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 "במקום מבוא"...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"אני כותבת לאחר לילה ללא שינה. איננו יודעים מה יביא הבוקר. יכול 

להיות שזו הפעם האחרונה שאני יכולה לכתוב. הם איימו לחסל את 
 הגטו כולו."

 מליטא.  51כך כותבת מאשה רולינקאס, בת 
אחרונים"... ילדים, לתחושה זו היו שותפים רבים מכותבי ה"מכתבים ה

מבוגרים, מנהיגים... רגע לפני ש"נר החיים" כבה ביקשו להשאיר מילה 
כתובה / צוואה / נשיקה מילולית / אהבה אינסופית / פחד / בקשה 

 והרבה סימני שאלה...
 

 -–המכתבים אינם עשויים מקשה אחת, בכל מכתב קול אישי, קול אנושי 
 וזה כל שנותר...
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 המכתב

ידי -כיל דברים כתובים הנשלחים בתוך מעטפה בדואר או עלמכתב מ
 זוהי ההגדרה המילונית לערך "מכתב". שליח.

ניתן להגדיר מספר סוגים ומאפיינים של מכתבים לכל סוג המטרות, 
 המאפיינים וייחודיות:

 פנייה המתפרסמת בעיתון לאישיות ציבורית או         -מכתב גלוי 
 . מטרתו לפרסם דעה או וגילוי דעת.וסדמל                  

 כתב הנמסר לאדם ובו פירוט תכונותיו הטובות.      -מכתב המלצה 
 מטרתו לסלול את דרכו החדשה, בעתיד של האדם.                  

 מכתב ששולחו מקבל אישור המחייב את הדואר       -מכתב רשום 
 . מכתב זה נכתב למסור את המכתב לנמען באחריות                  
 למוען צורך בהוכחה ודאית לכך שהמסר  כאשר יש                  
 הגיע לנמען.                  

 מכתב הנשלח למספר נמענים כדי שישלחו מכתבים    -מכתב שרשרת 
 דומים אל מספר נמענים דומה. מטרת מכתב מסוג                 
 הה לקבוצת מכותבים.זה להעביר מסר ז                 
 מכתבים שנכתבו זמן קצר לפני המוות ויכולים לשמש  -מכתבים אחרונים 

 כצוואה רוחנית או חומרית.                

 
 

בעבודה זו אתמקד ב"מכתבים אחרונים" תוך ניסיון להבין את המצב 
 הפסיכולוגי בו היה כותב ה"מכתב האחרון" ומטרות מכתביו.

 
 

 מקור מידע מכתבים אחרונים כ
מכתבים הינם חומרי גלם של החוקר בכללם רפרטואר המתעד את 

 הדמויות, האירועים והאינטראקציה שנותרה במפגש ביניהם.
במכתבים יש סיפור של מאורעות, תיאור והשתלשלות המאורע. מתוך כך 
המכתבים האחרונים בעלי ייחוד היסטוגרפי בין אם הכותב התכוון לכך 

 ובין אם לאו.
"... אם נדבר לא יקשיבו לדברינו, ואם  –פרימו לוי, בסיפרו "הזהו אדם" 

 יקשיבו לא יבינו. עוד מעט גם את שמותינו ייטלו. 
אם בכל זאת נרצה לשמור עליהם, יהיה עלינו לאזור את כל כוחותינו כדי 

 שישרוד בר מה מאיתנו. דבר ממה שהיינו.
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טוב שכך הוא, ינסה נא, אפוא, אני יודע שלא בנקל ניתן להבין את דברי, ו
יום הקטנים של כל אדם וכמה -כל אחד להרהר מה ערכם של הרגלי היום

משמעות יש להם: לחפצים, מכתב ישן, תמונה של אדם יקר. דברים מעין 
 אלה הם חלק מישותנו כמעט כמו איבר מאיברי גופנו..."

 

 הרוצח...
לידי ביטוי בנאומו ה"אני מאמין" להלכה ולמעשה של תומכי הנאצים בא 

  - 5441באוקטובר  4 -–של הימלר בפני קצינים בכירים של הס.ס בפוזן 
"אני רוצה, בגילוי לב מלא, להעלות בפניכם פרק קשה מאוד. בנינו נשוחח 

על כך הפעם באופן גלוי ביותר, ולמרות זאת לעולם לא נדבר על כך 
ובתנו, להעמיד למלא את ח 5414ביוני  13-בפומבי. כשם שלא היססנו ב

לקיר ולירות בחברים שמעדו, כך גם נמנענו מלדבר על כך אז וכך נעשה 
בעתיד. זה היה, תודה לאל, ביטוי לטקט הטבוע בנו והמובן מאליו, 

שאנחנו לא שוחחנו על כך בינינו, ואף פעם לא דיברנו על כך. זה הרעיד 
את שוב כל אחד, ועם זאת, היה לכל אחד מאתנו ברור, כי הוא יעשה ז

 בפעם הבאה, כאשר יצווה וכאשר הדבר יהיה הכרחי.
אני מתכוון עתה לפינוי היהודים, להשמדת העם היהודי. זה שייך לאותם 

הדברים שאומרים אותם בקלות. "העם היהודי יושמד" אומר כל חבר 
מפלגה "ברור הוא, כתוב במצע שלנו, סילוק היהודים, השמדה, וזאת אנו 

כולם, שמונים מיליוני הגרמנים "הישרים", ולכל אחד  עושים". ואז באם הם
מהם היהודי ההגון שלו. הרי מובן מאליו, האחרים הינם חזירים, אבל 

אותו האחד, הוא יהודי מצוין. מכל אלה המדברים כך, איש לא ראה במו 
גוויות  533עיניו ולא עמד בכך. רובכם יודעים מהי המשמעות, כאשר 

 . 5333או  133לות מוטלות ביחד, כאשר מוט
 -להחזיק מעמד בכך, ועם זאת, פרט ליוצאים מן הכלל שבחולשה אנושית 

להיוותר הגונים, זהו הדבר שיחשל אותנו. זהו דף מפואר בהיסטוריה 
שלנו, שמעולם לא נרשם ולא יירשם. אנחנו יודעים באיזו מידה היינו 

והמצוקה של מקשים על עצמנו, אילו עוד היום, בזמן ההפצצות, המעמסה 
המלחמה, היו לנו עדיין בכל עיר יהודים בתור מחבלים בסתר, תעמלנים 

, כאשר 5451-5451ומסיתים. היינו מגיעים עתה, כנראה, לשלב של שנת 
 היהודים שכנו עדיין בגוף האומה הגרמנית.
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את העושר שהיה להם לקחנו. נתתי פקודה מפורשת, שס.ס. 
הפועל, שאותם הנכסים, כמובן, יועברו  אוברגרופנפיהרר פוהל הוציא אל

לרייך ללא שיור. אנחנו לא נטלנו מכך לעצמנו דבר כלשהו. יחידים שמעדו, 
ייענשו בהתאם לפקודה שנתתי בתחילה והיא אומרת: "מי שנוטל מכך ולו 

 -והם אינם רבים  -במארק אחד דינו למות". מספר מסוים של אנשי ס.ס 
רחמים. יש לנו הזכות המוסרית וכן  נכשלו בכל זאת והם יומתו ללא

 החובה כלפי עמנו לחסל את העם שרצה לחסל אותנו. 
אולם, אין לנו הזכות להעשיר את עצמנו ולו בפרווה אחת, בשעון אחד, 

 מחיידק זה ולמות. 
אני לעולם לא אשלים עם כך, שכאן יתהווה או יתייצב ולו גם מקום זעיר 

 נבער אותו במשותף. של ריקבון. בו במקום שהוא יווצר 
אולם, בסך הכל, אנו רשאים לומר, שמתוך אהבה לעמנו מילאנו את 

 התפקיד הקשה הזה ולא נגרם שום נזק בכך לפנימיותנו, לנפשנו ולאופינו..."
"אני מאמין" זה בא לידי ביטוי ב"מכתב אחרון" של אבי התכנית הנאצית 

של הרוצח בשואה אדולף היטלר. "מכתב אחרון" זה ממחיש את דמותו  -
ומוכיח מעל ומעבר לכל ספק שהתכנית השטנית היתה בעלת שורשים, 
תכנון ורציונאל ברור ומכוון. גם ב"מכתב האחרון" לא מובע צער / 

 חמלה...!
 

 צוואה פוליטית                                             
נוע את כוחי הצ 9191"יותר משלושים שנה עברו מאז שנדבתי בשנת 

במלחמת העולם הראשונה, שנכפתה על הרייך. בשלוש עשרות השנים 
האלה הניעוני בכל מחשבותיי, מעשי וחיי רק האהבה והנאמנות לעמי. 

הן שנתנו לי את הכוח להחליט את ההחלטות הקשות ביותר, שעמדו אי 
פעם בפני בן תמותה. את זמני, את כוח עבודתי ואת בריאותי כיליתי 

 ים אלה.במשך עשרות שנ
 ...9191אין זו אמת שאני או מישהו אחר בגרמניה רצינו במלחמה בשנת 

גם לא השארתי שום ספק, שאם עמי אירופה שוב אינם חשים אלא צרורי 
מניות בידי הללו. קושרים בינלאומיים )בעסקי( כסף ופיננסים, הרי 

ייתבע לאחריות אותו עם, שהוא האשם הממשי במעגלי הרצח הללו: 
 !היהדות

לא השארתי איש בחוסר ודאות, כי הפעם לא רק יגוועו ברעב מיליוני 
ילדים אירופים מן העמים האריים, לא רק מאות אלפי נשים וילדים 

בערים יישרפו ויופצצו עד מוות, אלא שהאשם הממשי יצטרך לכפר על 
 אשמתו, ולו תוך שימוש האמצעים הומניים יותר...

ומה וההולכים אחריה בשמירה מעל הכל אני מחייב את הנהגת הא
מדוקדקת על חוקי הגזע, ובהתנגדות חסרת רחמים למרעילי כל 

 היהדות הבינלאומית. –העמים 
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 .1:44, שעה 9111באפריל  91ניתן בברלין, 
 אדולף היטלר.

 
 עדים: ד"ר יוזף גבלס                 ויליהם בורגדורף              

 בורמאן               האנס קרבס  מארטין                     

 

 והקורבן...
 קורבן, הקורבנות.-מן הקצה השני, על רצף רוצח

אנשים, שללא סיבה נאלצים לסיים את חייהם; לא בשל פשע, לא בשל חטא 
 אנושיות, בלתי הגיוניות.-אלא בשל האשמות אנטישמיות, אנטי

 
 אברהם יקר שלי,

י בכלל עם הכול, מבלי להשאיר סלח לי שכך, בצורה אידיוטית, התנהגת
כסף כלשהו... עלי ללכת באותה דרך כמו האהובים עלי ביותר. אני 

מבקשת אותך, שמור על הילדים האהובים שלי. ברר בקש לדלה, האם 
 היא עדיין ישנה, ונשק אותה ממני אלפי פעמים. 

 היה בריא ושמור על ילדי היתומים. אני הולכת למנוחת נצח.
 ידה.אמא ורעיה, פר

          

 .אברהם ן זוגהמכתבה האחרון של פרידה לב

 מאת פרידה לאברהם חמיידס

 .5441בורליסלב, פולין, מרץ 

                    

 

 

 

כתוב משני צידיו בעיפרון, נכתב לפני הוצאתה של פרידה  ,המכתב, פתק
יהודים, ונמסר לאברהם ע"י אחד  133להורג באקציה, בה נהרגו עוד 

 וטרים היהודים ששמרו במקום.הש

 
 ילדים אהובים!

מודיע לכם שאני מוכרח להתגבר על הקשיים ולכתוב לכם על מצבי 
כדלקמן. יהודי איטריך גורשו אתמול ואנחנו הולכים היום, אנשים נשים 

וטף. כך גם איסריך הלכה לכפר לא רחוק ליד לינסק. שם שמואל לייב 
 שלושת אלפים כשרים לעבודה עובד כל הזמן. שם אומרים, יישארו 
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והשאר יילך לטבח. מכל הסביבה של סאנוק מגרשים חמישה עשר אלף 
 נפשות.

