא בהתפתחות החברה 

האנושית ובו יפתרו מצוקות האדם והחברה אשר נגרמו לטענתם על ידי 

 השיטה הקפיטליסטית.

הפך הקומוניזם לאידאולוגיה פוליטית ויושם כשיטת ממשל  20-במאה ה

מדינות, כאשר הבולטת שבהן היא ברית המועצות. כל במספר רב של 

 המדינות בהן הקומוניזם יושם היו בפועל דיקטטורות.

הקומוניזם בגרסתו הבולשביקית היה שאיפתו של המשטר הסוציאליסטי אשר הונהג ברוסיה במהפכה 

ה הפכו עד להתפרקות ברית המועצות בשנות התשעים. לאחר מלחמת העולם השניי 1917שבוצעה בשנת 

 גם מדינות מזרח אירופה לקומוניסטיות, כולן, למעט יוגוסלביה, בכפייה של שלטונות ברית המועצות. 

הדרך לאוטופיה הקומוניסטית עוברת דרך משטר  -)אשר הונהג בברית המועצות( קומוניזם על פי מרקס

ש בבעלות כלל הנקרא סוציאליזם. במשטר זה, מולאמים בכפייה כל אמצעי הייצור והפיכתם לרכו

הציבור. בדרך כלל מדובר במהפיכה שנעשית באלימות, כיוון שאנשים פרטיים אינם נוטים לוותר על 

רכושם ואמצעי הייצור בהסכמה. שיטה זו אינה שונה באופן מהותי מהשיטה הקפיטליסטית המושתתת 

דיקטטורה של על רכוש פרטי, אלא הופכת את המדינה למעסיק היחיד. משטר זה מכונה בפי מרקס 

משטר בו מעמד הפועלים הוא השליט בהון ובאמצעי הייצור. הדבר נעשה באמצעות  –הפרולטריון, כלומר 

מרקס  –שליחה של נציגים של העובדים. )"דיקטטורה של הפרולטריון" אינה בהכרח דיקטטורה פוליטית 

יבורית על אמצעי הייצור קרא גם לדמוקרטיה הבורגנית "דיקטטורה של הבורגנות"(. בנוסף לבעלות צ

קיים מרכיב של כלכלה מתוכננת שבו משובצים האזרחים למקצועות שונים לפי הצרכים של המדינה, ובו 

נקבעים מלמעלה על ידי פקידי השלטון מכסות ייצור לעובדים השונים. במשטר הקומוניסטי שבו המדינה 

שנוטלת לעצמה סמכויות רבות בניהול  מנהלת את הכלכלה באופן ריכוזי נגזר גם ממשלה חזקה וגדולה

 המדינה, ובדרך כלל פוגעת בחירויות הפרט.
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 קפיטליזם
 
הוא מונח מתחום מדעי החברה שנוצר בתחילת המאה העשרים לתיאור שיטה כלכלית  פיטליזםק

 .וחברתית שהתפתחה באירופה בין המאה השש עשרה למאה התשע עשרה

שיטה כלכלית חברתית שבה אמצעי הייצור, השיווק והחליפין נמצאים בבעלות פרטית. בשיטה זו  זו

מופקדת כלכלת המדינה )רובה או כולה( בידי גורמים פרטיים ולא בידי המדינה, לכן היא מסתמכת על 

 .כוחות השוק החופשי

לנצל את רכושם ולהשקיע אותו הקפיטליזם מושתת על עקרון היוזמה החופשית, לפיו בעלי ההון חופשיים 

כדי להפיק ממנו רווח בתנאים תחרותיים. התפיסה הקפיטליסטית מעודדת תחרות חופשית וצבירת הון, 

 .ודוגלת בצמצום התערבותה של המדינה בחיי הכלכלה

הקפיטליזם שונה מהסוציאליזם בכך שבמקום לחתור לשוויון בין האזרחים הוא שואף דווקא לתחרות 

