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פתח דבר

הם עומדים על הרציף  -נשים זקנות וצעירות ,סביבן ילדים ותינוקות הנצמדים אליהן
בבהלה ולצדן הגברים והזקנים .עוד מעט יתחיל כאן תהליך הסלקציה שיסתיים בתוך
כמה שעות במוות אכזרי של מרביתם.
זוהי קבוצה אחת מני רבות של יהודים הונגרים ששולחו ביוני  1944מחבל קרפטורוס
לאושוויץ־בירקנאו .על בגרם בולט במידותיו הטלאי הצהוב  -איזה חוסר פרופורציה!
והעיניים מביטות בנו ,עייפות ,מבוהלות ,תוהות ,נפחדות ,רכות ,גם אמיצות ,מבקשות
מענה...
לפנינו אלבום אושוויץ  -תצלומים שצילמו צלמים אנשי ס״ס ,וכונסו באלבום שהוסתר,
נשמר וניצל .התצלומים סודרו מחדש והפכו לספר תעודה ,מסמך אנושי־היסטורי בעל
עניין וחשיבות יוצאי דופן ,המתעד דרך עיני הרוצחים יממה אחת בתהליך ההשמדה
השיטתית של העם היהודי בזמן השואה.
המצולמים היו בני אדם אנונימים ואנו עשינו מאמצים רבים לזהותם ולהחזיר להם את
שמם ,את ייחודם ואת דמותם הפרטית.
ביסוד הטרגדיה עומד האדם היחיד המתמודד על קיומו הפיסי והרוחני בתוך מציאות
של סבל נורא וכיליון .האמפתיה שלנו כלפי היחיד והניסיון להתוודע לקורותיו מהווים
מפתח בתהליך העיבוד של התופעה הגדולה של השואה וההתמודדות עמה .ייחודה של
התעודה שלפנינו בכך שהיא מאפשרת לנו להתקרב אל היחיד ולהזדהות עם סבלו.
התהליך הזה מדרבן אותנו ללמוד ולתת את דעתנו על משמעות קיומנו ועל מחויבותנו
כלפי העתיד .כלל התצלומים הללו מקבלים אפוא משמעות אגושית־אוניוורסלית.
האלבום התיעודי הזה הוא ביטוי נוסף לאות קין מודרני שחקקה האנושות על מצחה.
הוא ילווה את ההיסטוריה שלנו כמסמך יסוד ,עדות אותנטית לחיסולו של העם היהודי
באמצעות רצח המוני שאין לו אח ורע בתולדות האנושות .האם היה זה ניסיון נוסף ,ענק
ממדים ,להרוס את היסודות הערכיים־המוסריים ותפיסות החופש והצדק שפיתח המין
האנושי ,ניסיון שאורגן ובוצע בידי גרמניה הנאצית מתוך שיטה אידאולוגית ובאמצעים
של מדינה מודרנית? האם היה זה ביטוי לגבולות חדשים של רוע שהציב האדם? כך או
כך ,נוכל רק לקבוע שמהלך ההיסטוריה היהודית וההיסטוריה הכלל אנושית יבטיחו
עולם שונה באופן מהותי.
אנחנו בחרנו לזכור .זוהי בחירה הנשענת על מחויבות בסיסית להמשך הקיום והיצירה
של העם היהודי ,עם שסומן כמטרה לחיסול ,על תרבותו וערכיו .כל אדם הבוחר לזכור
פרק היסטוריה זה וליצוק בו משמעות בוחר גם להיאבק לשימור ערכי המוסר הבסיסיים
שהם בלבד מאפשרים את קיומה של חברה מאורגנת .מעל לכל זוהי מחויבות לקיומם
של זכויות האדם ,החופש וקדושת החיים ,ולהזדמנות של בני אדם לחיות זה ליד זה
בהרמוניה.
אני מבקש לציין את שיתוף הפעולה הפורה בין המוזאון הממלכתי אושוויץ־בירקנאו,
שהוקם באתר המחנה ,ובין יד ושם ,רשות הזיכרון לשואה ולגבורה ,בירושלים .המאמץ
המשותף הביא לפרסום אלבום אושוויץ  -ספר תעודה מיוחד ומרשים במהדורה מתוקנת
וראויה .אני מבקש לברך בשמי ובשם עמיתי ביד ושם את האנשים שעסקו במלאכה
ולהודות להם על העבודה המקצועית המעולה ולכל הרבים שסייעו בידם .יבואו כולם על
הברכה.
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תמונת גבה המתרחק של האישה הזקנה בתצלום ,ההולכת אל המוות  -האם היא
סבתא המחזיקה בידיה האוהבות את הילדים והתינוקות ,אולי נכדים  -תלווה אותנו
תמיד .ואולם אנו מאמינים ומתפללים שבצעדיה האחרונים אין היא מסמלת את אבדן
הערכים או עתיד קודר .מי ייתן שהדמות הזאת תהיה לסימן ולסמל של האהבה המחזקת
את האנושי שבנו ומקרינה תקווה גם ברגעים האחרונים לפני בוא המוות.
בין שני התצלומים הללו  -העיניים האנושיות כל־כך ,המתחננות בדממה ,והגבות
המתרחקים של אלה ההולכים אל גורלם  -מקופל הסיפור כולו.
אבנר שלו
יו״ר הנהלת יד ושם
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הקדמה

הוצאתו לאור של אלבום התצלומים הנדיר הזה נעשתה מתוך חרדת קודש ומתח אישי
ורגשי עמוק .ראינו לנגד עינינו את הנשים ,הגברים ,הקשישים והילדים יורדים מן הרכבת
העמוסה לעייפה ,לאחר מסע ארוך ומתיש ,והם המומים וחרדים .התבוננו בהם בשעה
שפרקו את צרורותיהם ובעת שהגרמנים הציבום בשורה ארוכה ,מופרדים מבני
משפחותיהם ,לקראת הסלקציה .המתבונן בתצלומים אלה ,שפגעי הזמן ניכרים בהם,
יודע את הסוד האיום של אושוויץ־בירקנאו שנחשף לראשונה לעיני מצלמה :היהודים
האלה הובאו זה עתה אל אתר הרצח ההמוני ומעטים בלבד יופנו לעבודה במחנה
ויישארו בחיים.
התלבטנו רבות בשאלה מהי הצורה הנכונה ביותר להנציח את קורותיו של טרנספורט
אחד המשקף את גורלם של מאות טרנספורטים דומים שהובלו אל הרמפה של בירקנאו
ומשם אל המשרפות .אלבום אושוויץ כבר ראה אור בעבר ביזמתו של סרז׳ קלרספלד,
ואחר כך גם יצא לאור בארצות־הברית בעריכתו של פיטר הלמן .המהדורה שלפנינו
היא המהדורה השלמה ביותר הן באיכות התצלומים והן בעיצוב ,והיא כוללת תצלום
שנעלם במשך השנים ואותר לאחרונה .לראשונה הוספנו גם מידע על זהותם של המגורשים
ועל גורלם .אנו מביאים לפני הקוראים את התצלומים על־פי סדר ההתרחשות של
תהליך הסלקציה והטיפול בטרנספורטים שהגיעו לאושוויץ־בירקנאו :כניסת הרכבת
למחנה; הירידה לרציף; המפגש עם גרמנים ואסירים ותיקים; הצבת המגורשים בשורות
לקראת הסלקציה; הסלקציה; ההכוונה ימינה ושמאלה; הכניסה למחנה של מי שנבחרו
לעבודת כפייה; ההמתנה בחורשה של מי שנידונו למוות ,והובלתם אל תאי הגזים .האם
הבינו המגורשים את משמעותם של כל אלה?
באלבום הזה כללנו ארבעה מאמרים שנועדו להרחיב ככל האפשר את הידע על
תהליכי ההשמדה באושוויץ־בירל^או :סקירה על תולדותיו של מחנה אושוויץ־בירקנאו;
תיאור כיליונה של יהדות הונגריה  -הריכוז היהודי האחרון באירופה; סיפורה של לילי
יעקב ,ניצולת שואה שמצאה את האלבום ימים אחדים אחרי תום המלחמה וזיהתה
בתצלומים את עצמה ואת קרוביה  -סיפור השזור בסיפורו של אלבום אושוויץ; ונבחן
מקומה של המצלמה ככלי היסטורי .נוסף על כך כללנו כאן את כל דפי האלבום המקורי
כפי שנמסר ליד ושם.
האלבום המקורי נמסר ליד ושם בידי לילי יעקב .מאז שקדנו על איתור התצלומים
החסרים והשתדלנו לזהות את המצולמים ולתת להם שם .המאמץ הזה ,לזהות את באי
הטרנספורט ,נמשך שנים .מקצתם זוהו רק לאחרונה ומרחק השנים אינו מקל על מילויה
של המשימה החשובה הזאת .מאחר שהשתדלנו לזהות זיהוי מדויק ,החלטנו להציג לפני
הקוראים גם מקרים של זיהוי כפול ,בתקווה שיימצא מי שיוכל להוסיף ולסייע לנו במלאכת
הזיהוי .רבים מקרב ניצולי השואה ,בני הקהילות הקטנות בהונגריה ,עשו כל מאמץ
לזהות את קרוביהם ואת מכריהם .אנו מוקירים את מאמציהם ואת מסירותם.
האלבום בגרסתו החדשה הוא פרי עבודה מקצועית של צוות גדול והופק בשיתוף עם
מוזאון אושוויץ .אנשי מוזאון אושוויץ־בירקנאו ואנשי יד ושם השקיעו מאמץ עצום וזמן
רב כדי להרחיב את המידע ולהשלים את החסר .יבואו כולם על הברכה.
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אנו תקווה שהאלבום ,הכולל תיעור ויזואלי מן השעות האחרונות בחייהם של יהודים
מקרפטורוס ,ינציח את זכרם של קרבנות מחנה המוות אושוויץ־בירקנאו וישיב להם את
שמותיהם ואת זהותם האינדיווידואלית.

ישראל גוטמן
בלה גוטרמן

3ז

מחנה הריכוז אושוויץ -
יעדים ,משימות ושיטות השמדה:
סקידה היסטורית

פרנצ׳ישק פיפר

תפקידו של מחנה הריכוז אושוויץ במימוש תכניות ההשמדה הנאציות
מחנה הריכוז אושוויץ )  1940־  ( 1945היה הגדול מארבעת מחנות הריכוז שהוקמו על
אדמת פולין בגבולות המדינה הפולנית שלפני המלחמה)שלושת האחרים היו במיידנק,
בוורשה  -לאחר חיסול הגטו  -ובפלשוב( .הוא שימש בו־זמנית בתור אתר להמתה
הדרגתית של אסירים וכמרכז הגדול ביותר להשמדה ישירה ומידית של יהודים .בראשית
 1942נועד למחנה אושוויץ תפקיד מפתח במימוש התכנית הנאצית להשמיד את יהודי
אירופה ,או כפי שנקראה  -״הפתרון הסופי של הבעיה היהודית״ באירופה .בד בבד,
היה למחנה הזה תפקיד חשוב במנגנון הנאצי ,בהוצאתן לפועל של תכניות ארוכות טווח
וקצרות טווח של הרייך השלישי.
למן הקמתו גורשו למחנה גם יהודים אף־על־פי שהוא יועד מלכתחילה לפולנים
ובשתי שנות קיומו הראשונות היו הפולנים הקבוצה הלאומית הגדולה שבין האסירים.
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בדומה לאסירים האחרים ,גם היהודים המעטים שהובאו למחנה בשנים  1940־ 19 4 1
נכלאו בו על־פי צווים אישיים ,בדרך כלל כעונש על הפרת החוקים הגרמניים או מפני
שעברו על הוראה משטרתית או מינהלית זו או אחרת.
ב ־  1942החלו להגיע אל המחנה טרנספורטים המוניים של יהודים .עקב החלטה של
הימלר משגת !  194וההכנות שנעשו לקראת ביצועה ,נקבע חלקו של מחנה אושוויץ
בביצוע התכנית להשמדתם של  1 1מיליון יהודי אירופה .התכנית ,כפי שהוצגה בוועידת
ונזה שהתקיימה ב ־  20בינואר  1942בברלין ,דיברה על סריקת כל אירופה ממערב
למזרח במטרה ללכוד את כל היהודים ,מקטן ועד גדול ,ולגרשם לאתרי ההשמדה.
נקבע בה שמרכזי ההשמדה העיקריים יצוידו בתאי גזים .על־פי החלטתו של הימלר
מקיץ  1941יועד לאושוויץ תפקיד מרכזי בהוצאתן לפועל של תכניות ההשמדה ,לצדם
של מרכזי ההשמדה בחלמנו על הנהר נר ,בבלזץ׳ ,בסוביבור ,בטרבלינקה ובהיקף מצומצם
16

יותר גם במחנה הריכוז מיידגק .על־פי עדותו של רורולף הס ,בבסיס החלטתו של
הימלר עמדו שיקולים כמו גישה נוחה לתחבורה והאפשרות לבודד את האזור ולהסתירו
מן העין.
היהודים שהגיעו בטרנספורטים נדרשו לעבור סלקציה; רובם נרצחו בתאי הגזים מיד עם
בואם ,אבל קבוצות קטנות של בעלי כושר גופני בעיקר ,נקלטו במחנה.
התאריך הראשון הידוע לנו שבו הובא טרנספורט של יהודים למחנה הריכוז וההשמדה
אושוויץ לרגל הפעלת תכנית ההשמדה ההמונית של האוכלוסייה היהודית ,הוא 15
בפברואר  . 1942ביום ההוא הובאו למחנה כמה מאות יהודים מביטום ) (Bytomוהם
נרצחו בתא הגזים הסמוך למשרפה  Iבמחנה הראשי באושוויץ .טרנספורט של 999
נשים יהודיות מסלובקיה ,שהובא לאושוויץ ב ־  26במרס  , 1942היה הראשון שכל
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אנשיו נותרו בחיים ,הוכנסו למחנה ,נרשמו וקיבלו מספרים .בסוף אותו חודש נרשם
במחנה טרנספורט נוסף של יותר מ־  1,000יהודים מצרפת ,ומאז עלה ברציפות מספרם
של האסירים היהודים במחנה הריכוז אושוויץ .מאמצע  1942ועד לשחרור היו היהודים
רוב בין הקבוצות הלאומיות שאיישו את המחנה .הקבוצה הגדולה ביותר ביניהם הובאה
מהונגריה בגבולותיה שבזמן המלחמה  438,000 -יהודים;  300,000יהודים הובאו
לאושוויץ מפולין;  69,000מצרפת;  60,000מהולנד;  5 5,000מיוון;  46,000מבוהמיה
ומורוויה;  27,000מסלובקיה;  25,000מבלגיה;  23,000מגרמניה ומאוסטריה;
 10,000מיוגוסלוויה;  7,500מאיטליה ו ־ 690מנורווגיה.
מחנה הריכוז אושוויץ היה הגדול ביותר מבין המרכזים להשמדה המונית באירופה.
מספר היהודים שנספו בו נאמד במיליון עי  1.35מיליון  -כ־  20אחוזים מכלל היהודים
שנספו במהלך המלחמה עקב רדיפות ,מעשי רצח של יחידים והוצאות להורג המוניות.
היחס אל היהודים במחנה ,הדרך האכזרית של השמדתם וההתייחסות הלא־אנושית
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כלפי יחידים ,שלא בדומה ליחס לגבי קבועות לאומיות אחרות ,חושף בבהירות את
אופיו היחיד במינו וחסר התקרים של פשע השואה.
בשנות קיומו הראשונות ,מאביב  1940ועד אביב  , 1942טרם הגיע המחנה  -מן
הבחינה המרחבית ,הטכנולוגית והארגונית  -למלוא ממדיו המפלעתייס כבית חרושת
לרצח המוני .אפשר לאפיין אותו אז בעיקר כאתר של רצח הדרגתי ושיטתי של אסירים
באמצעים של הרעבה ,תנאי מגורים לא־אנושיים ,עבודת פרך ,מכות והוצאות להורג
יחירניות .קבוצת הרוב בין הקרבנות בתקופה הראשונה היו הפולנים ,וגם אחר כך הם
נשארו קבוצת הלאום השנייה בגודלה )אחרי היהודים( בקרב המגורשים למחנה ובקרב
הקרבנות.
הכובשים ראו בפולנים מכשול למימוש תכניותיהם הנוגעות לפולין ,והמחנה שימש

בידיהם מכשיר להשמדתם בדרכים נסתרות .בד בבד ראו בו גם אמצעי להטלת מורא
על האוכלוסייה הפולנית הכללית ולשינוי המבנה החברתי שלה  -בעיקר על־ידי חיסול
שכבת המשכילים ,נושאי המורשת ההיסטורית והתרבותית בת מאות השנים של הארץ.
לאושוויץ הגיעו טרנספורטים סדירים של פולנים מבתי כלא ברחבי המדינה הכבושה,
והטרנספורטים ,יחד עם ההודעות על פטירת מגורשים ,הפכו לרכיב מהותי של מנגנון
הטרור הקבוע .המטרה היתה שיעבוד העם הפולני ואילוצו להשלים לא רק עם אבדן
גופי השלטון העצמיים שלו אלא גם עם שלילת זכויות היסוד האנושיות כדוגמת כבוד
האדם ,חירותו ואפילו החיים עצמם.
פולנים נכלאו במחנה בגין הפרת תקנות הכיבוש הגרמניות המחמירות ,או במסגרת
צעדי מנע של הכובש ,שהגפגעים מהם ,אנשים חפים מפשע ,נעצרו תכופות באורח אקראי
ושרירותי .בין הכלואים באושוויץ היו אנשים שהיו מעורבים במלוא המודעות במאבק
נגד הכובש ,כיחידים או במסגרות של התנגדות מאורגנת; חשודים בפעילות מחתרתית;
אנשים ששלטונות הכיבוש ראו בהם מגויסים בכוח לתנועת המחתרת )בני קבוצות
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אליטה  -האינטליגנציה ,אנשי כמורה ,פוליטיקאים(; בני ערובה; פולנים שגורשו משטחים
שנכללו בתכניות ההתיישבות הגרמניות )אזור זמושץ׳  ;(Zamosc -מגורשים מסיבות
שונות אחרות )תושבי ורשה שגורשו עם פרוץ המרד הפולני בבירה באוגוסט ;( 1944
ואסירים מטעמי ״חינוך״ שנעצרו על הפרת תקנות העבודה הגרמניות .ולבסוף ,המחנה
שימש אתר הוצאות להורג של פולנים שבית הדין הצבאי הגרמני דן אותם למוות.
מספרם של הפולנים שהוגלו למחנה הריכוז אושוויץ נאמד ב ־  140עד  150אלף בני
אדם ,וכ־ססס 70,־ 75,000מתוכם נספו במחנה כתוצאה מהרעבה ,עבודת פרך ,הוצאות
להורג ,זריקות פנול לתוך הלב ,מכות ,קור והמתות בגז .רבים נוספים מתו לאחר שהועברו
למחנות ריכוז בגרמניה עצמה.
החל מ־  ! 9 4 1הוגלו למחנה אושוויץ  15,000שבויי מלחמה סובייטים; כמעט כולם

נספו• מ ־  1943ואילך נכלאו באושוויץ כ־  23,000צוענים ,רובם מגרמניה ומאוסטריה
ומקצתם מבוהמיה ומורוויה .כ־ 20,000מהם נספו במחנה.
בנוסף לארבע הקבוצות הלאומיות של אסירים שהוזכרו לעיל הובאו לאושוויץ גם
ביילורוסים ,צ׳כים ,רוסים ,יוגוסלווים ,צרפתים ,אוקראינים ,גרמנים ,אוסטרים ואחרים
)יחד כ־  25,000איש(.