עכשיו אתם מבינים את מצבי ושל כל היהודים פה. היום כאן, נדמה לי, 
 יותר גרוע מחורבן ירושלים. 

על כן ילדים אוהבים, כשפי שעיניינו רואות, נדמה לי שאני כותב לכם 
ה ואני נפרד מכם ומהעולם הזה, היות ואנשים מסוגי אין מכתב פריד

 להם למה לצפות. 
אבל אצלנו בתורה כתוב: "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו אל ימצא 

 עצמו מן הרחמים." 
 יכול עוד השם יתברך לעזור לי ולכל ישראל. רק אתם 

ילדים יכולים לבקש זאת מאלוהים, אם המכתב עוד יגיע אליכם, שיהיה 
 לכם זמן לבקש.

כפי שאנחנו רואים בעיני הבשר שלנו זה נגזר מן השמיים, ואם זה גזר 
דין מוכרח כל יהודי לקבל באהבה וללכת בהכרה שהולכים להקריב 

אותו על המזבח ושזה יהיה כפרת עוון בשבילו ובשביל כל ישראל. אם זה 
 כך רצון הבורא, לא יכול להיות אחרת.

שאני כבר לגמרי התייאשתי. כל זמן שעיניי  אך אתם, ילדים, אל תחשבו
פקוחות אני מייחל לישועת בורא כל עולמים. אולם אתם, ילדים, והיה 

ואלוהים יציל אתכם וברצון הבורא תשארו  בחיים לא תשכחו אותי 
 ותזכרו שהיה לכם אבא בעולם הזה.

ואתה, משה, שתיתן פתק לצדיק שיישאר מילדי רוז'ין, ואם שלמה יישאר 
יים תגיד לו אז הוא יידע מה לעושת. אני כותב לך את הכתובת של בח

. אם בע"ה תישאר בחיים, 969אביב, בן יהודה -ישראל שלנו: א. וייס תל
תודיע לו מיד ותכתוב לו שיזכיר אותי שם במקומות הקדושים ואצל 

שתזכיר  -–אדמו"ר שליט"א מלייפציג, ואם אדמור שליט"א מטרנוביץ 
 מכתב.אותי אצלו דרך 

אתם ילדים, תישארו באמונה וביטחון. השם יתברך בוודאי יעזור, רק מי 
יזכה לראות את הטוב. מבקש אני אתכם שלא תשכחו אותי ואת הבורא 

 ותישארו נאמנים ליהדות עד הסוף.
פיידושע )ציפורה( אהובה! אני מבין עכשיו את מצבך אבל מה אפשר 

לא התחלת לחיות מאז לעשות את נולדת בדור חוטא כזה. את עוד 
שנולדת עד היום, אבל אם השם יתברך יעזור לך ואת תישארי בחיים 

אולי תוכלי ליהנות מחוויות החיים. שהשם יתברך רק ישמור עלייך מכל 
 מכשול. תבקשי את השם יתברך, את עוד לא חטאת והוא יעזור לך.

חזקים אם כן ילדים אהובים! אין לי הרבה זמן לכתוב. תישארו בריאים ו
ואל תשכחו את השם יתברך עד לרגע האחרון, ואותי גם לא. אבל אולי 

אצל ריבונו של עולם הכל  –אלוהים יעזור, ואנו עוד נוכל להתראות 
 קל.
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אל תצאו מגדרכם מרוב צער, כי זה מהשמיים. ואני רק מבקש שאתכם, 

ילדים, השם יתברך יציל מכל מכשול ותישארו בחיים. לכתוב תוכלו 
 לשמואל לייב לזסלבה. אני חושב שהוא יישאר שם לעבוד.

תהיו בריאים וחזקים. אני מברך ומנשק. את המכתב הזה תשמרו, שפעם 
 תזכרו שהיה לכם אבא בעולם הזה. 

 אני מאחל לכם "כתיבה וחתימה טובה" ושנה טובה ומבורכת.
 מאביכם, 

 יוסף.
 

 

אל יוסף מלסקו, שבפולין, נפרד מילדיו לפני שהובל 
  האחרונה. דרכו

  מאת יוסף לילדיו

 .1.4.5446לסקו, פולין, 

 

 

המכתבים האחרונים משקפים את הלך הרוח בקרב חברי הקהילה, מצבים 
 פסיכולוגיים, יחס לבני המשפחה ולחיים הדתיים.-רגשיים

בעת המחקר ההיסטורי יש להסתמך על המקורות תוך התחשבות 
 הם.ובחסרונותיביתרונותיהם 

יתרונות המכתבים, כמקור היסטורי: המידע נמסר ישירות מהמוען, קרוב 
 לזמן ההתרחשות, כעדות אישית להתרחשות.

מכאן שהמכתבים חושפים פן אישי, קול אישי בהתרחשויות ובאירועים 
 ההיסטוריים.

חסרונות המכתבים, כמקור היסטורי: המידע יכול להיות מתוך כוונה תוך 
 הצרים של הכותב.תיאור האינטרסים 

ומכאן שבעת הסקת המסקנות ההיסטוריות יש להסיק מסקנות ולהגיע 
לתובנות באופן זהיר תוך התחשבות בעובדה שמקור המידע הינו 

 סובייקטיבי.
למרות ובגלל הנאמר לעיל המכתבים הינם מקור מידע משמעותי ובעל 

 חשיבות רבה בתחום חקר התהליכים הפסיכולוגיים.
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 מצבים פסיכולוגיים
 ב"מכתבים אחרונים"

 

ה"מכתבים האחרונים" אינם עשויים מקשה אחת אך בכולם ניתן לאתר את 
 תחושות הכותב כשכתב את המכתב.

 
בתקופת השואה האדם איבד את השליטה על חייו ועל גורלו. כותבי 

המכתבים היו במשבר פעיל. משבר פעיל הוא מצב אי ספיקה של מנגנוני 
ה. בשלב הראשון של המשבר ועם התעצמות המתח מופעלות שיטות ההגנ

במישור הרגשי )חירום להתמודדות תוך הקצנת דרכי ההתמודדות הרגילים 
התגובות יכולות להתבטא בחרדה, בדיכאון, באבל, בפגיעה בדימוי המיני 
והעצמי, בחרדה מפני פגיעה ביחסים הבין אישיים ובפיתוח סימפטומים 

התגובות יכולות  -. במישור הקוגניטיבי וההתנהגותי הפעיל פסיכוסומטיים
להתבטא בחיפוש מידע, בהגדרה מחדש של הבעיה וראייתה באור אור, 
בגיוס משאבים במציאות, בחיפוש שיטות הדרגתיות חדשות המובילות 

התגובות יכולות  -תרון. במישור הקוגניטיבי וההתנהגותי הסביל לפ
זוהי פרשת דרכים בין  ו בהדחקה.להתבטא בהשלמה, בהכחשה א

 (התמודדות פעילה יעילה ובין התמוטטות, אי ספיקה ושיבוש ההתמודדות.
 

התחושות המלוות את הכתיבה ייאוש וחוסר אונים מחד ותקווה, גם אם 
 אין לה אחיזה במציאות והיא פנטסטית לחלוטין, מאידך. 
ץ לחיות בהם, הייאוש נובע מתוך התנאים הבלתי נורמאליים שהאדם נאל

קרי, תחושה שמקורה "מחוץ לאדם". לעומת זאת התקווה מקורה באדם, 
בנפשו ובאישיותו, קרי, "בתוך האדם". התקווה מאפשרת לאדם לפעול גם 

. והוכחה לכך, גם בתקופת השואה (ברמה זו או אחרת)כאשר הוא נואש 
נורמאליות שהאדם נאלץ -היה מיעוט התאבדויות, יחסית לייאוש והא

 לחיות ולתפקד בהם.
לכל אינדיבידואל השואה שלו המורכבת בפאזל של אובדן, רגשות ושברים 

 בעצמות שונות.
אחד השלבים המוקדמים )במודל הטופוגרפי חיזוק לכך ניתן למצוא 

ב"שואה הפרטית"  (בהתפתחות התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד
 ובמכתבים שנכתבו בעקבותיה ביטוי למודל: 

 =         תצפית ההווה + זיכרון החוויות מהעבר. המודע
 חלוף.-כל הנמצא במודע הוא זמני ובן                
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       האדם חווה חיים ותנאי חיים לא נורמאליים. הוא                 
 את חייו בהווה לחייו בעבר.משווה                 
 רו כתנאים לא האדם תופש את תנאי החיים שנוצ                
 טובים ועדיין מסוגל לזכור את תנאי החיים הקודמים.                 
 מתנהלים בתנאי החיים החדשים ולאור זיכרון חייו                 
 הקודמים. תנאי החיים                 
 ב"מכתבים האחרונים" ניתן לחוש בניסיון ההתמודדות                 
 החיים הקשים בהווה תוך התרפקות על עם התנאי                 

 תנאי החיים בעבר.                
 פרטים הנמצאים על סף המודע, והם יכולים לחדור    = הסמוך למודע

 דרישה או אסוציאציה מתאימה. כמו כן, פי -להכרה על                
 זיכרונות ברצף כרונולוגי ומקבע הסמוך למודע משבץ                 
 מקום ובזמן.  אותם ב                
 האדם נזכר בחייו בעבר ומסוגל להציב את "תחנות                 
 ברצף כרונולוגי. איחוד המחשבה והזיכרון = חייו"                 

 בחינת המציאות.                
 ניתן לראות ב"מכתבים אחרונים" סיכום חיים תוך                 

 למען העתיד, כשהוא  זיכרונות מן העבר וזאתהעלאת                 
 יהפוך לזיכרון.                 

 פרטים שאינם נמצאים בהכרה. חומרים נפשיים אלה       = הלא מודע 
 משום שאם אדם יהיה מודע להם הם יעוררו בו חבויים                
 דחייה וסלידה.                
 ידוע שכותבי ה"מכתבים האחרונים" ידעו את אשר עומד                
 רחש אך למרות זאת ניסו "להתחמם לאורו של נר" להת               
 תקווה מכך שעוד יום חלף והם עדיין בחיים. ולשאוב                
 הידיעות המגיעות על דרכי המוות אין כמו כן, חרף                
 בקרב המאזינים היות והפנמה הפנמה מלאה של הידיעה                
 תגרום לחוסר יכולת לתפקד.                
  הידיעה נדחקת אל הלא מודע.               
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בנוסף על המודל הטופוגרפי של פרויד ניתן לראות בכתיבת המכתבים 

, על פי מאסלו. מדרג הצרכים של מאסלו מורכב למניעי החסךביטוי 
מחמישה שלבים שרוב בני האדם מנסים להשיגם אחד אחרי השני. מניעי 

ויים בדברים חיוניים לקיום הפיזי החסך פועלים כדי למלא חסך מס
והפסיכולוגי של האדם. מניעי החסך פועלים להפחתת מתח ולהחזרת האדם 
למצב של רגיעה, הומאוסטזיס. מניעי החסך משותפים לכל בני האדם והם 

 כרוכים בסיפוק החסר.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כותבי המכתבים פעלו מתוך מניעי החסך. ניתן לראות את תיאור 
פי מדרג הצרכים של מאסלו. -מאוסטזיס בשני השלבים הראשונים עלההו

בשל כך שלא יכלו לעשות דבר בכדי לספק את צרכי השלבים הראשונים 
 -מימוש השייכות  -למען עצמם ולמען משפחתם  -כתבו את המכתבים 

בעקבות כך ניתן לראות, לדוגמא, את בקשת ההמשכיות בזיכרון המשפחה 
 והחברים בה.

