
רוז'ישץ' קהילת השמדת

המוות למיצעד עד המחתרת מן
(חזן) יערי בלה

כשנכנסו בבנדין. "החלוץ" מטעם בהכשרה שהיתי השנייה העולם מלחמת כשפרצה
הסובייטים. שלטון תחת שהיתר, לווילנה, ולעבור הקיבוץ את לעזוב החלטנו לעיר הגרמנים
שבועות 3 כמרגלים. הגבול שומרי עלידי נאסרנו כאן אבל לפשמישל, להגיע הצלחנו

האחרונה בפעם ביקרתי בדרך לווילנה. בדרכנו המשכנו ואחרכך הסוהר בבית בילינו

דבורה'לה. הקטנה, ואחותי אחי בדרכי אותי ליוו לרכבת בבוקר למחרת כשיצאתי בבית.
לעולם. בינינו הפריד הטראגי שהגורל לפני אותם, שראיתי האחרונה הפעם זו היתה

עד אותם' לראות שיכולתי עוד כל ולאחותי לאחי ונפנפתי החלון ליד עמדתי בקרון
מהם. אותי הרחיקה שהרכבת

בווילנה
הייני רבה. בצפיפות וגרנו שונות בעבודות עבדנו בסובוץ/ בקיבוץ שהינו בווילנה
נתן גיבלבר' אברהם המרכז וחברי ז'לנוגורה המזכיר עמד ובראשנו חברים מא,ות שם

ועוד. בליזובסקי
השתדלה תחילה שלומי. מה לראות שבאה אמא, אצלי הופיעה אחד בהיר ביום

אשאר שאני העובדה, עם השלימה מועיל לא שזה וכשראתה הביתה' לחזור עלי להשפיע

לארץ. משם לעלות במטרה בווילנה

הסרטיפיקטים מספר בגלל נתגשמה, לא שלי העליה אך לרהיישץ/ חזרה אמא
עלי. שהוטלו החשובים והתפקידים לרשותנו שעמד הזעום

הגיעו הגרמנים
הצורך עלה ? הלאה מה השאלה לפנינו הוצגה לווילנה, הגרמנים ,1941 ביוני כשהגיעו,

כבושה שנתיים כבר שהיתה בפולין, "החלוץ" של השונים המרכזים עם קשר על לשמור

בתנועה קשרות לשמש אריים, תוויפנים עם בחורות נבחרו זו למטרה הגרמנים. עלידי
מהן. אחת הייתי אני החלוצית.

וילדיה. אסתר האם : חזן בלה של משפחתה
האם , רוניה : לשמאל מימין הראשונה בשורה
בלה : השניה בשורה ולייבל. דבורה , אסתר

והניה. פייגה , הרשימה) (מחברת



הנועזות המקשרות שלוש
המקשרות הן שבתצלום הבנות שלוש
ושל בפולין ,דרור" , תנועת של הנועזות

טננ מרדכי ביאליסטוק, בגיטו המרד מפקד
חזן ובלה קוזיברודזקה לונקה בויםשטרומף.
הגבול במעבר ברכבת, 1942 באפריל נאסרו

וה ביאליסטוק באצירק שבין מאלקיניה,
ביאליסטוק מגיטו נשלחו הן גנרלגוברנמנט.
גדול כסף סכום כשברשותן וארשה לגיטו
וארשה. בגיטו למחתרת המיועדים וידיעות

לנוצ אותן שחשבו הגרמנים ע''י נתפסו הן
סוהר בבית והוחזקו מחתרת, חברות ריות,
למרות רבים. חודשים בווארשה ,פאביאק" ,
דבר גילו לא והעינויים, הממושכת החקירה
נפטרה לונקה אושביץ. למחנה נשלחו ובסוף

.1943 במארס ב18 במחנה

טננ מרדכי של חברתו שניידרמן, טמה
וארשה לגיטו 1943 בינואר נשלחה בוים,
על גרמניות תעודות והעתקי כספים עם
הגיעה היא הגרמנים. של ההשמדה תכניות
הת לילה באותו בינואר. ב18 לגיטו בשלום

ופרץ היהודים נגד באקציה הגרמנים חילו
טמה וארשה. בגיטו הראשון המזויין המרד
ומאז המרד של הראשון ביום כנראה נפלה

ביאליס בגיטו המחתרת בין קשר כל נותק
בגיטו הלוחם היהודי הארגון ובין טוק
השלישית מן היחידה היא חזן בלה וארשה.

בחיים. שנשארה

ושם יד קליבנסקי/ ב.