אושוויץ כמחנה ריכוז וכמרכז השמדה ־ התרחבות טריטוריאלית
ומנהלית שלוקה תפקודית בתור מערר המחנות של אושתיץ
מחנה אושוויץ צמח סביב גרעין של מבני צריפים צבאיים מן התקופה שלפני המלחמה,
ובתקופת קיומו נמשכה התפשטותו הטריטוריאלית והארגונית .בשיא התרחבותו בקיץ
 1944השתרע המחנה על יותר מ ־  40קילומטרים רבועים בסביבתו הקרובה ,והשתייכו
אליו גם כ ־  40מחנות משנה שהיו פזורים ברדיוס של כמה מאות קילומטרים .באותה
תקופה נמצאו במערך מחנות אושוויץ כ־ ! 35,000בני אדם )  105,000רשומים ועוד
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כ־ 30,000אסירים שלא נרשמו(  -דהיינו  25אחוזים מכלל  525,000האסירים
שבכל מחנות הריכוז.
בחמש שנות קיומו בקירוב מילא המחנה מגוון תפקידים .בשלב הראשון לקיומו נתפס
כמחנה הסגר  -רעיון שעמד בבסיס ההחלטה שהתקבלה ב ־  1940על הקמתו ,אך לא
מומש מעולם .בשלב השני היה מחנה ריכוז  -אתר של המתה הדרגתית ,בעיקר בדרך
של שלילת תנאי חיים אנושיים ואף תנאי קיום ביולוגיים בסיסיים מן האסירים .ובשלב
השלישי  -מזיגה בין טיפוס מחנות הריכוז דוגמת דכאו או גרוס־רוזן )(Gross-Rosen
לבין הטיפוס של מרכזים להשמדה ישירה מסוגם של מחנות טרבלינקה ובלזץ׳.
במושגים של מטלות היסוד שבוצעו במחנה אושוויץ ,ניתן לחלק את תולדות המחנה
לשתי תקופות עיקריות:
)  ( 1מהקמת המחנה ב ־  1940עד ראשית  . 1942בתקופה זאת שימש כמחנה ריכוז

בלבד; דהיינו  -מחנה אושוויץ היה בעת ההיא אתר של המתה אטית והדרגתית
באמצעות יצירה מכוונת של תנאי קיום תת אנושיים ,בראש וראשונה הרעבה.
) (2מתחילת  1942עד אוקטובר  . 1944בתקופה זאת תפקידו של מחנה אושוויץ
היה כפול :מחנה לאסירים בני לאומים שונים )ממחצית  1942בעיקר יהודים ,פולנים
וצוענים( ,ובד בבד מרכז להשמדה המונית מידית של יהודים שהובאו אליו במסגרת
המבצע להשמדתה של האוכלוסייה היהודית ברחבי אירופה.

בחודשיים האחרונים לקיומו ,לאחר שהופסקה הפעלתם של תאי הגזים באוקטובר , 1944
עבר המחנה לשלב חיסולו הסופי שבסיומו פונו ממנו הרכוש והאסירים .השלב הזה
מתקשר להרעה הקיצונית שחלה אז במצבו הצבאי של הרייך השלישי ולציפיות למתקפה
סובייטית קרובה בחזית המזרח.
המזיגה בין שני התפקידים הטיפוסיים למחנה ריכוז  -המתה הדרגתית והשמדה
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המונית מידית  -הפכה את מחנה אושוויץ בשלב השני לקיומו לאב־טיפוס של דור
חדש של מחנות נאציים .אותו מחנה עצמו מילא תפקידי השמדה המונית ושילב בהם גם
מטלות אחרות כגון טרור ,כלכלה ומשימות אחרות .כפל המטלות שמילא מחנה אושוויץ
בוצעו במקביל ,והיו למעשה מנגנון אחד מאוחד שרכיביו הנבדלים השלימו אלה את
אלה.
ב־  22בנובמבר  1943חולק מחנה אושוויץ רשמית לשלושה מחנות נפרדים ,בגלל
הקושי לנהל מחנה ענק ומורכב כל כך .כל אחד משלושת המחנות זכה למידה רבה של
אוטונומיה ומילא תפקידים נבדלים ,הגם שחלוקת התפקידים הרשמית בהיבטיה השונים
לא תוחמה בבירור:
מחנה אושוויץ  - Iהמחנה הראשי .באוגוסט  1944נמצאו בו כ־  16,000אסירים
)וביניהם כ־  9,000יהודים 4,000 ,פולנים וכ־  3,000אסירים בני לאומים אחרים(.

באושוויץ  Iמוקמו מינהלת חיל המצב ,משרדו של מפקד חיל המצב המקומי ומשרדיו
של מפקד המחנה ,שהיה הבכיר מבין שלושת מפקדי מחנות אושוויץ .כמו כן שכנו
באושוויץ  Iהמשרדים הראשיים של המחלקה הפוליטית ומחלקת העבודה .המרכזים
המנהליים והכלכליים ,יחד עם החברות הפרטיות ,היו המעסיקים הגדולים ביותר של
אסירי המחנה.
מחנה אושוויץ  - IIבירקנאו .הוקם ב־ 1במרס  , 1942ועל־פי התכנית המקורית
יועד לשמש מחנה לאסירים גברים .באוגוסט  1944נמצאו בו כ־  88,000אסירים,
גברים ונשים ,ובהם כ־  35,000יהודים רשומים וכ־ 30,000יהודים לא רשומים ,כ־
 13,000פולנים ,ועוד כ־  10,000אסירים בני לאומים אחרים .במחנה הזה ,הגדול מבין
המחנות שיחד הרכיבו את המערך של אושוויץ ,מוקמו גם מתקני ההשמדה ההמונית -
תאי הגזים והמשרפות .אזור נבדל משטח המחנה הוקצה לשמש מרכז להשמדה המונית
של יהודים שהובאו לאושוויץ במסגרת מבצע החיסול הסופי של יהודי אירופה .כמו כן
הומתו שם אסירים חולים ואסירים שכבר לא נמצאה בהם תועלת בתור עובדים .אסירים
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בגי לאומים שונים שהשתייכו לאחת משתי הקבועות האלה הובאו לשם מכל מערך
המחנות של אושוויץ והומתו בתאי הגזים או הושארו למות בהמוניהם במה שנקרא
״מחנות בתי חולים״)רווירים( לגברים ) (Bllfולנשים ) .(Blaמחנות בתי החולים שימשו
בראש ובראשונה אתרי מיון לקראת ההמתה בתאי הגזים ומרכזים להכנת תעורות
פטירה שקריות ,ומכאן כינוים בפי האסירים  -״חדרי המבואה של המשרפות״ .הובאו
לשם גם טרנספורטים של אסירים ממחנות ריכוז אחרים ,חולים או כאלה שנועלו בעבודה
עד כלות כוחם ,אך במספרים קטנים יותר.
מחנה אושוויץ־בירקנאו שימש גם בתור מקום שהייה זמני לאסירים כשירים לעבודה
שהמתינו להעסקתם בחברות גרמניות .למטרה זו ,בין השאר ,הוקמו בו ב ־  1942מחנות
לגברים ולנשים ,ואילו ב־  1944הוקמו שלושה מחנות מעבר  Bile ,Bile 1 -־.BIII
במחנות המעבר הוחזקו כמה מן היהודים החדשים שהופרדו בעת הסלקציה מן

הטרנספורטים מהונגריה ,ממחנה פלשוב ,מגטו לודז׳ וממחנות עבודה בגנרל־גוברנמן
שחוסלו בבהילות לנוכח המתקפה הקרבה של העבא הסובייטי .מחנות המעבר שימשו
מעין מאגר כוח אדם שממנו נלקחו על־פי הצורך אסירים כשירים לעבודה .כשהוגש
טופס בקשה לעובדים ,נערכו מיונים בשלושת מחנות המעבר לבחירת עובדים בעלי
הכישורים הנדרשים .לאחר שנבחרו הועסקו חלק מן העובדים בתוך מערך המחנות של
אושוויץ וחלקם הועברו למחנות אחרים ,לא־פעם תוך עקיפת נוהלי הרישום ,דהיינו
מבלי שניתן להם מספר של אסיר אושוויץ ומבלי שהמספר קועקע על זרועם .במקביל
בוצעו בתאי הגזים המתות של אלפי עובדים שאיבדו את כושר עבודתם מחמת מחלה
או תשישות .מחנה בירקנאו מילא אפוא לגבי המוני בני אדם מגוון של תפקידים -
ריכוז ,הפרדה ,בידוד והפצה למקומות העבודה :אלה מהם שנמצאו מועילים לכלכלה
הגרמנית הושארו בחיים ואילו כל האחרים ,הרוב הגדול ,נרצחו וגופותיהם נשרפו .בשנים
 1944־  1945עברו דרך מחנה בירקנאו למעלה מחצי מיליון בני אדם ,וביניהם 43 8,000
יהודים מהונגריה ו־ססס 60,־ , 000סך יהודים מלודז׳.
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משנת  1943מוקמו במחנה אושוויץ־בירקנאו גם המחסנים המרכזיים שהובא אליהם
הרכוש שנגזל מן הקרבנות .באותה שנה )  ( 1943הוקמו בו שני ״מחנות משפחה״ ,האחר
לצוענים והשני ליהורים מגטו טרזיינשטט בפרוטקטורט של בוהמיה ומורוויה.
התפקיר האחרון שנוער למחנה אושוויץ־בירקנאו ,לאחר שביולי  1943הופסקה
באושוויץ  Iהפעלתה של משרפה  ,1היה שרפת גופות שהובאו אליו מכל מערך המחנות
של אושוויץ ,ובהם המחנה הראשי אושוויץ Л
מחנה אושוויץ  - IIIבשלב האחרון לקיומו הקיף מחנה זה  30מחנות משנה ששירתו
את התעשייה )מתוך יותר מ ־  40מחנות כאלה( .תפקירו העיקרי היה ניצול והעסקה של
כוח ארם מקרב האסירים .חרף העוברה שלקראת סוף המלחמה ייחסו הגרמנים חשיבות
רבה לעבורת אסירים ,נותר מעמרו של מחנה זה בתוך מערך המחנות של אושוויץ שולי
במירת מה .בקיץ  ! 944נמצאו באושוויץ  IIIכ־ססס 3 !,אסירים  23 -אחוזים מכלל

האסירים בכל מערך המחנות של אושוויץ )במספר זה נכללו גם אסירים לא רשומים
במה שנקרא מחנות המעבר(.

מתקנים להשמדה המונית במחנה הריכוז אושוויץ
מ ־  1940ער תחילת  1942שימשה ההרעבה כלי עיקרי להמתת אסירים .התברר
שהרעבה יחר עם עבורת פרך והיערר טיפול רפואי נאות ,מנוחה מספקת וביגור הולם
לתנאי הקור והגשם היתה אחר האמצעים היעילים וגם האכזריים ביותר להמתתם של
אלפי בני ארם.
בנוסף ,הוכנסו לשימוש בקנה מירה קטן יותר שיטות שונות של רצח מירי ,בעיקר
הוצאות להורג בירי ומכות רצח .בראשית !  194החלו להשתמש בחשאי ב״מחנות בתי
החולים״ גם בזריקות מוות ,והופעלו אז גם תאי הגזים הראשונים .שתי שיטות ההמתה
הללו נוערו להחיש את מותם של אסירים שלא נמצאה בהם עור תועלת.
החל באביב  1941הגיעו משלחות רפואיות מיוחרות למחנות שבתחום הרייך ,ומיולי
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 1941גם לאושוויץ ,כדי למיין אסירים חולים במחלות כרוניות ,ואלה שולחו להמתה
בתאי הגזים .תאי הגזים מוקמו מחוץ למחנות הריכוז במרכזי המתה נפרדים .בשנים
 1940־  19 4 1נרצחו כ־  100,000חולי נפש בני הלאום הגרמני ,ילדים ומבוגרים ,בשטח
המחנה שהוקצה להמתות חסד )אותנזיה( .במספר הזה לא נכללו אסירי מחנות הריכוז
שגם הם נרצחו שם .סלקציה ראשונה מסוג זה נערכה באושוויץ ב ־  28ביילי ! . 19 4
באושוויץ ,שלא כבמחנות ריכוז אחרים שבהם העברת אסירים חולים למרכזים
להמתות חסד נמשכה עי  , 1943בוצעה המתת אסירים שנמצאו חולים בעת הסלקציה
במחנה עצמו .הסיבה לכך היתה שבאושוויץ ,על־פי פקודה של הימלר מקיץ ! , 194
התנהל מבצע האותנזיה בד בבד עם ההכנות להשמדה המונית של יהודים .לקראת
ביצוע משימה זאת הוחל בבניית תאי גזים במחנה.
להפעלתם של תאי הגזים באושוויץ קדמו ניסויים שמטרתם היתה למצוא את הגז הרעיל

היעיל ביותר ולעבד את שיטות ההמתה ההולמות .הקיבולת של תאי הגזים במרכזי
האותנזיה שבהם הומתו האנשים בגז חד־תחמוצת הפחמן נמצאה בלתי מספקת .באוגוסט
!  194נערך ,פעמיים לפחות ,ניסוי שבו הומתו שתי קבוצות של שבויי מלחמה סובייטים
בתאים שבבלוק  11באמצעות גז ציקלון  .Вמ־  3עי  5בספטמבר !  194השתמשו
בניסיון שנצבר בהמתה בגז לרציחתם של כ ־ 600שבויי מלחמה סובייטים וכ־כ< 25
פולנים חולים .מאוחר יותר הוסב חדר המתים של משרפה  Iבמחנה הראשי לתא גזים,
שבו אפשר היה להמית בו־זמנית כמה מאות בני אדם.
בראשית  1942הופעל במחנה בירקנאו תא גזים שני ,שהיה ממוקם במבנה שהותאם
במיוחד למטרה זו מחוץ לגדר המחנה שהותקנה באותה העת .הבית היה שייך בעבר
לאיכר פולני שגורש ,והמפקד רודולף הס טען שבמתקן זה אפשר היה להמית  800איש
בבת אחת .סמוך לאותו תא גזים הוקמו שני צריפים שנועדו לשמש בתור חדרי ״מלתחה״.
באביב  , 1943לאחר שהוקמו תאי גזים חדשים ליד משרפות  ,V-IIהופסק השימוש
במתקן הגזים הזה.
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באמצע  1942הוסב בית נוסף של איכר שגורש לתא גזים .הבית השני שק גם הוא
מחוץ לגדר מחנה האסירים ,ולדברי מפקד המחנה רודולף הס אפשר היה להמית בו
 1,200בני אדם בו־זמנית .לידו הוקמו שלושה צריפים ששימשו בתור חדרי ״מלתחה״.
בדומה למתקן הראשון הופסקה פעילותו באביב  . 1943המתקן הזה הוחזר לשימוש
באביב  , 1944במהלך השמדתם של יהודי הונגריה.
ב ־  1942הוחל בבירקנאו בבנייתם של ארבעה תאי גזים גדולים ומשרפות ,והם
התחילו לפעול בהדרגה בין  22במרס ל־  26 -2 5ביוני  . 1943תאי הגזים שהוצמדו
למשרפות  IIו־ 111וחדרי ה״מלתחה״ שלהם היו תת קרקעיים ,ואילו אלה של משרפות
 IV 1־  Vהיו עיליים .בכל אחד מן המתקנים הללו אפשר היה להמית כ־  2,000בני
אדם בבת אחת .על־פי נתוני מינהל הבנייה הראשי מ־  28ביוני  , 1943ההספק של
ארבע המשרפות יחד הגיע ל־  4,416גופות בתוך  24שעות  1,440 -גופות בכל

אחת מן המשרפות  IIו־ 111ועוד  768גופות בכל אחת מן המשרפות IV 1־  .Vעל־פי
החישוב הזה אפשר היה לשרוף במתקנים אלה בתוך שנה אחת  1.6מיליון גופות
)לדברי האסירים עובדי המשרפות הקיבולת של ארבע המשרפות בבירקנאו עלתה על
כך בהרבה ,והגיעה ל־  8,000גופות ביממה(.
היו תכניות להקמת משרפה שישית שהמבנה שלה יהיה שונה מקודמותיה ,אבל
בסופו של דבר לא הוחל בבנייתה.

תהליך ההמתה בתאי הגזים
רק יהודים שהובאו לאושוויץ בטרנספורטים מארצות שונות באירופה נלקחו להמתה
בתאי הגזים מיד עם הגיעם למחנה; זאת לאחר שנמצאו בלתי כשירים לעבודה או לא
נחוצים בגלל גילם או מצבם הבריאותי .מלבד יהודים הומתו בגזים גם שבויי מלחמה
סובייטים  -עדי ראייה אמדו את מספרם בכמה אלפים .כמו כן הומתו בגז כמה אלפי
פולנים .קבוצה ראשונה של  575אסירים ,רובם פולנים ,עברה מיון והומתה בתאי
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הגזים במרכז האותנזיה בזוננשטיין ) .(Sonnensteinבמקרים אחרים הומתו בתאי הגזים
גם קבועות בנות כמה מאות אסירים לאחר שעברו מיון במה שנקרא ״בית החולים״ של
המחנה ,או לאחר מרד קבוצתי ,או על־פי גזר דין מוות של בית משפט צבאי .כמו כן
נרצחו בתאי הגזים גם כמה אלפי צוענים.
בטרנספורטים גדולים של יהודים ,ההחלטה אם להגדיר את האנשים שזה עתה
הגיעו ככשירים לעבודה או להמיתם בגז מיד עם בואם היתה בידיהם של רופאי הס״ס
שערכו את הסלקציות בשלושת הרציפים )ה״רמפות״( ,שבהם פרקו הרכבות את מטענן
האנושי.
הרציף הראשון שליד המחנה הראשי שימש אותו בכל תקופת קיומו .ב ־  14ביוני
 1940הובא לשם הטרנספורט הראשון 728 ,אסירים מטרנוב ) .(Tarnowאחריו באו
טרנספורטים נוספים .באוקטובר !  ! 94הגיעו לרציף זה טרנספורטים של שבויי מלחמה,

וטרנספורטים המוניים של יהודים החלו להגיע בשנת  . 1942ליד הרציף נבנו כמה צריפים
במתחם שנקרא ״קנדה I״ ובהם אוחסנו החפצים שנבזזו או הוחרמו מן היהודים עם בואם.
הרציף השני ,שהיה בשימוש משנת  , 1942נמצא בשטח תחנת הרכבת של העיירה
אושוויץ .זאת היתה התחנה הסופית של רוב הטרנספורטים של היהודים החל מ ־ 1942
ועד מאי  , 1944וכן לטרנספורטים של צוענים שהגיעו למחנה מאז פברואר 1943
ושוכנו במחנה משפחות בבירקנאו.
בניית הרציף השלישי שבתוך מחנה בירקנאו החלה בשנת  , 1943ונעשה בו שימוש
לראשונה במאי  , 1944כשציפו לבוא הטרנספורטים של יהודי הונגריה .המסילה הצדדית
שלצדו הוליכה עד לתאי הגזים ולמשרפות  11ו־ו . 11מלבד  438,000היהודים מהונגריה
שהורדו שם הובאו לרציף הזה גם  70,000- 60,000יהודים מגטו לודז׳ ומקצת
הטרנספורטים מגטו טרזיינשטט ,מסלובקיה וממקומות אחרים .מאז התנהלה הורדת
האנשים מן הרכבות והמיון של הטרנספורטים ההמוניים של יהודים לעיניהם של אלפי
אסירים .הרציף השלישי שימש גם בתור תחנת פריקה לטרנספורטים של פולנים ממשתתפי
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ההתקוממות בוורשה ,ששולחו לאושוויץ דרך מחנה מעבר בפרושקוב ).(Pruszkow
שלושת הרעיפיס שימשו גם בתור תחנה שבה הועלו אסירים לרכבות לקראת העברתם
מאושוויץ למחנות משנה ולמחנות ריכוז אחרים.
הסלקציות של יהודים שהובאו למחנה בטרנספורטים המוניים התנהלו בתחילה באורח
אקראי .ב ־  29באפריל  1942התבצעה סלקציה ביהודים שהובאו בטרנספורט מז׳ילינה
) (Zilinaשבסלובקיה .היתה זו הסלקציה הראשונה שבוצעה ביהודים שהגיעו לשערי
המחנה .מתיך  1,004היהודים שהיו באותו טרנספורט גבחת  423גברים ו ־  300נשים
לעבודה ,והנותרים הורצו אל תאי הגזים ונרצחו .רק מ־  4ביולי  1942ואילך הונהגו
סלקציות של באי הטרנספורטים כעניין של שגרה.
כך התנהלו הסלקציות ברציפים :אחרי הירידה מקרונות הרכבת הופרדו המשפחות,
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והאנשים הועמדו בשני טורים  -טור של גברים ונערים וטור של נשים וילדים בני שני
המינים .אחר כך הוצעדו האנשים קדימה והועמדו לפני רופאי הס״ס או בעלי תפקידים
אחרים במחנה שהשתתפו בתהליך המיון .אלה שפטו את הקרבנות על־פי מראיהם
ולעתים שאלו אותם שאלה קצרה בדבר גילם או משלח ידם .כאן הוכרעו גורלות  -מי
לחיים ומי למוות .אחד הקריטריונים החשובים ביותר למיון היה הגיל .הכלל לגבי
טרנספורטים של יהודים היה להמית את כל הילדים שגילם פחות מ ־ ) 16ב ״ 1944
הורידו את סף הגיל ל ־  14שנה( ואת הקשישים .שיעור הנבחרים לעבודה השתנה
מטרנספורט לטרנספורט על־פי הרכבו ,ונע בין יחידים לבין מחצית או פחות )הממוצע
היה כ־  20אחוזים מבאי הטרנספורט( .אלה שנבחרו לעבודה הוכנסו אל תוך המחנה,
נרשמו כאסירים וקיבלו מספרים סידוריים של המחנה .מתוך כ־  1.1מיליון יהודים שגורשו
אל המחנה נבחרו לעבודה כ־ססס 200 ,איש ,ואילו  900,000היהודים הנותרים הומתו
בתאי הגזים.
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האנשים שנבחרו להמתה בגז  -גברים ,נשים וילדים  -הוצעדו בליווי של אנשי ס״ס אל
תאי הגזים )בתחילה אל תא הגזים של משרפה  Iוהבונקרים  Iו־ , 11ומאביב  1943אל
תאי הגזים של משרפות  IV ,III ,II 1־  .(Vאלה מביניהם שלא יכלו ללכת הובלו לשם
במשאיות ,וכל האחרים עשו את הדרך אל היעד הגורלי ברגל .לפני כניסתם אל תא
הגזים נדרשו הקרבנות להתפשט .ליד משרפה  Iהתפשטו בחצר שהיתה מוקפת חומה
או בחדר המבואה ,ואילו בבונקרים  Iו־ 11הוקמו צריפי עץ מיוחדים למטרה זו .ליד
המשרפות IV ,III ,II 1־ Vנמצאו חדרי ״מלתחה״ מיוחדים .ב־  , 1944כל אימת שהגיעו
למחנה טרנספורטים גדולים במיוחד ,התפשטו הקרבנות שנשלחו להמתה בתאי הגזים
שליד משרפה  Vגם מחוץ לבניין .אלה שנשלחו לתא הגזים שבמשרפה  IVהתפשטו
בבלוק שנבנה במיוחד לתכלית זאת ,לאחר שה״מלתחה״ הוסבה למקום לינה לעובדי
הזונדרקומנדו.