 
המכתבים עולה כי הכתיבה היוותה חבל הצלה, זמני לפחות.  מתוך

עם האנשים  (יגם אם הוא אמצעי, אינסטרומנטאל), הקשר דהכתיבה, התיעו
הקרובים לו, קרי הנמענים = הסיבה להשקעת אנרגיה ודבקות בחיים, 

 לפחות לטווח הקצר.
 הנמען חש בחובה מוסרית / ומשפחתית לכתוב את דבריו.
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ככל שהאדם נחשף לאקציות ולמוות; ככל שהאדם חש את טבעת המוות 
 מתהדקת סביב צווארו הוא מאבד את התקווה ומתחיל בתהליך של אבל.
אבל הוא מצב נפשי בו המתאבל עושה עבודה נפשית מכאיבה של פרידה 

כותבי ה"מכתבים האחרונים" נמצאים במצב של אבל על עצמם  -מאדם 
 וביהם בו זמנית. ועל קר

ניתן לאתר בין כותבי ה"מכתבים האחרונים" אנשים שמתפקדים תפקוד )
חיצוני תקין, יחסית, ללא התנהגויות הקשורות באבל, אלו הם האבלים 

 (האבל מודחק. -הפתולוגים 
מבלי דעת ה"מכתבים האחרונים" היוו חוליה בתהליך עיבוד האבל עבור 

אחרון" מהווה פרידה מהאדם עצמם ועבור המכותבים. ה"מכתב ה
 והמכותב עובר תהליך של עיבוד עד הפנמה של המוות הקרב.

 
משפחתית כמו גם -הכותבים כתבו את מכתביהם גם מתוך שליחות אישית

ניסו לתת משימות זיכרון למכותבים מתוך ידיעה תת מודעת ש"מי שיש 
פי -ברי ניטשה. עללו 'למה' שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל 'איך'", כד

השאיפה למשמעות יש בה ערך הישרדות,  (לוגוס = משמעות)הלוגותרפיה 
שכן הטעם שמשמעות נותנת לקיום מגביר את סיכוי ההישרדות. ויקטור 
פראנקל גרס כי על האדם למלא תפקיד פעיל בחיפושו של המטופל אחר 

 המשמעות הייחודית לו.  
 ות תוך דאגה לאחר ולהמשכיות.ב"מכתבים האחרונים" מצא הכותב משמע

 
 

 תחושות ומצבים פסיכולוגיים  

 במכתבים אחרונים  

 קץ ייאוש תקווה

האדם מודע לכך שאיבד 
את השליטה על חייו 
 והם עומדים להסתיים. 
התובנה הקוגניטיבית 

והרגשית יוצרת סערת 
רגשות מחד ותיעוד 

 מהותי מאידך.

הכרה רגשית בכך 
שהסיכוי להצלה אינו 

 קיים.
מצב של דיסונאנס 

 קוגניטיבי
או ורגשי המסביר את 
הסיבה והמקור למצב 

 אליו נקלע האדם.

"החיים נגמרים כאשר 
התקווה פסה", גרס 

 ם.אריך פרו
ככל שעצמת השואה 

האישית התעצמה 
התקווה הלכה 

 והצטמצמה. 
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מידת מורכבות ניתוח הסיטואציה הבלתי נתפשת בה הוא חי משתנה 

לגיל הכותב; בכל המכתבים מובע סבל רגשי עמוק מאוד המלווה בהתאם 
 בכאב.

בכתיבת ה"מכתבים האחרונים" ניכר כי הכותבים חיפשו עוגן אחיזה 
 בשליטה במציאות הבלתי נתפשת אליה נקלעו. 

 

 "מכתבים אחרונים" כמתעדים
ממדי הטרגדיה האנושית והחברתית עצומים ובלתי נתפשים. נוכח קנה 

המידה העצום של ההשמדה ההמונית והזמן קרב לקיצו ניסו הקורבנות 
 להנציח את גודל הטרגדיה למען הסר ספק של המפקפקים בהווה ובעתיד.

 

 9119באפריל  9                           "                          

פתק זה נכתב בידי אנשים שיחיו עוד כמה שעות. מי שיקרא פתק זה 
כמעט לא יוכל להאמין שזה נכון. ובכל זאת, זאת האמת המרה, מפני 

שבמקום הזה שהו האחים והאחריות שלכם וגם הם מתו אותו מוות! שם 
הזאת )חלמנו( מצוי "בית ק"מ מן העיר  99המקום קולו. במרחק של 

מטבחיים" לבני אדם. אנחנו עבדנו כאן בתור בעלי מקצוע, מפני 
שביניהם )היהודים שהובאו לכאן( היו חייטים, רצענים, סנדלרים. היו כאן 

 בעלי מקצוע, אוכל לתת לכם את שמותיהם. 91
 . פינקוס גרין מוולוצלאבק.9

 . יונס לב מבז'יזני.9
 . . שמע איקא מבז'יזיני9

 . צמח שומריאי מוולוצלאבק.1
 . יסיפ מאייר מקאליש.1

 . ואכטל שמחה מלצ'יצה.6
 . ואכטל שרוליק מלצ'יצה.1

 . בניק יאסטז'בסקי לצ'יצה.8
 . נוסאום אהרון מסקפה.1

 . עוזר שטראסבורג מלוטומירסק.94
 . מוסיק פלוצקר מקוטנו.99

 . פלק פלוצקר מקוטנו.99

 . יוסף הרשקוביץ מקונטו.99
 . חצקל זרח מלצ'יצה.91

 . וולף יודקייביץ מלודז'.91
 . שעיה שלמוביץ מקאליש.96

 . גצל מטורק. 91
 אלא אפוא שמות האנשים שאני נותן כאן.

 אלה רק מעט אנשים מתוך מאות האלפים שמתו כאן. "
 



  ."אחרוניםמכתבים "

 13 

 

 צוואה"                        

 
 ינוי הגטו של שוולי.ניתנה הוראה לפ 9111ביולי  1אנו מצהירים שביום 

 אנחנו רוצים שיידעו הדורות הבאים את שמותינו:
 . שמואל מינצברג, בן שמעון, מן העיר לודז', פולין.9

 . אשתו רייזלה לבית זאקס מווייגוה.9
 . פייגלה זאקס, אחותה.9

 . פרידלה ניסלביץ' מווייגובה, בת נחום צבי.1
יהודים  9444כים אנחנו לא יודעים לאן מגרשים אותנו. בגטו מח

 לפקודת היציאה. גורלנו אינו ידוע. מצב הרוח שלנו נורא.
 הלוואי שתיכון מלכו ישראל במהרה בימינו.

 
 שמואל מינצברג."

 
 

 "מכתבים אחרונים" על ולילדים

 

הורים הרגישו שאיבדו את השליטה על חייהם לא כל שכן את היכולת 
ילדיהם. ילדים מסמלים ומהווים המשכיות ותמצית חיי לשמור ולהגן על 

הוריהם. הורים עושים כל שביכולתם להגן על ילדיהם. מתוך מצוקתם הרבה 
יתה להם שליטה מינימאלית ניסו לאפשר גורל אחר, חיים, יוכשעוד ה
 לילדיהם. 
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 –מכתב שהוצמד לבגד ילד תוך תחינה להצילו 
אלוהים יגמול לכם, אל תמסרו את הילד לרוצחים! "הצילו את הילד, 

על הכול ישולם, יש לו בלוקוב שני נכסים, על הכול ישולם, רחמו על 
 הילד האומלל! זאת מבקשת אם שלא היתה יכולה לעשות אחרת."

 "לילדי היקרים!
 הילדוש האהובה מקרב לב!

ון האל, שאם בזהירות שהיא אולי מופרזת החלטנו אמא ואני, אם זהו רצ
לא נגיע עוד למצב שבו נוכל לראותכם שוב, להיפרד מכם בדרך זו. אנו 

חיים בזמן הסוער ביותר שבכל הזמנים ואיננו יודעים מה יילד יום. לכן 
הילדוש היקרה שלי, אני מודיע לך שהשארתי את רכושנו אצל אמה של 

ואצל גרטל, משפחת שן וגברת ילינק, וכן אצל המנהל האחרון של הנס 
כלתה של הדודה יוהנה )אשתו של אוטו(. שארית קטנה של חסכונותנו 

 נמצאת בחשבוני בבנק.

Landerband A.G                                                 

אני חושב בלב כבד על הזמן שבו עדיין היית אצלנו. הילדוש היקרה שלי, 

כך אלוהים וייתן לך את היית תמיד ילדה טובה להוריך. יגמול לך על 
אושר. אהבו זו את זהכמו שראיתם זאת אצלנו, עד נשמת אפכם 

 האחרונה. 
זכרו תמיד שהקשר בין הבעל, האישה והילד הוא הקשר העמוק ביותר 

עלי אדמות. יהי רצון שייתן לנו אלוהים להתראות שוב. אני מברך, 
 מנשקך ומחבקך בחום.

 אביך האוהב 
 פרדריך.
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 –מכתב רב רבדים. במכתב זה ניתן לראות סיכום יחסי האם עם בנותיה 
אהבה כבושה וסמויה בזמן החיים הנורמאליים; ציפיותיה והמלצותיה 
לעתיד בתחומי החיים השונים מתפישות עולם עצמאיות ועד ליחסים 

בינאישיים; הנחיות חומריות; ניסיון לשמור על השפיות במצב של מתח 
 "מצפה" לסוף חייה.נוראי בו היא 

 הסוף הצפוי התרחש לאחר שהודתה שהיא יהודייה.
 

 בתי האהובה!

מה אני יכולה לכתוב לך בשעות האחרונות של חיי, מפרוזדור של עולם 
האמת. פשעתי פשעים חמורים כלפיכן, ילדותי, ובעצמי הנני נושאת את 

בושה עווני. המחשבה עליכן מביאה אותי עד טירוף הדעת, אף כי איננה 
להודות כי גם מבחינתי אינני רוצה למות. אני רוצה להמשיך לחיות! אני 

רוצה עוד לחוות משהו, ורוצה לראותך, ולאדז'יה, שוב לצד בעליך; אני 
רוצה גם לעזור לאגוסיה להגיע למשהו. אבל מה יעזור לי רצוני? זהו 

אף צירוף נסיבות גורליות והנורא ביותר שלא קשה להוציאני מכאן, אך 
אחד אינו בא ועם אף אחד אינני יכולה להתקשר. רשמית מותר לי 

 לכתוב כמה מילים פעם בשבוע בלבד. אין לי כבר אשליות.
הואיל וגם אחרי מותי חייכן חייבים להמשיך ולהתקדם, כי הרי זהו צו 

החיים, אני רוצה להעביר לך, ולאדז'יה, כמה הוראות והסברים חומריים. 
ו יעזור לך למצוא פתרונות גם לגבי חינוכה של אני משוכנעת שמישה

אגוסיה. אני יודעת שאם פולדי יחזור, אתם תטפלו בה. ואם, חלילה, 
יקרה משהו לפולדי את צריכה, לעניות דעתי, להשלים את לימודייך 

והשכלתך כדי להשיג עמדה בלתי תלויה. תלמידי בפוליטכניון! ניסיונך 
לך עמדה בלתי תלויה אפילו כלפי  יכול לעזור לך וזה יעניק כשרטטת

 הבעל המסור ביותר.

לאחר סיום הלימודים תתחתני. אל תכעסי עלי שאני כותבת את זה 
היום כשפולדי חי ואנו רוצות בכל מאודנו שיחזור, אבל בעתיד לא אוכל 

כבר לייעץ לך ואת יודעת שיש לי השקפה נבונה לגבי חיי הזולת. ואם 
שנה.  96או  91אז לא יותר מאשר עד גיל  יקרה שאגוסיה תתגורר אצלך

אחר כך שתגור אצל אנשים זרים. אל תצחקי, ולאדז'יה! אני נותנת לך 
לה את כל  תעניקעצה טובה. אסור להחזיק בבית אישה יותר זעירה! אך 

 החום האפשרי!
לתקופה הקרובה, עד סוף המלחמה, איני מייעצת לך מאומה, כי החיים 

פי התכניות. תעבדי אם את יכולה. קרן אור אינם מתנהלים תמיד ל
 בהירה הביאה לי אתמול החבילה והכתובת בכתב ידך. 

 בפעם הראשונה מיום ב' התרחצתי ופשטתי את בגדי אתמול בלילה.
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כאן, אצל הסוהר, הנני משאירה בשבילך את המכתב הנוכחי, השעון, 

חר צאתי העט והמשקפיים. הוא קיבל הוראה למסור את כל אלה לא
מכאן. לסוהר צריך לשלם לפחות חמישה זלוטי עבור כל יום שהייתי כאן. 