ביניהם ולפיתוח היוזמה האישית. הקפיטליזם בעידן המודרני מערער כל הזמן על מעמד  מקסימאלית

עשירים מאוד מול עניים מאוד. למעשה,  -הביניים וחותר נגדו כדי ליצור חברה בפערי מעמדות 

הקפיטליזם מנסה לדחוף את מעמד הביניים להישגים גדולים יותר ולהאיץ תהליכים שיהפכו את מעמד 

 למעמד עשיר.הביניים 

 לכן, הקפיטליזם מנוגד לערכי הקומוניזם. 
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 תורת הגזע
לגזעים המקיימים סדר )כביכול על בסיס מדעי( תורת הגזע היא תאוריה המקטלגת את המין האנושי 

 היררכי, כך שחלק מהגזעים עליונים ביחס לאחרים.

עלייתה של המפלגה הנאצית. את הביסוס התאורטי העניקו תורת הגזע זכתה לגיבוש, פיתוח וקידום עם 

לתורה אדולף היטלר, בספרו מיין קאמפף ו"האידאולוג" של המפלגה הנאצית אלפרד רוזנברג, בספרו 

". על אף ששניהם לא היו אנשי מדע, כי אם "הוגים", ושספריהם היו רחוקים 20-"המיתוס של המאה ה

דרך חשיבה שניתן לזהותה עם עקרונות מסוימים, המזוהים עם  מליצור בסיס תאורטי מגובש, נוצרה

המונח "תורת הגזע". על פי הגותם, בני האדם נמצאים במצב של מלחמת תמיד בין הגזעים השונים, 

מאבק שבסופו ינצח הגזע החזק והמשובח בעוד שהגזעים הנחותים יושמדו וייעלמו מהעולם )מה שנקרא 

 ציזם חילק את הגזעים השונים על פי פירמידה:"תהליך הברירה הטבעית"(. הנא

הגזע הארי הוא הגזע העליון והמשובח ביותר. מדובר בעיקר בעמים של מערב אירופה  -הגזע הארי -

 .ובעיקרם גרמניה ואוסטריה הנחשבים לארים הטהורים והנעלים ביותר

שמסוגל לייצר תרבות יש הגזע הארי נחשב לגזע העליון ביותר מכיוון שהוא גזע יוצר תרבות, גזע 

לפי היטלר, כל התרבות האנושית, האמנות, המדע והטכנולוגיה הם למעשה  מאין ולקיים אותה.

פרי יצירתם של הארים. הם שייסדו ופיתחו את התרבות האנושית. לבני הגזע הארי יש תכונות 

לה שצריכים לשלוט עליונות, הן מבחינה שכלית, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גופנית ולכן הם א

 בכל הגזעים האחרים.

הגזע הסלאבי הוא הגזע שמאכלס בעיקר את מזרח אירופה )אוקראינה, רוסיה,  -הגזע הסלאבי -

אין הם תורמים לתרבות האנושית, אלא רק מחקים את פולין וכו'( והוא נחשב לגזע נחות יותר. 

הגזע  –ט על ידי הגזע העליון תרבותם ואת יצירתם של "יוצרי התרבות" ולכן הם צריכים להישל

 הארי.

מדובר בגזעים בעלי מעמד נחות שלא זכאים להתקיים בחברה ארית טהורה  -הגזעים הנחותים  -

 .שחורים, צוענים, אסיאתים וכדומה -ותקינה 

גזע והוא נחשב -הגזע השמי )קרי היהודים( הוא היחיד שנמצא תחת ההגדרה של תת -הגזע השמי -

כל תכונותיהם שליליות והם  ע הארי מכיוון שהוא גזע מחריב תרבות.לאויבו הטבעי של הגז

חותרים ללא הפסקה להרוס את הסדר הגזעי הטבעי ואת התרבות האנושית כולה. כל דבר שהם 

 נוגעים בו נהרס ומתנוון והם מהווים סכנה לקיום האנושות, לכן יש להכחידם.
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 גרינהויזשמעון 
כשאנחנו ". 1961בשנת , מיילדת ותיקה בבי"ח בילינסון עליזה, , והתחתן עם 1960שמעון עלה לארץ בשנת 