במשך התהליך כולו הקפידו אנשי הס״ס שלקרבנות שיועדו להמתה לא ייוודע דבר
על הגורל הצפוי להם .הם סיפרו לאנשים שנלקחו להמתה כי ישוכנו במחנה ,אבל
תחילה עליהם להתרחץ ולעבור חיטוי .לאחר שהתפשטו הובלו הקרבנות אל תא הגזים,
ואז ננעלו הדלתות והוחל בהזרמת הגז הרעיל ציקלון  .Bלאחר שכולם מתו הוציאו
אסירים אנשי הזונדרקומנדו את הגופות ,גזרו את שערן של הנשים והסירו תכשיטים
ושיניים ממתכות יקרות .לאחר מכן הובלו הגופות לשרפה בבורות ,במדורות או בתנורי
המשרפות )לפני ספטמבר  1942נהגו לקבור חלק מן הגופות בקברי אחים; מספטמבר
עד נובמבר  1942שרפו גם את הגופות שנקברו(.
העצמות שנותרו לאחר השרפה נטחנו לאבקה ,ולאחר שעורבבו עם האפר שוקעו
במי הנהרות ויסלה ) (Vistulaוסולה ) ,(Solaפוזרו כדשן בשדות או שימשו למילוי
שקעים באדמה או ביצות.
המשרפה הראשונה ,יחד עם תא הגזים שלה וה״בונקרים״ ,הפסיקו לפעול ב "  ! 943עם
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חנוכת ארבע המשרפות הגדולות ותאי הגזים בבירקנאו .תא הגזים של משרפה  Iבמחנה
הראשי אושוויץ  Iהופעל בפעם האחרונה בדצמבר  , 1942ואילו תנורי המשרפה המשיכו
לפעול ער יולי  . 1943ב״  1944הוסב בניין משרפה  Iלמקלט מפני הפצצות .תא הגזים
הזמני הראשון ,או כפי שנקרא בונקר  ,1נהרס כבר ב״  ; 1943ואילו השני ,שהופעל שוב
באביב  , 1944נהרס בסתיו  . 1944לקראת סוף  , 1944במסגרת המבצע הכללי של
השמדת הערויות למעשי הפשע ,נהרסו משרפות  IIו־ 111בחלקן יחד עם תאי הגזים
שלהן ,ובינואר  1945הן פוצצו .משרפה  IVנשרפה חלקית ב־ ך באוקטובר , 1944
במהלך המרד של הזונדרקומנדו ,ולאחר מכן פורקה .משרפה  Vפעלה ער הסוף ופוצצה
ערב שחרור המחנה ב ־  26בינואר . 1945
עד לשחרור אושוויץ שימש המחנה בראש ובראשונה מרכז להשמרה המונית .מ_ ! 943

ואילך הופחתו שיעורי ההמתות במחנות אחרים ,כדי שלא לפגוע במאגר העובדים מבין
האסירים .לא כן במחנות אושוויץ שבהם לא השתנתה ההערכה לחיי אדם; שכן
טרנספורטים חדשים ,של יהודים בעיקר ,הוסיפו לזרום לשם ללא הרף ומאגר כוח האדם
התמלא ללא הפסק .היסטוריונים אומדים את מספר האנשים שנספו באושוויץ במשך
קרוב לחמש שנות קיומו במיליון עד מיליון וחצי בני אדם ,רובם הגדול  -מיליון עד
 1.35מיליון  -יהודים .הפולנים  -הקבוצה השנייה בגודלה מבין הקרבנות שנספו
במחנה  -מנו  70,000־ 000׳  75נפש ,ובקבוצה השלישית היו צוענים ,שכ־ 20,000
מהם נספו .מלבדם נספו באושוויץ כ־ ,000צ 1שבויי מלחמה סובייטים וכ־  10,000־
 15,000אסירים בני לאומים אחרים )צ׳כים ,ביילורוסים ,יוגוסלווים ,צרפתים ,גרמנים,
אוסטרים ואחרים( .בשל התפקיד המכריע שיועד לאושוויץ במימוש תכניות ההשמדה
ההמונית של הנאצים ,יצא שמו בעולם כולו כסמל להשמדת עם בידי הנאצים ובראש
ובראשונה כסמל לשואה היהודית.
מ פו לני ת :יז׳י מיכלובי ץ'
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הכחדת יהודי הונגריה

ישראל גוטמן

חורבן יהודי הונגריה התחולל בפרק האחרון של המלחמה ,בזמן שהצבא האדום קרב
לגבולות הונגריה ,והיהודים ספרו את הימים וציפו בתקווה לקץ הסיוט והאימה .יהודי
הונגריה מנו באותה עת כ־ססס 800 ,נפש והיו הקיבוץ היהודי הגדול היחיד באירופה
במעגל השליטה וההשפעה של הרייך השלישי שנפגע רק מעט יחסית מתאוות הרצח
והחורבן .אולם בן יום ,מאז  19במרס  , 1944הם הפכו לקרבן של גורמי השלטון
בהונגריה ומנגנון ההשמדה של הנאצים .לא זו בלבד שלא חדל ההרג נוכח התבוסה
המסתמנת והאחריות הצפויה למבצעי הפשע ,אלא מסע הגירוש של יהודי הונגריה
לאושוויץ בחודשי הקיץ של שנת  1944התנהל בקצב שעלה על המבצעים שהתנסו בהם
ציבורים יהודים באירופה ,פרט לגירוש ההמוני של יהודים מגטו ורשה בקיץ . 1942
שיטות הרצח בבירקנאו הגיעו בחודשים אלה לשיאן הן בממדים והן בברבריות שבהכחדת
היהודים באושוויץ־בירקנאו.

עם תום מלחמת העולם הראשונה פורקה הממלכה האוסטרו־הונגרית .המדינה ההונגרית
נוסדה בצל התבוסה ובצילה של מהפכת נפל קצרת ימים ברוח סובייטית ,שבראשה
עמד בלה קון ) ,(Кипאדם ממוצא יהודי .בשלבים הראשונים של התבססות המדינה
ההונגרית תחת שלטונם של עוצר ,האדמירל מיקלוש הורטי ) ,(Horthyוממשלות שבהן
הימין השמרני והמרכז היוו כוח דומיננטי ,חזרו יהודים למלא תפקיד נכבד בחיי הכלכלה,
התרבות והעיתונות ובחיים המדיניים של הונגריה .יהודי הונגריה מנו כ־ססס 450 ,נפש
)מזה למעלה מ־  200,000תושבים בבודפשט( ובחמישה אחוזים מכלל אוכלוסיית
המדינה .יהודי הונגריה ,שהצטיינו בלויאליות כלפי ארצם ובנאמנות פטריוטית מדיארית,
נרתעו מלתבוע לעצמם זכויות של מיעוט או להזעיק גופים בין־לאומיים כאשר נעשה
ניסיון להנהיג נומרוס קלאוזוס בבתי־הספר הגבוהים במדינה.
הקהילות היהודיות בהונגריה נחלקו לשלושה זרמים דתיים מוכרים וקיימו רשת
חינוכית־לימודית ברמה של בתי־ספר יסודיים וישיבות .בקרב יהודי הונגריה היה משקל
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רב לזרם המתבוללים שנתן אמון באמנסיפעיה שהוענקה ליהודי הונגריה במאה התשע־
עשרה והיה מעורב בחיים החברתיים והתרבותיים של המדינה.
המדינה ההונגרית בין מלחמת העולם הראשונה והשנייה נוסדה כרכיב אתני־
טריטוריאלי מן הממלכה האוסטרו־הונגרית שהתפרקה .כשני שלישים משטחה ושלושה
מיליון מדיארים ,קרוב לשליש מהאומה ההונגרית ,נכללו במדינות חדשות או במדינות
מורחבות אחרות שקמו אחרי מלחמת העולם הראשונה :רומניה ,ע׳כוסלובקיה ויוגוסלוויה.
מאלפת העובדה שיהודים ,אזרחי הונגריה בעבר שנקלעו למדינות החדשות ,שמרו לרוב
על זיקה לעבר ,לשפה ולתרבות ההונגריים .הונגריה השסועה השלימה רק בחריקת
שיניים ובליווי דגלים שחורים עם קווי הגבול שנקבעו בידי ברית המנצחים בוורסאי ובחוזה
טריאנון .מתח קבוע השתרר בין הונגריה לבין שכנותיה ,וקשר של קרבה נוצר במרוצת

у.

הזמן עם מדינות שעמן לא היה להונגריה גבול משותף :איטליה הפשיסטית ופולין .יחד
עם זאת השתדל המשטר השליט למנוע התארגנות והבלטה של פלגים לאומניים קיצוניים.
ב־  , 1923ובאיחור ,נתקבלה הונגריה לחבר הלאומים .המשטר בראשותו של הורטי
הושתת על הרובד של השמרנים והאצולה המסורתית ברוח של התרפקות ונוסטלגיה
לעבר.
המשבר הכלכלי העולמי מאז סוף שנות העשרים נתן את רישומו הקשה בהונגריה,
והמצוקה ואי הוודאות גרמו להגברת האנטישמיות .היהודים בהונגריה שבין שתי מלחמות
העולם היו למיעוט בולט ,משום שרבים מילאו תפקיד חשוב בכלכלה; בייחוד בלט
חלקם בין בעלי המקצועות החופשיים ובקרב חוגי האינטליגנציה.
עלייתו של היטלר לשלטון השפיעה באורח מידי על הונגריה משום שגרמניה גילתה
עניין בהידוק היחסים הכלכליים עם הונגריה .בעקבות מדיניות הרייך השלישי שכוונה
נגד הסדרי ורסאי והאגרסיוויות המתעצמת ,גברה בהונגריה הציפייה שבעזרת הכוח
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המדיני המתלכד סביב גרמניה יעלה בידה להחזיר לעצמה את מעמדה הבין־לאומי ואת
הטריטוריות האבודות.
במציאות החדשה התרבו ארגונים בעלי אוריינטציה גרמנית וחקיינים של הנציונל־
סוציאליזם .הרובד השליט היה חלוק בעמדותיו .כולם פעלו למען התקרבות לגרמניה,
אך אחדים ,כמו ראש הממשלה ,הרוזן פאל טלקי ) ,(Telekiובמידה מסוימת גם הורטי
עצמו ,חששו כנראה מפני הצפוי מהתחברות מוחלטת עם התוקפנות הבלתי מרוסנת
של הגרמנים .באפריל  , 1938אחרי האנשלוס והתייצבותה של גרמניה הנאצית על
גבולה של הונגריה ,התקבל בפרלמנט ההונגרי ״החוק היהודי הראשון״ ,שנתקל עדיין
בהתנגדות אופוזיציונית .החוק הגביל את חלקם של יהודים במקצועות חופשיים ,באמנויות,
בפקידות ובמפעלי תעשייה ומסחר .כתוצאה מכך פקדה את יהודי הונגריה בשנים - 1938

Qoch amsatjf'cthigQ Fraucia.

 1939תנועת התנצרות נרחבת ,ו־  14,654יהודים המירו את דתם.
אחרי הסכם מינכן זכו ההונגרים בנתח טריטוריאלי מצ׳כוסלובקיה ,ובצמוד לכך
הוצע והופעל ״החוק היהודי השני״ שהושתת על עקרונות גזעניים .ב־  1939לא הצטרפה
הונגריה להתקפה של הרייך השלישי נגד פולין ,אך היא חברה לכוחות הגרמניים במרס
 1941במסע הכיבוש של יוגוסלוויה ,בתמורה לשטחים שהובטחו לה .עוד קודם לכן,
באוגוסט  , 1940סופח להונגריה השטח הגדול של טרנסילווניה הצפונית שבתחום רומניה.
ב־ !  194חוקקו ההונגרים את ״החוק היהודי השלישי״ להגנת הגזע המדיארי ,שהיה חוק
גזעני לפי הדגם של חוקי נירנברג .אולם הצעד המכריע ששיעבד את הונגריה והפכה
מבעלת ברית של המדינה הנאצית לגרורה של הרייך השלישי כרוך בהצטרפותם של
ההונגרים למלחמה נגד ברית־המועצות בסוף יוני ! . 194בדצמבר  1941ניתקה הונגריה
את עצמה באופן סופי ומוחלט מהעולם החופשי ומבעלות הברית המערביות בהכריזה
מלחמה נגד ארצות־הברית.
על יסוד החוק היהודי השני לא נתקבלו עוד יהודים לשירות סדיר בצבא ההונגרי .בשנים
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 1939־  1940גוייסו היהודים יחד עם יסודות לא־מהימנים לפלוגות עבודת כפייה,
ובהמשך ,במרס  , 1942באו הוראות על ״העסקת היהודים לצורכי המלחמה״ בפלוגות
עזר .היהודים בפלוגות לעבודת כפייה לא חומשו בנשק ולא לבשו מדים ,אלא בגדים
אזרחיים עם כובע צבאי וסרט צהוב .מפקדיהם היו קצינים וממונים מטעם הצבא וה״העסקה״
היתה מורכבת מהכנת ביצורים ,סלילת כבישים ,נשיאת מטענים ,חפירת תעלות וגילוי
מוקשים .מעריכים שבשנים  1942־  1943גויסו לפלוגות אלה כ־  50,000יהודים .בינואר
 , 1943כאשר הצבא ההונגרי רוסק בקרבות ,סבלו גם פלוגות העזר של היהודים מאבדות
כבדות ,והאומדן הוא שבעת הנסיגה הכללית נפלו ונספו כ־  40עד  43אלף מבין אנשי
פלוגות הכפייה היהודיות .יהודים שנפלו בשבי הסובייטי הוגדרו כאויבים .אירעו מקרים
שיהודים ולא־יהודים מבין המפקדים בצבא האדום ,שהיו מודעים למצבם של היהודים,

אפשרו להם להימלט מהשבי לפני שילוחם למחנות שבויים בעומקה של ברית־המועצות.
עד לכניסת הצבא הגרמני לתוך המדינה במרס  1944לא היה קיים בהונגריה מסע
שיטתי של הרג והסגרת יהודים לידי הגרמנים .רק שני אירועים של רצח המוני של
יהודים אירעו בביצועם או באחריותם של השלטונות והצבא ההונגרי .סמוך להתחלת
מבצע ״ברברוסה״ נגד ברית־המועצות ,הכינו קצינים במשרד ההונגרי הממונה על ״זרים״,
כלומר פליטים חסרי אזרחות שהסתננו או הגיעו להונגריה ,מבצע מתואם עם השלטונות
הגרמניים להעברת יהודים חסרי אזרחות לאזור גליציה .ביולי !  194נעצרו יהודים אלה,
ובנוסף לזרים נקלעו בין הנתפסים במקרים מסוימים גם יהודים הונגרים .עד השבוע השני
של אוגוסט הוסגרו  14,000יהודים לידי הס״ס .הם נרצחו בסוף אוגוסט יחד עם יהודי
העיר קמיינייץ־פודולסקי ) (Kamenets-Podolskiלפי פקודת פרידריך יקלן ),(Jecklen
מפקד הס״ס והמשטרה באזור הכבוש בדרום .בינואר  1942נהרגו כ־  600־  700יהודים
באויווידק )נובי־סאד (Ujvidek ,ובסביבה בפעולת עונשין של הצבא ההונגרי שבה
נרצחו כ־  3,300אזרחים ,רובם סרבים .במקרה אחרון זה נפתחה מאוחר יותר חקירה,
והאחראים לטבח הובאו למשפט; אולם ראשי המבצעים הצליחו להימלט לגרמניה.
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בעקבות הסיפוחים הטריטוריאליים להונגריה הוכפל כמעט מספר היהודים במדינה
ההונגרית המורחבת והגיע ב״ !  194לכ־ ,000צ  72נפש ולב־ססס 100,יהודים נוספים
לפי החוקים הגזעניים .כאמור ,עד לכניסתו של הצבא הגרמני לתוך המדינה ,במרס
 , 1944היה מצבם של היהודים בהונגריה טוב יותר מאשר במרבית המדינות הכבושות
ואלה הנתונות במעגל ההשפעה הנאצית .יהודים נהנו ממידה מסוימת של חירות אישית,
ובמדינה מצאו מקלט פליטים יהודים שמניינם לא נקבע בוודאות אך הגיע ככל הנראה
ל־ ,000צ 1עד  20,000איש .פעילות של מוסדות יהודיים למיניהם היתה עדיין מותרת,
למרות שב־  1942הוסר מן הקהילה הדתית היהודית המעמד הרשמי המוכר .כמה מן
היהודים המוכרים בציבור וראשי היהודים קיימו קשר רצוף עם שלטונות הונגריה ,ויחידים
עמדו גם בקשר עם הורטי.