 גם הוא וגם אשתו עוזרים לי ועושים בשבילי יותר מאשר מותר להם.
 אין ספק שזה היה מעשה ידיה של אשתו של דראביק.

לה אפילו החוצפה לבוא אלי למחרת ולהציע לי לתת לה אישור  הוהיית
היא תיקח לה את הרהיטים שלי ובתמורה תטפל שאני חייבת לה כסף ו

באגה! זה באמת שיא הצביעות! מזלה, שלא הרשו לה להיכנס אלי, כי 
אינני ערבה למעשי כל זה אמרה לאשת הסוהר: שהלכה כבר אל 

המפקח, שהיא מכירה היטב את אלה מזאבייז'וב וכו' וכו'. אני כותבת 
מה. אמנם אף אחד לך את כל זה שתדעי מה לעשות אחרי סיום המלח

 לא יחזיר לי את חיי אבל בצפעונית ארורה כזאת חייבים להתנקם.
יש לי עוד הרבה לכתוב, ולאדז'יה. על אהבתי העמוקה אליכן, שאולי 

נראית לעין, אך אל תפקפקי בה, ולאדז'יה, למרות העמדת  ההייתלא 
 פנים מצדי.

דמיון  על שהייתי כאן אינני כותבת. החבורה הזאת היא מעבר לכל
הפורה ביותר. חבל שלא אוכל לספר לכן על זה. אגב, כולם מטפלים בי 

שמיכות. מאז  1-מזרונים ו 6עצירות ורק  91יפה כאן. בסך הכל יש כאן 
הלילה הראשון יש לי בשבילי בלבד גם שמיכה וגם מזרן. אמנם תמורת 

 כיכר לחם ביום, ומחירו עולה על מחיר אכסון במלון פאר, אך טוב שיש
לי לפחות אפשרות כזאת. בכסף אפשר לקבל כאן הכל, כי אשת הסוהר 

הולכת לקניות ואפילו אפשר לקבל ארוחת צהריים מהגברת 
פילפובסקה, כולל פרות וירקות. אבל, כפי שאפשר לנחש, אין לי תאבון. 

אני מכריחה את עצמי לאכול שלא למות מרעב, כי אולי יקרה איזה נס 
יד האמנתי בניסים ולכן אולי גם הפעם יקרה ואצא מכאן חיה. אני תמ

לי נס. שאר המקום במכתב הנני משאירה לעוד כמה ימים שאקבלם 
 במתנה...

 
 יום א, אחה"צ.                                                       

אותי מחר.  וייקחאם כן, הסוף הולך ומתקרב. הסוהר אמר לי עכשיו כי 
קשה לי להתרכז. עצבי מתוחים עד קצה הגבול. יש הם יודעים כבר הכל. 

 לי הרושם שאם יבואו לקחת אותי, לא אוכל לשלוט בעצמי.
שלום לכן, ולאדז'יה ואגוסיה האוהבות! אל תחשבו שאני אישה רעה. 

 ברגעים האחרונים האלה אני די אומללה. 
סלחנה לי על העוול שאני עושה לכן למרות רצוני. אתפלל בעדכן 

 עולם האמת.ב
דרישת שלום לכל מכרי וידידי. אינני יכולה לחשוב בשקט על אגה. אני 

 נפרדת מכן, ילדותי! 
אני משאירה מכתב אצל המנהל זיימבה. מפתחות של ברוניה. מפתח 

הקופסה. תעודות הילדים וצילום של אלינקה. שעון, עט, משקפיים 
 ועיפרון.
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 ס.את העיפרון אני לוקחת איתי. אולי יקרה נ
שמיכה, מגבת ופיז'מה לקבל אצל הסוהר. נא לשלם לו. שניהם השתדלו 

להקל עלי. השידה אצל הגברת בובובינקובה. מרוסיה קיבלה את 
 התשלום. היא אישה ישרה, הביאה לי אוכל.

 
 יום ב', בבוקר.                                                       

זיעת מוות? כל דקה של המתנה  היש בעולם מישהו המבין מה זאת
 ורטט למשמע כל רשרוש?

 
 יום ב', בערב.                                                       

יום שקיבלתי במתנה. אף אחד אינו מבין את פעימות הלב ומתח 
 העצבים למשמע כל צעד במסדרון.

 
 יום ג', בבוקר.                                                      

אני נמצאת כאן עדיין. משוללת כל קרן אור של תקווה. בודדה 
לחלוטין. לכל האסירות באים מבקרים, אלי לא בא אף אחד. כתבתי 

למרי. נאלצתי לקנות זכות כתיבה מחברה וחיכיתי אתמול לתשובה; 
בינתיים שום דבר. אני קוראת יום יום את העיתון "גונייץ" ומבקשת שם 

 מודעה בשבילי. שום דבר. האם כולם נואשו כבר? איזו
 

 יום ד', בערב.                                                      
 אני חיה עדיין.

 
 יום א', בערב.                                                      

ידי הז'נדרמריה למסירת הכתובת -מועד שנקבע על –היום עבר שבוע 
של המהנדס ז'. אין כל קרן של תקווה. אני עזובה לחלוטין. מחר כנראה 

 היום הגורלי.
 

 
 יום ג', בבוקר.                                                      

 נמשך מתח העצבים.
 

 
 יום ה', בבוקר.                                                      

 באמת אינני יודעת איך להשתלט על העצבים. אני חיה עדיין.
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 יום ו', בבוקר.                                                      
לא כלום. אם זה יימשך ככה יאכלו אותי החרקים. הנני עקוצה 

 ומגורדת עד זוב דם.
 

 יום ג', בבוקר.                                                      
מזאבייז'וב.  - - -אם כן, הכל מסתיים כנראה. אמש בא אלי המפקד 

כפי שניחשתי, נשברתי מיד וסיפרתי לו הכל פרט לכתובתו של המהנדס, 
בעלת חשיבות מיוחדת בשבילו. עתה אני ממתינה,  ההייתוהרי הכתובת 

בעניין מוצאי אינני יכולה לקוות לטוב. אבל אבל ברור שאחרי ההודאה 
 עכשיו כבר לא אכפת לי.

 
 

שרה ויחיאל גרליץ מבנדין, פולין, הפקידו את בתם היחידה, דיתה, בת שש, 
 אצל חבר פולני מתוך תחושה שהם לא ישובו עוד לראות את ביתם. 

מכתב הפרידה של האם מביתה קורע לב בשל עצמת הכאב, הזעם, הסבל 
מכתבו של האב מאופק אך מלא כאב. באב עדיין קיימת התקווה  והאהבה.

 שנעוצה, כנראה באמונה, האם ריאלית... 
 בני הזוג ניצלו ויחד עם ביתם עלו לישראל.

 
 .9111ביולי  1"                                                     

 ילדונת שלי אהובה ויקרה מכל,
העליתי על דעתי שאחרי שש וחצי שנים  כשילדתי אותך אהובתי שלי, לא

בפעם האחרונה ביום  ךראייתאיאלץ לכתוב לך מכתב בתוכן זה. 
. הייתי באשליה שאראה אותך שוב טרם 9119בדצמבר  99-, ב6-הולדתך ה

 עוזבנו, אך עתה אני יודעת שזה לא יקרה.
אביך,  איני רוצה לסכן אותך. אנו נוסעים ביום שני והיום יום שישי בערב.

חברינו לצרה, עומדים לנסוע ליעד בלתי ידוע.  19פולה, אני עם עוד 
אינני יודעת, ילדתי היקרה שלי, אם אראה אותך עוד. לוקחת אני 

עמדתי דמותך האהובה, כפי שהיית בביתנו, את קול קשקושך הילדותי, 
החמוד, את ריח גופך הטהור, את קצב נשימתך, את חיוך ואת בכייך; 

י עמי את הפחד האיום, התהומי, אשר לב אמך לא היה נוטלת אנ
-מסוגל לשכך אפילו לרגע אחד. לוקחת אני עמי לדרכי את דמותך מ

, עם מבטך הבוגר טרם זמן, את טעם נשיקותיך 9119בדצמבר  99
המתוקות מדבש ואת חיבוק זרועותיך הקטנות, גוזלי שלי. זהו המטען 

כנו לעבור בשלום את הסיוט שאני נוטלת עמי לדרך, אולי ההשגחה תז
 הזה ותחזירך, אוצרי שלי, לזרועותינו. 

אם זה אכן יקרה, או אז אסביר לך הרבה דברים אשר עוד אינך מבינה 

ויש להניח שלעולם לא תביני אם תתחנכי בסביבה אחרת ובאווירה של 
 חירות. ילדונת קטנה שלי, ברצוני שתקראי מכתב זה כאשר, אם ירצה 
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היי בוגרת דייך ומסוגלת לבקר את מעשינו כלפייך. השם, תגדלי ות
משתוקקת אני בכל מאודי, ילדתי האהובה שלי, שלא תגני אותנו, 

שתאהבי את זיכרוננו ואת זיכרון כל האומה השנואה כל כך ואשר בה 
 שורשיך. 

גוזלי שלי, אני רוצה שלא תתביישי ולא תתכחשי למוצאך, אני רוצה 
כדוגמתו, מעטים בעולם כולו, והיית  שתדעי שאביך היה אדם שאין

יכולה רק להתגאות בו. כל חייו חי בהיטיבו עם הבריות ולמעשים טובים, 
הלוואי והאל יברך את כל דרכו באשר ילך וישמור עליו וייתן לו לזכות 

לקבלך בחזרה אל לבו. אוצרי לשי, את כל עולמו של אביך, שאיפתו 
ייסורים, לכן הייתי רוצה שתזכרי היחידה, הפיצוי היחיד על כל הסבל וה

 אותו לטובה אם הגורל לא יאיר לנו פנים.
זכרי לטובה ת הסבים והסבתות המכובדים ביותר, הדודים והדודות וכל 

המשפחה. שמרי את זיכרוננו כולנו ואנא, אל תאשימנו. ואשר לי, אמך, 
 מחלי לי, מחלי לי ילדתי היקרה שלי על שילדתיך, ברצוני היה להביאך

לעולם בקהילתך ולחיות את חייך שלך, ואם הדברים התגלגלו אחרת, 
אין זו באשמתנו; לכן אני מתחננת, גוזלי שלי היקר שלי, היחיד שלי, 

אנא אל תאשימנו. השתדלי להיות טובה כמו אביך ואבות אבותיך, ואהבי 
את ממלאי מקום הוריך ומשפחתם, אשר בוודאי יספרו לך עלינו. הייתי 

ריכי עד כמה הם מקריבים את עצמם למענך ותהיי להם רוצה שתע
לגאווה, כדי שלא תהיה להם סיבה להתחרט על העול אשר הם לקחו 

 על עצמם מרצונם. 
אדם זקוף קומה, למרות כל  ההייתעוד דבר הייתי רוצה שתדעי, שאמך 

ההשפלות שירדו עלינו מידם של אויבנו, ואם ייגזר עליה למות, היא 
י לגנות, בלי בכי, אלא תעלה על שפתיה חיוך של בוז כלפי תמות בל

 תלייניה.
מאמצת אני אותך אל לבי, נושקת בלהט ומברכת אותך בכל העצמה של 

 לב ואהבה של אם.
 אמך."

 
 

"מה אוכל לכתוב לילדתי היחידה היקרה בעולם? יש לפתוח את הלב 
. אני ולהביט בו כי שום עט לא מסוגל לתאר מה מתרחש בו ברגע זה

מאמין באמונה שלמה, למרות הכל, כי כולנו נתגבר ונחזיר את לבותינו 
 זה לזה.

 אביך."
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 "מכתבים אחרונים" למשפחה

 

מכתב המשקף את הרגשות הכנים והמפחידים ביותר את הכותבת מובע בצורה 

 תמציתית עד כאב.

