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  .םהחמישי בשנות ידוע איש היה אייכמן

 הוא המלחמה ובמהלך יהודים לענייני המחלקה ראש היה הוא משפט עד

  .היהודים שילוח על אחראי היה

 [כמןאיי=טןשה] לשטן נשמתו מכר שקסטנר היתה ההאשמה קסטנר במשפט(
 של תפיסתו על הודיע גוריון בן - 0691 במאי 32ב. בארגנטינה אייכמן נתפס 0691 במאי

  .בארץ הצפוי המשפט ועל אייכמן
 [19 יחידה הוקמה לקראתו] המשפט החל 0690 באפריל 00-ב

 [בלבד נשים 33] 011-כ - גברים הם העדים רוב
 [במשפט הבעיות אחת וזו] לאייכמן ישיר באופן קשורות אינן העדויות רוב

 (המחנות בנושא גם" נגעו" עדויות 31-כ 011-מ למעלה מתוך

 
 

 .אושוויץ הקרויה פלנטה: צטניק.ק
 על משפיע אושוויץ כוכב כך מזלנו על משפיעים הכוכבים באסטרולוגיה

  .הארץ כדור
 על העדויות את גם כמו אושוויץ את מייצגת אינה צטניק.ק של העדות

 .אושוויץ
 .'אחרת פלנטה' ההגדרה גם כך הפכה צטניק.ק של העדות

 .לשאלות ונותבה הופסקה, השופט אותה שכינה כמו, ההופעה
 הממד את הכילה העדות. חופשי באופן כמעט צטניק.לק נתנה הבימה

 .התיאטרלי
 האירוע - הגדול המפץ בבחינת היה אייכמן שמשפט לומר היה נהוג

 במלאת, היום. השואה ניצולי של וההשתקה השתיקה חומת את ששבר
 מאוד היתה השואה שנוכחות מסתבר אייכמן למשפט שנה חמישים

 .בחברה ומשמעותית דרמתית
 הזיכרון יום חוק: החמישים בשנות. הזמן כל נשמעו השואה על סיפורים

 הנוכחות. השואה בנושא צ.נ - השילומים על המאבק, ושם יד, לשואה

  .רלוונטית היתה ואף היתה

 .השנים כל לאורך הושמעו ובכוח ברוח התנגדות סיפורי
 פירוט -... חידושים גם היו אך. )מגמה המשך הוא אייכמן משפט, כך אם

 (בהמשך
 העדויות פרק של אינטנסיביים חודשיים במשך זעקו העיתונים כותרות

 .במשפט
 

 :במשפט שהושמעו סיפורים סוגי
  פיזית התנגדות שגילו וגברים נשים - מזויינת לוחמה על סיפורים .0
 , צוקרמן, קובנר) ורשה גטו מרד על העדויות. וכקבוצות  כבודדים   

 .(לובטקין   
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 - בייסקי משה של עדותו מתוך       
  .םשוטרי ומאות עשרות כולם, איש 00111 עומדים - במשפט הייעוץ"       

 ?מרדתם לא מדוע, עליהם' עליתם' לא מדוע. ש       
    תשובה אין. תשובה לתת, לתאר הזה הדבר את שאין חושב אני. ת       
  . תבינו אולי כזה. הכללי המצב היה כה להגיד יכול  אני. אחת        

    היה זה סבר של בסופו. שם היה  שלא למי להבין ודאי וקשה        
  התחיל לא זה. השלישית  המלחמה שנת היתה כבר. 0692 מחצית        

   היתה כולה  היהדות, כבר היו האנשים. אחר במשהו התחיל. בזה        
  שני ודבר. אחד דבר זה. שנים שלוש עליה שעבר ככה מדוכאת        

  הם, פרך עבודת אנשים עובדים הנה. תקווה זאת בכל היתה          

 .ייטב שמא, לעבודה זקוקים  כביכול        
    01 כעבור בכך מודה ואני אצלנו גם היום מקום יותר אין ...        
  כיום עומד אני כאשר, זה פחד רגש. הפחד רגש את לתאר שנה        

  להחדיר שניתן סבור ואינני, יותר קיים  איננו הוא, כבודכם בפני        
  .אימים  פחד זה דבר של בסופו. למישהו אותו        

  הסיבות את למצוא היום שינסה מי... ירייה מכונת מול עומדים         
   התנאים הפשוטה הסיבה מתוך ותן למצוא  יצליח אם יודע אינני        