באפריל  1943זומן הורטי לפגישה עם היטלר בארמון קלסהיים ) .(Klessheimהפירר
הזעיק את המנהיג ההונגרי עקב הידיעות על הגישושים של ממשלת קאלאי )(Kallay
לפרוש מן הגוש הנאצי וניסיונות הידברות עם בעלות הברית המערביות .בשיחות לא
פסח היטלר על ״הבעיה היהודית״ ,וקבע ש״בטפילים היהודים יש לנהוג כבחיידקים מזיקים
ולהשמידם״ .הורטי הגיב ואמר שלאחר שהיהודים סולקו מעמדותיהם בכלכלה הרי אין
הוא יכול להרגם.
חורבן יהודי הונגריה בא בחטף ,והחל במקביל לגישושים ההונגריים לצאת מן המלחמה
ולהתרכז רק בהגנה על הונגריה .הצבא ההונגרי בחזית הסובייטית נקטל בשתי מערכות
גדולות ,בקרב סטלינגרד ובקרב בסביבת וורונז׳ ) (Voronezhובתחילת  1 9 4 4הגיע
הצבא האדום לקרבת הקרפטים .בעת ובעוגה אחת הגביר קאלאי את השתדלויותיו
להשתחרר מן התלות בגרמניה ולהגיע להסכם עם בעלות הברית המערביות .נוכח
התפתחות זו התגבשה בצמרת הגרמנית ההחלטה להשתלט על הונגריה ,והמדינה נכבשה
בידי הכוחות הגרמניים ב־  ! 9במרס . 1944
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ב־ 17במרס  1944נקרא הורטי שוב להתייצב בארמון קלסהיים .היטלר וראשי
הרייך הודיעו לו על החלטתם ,והריונים התנהלו תחת תכתיב גרמני וניסיון מער ההונגרים
להמתיק את הגלולה המרה של הכניעה .בזמן שהמשלחת והורטי בראשה עשתה את
דרכה חזרה ,חררו הגרמנים להונגריה .ראש הממשלה נאלץ להתפטר והוחלף באיש
ששימש בתור שגריר הונגריה בברלין .הורטי נשאר פורמלית על כנו וטען כי באופן זה
תישמר עצמאותה של הונגריה ,אך למעשה הקל צעד זה על הגרמנים את מלאכת
הכיבוש במסווה של המשך הריבונות במדינה.
עם הכוחות הגרמניים שפלשו להונגריה היו מאות אנשי גסטפו וכ־  100עד 150
אנשי עוצבה מיוחדת ) (Sonderkommandoבפיקודו של אדולף אייכמן .רק בהונגריה
עמד אייכמן עצמו בראש היחידה הממונה על ״הפתרון הסופי״ ,ועמו חבורת עוזריו

שעסקו בריכוזם וגירושם למחנות מוות של יהודים .כפי שמסתבר ,הורטי התחייב במפגש
בקלסהיים למסור מספר גדול של יהודים ל״עבודה בגרמניה״ .קווי התכנית ללכידת
היהודים בהונגריה הוכנו מראש ,והמהלך כולו התנהל כמבצע משותף של הגרמנים ושל
השלטונות וגורמי המשטרה ההונגריים.
ההנהגה הקהילתית בבודפשט לא ידעה כיעד עליה לנהוג ,ופנתה להורטי ולאנשי
הממשלה בשאלה מה עליהם לעשות אל מול התביעות המופנות אליהם מצדם של
הגרמנים .תשובת השלטונות ההונגריים היתה שעליהם להישמע לגרמנים .המועצה
היהודית בדיוניה היתה חלוקה ביחס לעמדה שיש לנקוט ,אך הרוב גרס שאין בררה ,ויש
להידבר ישירות עם הגרמנים כדי להפחית מנגע הגזרות .סביר להניח שהאמינו כי דרך
זאת תביא לתוצאות שהן בחזקת הרע במיעוטו ,ואילו הגרמנים נתנו הנחיות מיוחדות
לאנשי המועצה כדי להרדים את ערנותם .בשבוע הראשון של אפריל עיוותה הממשלה
על היהודים לענוד טלאי צהוב ובהמשך נשדד הרכוש היהודי הכללי והפרטי .המועצה
המרכזית של יהודי הונגריה הוקמה מיד בתחילת הכיבוש בבודפשט ובראשה הועמד
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שמואל)שמוי( שטק ,ראש הקהילה המוכר ,שהדגיש את החובה ״למלא אחר ההוראות
והצווים״ ,ובפנייתו ליהודי הונגריה קרא :״הננו מזכירים את אזהרתם של נביאינו ומורינו
הדגולים .דבריהם מלמדים כי יראת ה׳ והרחמים אלו המידות הנעלות ביותר של האדם.
עבוד ואל תתייאש! זהו צו השעה״ .הובטח ליהודים שיוכלו לקיים ללא הפרעה את חיי
הדת ,התרבות והחברה ,ובפגישה שקיימו נציגי היהודים עם אייכמן נאמר להם שכל
ההוראות האנטי־יהודיות יישארו בתוקפן כל עוד תימשך המלחמה ,ובתום המלחמה
יתנהל הכל כבעבר.
יהודי הונגריה לא היו מודעים ככלל לסכנה האורבת להם .רק ידיעות מקוטעות על
הקורה ליהודי אירופה הנשלטת בידי הנאצים הגיעו לבודפשט ונתקבלו לרוב באי אמון.
יהודי הונגריה סברו כנראה שלהם זה לא יקרה ,ושמו מבטחם בארץ שהיתה ארצם ובה

עשו את שנות המלחמה .פליטים ,עדים לגירושים בארצות השכנות ונמלטי אושוויץ
העבירו ידיעות מפורטות על הנעשה לרשויות יהודיות בהונגריה .השאלה הטעונה
שהועלתה פעמים רבות היא מדוע המנהיגות היהודית לא שיתפה את היישובים היהודיים
במידע שהגיע אליה ונמנעה מלהזהירם .מצד שני ,נמסר בידי צעירים ,אנשי תנועות
הנוער ,שבהגיעם עם בשורות האימה ליישובים היהודיים המרוחקים נתקבלו בעוינות
ובאי אמון .ידועה הפרשה של ועד ההצלה שפעל בהונגריה ,מסגרת נפרדת בהנהגת
ציונים ,שניהל משא ומתן עם העוצבה של אייכמן על עסקה של שחרור ויציאה כללית
של היהודים תמורת מכוניות משא ,חומרים שונים וכסף  -״עסקה״ שלא הועמדה מעולם
במבחן המציאות .רז׳ה )רודולף( קסטנר ,האיש הבולט בוועד ,הואשם בטיפול בקבוצה
קטנה שהובטחה לה הצלה תמורת השתקה והפקרת הציבור היהודי כולו .קסטנר נרצח
בישראל ,ורק אחרי הירצחו בידי קיצונים זוכה בידי בית הדין העליון מסעיף ההאשמה
העיקרי של שיתוף פעולה.
המשטרה והז׳נדרמריה ההונגריים נרתמו לביצוע ריכוז היהודים ושלבי הגירוש בפיקוח

והכוונה גרמניים .תחילה הוחל ב״גטואיזציה״ ,שנקראה ״שיכון ויישוב מחדש״ .הז׳נדרמריה
עסקה בכינון הגטאות במחוזות השונים ,ועשתה זאת ברשעות וללא מעצורים .רק אחרים
מראשי העיריות ,המועצות המקומיות וקציני המשטרה העריפו להתפטר ולא לקחת
חלק במבצע ,ואילו הרוב נטל בו חלק בלהיטות רבה.
הגטואיזציה התבצעה באופן הדרגתי מאמצע אפריל עד ראשית יוני לפי אזורים,
מקרפטורוס ,צפון טרנסילווניה דרך המחוזות הפנימיים של הונגריה .מיקום הגטאות
נקבע באורח מאולתר בבתי כנסת ,במפעלים נטושים ,בשטחי מגורים מיושבים יהודים
ובשדות פתוחים .המעבר מחיים תקינים פחות או יותר למקומות מופרדים ולרוב מוקפים
איבה ,שוד והתעללויות ,גרם לזעזוע ,לסבל מחריד ולחוסר אונים של המשפחות
והקהילות .לפי התכניות של העוצבה המיוחדת וזרועות המשטרה ההונגרית הגירוש

לגטאות היה רק שלב של ריכוז מקדים לקראת השילוחים להשמדה באושוויץ .השילוחים
החלו ב־ צ 1במאי  , 1944ונמשכו ער סוף השבוע הראשון של יולי .אפשרויות ההימלטות
מהגטאות והשגת מקלט אצל השכנים הלא־יהודים או מעבר לגבול ברומניה היו זעומות
ולא היה הי זמן להתארגן לקראתן .יחס האוכלוסייה היה ,לפי מרבית העדויות ,עוין
ומתנכר ,ורבים עסקו בהלשנה .יותר מאשר במקומות אחרים הקפירו היהורים ההונגרים
להישאר עם משפחותיהם ולא היו מורעים ליער הסופי של המסע .בסך הכל יצאו 147
רכבות משא דחוסות בבני אדם שנעקרו מבתיהם בחלקים שונים של הונגריה הטריאנונית
והשטחים המסופחים .מספרם של האנשים המובלים ,נשים ,ילדים גברים וזקנים ,הגיע
לכ־  000׳  435לפי מניין מבצעי הפשע.
מסע השילוחים הקיף את המדינה כולה .ב ־ך ביולי הורה הורטי להפסיק את הגירושים.
הסיבה לצער זה ,שבא באיחור רב כל כך ,היתה האזהרות והקריאות שהופנו להונגריה
ממדינות בעלות הברית ,ממדינות נייטרליות ומהוותיקן וגילויי התנגדות וחרטה אצל
אישים בהונגריה עצמה .אולם הגורם החשוב שהניע כנראה את הורטי היה פועל יוצא מן
ההכרעה להיחלץ ולו במחיר כבד ממערבולת המלחמה ומן התלות בגרמניה .גם הכרעה
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נועזת זו באה באיחור רב מרי .בתגובה לצעד של הורטי הועלו ב־ צ 1באוקטובר לשלטון
בהונגריה אנשי מפלגת ״צלב החץ״ בראשותו של סלשי ) .(Szalasiמפלגת סלשי הפרו־
נאצית ,שפעלה והגיעה לעצמה עוד לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ,לא נכללה
בממשלת הונגריה עד שנכפתה בידי הגרמנים בפרק האחרון של הכיבוש ,באמצע אוקטובר
 . 1944מפלגת צלב החץ היתה מפלגה לאומנית פשיסטית ,אנטישמית קיצונית ,שקשרה
לחלוטין את גורלה עם גרמניה הנאצית .חבריה נרתמו להמשך הגירושים והונגריה היתה
לזירת טרור ורציחות .כ־  80,000יהודים ,בעיקר נשים ,הובלו ברגל לעבר הגבול
האוסטרי ,צעדה שעלתה בייסורים וקרבנות רבים .מאז יולי היה מותר ליהודים בבודפשט
להתגורר רק בבתים מסומנים בכוכב צהוב .מאוחר יותר הועברו לגטו.

בשלבים השונים של הגירושים ,ובייחוד בשלב האחרון ,ניצלו יהודים הודות לחסות
שהעניקו יחידי סגולה ,בראש ובראשונה ראול ולנברג השוודי ,קרל לוץ ) (Lutzהשווייצרי,
נציג הצלב האדום וכן גורמים נוצריים ומחתרתיים .יהודים מילאו תפקיד פעיל במלאכת
העזרה וההצלה בימים הקריטיים הללו ,בייחוד חברים בתנועות הנוער הציוניות החלוציות
שהגיעו למסקנה הנכונה שבנסיבות שבהן היתה הונגריה נתונה ,צו ההתנגדות המחייב
אינו מרידה ,אלא ניצול מרבי של סיכויי הצלה קיימים .הכנת ניירות חסות מזוייפים,
השגת מזון והגנה על קבוצות ילדים או הפעלת נתיבי הימלטות מהונגריה לרומניה ,היו
לפעולת הצלה משמעותית שהתבצעה במסירות בידי מגוייסים רבים בשלבים האחרונים
ובימי המצור על בודפשט .פשט ) (Pestשוחררה ב־ 18בינואר  1945והעיר כולה
שוחררה בפברואר.

יהודית גולן רשמה את זיכרונותיה של שרה ביינהורן)קליין( בת העיר מו־נקץ׳ ),(Munkacs
ניצולה ממגורשי הונגריה לאושוויץ:
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הנסיעה המעיקה נמשכת יומיים ואיש אינו יודע לאן .כל 1אחד עסוק עם עצמו ,מנסה
להתגבר על הפחד שבלב ,שאם רק מסיחים את הדעת ממנו הוא תופח ותופח ועלול
חלילה להכריע את נושאו .״עד מתי ניסע כך?״ מלחשים האנשים זה לזה .העייפות
ואין האונים כובשים אותם ,גורמים להם להירדם בעמידה לרגע של שינה שלאחריה
מגיעה יקיצה מבוהלת .וביניהם  -נמצאים הילדים .משה יהודה לייב הקטן ,שטרם
מלאו לו תשע שנים ,מישש את הטלאי שעל בגדו .״תמיד אני מקבל את הבגדים
הישנים של חיים ירוחם...״ אמר לפני חודשים אחדים למאמי .אחר כך ,בחיוך של
מגלה או ממציא ,הודיע לה :״לפחות הבטיחי לי שתתפרי במקום הנקרע  -טלאי
מאריג חדש׳.״ אמא הסכימה .היא תפרה לקטן טלאי לתפארת ,והוא הסתובב בבגד
המטולא שמח וטוב לב ,מראה את זכייתו לכל מי שרק היה מוכן להביט .עתה ישב

מצונף בקרון ,אצבעותיו מחליקות את אריג הטלאי ,ועל פניו רצינות של זקן ושב.
שורי הביטה בו ,באחיה הקטן והאהוב שהתבגר לפתע בלא עת .ראתה את העיניים
הבוהקות ,ראתה את הסבל החרוט על פניו הצעירות ,את פיו השותק .הסבה עיניה
אל חיים ירוחם בן ה־ , 14שעקב כל העת דרך סדקי הקרשים ,וחשבה כי אלו כבר
אינם ילדים ,כי כל התנהגותם העצורה אומרת בגרות .בלבה הודתה להם על שתיקתם,
על כך שהם אינם שואלים שאלות שאיש אינו יכול לענות עליהן ,שאינם מתלוננים
או מבקשים את מה שאיש לא יוכל לתת להם .אחר כך סקרה את המבוגרים :מאמי,
טאטי ,באבי ,ושאר בני המשפחה .דומה שהם כבר יודעים לאן הרכבת נוסעת .איזו
זוועה משתקפת ממבטם ,משהו ממראהו של מי שלפתע גילה משהו ,אדם הרואה
את שעון החול ניצב מולו ,מורה על הזמן ההולך ואוזל במהירות .מעברה השמאלי
היא שומעת משפטים על האמונה שצריכה להתחזק ,על דבקות באלוקים ,על כך
שהכל נגזר משמים ...הזמן זוחל .עתה חשו המבוגרים במחסורם של שעוני היד,
אותם נדרשו למסור בביקורת שנערכה לפני הגבול .אי אפשר לדעת את השעה
המדויקת .נותרו רק הבוקר ואורו החיוור והערב על צלליו האפלוליים .יומיים של
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מסע כבר מאחוריהם ,ובוקרו של היום השלישי לנסיעה מזדחל 1דרך הסדקים אל תוך
הקרון שעצר לפתע מלכת .העיניים מציצות דרך האשנבים ,נעמדות אל החורים,
מנסות לפענח את הקורה בחוץ ,לתרגם את המראות למושגים של מילים.
הקרון עדיין חתום .הרכבת ,שיצאה בשבת בבוקר ממונקץ׳  -מתקדמת על הפסים
כמה מטרים בכל פעם ונעצרת ,ואילו כבר שעת הצהריים של יום שני ,ערב ראש
חודש סיוון שנת תש״ד ) .(22.5.1944
בלוח האירועים באושוויץ שערכה דנוטה צ׳ך ) (Czechרשום בתאריך  16במאי : 1 9 4 4
במחנה ריכוז אושוויץ ] IIבירקנאו[ הורו על העוצר הממושך הראשון האוסר על האסירים
לעזוב את הצריפים .ביום זה הגיעו שלוש רכבות משא למסלול צדדי של מסילת הברזל,

ובהן הובאו בטרנספורטים של ^] RSHAהמשרד הראשי לביטחון הרייך[ יהודים
מהונגריה .עיוו עליהם להוריד את מטענם ,לאחר מכן סידרו אותם בחמישיות והוליכום
בכיוון המשרפות .מאותו לילה יצא עשן מכל הארובות של מבני המשרפות.
בעדותו במשפט שנערך בוורשה העיד רודולף הס ,שהיה מפקד מחנה אושוויץ עד סתיו
 , 1943ונקרא מחדש לארגן את מה שכונה ״אקעיית הס״ס״  -מבצע ההכחדה של יהודי
הונגריה באושוויץ־בירקנאו ב־ : 1944
אייכמן ייעד בתכניתו ארבע רכבות ]בכל רכבת היו כ־  40עד  50קרונות משא עם
כ־ 2,000בני אדם[ בכל יום ,אולם את כל זה אי אפשר היה להסדיר למרות ההרחבה
של כל המתקנים הקיימים שם .משום כך נאלצתי להגיע בעצמי לבודפשט ולבטל את
ההסדר .אז הוסדר העניין בדרך זו ,שביום אחד יכולות לנוע שתי רכבות ,ולמחרת
שלוש ,לאושוויץ .אני יודע בדיוק ,שבתכנית שתואמה עם מינהלת הרכבות בבודפשט
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דובר על  111רכבות .כאשר הגיעו הטרנספורטים הראשונים לאושוויץ ,הגיע גם
אייכמן ושאל האם אפשר להוסיף רכבות ,מכיוון שהרייכספירר ]הימלר[ דורש להאיץ
ככל האפשר את האקציה ההונגרית.
הרופא הפולני אלפרד פידרקייביץ׳ ) ,(Fiderkiewiczשהיה אסיר במחנה בירקנאו ועבד
בצריפי החולים ,מספר בספר זיכרונותיו מבירקנאו:
אני זוכר את בואו של אחד מהטרנספורטים ההונגריים הראשונים ,אשר בצורתם
החיצונית לא נבדלו מאחרים .נשמעו אותן הצווחות הרגילות עצמן של אנשי הס״ס.
הופתענו רק שהאנשים שיצאו מהרכבות התנהגו אחרת .נעמדו בדרך ,התבוננו וקראו
משהו .היתה איזו מהומה ,שלא אירעה אף פעם בטרנספורטים אחרים .למרות הצעקות

של אנשי הס״ס ,האנשים התרוצצו מסביב ,או התייעצו בחבורות .אנשי הס״ס צעקו,
הצליפו בשוטים ,אך הבאים לא ויתרו ,הם איימו ,חירפו ותבעו לדבר עם המפקד.
מסוקרנים התקרבנו לחוטים שהפרידו בין המחנה שלנו ומסילת הברזל .ראינו הרבה
גברים לבושים היטב ועוד יותר נשים אלגנטיות ,ביניהן יפהפיות בשמלות בהירות,
או חליפות וכובעים נאים להפליא .שמנו לב למספר רב של ילדים בגילים שונים
ותינוקות רבים בעגלות הדורות .ראינו כבר טרנספורטים שונים ,אולם מגורשים
הלבושים בהידור כזה לא היו עוד אצלנו .דיברו בשפה לא מוכרת .האנשים
מהטרנספורט שראו אותנו ליד התיל החלו להתקרב אלינו .השמיעו מילים לא
מובנות בנעימה של שאלה לעברנו ,וכשבחוסר הבנה הנענו את ידינו ,החלו לדבר
בגרמנית ובצרפתית .אז מישהו מתוכנו צעק ״!Das ist Birkenau״ .האם זה אמר
להם משהו ,זאת איני יודע .על השואלים התנפלו כמה אנשי ס״ס בשוטים .בראותנו
זאת התחלנו לסגת ואנשי הס״ס צעקו אלינו ואיימו ברובים .נעצרנו ליד צריפי בית
החולים ומשם עקבנו אחרי האנשים האומללים .רופא המחנה טילו )(ТЫ10
45

והאוברשטורמפירר מנגלה עסקו בסלקציה חריפה במיוחד .בדרך למשרפה אספו
מספר רב של גברים והרבה יותר נשים ואת כל הילדים והתינוקות בעגלות .למחנה
כיוונו רק כ־  150אנשים ,ביניהם רק נשים מועטות .הזעקות ,הבכי והיללה נשמעו
למרחקים .קרוב ל־  00צ 1,אנשים נרדפו בכיוון הארובות .הם התרחקו וקולותיהם
נשמעו חזק יותר...
הכבשנים לא הספיקו לשרוף את גוויות המומתים בגז ,והגרמנים שרפו את הגופות
בבורות פתוחים .פידרקייביץ׳ רשם :״מהארובות פרצו להבות ורק מעט עשן .במשך היום
זה לא היה נורא ,אך כאשר החשיך ,היה לנו רושם שאין אלה ארובות אלא הר געש
שממנו פורצת לבה גועשת באדום״.