 "אבי היקר!
 -לחיות, אבל מה לעשות אני נפרדת ממך לפני מותי. אנו מאוד רוצים 

כך פוחדת מהמוות, כי ילדים קטנים נזרקים לתוך -לא נותנים. אני כל
הקבר בעודם בחיים. אני נפרדת מכם לתמיד. אני מנשקת אותך חזק, 

 חזק.
 שלך יוטה."

 
 

-מכתב המרמז על השיטתיות שב"הוצאה להורג" ועל הלך הרוח בימים
לפרוק את עול המראות  רגעים האחרונים. מחד הרצון לספר, לשתף,

 הקשים ומאידך הרצון האנושי להגן על היקרים מפני תיאור הזוועות.
 

 "מוישקהלה שלי ולכל יקירי!
התרחשו אצלנו, כמו בכל  91.1.9119-אנחנו עכשיו אחרי שחיטה איומה. ב

נהרגו ומתו מוות  814איש.  914הערים האחרות, שחיטות המוניות. שרדו 

זרקו אותם כמו כלבים לתוך בתי שימוש. ילדים נורא בידי הרוצחים. 
חיים נזרקו לתוך בורות. לא אכתוב הרבה. אני חושבת שעוד יימצא אדם 

שיוכל למסור על סבלנו ועל מרחץ הדמים אצלנו. הצלחנו עדיין להינצל, 
אבל לכמה זמן? כל יום אנו מחכים למוות ובינתיים מתאבלים על 

מוישקלה, כבר איננה, זכר לא נשאר  קרובנו ועל יקירנו. המשפחה שלך,
מהם. אבל אני מקנאה בהם. אני אסיים. בלתי אפשרי לכתוב ולזעוק על 

ייסורינו. היו בריאים והדבר היחיד שאתם יכולים לעשותנו הוא לנקום 
ברוצחינו. טיפת נקמה בהם. אני מנשקת אתכם חזק, חזק. אני נפרדת 

 לפני מות כולנו.
 זלטקה."

 

ו של אח אל אחותו מתעד את חיסול הקהילה, מעביר את לפיד מכתב
 זיכרון המשפחה אל אחותו תוך דרישה לנקמה ברורה, נקמת דם גרמני.

 

 "אחותי היקרה והיחידה רבקה!

אין לי סבלנות ואין כבר כל רגש אנושי לכתוב, רק אני כותבת מתוך 
רוצה תקווה שאת, היחידה מכל המשפחה, תישארי בחיים, ולכן אני 

שתדעי מתי לקיים את ימי הזיכרון. התחמקתי היום מהמחנה זאסלאוו 
 ואני נמצא אצל גוי, כדי להשאיר בשבילך את המכתב הנוכחי. 
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לדאבוני אין מי שיחביא אותי, כי כל אחד מתיירא לחייו הוא. אני לא 
רוצה למסור פרטים, כי אין אדם שיוכל לתאר זאת. אם סופרי דברי 

את זה שעבר עלינו, אל תחשבי שזה ככה היה.  הימים יתארו פעם
המשורר הכי גדול, לא מוכשר לתאר אפילו החלק האלפי מן המציאות. 

אני בעצמי לא מוכשר לספר על הכל מה שקורה פה ביום אחד. אני 
 מוכרח לומר שזה היה איזה חלום בלהות, אבל לדאבוני זה הכל אמת.

, היחידי. לפני עשרה ימים ובכן עד היום נשאר לך מכל המשפחה רק אני
לקחו ממני את הנחמה היחידה שנשארה לי עוד. ביחד עם יתר יהודי 

המחנה לקחו אם את הינדה, שאול ומלך. נשארנו במחנה, מכל המחוז 
. ביקשתי ללכת עם כולם 91,444יהודים מתוך  14הסנוקאי סך הכל 

 ולהיפטר כבר מהחיים וקיבלתי מכות בעד בקשתי זאת. אמרו לנו
שישלחו אותנו לעבודה בקרקוב, אבל לפי השערתי, יחסלו גם אותנו 

אחרי שננקה את כל צריפי המחנה. לכן אני מנצל את ההזדמנות 
להשאיר עבורך את המכתב הזה. לחיות אין לי כבר כל רצון. אבל אתם, 

את וילדייך שתדעו לנקום את נקמת הדם היהודי הנקי הנשפך. עלייך 
הנשק והשנאה לעם הגרמני. אני פונה לכל חנך את ילדייך ברוח 

היהודים משם, אל תחפשו עסקים או התקדמות במשרות, רק קחו את 
הנשק ביד, רצחו את כל הבא תחת ידיכם )מהעם הגרמני(, אנשים, נשים 

וטף, כי ככה עשו איתנו. הסופר הגדול לא מוכשר לתאר את האכזריות 
רק לנקמה! לנקמה!  שעשו עם אחיכם. לפיכך עליכם להיות להוטים

נקמה! הינדה שלנו התחילה לרשום יומן, אבל אי אפשר היה להמשיך. 
היא השאירה מכתב בשבילך שאני מצרף בזה. ובכן, היי בריאה והתחזקי 

לחיות, כי אנו סבלנו את הצרות גם עבורכם. אני דורש בשלומך ומנשק 
רה אותך, ילדייך ובעלך. אבל תבכו הרבה. כשיבוא זמני אלך בזמ

 להתאחד עם בני משפחתי. 
יום הזיכרון של אבא, אמא ולושע: הם נורו בזאסלאוו יום אחרי יום 

 . 9119לפני הצהריים בשנת  94:94כיפור, ביום שלישי בשעה 
. שלום מת מיתה טבעית, בדלקת 91.94.19רחל נורתה בזאסלאוו ביום 

, יצאו 91.9.19ת ביום ימים, זאת אומר 94. היום, לפני 6.99.19ריאות ביום 
היהודים ועימם גם הינדה, שאול ומלך.  9,444מפה במשלוח האחרון יתר 

דולר. אני  91אני משאיר את המכתב אצל נוצרייה ואתם תתנו לה עבורו 
 מאחל לכם חיים ארוכים תוך בריאות ושמחה.

 אשר בן יצחק שוורץ."
 

 

–ל"אמא היהודיה" הכותב מתייחס במכתבו, רובו ככולו, לתכנים מהותיים 
בגדים, מזון... הנושאים נותרו אותם הנושאים אך לתוכם נוצק כאב עצום  -

 כאחד ותוכנם הפך למסמך מזעזע. רק בסוף המכתב מביע הנער  נפשי ופיזי
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את כאבו העצום, הבלתי נתפש ומשאיר את המכתב שטוף דמעות כסכין 
 בלב הקורא.

 מכתב כן, ופשוט ומלא תום עד כאב.

 
 היקרים!"הורי 

לו היו השמים נייר והעולם דיו, לא הייתי מסוגל לתאר לכם את סבלי 
 ואת כל שאני רואה סביבי.

המחנה שוכן בקרחת יער. כבר בבוקר השכם מוציאים אותנו לעבודה 
ביער. כפות הרגליים שלי שותתות דם, מפני שלקחו לי את הנעליים. 

אנחנו ישנים על  אנחנו עובדים כל היום, בלי לאכול כמעט, ובלילה
האדמה )גם את המעילים לקחו לנו(. כל לילה באים חיילים שיכורים 

ומכים אותנו במקלות עץ, וגופי כבר שחור מכתמי דם מתחת לעור 
ונראה כמו חתיכת עץ מפוחמת. לפעמים משליכים לנו כמה גזרים לא 

מבושלים, או סלק, וזאת בושה וחרפה: כאן הולכים מכות כדי לחטוף 
ה קטנה או איזה עלה קטן. שלשום ברחו שני נערים, לכן העמידו חתיכ

אותנו בשורה, וכל חמישי בשורה נורה למוות. אני לא הייתי החמישי, 
אבל אני יודע שלא אצא מכאן חי. אני נפרד מכם, אמא יקרה, אבא 

 יקר, אחי היקרים, ואני בוכה...
 חיים."

 

 "מכתבים אחרונים" המבקשים דאגה ל...

 

כותבות והנמענת הן אחיות. המכתב השני הגיע יום לאחר המכתב ה
 הראשון, והשלישי כעבור שלושה ימים מהאחות הבכירה מצ'נסטוחובה.
 מכתבים המבטאים השלמה עם הגורל הנורא והפרדה הקשה מנשוא.

 

 "הילדה היקרה,
אנו נמצאים בתחנת הרכבת. עובד רכבת אנושי מאפשר לי את שליחת 

. רצוני האחרון: השגיחי על ילדי ועל אמא. נענשנו בצורה השורות הבאות
אכזרית וסובלים קשות, אך אין יודעים אנו על מה. היי שלום. אין 

 באפשרותי להגיד: להתראות.
 מקרב לב, רגה."

 
 "יקיר)ת(י,

כעבור דקות ספורות נצא אל תחנת הרכבת וניסע אל הנצח. השגיחי על 
 הישאר, כי אנחנו עובדים, אבל בננו אמא. לבעלי ולי ניתנת האפשרות ל
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הקטן מוכרח ואין אנו רוצים להניח לו ללכת לבדו בדרכו האחרונה 

 ואנו הולכים יחד אל המוות.
 השלמנו עם גורלנו."

 
"במשך הלילה הלבינו שערותינו, התפללנו לאלוהים שיחסוך לכם דבר 

 כזה שעבר עלינו. זוהי ההודעה האחרונה מאיתנו..."
 

 

 5446וביץ, בת לאב יהודי ואם רוסייה, חיה בברלין. בשנת ליאנה ברק
באשמת חברות בקבוצת מחתרת. בבית הסוהר נולדה  (כנראה)נאסרה 

, נאסר גם (=רמוס). אבי התינוקת, פרידריך רהמר ("אירקה")ביתה ירנה 
הוא באותו זמן והוצא להורג. ליאנה כתבה אל מאה מבית הסוהר באופן 

 להורג.  סדיר, עד ליום הוצאתה
 

 מכתב רקע המסביר את המכתב האחרון...
 

"אמא'לה היחידה והאהובה שלי!הייתי רוצה ליפול על ברכיי לפנייך 

 ולבקש ממך לסלוח לי על הכאב הנורא שגרמתי לך. 
מכל חטאיי זה החמור מכל לאלוהים ואני מתפללת אליו כל יום שיסלח 

מה שאפשר. אתמול  לי על כך. את הקרבת הכל למעני ועשית כל
אמרתי שלום לרמוס לנצח. אני חושבת שאינני צריכה לומר שום דבר 

נוסף, מפני שאת בוודאי הרגשת מה התרחש בלבי בימים האחרונים 
האלה. הבטחתי לרמוס לעשות כל מה שאפשר כדי להעניק חיים לילדנו 

 אלכסנדר.-שאנו אוהבים עוד לפני שנולד ואם יהיה ילד לקרוא לו ארנו
צריך לטבול אותו בשם אלכסנדר בכנסייה הרוסית. אמא'לה, אני 

 מבקשת, אני מתחננת לפנייך, שתהיי חזקה ותחיי בשביל ילדי, אל תעזבי 
 

 
 

את ילדי. אהבי אותו כמו שאהבת אותי, ותהיה לך ממנו שמחה רבה 
יותר משהיתה לך ממני. בשם אלוהים וישו הנוצרי, שציווה על אהבת נצח 

שת ממך שתסלחי לי ושתתפללי למעני כמו שאני ושלום, אני מבק
מתפללת למענך בכל שעה. אמונתי באלוהים ובאהבתו הנצחית חזקה 

ואיתנה. אני משאירה את ילדי לרחמיהם של ורה וגברת יוג'יני, אינה 
וסרגיי. מסרי את ברכותיי לחבריי ובקשי מהם שלא ישכחו אותי. אנא 

ם ירשו זאת. נמצאת אצלי שלחי לי אחד מן האיקונות שלך, אולי ה
תמונת פספורט שלך; את יודעת, זו האחרונה שהצטלמת. יש בה נחמה 

רבה ומעין מקלט בשבילי. ועדיין אני מקווה שנשוב ונתראה. אני חושבת 
 עלייך, אני חולמת עלייך, אני אוהבת אותך עד שיגעון. 
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י אמא'לה, יקרה שלי, אני יודעת שאת אוהבת אותי ושאת סולחת לי. אנ