 מספר שמעון.   "נוסעים העירה אין מצב שלא נפגוש תלמידים שלי או אמהות וילדים שעליזה יילדה

 

 

 

 

 

נסיה בתל אביב, הלך ללמוד הוא סיים את הגימ נולד בנו הבכור של שמעון, טל 1963שנתיים, בשנת כעבור 

שנה   20-הוא שירת במודיעין, בעל דרגה גבוהה, אבל הוא פרש כבר לפני יותר מ … בטכניון הנדסה 

לגמלאות. הוא בודק מעליות ומנופים. אשתו צילה היא עורכת דין בעירנו, מוצאה מטורקיה. יש להם בן 

 ובת.
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לא ממאיר,  –גידול במוח  אצלו גילו 13בגיל תקווה, ו , למד בתיכון "אחד העם" בפתח1966נולד בשנת גיל 

הוא הצליח לסיים את . שנה במחלה. הוא עבר ניתוחים בקנדה ובישראל  20נלחם הוא אלא תוקפני. 

ברמה " טק-היי"לימודיו בבית הספר  ובאוניברסיטה. הוא הבין מאוד במחשבים: הוא פתח חברת 

חברה זו .  2000גיל נפטר בשנת עדיין נתן הוראות לעובדים. בינלאומית עם חבריו. ביומו האחרון הוא 

 קיימת עד עצם היום הזה.

 

 

 

מספק “, פנסוניק“, מהנדס אלקטרוניקה, בוגר אוניברסיטת תל אביב, עובד בחברת1971בני ניר, יליד 

 השומר, אביה ממרוקו,-ציוד מחשבים לארגונים גדולים. אשתו ענבל היא רופאה, עובדת במרפאת תל

 לאמה שורשים בהונגריה. יש להם גם בן ובת. משפחתם גרה בגבעתיים.
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ליזה ילדה אותה במרפאה שלה. ע, ו1973בשנת  הבת נורית נולדה בדיוק במלחמת יום כיפור

מה, גם את הגעת "התקופה הייתה מדאיגה, הם ציפו שיהיו פצועים רבים. האחות הבכירה שואלת: 

בעלה של “. אני אעשה הכל בעצמי“עונה:  –שהיא עצמה מיילדת  –והאישה “, עכשיו על הראש שלי?

 הוא עופר בר, אבותיו הגיעו גם הם ממדינות שונות )רומניה, מרוקו(. יש להם שלושה ילדים.  נורית

 

 

 

 –במצעד החיים הראשון בפולין. לפני מספר שנים, נבחר להדליק משואה ביום השואה  שמעון השתתף

אותו שר החינוך  והעניק, ומסר ל-הנשיא“. מפעל חיים“קיבל את הפרס  2017בשנת . וגם יםבירושל

 זו הפעם הראשונה שפרס כזה הוענק למורה. נפתלי בנט. 
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ועדיין מלמד מתמטיקה. בגילו המופלג  98עשיר, בן  קשה להאמין ששמעון גרינהויז, עם סיפור חיים כזה

ומלמד בו בדיוק כפי שלימד כשרק התחיל שבפתח תקווה פעמים בשבוע לתיכון עמל ב'  חמשהוא מגיע 

. "כשעליתי לארץ ישראל זה עוד לא היה עמל ב' כי היה רק תיכון עמל אחד", אומר 1960בשנת  - ללמד 

חודשים באולפן קלטתי את העניין והתחלתי ללמד. עליתי  5ואחרי גרינהויז. "באתי בלי שפה בכלל 

  ."בפברואר ובספטמבר כבר הייתי מורה

תלמידים עברו אצלו ועם חלקם הוא עדיין בקשר. הוא לימד גם  25,000שנים,  60-הוא מלמד כבר כ

