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דוקלה ,עיירה בגליציה המזרחית ,כיום בדרום מזרח
השעה  ,03:90הגענו לעיירה דוקלה]. [Dukla
פולין .האוכלוסייה מונה כ 2,200-נפש .העיירה נמצאת בהרי הקרפטים המזרחיים .מספר קילומטרים מדרום לה ,נמצא
מעבר ההרים של דוקלה ,אשר נמצא על הגבול הסלובקי ואשר היווה מעבר חשוב במאות השנים האחרונות .בין היתר,
ניטשו על השליטה בו ,קרבות במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה .העדות הראשונה לקיום דוקלה
היא מ 6911-במסמך שהוציא קז'ימייז' השלישי ,מלך פולין .ב 6141-נהרסה העיירה על ידי צבאו של השליט הונגריה
מתייאש הוניאדי .ב ,6442-עם חלוקת פולין עברה דוקלה לשלטון האימפריה האוסטרית .ב 6413-נכבשה על ידי
רוסיה .בשנים  6441ו 6436-כילו שריפות חלקים גדולים מהעיירה .החל מייסודה ועד לאחר מלחמת העולם השנייה,
עברה השליטה המקומית בדוקלה בין משפחות אצילים מקומיות .אחת מהעברות הבעלות על העיירה התרחשה בסוף
המאה ה ,64-אחרי שיוזף השני ,קיסר אוסטריה כפה על הבעלים ,שזסני פוטוצקי ,לשחרר יהודי מהכלא בעיר
קריסטינופול ,בטענה "כיוון שאל לאדם להיות בעל שררה על השווה לו ,על היהודי להשתחרר מהכלא" .בעקבות
הפגיעה במעמדו ,מכר פוטוצקי את אחוזותיו בגליציה ,כולל את דוקלה .לאורך כל השנים הייתה דוקלה על נתיב סחר
בין הונגריה ופולין וחלק גדול מתושביה עסקו במסחר.
הקהילה היהודית
ראשית ההתיישבות היהודית בדוקלה הייתה ב .6940-הגידול באוכלוסייה היהודית חל במאה ה .64-ב 6431-נבנתה
שם גימנסיה על ידי קרן של הברון הירש .חלק גדול מהיהודים עסקו במסחר ובמיוחד במסחר ביין .נתונים על יהדות
דוקלה:
אחוז
כלל האוכלוסין אוכלוסיה יהודית
שנה
מהאוכלוסין
29
?
6141
574
?
1765
80
2,410
3,007
1880
82
2,456
3,006
1890
79
2,539
3,213
1900
61
2,805
4,588
1910
61
2,338
3,806
1921
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם התרוששה יהדות דוקלה מבחינה כלכלית .עם קבלת העצמאות של פולין
וכתוצאה של מגמתיות שלטונית פסק המסחר ,בדוקלה ,ביין ובבשר עליו נשענה כלכלת העיירה ,ויהודיה הגיעו לפת
לחם .הדבר גבר בין השנים  1929-1931בהם שרר מיתון עמוק בפולין .באותם שנים נשענה אוכלוסיית יהודי המקום
על תמיכה מסיבית של הג'וינט האמ ריקאי ,שכלל גם מטבח שסיפק מזון לנזקקים ,עזרה רפואית ,בית יתומים ,עזרה
בהלוואות לסוחרים זעירים וקווי אשראי זולים וכד' .בתקופה זאת התפתחה תנועה ציונית בדוקלה" ,התחייה"
[הציונים הכלליים] שפתחו בדוקלה ב  6363בית ספר עברי [שלימד בעברית] ,יותר מאוחר גם ספרייה וחדרי קריאה,
חוג דרמטי לחובבים ,ומועדון חברתי .פעילות הציונים בדוקלה הייתה לצנינים בעיני היהדות הדתית ,בעיקר
החסידית ,הרב המקומי יחזקאל שרגאי ,איים ב  6321להחרים ולנדות יהודים שילכו לראות את הצגות החוג
הדרמטי ,בתגובה ההצגות משכו קהל עצום שהזדהה עם הציונים .הציונים הקימו גם אגודה לעזרה לחלוצים שעלו
לישראל .בעיירה היו מספר קנים של תנועות נוער ציוניות' :עקיבא'' ,השומר הצעיר' 'ובית"ר' .ההתנגדות של הממסד
הדתי לציונים דעכה עם הזמן כשנוכחו לדעת שיש להם ציבור תומכים גדול למדיי.
בשנות השלושים של המאה העשרים היוו היהודים  11%מכלל תושבי דוקלה ,ומכאן שבבחירות למועצת העיר היה
להם רוב ,אבל חיי השיתוף עם הנוצרים בעיירה הביא להסכם לפיו תמיד ראש העיר יהיה נוצרי וסגנו יהודי ,לדוגמא
ב  6396היה ראש העיר כומר ששמו טיפרוביץ' וסגנו היה ד"ר ד .שמולביץ' .מסתבר שהשניים ניהלו את ענייני
העיירה באופן מושלם וללא הפלייה בין הדתות השונות .דוגמא מעניינת היא שמועצת העיר הקציבה  6000זלוטי
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למוסדות חברה ותרבות יהודיים ,שחולקו בין עזרה לבתי יתומים ,למוסד 'ביקור חולים' ולבית יולדות מקומי' ,הכנסת
אורחים' ,הספרייה וכד' ,היחסים בין האוכלוסיות היו קורקטיים למדי עד פרוץ מלחמת העולם השנייה.
במלחמת העולם השנייה נספה רובם המוחלט של יהודי דוקלה בשואה .ב  4בספטמבר  6393נכנסו הגרמנים לדוקלה,
והחלו בהתעללות והשפלת יהודי העיירה ,חלקם של היהודים ברחו לחלקי גליצייה שהיו בשליטת הרוסים ,ובסוכות
אותה שנה גרשו הגרמנים את הנותרים מיהודי העיר שלא היו דרושים להם לצורך עבודות אל מעבר לנהר הסאן,
לשטחי השלטון הרוסי .תופעה שנשנתה בהרבה עיירות הייתה שחלק גדול מאותם שברחו או גורשו ,חזרו ביוזמתם
ובהתגנבות לעיירה .אחרים שנשארו בתחום השליטה הרוסית נשלחו מאוחר יותר לתוך רוסיה ובכך נצלו חייהם.
בתחילת  6312הובאו עוד יהודים מן הסביבה לעיירה ,הוקם יודנראט והיהודים רוכזו באחת השכונות לגטו סגור .ב4-
באוגוסט  6312הוקף החלק היהודי בעיירה על ידי המשטרה האוקראינית .בכיכר העיירה נערכו הסלקציות .בתחילה
הוצאו הזקנים החולים והנחים מתוך  9,100יהודי דוקלה ויהודי רימנוב הסמוכה ,שהיו במקום ,נלקחו  100אל היער
הסמוך והוצאה להורג .רוב הנותרים [למעט אותם שהיו כשירים לעבודה ורוכזו במחנה עבודה בעיירה] נשלחו למחנה
ההשמדה בלז'ץ .כ 610מיהודי דוקלה שרדו ,מאה מתוכם היו מבין האנשים ששהו בתקופת המלחמה ברוסיה.
הלכנו לראות את בית הכנסת ההרוס והמוזנח ,עצים צומחים מן הקירות ויער של צמחים בין כתליו ,ניתן להכיר את
המקומות בהם היה ארון הקודש קופות הצדקה ועזרת הנשים.

מבנה בית הכנסת שגם השכינה נטשה אותו

הכניסה להיכל התפילה שידע פעם ימים טובים יותר.

בפנים יער סמיך .אין גג
והגשמים מרווים בנדיבות
את הצמחייה שצומחת
הכנסת.
בית
מרצפת
החלונות פעורים ,הקירות
מגלים את הלבנים שמהם
הם בנויים ,הכל מתפורר
ועצים צומחים מן הקירות...
[צילם יובל בר-און]

16

חורבת בית הכנסת במלוא עליבותה

שרידי כיתוב בעברית על הקיר המתפורר "יקום" המלה הבולטת ביותר

ארון הקודש נעקר ממקומו ,מה עלה בגורל ספרי התורה?