פחות מחודשיים נמשך רצח יהודי הונגריה ,והם נתנו את אותותיהם בחיי האסירים
באושוויץ־בירקנאו .היהודים ההונגרים הגיעו מחיים תקינים פחות או יותר והביאו עמם
מזון רב שבחלקו הסתנן למחנה וגם לסירי המרק .הרבה אסירים הועסקו בסידור הבגדים
והחפצים של הקרבנות ונמצאו תכשיטים רבי ערך ,זהב ,מטבעות ושטרות .חלק מזה
הוגנב למחנה .אמנם האסירים לא יכלו לעשות בכך שימוש כלשהו ,אך הם המירו את
דברי הערך המוסתרים בלחם ,ואחדים נטלו עמם דברים בעלי ערך לדרכם בצעדות
המוות שהחלו במחצית השנייה של ינואר  . 1945שיעור קטן של אסירים ואסירות מבין
יהודי הונגריה שקיבלו מספרים עם סימון  А 1־  ,Вהוכנסו למחנות או הועברו למחנות
אחרים והוצבו בפני המבחן של קיום האדם במחנה.

46

רנדולף בראהאם סיים את הערך שכתב על היהודים בהונגריה באנציקלופדיה של השואה
במילים:
במלחמת העולם השנייה נספו כ־  564,500מיהודי הונגריה .כ־  63,000נספו
לפני כיבוש הארץ בידי הגרמנים .מתוך  501,500הנספים בימי הכיבוש היו כ־
 267,800יהודים תושבי הונגריה שבגבולות חוזה טריאנון ,וכ־  233,700מן החבלים
שסופחו להונגריה מצ׳כוסלובקיה ,מרומניה ומיוגוסלוויה.

אסיר יהודי ותיק רשם בזיכרונותיו את מועקת הימים ההם:

תאי הגזים פעלו ללא הפסק ביום ובלילה .מארובות אושוויץ פרץ עמוד אש חיה

ונישא לשחקים עם ענן עשן סמיך .התנורים העמוסים למעלה מקיבולם התפוצצו,
ואחת הארובות נהרסה .אך מלאכת ההרג לא שבתה .שוב נפתח הסניף ]של
ההשמדה[ בבית הכפרי בבונקר  ,IIשנזנח מאז  . 1 9 4 2בורות ענק נחפרו ובהן שרפו
את הגוויות .עדים רבים מספרים על שרפת ילדים חיים בבורות בירקנאו.
אנו ,אסירי אושוויץ ,עברנו עינויים מיוחדים .המלחמה פערה בפנינו תהומות של
סבל וכאב ,והיינו סבורים ששוב אין בכוח המשחית להפתיע אותנו .והנה  -טעינו.
כל התועבה העיקה מחדש ,טרפה את החושים ,עוררה את הכל מחדש .בוקר־בוקר
פנו העיניים הנפחדות של אסירי אושוויץ לעבר המשרפות בתקווה כמוסה שתם
הטירוף .שהארובות זוללות האדם שובתות .אך לא היה מענה לתפילותינו .מגרונות
בית המוות פרצה הלהבה כתמול שלשום .העולם לא הקיץ מטירופו בן לילה .בכי
מר על גורלנו ,על חוסר אוננו ,על העולם ,על הכל  -היה ממלא את הלב ושם מחנק
לגרוננו.
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אלבום אושוויץ  -סיפורה של ליל• יעקב

גדעון גרייף

בדרך מופלאה ,אולי הודות למגע הקסמים של מלאך ההיסטוריה או בדרך נס ,נשתמר
ונמסר לארכיון יד ושם מסמך מעולם נדיר  -אלבום אושוויץ ,הידוע גם כ״אלבום לילי
יעקב״ .זהו אלבום יחיד במינו ,שאין דומה לו בעולם כולו .הוא כולל כ־  200תצלומים
המתעדים כמעט מכל זווית אפשרית את הגעתו לרעיף מחנה ההשמדה אושוויץ־בירקנאו
של טרנספורט יהודים מרותניה הקרפטית  -אזור בע׳כוסלובקיה שסופח ב־ 1939
להונגריה  -ואת תהליכי הרישום ,הסלקציה ,החרמת הרכוש וההכנות להשמדה הפיזית.
המפליא והמדהים מכל הוא שאותו אלבום תצלומים ,המתעדים את דרכו של
טרנספורט מגורשים באביב  , 1944נפל דווקא לידיה של ניצולה מאותו טרנספורט
מוות עצמו ,אחת מאותם יחידים בני מזל שניצלו מגורלם של אלפים שנרצחו .כשפתחה
הניעולה את האלבום זיהתה לפליאתה את אנשי הקהילה שלה שהובאו לאושוויץ־

בירקנאו יחד אתה  -הרב שלה ,בני משפחתה וקרוביה הרבים ו...את עצמה.
תחילת המעשה בטרנספורט שיצא ב־  24במאי  1944מבית חרושת ללבנים בגטו
ברגסס ) ,Beregszaszברהובו( שבשפלת הקרפטים ,ועשה את דרכו לכיוון עפון־מערב.
בין  3,500היהודים שנדחסו יחדיו לתוך קרונות הבקר היתה קבוצת יהודים מן העיירה
בילקה ) (Bilkeשבהרי הקרפטים .לאחר נסיעה של יומיים הגיעה הרכבת ליעדה -
אושוויץ־בירקנאו .כשנפתחו דלתותיהם של קרונות הבקר ניצבו על הרעיף ,לצדם של
אנשי משמר הס״ס הרגילים ,שתי דמויות נוספות שלא היו חמושות באקדחים ובשוט.
תחת זאת הם החזיקו בידיהם דבר מה שעד לאותו יום טרם נראה באושוויץ בעת כניסתם
של טרנספורטים עם יהודים לרציף בירקנאו  -מצלמות .יש לראות במציאותו של
מכשיר כזה באותו מקום ,שהנאצים התייחסו אליו כסודי ושמור מכל ,אירוע נדיר וחריג
ביותר.
גיבורת סיפורנו היא צעירה בת  , 18לילי יעקב ) ,(Jacobבת לאחת ממשפחות
המגורשים שהגיעו באותו טרנספורט .מי היתה לילי? לילי נולדה ב־ 16בינואר 1926
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בבילקה שברותניה הקרפטית העילית .ב־ !  194מנתה הקהילה היהורית באותה עיירה
 1,103נפשות ,ורוב בניה היו יהורים ארוקים רוברי ייריש .במשפחתה של לילי ,משפחה
יהודית מסורתית טיפוסית ,היו שישה ילרים.
ביום האחרון של פסח  1944נצטוו יהודי בילקה להתאסף בחצר בית הכנסת הגדול
ומשם שולחו לגטו ברגסס ,שלתוכו נדחסו כ־ 10,000יהודים מברגסס ומקהילות סמוכות
לה .מן הגטו הזה יצאו ארבעה טרנספורטים של גברים ,נשים וילדים לבירקנאו .בבוקר
 26במאי נכנסה הרכבת מברגסס לרציף בירקנאו .זה היה המקום האחרון שבו ראו בני
המשפחה אלה את אלה .ואז החלה הסלקציה .בתחילה עלה בידי לילי להישאר יחד עם
אמה; אבל כשאמה נמצאה ״לא כשירה לעבודה״ ולילי רצתה ללכת אחריה ,דחף אותה
איש ס״ס הצדה .כשנאבקה עמו וצעקה ,היכה אותה השומר בקת רובהו ,אחז בזרועה

к

־V

בפראות וגרר אותה אל הקבוצה שנבחרה לעבודת כפייה .כשלילי הסתכלה לאחור
כבר נעלמו אביה ואחיה הבוגרים מן העין ,ואילו אמה ואחיה הצעירים שנצמדו לשמלתה
התרחקו והלכו .לילי התבוננה בהם כשצעדו וקראה ״אמא ,עוד אשוב לראותך״.
לילי היתה הניצולה היחידה מכל בני משפחתה הגדולה שהגיעו לבירקנאו ביום ההוא.
כמה שעות אחרי בואו של הטרנספורט כבר נרצחו רוב המגורשים בתאי הגזים .בתום
הסלקציה נאלצה לילי למסור את כל חפציה ובכלל זה את בגדיה ותכשיטיה .לאחר
המקלחת חולקו לה בגדי אסירה ,ובהמשך קועקע מספר על זרועה השמאליתА- ,
. 10862

בדצמבר  1944הועברה לילי לעבודה במפעל טקסטיל בשלזיה ,ובהמשך הובאה
לבית חרושת לתחמושת במורכגשטרן ) (Morchensternשבחבל הסודטים ,אחד ממחנות
המשנה של מחנה הריכוז גרוס־ רוזן ) .(Gross-Rosenבשבועות האחרונים למלחמה
הועברה משם לדורה־מיטלבאו ) (Dora-Mittelbauשליד נורדהאוזן )(Nordhausen
בתורינגיה ) .(Thuringenימים אחדים לפני שחרור המחנה היא נדבקה בטיפוס ,ושני
רופאים צ׳כים הצילו את חייה .ב־  9באפריל  1945שחררו האמריקנים את דורה־
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מיטלבאו .בעת השחרור מצאה לילי את האלבום.
ביום שבו האמריקנים שחררו את המחנה שכבה לילי בבלוק החולים .היא שמעה אסירים
צועקים שהאמריקנים באו לשחרר את המחנה ,יצאה החוצה והתמוטטה מחולשה .אסירים
שהיו עמה נשאוה אל צריפי הס״ס הנטושים .כשהתעוררה חיפשה בגדים חמים ,ובארון
ליד המיטה ,מתחת לפיז׳מה מפוספסת ,מצאה אלבום בכריכה קשה .כשפתחה אותו
ראתה את תצלום הרבי מבילקה רבי נפתלי צבי וייס .ואז ,מזועזעת כולה ,ראתה את
הפנים המוכרות מן העיירה שלה ,ובהם קרובי משפחה אהובים ששנה קודם לכן באו
לבירקנאו יחד אתה .איש מהם לא היה עוד בחיים.
האלבום שמצאה ליל ,1׳  33סנטימטרים אורכו ו־  25סנטימטרים רוחבו ,הכיל 56
דפים בכריכת פשתן קשה שצבעה חום־בז׳ מחוזקת בפינות מתכת שחורות ,ובתוכו
תצלומים שגודלם  11.1X8.2סנטימטרים .התצלומים מראים את תהליך ההגעה של

הטרנספורט מתחילתו ועד לסופו המר .באלבום נכללו גם עשרה עמודים ובהם 63
תצלומים המתארים את ביקורו של היינריך הימלר באושוויץ ומספר אתרי בנייה של
בניינים באושוויץ ובמחנות המשנה שלו .בכריכה הפנימית נרשמה הקדשה בשפה פשטנית
לאדם בלתי מזוהה  -״למזכרת מהיינץ היקר שלך ,הבלתי נשכח והנאמן״ )Andenken
 .(von Deinem Lieben und Unvergesslicher und Treuliebender Heinzייתכן שכותב
השורות הללו הוא האיש שסידר את התצלומים באלבום והחליט לתתו במתנה ,אבל
לא מן הנמנע גם שהם סודרו באלבום לאחר שהוצאו ממנו תצלומים קודמים ,ושהאלבום
הוחרם מאחד המגורשים לאושוויץ .כך או כך ,נראה שאותו היינץ היה אדם פשוט ולא
משכיל ,אם לשפוט על־פי הכתובת ההיא.
לילי עמדה על ייחודו של האלבום ופיתחה כלפיו רגש מיוחד .היא היתה משוכנעת
שהגורל והשגחה עליונה זימנו לידיה את האוצר הזה .ביול ! 945 ’1שבה לילי לעיירת
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הולרתה בילקה כרי לחפש אחר ניצולים ממשפחתה .השמועה על קיומו של האלבום
פשטה בבילקה מפה לאוזן ,וניצולים באו כרי לחזות בקרוביהם המתים ובעצמם בתצלומים.
לילי לא יכלה לעמור בפני תחינותיהם של קרובים שזיהו את יקיריהם וחילקה כמה
תצלומים .כל התצלומים האלה חסרים באלבום ,למעט תצלום אחד שהוחזר לארכיון יה
ושם בשנת  . 1999שאר התצלומים שלילי נתנה לאנשים לא הוחזרו ,וקרוב לוודאי
שלעולם לא יימצאו.
בשנת  1945נישאה לילי במונקץ׳ ) (Munkacsלמקס זלמנוביץ ,וב־  19 4 8היגרו
לארצות־הברית.
בשנת  1946הכין המוזאון היהודי בפראג העתק על לוחות זכוכית של  203תצלומים,
ועותק אחד נמסר למוזאון היהודי בבודפשט .בשנת  1949הופיעו התצלומים הראשונים
שלילי מסרה לאוסף פראג בספר הטרגדיה של יהדות סלובקיה )ברטיסלווה.( 1949 ,
רק מעטים היו מודעים אז לקיומו של האוסף השלם ולחשיבותו ההיסטורית.
'%

הראשון שעמד על ייחודיותו של האוסף ועשה לו פרסום עולמי היה ההיסטוריון הד״ר
אריך קולקא .ב־  1955מצא קולקא במוזאון היהודי בפראג שתי קופסאות עם הכתובת
״תצלומים מאושוויץ״ ,שהכילו  203לוחות זכוכית שגודלם  18X13סנטימטרים .קולקא,
בעצמו ניצול אושוויץ ,הכיר מיד את המקום שבו צולמו התמונות ,והחל לחקור את
מקורו של אותו תיעוד מצולם ייחודי .הוא המשיך במאמציו לאתר את האלבום המקורי
בתקווה למצוא את האישה שהחזיקה בו .ב־  1956קולקא הוזמן רשמית לפולין ביחד
עם עמיתו אוטה קראוס ,ומסר עותק של התצלומים למוזאון הממלכתי אושוויץ־בירקנאו.
תצלומים אחדים שולבו בתערוכה ההיסטורית הקבועה ,וחלק מן התצלומים הופיעו
בפרסומים של המוזאון .תצלומים רבים פורסמו בידי קולקא וקראוס בספרם הידוע בית
חרושת למוות )פראג.( 1956 ,
בשלהי קיץ  ! 957פגש קולקא בפראג נציג של יד ושם ומסר לידיו אוסף שלם של
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התצלומים .הד״ר יוסף קרמיש ,אז מנהל ארכיון יד ושם ,והד״ר אוטו דב קולקה ,בנו של
הד״ר אריך קולקא ,בחרו מן האוסף  86תצלומים בעבור הגרסה העברית של הספר בית
חרושת למוות )ירושלים.( i960 ,
בידיעון מאפריל  , 1958תחת הכותרת ״כשיהודי הונגריה הובלו לאושוויץ״ ,פרסם
יד ושם את הידיעה שקיבל לידיו את האוסף החדש ,ומאז שימש האוסף בתי־ספר,
סטודנטים וחוקרים שעסקו בחקר תולדות אושוויץ .ב־  9צ 19נכללו תצלומים אחדים
במהדורה האנגלית של הביוגרפיה של רודולף הס.
האירוע שהחזיר את האלבום אל הבימה הציבורית היה משפט אייכמן שנערך בשנת
 1961בירושלים .בזמן ההכנות למשפט פרסמה העיתונות הבין־לאומית ,ובפרט
האמריקנית ,מאמרים רבים על אושוויץ ובהם מידע על האלבום .עיתונאי אמריקני של
כתב עת פופולרי ) ,{Paradeגילה את לילי ופרסם את סיפורה בליווי תצלומים מהאלבום.

בשנת  1963עלה האלבום לכותרות פעם נוספת ,לרגל משפט שנערך בפרנקפורט
על הנהר מיין ל־  22פושעים נאצים ששירתו באושוויץ .ב־  2בפברואר פרסם אריך
קולקא ב  Die T arשיצא לאור בפרנקפורט את המאמר ״המצלמה כעדת מפתח״ .כאשר
הד״ר קולקא הוזמן להעיד מטעם התביעה במשפט פרנקפורט ,הוא ייחד חלק חשוב
מעדותו לתצלומים מאלבום אושוויץ והזכיר את מציאתו בידי לילי יעקב.
הסנסציה הגדולה של המשפט היתה איתורם של שני הצלמים שצילמו את התצלומים
שבאלבום ,ועד אז לא היו מוכרים  -קצין ס״ס בדרגת אוברשרפירר ,ברנהרד וולטר,
וקצין ס״ס בדרגת אונטרשרפירר ,ארנסט הופמן .וולטר שימש כראש ״שירות הזיהוי״
באושוויץ והופמן היה סגנו .הם היו הצלמים הרשמיים באושוויץ ותפקידם היה להכין
צילומי פורטרטים של כל עציר ועציר )למעט יהודים וצוענים( .היה להם סטודיו לצילום
מקצועי במחנה הראשי ,והם היו בין הבודדים במחנה שהוסמכו לצלם בתחומי אושוויץ.
וולטר זומן למסור עדות ,אך הוא נמנע מלהתייחס למשימה שמילא על הרציף;
ואילו הופמן נעלם מזה שנים .על־פי המלצת קולקא ,זומנה לילי למסור עדות במשפטי
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פרנקפורט .היא ניצבה  byדו ק העדים ב־  3בדצמבר  , 1964אוחזת בידיה את האלבום,
אולם סירבה למסור אותו לבית המשפט כדי שישמש כראיה .משם נסעה לפראג במטרה
לפגוש את הר״ר קולקא ,האיש אשר פעל רבות לאתרה ומי שתרם לפרסום האלבום
בכל העולם.
בשנת  1978עוד החזיקה לילי באלבום ,אך לא לזמן רב ,משום שגורם חדש נכנס
לתמונה :ביאטה וסרג׳ קלרספלד מצרפת  -הוא בן ליהודים ניצולי שואה ,היא גרמנייה
על־פי מוצאה ,ושניהם לוחמים נועזים נגד פושעים נאצים שטרם נענשו על פשעיהם נגד
העם היהודי .שמם יצא ברחבי תבל כ״ציידי נאצים״ .דבר קיומו של האלבום נודע לסרג׳
קלרספלד כשעסק בחקר השואה של יהודי צרפת ,והוא ראה בהשגת כל תצלומי האלבום
אתגר חשוב .כשעבד על ספרו על גירוש יהודי צרפת לאושוויץ ,הפך האלבום בעבורו

לעניין מרכזי בחשיבותו .הוא קיבל אז מעטפה גדולה מפראג ובה תעודות ו־סך תצלומים
מאלבום אושוויץ .החומר היה מצוי במוזאון הלאומי היהודי בפראג ,וקלרספלד שיער
שהאוסף המקורי גדול יותר .קלרספלד כלל את  70התצלומים שקיבל בפראג בספר
זיכרון ליהודים שגורשו מצרפת )פריס .( 1978 ,ב״  1979הוא השיג מהמוזאון בפראג
עותקים נוספים ,ועתה היו בידו  190תצלומים ,שעשרה מהם היו רפרודוקציות מן האוסף
השני שצורף לאלבום.
ב־  1980פרסמה הקרן של ביאטה קלרספלד מהדורה מצומצמת של אלבום אושוויץ
שהופצה בעיקר בספריות ,בארכיונים ובמרכזי מחקר .זו היתה הפקה צנועה ,ואף־על־
פי־כן זכה האלבום למוניטין כמסמך היסטורי יקר ערך .לדברי בני הזוג קלרספלד ,הם
סייעו ללילי לקבל את ההחלטה לתרום את האלבום ליד ושם.
הדברים האלה נודעו לעיתונות האמריקנית שהחלה לפרסם את סיפורה של לילי
והאלבום שברשותה .ב־ 14באוגוסט  1980הופיע  New York Times 2מאמר תחת
הכותרת הסנסציונית ״אותר מסמך קדוש מאושוויץ״ ,ונאמר בו שלילי החליטה לתרום
־
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את האלבום עוד באותו חודש ליד ושם.
ב־  26באוגוסט נערך בירושלים טקס חגיגי של מסירת האלבום לרשות יד ושם
לצמיתות .לילי מסרה את האלבום לד״ר יצחק ארד ,מנהל יד ושם ,מתוך הכרה שהאלבום
שייך לעם היהודי :״אני חשה הקלה עצומה; נטל כבד הוסר מלבי ביודעי שהאלבום יוכנס
לתצוגה המתמדת של יד ושם״ .בסיום הטקס קיבלה לילי את מדליית יד ושם ,ומאוחר
יותר הוזמנה לפגישה עם ראש הממשלה מנחם בגין שהביע רצון לראות את האלבום.
בדרכה חזרה לארצות־הברית לילי נסעה לראשונה מאז המלחמה לאושוויץ־בירקנאו
וביקרה במוזאון הממלכתי במחנה.
האלבום פורסם שנית בניו־יורק ב־  1981בידי בית ההוצאה תרום .במהדורה זו
נכללו  188תצלומים מתוך האלבום המקורי וחמישה תצלומים מאוסף הדפסי הזכוכית
בפראג; אך לא נכללו בו תצלומים מן האוסף הנפרד .התצלומים האלה ,שהודפסו