-סוף שנות ה בתיכונים אחרים בפתח תקוה כמו גולדה ואחד העם. הוא אפילו היה המנהל של עמל ב' עד

וכשיצא לפנסיה וסיים לנהל אותו, בית תלמידים,  300כשהגיע לבית הספר היו בו  ., כשיצא לגמלאות90

  תלמידים.  1500-הספר מנה כ

גדל לנו נוער יותר טוב מאי פעם. הוא לא פחות מוסרי מפעם והוא רק שמעון הוא מאמין גדול בנוער "

י רואה את הנוער דרך עדשות ורודות, אבל אני דווקא חושב משתבח עם הזמן. תמיד מאשימים אותי שאנ

  ." שאני רואה את המציאות

פני אלף אנשים בטכניון ואלף חיילים בעדות  הוא נתןנבחר כל שנה לתת עדות במספר מקומות.  שמעון

אנשים ואיפה שרק  15נותן עדויות בסלונים עם  שמעוןבבית ספר של חיל האוויר בעיר הבה"דים. 

 ו.מזמינים אות

גרינהויז שמח ואופטימי לגבי עתיד המדינה והנוער. הניצחון שלו על השואה בא לידי ביטוי בחינוך הדור 

הצעיר של פתח תקוה למען עתיד המדינה. "אני לפעמים רואה תוכניות טלויזיה על השואה ועל מה שקרה 

ונה שלי היא שהם ממש מגזימים וזה לא היה ככה. רק אחר כך אני נזכר ואומר שם והמחשבה הראש

 לעצמי שזה היה הרבה יותר גרוע ואסור לשכוח".
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 הניה ומנדל, אחיו ואחותו של שמעון
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רוזה ויקותיאל, הוריו של שמעון

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 שמעון כיוםמשפחתו המורחבת של 
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 מיכל הלפרין -רפלקציה
 

את עבודתי עשיתי ביחד עם קרול וויצמן ויערה פישמן. האדם אותו בחרנו לראיין הוא שמעון גרינהויז. 

ממחלת הסרטן. כיתתנו עשתה  2000לשמעון גרינהויז יש בן שלמד בבית ספרנו "אחד העם" ונפטר בשנת 

 60את שמעון גרינהויז, ניצול שואה אשר מלמד מתמטיקה במשך  טקס זיכרון לבנו של שמעון ושם פגשנו

שנה בתיכון עמל ב'. שמעון גרינהויז הוא אדם מעורר השראה, הוא תיעל את כל העצב, הקושי והטראומות 

שחווה בשואה, לדברים טובים, כמו חינוך הנוער ויקדומו, ואני חושבת שהתמזל מזלי לפגוש אדם מדהים 

 .כמוהו

יצרנו קשר עם שמעון גרינהויז, נפגשנו איתו וראיינו אותו. את כל הראיון תיעדנו במצלמה. שמעון אני וקרול 

סיפר לנו את סיפור חייו, על כל הטראומות והקשיים שהוא חווה במהלך התקופה. לפני הראיון תיארתי 

עבורי במהלך לעצמי שנשמע סיפורים קשים ועצובים אך לא תיארתי לעצמי עד כמה, היו רגע מאוד קשה 

, והוציאו להורג 1943הראיון בו בכיתי, זה היה כאשר שמעון סיפר לנו שהחיילים הנאצים פרצו לגטו במרץ 

את כל אנשי הגטו, ביניהם היו גם אחיו ואחותו של שמעון, הניה ומנדל, הנאצים רצחו את היהודים בגטו 

בעודם חיים. בנוסף, שמעון סיפר בדרך אכזרית שאותה אפילו היה לי קשה לדמיין, הם שרפו אותם 

שהנאצים שיפדו את התינוקות היהודיים ועשו תחרות מי מעיף אותם יותר רחוק אל עבר הלהבות. כאשר 

שמעון סיפר זאת, אני נשברתי והתחלתי לבכות. היה לי קשה לדמיין שאנשים יכולים להיות כל כך אכזריים 

