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אנחנו†≠†הארי†בעלי†ואני†≠†כאן†יותר†משלוש

שנים.

עכשיו†כולם†צריכים†לעזוב¨†כתוב†שנוסעים

לעבודה¨†ומי†שנוסע†מקבל†לחם†שלם

לדרך.
לחם†שלם°°°†אבל†זה†לא†בטוח¨†¢מה†שיש

לנו†כאן†≠†אנו†יודעים¨†מה†שיהיה†שם†≠†אנו

לא†יודעים¢Æ†מפחדים†לעזוב†את†הגטו.

אבל†הגרמנים†ערמומיים†Æ†סוגרים†רחוב
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יורדיםÆ†כל†אחד†עם†המזוודה†שלוÆÆÆ†מחכים

לנו†ביריונים†חזקיםÆÆÆ†תופסים†את†המזוודות

שלנוÆÆ†פותחים†אותן°†זורקים†את†מה†שבפנים

ÆÆÆהחוצה°†הכל¨†הכל¨†אפילו†תמונות†מההורים

ופתאום†אנחנו†מבינים∫†המקום†הוא†גרועÆ†אבל

שומעים†מוסיקה¨†מנגינות†עליזות¨†ריתמוס

של†מארשÆÆÆ†ואנו†נכנסים†בשער†גדול¨†בו†כתוב

ARBEIT MACHT FREI†באותיות†גדולות

øøאולי¨†אולי†בכל†זאת†זה†איזה†מחנה†עבודה

ממשיכים†דרך†השערÆÆÆ†עוד†כניסה¨†כתוב∫
BIRKENAU

עומדים†בשורות≠שורות¨†עדיין†עם†הבעלים¨

בצד†עומד†גרמני†גבוה†רזה†≠†קצין.

כל†אחד†מאיתנו†צריך†לעבור†לפניו†≠†הוא†לא

מדבר†מילה¨†לא†שואל¨†לא†צועק†≠†הוא†רק

עושה†תנועה†עם†יד†אחת∫†או†ימינה†≠†או

MENGELE†אנו†לא†יודעים†שזה†Æשמאלה

לא†יודעים†שתנועה†אחת†שלו†היא†מחנה

עבודה¨†תנועה†שנייה†היא†מוות...