  חס חושב ואינני המשפט  בית לאולם להעברה ניתנים לא אז של        

 ...ניתן לא זה אבל,  זאת יבין לא שמישהו וחלילה        

    גורשה. הצעיר השומר חניכת - 0690-0630 - רובוטה ה'רוז של סיפור     
   רשת והקימה למחתרת גויסה במחנה. לאושוויץ ציחאנוב  מגטו    

   במפעל שעבדו יהודיות אסירות, חברותיה עם נפץ חומרי להברחת    
  הזונדרקומנדו אנשי את שימש שהעבירו הנפץ חומר. אוניון התחמושת    

 . 0699 באוקטובר בשבעה קרמטוריום בפיצוץ    
  שעברו העינויים חרף אך, נתפסו רובוטה ה'רוז ובראשן נשים ארבע      

 .להורג כולן הוצאו בינואר 9-ב, למחתרת שותפיהם את  הסבירו לא    
   (: השמועות י"עפ) מורם בראש מותר אל הלכה רובוטה ה'רוז      

 "!נקמה אחיות" קריאתה    
  מהמקום שנביא לכך לדאוג הוראה קבלנו" - סיפר גוטמן ישראל     

  תנועה אסורה היתה כי מאוד קשה היה הדבר. נפץ  חומר... שעבדנו    
  עבדו נפץ בחומרי עסקו מקום באותו ..החרושת בית בתוך במקום    

 . מאוד קפדנית  שמירה תחת היו ואלה יהודיות בחורות רק    
  האחראית שלנו חברה לשכנע... לבירקנאו שלנו חבר נשלח ואז...     

   הסכמתן תתנה שהבנות לכך שתגרום רובוטה ה'ורוז בבירקנאו      
  עליה, אלינו שהיגעה נייר פיסת לו נתנה היא  ...ץנפ  חומר להוציא    

  על יודעת שהיא, במלאכה שנמשיך  ,לחשוש מה לנו שאין כתוב היה    

 .סכנה לו  אורבת אין נוסף שאיש למות הולכת שהיא מה    
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 ?בתליה להורג הוצאה היא ואז. ש     
  אחרונה והמילה בתליה להורג הוצאו יהודיות בחורות 9-ו היא. ת      

     היתה... במפקד שעמדו הבחורות שקלטו רובוטה  ה'רוז של       
 "!נקמה"       

  -מאושוויץ שברחה הראשונה היהודייה - 0690-0633 צימטגום מלה     

  .בירקנאו   
 . ומתרגמת שליחה שימשה הנשים במחנה. בבלגיה וגדלה בפולין נולדה     
   חקירה אחרי. סלובקיה גבול על נתפסה. 0699 ביוני מהמחנה  ברחה   

  לביצוע חיכתה לא היא. להורג פומבית להוצאה  ,לבירקנאו הועברה   

   - s.sה לאיש אמרהו מספרים. גילוח  סכין משרוולה ושלפה הדין גזר   

 . לו סטרה כך ואחר  "!ככלב תגווע ואתה, כגיבורה אמות אני"   

  הקרב  שסיסמת הזונדרקומנדו אנשי החליטו נשרפה שגופתה אחרי   
 ."מלה"  תהיה במרד שלהם   

  כבוד לה לתת בכדי - לבד גופתה את שרפו הזונדרקומנדו אנשי)   
 .(ימינימל   

    
    

   מאוד קשים סיפורים. וילדים הורים בעיקר, משפחה על סיפורים. 3

 .היבט בכל   
  יוסבסקה רבקה של הבת - לדוגמא. לב וקורעות קשות עדויות    

 .המחבוא  בור מתוך שעלתה    
   בכדי( לסבתא) לאמן ילדיהן את למסור שהתבקשו נשים על עדויות     

 .לחיות    
  גולדשטיין אסתר עדות      

  ?יחד עמדו והילדים הנשים. ש     

  .כן. ת     
  שהיה שלה הבן ואת תינוקת שהיתה בתה את החזיקה אחותך. ש     

  ?0 בן       
  .כן. ת     

  ...אחותך את ושאל אליה ניגש s.s איש. ש      
  אמרה היא אז, אמה זאת אם שאל הוא. ידינו על עמדה אמי. ת    