נעשה התצלום הנועזות. המקשרות שלוש
שלוש שחגגו , המולד גווג גסטאפו איש בידי

נמסר התצלוס בגסטאפו. כעובדות המקשרות
ושם". ,יד ל,

זהותי את משנה אני
הזדמנות היחידי. מהגיטו לצאת שאוכל כדי ארית' תעודתזהות להשיג לדאוג התחלתי
היהודי ביתהחולים של בחדרהניתותים כאחות אז עבדתי קצר. זמן כעבור לי ניתנה זו
לימא ברוניסלאבה ששמה לאחת פניתי אריות. פולניות בחורות כמה שם עבדו בגיטו.
פולנית. תעודתזהות לי דרושה ולכך עצמי את להציל רוצה שאני לה ואמרתי נובסקה
את לי למסור הסכימה ואף אותי להציל כדי הכל לעשות הסכמתה את הביעה היא
לימאנובסקה. ברוניסלאבה שמי היה ומאז שבתעודה התמונה את החלפתי שלה. התעודה
להופיע אוכל אם לראות כדי הגיטו, מן ליציאה הראשון הנסיון את עשיתי
תירגלתי שקניתי. םפרתפילה מתוך הנוצרית התפילה את ולמדתי צלב קניתי כנוצריה.
לא עשיתי זה כל ארים. בין ללון לי יצא אם  "אלוהים" במקוט "יזום" לומר עצמו את

שלנו. התנועה של רבים חברים של חייהם להציל כדי אלא עצמי, את להציל כדי רק
מהר העיר. של הגויים אותי הכירי לא מילדותי וילנה תושבת הייתי שלא מכיוון
מטפחת לי קניתי אף אמיתית. כארית להופיע יכולה אני אכן כי השתכנעתי, מאוד

סלאווית. אשה של אופיינית צורה לי המשווה מיוחדת, צבעונית
וארשה. בגיטו היהודים חיסול על מחרידות ידיעית להגיע החלו וילנה בגיטו לתנועה

ועוד. מרסיק טננבוים, מרדכי קובנר, אבא : עמדו בווילנה שלנו המחתרת בראש

לגרודנו בשליחות
לחפש לכביש יצאתי שם. מתרחש מה לבדוק לגרודנו, היתה שלי הראשונה השליחות
בדרך עמדתי רגיל. באוטובוס או ברכבת מלנסוע נמנעתי לגרודנו. להגיע הזדמנות
שמחו  באוטובוס גרמנים חיילים או עגלה על איכר זה היה אט לטרמפ, וחיכיתי
הפולנית מפני חששתי שבדרך. השעמום את קצת לגוון כדי צעירה, לבחורה טרמפ לתת
אם. כשפת ולא שניה, כשפה למדתי הפולנית השפה את ; מלידה שפתי היתה שלא שלי,
בדרך. לי שהזדמנו פולנים, איכרים עם מאשר גרמנים חיילים עם לנסוע תמיד העדפתי לכן
ההריסות בין בלילה להישאר העדפתי כולה. הרוסה שהיתה ללידה, הגעתי בלילה
אותי שלקח גרמנים, חיילים עם אוטו לי נזדמן למחרת פולני. מלון לבית ללכת ולא
להראות רציתי לא כי להם, עניתי לא אך חשבוני, על התלוצצו החיילים לגרודנו.
ולא בשפתם, גרמנים עם לדבר יכלו יהודים שרק משום שפתם, את מבינה שאני להם,

הפולנים. המקום תושבי

לגרודנו הגעתי
של רבים בסמינריונים אתה שנפגשתי בוראקוב, אידה טובה, חברה לי היתד, בגרודנו

בגרודנו. גיטו להקים הפקודה על לי נודע שם אליה. הלכתי התנועה.
פתטסטאנטים, אצל דירה לחפש החלטתי שלי הפולנית בגלל .1941 בסתיו היה זה
הפגום הפולני באקצנט מכירים מייד שהיו פולנים, אצל ולא רוסית, בעיקר המדברים
יהורים ילד לה היה במלחמה. נהרג שבעלה פרוטסטאנטית, אשה אצל חדר מצאתי שלי.
: אימה עלי שהטילו  תמיד" ו"נר "קדושה" תמונה היתה לי שמסרה בחדר זקנים.

בנוכחותם!... בלילה אישן איך

הגסטאפו אצל עובדת אני
עבודה קיבלתי מתבטלת. אותי יראו שלא לעבוד, צריכה הייתי חשד לעורר לא כדי
שאני ואמרתי לעיריה פניתי הזאת העבודה את לקבל כדי כמתרגמת. הגסטאפו אצל
לידי הפקידים את הביא וזה ו"דאס", ב"וואס" התבטאה שלי הידיעה כל גרמנית. יודעת
לימא ברוניסלאבה עלשם תעודה שם ביקשתי שלי. "הטובה" מהגרמנית התפעלות
רשמית תעודה קיבלתי כזה באופן שלי. התעודה את איבדתי שבהפצצה בתירוץ נובסקה,

השמדתי. בווילנה שקיבלתי הקודמת התעודה ואת שלי, החדש השם על
להחזיק להם ,מרתי וא אותם עודדתי יהודים. קבוצת לשמ הובאו בגסטאפו עבודתי בעת
את להביע בגלוי יכולתי לא אך הזאת. הטובה ה"שיקסע" מן מאוד התפעלו הם מעמד.