עצים שצומחים מתוך הקירות

אנשי הקבוצה שלנו נפרדים מהקדושה הנטושה
[כל הצילומים בדף זה צולמו ע"י ישראל בר-און]
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עיירה במחוז נובי סונץ' במערב גליציה ,הדרום
השעה  66:90אנו נכנסים לעיירה גריבוב [] grybów
מזרח פולין ובקרבה לגבול הסלובקי ,בעלת אוכלוסייה של כ  62100תושבים .גריבוב נוסדה ב  ,6910ונוהלה ע"י פקידי
המלכות .רוב תושביה היו איכרים ובעלי מלאכה ,יהודיה עסקו בעיקר במסחר וחלקם כבעלי מלאכות שונות .העיר
נודעה בשל היותה ספקית של חיטה ,עץ ,פשתן ,ועורות של בעלי חיים .בסוף המאה ה 63חוברה העיר למערכת
מסילות ברזל והדבר נתן קידם מאד את כלכלתה .אין מידע מדויק מתי החלה הקהילה היהודית בגיבוב ,אך יש עדויות
שבמאה ה  64נמצאו בעיירה בתי מרזח ופונדקים בבעלות יהודית .שבמחצית המאה ה  64היו בה  16משפחות יהודיות
שהיו בעליהם של  61בתים בעיירה ,ידוע שבבעלות אחת המשפחות היה פונדק ,שתי משפחות היו בעלות מבשלת
שיכר ובירה ,כ  9משפחות עסקו בניהול חיי הדת של יהודי המקום ויתר המשפחות היו מעורבות במסחר .הקהילה
היהודית בגריבוב גדלה בהתמדה בתקופה שבין המאה ה 63למלחמת העולם השנייה ,בעיקר בריבוי טבעי .לאורך כל
התקופה התפרנסו רובם ממסחר ,לאחר מלחמת העולם הראשונה חלה הרעה נכרת במצבם הכלכלי שנבעה בעיקר
בגלל מיסוי מוגבר של השלטונות במיוחד על סוחרים יהודים ,וחרם בעל צביון אנטישמי על מסחר עם יהודים .מעט
דוגמאות לפעילויות יהודיות במקום :הקמת התאחדות סוחרים יהודית מקומית ,ומאוחר יותר ייסוד איגוד מקצועי
[גילדה] כאשר איגוד בעלי המלאכה הפולני החרים את חבריו היהודיים בשנת  .6394בשנת  6321הקימו היהודים בנק
קופרטיבי שהיו בו  601אנשים שנהנו מהלוואות זולות בהיקף של  22,446זלוטי לחברים בו .בעיירה הייתה גם "קופת
גמילת חסדים" שפעלו עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה .הייתה שם גם אגודת "ביקור חולים" לעזרת חולים ,ו"לינת
צדק" שסיפק שירותי לינה ליהודים ששהו במקום שהיה ארעית ,ב  6321הוקם שם בית מרחץ ששירת את היהודים וגם
שכניהם הנוצרים כשיום אחד בשבוע נועד לרחצה ללא תשלום למען עניי העיר וכן תוכנית שדאגה לביגוד ופרטי לבוש
עבורם .בתחום הרבני ,הייתה זיקה חזקה בין גריבוב לנובי סונץ' הסמוכה ובני רבנים מחצר סונץ' [צאנז] שימשו
ברבנות בגריבוב .מועצת הקהילה שמנתה  4אנשים נשלטה ע"י חסידי צאנז עד  ,6324ואז חל מהפך כשארבעה
'ציונים' נבחרו בעקבות מערכת שכנוע ותעמולה גדולה .בחירה זאת הייתה ביטוי נוסף של התחזקות הזרם הציוני
בגליציה שתחילתו ב  6301והמשכו בהקמת המועצה והועד הציוני ב  .6362כל המפלגות הציוניות ['הציונים' הכלליים,
'מזרחי' 'וההתאחדות'] הקימו סניפים ,כשהדומיננטית בכולם הייתה 'הנוער הציוני' מקרב הציונים הכלליים' ,כ"כ פעלו
שם תנועות כמו 'עקיבא' ושתי תנועות נשים ציוניות' :מרים' ו 'ויצו' .בגריבוב היה גם 'תלמוד תורה' ממוסד שללמדו בו
עשרות בני נוער ,היו גם מספר 'חדרים' במוסדות 'תרבות' של הציונים למדו בנים ובנות ביחד לימודי עברית ולימודי
יהדות ,והם גם ייסדו את הספרייה היחידה בעיירה ששימשה יהודים כלא יהודים .כ"כ אורגן שם חוג דרמטי וחוג
ספורט "הכוח" בשנת  .6399יהודי גריבוב והסביבה סבלו מהתנכלויות והתנפלויות על רקע אנטישמי :ב  6434הם
נגררו מהפונדקים ומבשלות השיכר שלהם ,הוכו ,נשדדו ורכושם נבזז ,המהומות שכחו ק בהתערבות כוחות צבא.
בשנת  6364שוב פרצו מהומות ,ילדי יהודים נפגעו ושוב נבזז רכוש יהודי וגם בשנים שלאחר מכן .בימים הראשונים
לפרוץ מלחמת העולם השנייה בספטמבר  ,6393רבים מתושבי גריבוב [במיוחד גברים] הצטרפו לפליטים שנדדו
למזרח ,חלקם נשארו במזרח גליציה שסופחה לרוסיה ,וחלקם חזרו לגריבוב ,שבוע לאחר פרוץ המלחמה נכנסו
הגרמנים לעיירה ,ורבים מיהודיה נתפסו ונשלחו לכוחות עבודה שעסקו בתיקון נזקי הקרבות [כבישים ,גשרים וכד']
כוחות הכיבוש הנאצים הטילו מיד הגבלות על יהודי העיירה .בסוף  6393נכפה על היהודים להקים יודנרט ,הם נדרשו
לבצע מפקד תושבים ולאחר מכן לספק מכסה קבועה של אנשים לעבודה .ככל שמצבם הורע ניסה היודנרט גם לדאוג
ליהודים בהקמת מטבח מרק חינם .בסתיו  6310היו בגריבוב  6920יהודים .ב  6316הובאו לעיירה כ  100יהודים
מהסביבה .כדי למנוע חטיפת יהודים ושליחתם למחנות עבודה גרמניים ,הציע היודנרט לגרמנים שיזום עבודה מקומית
כמו מפעל לבגדים במרץ  ,6312ואף פתח קורסים ללמד נשים שיעבדו בו .באביב  6312נדרשו היהודים שגרו
ברחובות הראשיים לעזוב את בתיהם ולעבור ולהתרכז בסמטאות העיירה ,משפחות רבות סבלו מחרפת רעב,
המשטרה הפולנית מנעה מפולנים מקומיים לעזור ליהודים .פולניה מקומית שנתפסה כשהיא מגישה אוכל ליהודים
אולצה לרקוד עם היהודים לעיני היוצאים מהתפילה בכנסייה ,יותר לא נשנו מקרים של עזרה ליהודים .החל מאפריל
 6312יש כבר מקרים של רצח ואקציות ,בתחילה איסוף עשרות יהודים והבאתם לנובי סונץ' ורציחתם בבית הקברות
שם .מאסר אנשים מקרב פועלי ציון ורציחתם ,איסוף יהודים ורציחתם לעיני היודנראט ,פניה לראש היודנרט ודרישה
שיסגיר לידי הגרמנים יהודים קומוניסטים ,כשענה להם שאין שכאלה ,אסרו אותו ואת אנשי המשטרה היהודית ורצחום
לעיני ייתר חברי היודנראט .מכן והילך כיתרו את היהודים ,חלקם נשלחו למחנות עבודה ואחרים לגטו ברבקה
[ ]Rabkaחלקם הושמו בבית הסוהר המקומי בו עונו עד מוות בידי אנשי אס .אס.
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ב  61לאוגוסט  6312הורה הגסטאפו ליהודים לעבור בתוך ארבעה ימים לגטו של נובי סונץ' הם התירו לכל נפש לקחת
יחד עמם לא יותר מ  20ק"ג של חפצים .ב  63לאוגוסט הם רכזו את כל החולים והזקנים ממול למשרדי היודנרט ,לקחו
אותם למקום ששמו גרודק [ ,]Grodekכ  1ק"מ מהעיירה ורצחו שם את כולם ,צעירים שלא רצו להיפרד מהוריהם
הצטרפו אליהם וגורלם היה זהה לשל הוריהם .כל היתר ,כולל יהודים נוספים מהסביבה כ  6100איש הועברו לגטו
בנובי סונץ'.
במרכז העיירה נמצאת כיכר העיר 'הרינק' .בכיכר כנסייה גבוהה ,ברחוב מקביל לכיכר נמצא מבנה ישן ומוזנח ,זהו בית
הכנסת של גריבוב ,ממולו בתים נמוכים צמודי קרקע.
ב  2004הייתי שם ויצא לי לראות אישה זקנה וגם את בנה .קשרנו
שיחה עם השניים ,והיה מי שתרגם עבורי את שאלותיי ואת התשובות
שקבלתי .הזקנה הסתובבה עם מחבט זבובים בידה .שאלתי אותה אם
היא זוכרת את היהודים והיא ענתה "כן ,אני זוכרת את היהודים  ...יש
יותר מדיי זבובים ...אתה מבין ,זבובים מביאים מחלות "...שאלתי
איפה הם היהודים? והיא ענתה "איפה היהודים? ...נסעו ברכבות...
לא אמרו לאן ...מאז ומתמיד אני כאן "...הבית שאתם גרים בו היה
תמיד שלכם? שאלתי ,כאן התערב בנה [גבר אף הוא לא צעיר ,שחלק
מהשיניים שלו נשרו] "בעל הבית היהודי נתן לי את הבית והבטיח
שנוכל לגור כאן כל חיינו ,אתה שואל מתי זה קרה? ...לא זוכר בדיוק...
אולי אתמול ...אתה מבין? יותר מדיי וודקה "...שאלתי אותם היכן
היה בית הכנסת היהודי[ ,הבית שבו הם גרים ממש מולו] והוא ענה" :שם ,אני חושב ,שם היה בית הכנסת ,בחג,
'קריסמס' כך מספרת אימא ,באו מליון יהודים להתפלל בו"...
[תמונות האם והבן צולמו באותו מקום ב  2004ע"י ישראל בר-און]

"כן ,אני זוכרת את היהודים  ...יש יותר מדיי זבובים ...אתה מבין ,זבובים מביאים מחלות ...איפה היהודים? ...נסעו
ברכבות ...לא אמרו לאן" ...
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"בעל הבית היהודי נתן לי את
הבית והבטיח שנוכל לגור כאן כל
חיינו"...

"שם ,אני חושב ,שם היה בית הכנסת ,בחג
'קריסמס' באו מליון יהודים להתפלל בו"...

גם הפעם ראיתי את הבן ,בפיו לא נותרה אפילו שן אחת בשביל "כאב שיניים" ,אמו הלכה כבר לעולמה ,הזבובים כבר
לא מציקים לה ...ממול לביתם ניצב מבויש שלד בית הכנסת .משמים .ורק פולניה אחת זקנה ,שחצר ביתה גובל בחצר
בית הכנסת ,מופיעה תמיד בעיתוי הנכון [כשמגיע קבוצת תיירים יהודיים לראות את בית הכנסת] כדי לזעוק מרה
"שאין איש שומר על הניקיון ו 'שהעכברושים' ,שוכני בית הכנסת מזהמים את ביתה ומביאים מחלות" ...אבל בעבור
חופן דולרים מאפשרת היא למבקרים להיכנס לחצרה כדי לראות את המשכן שאין בו עוד אדם ואלוה...

בית הכנסת בגריבוב  -זה המשכן שאין בו עוד אדם ואלוה[ ...צילם יובל בר-און]
מימין :קדושה במלוא
הדרה למול קדושה
בעלבונה
משמאל' :העכברושים',
שוכני בית הכנסת
ביתי
את
מזהמים
ומביאים מחלות"...
[צילם ישראל בר-און]
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עיר מחוז בדרום מזרח פולין,
השעה  62:90לערך אנו נכנסים לתוך עיר יפה ,נובי סונץ' Nowy-Sacz
בגליציה ,כ  20ק"מ צפונית לגבול עם סלובקיה ,היא מוקפת ברכסי הרים [הקרפטים מדרום והבסקידים מייתר
הכיוונים] ,בעלת ערך היסטורי ומרכז תיירותי .יהודיה קראו לה צאנז או ניי-סאנץ ,עיירה שהייתה לה חסידות מפוארת
שהיום מרכזה בנתניה ,נתניה היא גם עיר תאומה של נובי סונץ' .העיר נוסדה ב  4בנובמבר  6232ע"י המלך הבוהמי
ונצ'סלאב השני על נתיב מסחר חשוב של אותה תקופה שקישר בין הים התיכון אל המדינות השוכנות לחופי הבלטי.
במאה ה 61הייתה ידועה כעיר יצרנית של מתכות ומוצרי צמר .שריפה שפרצה ב  6166השמידה את רובה של העיר
ובמאה ה 64התדרדרה חשיבותה .במאה ה63היא חזרה להיות עיר חשובה בעקבות סלילת מסילת ברזל ע"י
האוסטרים ,מסילה שחיברה אותה לווינה .כאמור הייתה לעיר חשיבות ליהודים בגלל שבה נוסדה במאה ה 63שושלת
חסידית שנקראה צאנז .חסידות שקדמה לחסידות מעיר לא רחוקה שנקראה בובוב .העיר נכבשה ע"י הרוסים
בתחילת מלחמת העולם הראשונה אך נסוגו ממנה בדצמבר  .6361ב  1בספטמבר  6393במהלך פלישת גרמניה
לפולין היא נכבשה ע"י גרמניה הנאצית ,ובגלל הקרבה לגבול הסלובקי הייתה באזור פעילות רבה של כוחות
ההתנגדות והמחתרת .הקהילה היהודית האזורית מנתה כ  21,000יהודים לפני מלחמת העולם השנייה שהיוו כשליש
מאוכלוסיית העיר .כ  30%מהם לא שרדו .גטו שהחזיק בתוכו כ 0 20,00איש הוקם ליד המצודה וחוסל במהלך שלושה
ימים באוגוסט  6312כשהיושבים בו הועברו למחנה ההשמדה בבלז'ץ .מעבר לנהר ,בבית הקברות היהודי הוצאו
להורג  900-100איש על כך שנתנו מחסה ליהודים .הצבא האדום נכנס לעיר ב  20לינואר  ,6311וסיום המלחמה מצא
את העיר כש  10%ממנה היה גלי הריסות וחורבות .אך גם אז היא לא ידעה מנוח כאשר ב  6314בעקבות ריאקציות
אנטי קומוניסטיות של אנשי המחוז הגלו הכובשים רבים מתושבי המקום.
בהגיענו לעיר התמקדנו בעיקר בכיכר שלה ,בית העירייה ,ברחובות היפים שמסביבה ,ניצלנו את הזמן לארוחת
צהריים בבתי הקפה והמסעדות שלה והלכנו לראות את בית הכנסת של העיירה שהיום הוא בניין שמור שבחלקו
משמש כמוזיאון המזכיר את עברו ,מובן שהמקום אינו משמש יותר כבית כנסת.