 .ולעשות פעולות כאלה

אה, הוא לא התייאש בכל התקופה הקשה והאכזרית הזו, אפילו לא לרגע אחד, שמעון הוא אדם מעורר השר

שמעון תמיד עבד קשה ולא הרים ידיים או חשב אפילו על לוותר. שמעון חזר לקראסנה ושם סיים תיכון 

שנה,  70ותואר ראשון ושני במתמטיקה ומשפטים באוניברסיטה בהצטיינות. שמעון מלמד את הנוער כבר 

 .מאמין בעונשים והטפות מוסר אלא בדוגמה אישיתוהוא אינו 

הרגע בו הכי התרגשתי בראיון היה כאשר שמעון דיבר על הנוער ועל כמה שהם מסבים לו אושר. מאז השואה 

שמעון לא מרבה להשתמש במילים: מאושר, שמח וכו'. "אני לא יודע אם מותר לי להשתמש במילה מאושר", 

תמשתי במילה הזאת, קשה לי להגיד אותה, אבל כשאני רואה את הניצוץ אומר גרינהויז. "אף פעם לא הש

 בעיניים שלכם אני יודע שהצלחתי". שמעון דיבר אל תלמידיו ועל כך שהם השמחה בחייו.    

בנוסף, בראיון שמעון גרינהויז נשאל מה הוא חושב על הנוער של היום, ובתשובתו ענה "גדל לנו נוער יותר 

לא פחות מוסרי מפעם והוא רק משתבח עם הזמן. תמיד מאשימים אותי שאני רואה את  טוב מאי פעם. הוא

הנוער דרך עדשות ורודות, אבל אני דווקא חושב שאני רואה את המציאות". שמעון מאמין גדול בנוער, 

יצד הנוער מוסיף לו אנרגיות וכוחות לגוף. התרגשתי מאוד לשמוע את צורת הדיבור של שמעון לגבי הנוער וכ

 .הוא אוהב אותם

  .גרינהויז שמח ואופטימי לגבי עתיד המדינה והנוער. ניצחון השואה שלו בא לידי ביטוי בחינוך הדור הצעיר

אני תוהה לעצמי כיצד שמעון היה מסוגל להמשיך בחייו, ולהקים משפחה. שמעון הסביר לנו שהוא לא הלך 

להתגבר על כל הטראומות והקשיים שעבר בחייו  לפסיכולוגים או לפסיכיאטרים כלל, הוא הסביר שבכדי

הוא היה צריך למצוא את הכוחות הפנימיים שלו "בן אדם צריך למצוא את הכוחות הפנימיים שלו על מנת 

 "להתגבר על זה וצריכה להיות לו מטרה גדולה

עצמה. מבחינתי, עשיית העבודה הזאת הייתה על מנת שנוכל ללמוד מהעבר ושההיסטוריה לא תחזור על 

בנוסף, העדויות של הניצולי שואה זה עדויות שחייב לשמור לשנים הבאות, לדורות הבאים, על מנת שהשואה 

 .לעולם לא תישכח
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לדעתי, כל אחת הביעה את עצמה בצורה הטובה ביותר, אני הצלחתי להביע את עצמי ואת הידע שלי, 

  .ותרמתי במהלך כל עשיית העבודה

תיבת העבודה, במהלך העבודה נעזרנו במידע באינטרנט, בראיון ובידע האישי לאחר הראיון התחלנו את כ

 שלנו.
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כחלק מעשיית המטלה, ראיינו את שמעון גרינהויז, ניצול שואה שלמרות שחווה את זוועות השואה, עדיין 

בעיקר. שמעון הוא אדם מעורר השראה ואני מרגישה ברת מזל שזכיתי תרם כל כך הרבה למדינה, ולנוער 

 לשמוע את הסיפור שלו.