Æבערב†אנחנו†כבר†בצריפים†≠†בנפרד†מהבעלים

הגיע†רופא¨†בודק†נשים†עם†חום†≠†ומגלה

במקרה†אישה†מעירוÆ†מדבר†איתה†לגמרי

בשקט†והולךÆ†¢מה†הוא†אמר†לךø¢†שואלים

אותהÆ†¢אתם†נמצאים†במחנה†השמדה

AUSCHWITZ כאן†משמידים†עם†גז¢†היא
ענתהÆ†¢אם†מישהי†מכן¨†אולי≠אולי¨†תצא†מכאן

Æהיא†מוכרחה†לספר¨†לצעוק†את†זה†ÆÆאולי

שהאנושות†תדע†מה†קורה†כאן¢ÆÆÆ†קשה†לתאר

את†המחשבות¨†הרגשות†שהיו†לכל†אחת

מאיתנו†ברגע†זה¨†במקום†הזהÆ†זוכרת†אני†את

עצמי†עומדת†בבוקר†על†יד†החלון†הקטן†של

הצריף   (BIRKENAU-BARACKE) מסתכלת

ÆÆÆבשמים†הכחולים†ובעננים†הקטנים¨†לבנים

פתאום†העננים†האלה†בשמיים†הכחולים†היו

לי†יקרים†מאוד¨†מאודÆ†ואני†שואלת†את†עצמי∫

ø¢האם†אני†אראה†אתכם†עוד†פעם†בחיים†שלי¢

ÆÆוהנה†קוראים†לנו†ÆÆאבל†עובר†יום¨†ועוד†יום

ואנו¨†קשה†להאמין¨†יוצאות†כל†הקבוצה†דרך

השער¨†ולמזלנו†הגדול†מגיעים†מולנו†הבעלים

ÆÆÆאבל†≠†הם†נראים†כמו†ליצנים†Æשלנו¨†בקבוצה

ללא†שערות¨†בגדים†יותר†מידי†ארוכים¨†או

ÆÆכמו†בקרקס†ÆÆרחבים¨†או†לגמרי†צרים†וקצרים

ÆÆועל†הגב†פס†לבן†ארוך¨†מלמעלה†עד†למטה

שיכירו†≠†אם†אחד†יתרחק†≠†שזה†יהודי†מהמחנה

≠†שידעו†כבר†מרחוק°°

�†ßושוב†אנחנו†נוסעים†≠†∞∞≥†איש†מגטו†לודג

כנראה†לעבודה†בגרמניהÆ†אבלÆÆ†לא†מיד†ולא

ישרÆ†מביאים†אותנו†קודם†ל≠

LAGER STUTTHOFF
מקום†גרועÆ†שם†היינו†באורווה†ענקית†≠†הבעלים

כבר†לא†איתנו†≠†מרק†אחד†ביום¨†קפה†שחור¨

Æאבל†הכי†גרוע†שם†היו†הכינים†Æפרוסת†לחם

מה†להגיד¨†איך†לספרø†היה†לנו†כל†כך†רעÆ†אם

כבר†הגענו†סוף≠סוף†עם†המרק†ב≠
ESSCHUSS

©כלי†עם†ידית) למקום†ישיבה†קבוע†על

האדמהÆÆÆ†אז†קודם†היה†צורך†להרוג†את

הכיניםÆÆ†כבר†הייתה†לנו†טכניקה†שלמה∫

המתתם†בין†שתי†ציפורניים°†רק†אחר†כך

יכולנו†לאכול†את†המרקÆÆ†אבל†הכל†עובר

ÆÆÆחביבי

ושוב†נוסעים¨†אחרי†שבועות†ארוכים¨†והפעם

Æבגרמניה†ומתחילים†לעבוד-DRESDEN ל
הבעלים†שוב†בנפרדÆ†מתחילים†לעבוד†במין

בית†חרושת†ליצור†כדורי†רוביםÆ†יום†ולילה

שתי†משמרות¨†יש†מרק†חם¨†מיטות†מעץ

©פריצßן®¨†שמיכות†חמות¨†הכול†נקי†לגמרי¨

חדשÆ†אפילו†בגדים°†עובדים†בבית†חרושת
SCHANDAUER STR 8

עד†שבפברואר†π¥μ±†ההתקפה†של†הרוסים

על†דרזדן†פגעה†בבנין†שבו†עבדנו¨†ושמונה

אנשים†מהקבוצה†שלנו†שהיו†בחדר†החולים

ÆÆÆבקומה†עליונה¨†נשרפו

בבוקר†מגיעים†ל-  PIRINA מקום†קטן†על†יד

Æמשם†נותרו†רק†שרידים†וחורבות Æדרזדן
הגרמנים†כבר†יודעים†שהרוסים†מתקרבים¨

ובשבילנו†מתחילה†צעדת†מוותÆ†ביום†ללכת†≠

האישה†במדי† SA†††לידינו¨†בערב†לשכב†על

האדמה†באיזה†שדה†≠†שמיכה†ומעיל†נשארו

בדרזדןÆ†מוזר†שבן†אדם†רזה†מאוד†ולא†חזק¨

ימים†בלי†אוכל†≠†יכול†לקום†אחרי†לילה†כזה

ושוב†ללכתÆÆ†בכפרים†עמדו†אנשים†משני†צידי

Æהיו†עצובים†̈ ̈†הסתכלו†על†הקבוצה†שלנו הכביש

ראיתי†דמעות†בעיניים†של†אנשים†זקניםÆ†איננו

יודעים†כבר†כמה†ימיםÆÆÆ†אבל†יום†אחד†חיכו

לנו†אנשים†עם†כוכב†צהוב†על†הבגד¨†באו

לקראתנו¨†הרגשנו†טובÆ†עברנו†דרך†שער†והיינו

THERESIENSTADT†בגטו

זה†באמת†פלא†שאני†חזרתיÆ†לולא†הארי†≠†לא

הייתי†חוזרת†משםÆ†זה†ברור†ליÆ†כי†זה†הוא

שהציל†אותיÆ†גם†זה†רומן†שלםÆ†האסון†הטרגי

והכי†גרוע†≠†שהיה†לי†אח¨†הוא†שהציל†את†חיי

אך†לא†חזר...

±π¥¥†בשנת†ßחיסול†גטו†לודג
מאת∫†גרטה†ברקוביץ

יש†לנו†דף†בפייסבוק°
העמותה†למען†הקשיש†כ¢ס

øרוצים†להיות†חברים†שלנו

אנדרטה†לזכר†יהודי†גטו†לודגß†שנספו†בשואה



קורות†עם†ישראל†בארצו†רצופות†קרבות

Æרבים¨†מבצעים†ומלחמות†קודש†לקיומו

¥∂†שנים†חלפו†מאז†הכריז†דוד†בן≠†גוריון¨

ראש†ממשלת†ישראל¨את†¢הכרזת

העצמאות¢†של†מדינת†ישראל†שקמה

לתחייה.