בניין העירייה שבכיכר העיר

פסל האפיפיור הפולני

רחוב בנובי סונץ'

חדר אחד המציג פרטים מעברו
מבנה בית הכנסת
ארוחת צהריים-מרק מוגש בתוך לחם
[צילומים עליונים והימני מלמטה– יובל בר-און ,השניים משמאל מלמטה צולמו ע"י ישראל בר-און]
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מטרת הגעתנו היא לבקר באתר ששימש בית ספר
השעה  61:10הקבוצה מגיעה לעיירה ראבקה []Rabka
לחניכי אס.אס .בזמן מלחמת העולם השנייה .העיירה היום היא עיירת נופש ומרפא מהמפורסמות בפולין ויש בה
מעיינות מרפא חמים מאז  .6411היא ממוקמת בין זקופנה לקרקוב במרחק כ 10-ק"מ מזאקופנה וכ 10-ק"מ מקרקוב.
בבקעה שלמרגלות הרים ומפגש נהרות ,במפקד אוכלוסין ב  2001גרו בה כ  63,000אנשים .לפני פרוץ מלחמת
העולם השנייה מנתה אוכלוסיית המקום כ  4000אנשים מתוכם כ  6100יהודים .האוכלוסייה היהודית גדלה כשמצב
היהודים בערים הגדולות הלך והחמיר וכדי לברוח מהרדיפות עברו רבים לעיירות הקטנות והיותר זניחות.
בית הספר לחניכי אס.אס .הוצאות להורג ,רצח ועינויים  -אלה היו הנושאים המרכזיים ב"קורסים" בבית הספר של ה-
אס דה (זרוע המודיעין של האס אס) ,שהוקם זמן קצר לאחר כיבוש פולין על ידי הנאצים .בית
הספר נוסד ב 20-בנובמבר של שנת  6393בבית מלון בעיירה זאקופנה .את הפיקוד קיבל קצין
ותיק בשם האנס קרוגר ,ולסגנו התמנה ווילהלם רוזנבאום ,קצין אס אס בן ( 21שלמרות שם
משפחתו  -לא היה יהודי – בתמונה משמאל) .ה"שיעורים" הראשונים  -לחיילי וקציני אס אס,
ומשתפי פעולה מקומיים כולל קצינים במשטרת פולין וקצינים אוקראינים  -התנהלו תחילה
בבית מלון סמוך ,שהוסב למפקדה של הגסטאפו .מרתף המלון שימש כחדרי חקירות ועינויים
וכבית מעצר ליהודים .על פי עדויות של ניצולי שואה ,במרתף נרצחו כ 900-יהודים ,ביניהם
נשים וילדים .בחודש יולי של שנת  6310עבר בית הספר לעיירה ראבקה ( ,Rabkaשכונתה על
ידי הנאצים  .) Bad Rabkaהנהלת בית הספר השתלטה תחילה על בית הבראה לילדים יהודים
בשם "פרנקל" ,ששימש גם כמחנה קיץ .לאחר מכן עבר בית הספר למבנה גדול יותר :בית
הספר לנערות  – Tereskaבניין בן ארבע קומות ,בצידה הצפוני של ראבקה .בסתיו של שנת  6310קודם האנס קרוגר
והועבר לקרקוב ורוזנבאום קיבל את הפיקוד על בית הספר ,והרחיב את פעילותו .ה"קורסים" לחיילים ארכו כחודש,
בעוד שהקצינים נדרשו ל"לימודים" של בין שלושה לשישה חודשים .עם סגל ה"מרצים" נמנו בכירי הצמרת הנאצית ,
ביניהם אודילו גלובוצניק ,מפקד המשטרה והאס אס במחוז לובלין .רוזנבאום יזם הקמת מבנים נוספים בשטח בית
הספר .חומרי הבנייה היו מצבות שנלקחו מבתי קברות יהודים באזור ,ושימשו גם לריצוף חזית בית הספר .את
העבודות ביצעו כ 200-יהודים ששימשו כעובדים קבועים של בית הספר .ביער הקטן שמאחורי בית הספר ייסד
רוזנבאום מטווחי ירי ,במטרה לשפר את יכולות הקליעה של ה"סטודנטים" .יהודי פולין ,שהובאו במשלוחים לבית
הספר ,שימשו כמטרות דוממות וגם כמטרות "חיות" ,כאשר נדרשו לרוץ בין מטחי היריות .על פי עדויות שנאספו אחרי
המלחמה ,בין ה"מטרות" היו גם ילדים שהובאו במיוחד ממחנה אושוויץ-בירקנאו[ .תרגולי ירי במטרות חיות נערכו גם
במחנות של ינובסקה ופלאשוב] גופות הנרצחים הושלכו לבורות בעומק
של כשלושה מטרים שנחפרו ביער .ה"סטודנטים" התאמנו בכל סוגי
הרציחות כולל בירי ,תלייה ומוות איטי בייסורי עינויים של יהודים,
בהדרכתם הצמודה של אנשי גסטאפו .רוזנבאום השתתף במרבית
העינויים והרציחות ,ועד מהרה הוצמד לו הכינוי "אימת המחנה" .אחד
מה"שיעורים" החביבים עליו היה שיסוי כלבים באסירים [ראה תמונה].
בחודש אוגוסט של שנת  6312השתתפו ה"סטודנטים" בטבח ב-
 Jordanówשבפולין :יהודי העיר רוכזו בכיכר המרכזית ,ורוזנבאום הורה
להפריד בין הגברים לבין הנשים והילדים .הגברים הוצאו להורג בבית
הקברות בעיר .הנשים והילדים נלקחו לבית הספר בראבקה ,שם נרצחו
על ידי ה"סטודנטים" .ההערכה היא שיותר מ  90מחזורים של 'אמצעי
לימוד אנושיים' שכאלה נחטפו מן האזורים הסמוכים והובאו לראבקה ,ההתעללות שקדמה לרצח בבורות גברה
במיוחד כשהגיע משלוח של יהודים דתיים אורתודוכסים ,הם הוכו והושפלו פיזית ורוחנית עד לרגע שנפלו לבורות
המוות כשהם זועקים "שמע ישראל" .כדי לכסות על מעשי הרצח הורה רוזנבאום לפקיד הרישום של העיירה ראבקה
[צ'סלב טריבוסקי] לרשום שסיבת המוות הייתה התקפי-לב .יהודים שהועסקו בבית הספר נצטוו לענוד סרט-זרוע עליו
היה מגן דוד כחול כדי שניתן יהיה לזהותם ,תושבי העיירה שבינם המשיכו לגור בבתיהם ,מנגד אותם שהובאו
ממקומות אחרים שוכנו בשלושה בתים ברחוב Slonnaהיום שם הרחוב שונה והוא [ Ulica Poniatonskiegoבדרכנו
למבנה ביה"ס צעדנו ברחוב זה] הבתים הוקפו בגדר תיל והופקדו עליהם שומרים אוקראינים .רוזנבאום ,אישית בחר
את היהודים לע בודה ,והיו שם סנדלרים ,נגרים ,ואפילו ספרים ,גם מנהלת המטבח הייתה יהודייה .כדי להקל על
עצמם את הובלת הקורבנות לבורות המוות אמרו להם שהבורות הן שוחות הגנה מהתקפות אוויר .החפירות התחילו
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בפיקוח של מספר אנשי קאפו יהודיים שהוטלה עליהם משימה זאת ,חלק מהעובדים בבורות ששרדו ,ספרו שאפילו
הגרמנים הבינו מהר ששקר זה לא משכנע ,הבורות נחפרו על פי תכנון הנדסי ולפי מידות מדויקות ,כורי החפירות היו
עוזבים את המקום ומסתתרים ביער עד שהירי נגמר ,ואז לשמע שריקת משרוקית שבו כדי לסדר את הגופות ולכסות
אותם קודם כל בסיד ואחר כך באדמה ולסיום בעשב ודשא שנשתל עליהם .את הבגדים אספו העובדים היהודיים ,הם
הובאו לבית הספר ,נוקו במכבסה שגם אותה הפעילו עובדים יהודים ,תוקנו בידי החייטים היהודים ומישהו אחר כבר
לבש אותם .לפי עדותם של שורדי עבודות החפירה ,חלקם גם הציץ וראה את תהליך הרצח ,קבוצות של אנשים הובאו
אל שפת הבורות ,הם אולצו להתפשט ואז נורו בעורפם .הזעקות היו נוראיות ,אמהות התחננו שירו בהם לפני שירו
בילדיהם ,בגדים נקרעו מעל גופן של נשים שסירבו להתפשט ,הם הועמדו או שהושיבו אותם על שולי הבורות
כשפניהם אל הבור ,לאחר הירייה נפלו או נבעטו אל תוך הבורות .המחזה היה מחריד ,גופות על גבי גופות ,כאמור
רוזנבאום פיקד והורה על כל מעשי הרצח [לא במעט מהקרבנות הוא ירה בעצמו באקדח שהיה ברשותו] ,וגם וידא
שהם נעשים לפי 'הנהלים' כשהבחין בבורות במישהו שעוד לא נפח את נשמתו ירה בו מחדש .בסוף אפריל 6312
הורה רוזנבאו ם ליודנראט לספק לו רשימת שמות של האוכלוסייה היהודית של ראבקה ,הוא כינס בתחילה את הזקנים
והמבוגרים ,ישוב ליד שולחן עבר טור היהודים לפניו ,מתרגם מהיודנראט הקריא את שם היהודי ,ורוזנבאום רשם
הערות ליד השמות מחק ב  Xאת אותם שהתכוון לטפל בהם ,לאחר מסדר שלח אותם לבתיהם .ב  20במאי הוא פקד
על היודנראט להביא לו את הקבוצה הראשונה של  11יהודים [זקנים ונכים] ,מארק גולדפינגר מספר בעדותו שהיה
בבית סבתו יחד עם אמו ,נשמעה דפיקה עזה בדלת ,סבתו נכנסה למקום מחבוא שהכינה מראש .אמו פתחה את
הדלת ,על הסף ניצבו איש  SSושוטר פולני .בידיהם הייתה רשימה והם שאלו על סבתו ארנסטין קראנץ .אמו אמרה
שהי לא בבית ,הם איימו לקחתה במקום הסבתא .הסבתא ששמעה זאת יצאה והסגירה עצמה .למחרת הכין כריך
והתכוון להביאו לסבתא בבית הספר של ה  SSבראבקה ,הוא התגנב מאחור והבחין בבור שנחפר ,שומר אוקראיני
גילה א ותו וסילק אותו מהמקום .באותו ערב היא נרצחה עם יתר חברי הקבוצה .אחותו של המעיד – שרה – הייתה
מהעובדות שעבדו בוילה של רוזנבאום ,הוא ניגש אליה והביע את צערו על כך שסבתה הייתה חייבת למות ,אבל ניחם
אותה שלפחות לא נאלצה לסבול ...לרוזנבאום לא הספיקו יהודיי ראבקה והוא דרש וקיבל תגבורת מנובי סונץ' מי
שעסק במשלוחים מנובי סונץ' לראבקה היה אף הוא רוצח לא קטן מרוזנבאום –  SSאוברשטורפירר היינריך האמן
הידוע בכך שרצח  446יהודים בעיירה סמוכה [ .]Mishana Dolneאנשי המשלוח מנובי סונץ' צוו בין היתר לחפור
ולבנות מרתף – מה שכונה הבונקר של האסירים בו כונסו אסירים ומשם נלקחו במנות קטנות להריגה בירייה בבורות
ביער .רובם של אנשי המשלוח היו בריאים ובעלי כושר עבודה ,רוזנבאום היה עובר בתוך הקבוצה ,מדי פעם ניגש
למישהו ,שואל אותו לשמו ורושם אותו ברשימת העומדים להירצח ,בחירתם הייתה אקראית בלבד ,הוא יכול היה
לבחור אסיר למוות רק בשל היותו מרכיב משקפיים ,או בגלל שמראהו היה שונה ,או כמו במקרה של הקצב ולדשטיין
שהיה יהודי בריא וחזק אך הייתה לו צלקת על פניו .אותם שנבחרו על ידו למות נשלחו לבונקר ולעת ערב הוצאו הובאו
לבורות ונורו ,אם מי מאנשי יחידת הקברנים ומסדרי הגופות לא הספיק לצאת מספיק מהר מן הבורות וקבוצת
הנידונים הבאה הגיע ,מצא הוא את מותו יחד אתם .בהמשך בעקבות מעשי אקציות בבית הקברות בעיירה נובי-טארג
[ ] Nowy Targלשם הובאו יהודים דתיים עטופי טליתות ונרצחו בקבר המונים ,נשלחו אחרים לראבקה וגורלם היה
כגורל קודמיהם .באוגוסט  6312נערך רצח המונים של יהודי יורדנאו [ ]Jordanowהפעולה תוכננה ובוצעה ע"י
רוזנבאום ,ובסיומה לבד מן הנשים והילדים לא הותירו הגרמנים בחיים אף יהודי אחד .הרצח נעשה מעל בורות הריגה
שמעליהם הושמו קורות עץ כשהיהודים נצטוו לעלות על הקורות ,נורו ונפלו לבורות .הדבר נעשה לעיני הנשים והילדים
ההמומים שאספום והעבירום לראבקה חלקם של הילדים היו תינוקות ובגילים של שנתיים עד ארבע שנים .בגמר
ההרג ,בלילה נערכה מסיבה בבית הספר לקציני  SSבראבקה לציון סיום המבצע ,אחד מהרוצחים חגג שיא אישי –
באותו יום הרג את היהודי האלף שלו .הוא רשם את המספר  6000על פקק של בקבוק בירה ותלה אותו כתליון על
צווארו .יהודי ראבקה התארגנו לאיסוף של מזון וביגוד עבור הנשים והילדים שהובאו לעיר ,אך לא חלף זמן רב עד
שהפליטים החדשים הללו הועברו לחצר בית הספר ונרצחו בדרכים המקובלות שם .מרק רוזנבאום בהמשך לעדותו
מספר שביתו היה במרחק קצר ביותר מבית הספר לקציני ה ,SSמאחורי בית הספר ביער נערכו הרציחות ,מביתו
שומע היה את היריות ,והרוח הייתה מביאה עמה את קולות הבכי והזעקות של הקרבנות .אכזריותו של רוזנבאום לא
ידעה גבולות ,בעקבות בריחת שני חיי טים יהודיים [אחים] מהמתפרה שלו החליט להתנקם באסירים ולהמית אותם
בתליה .חבלים עם עניבות חנק נקשרו לענפי עצים ,מתחתם הוצבו ארגזים וחביות ,הקרבנות הועלו עליה ,החביות
הושמטו והם נשארו תלויים עד צאת נשמתם ,ייתר האסירים נצטוו להיות נוכחים ולצפות במה שהתרחש ,אלה שלא
הכל פעל כמתוכנן ,יהודי אחד – זולברג – החבל שעליו תלו אותו נקרע והוא צנח לרצפה ,חמתו של רוזנבאום בערה בו
להשחית ,זולברג התחנן שירו בו במקום לתלותו ,רוזנבאום קילל אותו "כלב ,מי אתה שתפנה אליי?" הוא נתלה
בשנית וגם הפעם נקרע החבל וזולברג צנח לרצפה .הפעם התחנן שיתלו אותו ,בפעם השלישית החבל לא נקרע...
רוזנבאום גילה שבראבקה יש משפחה יהודית שגם שמה כשמו ,הוא אסר את האב האם ,בתם ובנם ,התעלל באב ואז
הוציא את כל הארבעה להורג בירייה .בחודש אפריל של שנת  6319הופסקו ה"לימודים" ,לאחר שנפתחה חקירה
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פנימית של האס אס בחשד לשחיתות בבית הספר .לאחר זמן מה שב בית הספר לפעול וקלט משלוחים חדשים של
יהודים מכל רחבי פולין .רוזנבאום הועבר לשרת בזלצבורג וחזר לתפקידו בראבקה בינואר  ,6311בפברואר ,עקב
התקדמות כוחות הצבא האדום ,הועבר בית הספר מפולין לבירה הגרמנית ברלין .באפריל רוזנבאום קודם לדרגת
'אונטרשטורמפירר' עם גמר המלחמה עבר להמבורג שם עבד תקופה מסוימת כסוכן ביטוח ,בלש פרטי ,ואיש מכירות,
ב  6313פתח חנות לדברי מתיקה בהמבורג והתפתח לסיטונאי מצליח ביותר בענף הממתקים .בשנת  6316הוא נסע
להולנד לחפש אחר פיטר מנטן [ ]Pieter Mentenשהיה חייב לו רכוש רב שנבזז "בימים הטובים" בגליציה .מנטן
הציע לו להמתין אך גם להצטרף אליו [חצי בחצי] בתביעת נזקים פרטית כנגד ממשלת מערב גרמניה .מנטן היה
באותם ימים אדם חופשי כי פשעי המלחמה שלו טרם עלו לתודעה של עורכי המשפטים נגד פושעי מלחמה .מנטן
זכה במשפט ופוצה ב  $ 200,000לא ברור אם רוזנבאום קיבל פרוטה .מעשי הפשע שלו עלו באקראי לתודעת התביעה
והציבור כאשר ניסה להגיע לתפקיד ייצוגי בתחום פעילותו המסחרית ,רבים התקשו להאמין שאדם זה שהם מכירים
הוא אמנם אותו רוצח חסר רחמים .הוא נשפט על פשעי מלחמה בספטמבר  ,6316המשפט נמשך עד  ,6314ונגזרו לו
 61מאסרי עולם .הוא החל בריצוי עונשיו אך שוחרר לאחר שנים ספורות בשל התחשבות במחלה שגרונית כרונית.
בניין בית הספר בראבקה משמש כיום כמוסד חינוכי לחרשים-אילמים ,ואת קברי האחים הגדולים ניתן לראות ביער
הנמצא מאחורי המבנה[ .צילומים ישראל בר-און]