והאחיות. האחים של לסבלם רגשותי



התנועה. של כקשרת שליחותי את ולמלא לווילנה להגיע איר היה דאגתי עיקר
: לווילנה לנסוע צריכה שאגי לו ואמרתי וגס' אכזרי נאצי בעבודה' עלי לאחראי פניתי

על היה האמיתי בכיי אך אחי", "מות על לבכות התחלתי לקבורה. להביאו ויש מת אחי

"פאסירשייך לי נתן שלי המנהל עבודתי. במקום לו עד הייתי שאני היהודים גורל
טובה. נסיעה לי ואיחל אותי ניחמ ואף ברכבת לנסוע

השוטרים מן גם להיזהר צריכה הייתי בשבילי. פשוטה כה היתה לא לגיטו הכניסה
בסיכות אותם וחיברתי צהובים טלאים כמה לי הכנתי היהודית. מהמשטרה וגם הגרמנים

לבגד. תפוריט להיות צריכים היו החוק שלפי למרות לבגדי'

המצב על דו"ח להם מסרתי המחתרת. מנהיגי עם ונפגשתי לגיטו להתגנב הצלחתי
בגרותו.

בגרמנית בפרוזדור הלוח על למצוא נדהמתי בגרודנו בגסטאפו לעבודתי כשחזרתי

משחקת שאני האמנתי, לא אחיה". למות ברוניםלאבה של בצערה "השתתפות על מודעה
תפקידי. במלוי רב עידוד לי נתנה זו עובדה מושלמת. כה בצורה תפקידי את

גרודנו יהודי את מזהירה אני

ליודנראט למסור החלטתי  בווילנה והסלקציות בפונארי הטבח על הידיעה קבלת עם

סובלת שאני במשרד סיפרתי לגיטו. להיכנס אמתלה חיפשתי בווילנה. הנעשה על בגרודנו

להיכנס רשיון קיבלתי בגיטו. מומחה לרופאשיגיים לפנות בדעתי וכי שיניים, מכאב
לא בתחילה וילנה. יהודי השמדת על לי שידוע מה כל ומסרתי ליודנראט פניתי לגיטו.

היודנראט מחברי אחד אך לדברי. מאמינים שאין על בבכי' פרצתי ואף לי, להאמין רצו
ליערות. להימלט גרודנו ליהודי לעזור הדרכים על ודיברנו לחדרו אותי הכניס

כנוצריה נוהגת אני

היא בגסטאפו. שלי במשרד ביקרה היא מווארשה. לרנקה הגיעה אחדים ימים אחרי
? זאת עשיתי איך אותי ושאלה הקיר על בצער" "ההשתתפות את ראתה

טובה פולנית דיברה לרנקה הפרוטסטנטית. המשפחה אל לונקד, את לקחתי
שהזמנתי אמרתי לבעלתהבית לידה. בטוחה מרגישה והייתי ארי מראה לה היה מאוד,

הזמן באותו מאוד. יפה אותו יקישטתי אשוח עץ לי סידרתי בחדרי המולד". ל"חג חברה
גרמנים גם הזמנתי לחגיגה המולד. חג את יחד חגגנו . (ואנדה) טמה גם אלי הגיעה

מן לנו שנשארה היחידה המזכרת וזו שלושתנו, את צילם מהם אחד המשרד. מן אחדים
. ושם") ,יד ל, נמסר (התצלום ההיא התקופה

לדרשות הקשבתי לכנסייה, הפרוטסטנטים שלי הדירה בעלי עט הלכתי ראשון בימי
את הם : והתפללנו הברכיים על עמדנו כולנו להשמיד". ואסור להרוג ש"אסור שלהם,

בכך... הרגיש לא ואיש תפילתי, את ואני תפילתם

מגרודנו בורחת אני

פנה הוא טאטארי. של מזוייף בשם לגרותו שהגיע טננבוים, מרדכי אלי בא אחד יום
: לאמו אמר שלי בעלתהבית של העשר בן הקטן הבן לדירתי.

"! לבית יהודי הכניסה ברוניסלאבה ,אמא, ,

ולגורלי. לגורלו מאוד נחרדתי  זאת כששמעתי יהודי. אף למרדכי אמנם, לו היה
לגיטו. חזר ילמחרת בלבד, אחד לילה אצלי לן הוא

היהודים אחי אל שוב ולהצטרף המקום, את לעזוב דרך חיפשתי הזה המקרה אחרי
המר. גורלם את אתם יחד ולחלק

שלי. העבודה במקום דבר להודיע בלי נוסעת, שאני שלי לבעלתהבית הודעתי
המולד. חג בליל הגרמני ידי על שצולמה הקשרות שלוש של התמונה את רק לי לקחתי

היהודי. לגיטו וחזרתי צהוב טלאי ענדתי לביאליסטוק, הגעתי

אותי לראות מאוד שמחו החברים התנועה. ענייני רכז אז שהיה למרסיק, באתי
בגרודנו. היהודים גורל על ידיעות ולקבל ביניהם

משפחת של גורלה
שכטר

לבדו נשאר רידקער שכטר מניה
התחבא הוא חיסולו. אחרי בגיטו

(גלייזר) ווייסברג איציק של בביתו
גילוהו. לא האוקראינים והשוטרים
לסביבות נמלט מספר ימים לאחר

בנו עם נפגש ושם פרספה הכפר
נכה שהיה השני, בנו ועם אהרן
לשאת עוד יכול לא מניה רגליים.
ונפ הבלתיאנושי והסבל הפחד את

ונע נכההרגליים בנו במחבואו. טר
האוקראי עילידי נתפסו יהודייה רה
והש בידיים אותם חנקו הם נים.