באיכות טובה ,הובאו ברצף שונה מזה שבאלבום הראשון .באלבום החדש צורפו
התצלומים לקבוצות על־פי נושאים ,והכותרות לכל נושא ונושא נוסחו בידי האיש שסידר
את התצלומים באלבום.
בשנות ה־  80וה־  90ניסתה לילי לפרסם מהדורה חדשה של האלבום מתוך מטרה
לפרסם מקור ייחודי זה ולהופכו לנגיש לציבור .למרבה הצער ,תקוותיה לא התגשמו.
בשנת  1995פורסם אלבום אושוויץ לראשונה בגרמניה .נכללו בו  179תצלומים
באיכות דפוס טובה.
לילי נפטרה ב־ 17בדצמבר  , 1999והיא בת . 73

מ אנגלי ת :בר ב ה פרוינ דלי ך
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התצלום כמסמר היסטורי

נינה שפרינגר־אהרוני

יש מידה רבה של עצמה ביכולתה של המצלמה ,המקפיאה שבריר של שנייה חזותית
ומנציחה אותו לער .ואבן ,היסטוריונים רואים במצלמה כלי מחקרי חשוב.
מלחמת העולם השנייה ותקופת השואה הותירו בידינו לא־מעט רגעים ומצבים
מצולמים .כמה מהם ,כדוגמת תצלומו של הילד מגטו ורשה ,מוכרים וידועים כל כך עד
שנדמה שאי אפשר בלעדיהם .הם מהווים מעין סמלי זיהוי לתקופה אפלה בהיסטוריה
של יבשת אירופה.
המשטר הנציונל־סוציאליסטי בגרמניה הכיר בעצמתה של המצלמה והבחין
באפשרויות הגלומות בה לטוב ולרע ,ובמשך כל תקופת שלטונם הקפידו ראשי המשטר
לנצל מכשיר זה לטובתם .הם הפיצו מאות אלפי תצלומים אנטישמיים ,במגמה לרתום
את הצילום לעיצוב דעת הקהל ולהחדרת האנטישמיות האידאולוגית בציבוריות הגרמנית
כבר מראשית הפעולות האנטי־יהודיות  -חוקי נירנברג ,האריזציה של הרכוש היהודי,

הקמת הגטאות ,הגירושים למחנות הריכוז ועד למימוש ״הפתרון הסופי״ .לאורך כל
הדרך היתה להם המצלמה כלי עזר נאמן.
המצלמה שירתה גם את המשחררים .חיילי בעלות הברית הרבו לעשות בה שימוש
ותיעדו את אשר ראו עיניהם בעת שחרור מחנות ההשמדה.
לאחר המלחמה נעשה שימוש רב בתצלום כעדות ראייה וכמסמך מאשים נגד פושעים
נאצים ,בעת הבאתם לדין של רבים מראשי המשטר ,במשפטי נירנברג ,במשפט אייכמן,
ובמשפטים אחרים במשך השנים.
תצלום יוצר תחושה של גישה ישירה למציאות ,גם אם מציאות זו חלפה זה מכבר ,והוא
פורס חתך של זמן השייך לעבר ומתועד בדפוס .זמן שנחרט בדפוס יירשם בזיכרונו של
הפרט וימשיך להיות נחלת הרבים בעתיד .תוך כדי התבוננות בשבריר הזמן החזותי יש
ביכולתו של האוחז בו לחזור ולהתרכז בפרטים ,להעלות מחשבות ולהמחיש זיכרונות.
כוחו של התצלום רב ,והוא זוכה למקום של כבוד גם בעידן התמונות הנעות.
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למרות העצמה הטמונה בתצלום ,הוא נותר פגיע כבר מראשית שלבי יצירתו; שכן
גם אם הוא נחשב תוצר של פעולה טכנית גרירא ,אין זו בהכרח פעולה אובייקטיווית.
בדומה לכל תעורה היסטורית ,גם פעולת הצילום היא בעלת נקורת מבט אישית .הצלם
בוחר את הזמן ואת זווית הצילום ,ויש בידיו אמצעים טכניים למניפולציה באמצעות אור
וצל ,טשטוש או הבלטה ,הקטנה או הגדלה .אף לאחר שהצלם סיים את תפקידו,
נכנסים גורמים נוספים שיש ביכולתם להשפיע ולשנות .הכנסת התצלום למסגרת נושאית,
הדפסתו בהקשר זה או אחר ,דרך ניסוחה של כיתובית ,כל אלה יכולים לגרום לפרשנויות
שונות ולסילוף האמת ההיסטורית .בדיקה ביקורתית של פרטי התצלום חשובה
להיסטוריון כאילו למד תעודה היסטורית .לכן ,חשיבות ממעלה ראשונה מיוחסת לזיהוי
הדמויות המצולמות ,הצלם ,תאריך הצילום ,שמות ופרטים רבים ככל האפשר.

השימוש במצלמה בתקופה המשטר הנאצי
השנים שלפני עליית הנאצים לשלטון היו שנות שיא בהתפתחות העיתונות המצולמת.
התצלום זכה להכרה מיוחדת הודות לייצורן של המצלמות המסחריות ותפוצתן בקרב
הציבור הרחב .עם הופעתה של מצלמת הלייקה הקומפקטית והניידת ,שהחליפה את
מצלמות הסטודיו הסטטיות ,נפתחו אפשרויות צילום חדשות והתאפשרו צילומי חוץ
ספונטניים בזוויות צילום רבות .המשטר הנאצי ,אשר ניצל את המצלמה כמכשיר להאדרת
כוחו של הרייך ומנהיגיו לצורך שכנוע ועיצוב דעת הקהל ולהפצת תורתו והשפעתו
הגזענית ,היה מודע לעובדה שהמצלמה יכולה לשמש כעדות נגדו .לפיכך ,נחקקו חוקים
האוסרים צילומים בתחום הגטאות ,המחנות ואזורים רגישים אחרים .צלמים נאצים
מקצועיים פעלו תחת פיקוח הדוק של השלטונות .צלמי יחידת התעמולה שפעלו בחזית,
צלמי העיתונות וצלמים עצמאיים שעבדו בשירות עיתונות החוץ בגרמניה ,פעלו כולם
תחת פיקוח חמור של הצנזורה.
היו גם גורמים שצילמו באופן לא מבוקר ,והפיקוח עליהם היה קשה יותר .היו אלה
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אזרחים גרמנים בעלי מ צ ל מו ת ,ול א מע ט חיילים ושוטרים גרמנים שנשאו א ת ם מ צ ל מו ת
פרטיות ותיעדו א ת ה תקופ ה ב אלבומי ם אישיים .מ או ת תצלומים ,אחדים מהם בצבע,
מתעדים א ת היהודים בג ט או ת גדולים כגון גטו ורשה וכן בג ט או ת קטנים .ב סד רו ת
תצלומים ובאלבומים אישיים של חיילים ושוטרים גרמנים מונצחים ״הטיפוסים היהודיים״
על רקע הד לו ת ,הרעב והצפיפות בג ט או ת ,וכן מ תו ע דו ת פעולו ת ה ת ע ל לו ת ביהודים,
אקציות וגירושים .היו אף מקרים של תצלומים שנעשו בידי חיילים גרמנים שהיו נוכחים
בעת ביצוע מעשי הרצח בידי חיילי האיינזצגרופן .הח ש ש מ הפ צ ת עדויו ת א ל ה המריץ
מפקדי צבא ל הו צי א צווי אי סו ר צילום ולהחרי ם ת צ לו מי ם שהנציחו א ת פ עי לו ת
האיינזצגרופן.
גס צלמים יהודים בגרמניה תיעדו א ת ה תקופ ה ב מצלמו תיה ם .המפורסמים שביניהם,
אשר עבדו ב ת קופ ת רפובליקת ויימר בעי תונו ת הגרמנית ,הודחו בע קבו ת חוקי נירנברג.

יחידים נקלטו ב מע רכו ת העיתונים היהודיים שהתקיימו עד לגירוש ,והותירו בעזרת
מצלמותיהם תיעוד ח שוב על חיי הקהילה היהודי ת בגרמניה .צלמים כ דוג מ ת מנ ד ל
גרוסמן בגטו לודז׳ וצבי הירש קדו שין)ג׳ורג׳ קדיש( בגטו קובנה ,ה שתמ שו ב מצל מו תיה ם
לתיעוד החיים בגטו .אוספי תצלומיהם נותרו בארכיונים ,והם מהווים ע דו ת ו מ ס מך
היסטורי בעבור הדו רו ת הבאים.

אלבום אושוויץ ־ תעודה היסטורית ויזואלית מקורית
בשנת  1 9 8 0הופקד אלבום אושוויץ ביד ושם בידי לילי יעקב .ע ל־ פי מחקר ובדיקות
מעבדה שערך פרופ׳ גרהרד יאגשיץ )  (Jagschitzמ אוניבר סי ט ת וינה ,זהו האלבו ם המקורי
אשר הוכן במחנה אושוויץ .באלבו ם יש כיום  1 9 8ת צלו מי ם) א ח די ם מהם כפולים( .בדף
הכריכה מופיעה בגרמנית מ שוב שת הקד ש ה שאינה מ ת ק ש ר ת ב תוכנה לתצלומים ,בדף
השער שני תצלומים של קבוצות יהודים המצולמים מן הצד ומלפנים בנוסח תצלומי
תעמולה אנטישמיים .מ ת ח ת ם נר שמה ב כ ת ב יד ה כו ת ר ת ״ Umsiedlung Der Juden
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Aus Ungaren״ )יישוב מחר ש של יהורים מהונגריה( .התצלומים מחולקים לפי נושאים,
ומלווים בכי תוביות ה מ ת א רו ת א ת השלבים שעברו יהורים שזה ע ת ה הגיעו בטרנספורט
לרציף של או שוויץ־בירקנאו.
זהו אוסף הק שור ישירות לנו ש א ״הפתרון הסופי״ ,ותצלומי האלבו ם מהווים מס מך
יחיד במינו ,ע דו ת חזו תי ת בלעדי ת לנו שא הה שמרה ב מחנו ת .ה מצל מה מלווה טרנספורט
של יהודים מהונגריה מאזור קרפטורוס ,מרגע ירידתם מקרונות ה מ ש א ברציף או שוויץ־
בירקנאו ,עו ק ב ת א חר ת הליך ה ה פ רד ה בין גברים לנשים וילדים ,שלבי המיון ,החיטוי ועד
ל הו בל ת ם א ל עבר מתקני ה ה ש מד ה ב מ חנה .ה מצל מ ה קו ל ט ת באופן מוחשי א ת מ סו ת
האנשים המגיעים ,אי ה ס ד ר ו ה ה מול ה הנלווית להגע ה ה המוני ת לרציף ,כא שר אנשי ס״ס
ואסירים ב מדי ה מחנה המפוספסים דוחקים כמגיעים .בפעם הרא שונה מקבל המונח
״סלקציה״ ה מח ש ה חזו תי ת .בתצלומים האחרונים מ ת מ ק ד ת ה מצל מה ב״מפעל״ איסוף

ומיון חפצי הנספים בידי אסירי ״קומנדו קנדה״ .מע שה הרצח ההמוני עצמו אינו מונצח.
עד היום נמצאו שלו שה תצלומים מקוריים בל בד המהווים ה של מה לנו שא ״אלבום
אושוויץ״ ,ומתעדים א ת מעשה הרצח .אל ה הם ה מ ר או ת שצלמי האלבום נמנעו מהנצחתם.
ה א ח ד מ ת ע ד נשים עירומו ת ה מו ב לו ת לכיוון ת אי הגזים ,ושני התצלומים האחרים  -א ת
אנשי הזונדרקומנדו עומדים בין גופות הק רבנו ת ב ע ת ה ס ר ת תכ שיטיהם .תצלומים א ל ה
מהווים חוליה אחרונה ה מ ת ק ש ר ת לוויזואליה של אלבום אועוויץ .התצלומים בוצעו
בח שאי ב ש ט ח ה מ שרפו ת באו שוויץ ,כנר א ה בידי א ח ד מאנ שי הזונדרקומנדו ,והוברחו
אל מחוץ ל מ חנ ה ע ל־י די תנו ע ת ה מ ח ת ר ת עוד ב ת קו פ ת ה מ ל ח מ ה.

מי צילם את אלבום אושוויץ?
ש אל ה זו נידונה במ שפטי פרנקפורט ב ־  . 1 9 6 4י חיד ת הזיהוי א שר שכנה בבלוק

26

באו שוויץ  Iמנ ת ה שני אנשי ס״ס  -ברגהרד וולטר ששימש כרא ש היחידה ,וארנסט
הופמן ש שימש כצלם .הם נעזרו ב ־  1 0עד  12מאסירי ה מ חנ ה .עיקר תפקיד ם היה לצלם
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את האסירים )מלבד האסירים היהודים והעוענים( ל כ ר ט ס ת אסירים ,ולצרף טביעו ת
אצבעות .מדי פעם קיבלו הזמנו ת לעלם בעבור רופאי הס״ס ובעבור מפ קד ה מ חנה,
רודולף הס.
ההנחה ה מ קוב ל ת היא ש א ת התצלומים עילם צלם היחידה א רנ ס ט הופמן בידיעתו
ובסיועו של ברנהרד וולטר רא ש היחידה.
איכותם ה טכני ת הגבוהה של התצלומים בו ל ט ת לעין ו מ ל א כ ת הצילום מקצועית.
ניכר שהושקע מא מץ רב בתכנון ובביצוע ,והעלם ניסה ל ת פו ס א ת ה ה ת ר ח שויו ת על
הרעיף יחד עם ה ת מונ ה ה כל לי ת של המקום והאירוע .התצלומים בוצעו מ מר חק ומגובה,
בעדשות רחבות זווית ,ומקרוב ,ע ד שלעתים אפ שר להבחין ב תגוב ת ם של המצולמים
לנוכחות הצלם.
לצורך הפקתם של אחדי ם מן התצלומים היה עורך ל ע לו ת על גגות של קרונות מ ש א,

ועל מגדל השמירה .נדר שה מידה רבה של ניידו ת ופעילות במחנה ולאורך הרציף.
צילומי האלבום ל א בוצעו בחפזה; הצלמים ביצעו מ שימה שדר שה שעו ת א רוכו ת של
עבודה על הרציף .ע בו ד ת הצילום בוצעה בפרהסיה ול ל א ספק בידיעת גורמים רשמיים
במחנה .האלבום נערך בעורה מקצועית ,ברוח הצילום הנאצי.
יש באלבום אושוויץ כמה י סודו ת אנטי שמיים אופייניים המופיעים בדרך כלל בתצלומיה ם
של צלמים נאצים מקצועיים .ד מויו ת י חידו ת ב תקריב הם :נער נכה ,שתי ד מויו ת של חולי
נפש ,איש זקן ואישה זקנה.זהו הביטוי הנאצי המוכר לסיווג היהודים כיסוד מנוון ,חריג
ולא מועיל לחברה.
מאידך ,אין להסיק מכך שאלבום אושוויץ נועד ל שמ ש אלבו ם ת ע מו ל ה אנטי ש מי.
אפשר רק להסיק לגבי מיד ת המקצועיות הנ אצי ת של הצלמים .נראה ש ה מ ש טר הנאצי
התמיד ל תדרך א ת העלמים המקצועיים שלו.
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הוויזואליה כממד נוסף ־ כלי עזו לזיהויים ותיארוך האלבום
אלבום אושוויץ מהווה רוגמה טו ב ה ל ב חינ ת הוויזואליה הצילומי ת כ א ס מ כ ת ה וככלי
עזר חיוני לחוקר .בתצלומים שבירינו מבחינים ב מסיל ה החד ש ה שהותקנה בבירקנאו
במרחק מטרים ספורים לפני המ שרפה .מסילה זו הותקנה ב א ת ר ה מחנה ל ק ר א ת ק ב ל ת
הטרנספורטים הגדולים של יהורי הונגריה ,ימים אחרים לפני שצולמו הטרנספורטי ם
המונצחים ב אלבו ם .ב תצלומי ם רואים א ת ה שימו ש ב מסיל ה ה חד ש ה .לפיכך ברור
שהתצלומים בוצעו ב ת ארי ך כל שהו ל א ח ר ה תקנ ת ה מסילה החד שה ,כלומר ל א ח ר אמצע
חוד ש מ אי . 1 9 4 4
ע ל־ פי ע רו ת ניצולים הגיע ה ט רנ ספו ר ט לאו שוויץ בערב חג ה שבועות ,ו׳ סיוון ת ש״ד,
 2 7־  2 8במאי  . 1 9 4 4ערות הראייה של המצלמה מסייעת בזיהויי רמויות אנשים בתצלומי

ה אלבו ם .ניצולים זיהו קרובי מ שפחה מהעיירות בילקה ,מאוגגור )אוז׳גורור( ,טאצ׳ו
)  , Tacovoב הונגרי ת  ,( Tecsoו מ מ קו מו ת אחרים .נתונים א ל ה מאפ שרים א ת זיהוי
ה מ קו מו ת משם הגיעו הטרנספורטי ם ו א ת מועדי הגעתם.
רא שונה זיה ת ה לילי יעקב א ת עצמה ו א ת בני מ שפ ח ת ה .גם יהודים נוספים בבילקה
זוהו בידי קרובים שניצלו .הרב ברנרד פרקש יליר העיירה אונגור ראה בשנות החמישים
א ת ה אלבו ם .הו א זיהה שם ד מויו ת ה מו כ רו ת לו וקבע בביטחון שהיהודים המופיעים
בחלק מן התצלומים גורשו מאונגור .ב שנות השמונים זוהו ד מויו ת רבות באלבו ם ע ל ־
ידי ניצולים מן העיירה ט אצ׳ו.
ה מצל מה עזרה גס בזיהוי ד מו תו של הנאצי ס טפן ברטצקי ) (Baretzkiשניצב על
הרציף באו שוויץ .הו א מופיע בתצלומים ב אלבו ם .היה זה תצלום שסייע ב ה ע מד תו לדין
במ שפטי פרנקפורט.
מבחר התצלומים באלבום אושוויץ והכיתוביות ה תו מ כו ת בם ,מגמתיים .נוסח הכיתוביות
והביטויים שבהם מ שתמ ש האי ש שסידר א ת ה אלבו ם המקורי מב ט אי ם מציאו ת חלקי ת
של מ הל ך הגע ת היהודים לאו שוויץ .במקרה זה ה מ ט ר ה הי ת ה להביא א ת סיפור ״היישוב
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מחד ש של יהודים מהונגריה״ בגרסה נאצי ת .בכך ,דו מ ה העיק ב אלבו ם ל ק רי א ת פרק
בספר היסטוריה נאצי.
הרכב התצלומים שנבחרו ל ע ט ר א ת ה אלבו ם והכיתוביות ה תו מ כו ת בהם מהווים
דוגמה טובה למניפולציה אפ שרי ת בתצלום שהוא ת עוד ה הי ס טו רי ת .כאן הם משרתים
כיאות א ת המסווה הנאצי ה מקובל ואינם רומזים כלל על ״הפתרון הסופי״.
התצלומים באלבום אושוויץ מהווים ע דו ת יחידה להגע ת ם של האנשים המצולמים
אל מחנה ה ה ש מד ה אושוויץ .בין המסמכי ם הכתובים ,המספרים והר שימות של אסירי
אושוויץ ל א נמצא א ת רוב ה ד מויו ת הנ ר או ת באלבום .לנשים ,לילדים ולזקנים הכלולים
בהגדרה ״אינם כשירים לעבודה״ ל א נותר זכר במסמכי המחנה .במקרה זה מהווה האלבום
עדו ת יחידה להגע ת ם לאו שוויץ.
מנקוד ת מב ט נאצי ת ,אלבום אושוויץ מהווה סיכום של פרק שכונה בשם ״יישוב

מחד ש של יהודי הונגריה״ .בהיסטוריה היהודי ת זוהי ע דו ת מ ס כ מ ת ל ה ש מ ד ת ם ולכיליונם
של קרוב לחצי מיליון יהודים הונגרים.
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התצלומים

הכניסה לאושוויץ
״אושתיץ אינו וק הסמל המובהק של שיטת מהנות הריכוז הנאציים
אלא  плשל עומק הנפילה בתקופה הנאצית בכללה.
אנחנו אומרים וכותבים יאושוויץ; ומתכוונים למוקד העינויים והזוועה
הבלתי נתפסים ,לתמצית הרוע והאימה שעוללו בני אדם במלחמת
העולם השנייה״*.