על שער הכניסה לבית הספר לקציני  SSראיתי עכביש
על קוריו ממתין לטרף ,חשבתי לעצמי "כמה שזה סמלי"...

חברינו מקבלים הסבר על רקע המבנה

בית הספר לקציני  SSהיום מוסד לחרשים אילמים

היער בו נעשו הרציחות כאן גם הקברים
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שלט באתר ההרג והקבורה

אתר הקבורה ביער בראבקה

קברי ההמונים ,הבורות שיצקו עליהם בטון.
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אנו נמצאים בקרקוב ,למעשה זה התחיל בערב הקודם ,הגענו למלון
"הולידיי-אין" ,מלון נפלא שנמצא במרכז העיר ומנוהל בידי חברנו ,יוסי
וירצר ,אף הוא ממוצא בילגוראיי ואחיו של שמוליק עצמון וירצר .ואף שהוא
היה בנסיעה למזרח הרחוק השאיר לאנשיו הוראות באשר לטיפול בקבוצה
שלנו ,זכינו לקבלת פנים יפה יחס ושירות כפי שרק ניתן לצפות מאחד
משלנו.

השעה  60:00והאוטובוס שלנו חונה במפרץ חניה צדדי לצד כביש שיש בו תנועה ערה של כלי רכב ,מימיננו אנדרטה
גדולה בראש גבעה המתארת חמישה גברים שראשיהם רכונים ניצבים זה לצד זה ,בגובה חזותיהם חריץ ושבר .הגענו
למקום בו פעל פעם מחנה פלאשוב [ .]Płaszówשהיה מחנה ריכוז ליד העיר קרקוב שבפולין ,שפעל החל מקיץ 6310
כמחנה לעבודת כפייה .מיד לאחר כיבוש פולין ( )6393-6311על ידי הגרמנים .ב 60-בינואר  6311הוסב רשמית
למחנה ריכוז .האסיר האחרון במחנה גורש לאושוויץ ב 61-בינואר  ,6311יום לפני שחרור העיר קרקוב מן הכיבוש
הנאצי .בקיץ  6310בנו עובדי כפייה פולנים את המחנה .המחנה היה מיועד לכליאתם של אסירים "כשירים לעבודה"
מגטו קרקוב .המחנה הוקם על שטחם של שני בית קברות יהודיים ליד הכפר פלאשוב (בפרבריה הדרומיים של
קרקוב)  -בית הקברות החדש ברחוב אברהם ובית הקברות הישן ברחוב ירוזולימסקה .המחנה הורחב מספר פעמים
והגיע ב 6311-לגודל של למעלה מ 440-דונם .ב ,6316-לאחר ההרחבה הראשונה ,הובאו למחנה האסירים היהודיים
הראשונים .לפני פינוי גטו קרקוב ,היו במחנה כ 2,000-אסירים ,ולאחריו מעל  .60,000מפקד המחנה (היה דרגות
האס אס אונטרשטורמפיהרר) אמון גת ,מפקד אס אס מוינה .ב 69-במרץ  6319פיקח גת באופן אישי על חיסול גטו
קרקוב והעברת כל תושביו למחנה פלאשוב .תחתיו שירתו מספר גברים ונשים מהאס אס ,כולל מתנדבי אס אס
אוקראינים .בנוסף ,שירתו במחנה כ 100-מאנשי יחידות גולגולת המת בהם גרטרוד הַ י ְיזֶה  )Heise(,לואיס דאנץ
אֹורלֹובְסקי  )Orlowski(,אנה ג ְֶרוִוינג  )Gerwing(.באוגוסט ובספטמבר  6319חוסל גם גטו בוכניה,
ְ
 )Danz(,אליס
ויהודיו נשלחו לפלאשוב .המחנה היה ידוע כמחנה עבודה שסיפק כוח עבודה תעשייה הצבאית חציבת אבנים .שיעור
המוות במחנה היה גבוה מאוד .אסירים רבים ,כולל מספר ילדים ,מתו מטיפוס הבהרות ,רעב והוצאות להורג .פלאשוב
ידוע לשמצה בשל מטווחי הירי שנערכו בו ,הן על יחידים והן על קבוצות .כל המסמכים שנגעו לטבח ההמוני בפלאשוב
הופקדו על ידי גת בידי אשת האס אס אורלובסקי .היא החזיקה בהם עד לסיום מלחמת העולם השנייה ,ואז השמידה
אותם במסגרת תוכנית  6001להעלמת ראיות .אורלובסקי תוארה על ידי האסירים לאחר המלחמה כאשת אס אס
בלונדינית ,יפת תואר וסדיסטית שאהבה להצליף באסירים ,ובין היתר הצליפה על נשים צעירות מסביב לעיניהן.
בינואר  6311עזבו אחרון האסירים ועובדי המחנה את פלאשוב בצעדת מוות לאושוויץ ,כולל מספר נשות אס אס .רבים
מאלו ששרדו את הצעדה נרצחו עם הגעתם .הצבא האדום שחרר את המחנה ,שהיה כבר ריק מאדם ומהוכחות לרצח
שהתרחש בו ,ב 20-בינואר  .6311כיום ,במקום שבו היה המחנה נמצא שדה ריק ,עם אנדרטה בודדה שמנציחה את
העובדה כי שכן בו מחנה ריכוז .המחנה מופיע בסרט "רשימת שינדלר" ,בתיאור חייו של אוסקר שינדלר.
אמון גת נתפס ב  6311ונשפט ב  6311בבית המשפט העליון הפולני בקרקוב ,נמצא אשם ברצח עשרות אלפי אנשים
ונתלה ב  69בספטמבר  6311לא הרחק ממיקומו של מחנה פלשוב.
אחד האסירים במחנה פלשוב ומי שניצל בעזרת שינדלר היה השופט העליון בייסקי .מעדות שנתן בעניין פלאשוב ניתן
ללמוד עד כמה איום היה הניסיון שעבר .את העדות בכללותה ניתנת לקרוא באתר האינטרנט העוסק בעדויות של
ניצולי שואה . http://www.snunit.k12.il/shoa/biiski1.html :בייסקי סיפר שהאסירים הולכו לעבודה בחמישיות,
בכל שורה חמישה אנשים .אם מישהו היה בורח היה בכך גוזר מוות על ארבעת האחרים מהשורה שלו .גם באנדרטה
רואים חמישה אנשים בשורה אחת צמודים זה לצדו של זה.
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צעידה לגבעת האנדרטה בפלאשוב האנדרטה מסמלת חמישיית אסירים