  .כן       
  אמרה היא. לאמך שלך הילדים את תמסרי לה אמר הוא אז         

     הוא כך אחר. ויכוח היה. אותם אמסור לא  אני, שלי הם, לא       
      היא אולי, ביידיש אולי לה שיתרגם  אסירים בבגדי לאסיר קרא       

   את תני, לחיות רוצה  את אם לה אמר הוא אז. טוב יותר תבין       
   אמסור  לא אני, שלי הם, לא אמרה היא. לאמך שלך הילדים       
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  אותה ומסר הקטנה הילדה את לקח, s.s-ה איש בא אז. אותם    

 .בכוח לקח כן גם הבן ואת   ,לאמי    

  ?בחיים עוד אינם והם. ש      

 .לא.  ת      
    כך אחר והלכתי המשכתי אני. שמאלה פנתה אשתי - פולדי מרטין       

  יוכל הוא איך, בלבי חשבתי. רץ הוא איך הילד את  וראיתי ימינה    

   ראיתי אבל, ואנשים נשים הרבה כך כל  הלא. שלו האמא את למצוא    
   מעיל באיזה לבושה היתה  שלי הילדה? בה הכרתי איך. אשתי את    

  .אדומה נקודה היתה המעיל על נכון יותר או אדום    
  נעשתה, והנה. שם נמצאה שאשתי הסימן היתה האדומה הנקודה      

 .יותר אותם ראיתי ולא ימינה הלכתי אני. קטנה  יותר תמיד    
 
  תפקידים שמילאו נשים על בעיקר, ונשים גברים על סיפורים .2

    . באיטלקית ראש = קאפו. תפקידים נושאי למגוון גנרי שם - קאפו) במחנות   

  היו לעיתים. הנאצים עם פעולה ששיתף לאדם התכוונו קאפו כשאמרו, בארץ    
  דמות הוא שקאפו משום להיות יכול לא שכמובן מה, בגטו  קאפו על פרסומים    

 (במחנות  תפקיד נושאת    

   הוברר מאוד קצר בזמן... בי גם בחרו מקרי באופן"...  - כגן רעיה     
  של שונים מינים בטפסים רשמנו. הסוואה אלא אינו זה  שכל לנו   

 .שפות מגוון דוברי אנשים שרתו  זו במחלקה -." מחלות   
  בזכות במשפט החשובות העדות אחת היתה שהיא כתב גורי חיים     

  .תחליף לה שאין האינפורמציה     

  .התביעה מצד שהופיעה עדה - אלכסנדר ורה     
  אלטסטה בלוק להיות אפשר איך, אלכסנדר' גב, לי תגידי. ש     

 ?האדם צלם ועל אלוהים צלם על ולשמור. באושוויץ      
  מצד: גדולה וטקטיקה גדול טקט לזה צריך היה. קל היה לא זה. ת     

  להזיק השני ומהצד, פקודות ולמלא הפקודות את לשמוע  אחד      

 .להם ולעזור פחות האפשר ככל( לאסירים  הכוונה) לשבויים      

 ?זה את עשית איך. ש     
  לנשים רשות נתנו. בהן לגעת היה ואסור מסודרות היו המיטות. ... ת     

 . ס.ס כשראינו(, להן היה שאסור למרות) המיטות  על לשבת      

 .במהירות מהמיטות  אותן והורדנו נכנסנו מתקרב      
  הן בלוק לאיזה וידעתי למוות מופקרות היו שנשים מקרים היו. ..         

  אותן להוציא, הצלחתי תמיד לא, השתדלתי, להכנס  צריכות והי      

  את זוכרת לא אני. חובתי היתה זו גבורה  היתה לא זו... מהשורות      
 "..זה  את עשיתי איך ולא המקרים כל      
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   שאי הבינו בעקבותיו -' מים פרשת קו' הוא אלכסנדר ורה של הסיפור   

   זו, הנאצים עם פעולה שיתפו אם גם, שואה ניצולי לשפוט אפשר   

 .ישראל במדינת בהרחבה סופר קאפו שסיפור  הראשונה הפעם   

 .קורבנות היו הם גם, אסירים היו הקאפו שגם לזכור חשוב     
 נחשפו המשפטים. קאפו נגד משפטיים הליכים היו החמישים בשנות)   
  המקרים ברוב'. וכו מעשים, כתובות, שמות: הציבור בפני  לחלוטין   

 (.םוקצרי  קלים היו העונשים   

     