מאמה )=חתלתולה(. -מחבקת אותך ומנשקת אותך אלף פעמים קושקה
 לאנושקה." –שלך תמיד 

 
 

 .9119באוגוסט  1"אמא'לה היקרה והאהובה שלי!                   
זהו הסוף. היום, עם חשכה, ליאנקה שלך שוב לא תהיה בחיים. נחמתי 

ה ותקוותי היא אירקה הקטנה אשר, תודה לאל, אין לה מושג ממ
שמתרחשב סביבה. אמא'לה, את היית לי האמא הכי טובה בעולם. את 

עשית בשבילי כל מה שאפשר לעשות. סלחי לי על מותי, סלחי לי על כל 
פגיעה שפגעתי בך, על כל מילה מרגיזה; אני מבקשת ממך, אני 

מתחננת לפנייך, הביאי את פועלך כאם לשיא והיי חזקה!!! עליך 
לייך לחיות בשביל אירקה הקטנה שלי השוכבת להישאר בריאה ובחיים, ע

 בעריסתה, יתומה לגמרי. 
הגני עליה, דאגי לה, חיי למענה. כבעלת חוב שלך אני הולכת אל מותי 

מתוך ביטחון מלא שיקירתי נמצאת בידיים טובות. את חייבת למלא את 
בקשתה האחרונה של ילדתך ההולכת למות. גדלי את אירקה להיות 

יקחית, מלאת מרץ, אלצי אותה ללמוד הרבה ככל האפשר. למדי אישה פ
אותה להאמין אמונה איתנה באלוהים ובאהבתו הנצחית, בחסדו 

 ובצדקתו.
-עליה לאהוב ולכבד את זכר הוריה. הטבילי אותה בכנסייה היוונית

אורתודוכסית. שמרי עבורה את תלתל שערי ואת תמונתי, את המכתבים 
אישיים. חלקי את בגדי בין ורה וגרדה, מסרי את מרמוס, ספריי וחפצי ה

ברכותיי ונשיקות ממני לגברת רהמוס. בקשי ממנה לשמור על עצמה 
למען אירקה, זו היתה גם בקשתו של בנה, כפי שהיא יכולה לקרוא 

במכתבו האחרון אליי. לדוד מיליה, אינה סנסקה, ורה, דודה ג'ני ולכל 
שידאגו לאירקה, אם תזדקק לכך.  ידידי כולם מסרי את ברכותיי ובקשי

אני מאמינה באלוהים ובחיי נצח ואנו נשוב ונתראה. בעולם הבא אתפלל 
בשבילך ובשביל אירוטשקה ואשמור עליכם. אני שקטה ושולטת בעצמי 

 ואיני מפחדת מן המוות. כל החפצים השייכים לי על פי צוואתו של הני 
 

 
 

תטפלי בהם. יותר מזה, ברקוביץ אני מורישה לאירה בצירוף בקשה שאת 
וגם את גברת רהמר וד"ר דימיטרי יבסייקו למקרה  –אני ממנה אותך 

להיות אופוטרופוס לאירה. החודשים האחרונים,  –שמשהו יקרה לך 
ובמיוחד התקופה שלאחר פרידתי מאירה, היו קשים מנשוא בשבילי ומצד 

טה לי אחד אני שמחה עכשיו שייסורים אלה יסתיימו במהרה. אלוהים נ
חסד רב. הוא נתן לי להתנסות בכל מה שאשה יכולה להתנסות בו: הוא 

 אם, וזה הדבר היפה  –אם גם לא לזמן רב  –נתן לי ילד. לפחות הייתי 
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ביותר עלי אדמות. ושוב אמא'לה, היי חזקה, היי אמיצה, אהבי את בתך 

וחיי בשביל אירקה, עכשיו אכוון את מחשבותיי ואת חושיי אל אלוהים 
אתכונן לפגישתי עם ישו, תוך ביטחון באהבתו וברחמיו. אני עושה את ו

סימן הצלב הקדוש עלייך ועל אירה. קחי א אירה לביתך לאחר שתעבור 
סכנת הפצצות מן האוויר, כך שיהיו לה בית וילדות יפים כמו אלה שלי. 

אני מחבקת ומנשקת את אירקה שלי ואת ידיה ורגליה הקטנות 
שקת ומחבקת ומברכת אותך בפעם האחרונה; אני והמתוקות. אני מנ

 מנשקת את ידייך ומקבלת את ברכתך. שלך השלווה והאומללה.
 לאנקה."

 

דאגה אנושית הביע שמואל זיגלבוים, חבר הוועד הלאומי הפולני בלונדון 
מטעם ה"בונד". משהבין שהוא לא יכול לסייע בהפסקת השמדת חלק 

במאי  56-ת בפרט, קרי היהודים, התאבד במהחברה האנושית בכלל והפולני
 . לפני מותו כתב מכתב מחאה הדורש לעשות מעשה!5441

 

 .9119במאי  99"                                                     

 לכבוד 
 אדון נשיא הרפובליקה הפולנית

 ולאדיסלאב ראצ'קביץ'
 ראש הממשלה

 הגנרל ולאדיסלאב שיקורסקי
 

 א, אדוני הנשי
 אדוני ראש הממשלה,

 
אני מרשה לעצמי להפנות לאדונים את דברי האחרונים, ובאמצעותכם 

אל הממשלה הפולנית ולציבור הפולני, לממשלות ולעמים של בעלות 
 הברית, למצפון העולם:

מן הידיעות האחרונות שהגיעו מפולין נובע ללא צל של ספק, 
את שרידי היהודים שהגרמנים רוצחים עתה באכזריות בלתי מרוסנת 

בפולין. מאחורי חומות הגטאות מתחוללת עתה המערכה האחרונה של 
 הטרגדיה, שאין לה תקדים בהיסטוריה.

האחריות לפשע של רציחת הלאומיות היהודית בפולין מוטלת בראש 
ובראשונה על המבצעים עצמם, אך בעקיפין רובצת היא גם על האנושות 

לותיהן, אשר לא נקטו עד היום בשום כולה, על עמי בעלות הברית וממש
מעשה ממשי בכדי לבלום פשע זה. על ידי התבוננות פסיבית ברצח 

הם נעשו שותפים  –ילדים, נשים וגברים מעונים  –מיליונים חסרי מגן 
 לאחריות.
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עלי לקבוע שאף על פי שהממשלה הפולנית תרמה במידה רבה 

יא לא עשתה מעשה להתעוררות דעת הקהל בעולם, הרי לא עשתה די. ה
 בלתי שיגרתי, שיהא הולם את ממדי הטרגדיה המתחוללת בפולין. 

יהודים שגורשו  144,444-מיליון יהודים פולנים ומכ 9.1-מתוך קרוב ל
לפולין מארצות אחרות, חיו עדיין באפריל ש"ז על פי הנתונים הרשמיים 

בלבד. והרצח  944,444-של ה"בונד" שהועברו על ידי נציגות הממשלה, כ
 נמשך. 

אינני יכול לחיות ולשתוק, שעה שהולכים ונרצחים שרידי יהודי פולין, 
שאני נציגם. חברי בגטו וורשה נפלו עם נשק ביד בקרב הגבורה האחרון. 

לא זכיתי ליפול כמוהם, יחד עמם, אך אני שייך אליהם, לקבר 
 ההמונים.

 יום. אני יודע, כי אין ערך רב לחיי אדם בייחוד ה
אך לאחר שלא עלה בידי להשיג את הדבר בחיי, אוי במותי אתרום 

להתנערות מהפסיביות של אלה, אשר יכולים וחייבים לפעול, בכדי שעוד 
עתה, אולי ברגע האחרון, יוכלו להציל מהשמדה בלתי נמנעת את קומץ 

 היהודים הפולנים החיים עדיין.
ר אני אותם לו. אני כמה, חיי שייכים לעם היהודי בפולין, ועל כן מוס

שהשריד הנותר ממיליוני יהודי פולין יזכה יחד עם המוני פולין לשחרור, 
שיינתן לו לנשום בפולין ובעולם של חירות וצדק סוציאליסטי, כגמול 

בעד הייסורים והעינויים הבלתי אנושיים. ואני מאמין, שפולין כזאת 
אש הממשלה יפנו את תקום ועולם כזה בוא יבוא. מובטחני שהנשיא ור

דברי אלה לכל אלה שאליהם מכוונים, והממשלה הפולנית תפתח מיד 
בפעולה בתחום הדיפלומטי וההסברתי, בכדי להציל את השריד החי של 

 יהודי פולין מהשמדה.
 

 אני נפרד בברכה,
 מכולם ומכל שהיה יקר לי ואהבתי.

 ש' זיגלבוים."   
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 "מכתבים אחרונים"

 מודדותהמתעדים הת
 

להתמודדות כמו גם להתנגדות, פנים רבות ב"מכתבים האחרונים" שמובאים 
בפרק זה ניתן ביטוי לסוגי התמודדות והתנגדות שונים מתוך תפישת 

 -העולם המובעת בשירו של חיים גורי 

 התנגד מי שהבריח כיכר לחם.
 התנגד מי שלימד בחשאי.

 אשליות. התנגד מי שכתב והפיץ עלון מחתרת שהזהיר וקרע
 התנגד מי שהגניב ספר תורה.

 התנגד מי שזייף תעודות "אריות" שהעניקו חיים.
 התנגד מי שהבריח נרדפים מארץ לארץ.
 התנגד מי שכתב את הקורות וטמן בחול.
 התנגד מי שהושיט עזרה לראוי לה ממנו.
 התנגד מי שאמר מילים שקירבו את קצו.

 התנגד מי שקם בידיים ריקות על הוריו.
 תנגד מי שקישר בין הנצורים והבריח הוראות ומספר כלי נשק.ה

 התנגד מי ששרד.
 התנגד מי שלחם עם נשק ביד ברחובה של עיר, בהרים וביער.

 התנגד מי שהתקומם במחנות המוות.
 התנגד מי שמרד בגטאות, בין קירות נופלים,

 במרד הנואש ביותר שידע האדם המורד מעודו.

 
 

ו בעלי התעוזה, העמידה וההתמודדות לאורך כל חברי תנועות הנוער הי
הדרך ובכל הגטאות. הם הובילו את המרידות וקראו להתנגדות. חברי 

תנועות הנוער הציבו את האידיאל, את החברה מעל לאינדיבידואל וביטוי 
לכך מובע גם במכתב זה. כמעט ואין ביטוי לתחושות אישיות. התיעוד 

 הקבוצה. מות חברי-הוא תיעוד של ועל חיי
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מכתבו של מרדכי טננבוים מביא לידי ביטוי "מכתב אחרון" של תנועות 

 הנוער... הוא מביע הערכה לפועלן וכאב מרומז על הכחדתן.
 

"בפעם האחרונה יצאה טמה לוורשה ועמה כסף וידיעות שרצינו להעביר 

עבר הכל בשלום. בוורשה התחיל אז הפרק האחרון  –ללונדון. כתמיד 
נכנסה לגטו.  –של ההתגוננות. למרות הכל  –חיסול והראשון של ה

באותו היום נפלו כל חברי הקיבוצים מטרשניאקוב ודיזיאלנה, נפלו 
 יצחק, לאה, צביה.

 נפלו היתר. –במקומות אחרים 
לאחר מסירות נפש גדולה כזאת, מאמצים כה רבים והישגים כה  –זהו 

וער הציוניות במרכז היהדות סופה של תנועת ה"לחוץ" ותנועות נ –יפים 
 פולין. –העולמית 

 תשפוט ההיסטוריה. –אם מוכרח היה כך להיות 
 אינני יודע באם ומתי יגיע אליכם, חברים הכתב הזה.

רציתי בשורות אלה להקים מצבת זיכרון דלה לאלה שהלכו, שאינם כבר, 
 שיקרו לי מכל.