לבאר. ליכום

לצבא השחרור, אחרי גוייס, אהרן

הגרמנים. עם בקרב ונפל האדום

תזנבוים צבי



בימים בתנועה. מאוד התפרסמו ששמותיהן אחרות, וקשרות פרומקה את פגשתי
אסע שאני הוחלט משמעיים למעלה שחיכינו אחרי לרנקה. של עקבותיה נעלמו אלה

גורלה, על לחקור כדי לווארשה,

לווארשה בדרכי אותי עוצרים
את ביקש הוא הכרטיסים. מבקר נכנס מאלקין לפני לווארשה. הנוסעת לרכבת עליתי
כשנעצרה לגורלי. לחשוש התחלתי לעשות. מה ידעתי לא ממני. אותה ולקח שלי התעודה

הרכבת. מן אותי והורידו גסטאפי אנשי שני נכנסו מאלקין בתחנת הרכבת
מכתב שלי, הארוכות השערות בתוך ברשותי, היה חיפוש. וערכו לחדר אותי הכניסו
היחידים מצב על הדו"ח את ימצאו אם לגורלי מאוד חששתי דק. נייר על בעברית

אותו. מצאו לא למזלי וביאליסטוק. בווילנה
לי ניתנה זו הזדמנות הזה. המיסמך מן להיפטר איד היתד!, שלי הראשונה הדאגה אך
ביקשתי התחנה. מן רבים קילומטרים במרחק שהיה לביתהםוהר, אותי כשהובילו
שלי, השערות מן הדו"ח את הוצאתי לי. ניתנה הרשות לביתשימוש. להיכנס רשות

הפרימיטיבי. ביתהשימוש של לביר אותו והשלכתי לחתיכות אותו קרעתי
שאינני טענתי' אני אותי. חקרו אנשים שלושה לחקירה. נלקחתי בביתהסוהר

לפולנית. שלהם הגרמנית את שתירגם תורגמן, לי נתנו גרמנית. מבינה
אם אותי, ושאלו לונקה עם מצולמת אני שבה התמונה, את לפני הניחו החקירה באמצע

ל אותה ראיתי ומתי אותה מכירה אני
גרמני, צילם התמונה ואת בגתדנו המולד חג את יחד חגגנו איך הסיפור, את סיפרתי
אתן. קרוב מגע לי היה לא כי הבחורות, שתי איפה יודעת אינני העבודה. מן שלי חבר

ניפגש. שעוד בתקווה כמזכרת, אצלי נשארה התמונה אך
במאסר. נמצאת שלונקה החוקרים, לי סיפרו אז

הית לא בלבד. חדרים 4 של קטן בית שהיה לביתסוהר, אותי הכניסו ללילה
של צעקות שמעתי מנעול. בלי שסוגרים פרימיטיבית, היתה והדלת רצפה אפילו שם
: אלי צעק הגבר שבלבי. המועקה את במקצת הקל הבכי כי לבכות, והתחלתי גבר

"! עצמך החזיקי תבכי, ,,אל י
לחדר לחדור השומרים ניסו בלילה האדמה. על לשכב ונאלצתי לי היה לא מזרן

ממני. אותם וגירשתי בצעקות התגוננתי אך לי, ולהציק
בלייוי לרכבת. אותנו והובילו החדרים מן ואותי הגבר את הוציאו השכם בבוקר

גסטאפו. אנשי 4

במסיבה משמאל) (ראשונה יערי בלה
בביתרוז'ישץ'.



בווארשה הגסטאפו במטה
והכניסו שוכא בשדרות הגסטאפו למטה אותי הובילו בווארשה. הרכבת לתחנת הגענו

נשימ. של לתא אותי

היתד. ממול רבים. אנשים וחיכו ישבו שם למרתף, אותי לקחו אחדות שעות אחרי
הגיעו לאזני אחורה". להסתכל אסור ; קדימה רק להסתכל "עליכם : בגרמנית כתובת

זמן. באותו שנחקרו מאנשים בכי וקולות צעקות
הכל  לאחור מבטי להפנות לי היה אסור לתורי. וחיכיתי ישבתי אחדות שעות

שלפנינו. בכתובת לנו שניתנה הפקודה לפי

שמסרתי הסיפור על לחזור השתדלתי לחקירה. אותי לקחו שעות שלוש כעבור
הם ואין הפולנית, למחתרת שייכת שאני בי חושדים שהם לדעת' נוכחתי כאן במאלקין.