חברינו ליד האנדרטה בפלאשוב

אמונה מספרת לקבוצה על מחנה פלאשוב והחברים מקשיבים ולומדים

בשטח ירוק זה היה ממוקם מחנה פלאשוב

כך היה נראה מחנה פלאשוב בימי מלחמת העולם השנייה
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השעה  , 62:00צהריי היום ומזג אוויר חם ביותר ,הקבוצה הגיע למפעל המוות הגדול והאיום ביותר בהיסטוריה
האנושית" ,אושוויץ  - IIבירקנאו" מחנה השמדה ,מכונת רצח גרמנית משומנת ,שיטתית ,יעילה ואכזרית ברמות שרק
מוחות מעוותים של בני "הגזע העליון" שהיו למפלצות יכלו להמציא ,רמות שהבנתו של בן אנוש אינה משגת .הסיור
שלנו החל בבירקנאו ובהמשך נסענו כשלושה ק"מ למחנה אושוויץ  Iבשל הקשר בין שני המחנות ינתן עליהם ההסבר
בחטיבה אחת וללא הפרדה.
צילם ישראל בר-און

מחנות אושוויץ שכנו סמוך לעיר הפולנית [אושוויינצ'ים],
אושוויץ ,שבדרום פולין ,כ[ 10-קילומטר] ממערב לקרקוב,
וכ 230-קילומטר מדרום לוורשה .העיר נמצאת במישור,
בחלקו סביבה ביצתית לידה צומת רכבות חשוב.
הקמת המחנה
באביב  6310העלו אנשי האס אס יחד עם רשויות המשטרה
בגרמניה הנאצית את הצורך בהקמת מחנה ריכוז ,מכיוון
שבתי הכלא לא יכלו לעמוד בעומס שנוצר כתוצאה
מהפעילות של המחתרת הפולנית .ב 24-באפריל 6310
הורה היינריך הימלר ,ראש האס אס ,על הקמת מחנה ריכוז
ליד העיר אושוויינצ'ים ,רודולף פרנץ הס ,מונה למפקדו
הראשון של המחנה .המחנה הידוע בכינוי אושוויץ  Iנבנה
סביב מחנה צבאי פולני שמוקם בפרברי העיר ,בפרבר
זאסולה .במחנה היו בתחילה כ 6,200-תושבים בבקתות.
הגרמנים החלו בהכשרת הקסרקטין כמחנה ריכוז 900 .יהודים מהעיר ומסביבתה הובאו למקום למטרה זו באפריל
 .6310יחד עמם הובאו למחנה  90פושעים פליליים ממחנה הריכוז זקסנהאוזן .אסירים אלו נועדו להיות ראשי
האסירים ,ויהוו חלק ממנגנון מחנה הריכוז .ב 61-ביוני  6310הובא למחנה משלוח ראשון של אסירים 424 ,אסירים
פולניים מהעיר טרנוב שבגליציה שהיו רובם ככולם אסירים פוליטיים .ב 6-במרץ  6316נמנו במחנה למעלה מ60,000-
אסירים .הגרמנים הועידו את המחנה לכליאת אסירים פולנים ,מהמחתרת הפולנית ומהשכבות הגבוהות יותר
באוכלוסייה הפולנית ,אותם ביקשו הגרמנים להשמיד .בשל כך ,הלך והוגדל המחנה .במרץ  6316החליט הימלר על
הגדלת קיבולת המחנה ל 90,000-איש ,ועל הקמת מחנה שבויים ענק
בבירקנאו ,סמוך למחנה המקורי .המחנה החדש נועד להכיל 600,000
איש ,בעיקר לכליאת שבויי מלחמה סוביטיים ממבצע ברברוסה שנועד
להיפתח באותו קיץ .המחנה הראשון נקרא אושוויץ  ,Iוהשני  -אושוויץ
 .IIלצורך הרחבת המחנה פונו מבתיהם כל תושבי פרבר זאסולה,
ותושבי הכפרים הסמוכים שעל אדמותיהם נבנה מחנה בירקנאו .שטח
בגודל  10קילומטרים רבועים נסגר כולו לצורך המחנה שהלך ונבנה.
אושוויץ I
אושוויץ  Iשימש ,כאמור ,כמרכז המנהלי של כלל מערכת המחנות.
המחנה הוגדר על ידי הגרמנים כמחנה ראשי במחנה היו בדרך כלל בין
 69ל 61-אלף אסירים ,אך ב 6312-הגיע מספרם לכ 20-אלף.
המחנה היה מלבני בצורתו ,אורכו היה כ 900-מטר ורוחבו כ-
 200מטר .והוקף כולו בגדר חשמלית כפולה בגובה ארבעה
מטרים .עם הקמתו היו בו  20מבנים חד-קומתיים ,אך
הגרמנים הוסיפו תשעה מבנים נוספים ,והוסיפו קומה שנייה
למבנים הקיימים .בסך הכל היו במחנה  23מבנים" ,בלוקים",
המסודרים בשלוש שורות; במרכז השורה הצפונית עמד
המבנה שהיה מטבח המחנה ,ולידו שער הכניסה .על שער
הכניסה הוצב (ועדיין ניצב) השלט הציני "העבודה משחררת"
] .]Arbeit macht freiאסירים שיצאו מהמחנה במשך היום
לעבודות בנייה או חקלאות אולצו לצעוד דרך השער לקול
נגינת תזמורת.

צילם ישראל בר-און

צילם ישראל בר-און
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המבנים השונים במחנה סומנו במספרים .חלקם נועדו למגורים ,וחלקם
למטרות אחרות ,שנודעו לשמצה כשהתגלו זוועות המחנה .בין בלוקים
אלה היו:
בלוק  ,60ששימש כבית חולים; גם בבלוקים אחרים שוכנו חולים ,אך
בלוק  60נודע לשמצה באופן מיוחד מכיוון שנעשו בו ניסויים בבני אדם.
בבלוק זה ערך הגינקולוג פרופ' קרל קלאוברג ניסויים בעיקור נשים
יהודיות ,במטרה לפתח זריקה פשוטה שתשמש לעיקור בני העמים
הסלאבים בשל היותם בני גזע נחות ,ד"ר יוזף מנגלה ערך באותו בלוק
את הניסויי בתאומים ,מנגד חולים "רגילים" מקרב האסירים שאושפזו
בו ולא החלימו במהירות הומתו ,כדבר שבשיגרה ,בזריקה קטלנית של
פנול.
צילם ישראל בר-און
בלוק  ,66שימש כ"כלא בתוך הכלא" ,בו נענשו האסירים על הפרת כללי
המחנה הרבים .מעבר לתאי כליאה וחקירה שהיו במבנה ,היו בו "תאי
עמידה" ,תאים שממדיהם היו  30 × 30ס"מ בלבד ,אליהם הוכנסו ארבעה אסירים למשך הלילה ,כשאוויר נכנס לתא
דרך חלון קטן .לאחר ליל זוועות בתא כזה נאלצו האסירים לצאת ליום עבודה רגיל .אסירים אחרים נכלאו בתאי
הרעבה ,שם לא ניתנו להם אוכל או מים ,עד שמתו ברעב .חלק
צילם יובל בר-און
מהאסירים הוצאו להורג בירייה מול "קיר המוות" ,קיר שעמד בין
בלוק  66לבלוק ( 60הקיר נשמר עד היום); אחרים נתלו בידיהם
בקיר זה עד לצאת נשמתם .בבלוק  66ערך האס אס לראשונה
ניסויים בהמתת אסירים פולנים ורוסים באמצעות גז ציקלון ,B
קוטל מזיקים .הניסויים ,שנערכו בספטמבר  ,6316הוכתרו
בהצלחה ,ובעקבותיהם נבנו במחנה תא גזים וקרמטוריום
[משרפה] ,בבונקר שהוסב למטרה זו .תא הגזים פעל מ 6316-עד
 6312ואז הוסב למקלט.
בלוק  ,21שימש כבית בושת של המחנה .הבלוק הופעל החל מקיץ
 6319בפקודתו של הימלר ,ושימש כגמול לאסירים (לא יהודים)
בעלי זכויות יתר על עבודתם .בלוק זה אויש על ידי נשים שנבחרו
במיוחד לשם כך מבין האסירות ,והוכרחו על ידי הנאצים לעבוד בו.
על בלוק זה מספר הספר "בית הבובות" מאת ק .צטניק.
במחנה וסביבו היו מבנים רבים שהיו שייכים למחנה .ביניהם מבנה גדול שבו נעשה רישום ומיון האסירים; סדנאות
ומחסנים ,משרדי הגסטאפו ,מגורי השומרים ומגוריו של מפקד המחנה ועוד.
אושוויץ  IIבירקנאו ,הוא המחנה המוכר בדרך כלל בשם
"אושוויץ" .במחנה נכלאו מאות אלפים ונרצחו בו
צילם יובל בר-און
למעלה ממיליון איש ,בעיקר יהודים וצוענים ,הוא ממוקם
כ 9-ק"מ ממערב לאושוויץ  ,Iבכפר בז'זינקה (בירקנאו),
שפונה מיושביו .בניית המחנה החלה באוקטובר .6316
בתחילה נועד המחנה לאכלס את שבויי המלחמה
הסובייטיים שנפלו בידי הגרמנים במבצע ברברוסה ,אך
עם הפעלת "הפתרון הסופי" ,וכשהוחלט לסגור את
מחנות מבצע ריינהרד (בלז'ץ ,סוביבור וטרבלינקה),
הפך מחנה בירקנאו לאתר ההשמדה המרכזי .הוא היה
בנוי כמלבן שאורכו (מצפון לדרום)  2.1ק"מ ורוחבו
(ממזרח למערב)  2ק"מ ,לא כולל האזור הצפוני,
"מקסיקו" .מידות אלה היו גדולות משמעותית מאלה של
מחנה אושוויץ  .Iגם כאן הוקף המחנה בגדרות חשמליות
הכניסה הראשית למחנה הייתה מן הכביש והמסילה מאושוויץ I