להתכונן במשך חברים, כבוד גדול הוא לתנועה להוציא אנשים כמותם. 
 ההיה כבר דבר כזה? אל תשכחו אותם!" –חדשים למוות יפה 

 
 

כתב מרדכי אנילביץ', מפקד מרד גטו ורשה, את המכתב  5441באפריל 
צוקרמן. מכתב זה מרכז את מהות הרעיונות  (אנטק)האחרון לסגנו יצחק 

ההירואים אותם טיפחו באופן קיצוני צעירי תנועות הנוער. הם האמינו כי 
 אם למות, למות עם הנשק ביד תוך שמירה על הכבוד היהודי.

 

"מה שעבר עלינו לא ניתן לתאר במילים. נפל דבר שהוא למעלה 

מחלומותינו הנועזים ביותר. הגרמנים ברחו פעמיים מן הגטו. פלוגה 
שעות. המוקש  6-למעלה מ –דקה והשנייה  14אחת שלנו החזיקה מעמד 

צץ. כמה פלוגות שלנו התקיפו את שהוטמן בשטח המברשתנים התפו
הגרמנים אשר נמלטו. אבדותינו בכח אדם מעטות ביותר. אף זה הישג. 

נפל י' )יחיאל(. נפל כחייל גיבור על יד מכונת הירייה. אני מרגיש 
 שמתרחשים דברים גדולים והדבר אותו העזנו לבצע ערכו רב ועצום...

יוצאות לשטח שלוש  החל מהיום אנו עוברים לשיטה פרטיזנית. הלילה
 פלוגות קרב, ולהן שני תפקידים: סיור והשגת נשק.
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נשק קצר אין לו בשבילנו כל ערך. בנשק זה משתמשים אנו לעיתים 

 נדירות. נחוצים לנו בדחיפות: רימונים, רובים, מכונות ירייה וחומר נפץ.
השאר ייספו במוקדם או במאוחר. גורלם נחרץ. כמעט בכל מקומות 

 בוא, בהם מסתתרים אלפים, אי אפשר להדליק נר מחוסר אוויר.המח
באמצעות המשדר שלנו שמענו שידור נפלא של תחנת השידור "שוויט" על 

 הלחימה שלנו.
העובדה שזוכרים אותנו מעבר לחומות הגטו מעודדת אותנו במאבקנו. 

היה שלום יקירי! אולי עוד נתראה! חלום חיי קם והיה. ההגנה העצמית 
ו הפכה לעובדה. ההתנגדות היהודית המזוינת והנקמה הפכו בגט

למעשה. הייתי עד ללחימה מופלאה ומלאת גבורה של הלוחמים 
 היהודים.

 
 מ' אנילביץ'

 ."9119באפריל  99גטו, 

 

 
 

מכתב האזעקה על רצח יהודי פולין ועל הגורל הצפוי לשארית הפליטה 
במרד גטו  5441וסט באוג) 5441ידי מרדכי טננבוים באפריל -נכתב על

מכתבו אינו אישי אלא מאופיין באידאליזם השכיח  (ביאליסטוק התאבד
 בקרב חברי תנועות הנוער.

 (שדרשו אקטיביות, נקמה, כבוד עד המוות...)

 
טרף חדש  –משמעו אלפי קורבנות חדשים, כל יום חולף  –"כל יום 

 למחנות העינויים והמוות.
 הצילו! 

S.O.S!    S.O.S!  
אין ידיכם משגת להציל את אחרוני העדים לטרגדיה הנוראה ביותר  ואם

הרינו משביעים אתכם: בדמם השפוך של ילדינו;  –בתולדות האדם 
 ניקמו את נקמתנו! –באמהותינו המעונות; בקדושינו המחוללים 

 ארור הקורא לרחמים!
 מברכים אותך!" –נקמה, ההולכים למוות 
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 9119ביולי  91בנדין,                               "                  

 לוואניה, מנדל, זאב ולכל החברים באשר הם שם,
 

 חברים יקרים,
לאחר ציפייה ממושכת קיבלנו רק היום, בשמחה עצומה, את השליח ואת 

המכתב שלכם. לצערנו איחר השליח שלכם במקצת לבוא. שנים חלמנו 
 חיינו ומלחמתנו. למצוא הזדמנות כדי לספר לכם על

במשך השנה ומחצית השנה של המלחמה הקימונו מפעל הכשרה עצום, 
ומלבד זה תנועות נוער חזקות ויפות הרבה יותר מבימים כתיקונם. אך 

לפני שנה וחצי הופסקה, לדאבוננו, כל פעולה תקינה. לאחר התקופה של 
ארגון הגטאות התחילה פעולת ההשמדה השיטתית. ההתחלה נעשתה 

ורטה, במחוז לודז' ופוזנן. שמונים אלף יהודים בערך הורעלו שם בגז בו
בלשון רשמית קוראים לכך "אויסזידלונג". בלודז' גופא נשאר קיבוץ  –

יהודי קטן סגור ומסוגר, המונה כארבעים אלף יהודים הגווע וכלה בלי 
ספק מרעב ובשחפת. ברגע זה אין בידינו שום ידיעה משם. מקום 

 חלמנו. ההשמדה נקרא
לאחר כך באה השמדתה של יהדות ליטא ביריות בפונר, בווילנה, בקובנה 

ובשוולי ביחד נשארו כעשרים אלף יהודים. מזה חודשים אחרים אין לנו 
גם משם שום ידיעה, נראה כי הם "יודענריין". עשינו הכנות להגנה, 

גוברנמן( -אולם לצערנו ללא הצלחה. בשטח המכונה "גוברנמנט" )גנרל
ורשה, לובלין, צ'נסטוחובה, קרקוב והסביבה אין עוד יהודים. השמדתם  –

בוצעה באמצעות גזים בטריבלינקה ליד מליניקיה. זה הוא מקום השמדה 
מפורסם. לא רק בשביל יהודי פולין, אלא גם ליהודים מהולנד, בלגיה 

 וכו'.
 הפרק היפה שבמלחמתנו היה בוורשה. את ההגנה ארגנו צביה )לובטקין(

ויוסף )קפלן( עם הילדים )הכוונה להסתדרויות נוער ציוניות שונות(, 
 –קרבות איומים נערכו בגטו. לדאבוננו נפלו רק כמה מאות מן האויב 

שמונה מאות. התוצאה היתה: כל היהודים הושמדו והגטו נהרס לבלי 
 השאיר שריד.

ת בשטח ה"גוברנמנט" אינו קיים עוד יישוב יהודי, מלבד שלושה מחנו
המונים עד שלושים אלף  –טרווניקי, פוניאטובה, ופרוקוצ'ים  –כפייה 

 איש. בעוד שבועות אחדים לא תישאר גם מהם נפש חיה.
בוורשה שרדו בין הגווים באורח בלתי לגלי, בצד הארי, אלפים אחדים 

של יהודים, וביניהם צביה )לובטקין(, יצחק צוקרמן, גאלאר )אליעזר( 
י )מאיר יערי, מראשי הקיבוץ הארצי של "השומר הצעיר"( ממשפחת יער

 לא נשאר איש. טוסיה )אלטמן(, חנצ'ה )פלוטניצקה(, לאה פרלשטיין, 
יוסף קפלן, מרדכי אנילביץ' ומאות מאנשיו אינם בחיים עוד. ממשפחת 

רייס )פועלי ציון צ.ס( נשארו רק סאק )יוסף(, גראיאק )שלום(, לוין 
מאק )קפלן( נשארו רק בלוך )אליעזר ליפא(, )לייזר(. ממשפחת סא

אשר במחנה העבודה וקירשנבלום )מנחם(, ממשפחת אלתר )ויקטור( 
 נשארו רק בודדים.
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 אוקראינה ופוליסיה הן יודענריין.
בביאליסטוק שרדו עוד, בתנאים טובים יותר לערך עשרים אלף יהודים. 

 מחוז לובלין הושמד כליל בבלז'ץ ובסוביבור. 
היהודי האחרון, שהיה נתון עד עתה בתנאים טובים באופן יחסי,  היישוב

הוא שלזיה העילית המזרחית. לפני שלושה שבועות גורשו שבעת אלפים 
יהודים. משמידים אותם באושוויץ. משמידים אותם ביריות ובשריפה. 

במשך השבועות הקרובים יהיו מחוזותינו ללא יהודים. בשעה שתקבלו את 
עוד איש מאיתנו בחיים. על סמך כל ההדרכיות  מכתבנו לא יהיה

)דרכונים( אשר השגנו דרך שוויץ, נעצרו )למחנה מעצר לנתיני חוץ 
לארץ( רק אנשים אחדים. ביניהם אף אחד מאיתנו. כיום עושים 

השלטונות קשיים גדולים ואין שמים יותר אנשים במחנה מעצר. מכל 
יום כל ידיעה. להפך, אלה שנשלחו במשלוח האחרון, לא קיבלנו עד ה

אנו יודעים היום בוודאות שהמשלוח הובא לאושוויץ. אינטרבנציה מידית 
אצל ממשלת החסות הוא הכרח דחוף ביותר. אין אני שולחת את החומר 

המבוקש, מפני שאתה יכול לקבל את התמונות ואת כל הנתונים מנתן 
 )שוואלב( ומזליב )ד"ר אברהם זילברעשיין(.

תבתי עליהם, ביקרתי אני בעצמי והייתי עדת ראייה לכל בכל המחוזות כ
פעולות ההשמדה. כאן נמצא עדיין הרשל )שפרינגאר(, אולם אל תכתבו 

 לפי כתובתו, מפני שהו אבריב עם שלטונוביץ )השלטונות(. 
גם אני עצמי אינני חיה עמו בשלום גמור. אנו מחפשים דרך להונגריה 

 האפשר.ומבקשים מכם לעזור לנו בכך ככל 
עשו ככל שתוכלו. אני מסופקת אם תוכלו לעזור לנו בעוד מועד, כי 

אנו עומדים בפני ימינו האחרונים. כל תנועות הנוער אינן מונות עוד 
כיום ביחד אלא מאות אחדות, ובכלל זה חברי הקיבוץ שלנו וקיבוץ 

 קיבוצים בלתי רשמיים. –הילדים 
לא תתגשמנה, לדאבון תקוותינו להיפגש עם מולדת )ארץ ישראל( 

 לבנו. 
דרישת שלום לבבית לטבן )יצחק טבנקין(, אליעזר )גראביצקי(, בנדרסקי 

)פ. בנדורי(, יערי )מאיר(, קולודני )משה קול(, גולדשטיין )יצחק(, 
 לבון( ולכל הקרובים. –פנחס )לוביאניקר 

אנו כותבים מכתב זה מתוך חיפזון רב, כי שעתו של השליח דחוקה 
אוד. אין לנו עוד כוח וסבלנות לכתוב אליכם הכל, מה שדרוש ביותר מ

 ומה שהיה רצוי לנו.
 אנו מברכים אתכם מקרב לב.

 פרומקה )פלוטינצקה(
 הרשל )שפרינגר(

 צבי )בראנדאס(
 קוז'וך )ישראל(

 שלמה ל' )לארנאר("
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מכתב זה הינו חלק מצוואה של האמנית. האמנית ממחישה התמודדות 

התמודדות רוחנית. היא ראתה בתיעוד מהותי למען העתיד  -ארוכת זמן 
 ופעלה תוך סיכון נפש רב. 

 

"בעומדי על הגבול בין חיים ומוות, בטוחה שלא אחיה עוד, ברצוני 

 להיפרד מידידי ומעבודתי.
שנות עבודה. אספתי, קרעתי ושוב עבדתי על הכנות לתערוכות של  94

של הילד היהודי". כעת אני  תמונותי, ובמיוחד לתערוכה "פורטרטים
מצילה, בהתאם לאפשרויות, כמה שניתן וכמה שמתאים למקום. את 

הכל אני משאירה בהפקר, ליד הגורל, עשרות עבודות שמן, פורטרטים 
 של סופרים יהודים, רישומים ועוד.