יהודייה. שאני בי חושדים

החקירה בעת עינויים
כתובות מסרתי הארי. מהצד גוייפ של רק אלא יהודי, של שם אף מסרתי לא בחקירה
להכות התחילו כאן אותן. לבדוק יוכלו שלא כדי בווארשה, הרוסים בתים של
להאריך היה שאפשר גומי, מקל השרוול מתוך הוציא אחד שן. לי ושברו בפנים אותי
את הפסיקו והם התעלפתי הכוח. בכל בי והרביצו מיוחד קרש על אותי הניחו אותו.

החקירה.

מכוסה היה גופי לגמרי. ערומה רחבה, קרשים מיטת על עצמי מצאתי כשהתעוררתי
שם עוד שהייתי היומיים ובמשך שביתתרעב הכרזתי אבר. להניע יכולתי ולא פצעים
לבית אותי העבירו יומיים אחרי שלי. השומרים של ההפצרות למרות לאכול, סירבתי

בווארשה. היהודי הגיטו במרכז שהיה "פאביאק'/ הידוע הסוהר

/'פאביאק" בביתהסוהר
מסוכנים. לאסירים המיועד בודד, תא  ב"בידוד" שבועות שלושה ישבתי בביתהםוהר
לחבוש באה שהיתר והרופאה, הפולניות המשגיחות מצד אלי החם היחס את. הרגשתי
הכובע. השלטון נגד הנאבקת לפולניה, אותי חשבו הן שגם הדבר, נראה פצעי. את
שבלב. זה היה  ביותר והקשה ביותר הכאוב הפצע אך מהר, כלכד הגלידו לא הפצעים

לונקה את פוגשת אני
על ליפול רציתי לונקה. את גיליתי שם גדול, לתא אותי העבירו שבועית שלושה אחרי
כי אותה, מכירה שאני כלשהו סימן להראות לי היה אסור אך ולנשקה, לחבקה צווארה,
מלת אמרנו לא לכן פרובוקטוריות. גם ביניהן שהיו וייתכן פולניות, אסירות היו בתא

אלי. להתקרב וחששה החווירה שהיא ראיתי : לזו זו

: לונקה אותי שאלה לבדנו, והיינו לביתהשימוש כשיצאנו הימים, באחד
"! הנה הגעת איך "הגידי,

לה. עניתי  "! אותך לחפש נשלחתי ! בעקבותיך "הלכתי
סיפרה היא שידעתי. מה בחפזון לה ומסרתי בגיטאות נעשה מה לדעת רצתה היא
ה'יה תפקידה .bnyn שושנה שלנו החברה נמצאת יהודיות לאסירות מיוחד שבתא לי,
היא לביתהשימוש כשיצאנו ביתהסוהר. של הקומות בכל בתיהשימוש את לנקות
מאוד, קשה היה גורלה משם. כשנצא עין עלינו להעיף שתוכל כדי בחוץ, לנו חיכתה
כעת היא (שושנה הפולניות האסירות מן יותר שסבלו היהודיות, האסירות כל כגורל

ברמתהכובש). חברה

המדווחות מרגלות, גם יושבות שבתאנו האסירות שבין אותי, הזהירה לונקה
הגיטו בין שהפריד הקטן, האשנב דרך הפה. מן מוציאות שאסירות מלה, כל על לגסטאפו
פעמים היהודים. של הטרא,גי מצבם את וראינו הגיטו לתוך מציצות היינו לביתהסוהר,
L' נודע אחרכך כאן. המצאנו על להודיע כדי החוצה פתקאות השלכנו אף אחדות

לתעודתן. הגיעו האלו שהפתקאות

רצחתם... וגם ירשתם
לעבודה מהגיטו יוצאים היינו ואני צבי אחי

(בריינדל) אמי קופאצ'יבקהפרספה. בכביש
קוזין הכפר בסביבת כבול בהפקת עבדה

בגיטו. העיר יהודי עם יחד וניספתה
חיסול על הידיעות אלינו הגיעו כאשר

והתפזרנו בכביש העבודה מן ברחנו הגיטו
אחד לילה לחוד. אחד כל וביערות, בשדות

הקטן אחי (זאב), אבי עם במקרה נפגשתי
האחרון הלילה זה היה צבי. ואחי משה,
עליד משה עם יחד נרצח אבי יחד. שהיינו

התקופה את עברנו וצבי אני הולוב. העיירה
קש, בערימות בבורות, שכיבה תוך האיומה
היינו בלילות וביער. בשדה שיחים בין
שהיינו או האיכרים אצל מזון לבקש יוצאים
יכולנו כשלא והשדות. הגינות מן לוקחים
מחבואים ובמקומות בבורות להישאר עוד
לשהות בלי למקום, ממקום נדדנו אחרים

ממושך. זמן אחד במקום
הפו את לרדוף האוקראינים כשהתחילו
משקיהם את עוזבים הפולנים היו לנים
אחד פולני פרספה. לכפר ועוברים בלילות