בגובה כארבעה מטרים ,שבשל מידות המחנה נמתחו
לאורך כולל של כ 3-ק"מ .מעבר לגדרות הוקף המחנה בתעלות באורך כולל של  69קילומטרים .אושוויץ  Iואושוויץ II
היו מוקפים בעמדות שמירה ובהם שמרו וסיירו אנשי אס אס עם כלבים .המחנה נבנה על ידי שבויי מלחמה סוביטיים
החל מאוקטובר  .6316היה צורך בבנייה מהירה של המחנה ,בשל הצפיפות הרבה שהייתה בו; אלפי שבויים מתו תוך
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כדי הבנייה בשל התנאים האיומים שבהם עבדו .מתוך  69,000שבויים סובייטיים שהובאו לאושוויץ באוקטובר ,6316
שרדו רק .311
הכניסה הראשית למחנה הייתה מן הכביש והמסילה
שהגיעו ממזרח ,מכיוון אושוויץ  .Iהכניסה הייתה דרך
בניין המשמר של האס אס; תמונת פסי הרכבת
צילם יובל בר-און
הנכנסים אל תוך המחנה דרך מבנה השער היא מן
התמונות המפורסמות ביותר של אושוויץ .למעשה
הוקמה תחנת הרכבת בתוך המחנה רק במאי ,6311
ולפני כן הורדו האסירים מחוץ למחנה והוכנסו פנימה
מסילת הרכבת שעברה דרך שער הכניסה חילקה את
המחנה ,מצפון לדרום ,לשני אזורים עיקריים,BI :
מדרום למסילה ,ו ,BII-מצפונה .בשנה האחרונה לקיום
המחנה הוחל בהקמת אזור שלישי ,BIII ,מצפון לאזור
 .BIIאזור זה נקרא "מקסיקו" בפי האסירים ,אך מעולם
לא הושלם .אזורים  BIו BII-חולקו לתתי מחנות,
כמפורט להלן ,שהיו מופרדים בגדרות תיל .בכל מחנה
היו שורות של "בלוקים" ,מבני עץ מוארכים שנועדו לאסירים; היו אלה צריפים שתוכננו כאורוות ל 12-סוסים בכל אחת
מהן ,אך במקום זאת שוכנו בכל
צילומים ישראל בר-און
בלוק למעלה מ 100-אסירים.
החלוקה הפנימית של בירקנאו
אזור  BIנחלק עוד ב6316-
למחנה  BIaשהיה מחנה נשים
ומחציתו של המחנה שימשה
כבית חולים לנשים ,ובו ביצע
פושע המלחמה
קרל קלאוברג ,החל מדצמבר
 ,6312את ניסוייו בעיקור נשים .ומחנה  BIbשהיה בתחילה מחנה לגברים ,החל ממרץ  ;6312מאוחר יותר הועברו
הגברים למחנה  ,BIIdובמקומם הוכנסו למחנה זה נשים .בכל אחד מן המחנות הוחזקו עד  20,000אסירים ולעתים אף
יותר.
אזור  BIIנחלק לשבעה תתי-מחנות :מחנה  BIIaשהיה מחנה "קרנטינה" ושימש כמחנה הסגר ,לאסירים מיד לאחר
הגעתם ועד להעברתם לאחד המחנות האחרים .מחנה  BIIbשימש כמחנה למשפחות יהודיות שגורשו לכאן מגטו
טרזיינשטט .מטרת המחנה הייתה להיות חלק מן התצוגה שהכינו הנאצים כדי להונות את משלחת הצלב האדום
שביקרה בגטו טרזיינשטט ב 29-ביוני  .6311המשלחת הייתה אמורה להמשיך לאושוויץ ,כדי לראות את מקומות
היישוב מחדש במזרח ,כפי שהגדירו הגרמנים את הגירושים מן הגטו .בשל כך ,הייתה ההתייחסות שונה לאסירים
אלה :שערם לא גולח ,הנשים ,הגברים והילדים לא הופרדו .ב  6319הגיע למחנה כ  60,000מגורשים .עד מרץ 6311
מתו  6,600איש ואשה מהם מרעב ומגפות .בבמרץ באותה שנה הושמדו כ 9,400-מהשרידים ,ורק רופאים ותאומים
הושארו בחיים .במהלך מאי הגיע למחנה משלוח נוסף מהגטו ,ובו כ 4,100-איש; כ 9,000-מהם נשלחו לעבודות כפייה
והשאר הועברו למחנה המשפחות .לאחר ביקור משלחת הצלב האדום בגטו טרזיינשטט ,השתכנעו אנשי הצלב האדום
שאין להם צורך בביקור באושוויץ; בשל כך ,החליטו הנאצים על חיסול המחנה ,וביולי  6311הושמדו יושבי מחנה זה,
כ 4,000-איש ,אשה וילד ששרדו עד אז ,והמקום אוכלס באסירות פולניות שנלכדו בעת מרד ורשה .בשלב מסוים גם
הועברו אליו גברים שפונו ממחנה  .Bibמחנה  BIIcהיה מחנה מעבר לנשים מהונגריה .מחנה  BIIdהיה מחנה
הגברים העיקרי .למחנה זה הגיעו בדרך כלל גברים לאחר ששהו במחנה  .BIIaמחנה  BIIeהיה מחנה משפחות
לצוענים .צוענים שהו במחנה זה מפברואר  6319עד אוגוסט  ;6311רובם מתו מרעב וממגפות ,והשאר הומתו בגז
באוגוסט  .6311במחנה שוכנו גם יהודים שנועדו לעבודת כפייה .רובם לא נרשמו בספרי המחנה ,ונשלחו בסופו של
דבר למחנות בגרמניה עצמה .מחנה  BIIfהיה בית החולים לאסירים האסירים התייחסו אליו כמבוא לקרמטוריום ,שכן
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רוב האסירים שאושפזו בו נשלחו למוות בסלקציות מרובות שנערכו בו .לעתים גם רוכזו בו אסירים ממחנות אחרים
טרם שליחתם לתאי הגזים.
תאי הגזים והמשרפות בבירקנאו
בינואר  ,6311שנה לפני חיסול המחנה ,היו כלואים בבירקנאו  40,493בני אדם ואולם ,תכליתו העיקרית של המחנה
לא הייתה מאסר אלא השמדה .לאחר תחילת ההשמדה בגז בקרמטוריום  ,Iבאושוויץ  ,Iהוחלט על הרחבת השימוש
בגז ציקלון  Bועל הקמת תאי גזים נוספים .בשלב הראשון לא נתנו ראשי האס אס את דעתם על פינוי הגופות.
בונקר  1ובונקר 2
כאמור לעיל ,הוחל בבניית בירקנאו באוקטובר  ,6316ולקראת אמצע  6312הוחל ברצח המוני בשני תאי גזים ארעיים,
שנבנו בבקתות של איכרים שפונו מביתם ,בכפר בז'יזינקה .הראשון בתאים אלה נקרא בפי האס אס "בונקר  ,"Iוכונה
"הבית האדום הקטן" ,בשל צורתו של הבית בו שכן .בתא גזים זה ניתן היה להמית  400איש בכל פעם .כמה חודשים
לאחר מכן הוכשר תא גזים נוסף בבקתה אחרת ,שנקראה בהתאם "בונקר  ,"IIוכונתה "הבית הלבן הקטן" ,גם כאן
בשל צורתו של הבית; בתא גזים זה ניתן היה להכניס  6,200קורבנות .ליד בונקרים אלה לא היו משרפות; לאחר
שהקרבנות הומתו בגז ,הוצאו הגופות מן התאים ונקברו בקבר אחים|קברי אחים .החל מספטמבר  6312הוחל
בהוצאת הגופות מהקברים ובשריפתן ,במה שנקרא מבצע  ,6001בפיקודו של האס אס שטנדראנפירר פאול בלובל.
עד סוף נובמבר  6312רוקנו כל קברי האחים ,ולפי ההערכה נשרפו כ 600,000-גופות .עם תחילת הפעלתם של תאי
הגזים העיקריים במחנה ,באביב  ,6319הופסקה הפעלתם של שני הבונקרים .בונקר  6נהרס ,והאזור כולו נחרש
ויושר .בונקר  2לא נהרס ,והופעל שוב במאי  ,6311עם גירושם של יהודי הונגריה .לאחר הפסקת ההשמדה בנובמבר
 6311נהרס גם בונקר זה ,וכל העקבות טושטשו.
משרפות  IIעד V
בבירקנאו פעלו ארבע משרפות ,אשר סומנו בספרות
צילם יובל בר-און
 IV ,III ,IIו .V-המשרפות נהרסו ע"י הגרמנים ב 6311
עם הפסקת ההשמדה .הימלר ,בביקורו באושוויץ
במרץ  ,6316הורה על הרחבת המחנה כדי להכיל
 621,000אסירים .כחלק מתוכנית ההרחבה דרש
הימלר גם הקמת משרפה שתוכל לשרוף 6,110
גופות ביממה .כאשר הוחלט על הרחבת השמדת
היהודים ,הוחלט להקים ליד המשרפה גם תא גזים
להשמדה .בהמשך ,הוחלט על הקמתן של עוד 9
משרפות .המשרפות כולן ( IIעד  )Vמוקמו בצדו
המערבי של המחנה .משרפות  IIו III-הוקמו במתחם
נפרד ,מגודר ומוסווה בעצים ושיחים .הן מוקמו
במקביל לחלקו הדרומי של המחנה ,משרפה  IIמול
מחנה  ,BIומשרפה  IIIמול חלקו הדרומי של מתחם
 .BIIמשרפות  IVו V-מוקמו במקביל לחלק הצפוני של
מחנה  ,BIIוגם הן הוסוו וגודרו באותה דרך.
מתחמי תאי הגזים והמשרפות היו בנויים כולם בצורה דומה :מלתחה  -חדר תת-קרקעי להתפשטות ,שהכיל כ2,000-
מקומות ,צמוד לתא גזים עם ראשי מקלחות מדומים,
צילם ישראל בר-און
ומשרפה שהייתה חלק מהבניין .הרעל ציקלון בה שוחרר
מפתחים בתקרת תא הגזים או דרך עמודי תווך שהיו בהם
חורים ,דרכם התפשט הגז .במשרפות  IIו III-היה תא גז
אחד גדול (אחד לכל משרפה) ובמשרפות  IVו V-היו שלושה
תאי גזים קטנים יותר לכל משרפה .לאחר רצח הקורבנות
בגז ,היו הגופות מועברות למשרפה .סך הכל פעלו  11תנורי
שריפה בארבעת המשרפות ,הספק כל תנור היה  9גופות
בכ 20-דקות .לעתים ,כאשר התנורים לא התגברו על עומס
הגופות המחכות לשריפה ,או כאשר קרו תקלות במשרפה
(כמו התבקעות הארובה מחמת החום) ,היו הגופות נערמות
בחצר המשרפה ונשרפות שם במדורה .המשרפות החלו את
פעולתן באביב.
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עד חודש יוני  6311היו משלוחי האסירים מגיעים ברכבות אל תחנת הרכבת שבאושוויץ כ 2.1-קילומטרים מתאי
הגזים רק ב 6311-נבנתה מסילת רכבת שנכנסה אל תוך המחנה עצמו .בחודש יוני  6311הושלמה הקמתה של תחנת
הרכבת בבירקנאו ,על שלושת רציפיה ,ומאותה עת הגיעו המשלוחים עד לתחנה זו ,הסמוכה מרחק הליכה קצר
למשרפות  Iו .II-בניית התחנה בבירקנאו ,לצד עבודות שיפוץ מיוחדות במשרפות ,נעשו בדחיפות לצורך השמדת יהודי
הונגריה על פי לוח הזמנים שקבע השלטון הנאצי.
הזאונה ו"קנדה"
צילם יובל בר-און
בחלקו המערבי של המחנה ,מצפון למשרפות  IIוIII-
ומדרום למשרפות  IVו ,V-הייתה הזאונה  -מקלחות