במהלך הריאיון, שמעון סיפר את סיפור חייו, סיפר על הטראומות והרגעים הבלתי נשכחים שחווה. לא 

פעם במהלך הריאיון היו רגעים שבהם התעצבתי מאוד ורציתי לפרוץ בבכי. רוב הרגעים האלו היו 

ששמעון סיפר על האובדן הרב שחווה: רצח אביו ודודו מול עינו, רצח אחותו, אחיו וסבותיו. ובנוסף, כ

כאשר סיפר על התקופה שלו עם הפרטיזנים: כשראה את שני חבריו, יאשה וסשה, נרצחים, כאשר בהה 

ל ספק, בסוס בעודו טובע בביצה, וכאשר אצבעותיו נדקרו מהרסיסים ונכרתו בסופו של דבר. אין כ

שהדברים הנוראיים שסיפר עצבו אותי מאוד, אך גם הוא הצליח לעורר בי השראה ולרגש אותי: אחרי 

מלחמת העולם השנייה, כשחזר לקראסנה, עיר מולדתו, חזר ללמוד בבית הספר, וסיים תיכון ותואר 

שנה הוא  70כבר ראשון ושני באוניברסיטה בהצטיינות. הוא התחיל לעבוד כמורה, ולא הפסיק עד היום. 

מלמד ומחנך את הנוער, מעורר בו השראה ומשמש לו לדוגמה אישית נפלאה. הוא הקים משפחה בארץ 

ופעל באופן מתמיד ובלתי פוסק למען הנוער. בנוסף, לאחר מות בנו, הרגע שהוא תיאר כרגע הכי משמעותי 

 מען הנוער.וטראומתי בחיים שלו, אפילו יותר מהשואה, הוא המשיך לתרום ולפעול ל

המשפט הראשון שאמר לנו בתחילת הריאיון ריגש אותי מאוד וגרם לי להבין את המטרה של הריאיון 

 12-14. זאת אומרת, בגיל 12-14מנקודת המבט שלי: "שמי גרינהויז שמעון. אני ניצול שואה ופרטיזן בגיל 

אני מספר לכם בשם אלה  לא הייתי מומחה לספר ולא למחברות ולא לעטים, אלא לחומרי נפץ ולנשק.

שחיים ובשם אלה שמתו בשואה. בשם אלה שנרצחו ובשם אלה שניצלו. בשם אלה שנולדו ובשם אלה 

שיכלו להיוולד אבל לא נולדו כי הוריהם האפשריים נרצחו. בשם העוברים בבטנם של האימהות שנרצחו 

 יחד עם האימהות."

מי איך בן אדם, שראה וחווה את הדברים ששמעון במשך מרבית הריאיון ועד עכשיו, אני שואלת את עצ

חווה בחייו, בתקופת השואה ואחריה, יכול להתמודד עם השדים הפנימיים שלו כל יום ולהמשיך להיות 

 הבן האדם המדהים שהוא. 

מבחינתי, המטרה של עשיית העבודה הזאת הייתה ללמוד מן העבר בשביל עתיד טוב יותר. לדעתי, חשוב 

ת העדויות של ניצולי השואה המעטים שנותרו, על מנת שנוכל ללמוד מהם, לזכור אותם מאוד לשמוע א

ולעולם לא לשכוח. בנוסף, הריאיון עם שמעון עורר בי השראה, ולמדתי ממנו לקח חשוב: גם כשקשה 

 ונראה שאין תקווה, לא לוותר, להמשיך להילחם, כל יום בעיתו.

 

לאחר הריאיון, העברנו את דבריו של שמעון לכתב והוספנו מידע  כולנו עבדנו יחד בצוות בשיתוף פעולה.

ממקורות המידע באינטרנט. אני מרגישה שכל אחת תרמה את חלקה בעבודה, ושהעבודה בינינו חולקה 

 באופן שווה.

לדעתי, באתי לידי ביטוי בצורה מאוד טובה בעבודה, תרמתי מהידע הקודם שלי ועזרתי בכל מה שהייתי 

 ר בו.יכולה לעזו
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כך ראיתי את כל ומיכל וקרול צילמו את הראיון  אך עם שמעון גרינהויז אני לא נכחתי במהלך הראיון

 הראיון. כאשר צפיתי בראיון העציב אותי לשמוע את הסיפורים ששמעון סיפר על כל מה שהוא עבר.