יום†העצמאות†חל†בתאריך†הßבאייר¨†שנת

Æ±π¥∏†תש¢ח¨†¥±†במאי

ביום†זה†קיבלה†מועצת†העם†את†עמדת

דוד†בן≠גוריון†להכריז†על†הקמת†המדינה

היהודית†בארץ≠†ישראל¨†הלא†היא†מדינת

ישראלÆ†למחרת¨†התחילה†מלחמת

השחרור¨†העצמאות.

מלחמת†תש¢ח¨†הייתה†המלחמה†הקשה

ביותר¨†על†עצמאותה†של†המדינה¨†כנגד

ערביי†ארץ≠ישראל†ומדינות†ערב¨

שצבאותיהן†פלשו†מכל†העברים†לתוך

המדינה†שזה†עתה†קמה.

±π¥∏†במלחמה†זו¨†העקובה†מדם¨†בין†מאי

לספטמבר†π¥π±¨†נפלו†יותר†מ≠†∞∞∞¨∂

חללים¨†כעשרה†אחוז†מכלל†האוכלוסיה

שמנתה†כ≠†∞∞∞¨∞∞∂†תושביםÆ†מבין†∞∞∞¨∂

הנופלים†היו†כ≠†∞∞∞¨¥†חללי†צה¢ל,

צבא†העם¨†שזה†עתה†הוקם†והכיל†את

אירגוני†ה¢הגנה¢¨†¢אצל¢¨†¢לחי¢†וה¢פלמ¢ח¢

≤π†≠מלחמת≠סיני¢†≠†¢מבצע†קדש¢¨†מ¢

±πμ∂†בנובמבר†μ†עד†±πμ∂†באוקטובר

̈†בהשתתפות†צרפת הייתה†יזומה†ע¢י†ישראל

ובריטניה¨†לאחר†שנשיא†מצריים¨†גאמל

Æעבדול†נאצר†איים†בהשמדת†ישראל

זו†הייתה†מלחמת†מנע†נגד†מצרים¨†בגין

הסלמת†מעשי†איבה¨†שיגור†חוליות†פדאיון

≠†מחבלים†וחסימת†מעברי†השייט†≠†מיצרי

טיראן†ותעלת†סואץÆ†השם†¢מבצע†קדש¢

ע¢ש†העיר†המקראית†קדש≠ברנע†ששכנה

בעבר†בגבול†הדרומי†של†ישראלÆ†זיכרון†עצוב

יש†לנו†מ¢קרב†המיתלה¢†בסיני¨†בו†נפלו

חללים†צנחנים†רבים¨†אשר†נלחמו†בפיקודם

של†אריק†שרון†ורפאל†איתן¨†לאחר†צניחה

Æ¢קרבית†ממטוסי†¢דקוטה

¢מלחמת†ששת†הימים¢†נערכה†מיום†μ†ביוני

ועד†∞±†ביוני†∑∂π±†בין†צה¢ל†לבין†מצרים¨

ירדן¨†סוריה†ולבנון¨†אשר†נעזרו†בעירק¨†ערב

הסעודית†ולוב.

הייתה†זו†מלחמת†מנע†ובזקÆ†תוך†∂†ימים

צה¢ל†שלט†בכל†שטחי†סיני¨†תעלת†סואץ¨

ירושלים¨†עזה†והגדה¨†יהודה¨†שומרון¨

ורמת†הגולן†בואכה†דמשק.

מדינת†ישראל†שילשה†את†שטחה.

¢מלחמת†ההתשה¢†התרחשה†בעיקר†בגבול

ישראל≠מצרים¨†בשנים†∞∑≠∏∂†ב¢קו†בר≠לב¢

ובמעוזים†קרוב†לתעלת†סואץ¨†וגרמה

לאבידות†רבות†בצה¢ל.

מלחמת†¢יום†הכיפורים¢†החלה†ב≠†∂

באוקטובר†≤∑π±¨†ארכה†כחודשיים†ויותר¨

והייתה†עקובה†מדם†של†אלפי†חיילי†צה¢ל.

סאדת†המצרי†וחאפז†הסורי†הפתיעו†את

מדינת†ישראל.

מלחמה†זו†התחילה†בכישלון†≠†¢מחדל†יום

הכיפורים¢¨†אך†בסיומה†נאמר†עליה†שהיא

ההישג†הצבאי†הגדול†ביותר†של†ישראל.

בעקבותיה¨†בשנת†∏∑π±†נחתם†הסכם

השלום†עם†מצרים¨†המחזיק†מעמד†חרף

כל†התהפוכות¨†עד†עצם†היום†הזה.