לטיהור וחיטוי האסירים שהוכנסו למחנה .לידה היה
אזור שבו רוכז ומוין הרכוש שהביאו עמם היהודים
למחנה .במקום הצטברו כמויות עצומות של רכוש;
ההערכה היא כי ערכו של הרכוש שנשדד מהיהודים
הגיע למאות מיליוני מרק גרמני .אזור זה נקרא בפי
האסירים "קנדה" ,על שם העושר העצום שהצטבר שם
 האסירים סברו שקנדה היא סמל לעושר.ההגעה למחנה
יהודים נשלחו לאושוויץ מכל רחבי אירופה :מנורבגיה
בצפון עד רודוס ,בדרום אירופה ,ומטולוז בדרום צרפת
ועד אוקראינה במזרח .רוב האנשים הגיעו למחנה ברכבת ,לעתים קרובות אחרי נסיעת זוועה בקרונות בקר שנמשכה
כמה ימים ,ואף מעל שבוע .עד יוני  6311הגיעו הרכבות לרציף הרכבות שממערב לעיירה אושוויינצ'ים; מאותו תאריך
הגיעו האסירים אל תוך מחנה בירקנאו ,בשלוחת מסילה שנבנתה לצורך זה .עם הגיעם אל הרציף הורדו היהודים
מהרכבת באלימות ובכוח .אסירים מיחידת "קנדה" היו אחראים לפריקת הנוסעים מקרונות הרכבת והפרדתם
ממטלטליהם ,תוך הבטחה שהחפצים יושבו להם במחנה; נאסר על אסירים אלה לספר למגיעים על גורלם .על הרציף
הופרדו הגברים מהנשים והילדים .רופא אס אס ,שלעתים קרובות היה ד"ר יוזף מנגלה ,עם עוד קציני אס אס היו
מבצעים מיון  -סלקציה  -של המגיעים על פי מראם ,לאלה הכשירים לעבודה ואלה שנשלחו ישירות להמתה .הסלקציה
נעשתה בשטחיות ובמקריות בדרך כלל; על פי הערכות ,כ 61%-עד  20%מהגברים נבחרו לעבודה ,והשאר נידונו
להמתה מיידית .ילדים קטנים נלקחו מאמותיהם וצורפו לנשים מבוגרות יותר ,יחד עם החולים ,החלשים והזקנים,
שנשלחו למוות .משלוחים מסוימים נשלחו כמות שהם לתאי הגזים ,ללא מיון כלשהו; כך ,משלוחים של חולי נפש מכל
רחבי אירופה נשלחו ללא כל מיון מתחנת הרכבת הישר אל תאי הגזים.
עד לבניית התחנה בתוך המחנה ,נשלחו כל הנידונים למוות שהגיעו לאושוויץ בלילה במשאיות אל תאי הגזים .בשעות
היום נאלצו האסירים לצעוד ,ורק האסירים שלא היו מסוגלים ללכת הוסעו במשאית .אלה הכשירים לעבודה הלכו ברגל
אל המחנות .ב 6311-הייתה תחנת הרכבת באושוויץ תחנת הרכבת העמוסה ביותר באירופה.
ההשמדה
ההמתה בגז החלה באושוויץ  Iב 9-בספטמבר  .6316סגן מפקד המחנה ,קארל פריטש ,החליט ביוזמתו להמית 100
שבויי מלחמה רוסיים וכ 210-אסירים מבין החולים שבמחנה .הם רוכזו במרתף בלוק  ,66והומתו באמצעות ציקלון .B
מפקד המחנה ,רודולף פרנץ הס ]אין לבלבל עם רודולף הס] ,סגנו של היטלר ,לא שהה במחנה באותה עת ,אך מששב
סמך את ידו על היוזמה ,והוחלט להשתמש בשיטת השמדה זו . .תאי הגזים והמשרפות בבירקנאו החלו בפעילותם
מאביב .6312
תהליך ההשמדה החל עם הורדת היהודים מן הרכבות לרציפים .למרות הלחץ והאלימות שבהם הורדו היהודים
מהרכבות ,עשו הגרמנים מאמץ להסוות מהיהודים ,עד הרגע האחרון ,את גורלם .אנשי האס אס הקפידו על שקט ועל
כך שהיהודים לא ידברו ביניהם ,כדי שלא תיווצר תסיסה .כמו כן ,הוזהרו היהודים מיחידת "קנדה" ,שעסקו בפריקת
הציוד ,שלא לדבר עם היהודים שהגיעו .העובר על הוראה זו נענש במוות מיידי .על הרציף נערכה סלקציה ,והנשלחים
למוות הוצעדו או הוסעו לת אי הגזים .גם בהליכה לתאי הגזים נשמרה התדמית הנינוחה .את היהודים ליווה אמבולנס
של האס אס ,שיצר אשליה של ליווי רפואי .למעשה ,בתוך האמבולנס הובלו פחיות הרעל ,ציקלון .B
עם הגיעם לחצר המשרפה נאמר ליהודים שהם עומדים לעבור תהליך חיטוי .היהודים הורדו לחדר שנאמר להם שהוא
מלתחה ,שבו הם נדרשו להתפשט .ב"מלתחה" היו שלטים שסייעו לאווירת ההונאה ,שעליהם היה כתוב בגרמנית
"לרחצה"" ,לחיטוי" ,וכדומה; כדי לסייע עוד בהונאה הוספו שלטים ניידים גם בשפתם של היהודים שהגיעו.
ב"מלתחה" היו ספסלים ,ווים לתליית הבגדים ,וכדומה .אנשי הזונדרקומנדו סייעו ליהודים להתפשט .לחלק מהיהודים
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ניתנו סבון ומגבת ,ואף נאמר להם לזכור את מספר הוו שבו תלו את הבגדים ,הכל כדי לשמור על ההסוואה .יחד עם
זאת ,במקום נכחו גם אנשי אס אס עם כלבים ,כדי למנוע התנגדות גם ברגע האחרון.
לאחר ההתפשטות הוכנסו היהודים לתאי הגזים .בדרך כלל הוכנסו נשים וילדים ראשונים .עם התמלאות תאי הגזים
נסגרו הדלתות באמצעות בריחים ואף הוברגו .אנשי האס אס שפכו את גבישי הציקלון דרך פתחים בגג ,והגבישים
ה פכו לגז עם המפגש עם האוויר הדחוס והחם שבתוך תאי הגזים (כאשר היה האוויר קר נמשך התהליך זמן רב יותר,
והגרמנים ניסו לחמם את אוויר התא במקרים כאלה בשיטות שונות) .האנשים שעמדו ליד פתחי הגז מתו מיד בדרך
כלל ,והאחרים מתו בתוך כ 20-דקות לכל היותר.
לאחר כחצי שעה נפתחו דלתות התאים ,ומאווררים
הופעלו כדי להוציא את האוויר הרווי באדי הגז ,ועובדי
הזונדרקומנדו ,חבושים במסכות גז ,החלו בפינוי הגופות.
חלק מפינוי הגופות היה כרוך בביזתן :מן הגופות הוסרו
משקפיים ,אברים תותבים ,שיני זהב .שער הנשים נגזז,
ותכשיטים הוסרו מן הגופות .הגופות הועמסו על מעלית
מיוחדת ,והועלו לכבשנים .כל התהליך ,עד לסיום שריפת
כל הגופות ,נמשך כארבע שעות .במשרפות  IIו III-נשרפו
ביממה אחת  2,100גופות בכל אחת ,ובמשרפות  IVוV-
נשרפו  6,100גופות ביממה בכל אחת .העומס הרב יצר
תקלות רבות במשרפות ,ובשלבים מסוימים נשרפו חלק
מהגופות גם בבורות שריפה מחוץ למשרפות.
היהודים הראשונים שהובאו להשמדה בבירקנאו היו יהודים משלזיה .במהלך  6312הגיעו משלוחים של יהודים
מסלובקיה ,מצרפת ומהולנד ,ומאוחר יותר במהלך השנה מבלגיה ומיוגוסלביה .לקראת סוף  6312הגיעו יהודים
ששולחו מיוון ומביאליסטוק שבפולין .משלוחים מפולין המשיכו להגיע גם בתחילת  ,6319ועמם משלוחים מברלין
וממדינות שונות .באמצע  6311הגיעה ההשמדה לשיאה :מאמצע מאי החלו להגיע יהודי הונגריה ,השמדתם נמשכה
עד ליולי  .6311בין המשלוחים האחרונים שהגיעו היה משלוח מגטו לודז' ,שהיה הגטו האחרון בפולין
כאשר הוצא אסיר ממחנה ההסגר ניתן לו מספר ,שנרשם ברישומי המחנה .המספר קועקע על גופו ,בדרך כלל על ידו
השמאלית  -נוהל ייחודי למחנות אושוויץ .היהודים שנשלחו למוות לא קיבלו מספר ,וגם אסירים שנשלחו מאושוויץ
לעבודת כפייה במחנות אחרים (כמו גרוס-רוזן או שטוטהוף) לא נרשמו .מספר האסירים שנרשמו באושוויץ בסך הכל
הוא  101,000איש ואשה ,יהודים ולא יהודים.
יומו של האסיר החל לפנות בוקר ,בשעה  1:00או  .1:90לאחר ההשכמה ,שהייתה לעתים
קשה ואלימה ,ההשכמה נעשתה במכות וצעקות ,שאם לא כן אף אחד מן האסירים
המותשים לא היה קם .ניגשו האסירים במהירות למחראות; זמן לרחצה לא היה.
המחראות והשימוש בהן העידו על התנאים הסניטרים האיומים ששררו במחנה :הן היו
חדר ארוך וגדול ,ובו שלוש תעלות בטון ארוכות ובהן חורים; עובדי הכפייה נאלצו לעשות
את צרכיהם באותה עת עם כל שאר האנשים .מועד ההליכה אליהם היו קבוע ,ולא ניתן
היה להתפנות בספונטניות .במקביל ,נדרשו האסירים לסדר את מיטות הקש שלהם,
בצורה קפדנית .לאחר מכן התקיים מסדר  -אחד מן השלבים המפחידים והקשים מבחינת
האסירים .המסדר נמשך במשך שעות ,ברוח ,בקור ובשלג ,כשהאסירים לובשים רק את
מדיהם הדקים והקרועים; אסיר שנפל במסדר נורה מיד או שנשלח לתאי הגזים.
לאחר המסדר יצאו האסירים לעבודה ,שם עבדו שעות ארוכות בעבודת פרך .ניתנו להם
כמויות קטנות מאוד של מזון ,שלקבלתו היו צריכים להמתין בתורים ארוכים .לאחר חזרתם
צילם יובל בר-און
למחנה נאלצו שוב האסירים לעמוד במסדר.
גם עובדי הכפייה במחנות המשנה היו נתונים במשטר אימים ,שכלל עינויים ורדיפות בלתי פוסקות ,יחד עם תנאים
הגייניים קשים ורעב מתמיד .הם הועבדו בתנאים קשים ,ללא ציוד מינימלי ,תחת עונשים בלתי-פוסקים .גם במחנות
המשנה וגם במחנות הראשיים לא עבדו האסירים ביום ראשון ,אך יום זה הוקדש לאינספור עונשים ומסדרים על
חטאים קטנים כאלו ואחרים .ככלל ,היו האסירים חשופים למגוון של עונשים פיזיים ,החל בענישה גופנית מלקות מידי
קאפו מזדמן ,עבור בעונשי מלקות מול כלל האסירים ,עינויים קשים בבלוק  ,66וכלה בהמתה בתאי הגזים או בירייה.
כאמור ,תוחלת חייו של אסיר הייתה כשלושה חודשים בלבד .הרעב המתמשך ,התנאים הפיזיים וההיגיניים האיומים
והמשמעת הקשה היו מביאים חלק גדול מן האסירים למצב של 'מוזלמן' ,אדם שתפקודיו הרגילים נעלמו ,והוא מתקיים
ברמה המינימלית ביותר .דינם של המוזלמנים היה מוות בתאי הגזים ,תוך זמן קצר.