בתור בפרספה לביתו קצר לזמן אותנו הכניס
הרוסים. בוא עד נשארנו ושם הבית שומרי

מהגיטו, הגירוש ערב שחילקנו, פי על אף
השכ הפולנים האיכרים בין רכושנו כל את
את לבקש השחרור אחרי הלכנו לא נים,
התייח האלה האיכרים כי בחזרה, רכושנו
דבר כל הכחישו גלוייה, באיבה אלינו סו

קנפר צירנת : רצח של מקרים היו ואף
אוק למשפחה שבאה שעה באכזריות נרצחה
החפצים את לה שיחזירו לבקש ראינית
זה מחריד מקרה אצלה. השאירו שהוריה

השחרור. אחרי כבר קרה

מזור יהודית



הגר יערי, בלה של אחיה חזן, אורצי
בביתרוז'ישץ'. ביקור בעת בקאנאדה,

אני גם  התפללו הן : האסירות ככל נהגתי האמיתית זהותי את להסתיר כדי
שידעתי מכיוון ! הברכיים על ישבתי אני גם  הברכיימ על לשבת נהגו הן י, התפללתי
פולניה של כמו היתד. שלא שלי' הפולנית בשפה גט נזהרתי פולניות, רק יושבות שפה

אמיתית.
שלנו הרעב את להשקיט במקצת יכולנו לכך הודות תפוחיאדמה. בקילוף עבדתי
בנו קינאו רבות אסירות הקילוף. כדי תוך בלתימבושלים תפוחיאדמה אכילת עלידי

ביתהסוהר. של הרעב תפריט על להוסיף הזדמנות. לנו שיש על
מאוד. אדוקה קאתולית תה שהי הורבאצ'בםקה' זיוטה פולניה, ישבה שלנו בתא
סודי, את לה לגלות ביוםמךהימים שאוכל קיוויתי, אותה. וחיבבתי אליה התקרבתי
דבר. לכל נוצריה אני כאילו ולהתנהג בלבה לעצמי אותו לשמור מאוד קשה לי שהיה

ביתהסוהר את מפציצים
פחד הגברים. אגף על נפלה ופצצה האוויר מן ביתהסוהר הופצץ הלילות באחד
מי זץטה, החדשה, הפולניה לידידתי לגלות מצויינת הזדמנות וראיתי כולנו על נפל רב

: לה אמרתי באמת. אני
לעשות יכולה איני לצערי' אני' ; לאלוהיך להתפלל יכולה שאת בך' מקנאה "אני

יהודיה". שאני משום בפומבי, זאת
: ואמרה אותי, ולנשק לחבק התחילה זאת בשמעה

למענך'. הכל אעשה כשאשתחרר לך' מבטיחה "אני
ממנה קיבלתי קצר זמן אחרי ז'וטה. שוחררה אחדים שבועות כעבור שיקרה. לא
התא. בתוך לצייר הירבתה ובביתהסוהר ציירת היתה היא האדום. הצלב דרך חבילה
כשאני אותי' ציירה גם היא בשבילם. שתצייר כדי לחצר' אותה להוציא נהגו הגרמנים
בפתק הגיטו. ובין ביני הקשר את הבינה היא היהודי. לגיטו האשנב דרך משקיפה
עליך/ הזמן כל וחושבת התמונה על שומרת "אני : כתבה היא החבילה בתוך שהיה

ב"פאביאק". ישיבתי זמן כל במשך חבילות לי לשלוח הוסיפה היא
שלמים ימים לשבת נאלצנו תפוחיהאדמה. את יפה קילפתי שלא על עונש קיבלתי
האחרות. הפולניות בנוכחות זו עם זו לדבר יכולות לא כשאנו מעשה באפס בתא

זו. מסיבה מאוד סבלתי
והחולצות המדים את לגהץ הגסטאפו של למכבסה אותי לקחו ימים כמה כעבור
הגיהוץ. אחרי חמורה בדיקה עוברים והמדים רבה הקפדה דורשת זו עבודה שלהם.
המפקחים. מן רבם שבחים וקיבלתי זו בעבודה מומחית ונעשיתי רבים ימים עברו לא
 תפוחיאדמה לי מביאה היתה הזדמנות בכל תפוחיאדמה. לקלף נשארה לרנקה

גופה. על אחר מיסתור במקום או החזייה בתוך
בביתהסוהר. חדשים שבעה עברו כך

אותי' חקרו שוב שוכא. בשדרות הגסטאפו למרכז שוב אותי העבירו אחד בוקר
אותי החזירו ולבסוף הקודמות' בחקירות להם שאמרתי מה על חזרתי מכות. בלי הפעם
להורג. אותי הוציאו לא אט גדולה' בחרדה מצוייה כשהיא לי' חיכתה לרבקה לביתהסוהר.
אליה' ביחס מפי הגה הוצאתי לא והעינויים המכות שלמרות ואמרתי, אותה הרגעתי גט אני