העדות ששמעון נתן לנו עזרה לי להבין בצורה ברורה יותר את כל הדברים הנוראים אשר קרו בשואה, 

דברים שאיש לא האמין שיכולים לקרות. הסיפורים ששמעון סיפר זיעזעו אותי נורא, קשה להאמין 

שהסיפורים המזעזעים האלה אכן קרו. חלק מהדברים ששמעון סיפר ידעתי בגלל שזאת לא הפעם 

ראשונה בה שמעתי על זוועות השואה, אך לשמוע סיפורים כאלה מניצול שואה זה קשה עוד יותר, ה

לשמוע את כל מה שהוא עבר. לא האמנתי שאנשים מסוגלים לחנוק תינוקת קטנה רק כדי שהיא לא 

 תשמיע קול, ושאנשים מסוגלים לקפוץ על אישה בהריון רק כדי שהתינוק לא יוולד.

הזאת כייון שרציתי להכיר לעומק סיפור אישי של בן אדם שחווה את השואה. בנוסף, עשיתי את העבודה 

 רציתי להכיר את כוחות הנפש הגדולים שהיו אצל האנשים בשואה ואצל שורדי השואה.

.       שמעון אמר בראיון שבעקבות השואה הוא לא מסוגל להגיד מילים כמו  "אין לי כוח", "אני עייף"

לכן ן למדתי שבן אדם צריך למצוא כוחות פנימיים להתגבר על קשיים ושאסור לוותר, מהראיון עם שמעו

הבנתי שאני לא יכולה להגיד שאין לי כוח לעשות דברים, אני צריכה להתגבר על הקושי והאי רצון ולעשות 

ים את הדברים שאני צריכה. בנוסף, בעקבות הראיון הבנתי כמה הדברים הכי קטנים ומובנים מאליו בחי

  שלנו היו משמעותיים בתקופת השואה, עד כמה היה קשה היה קשה לשרוד ולהשיג אוכל.

לפי דעתי, לשמעון היה מזל גדול במשך כל חייו בתקופת השואה, הוא שרד בנס כל כך הרבה דברים 

נוראיים. האישה הגוייה, גולדה, שהצילה אותו ואת אימו. וגם הקברן ששם לב ששמעון חי אחרי שהוא 

עלף, בכל מצב אחר שמעון היה יכול להיות קבור. שמעון יצא בנס כשהרסיסים של הפצצה שהתפוצצה הת

פגעו לשמעון ביד וחתכו את אצבעותיו. חברו של שמעון, סשה, מת בעקבות פצצה זאת, אך לשמעון היה 

 מזל רב והוא  נשאר בחיים.

תה, מיכל וקרול הלכו לראיין את שמעון עבדנו בעבודת צוות במהלך עשיית העבודה , כולנו תרמנו לעשיי

בלעדיי כיוון שלא יכלתי להגיע ביום ששמעון יכל שנבוא לראיין אותו, לכן הן הראו לי את סרטון צילום 

הראיון וצפיתי בו. נפגשנו פעמיים, בפעם הראשונה שנפגשנו אנחנו התחלנו לכתוב את התמליל של הראיון, 

ת החלק בראיון שלא סיימנו להקליד וכל אחת המשיכה לכתוב בבית חילקנו בין שלושתינו באופן שווה א

חלק מתמליל הראיון. בפעם השנייה שנפגשנו כתבנו את הקשר בין העדות ששמעון נתן לנו לבין החומר 

שלמדנו. כל אחת חיפשה מידע על הנושאים השונים שהיינו צריכות להסביר בעבודה וביחד חיברנו את 

 סבר והתעמקנו בכל נושא. כל אחת מאיתנו כתבה את הרפלקציה בביתה.המידע וכך כתבנו את הה
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