* ישראל גוטמן ,״מבוא למהרורה העברית״ ,בתוך :ישראל גוטמן ומיכאל בונבאום ]עוונים[,

א1שוויץ :אנטומית של מתנה מוות,

ירושלים  3םם ,2עמי 7

74

הרציף הראשי נפי שצולם מגג הרכבת .הרציף הושלם
במאי  , 1944זמן קצר קודם שהגיעו המשלוחים
מהונגריה.
ברקע  -משרפות 11־11
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Разворот стр. 7475־

74

מראה הרציף.
באופק ,מימיו ומשמאל ,משרפות  111־111
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»גודשים מקופטווום  -יהודים מברגסם ]ברהובו[
בילקה והאזור  -יורדים » 1הרעת .הדלתות  1פו1חו דק
לאתר פקודה של אנשי הסייס
ו .ברכה גילאי לבית בק־חגר .היא שרדה

77

הרכוש שהביאו אתם היהודית נערם על הקרקע באחת הפינות
ו .סירי מילר

78

היהודים הקשישים וזקקים לעזרה בירידה מן המדרגות הלא  ninuשל הרכבת.
על הקרונות זרשם ״Deutsche Reichsbahn״ ]רבבת הרייר[
!.יצחק רוביו

79

היהודים יוצאים מן הקרונות

80

המגורשים היהודים עומדים לפני הקרונות ממתינים
לפקודות הגרמנים .מקצתם מבחינים בצלם ומביטים
בסקרנות אל המצלמה
ו .ארמיו ריטר
 .2רונה גולדנז״ל
 .3דני ■עקבוביץ ,נכדה של דחה
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ו .חנה גולדברגו ,בתו של צב■ וייס ואשתו של הרב אבוהם גולז־בוגו־
זיהוי אכשד׳ אחר :חנה גרינשכן »בורשה ,טונסילווניה
 .2הנכד של חנה גולדברגר
זיהו ,אפשרי אחר :הרשל גרינשפן ,בנה של חנה גרינשפן
 .3חיה הלפרט ,בתו של הרב ל״ב ו״ט ואשתו של יחזקאל הלפדט
 лפ״גה נ״מו ,אחותה של חיה .פ״גה שרדה
 .5שדה רוזנדיר ,בתו של שבתאי »ושקוביץ »ווישק ואשתו של »שה
רוזנריר .שרה שרדה
 бןצה גדינשפן ,בתת של חנה גרינשפן
ר .רבקה גר־נשפו ,בתה של חנה גרינשפן .רבקה שרדה
 .8שרה גרינשפן ,בתה של חנה גר־נשפן .שדה שרדה
זיהוי אפשרי אחר :בתה של חיה הלפרט
 .9בנותיה של ךצה גרינשפן
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מקצת המגורשים עדיין על הרכבת ואחרים מתקבצים לידה
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רנה קל״ן
הינל קליין ,אמן של רנה ,אירן ,הרעו־ ולילי
אירן קליין
לילי קליין .היא שרדה
הרשי קליין .היא שדדה
אדלברט אברום ברקוב־ץ
אירינה ברקוביץ לבית פרקש ,אמו של אדלברט

85

נשים יהודיות על הרציף
ו .קבצי פלקוביץ ,בתם של אברהם ונסיה מילר ואשתו של שמשוו פלקוביץ
 .2גברת דיטל לבית מושקוביץ מאונגור ]אוזיג 1חד[

86

.1
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מוטיו הושקוביץ ואחיו שמעון .בניהם של משה וגיטל הושקוביץ
יחיאל שלומוביץ מטאציו ,בעלה של הניה שלומובי׳ן
מוט׳ שלומוביץ ,בנו של יחיאל
יוסל שמיוביץ מטאציו ,בנם של זאב ורחל שמיוב־ץ

87

88

המגורשים מטפלים במיטלטליהם

89

סלקציה
” המפגש עם הוונא שניצב על הרציו כמין שומר שעו מיתי היווה
נקודת אל־חזוו ביו עולם החיים לעולם המתים ,בנתיבו הסופי של
החזון הנאצי על ויפוי באמצעות וצח המוני״*.
כאן מופיע בפעם הואשונה יסוד חדש :גברי□ לבושים חליפות פסים
ורצועות על זוועותיהם השמאליות .אלה הם אסירם יהודים הנמנים עם
בריגדת העבודה ]קומנדו[ ,שהועסקו בה מאות אסירם ]גברים ונשים[,
בעגת המחנה כונתה הקבוצה בשם ״קומנדו קנדה״.
לקומנדו היו שני תפקידים :האחד ,שבוצע בידי הגברים בלבד ,היה
לסייע לגרמנים בקבלת כל משלוח חדש .העבודה נעשתה כהכנה
לסלקציה העתידית שבוצעה על הומפה.
אסיר ״קנדה״ היו הראשונים שפגשו את היהודים שהגיעו במשלוחים.
ואולם עקב נוכחותם של חיילי הס״ס ובשל עינם הפקוחה קשה היה
ליצור קשר עם היהודים שזה עתה הגיעו או לדבר עמם .ואך־על־פי־כן
ניסו אסיר ״קנדה״ ללחוש במה מילות עצה באוזני אנשים מסוימים
שמתוך ניסיונם שלהם בקש״ המחנה האמינו שיוכלו לשדוד ,כוי לנסות
ולהציל אנשים ולהגדיל את סיבו״ ההישרדות.
התפקיד האחו של אנשי הקומנדו היה למיין את ובושם של מ׳ שהגיעו
במשלוח.
המוני האדם שהגיעו אך רגעים ספורים קודם לכן כבו חולקו לשתי
קבוצות עיקריות :הנשים והילדים בטוו השמאלי והגברים בטוו הימני.

* רוברט גי״ ליפטון ואיימי האקט ,״רופאים נאצים״ ,בתור :גוטמן וברנבאום ]עורכים!,
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מגורשי הטרנספורט על הרציף
ו .היינריר)הייני[ פר־יס ,אסיר יהודי מקומנדו ’׳קנדה״ ,משוחה עט אישה
■הודייה .שיחות כאלו היו אסורות בתכלית .הייני שרד

92

93

משמאל קבוצה קטנה של אסירים מקומח־ו ״קנדה״ ואנשי ם״ ם
 . 1זלמן־טוביה שוו־מר מדולוזה .הוא שרד

94

המגוושים ממלאים את הוציף .משמאל שמוות שתי משאיות ,משאית נוספת »וסתות בוקע

95

כתה יהודים נושאים את עיניהם אל גג הרכבת שעליו ניצב הצלם.
מימיו למעלה ־ משרפה  .11משמאל  ,Lagerstrasse ^ -הרחוב הראשי של המהנה
 . 1יוכבד ארית ]״טו[ מ״זליק מבילקה ,בתו של ה״ם א״זיק פרידמן .יוכבד שרדה

96

ילדים ,מבוגרים וזקנים עומדים בשורות לקראת ההחלה הסלקציה
ו .חיים א״זיק ]איגנץ[ פרידמן ,נגר מבילקה

97

המגורשים עומדים בשורות בהמתנה להחילה הסלקציה

98

ו .מר שמילזיק
 .2בנו של מר שמילזיק
 .3זיגמונד ברוק

99

100

גברים יהודים עומדים בשורות לסלקציה.
התצלום הוחזר לאלבום ביד׳ אלעזר שעימר
ו .זלמן פרידמן מבילקה
 .2מאיר ברגר מבילקה
 .3יעקב ברגר מבילקה ,אחיו של מאיר

וסו

משמאל :איצו א״נהורן במרכז :הרב ל״ב וייס מגטו טאציו מימין :שלמה ,בנו של הרב וייס
103

 .1מנחם רוביו מטאציו ,בנם של שרגא וחנצה רובין .מנחם ש ת
 .2נתן זגר מטאציו ,דודו של מנחם
 .3יחזקאל קורנפלד מטאציו ,בעלה של רוז־ קורנפלד לבית קליין ,חובש כובע שחולק לאנשי
פלוגות הבפייה היהודיות בזמן המלחמה .יחזקאל שרד
 лאלישע רוט מטאציו ,בנם של חיים ודבורה רוט
 .5צבי קרמד מנואציו .הוא שרד
 бח״ם ]הרי[ רוט מטאצ׳ו .בנו של יעקב רוט ואחיינו של אלישע .חיים שדד

104

105

שניים מן הגברים עונדים סרט  uniועליו סמל הצרב האדום המציין שהם רופאים
 . 1הדוקה ו״סהאח מטאציו
 .2הריר קלרמו מטאציו
 .3אדולף אברהם מטאציו
 лגיורי ,בנו של אדולף
 .5איששו בלשה ,רוקה מטאציו .הוא שדד

106

 .1יקותיאל זלמן ]נולטן[ קול1ס ,בנם של יצחק א״זיק
ופרימט ק1ל1ם ובעל ביח מלון בטאציו
זיהוי אפשרי אחו :טיבי קרמו משולוש ]נאגישלוש[
 .2ד״ר הנויו הגרוש .עורר וין מטאציו
זיהוי אפשרי אחו :משה גוטמן משולוש
 .3ד״ו יצחק לזר ,עורו דין

 07ו

ו .ישראל ]עוריל[ יעקב
 .2זליג יעקב
ישראל וזליג הם אחיה של לילי יעקב .הם נרצחו בתא
הגזים זמן קצר לאחר שהגיעו לאושוויץ

108

גברים יהורם על הרציף

 09ו

זהו התצלום הראשון שראתה לילי כשגילתה אה האלבום במאי « פ ו
משמאל :הרב נפתלי צבי וייס ,הרב הראשי של בילקה
110

שני הגברים צולמו בבלוק  .2Бבמחנה הואש׳ של אושוויץ ,שבו היתה מעבדה הצילום של המחש

111

ו .דודתה של לילי יעקב עם ארבעת ילדיה
 .2בריינה שלומוביץ מטאציו ,בתם של בנימיו ורעכיל שמילוב־ץ ואשתו של חנניה יום טוב שלומוביץ ,ובנותיה

112

ילדים ונשים על רציף הסלקציות .על־־ד הרכבת עומר אסיר מקומנח ״קנדה״

3וו

!14

האסירים מקומנדו ״קנרה״ מנתים לסדר קבוצת נשית בשורות
ו .ם״ם אובדשדפירד אמריו הקר ,הקומנדופירר של קומנדו ״קנדה״.
הקד עמר לעתים תנופות על הרציף כשהגיעו משלוחים
 .2האסיר היהודי הנס ש1ר .הוא שדד
 .3האסיר היהודי נורברט ל1פר .הוא שרד
 лהאסיר היהודי הייני פר״ס

5ו ו

 . 1אירש פוגל ,בהה של ליה פוגל .היא שרדה
 .2ס״ס אוברשרפירר אמריו הקר
נ .הנס שוד
 мנורברט ל1פר

116

אנשי ס״ס ואסירי קומנדו ״קנדה״
 . 1הנס שוד

7ו ו

הסלקציה מתקדמת
ו .ס״ס ובמן סטפן ברטצקי .ברטצקי נקט פעמים רבות
אלימות על הרציף והיה ידוע במחנה באכזריותו.
ברטצקי נשפט במשפטי פרנקנכורט ]] 1BES-19G3
שבהם הוצג התצלום הזה כראיה שסייעה בהרשעתו,
ונדון למאסר עולם

טור עול גברים יהורם במהלך הסלקציה

9וו

מראה מגג הרכבת

120

 .1הנס שוו
 .2הייני פריים

 21ו

אנשי הסייס מחלקים את האסירים לשתי קבוצות
ו .האסיר אדי ו־־נשנק .הוא שוד
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ו .האסיר היהודי י אפ וו־חלדר ]יעקב בו־דווו[ ,הוא שוד
זיהוי אפשרי אחר :שלמה ]סאם[ פיווניק .הוא שרר
 .2האסיר היהודי יעקב דה ה 1נד מהולנד .הוא שרד
 .3ס״ס אוברשרפירר אמריו הקר
 мהאסיר היהודי הנס שור

123

טור הגברים משמאל מתקדם לעבר איש הסייס .ברקע
נערכת סלקציה בטור הנשים .שתי הנשים בקדמת
התצלום נבחרו כנראה לעבודת כפייה

124

ו .רופא ק״ם ״בודק״ ■הודי שעומד לפניו
 .2גיזה ל״טבס מבודפשט

 25ו

שתי הנשים הצעירות בקדמת התצלום נבחרו כנראה לעבודה כפייה

126

ו .ליבע ]אילנה[ פלקוביץ־זאוברו .היא ש ת ה
זיהוי אפשרי אחד :רוזי שושנה ביטמן מטאציו ,בהס של משה צבי ופעסיל מילד ואשהו של דוד יוסף ביטמן .רוזי שרדה
 .2ריטה מגדלנה רבקה אברהם לבית פלקוביץ ,בהה של ליבע .ריטה שרדה

 27ו

משמאל  -המעבר מתחת למגדל השמירה הראשי
ו .ליבע ]אילנה[ פלקוביץ־זאובדר
זיהוי אפשרי אחר :רוני שושנה ביטמן
 .2ריטה מגדלנה רבקה אברהם

129

ן .שקב פטמן  шляניוישפוסטה
 □гая .2צב :בנו של יעקב

130

הנבחרים לעבודת כפייה:
״גברים ונשים שעדיין כשירים לעבודה״
מעט היהודים שנבררו לעבודת בנייה הננו לאסירים והם עומדים пли
להההיל בתהליך הבישום במחנה.

גברים יהודים צעירים שנבחרו לעבודת כפייה נכנסים
לבירקנאו
 . 1יענקל׳ זלמנוביץ קאהן מסעלוש .הוא שדר
 .2ח״ם ל״ב זלמנוביץ קאהן .אביו של ׳ענקל; ואברהם
דווידוביץ מסוולוש .ח״ם שרד
נ .האחים ו״ס מסוולוש
 лיעקב מהאלמי .הוא שרד

 35ו

136

ו .ינו אגו־ ממוהגקוטטוו
 .2מיקי שוורץ ,בן דודו שליט
 ,3ואל־ הופמן מבודווגקוסטוו .בן דודו של ־ii
 мמימיו אגרי ,אביו של ■נו

138

נשים יהודיות שנבחרו לעבודת כפייה
ו .חווה שפיגל מטאציו .בתם של נפתלי ולאה מגיד .חווה שרדה
 .2שדה רוזנריך לבית מושקוביץ
 .3שדה מדטון מתישק .בתו של שמולקיה פוקס ואשתו של שימי מדטון .שדה שדדה
 мדחל שמילוביץ .בתם של משה וש״נדיל פלקוביץ ואשתו של נטע נתן שמילוביץ .רחל שרדה
 .5אחותה של שדה מדשן

 39ו

הנשים האלו נבחרו זה עתה לעבודת כפייה
 .1אלקי פייג ,בתו של כסת פייג .אלק■ שרדה
 .2מלכה ]מל״ינה[ אי־נהורן ,בתם של אברהם חיים וגיצה איצקוביץ

הנשים עומדות להילקח ל״סאונה״ ]מקלחת[ שבה ״אלצו למסור את בגדיהן
 . 1שוד׳ אהרון מנואציו
 .2חדווה ]פרידה[ זליג מטאציו ,בתם של אלעזד ושרה גולדה פרקש ואשתו של הרצקו זליג .הדווה שרדה
 .3בלנקה ד״ן מנואציו ,בתם של יוסף משה והיה שימשוביץ ואשתו של שמעון ד״ן .בלנקה שדדה
 лאסתר ל[נל מטאציו ,בתם של שמואל יצחק ואלה שמילוביץ ואשתו של ברור קנל .אסתר שרדה
 .5דבורה צביה ]צילי[ וולקוביץ מטאציו ,בתם של הרב אלעזר וחיה שטאהל ואשתו של אהרון יעקב וולקוביץ .דבורה שרדה
 .6שרי גנץ מטאציו ,בתם של שמואל וגולדה גנץ

141

ו .גברת шпдп

142

לנשים האלו שהיו לאסירות התירו הגרמנים לקחת עמו חבילות
קטנות
ו .לאה לילי ]ייב 1ב1״[ יעקובוביץ מטאציו ,בתם של משה צבי
ופעם־ל מילר ואשתו של אריה ל״ב יעקובוביץ .לאה שרדה
 .2סימה מילר .אחותה של לאה
זיהוי אפשרי אחר :אסתר קליין מסילגשומיו .היא שרדה
 .3רוז׳ שושנה ביטמן .אחותו של לאה וסימה
 лאל־ גרוס לבית ברקוביץ מסילגשומיו .היא שרדה
זיהוי אפשרי אחר .גיזה ביסטריצר ,בתם של חיים וחיה
שמילוביץ ואשתו של עזרא יהודה לייב ביסטריצר .גיזה שרדה
זיהוי אפשרי אחר :פונצי קסטנבאום
 .5מרישקה מילר ,אשתו של חנור מילר ואחותה של גיזה.
מרישקה שרדה
זיהוי אפשרי אחר :לאה ]ל״ציו[ דרסלד .היא שרדה
ע .לוז׳ שושנה גדבר .אשתו של ישראל גרבר ואחותו של
גיזה ומרישקה .רוזי שרדה
ר .אתי מילר ,אשתו של צבי מילר
זיהוי אפשרי אחר :ריבציו דרסלר ,אחותה של לאה.
ריבציו שרדה

ו .פריצי פרידה פרידמן ,בחם של אברהם חיים  п тאיצקוביץ

144

נשים יהודיות שנבחרו לעבודת כפ״ה .ברקע  -המיטלטלין שהביאו עמם המגורשים
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 . 1ליה גרינגלם ,בהו של הרב שמואל מושקוביץ שהיה מורה בטאציו
 .2עטיה מושקוביץ ,אחותה של ליה
 .3שפרינצה שט״נר ,אחותו של ליה ועט־ה .היא שרדה
 мזהבה ]אוריו[ אבינרי לבית אדלשט״ן מטאציו .היא שרדה
 .5דינה ]מרגיט[ אקרמן לבית אדלשטיין ,אחותה התאומה של זהבה .היא שרדה
 бפירי רזמוביץ לבית שימשוביץ מטאציו .היא שרדה
 .7אסתר גולדשטיין לבית שימשוביץ ,אחותה של פירי .היא שדדה
ע .בלנקה דייו לבית שימשוביץ ,אחותו של פירי ואסתר

147

אסירות ׳הוויות חוצות את בירקנאו בורכו ל״סאונה׳י.
בוקע .בקרבת הגרו החשמלית .צונים בהן אסירים מן
המתנה
ו .גיזי קאוף לבית קראום מסאו .היא שווה
 .2וחיי שוורץ לב־ת אגו־
 .3זיני שטון מב 1דהגקוסטוד .היא שווה
 мאסתר אוזבט דויטש לבית אגר■ ממדחגקוסטוו,
אחייניתה של ווז״ .היא שרדה
 .5פורה סלומון לבית אגרי ,אחותה של אסתר.
פרדה שרדה
 бאן־נקה שטון ,אחייניתה של זיני
 .7אתו סמט מ מו הגקוס טוו .היא שווה
148

הנידונים רמוום :״גברים ,נשים וילדים שאינם
בשירים עוד לעבודה״
מעטים בלבד מתוך אלפי האנשים שהגיעו למחנה ביוקנאו נכנסו למחנה
והפכו לאסירים .למעשה ,רוב האנשים שהגיעו במשלוחים החדשים
מעולם לא נכנסו למחנה אלא רק חצו אוחו בדרכם אל תאי הגזים.