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הפינוי והשחרור
לאחר מרד הזונדרקומנדו נעצרה למעשה ההשמדה בתאי הגזים .הימלר ,שחשש שהצבא האדום יכבוש את אושוויץ
בבת אחת בלא שתהיה בידי הגרמנים שהות לטשטש ולהעלים את הראיות למעשיהם (כפי שאירע במיידנק) ,הורה
להפסיק את ההשמדה ,וזו הסתיימה באופן רשמי ב 9-בנובמבר  .6311שיקול נוסף לפעולתו של הימלר היה המשא
ומתן החשאי שבו החל עם בעלות הברית באותה עת  .הימלר הורה על פירוק הציוד בתאי הגזים ובמשרפות והעברתו
למחנה גרוס רוזן ,ועל פיצוץ המבנים .יחידות זונדרקומנדו שהוקמו לצורך כך עסקו בטשטוש העקבות לבורות
השריפה ,וכמויות עצומות של רכוש נשלחו לגרמניה .שאר הרכוש ,שלא ניתן היה לפנות ,הושמד .כ 40,000-מאסירי
המחנה הועברו למחנות בתוך גרמניה ,וחלק גדול מתיעוד המחנה נשרף; יחד עם זאת ,בבהלה ובחוסר הארגון
ששררו במחנה באותם ימים הצליחו אסירים פולניים לשמור מסמכים רבים.
באמצע ינואר החל הצבא האדום במתקפה רחבת היקף בדרום פולין[ ,מתקפת ויסטולה-אודר] .ב 64-בינואר 6311
החל סגל המחנה להתפנות ,באורח לא מסודר וחפוז 14,000 .האסירים שנותרו במחנה הוצעדו בצעדות המוות ,צעדה
כפויה אל תוך גרמניה .צעדה זו נודעה בשם "צעדת המוות"; כ 61,000-איש מתו במהלכה .האסירים צעדו אל מחנות
ריכוז בשטחים הגרמניים שטרם נכבשו ,ובהם מאוטהאוזן ,פלוסנבורג ובוכנוולד .אסירים שהיו חלשים או חולים מכדי
לצעוד הושארו מאחור במחנה; ב 24-בינואר  6311הגיע הצבא האדום אל המחנה ,ושחרר כ 4,100-אסירים שנותרו
בו .מפקד הי חידה ששיחררה את המחנה היה מיור (רב סרן) בצבא האדום ,יהודי בשם אנטולי שפירו ,שפירו זכה
בעיטור הגבורה של הצבא האוקראיני בשנת ( 2001שנה לאחר מותו).
אומדן מספרי הקורבנות והאסירים
עם נסיגתם מאושוויץ השמידו הנאצים מסמכים רבים ,כדי לטשטש את העדויות על ההשמדה הנרחבת שהתחוללה
במקום .הצבא האדום ,ששחרר את המחנה ,מצא בו מסמכים ובהם עדות ל 600,000-נספים בלבד .כדי ליישב את
הפער בין מספר זה לבין העדויות הרבות של בורחי המחנה ושל הניצולים על מיליוני קורבנות ,הקימה ברית המועצות
ועדה מיוחדת שתעריך את מספר הנספים .ועדה זו הגיעה למספר ארבעה מיליון ,שהוא לדעתה מספר הנספים
באושוויץ .מסקנותיה של הוועדה התבססו על הספק השריפה של הכבשנים השונים ,אך הניחה בטעות שהכבשנים
פעלו באורח רצוף ,וללא הפסקות ,הנחה שהיום ידוע שאינה נכונה .המספר ארבעה מיליון אומץ על ידי ממשלת פולין
הקומוניסטית  .במקביל ,ניסו חוקרים רבים במערב לקבוע את מספר הנספים; ורבה ווצלר הגיעו למסקנה שהמספר
הוא  ; 6,411,000יז'י טבו ,אסיר פולני שנמלט גם הוא מן המחנה הניח שהמספר היה מליון וחצי; ג'ורג' ולרס ,אסיר
אושוויץ בעצמו ,העריך ששולחו לאושוויץ  6,169,111איש ,מתוכם  6,199,101יהודים ,ומתוכם הושמדו 6,146,131
איש ,בהם  6,912,340יהודים
ההערכה במחקר כיום היא שבסך הכול נשלחו לאושוויץ מכל רחבי אירופה כ 6,600,000-יהודים :מהונגריה 194,000
יהודים ,מספר יהודי הונגריה על פי המופיע הוא  ,121,000מפולין  ,900,000 -מצרפת  ,13,000 -מהולנד ,10,000 -
מיוון  ,11,000 -מבוהמיה ומורביה  ,11,000 -מסלובקיה  ,24,000 -מבלגיה  ,21,000 -מיוגוסלביה ,60,000 -
מאיטליה  ,4,100 -מנורבגיה  ,130 -וממקומות אחרים (ובכלל זה מחנות ריכוז)  91,000 -איש .סה"כ גורשו לאושוויץ
על פי אומדן זה  6,031,630איש ואשה ,מספר המעוגל במחקר ל 6.6-מיליון..
בנוסף ליהודים גורשו לאושוויץ כ 29,000-צוענים .קבוצות נוספות שגורשו למחנה היו כ 62,000-שבויי מלחמה
סובייטיים 610,000 - 610,000 ,אסירים פולניים ,ועוד כ 21,000-אסירים בני לאומים אחרים (איטלקים ,אוסטרים,
אוקראינים ,ביילורוסים ,גרמנים ,יוגוסלבים ,ליטאים ,צ'כים ,צרפתים ,ורוסים) .בסך הכל גורשו לאושוויץ ,לפי הערכה
זו ,לפחות  6,900,000איש ואשה.
כל אלה הן הערכות מינימום; הערכות המקסימום הן כי גורשו לאושוויץ  6.1מליון איש .מספר הנרצחים נע ,על פי
הערכות אלה ,בין  6.6מליון איש ל 6.91-מליון איש
סיור חברי הקבוצה בבירקנאו החל בכניסה למחנה ,מקום המוכר בשל התמונות הרבות בהם רואים את מסילת הברזל
נכנסת בשער שמעליו נמצא ביתן שמירה ומשני צדדיו גדרות תיל .לאחר שעלינו למגדל השמירה ממנו ניתן להשקיף
על כל אזור הצריפים והמסילה החוצה את המחנה ומוליכה לכיוון הרמפה בה נעשו הסלקציות ,נכנסנו למחנה עצמו.
אמונה הובילה אותנו למספר צריפי עץ ששמשו לשיכון אסירים ,הראתה לנו את דרגשי העץ עליהם ישנו האסירים,
ראינו את התנאים ההיגניים האיומים בצריפים ,הקבוצה צעדה לעבר הרמפה ומשם לקצה המחנה בו נמצאת אנדרטה
לזכר הנספים .בכל אחד ממקומות הציון ניחם את לבנו ראיית זר עטוף בסרטים בצבע כחול לבן שהונחו שם ע"י אנשי
משלחות של צה"ל הפוקדות את המקום כדי לראות מה היה ומה אסור שיקרה יותר .הגענו לאזור תאי הגזים
והקרמטוריומים ההרוסים ,ראינו את האזור הנקרא קנדה בו נאספו חפציהם של הקרבנות .משם המשכנו לכיוון
חורשה של עצים מלבלבים ,ובתוכה ראינו מקווה של מים ,מעין בריכה טבעית ,אדם שנקלע למקום ולא יודע לאן נקלע
יסבור שבא למקום של שחיית חמדה של יפי הטבע ,מקום היאה לבילוי בחיק הטבע ,פיקניק .אמונה ביקשה מאתנו
שנעצור שם .המקום כפי שהסבירה הוא מקום מקולל ,בריכת המים שלנגד עינינו מלאה באפר נרצחים שהובא אליה מן
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המשרפות כדי לפנות מקום לאפר נוסף ,התוצר הסופי שיצא מקו היצור של מכונת המוות .מקום זה נבחר ע"י אמונה
כדי לקיים בו טכס זיכרון לנספים .המדריך הפולני ,במצוותה של אמונה ,דאג להביא לנו פרחי ורדים וציפורן אדומים.
כל אחד מאתנו קיבל פרח אחד .אמונה חילקה דפי הקראה לחברינו וכל אחד בעתו הקריא את הכתוב בדף שקיבל.
זקני הקבוצה ,אמרו תפילה ,אריה ברגר אמר קדיש .המעמד המרגש הסתיים בכך שכל אחד הטיל את הפרח שלו אל
תוך המים .המשכנו לצעוד במסלול העוקף את המחנה עד שהגענו לשער ומשם נסענו למחנה אושוויץ הנמצא  9ק"מ
מבירקנאו .במחנה זה עברנו מביתן אבן אחד למשנהו בהדרכה מקומית .כל זוועה 'בלתי אפשרית' נתגלתה לעינינו
והוברר שאין דבר כזה שנתן לכנותו 'בלתי אפשרי' כשמדובר ביכולת המצאה של אכזריות שיטתית ,של מי שצלם אנוש
לו ו אפילו חונך על ברכי התרבות המערבית ,המפותחת בכל התרבויות .שם ראינו את ביתו של מפקד המחנה ,הנמצא
בתוך המחנה ,לשם חזר כל ערב ורחץ את הדם ששפך מידיו ,ובאותם ידיים ליטף את ראש ילדיו שחיו אף הם שם,
למדו שם ,חונכו שם ושיחקו שם ...הן לא אנושי להרחיק את הילדים מאביהם ...ומעבר לחצר ביתו נעשו הזוועות ,שם
נשמעו זעקות המעונים ,משם נשמעו יריות אותם שנרצחו ליד קיר המוות שבין ביתנים  60ו  ,66משם שמעו את קולות
החנק של אותם שנתלו בגרדומים עד צאת נשמתם ,מעבר לגדר ביתו יכלו לראות את הגופות המובלות למשרפה ,ולא
הרחק משם היו הניסויים הראשונים בגז ציקלון [ Bדרך השמדה "הומניטארית" וגם יעילה] ,ושם ראינו את הביתנים
בהם נעשו ניסויים בבני אדם ,חדרי מאסר וצינוק ועינויים וחקירות .ראינו תצוגה מרשימה של זוועה באוסף של שערות
אנושיות שנגזזו מראשי הקרבנות ,אהילים למנורות עשויים מעור אדם ,מזוודות על גבי מזוודות של קרבנות ולכל
מזוודה יש שם וכתובת ,ומשקפיים ,וכלים שימושיים שהביאו אתם לכל מקרה ,וגפיים מלכותיות ,אביזרי קדושה,
צעצועי ילדים ,בגדי ילדים ...אושוויץ לדיראון עולם!!!

בכניסה למחנה בירקנאו

ליד הרמפה – מקום הסלקציות [יוזף מנגלה עמד כאן]

בירקנאו מחנה ענק ,חובה לתת מנוח לרגלי המבקר וגם זמן להרהר ולעכל את גודל הזוועה
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מקום מקולל ,בריכת המים מלאה באפר נרצחים

כל אחד מאתנו קיבל פרח אחד ,ורד או ציפורן אדום

אריה ברגר אומר קדיש לזכר הנספים

יהודה רז 'אל מלא רחמים'

חברי הקבוצה משתתפים בטכס

ישראל בר-און 'יזכור'

יובל בר-און מקליט את הטכס
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הקראות ושירה של חברינו במהלך הטכס
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המעמד המרגש הסתיים בכך שכל אחד הטיל את הפרח שלו אל תוך המים.
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