̈†¢לבנון¢ מלחמות†נוספות†היו∫†¢שלום†הגליל¢

הראשונה†והשנייה¨†¢עופרת†יצוקה¢†בעזה¨

ועוד†מבצעים†נגד†אויבינו†הששים†ושואפים

לכלותנו.

עם†ישראל¨†מאז†עלה†ממצרים†לארץ†כנען¨

הינו†למוד†מלחמות ולכן†חייב†להיות†חזק¨

לשמר†ולשמור†כוחותיו¨†ותמיד†להיות†מוכן

להגן†על†עצמאותו†ועל†עצם†קיומו.

לכל†אורך†ההיסטוריה†הארוכה†שלו¨†הוא

ניהל†מלחמות†מגן¨†החל†מיציאתו

מארץ†מצרים¨†וכניסתו†לארץ¨†בה†הביס†את

עמי†כנען¨†כולל†עמלקÆ†באלפי†שנותיו†בארץ

נאבק†ונלחם†וניצח†את†כל†אויביו†וצורריו.

±π¥±≠±π¥μ†שואת†יהדות†אירופה†בשנים

הציבה†כללי†ברזל†למנהיגי†ישראל†ויהדות

התפוצות¨†לאגור†כוחות†חזקים¨†לשמור

ולטפח†את†צה¢ל¨†שיהא†חזק¨†כדי†שיוכל

תמיד†להגן†על†קיומנו†לדורי†דורות.

¢חג≠העצמאות¢†הינו†החג†החשוב†ביותר

Æוהקדוש†לעם†ישראל†ולמדינתישראל

יום†העצמאות†הינו†סמל¨†תזכורת†ויום†חג

לעם†בישראל†ובתפוצותÆ†הוא†מציין†כי†צה¢ל

הוא†עוזנו†ובו†מבטחנו†למען†קיומנו†לנצח

נצחים.

עם†ישראל†ימשיך†להתקיים¨†על†אפם

וחמתם†של†אויבינו†האנטישמים.

מה†שחשוב†לעשות†הוא†לאחד†אותנו†כעם

אחד¨†מאוחד†ומגובש¨†מחוזק†מוראלית¨

̈†כלכלית†ומדעיתÆ†עם†ללא†פירודים חברתית

ופיצוליםÆ†עם†ישראל†ימשיך†להיות†אור

לגויים†עוד†שנים†רבות.

ביום†שלפני†¢חג†העצמאות¢¨†ביום†הזיכרון

לחללי†מלחמות†ישראל¨†לא†נשכח†את

משפחות†השכול†לכל†דורותיהן.

נזכור†את†המוני†בית†ישראל¨†שהקריבו

Æנפשם†וחייהם†למען†המדינה†והעם

במותם†ציוו†לנו†את†החיים.

יהא††זיכרם††ברוך††ותהא††נשמתם††צרורה

בצרור††החיים. 

מאת∫†חגי†קולטוןיום†העצמאות†הוא†חג†קדוש

μ



∂

לרגל†חג†הפסח†≠†כמה†דברי†חוכמה†≠

מנאומו†של†דוד†בן≠גוריון†לפני†ועדת†החקירה

האנגלו≠אמריקאית†של†האוßßם∫

לפני†כ≠†∞∞≤†שנה†הפליגה†לעולם†החדש

̈†ובה†אנגלים†שקצו ßßמייפלאוארßß†אניה†ושמה

בחברה†ובמשטר†האנגלי¨†וחיפשו†חוף†שומם

לחלוטין†להתנחל†בו†ולהקים†עולם†חדש¨

הם†נחתו†בÆÆÆאמריקהÆ†והיו†ראשוני†המיסדים

והבונים†של†ארץ†ואומה†זוÆ†היה†זה†מאורע

גדול†בתולדות†אנגליה†ואמריקה†©ועל†כן†כל

ילד†אמריקאי†יודע†שם†זה†מבית†אביו¨†בית

ספרו†ועוד®Æ†אבל†תאב†אני†לדעת†אם†יש

אנגלי†אחד†היודע†בדיוק†יום†ושעת†הפלגת

אניה†זו¨†וכמה†אמריקאים†יודעים†זאת¨†מה

יודע†ילד†אמריקאי≠†ואף≠†מבוגר≠†כמה

אנשים†היו†באניה†זו¨†שמות†משפחותיהם¨

מה†לבשו¨†מה†אכלו¨†מה†מסלול†הפלגתם

ומה†אירע†להם†כל†הדרך¨†ממה†נזונו†וכיצד

שתו†מים¨†היכן†הנקודה†בה†עלו†על†חוף
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