גברים יהודים שנידונו למוות עומדים על הרציף

150

הצלמים בחרו אה היהודי הזה בתור הוכחה ל״כיעור ולחויגוח׳ של ה״גזע״ היהוד•
151
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הצלמים בחרו את היהודים האלה בהוד דוגמה ל״ מאפיינים הייחודיים של הפנים והגוף היהודיים ׳
 53ו

ו .אברהם ,סבה של לילי יעקב מצד אביה
 .2שיינדליה ,סבתה של לילי יעקב מצר אביה

154

מקצת היהודים המבוגרים כיש את פניהם במגבות
מפני שזקנם נגזז בברוטליות בידי הגרמנים לפני
הגירוש לאושוויץ
ו .אברהם .סבה של לילי יעקב

155

מגורשים מבוגרים לפני ההובלה אל האי הגזים

156
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הגרמנים אילצו את היהודים הרחיים האלה להסיר אח כובעיהם כאקט של השפלה

160

m m

יהודים אוותוווקסים משנו את תשומת לבם שר הצלמים
 . 1מנו ]משם[ גולדשטיין מדיושגיור
 .2איגנ׳ן ]יצחק[ ציו מדיושגיור
מנו וציו גורשו לאושוויץ מגטו מישקולץ ,צפון הונגריה
זיהוי אפשרי אחר :פולק מסוולוש
 .3ישראל אורנשט״ן מטאציו .הוא שרד

 62ו

 .1ל״ביש הלפוט מטאציו
 .2שלמה ,בנו של ל״ביש
 .3פסח פייג מטאציו

היהודים המבוגרים האלה שעדיין יכולים ללכת בכוחות
עצמם נידונו למוות ו״רצחו בתאי הגזים בעוד זמן קצר

164

המגורשים האלה תש מתם לאתר המסע הארוך והמפרך בקרונות הבקו
ואינם יכולים עוד לעמוד על רגליהם
ו .מנדל ,בן דוד של לילי יעקב

165

יהודים מבוגרים זמן קצר קודם שנלקחו אל תאי הגזים

166
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קבוצת ■הודים צועדת לעבר תאי הגזים ומשרפות  111־.111
משמאל  -השער אל מחנה הזשים

168

פרלה שוורץ .זיהוי אפשרי אחר :פ״גה ציק
 69ו

 70ן

באבו ,״משוגעת העיירה״ של טאציו
ו 7ו

שיבוץ לעבודת כפייה
היהודים שנבחרו לעבודת כפייה הפכו לאסירי מחנה אושוויץ .הם נבחרו
הודות לחזותם הבריאה .כדי לשבור את רוחם של האסירים לקחו מהם
הכל ,ובכלל זה את ההבחנה החיצונית ביו גברים לנשים .הזהות האישית
הפכה למספר המקועקע על גופם ,והמספר הזה החליף את השם
הפרטי.

יהודים צעירים לאחר מקלחת עוזב־ס את בלוק הרחצה.
שערם גולח והם קיבלו לבנים חדשים
ו חלטו הופמן .בעלה של מלוויו הופמן .זולטן שרד
 .2הדשל .בנו של זולטן

 74ו

הגברים האלה סיימו זה עתה אה תהליך הרשום
ויילקחו בקרוב אל הבלוקים שלהם

Mi
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גברים יהודים במדי אסירים
 . 1שמשוו פלקוביץ מטאציו
 .2משה פוגל ,בנו של אליהו פוגל מטאציו

ו.
.2
.3
л
.5

סלומון לזר
שמשון פלקוביץ
אישטון בלשה
משה פוגל
שמואל יצחק שמילוביץ מטאציו

 77ו

ו אישטון בלשה
» .2שה בוגר
 .3שמואל יצחק שמילוביץ

 78ו

ו .שמשון פלקוביץ
 .2אישטון בלשה

מסדו לפני בלוק המטבח
 . 1פרדה סלומון לבית אגו■
 .2אסתר אוזבט דויטש לבית אגרי
 .3רוזיי שוורץ לבית אגרי
 лזיני שטרן
 .5לילי ■עקב .היא שרדה
 .Бמגדה ]טובה[ קדמון לבית רות' ממישקולץ .היא שרדה
 .7אווה רות' ממישקולץ
 .вאירן רות' ממישקולץ .אמה של מגדה

180

בלוקאלטסטה ,משמאל ,מלווה אסירות לבלוק־ם שלהן.
המבנה מימין הוא המטבח של מתנה הנשים
ו .הילדגלד פרירמן לבית טאוסיג .היא שרדה

181

182

183

אוחזות בידיהן שמיכות דקות ,יראו האסירות בעוד 1מן
קצר לראשונה את הדרגשים שלהן.
מימיו  -בלוק המטבח ומספר אסירים

184

הנשים האלה מובלות אל הבלוקים שלהן לאחו ששעון גולח

185

אסירות בדרכו אל הבלוקים לאחר שם־־מו את תהליו הרישום
ו .מרתה ׳ונגר לבית בירנבאום משיבה .היא שרדה
 .2דורה בירנבאום ,אמן של מרתה ואתה
 .3ארנה גוטסמן לבית ביתבאום .היא שרדה
 мגינה ליברמן .היא שרדה
זיהוי אפשרי אתר :אתוש ]אסתר[ מונס לבית זלמנוביץ
 .5אג■ רובינד לבית כץ
 .6מ־נ־ון ברצשלץ לבית גוטסמן .היא שרדה
 .7מיידי בירנבאום .היא שרדה
 .8חזי פלדמן

186

187

ו .שורי בירנבאום .שוד■ היתה זמרה שהופיעה מדי פעם בפעם
לפני הגרמנים יחד עם פירי ובוני בירנבאום .שוד׳ שרדה
 .2יכי בירנבאום .היא שרדה
 .3גברה ר״דר
 .Е- 4בנותיה של גברת רידד
 .5אולגה ריידר

188

אסירות יהודיות בחזית הבלוקים
 . 1אחותה של אולגה ויידר
 .2אולגה ויירו
 .3רוז■ פלדמן
 лשוד־ ביתבאום
 .5פרדי בירנבאום .היא שרדה
ם .אילי הונמן .היא שרדה
ז .מיידי ביונבאום
 .8פירי ביתבאום .פירי היתה זמרת שהופיעה מדי פעם בפעם לפני
הגרמנים יחד עם שורי וברב■ בירנבאום .כירי שרדה

 . 1חנה ביונבאום .היא שרדה
 .2פירי ,שם משפחה לא ■דוע
ג .אונה גוטסמן לביח ניונבאום
 лמוחה ■ונגר לבית בירנבאום
 .5שווי שטונבו לבית מרמלשטיין .היא שוו ה
 .6שווי וייס לבית שטוו .היא שוו ה
 .7מייוי ביונבאום
 .8אלישקה הוכמן .היא שוו ה
 .9שוו־ ביונבאום
□ו .אגנש ]אגי[ ביונבאום
 . 11מבי ביונבאום .טבי היתה זמוח שהופיעה מוי
פעם בפעם לפני הגומנים יחו עם שוו■ ופיו■
ביונבאום .מבי שוו ה

190

נשים יהודיות צועדות בתחנה הנשים לבושות בבגדי
אסירות .משמאל צופה בהו איש סיים
 .1לידה ל״בוביץ לבית האוסלר מאונגור .היא שרדה
 .2אלה גוטמן לבית האלט מאונגור

ו9ו
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ייקנדהיי
המספר העצום שר החפצים שנגנבו מן האסירים חייב טינול מיוחד.
העבודה הזאת בוצעה בידי ״קומנדו קנדה״ ,ובעיקר בידי נשים .הקומנדו,
שהיה מורכב בעיקר מאמירות יהודיות ,היה ממונה על איסור החבילות
ומיון החפצים כדי להכינם למשלוח אל הריר הגרמני במועד מאוחר
יותר.

בגדים שהוחרמו מן היהודים שהגיעו במשלוח

קבוצת אסירים יהודים ממיינת מיטלטליו שהביאו עמם המגורשים
ו .ח״ם רפאל מסלוניקי

195
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משאיות מובילות רכוש מוחרם למחסנים של ׳׳קנדה״

 97ו

משאיות עם פריטים מוחרמים של באי המשלוח בפתח מחסני ״קנדה״

198

הבלוקים של מחסני ״קנדה״ מלאו עד אפם מקום ורכוש מוחרם
וערמות מיטלטליו ממלאים את המרחבים ביו הבלוקים

 99ו

מראה אופייני של תיקים ומזוודות רבים מספור שנאספו ומוינו במחסני ״קנדה״

200

201

אס־ריס בקומנדו ״קנדה״ בעבודה
 . 1שמעון מבקר
 .2אלכסנדר ורנוה״מר
 .3חיים לאופר
 мמישו פוגל

202

אסירים בקומנדו ״קנדה״ מתהילים את המיון הראשוני
על שמינה שנפרשה על האדמה

מיון מחוץ לבלוק■□ .משאית הניאה משלוח חוש של ו מ ש מוחרם

204

א סי רו ת ב ק ו מ נ ד ו ״ ק נ ו ה ״ ל צ ד ״ ה ו ״ ש ל ח פ צ י ם

205

השגרה היומית בקומנדו ״קנדה״ :מיון מוצרים ומזוודות
־ משימה אין־שפית

206

האסירות בקומנדו ״־קנדה״ תולקו לשתי קבוצות על־פי
צבע מטפחות הראש שלהן :מטפחות אדומות ומטפחות
לבנות

207

מזוודות  -עכשיו הו ריקות

208

רגעים אחרונים לפני תאי הגזים
׳׳כבו נאמו כי לעולם לא יהיו עוד אנשים חמימים כמו הקובנות על סף
האי הגזים״*.
חווי ההתפשטות במשוכות  iv 1־  vלא הספיקו להמוני היהודים
ההונגרים שהגיעו באביב  44פו .על היהודים היה אפוא להמתין עד
שחדד׳ ההתפשטות יתפנו .מקום ההמתנה המשותף היה החורשה מאחווי
משופה  .ivהורו להם לשבת ביו העצים ,׳׳לנוח״ ולהמתין להוראות
נוספות.

* ׳שואל גוטמן .״או₪ויץ :סקירה כרדת׳ נתון :גוטמן ובונבאוס ]עורכים[  .пшихעמי 35

בתצלום ניבו הניגוד המשווע בין הסביבה השקטה
והרגועה בהורשה ובין הגורל האיום ההולך ומתקרב

210
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ברקע  -משרפה IV
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212

213

רגעים אחרונים נ1ם בני »שנחה

214

בוקע ־ הבלוקים של מחסני ״קנדה II״

 5ו2
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216

יהודים בהורשה לפני ההליכה ל״מלתחות״
 .1רבקה גוטמן ממרמרוש .אשהו של טוביה גוטמן
 .2בהה של רבקה
 .3משה לייב פנקם ממרמהש
а

שיינדליה כנקם ממדמרוש

 .5גולדה כנקם בדקוביץ ממרמהש

 7ו2

אימהות וילדיהן בזמן ההמתנה בחורשה
ו» .־טי רנרמלשטיין ממונקץ׳

 .2אחותה של גרטי
 .3אמה של גרטי
 мטאובה מומלשט״ן ,סבתה של גוטי
 .sליה פוגל לבית מרמלשט״ן ,אמה של אירנה פוגל
 .Бראובן וגרשון פוגל ,בניה של ליה ,אחיה של אירנה פוגל

218
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נשים וילדים יהוד □,בחורשה

9ו2

220

יהודייה קשישה משגיחה על ילדים קטנים בדרך אל הא■ הגזים

221

אימהות יהודיות צועדות עם ילדיהן אל האי הגזים
ועוברות את הבלוקים והגדר החשמלית

222

223

 . 1פ־יגה פול לביה דתידוביץ .היא שרדה
 .2יהודה צבי ,בנה התינוק של פ״גה
פ־־גה מסרה את תינוקה ליד■ אישה אחרת .אולם כאשר האישה והתינוק הופרדו ממנה
מיהרה להצטרף אליהם .איש ס״ס החזירה אל קבוצת הכשירים לעבודה והיא שרדה.

224

נשים וילדים ,ביניהם גם תינוקות וכים ,בדונם אל האי הגזים
 . 1בונה ■ונגר מגטו טאציו

225

ו .ברכה יונגר

226

NRB*

228

נשים וילדים לפני משרפה ] 111אחת משתי המשרפות הגוולות[
נ .איבדה הופמן מבודחגקוסטוו
 .2לנה אגרי ממדהגקוסטוו ,דודתה של איבדה
 .3חת הופמן מבודרוגקרסטור .אחותה של איבויה
 мמלווין הופמן מבודווגקוסטוד ,אמן של איבדה וחת ואחותה של לנה
 .5פיוושקה סאס מט1קאי .אחותו של לנה ומלווין
 .Еבתה של פידושקה
 .1קוצי סאס .בנה של פירושקה

נשים וילדים בדרכם אל האי הגזים .על הרציף עדייו ממוזינים כמה קרונות

230

23 ו
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232

צעדים אחרונים לפני האי הגזים
 . 1יולן וולשט״ן מסומבטה׳
 .2אוווין ,בנה של יולו
 .3יהודית ,בתה של ־Hi
 лדור׳ ,בנה של י1לו
 ,5אדית ,האומנת של הילדים.
אדית היתה ציכית לא־יהוד״ה ,ללא תעודות ,שגורשה עם המשפחה
 .6נעמי ,בתה של י1לו
ד .הנצי פלקוביץ לבית מילר
 вקר״נדל פוגל
פ .סאסע פוגל ,אחותה של קר״נדל
ם . 1דיטה גרינגלס
233

234

נספח

לאלבום התצלומים שתיעד טונ ס טו ט של יהודי הונגריה היה מצורף אלבום קטן נוסך ובו תצלומים
שצולמו באושתיץ־בידקנאו ובמחנות המשנה ,וכן תצלומים שתיעדו את ביקודו של ה״נריו הימלר
באושוויץ־ביךקנאו ,והם מובאים כאן.
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דברי תודה
יבואו על הברכה הניצולים שסייעו לנו בזיהוי
בני משפחה ומכריהם:
דינה אקרמן ]ישראל[
אסתר ארזבט אגרי־דויטש ]ארה־ ב[
יוסף בן־פורת ]ישראל[
שרי כר־ראובני ]ישראל[
שושנה גולדברגר ]ישראל[
אסתר גולדשטיין ]ישראל[
אלי גרוס ]ברקוביץ[ ]ארה״ב[
יצחק גרשוני ]ישראל[
מרתין דייוויס ]ארה״ב[
אדי ויינשנק ]ארה־ ב[
חנה טרופר ]ישראל[
מרחה ■ונגר ]בירנבאום[ ]ארהי׳ב[
אליס לוק כהנא ]ארה״ב[
נורברט לופר ]אוסטריה[
לי אויגן ליבוביץ ]ארהייב[
מרדכי לינדר ]ישראל[
מלכה מילר ]ישראל[
גילה פירסט ]ישראל[
מרים פרנקל ]גרינגלס[ ]ארה״ב[
לאו קוב ]ארה־יב[
מנחם רוביו ]ישראל[
חיים רפאל ]ישראל[
עדינה ]אגי־אגנס[ שחימר ]ארה״ב[
זלמן־טוביה שחימר ]ארה׳׳ב[
לאה שיוביץ ]דסקלוביץ[ ]ישראל[
ליוויה שכטר ]ארה׳׳ב[
תודה גם לכל מי שסייע בידינו במלאכת הזיהוי
והפקת האלבום :גדעון גרייף שראיין ניצולים
באדה״ב ובאוסטריה; אסתר קרמר ]בתה של לילי
יעקב[; ציפורה אברשיץ ]ישראל[; לסל׳ וייס
]ארה׳׳ב[; עליזה לבנון ]ישראל[; שרה פניגשטיין
]ישראל[; יהודית פרבר ]ישראל[; ראובן פרבר
]ישראל[; חנה רום ]ישראל[; גניה מדקון ]ארכיון
התצלומים במוזאון השואה ,וושינגטון[; ג ואן ח.
רודוד ]ארכיון אוניברסיטת ■יל[; גבריאל בר־שקד
]יד ושם[; עדינה דרכסלר ]יד ושם[; עובדי ארכיון
התצלומים והמוזאון ביד ושם וביניהם אילנה וייזר,
אופירה מזרחי ,דני עוזיאל ,לאה פריים ,אפרת
קומיסר ונינה שפר־נגר־אהרוני.
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ב ד ר ך מו פ ל א ה ,א 1לי ה 1ד 1ת ל מ ג ע ה ק ס מי ם ש ל מ ל א ך ה הי ס טו רי ה
או ב ד ר ך נ ס ,נ ש ת מ ר ונ מ ס ר ל א ר כיון י ד ו ש ם מ ס מ ך מ צו ל ם נ די ר
־ א ל ב ו ם אי ש חי ץ .ז הו א ל בו ם י חי ד ב מינו ,ש אין ד ו מ ה לו ב עו ל ם
כולו .הו א כו ל ל כ־  2 0 0ת צ ל ו מ י ם ה מ ת ע ד י ם כ מ ע ט מ כ ל זווי ת
א פ ש רי ת א ת ה ג ע ת ו ל ר צי ף מ ח נ ה ה ה ש מ ד ה או שווי ץ ־ בי ר קנ או
של ס ר נ ס פו ד ס י הו די ם מ רו תני ה ה ק ר פ טי ת  -אזו ר ב צ׳ כו ס לו ב קי ה
ש ט ו פ ח ב־  1 9 3 9ל הונ ג רי ה  -ו א ת ת ה לי כי ה רי שו ם ,ה ס ל ק צי ה,
ה ח ר מ ת ה ר כו ש ו ה ה כנו ת ל ה ש מ ד ה ה פיזי ת.
ה מ פ לי א ו ה מ ד הי ם מ כ ל הו א ש או תו א ל בו ם ת צ לו מי ם ,ה מ ת ע די ם
א ת ד ר כו ש ל ס ר נ ס פ ו ד ט מ ג ו ר שי ם ב מ א י  , 1 9 а4נ פ ל ד ו ו ק א
לי די ה ש ל ני צו ל ה מ או ת ו ס ד נ ס פ ו ר ט מוו ת ע צ מו ,א ח ת מ א ו ת ם
י חי די ם בני מ ז ל שני צ לו מ גו ר ל ם ש ל א ל פי ם שנ ר צ חו .כ ש פ ת ח ה
הני צו ל ה א ת ה א ל בו ם זי ה ת ה ל פ לי א ת ה א ת אנ שי ה ק הי ל ה ש ל ה
ש הו ב או ל או שווי״ן־ בי ר קנ או י ח ד א ת ה ־ הר ב שלה ,בני מ ש פ ח ת ה
ו ק רו בי ה ה ר בי ם ו ...א ת ע צ מ ה.
י ד י ש ם מ צ י ג ב פ ני כ ם מ ה ד ו ר ה מ פ ו א ר ת ש ל ה א ל בו ם ה כו ל ל ת
ת צ ל ו ם ש נ ע ל ם ב מ ש ך ה ש ני ם ו מ י ד ע נו ס ף ע ל ז ה ו ת הי הו די ם
ה מו פי עי ם ב ת צ ל ו מי ם וגו ר ל ם ה ט רגי.