ותפקידה. זהותה

לבירקנאו בטראנספורט
הגיע אחד יום מיועדים. הם לאן לדעת בלי אדם' משלוחי יצאו רב זמן זה
היציאי. לקראת הפרוזדור לאורך זוגותזוגות כשהתאספנו בטראנספורט. לצאת תורנו
סימני כמה לנו עשתה השורות. בתוך אותנו וראתה גזינדיל' שושנה הדלי עם עברה

פנינו. על ועברה עידוד
בלי צפופים עומדים כשאנו לקרונותמשא' אותנו והכניסו לרכבת אותנו הביאו
גסטאפו אנשי של הגדול המספר לפי אבל אותנו' מובילים לאן ידענו לא לזוז. אפשרות
נסיעה של לילד. אחרי להורג. להוצאה אותנו שמובילים בטוחים היינו עלינו ששמרו

מווארשה. נסיעה שעות שתי רק המרוחקת לבירקנאו' בבוקר הגענו



בירקנאו זוועות
הרושם בנו נוצר גרמניים. מארשים שניגנה תזמורת, של קולה שמענו הרכבת כשנעצרה
והובילו חמשחמש של בשורות אותנו העמידו אדמות. עלי גךעדן לאיזה שהגענו
והיפות, הארוכות משערותי נפרדתי ראשינו. שערות את גזזו שם לביתמרחץ. אותנו
שמלותפסים, לנו ונתנו הבגדים את מאתנו לקחו הימים. כל גאוותי היתה שעליהן
כמו הזרוע, על האישיים המספרים את לנו חקקו אחרכד ומימיה. שרוך עם חלוק

.24458 היה מספרי לבעליהן. היכר כסימן פרות, לעדר
המונים, בין היינו כי בינינו, לשוחח עוד נזהרנו לא בקרבתי. הזמן כל היתה לונקה
נשים כש86 דרגשים, על והסתדרנו משותף' בלוק גם קיבלנו אלינו. לב שם לא ואיש
ששכבו אלו השלישית. בקומה לישון יצא לי הדרגש. לרוחב  ושתיים לאורך שוכבות

ביניהן. שהסתובבו בעכברושים פעט לא הרגישו הראשונה בקומה
מונחים קש של הדקה השכבה שתהת הרגשנו הדרגש על הראשון בלילה בשכבנו
רוסיים, אסירים של אברים שם מצאנו בבוקר להירדם. לנו המפריעים קשים גושים

משם. הזאת הזוועה את לסלק טרח לא איש שם. ומתו לפנינו הדרגשים על ששכבו
לקומה קופצים היו כלבימ .ראשון.  למיפקד אותנו העירו בוקר לפנות ב3
חולשה. או מחלה מחמת לקום יכלו שלא האסירות את להוריד הדרגשים של השלישית
את אכלתי אני בלבד. לחם קילו ושמינית תהעלים ליטר חצי קיבלנו היום כל במשך

רעבה. כשאני להירדם יכולתי לא כי בלילה' הלחם
וסלעים אבניט סחבנו : למישהו תועלת כל בד. היתה ולא מפרכת, היתה העבודה
שיתחסלו כדי כנראה ביותר, הקשות לעבודות לקחו החלשות את למקום. ממקום

יותר. מהר
היהודים בגלל כי שטענו, הפולניות מצד אנטישמיות הערות שמעתי גם שם
הייתי שאני משום יכולתי, לא אבל להגיב, רציתי באושוויץ. נמצאות הן "המלוכלכים"

כנוצריה. שם
העבודה. מן בשובנו פנינו את וקיבלה לעבודה בצאתנו אותנו ליוותה תזמורת
אחד גזר או תפוחאדמה בהם הסתירו שמא האסירות, בבגדי חיפושים ערכו השער ליד
מן מוציאים היו למחנה, כלשהו דברמאכל להגניב שניסו אלד, את רעבונם. את להשתיק
או ימין לצד הגיף את להזיז בלי הלילה, כל הברכיים על בכריעה ומענישים השורות
בשעות שעברתי הסבל את לעולם אשכח ולא זה, בעונש פעם נענשתי אני גם שמאל.

הלילה. כל האבנים על ברך שכרעתי

לונקה של מותה
כמתורגמנית לשמש נלקחה זרות, בשפות ושלטה משכילה בחורה שהיתה לונקה,
לאיש זקוקים והיו באירופה, שונות מארצות אנשים יום כל הובאו שם התחנה, במשרד

שלהם. השפות את המבין
כששה במיטה נשארה לונקה אך מהר החלמתי אני בטיפוס. חלינו ולונקה אני
למוות שולחים היו שבהן הסלקציות בגלל מאוד, מסוכן היה זה הבראתי. אחרי שבועות
הבלוק, של הרופאה יכולתי. במידת בה טיפלתי האסירות. שבין והחלשות החולות את
לאמוסמכת כאחות לעבוד לי איפשרה הווארשאי' בביתהםוהר עוד אתנו שהיתה
ליהודים. בעיקר נמשך לבי מחלתן. בעת ללונקה, ובעיקר לאסירות, ולעזור בבלוק

טוב"... "יהיד. כמו מילתעידוד, להם זרקתי פעם ולא
רצתה לא היא לחיות. הרצון כבר לה היה לא ; ושוקעת הולכת לונקה איד ראיתי

נפטרה. היא 1942 בשנת קרב. שסופה הרגישה היא ולשתות. לאכול
והתגעגעתי הפולנים, בין בודדה יתומה, כמו נשארתי בשבילי. גדולה אבדה היה מותה
עשרות עם יחד אותה ושרפנו המתים לחדר גופתה את לקחנו לונקה. של לקירבתה מאוד

האחרונה... דרכה היתד. זאת אחרות. גוויות
: מותה לפני לי שאמרה לונקה' של צוואתה את זכרתי

אולי הזאת, הצוואה את לקיים כחובתי ראיתי את". תמשיכי  אמות אני ,אם ,
שיישארו כמעט, האמנתי, לא עיני. שראו והזוועות המוראות לכל היחידה העדה אשאר

במחנה. אתנו יחד שתיו מאלה רבים אנשים עוד



לארץישראל העליה
הנוער לכפר 1946 בקיץ הגיעה חזן בלה
הבריגאדה אנשי אנחנו, שיסדנו אודים,
איטליה, באני, די מריה בסאנטה היהודית,

וה המוות מחנות יוצאי הילדים למען
בקבוצת כמדריכת נתקבלה היא מחבואים.
בלה פרומקה". "קבוצת שנקראה הבנות,
שבקבוצתה הבנות בחינוך רב מאמץ השקיעה
היתת שלהן. הלימודים רמת מאוד והעלתה
כמדריכת לקבל בשבילי מיוחדת חוויית זו

התופת. מאש שניצלה בתעירי

בשנת קבוצתה, עם יחד לארץ, עלתה בלה
הסר היהודית הסוכנות לנו כשנתנה ,1946

ברשותה. שהיו האחרונים טיפיקטים
שווארץ, חיה אחותה, גם נמצאת בארץ
חי אורצי, הגדול, אחיה ; בהרצליה הגרה

בקנדה.
רחמיאלי אבנר

לשימצה הידוע מנגלה ד"ר
ד"ר הגרדת. למחלת  מוסמכת אחות  כמטפלתאדוראית עצמי את הצעתי אחרכן

היו בבלוק זו. במחלה בטיפול מומחית שאני לי האמין לשימצה' הידוע מנגלה,
היה והטיפול נורא היה סבלן בעורם. מחרידים פצעים עם 1614 בנות יהודיות ילדות

בחורי", של פנים העמדת כדי תוך להן' לעזור מאוד רציתי מיוחדת. משחה באמצעות
יהודיה. ולא פילניה

מנגלה' של עוזרתו באה היתד, ואחרכך במשחה, מירחים הייני הפצעים את

ביותר העמוקיט הפצעים עם הבחורות את בסלקציה בוחרת והיתה אנא, הסלובאקית
המוות". "בלוק קראו הזה הבלוק את לכבשן. אותן ושלחה

בירקנאו את מפציצים
רביב, אסירים נפגעו בהפצצות ובירקנאו. אושוויץ את פעמים כמה הפציצו הרוסים

וגסטאפו. ס. ס. אנשי של לבלוקים מכוונות היו שהפצצות למרות

המוות'/ "בלוק  10 בלוק את להשמיד הגרמנים כנראה. החליטו, אחד בלילה
הייתי אני  לאושוויץ אותי והעבירו הבלוק מן הלילה באמצע אותי הוציאו להפתעתי

כולו. הבלוק חיםיל על לי נודע למחרת הבלוק. מן שהוצאה היחידה "הפולניה"

יהודיות נערות תליית
בתלייה. למוות נשפטו בחומרנפץ, הכבשן את לפוצץ שתיכננו יהודיות, בחורות ארבע

הספיקו לגרדום שעלו הראשונות הצעירות שתי להורג בהוצאתן לחזות אותנו הכריחו
לא מהן אחת מפיהן. הגה הוציאו לא האהרות הצעירות שתי /'! נקמה ! "נקמה : לצעוק

אותה לקחנו התלייה. מעץ אותה שהורידו אחרי בחייט ונשארה נשמתה את הוציאה
: באומרו מידינו אותה והוציא בא אדלר, המחנה, מפקד עבדתי. בו לבלוק

"! אתה נגמור כבר ""אנחנו
 וזכות מפשע חפות יפות, צעירות, יהודיות, נערות לראות איום מחזה זה היה

שינה נדודי לי גרם זה אימים מחזה ; לגרדום עולות כשהן  בנפשן וגם בגופן גם
לעולם. אותו אשכח ולא רבות שנים

ממרר אותו ראיתי זאת. לעשות נאלץ הוא יהודי. היה התלייה את שהקים האיש

של מסבלן פחות לא גדול שסבלו וידעתי אותי הבנתי לבלוק. הגווייה את כשהביאו בבכי
שלהן. התליין לפני שעמדו שעה הקדושות, הבחורות ארבע