אינני מבקשת שבחים, אני רוצה רק שיישאר זכר אחרי ואחרי בתי הקטנה, 
  - - -ית ליכטנשטיין הילדה המוכשרת מרגל

את עבודתי אני תורמת למוזיאון היהודי, שיוקם בעתיד כדי לשקם את 
, ועד לאסון הנורא 9191חיי האמנות היהודית לפני המלחמה, עד לשנת 

 של הקיבוץ היהודי בפולין.
אינני מסוגלת למסור פרטים על גורלנו המר, על הטרגדיה הגדולה של 

י, סופרים יהודים. אני מבקשת מהאנשים, עמנו, אני משאירה זאת לעמית

מהחברה, שימצאו את עבודותיי, שיידעו שהייתי חייבת לגזור סביב צורת 
 התמונה כדי להתאים אותה לתנאים הקיימים.

כעת אני רגועה. אני צריכה למות אבל את המוטל עלי עשיתי. אני 
יה שלום עם מנסה לשמר זכר של עבודותיי. היו שלום, חברי וידידי, הי

 יהודי, אל תאפשרו שחורבן כזה יחזור על עצמו.
 געלע סקשטיין."

 

בצד הארי של )שבוע לאחר כתיבת המכתב חשף הגיסטפו את המחבוא 
בו הסתתרו כשלושים איש, רובם מקרב חוגי האינטליגנציה, ביניהם  (וורשה

 בני הזוג רינגלבלום. הם נורו בין חורבות הגטו.
ערכית תוך תמיכה והערכה -דות רוחניתמכתב זה מתעד התמוד

 להתמודדות הפיזית.
 

 "ידידים יקרים, 

מיהודי פולין כבר הושמדו בייסורי אימים  11%בעת שאנו כותבים לכם 
בתאי הגזים, באתרי העינויים של טריבלינקה, סוביבור, חלמנו, אושוויץ, 

וותר או שנרצחו ב"מבצעי חיסול" באין ספור גטאות ומחנות... ייתכן שי
עוד קומץ יהודים השוהים באורח בלתי לגלי ב"חלקים האריים", באימת 

מוות בלתי פוסקת, או הנודדים כחיות נרדפות ביערות. ספק אם נשרוד 
 אנחנו העוסקים בצרכי הציבור, הפועלים במחתרת הכפולה. לכן אנו 
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מבקשים לדווח לכם במילים קצרות אודות הפעילות המקשרת אותנו 
 ...עמכם במיוחד

הוקם הארכיון המחתרתי היהודי המרכזי, שהוכתר בשם התמים "עונג 
שבת". את הארכיון הקים וניהל ד"ר עמנואל רינגלבלום, בשיתופם של.. 

הרב ש' הוברבנד... ואחרים. הארכיון אסף תעודות ומסמכים העוסקים 
בנתיב הייסורים של היהודים בפולין. מרבית המסמכים שהועברו לחוץ 

רם בארכיון שלנו. בעזרת הידיעות המדוייקות על גדול לארץ מקו
הפשעים שבהיסטוריה, הזעקנו את העולם. אנו מוסיפים לנהל את פעולת 

הארכיב מבלי לשים לב לתנאים מעוררי האימה, אנו מוסיפים לאוסף 
זיכרונות ומסמכים אודות ענותם, מאבקם, תנאי קיומם והישרדותם של 

 יהודי פולין...
אחרוני העסקנים, כל עוד נותרה הנשמה באפם, נשארו  דעו לכם כי

נאמנים לאידיאלים של תרבותנו ועד מותם נשאו בידם את דגל 
 התרבות והמאבק בברבריות.

כאשר החלה תקופת הגירושים והשילוחים, את מקום רעיון העזרה 
העצמית תפס רעיון המאבק, שבראשו התייצב הנוער שלנו עטור הגבורה, 

כל זרמיו... התחילה בפולין תקופה האפופיאה המופלאה של המאבק על 
 עם נשק ביד. 

ההגנה עטורת הגבורה של גטו וורשה, הקרב נאדר העוז בגטו 
ביאליסטוק, הריסת אתרי העינויים בטרבלינקה וסוביבור. הקרבות 

 בטרנוב, בנדין, צ'נסטוחובה ומקומות אחרים. 
ים להלחם עם נשק ביד, יודעים אלה הוכיחו לעולם כי היהודים יודע

 למות בכבוד בקרב עם אויב הדמים של העם היהודי והאנושות כולה.
אנו בספק באם תהיה לנו ההזדמנות להתראות עמכם. תמסרו דרישת 

שלום חמה לכל עסקני התרבות היהודית, סופרים, עיתונאים, מוזיקאים, 
וחמי הגאולה אמנים פלסטיים. כל בוני התרבות היהודית המודרנית ול

 הלאומית וגאולת האדם.
 ד"ר א' ברמן, ד"ר ע' רינגלבלום.

 ."9.9.9111וורשה 
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 "מכתבים אחרונים"

 מתוך ולמען אמונה שלמה

 

 
מביאה לידי ביטוי את עצמת האמונה הבלתי צוואתו של יוסל רקובר 

 עי השואה...למרות ובגלל אירו -–מעורערת של חלק מהיהודים באלוהים 
 אתה בראת"

 אתה יצרת

 אתה נפחת נשמה בי 
 ואתה משמרה בקרבי

 ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה לעתיד לבוא..."
 "ריבון העולמים,

 נמלטתי לכאן כדי שאוכל לעובדך באין מפריע,
 לקיים את מצוותיך ולקדש את שמך,

 אך הרבה אתה עושה כדי שאעזוב את דתי.
 ברם, אם עולה על לבך

 ני מן הדרך, מודיע אני לך,רידסיונותיך אלה להוייעלה בידך בנ כי
 י כי לא יעלה בידך כלל וכלל.יי אבותהי ואלוהאלו

 יכול אתה לדכאני,
 יכול אתה לקחת מעימי את היקר לי והטוב ביותר בעולם,

 אני תמיד אאמין בך. -יכול אתה לייסרני עד מוות 
 תדע נאמנה שעל כורחם של יושבי שמים,

 די אני, ויהודי אהיה!יהו

 

 

מכתבים אישיים לאם, לילדים ולבת הזוג שנכתבו זמן קצר לפני שהכותב 
 לווסטרבוק ומשם נשלח לסוביבור. 5441באוגוסט  53-נשלח ב

במכתבים אלו הכותב מביע אמונה שלמה וללא עוררין. אמונה זו מחזקת 
בני אותו והוא מנסה גם ב"מכתבים האחרונים" לתת את אותה עצמה ל

 משפחתו.
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 9119באוגוסט  91"                                                   

 אשתי היקרה,
אני עומד לנסוע באמון מלא. אני מקווה להיות בהקדם בחזרה כי 

המאבק הולך לקראת הסוף. בלבד שנשאר חזקים באופן רוחני, אני 
 ם.למענך ולמען הילדים, ואת למעני ולמען הילדי

טובו של האל כך רצה, אני מקבל את רצונו באמונה שלוה. חושב על 

הטוב הרב שהוא העניק לנו, חושב עלייך ועל הילדים, על הורי ועל 
ועל החוג הרחב  - - -הורייך, על האהבה לה זכיתי מצד אחים ואחיות 

אם תחשבי על כל אלה הרי את חייבת  - - -של ידידינו האמיתיים 
דה למי שהוכיח לנו כל כך הרבה טובות, והוא בוודאי להיות אסירת תו

ימשיך להבטיח לנו את הטוב. אל תשכחי זאת. אני בוטח ב"לישועתך 
 קיוויתי ה'".

 אישך."
 

 "ילדים יקרים,
אתם מרגישים נורא מאוד שאני צריך לנסוע אבל אני יודע שאתם 

תצפו מבינים שזה רצון הבורא ועל כן אסור לנו להתלונן. היו חזקים ו
שבכל יעבור ויסתדר. תשתדלו בכל לעשות כמיטב יכולתכם. היו טובים 

 לאמא, סבתא ולידידנו. ה' יברכם, "יברכך ה' וישמרך".
 אביכם."

 
 "אמא היקרה,

למדתי ממך לקבל את רצון ה' ולכן אני נוסע בשלוה. תחשבי גם את 
 כך, כך שנתראה בריאים. אני יודע כמה את דואגת לאשתי ולילדים.

 ד שאחזור, אני והאחרים, נשיקה מאוהבך.ע
 אלי."

 
 

בראשית המלחמה עלה בידי ההורים האמידים לשחד את המשטרה 
המקומית ולהינצל. בגבור הסכנה חשו ההורים כי כספם לא יגן עוד עליהם 

ועל ילדיהם... לכן מסרו ההורים את הילדים לנוצריה תמורת סכום הגון 
מפעם לפעם ירדו ההורים בהחבא, של כסף, ונמלטו להרי הקרפטים. 

 באישון ליל, לראות את שלושת ילדיהם. 
באחד הביקורים האחרונים של ההורים, ביקשו לכתוב צוואה לילדיהם 

המסתתרים. משלא מצאו נייר, כתבו על דף שתלשו ממחברת ציור, עליו 
הם שיבצו ההורים את דברי הצוואה, יציירו הילדים מטוס וחזיר... בינ

 כתובה ביידיש.ה
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 "ב"ה

 צוואה                         
 ילדיי האהובים, היקרים ללבי,

בני היקר יהושע ובני היקר אברהם דב ובתי חנה רחל תח"י נ"י כולם עד 
 מאה ועשרים שנה בשיבה טובה.

מאחר שהסכנה כל כך גדולה אינני יודע אם אלוהים יראה לנו ניסים 
א הייתי ראוי אפילו לנס אחד מכל אותם כאלה שהראה לנו עד היום של

ניסים שעשה לנו עד היום ואשר בעבורם לא היללתי אותו די מבקש אני 
מאלוהים שימחל לי על שמסרתי אתכם בידי נוצרים להיחבא עד יעבור 

 זעם.
ילדיי האהובים השתדלו להיות יהודים דתיים ישרים ובתי חנה רחל 

להיות ילדה יהודייה תשגיחו זה היקרה שתהיה בת יהודייה כמו שצריכה 
 על זה שתתנהגו כיהודים.

 אני מאחל לכם כל טוב!
 אביכם ואמכם.

 מאיר הכהן פריעדמן ואמכם פייגא תחי'.
  – , עליו ציורי המטוס והחזיר6עמוד                         

הוא הראה לנו ניסים -ברוך-ילדי האהובים צריכים אתם לדעת שהקדוש

-ולנו היינו כבר פעמים רבות בידי הרשעים והקדושגדולים ביותר. כ
 הוא הצלנו מהרוצחים בדרך נס.-ברוך

עכשיו, ילדים אהובים, מאחר שכך המצב צריכים אנו להלל את שמו 
 הגדול על הניסים ועל הנפלאות שעשה עמנו ושעוד יעשה עמנו. 

חלילה לכם מלשכוח את אלוהים אף פעם, עליכם להודות תמיד 
הוא עושה -ברוך-מה שהוא עושה ולהאמין שכל מה שהקדושלאלוהים על 

 הוא לטובה.
 אביכם ואמכם המסורים מאיר הכהן פירעדמן עם זוגתו פייגא תחי.

 
 אבא ואמא שעדיין מקווים לגדל אתכם כיהודים.

 
 מאיר הכהן פריעדמן עם זוגתו פייגא תחי"
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 פרידה

 

הוא ברור ומוחשי. מילים אחרונות לפרידה. רגע המוות הולך ומתקרב. 
 מילים מחבקות, מילים מבקשות, מילים דומעות...

 

 .9119"                                               בלגיה, ספטמבר 

 ג'ילברט יקירי,
כשתקבל את המכתב הזה, שוב לא אהיה. זה טרגי אך זה נכון. יודע אני 

ה, תסבלו סבל איום, אך אני אלך מפה כי ביום קוראכם את המכתב הז
ומחשבותיי האחרונות מופנות כולן אליכם. לבי שותת דם בשעה שאני 

חושב על מה שהורי כבר סבלו בגללי, ומה גדול יהיה סבלם כאשר יקראו 
מכתב זה. תמצאו במכתב זה ביטוי אחרון שלי לאהבתי אליכם, ולכל 

הם במצב בריאותי טוב משפחתי. מותי יהיה קל עלי יותר אם אדע כי 
 ומוגנים מפני העוני.

אינני רוצה להאריך בעינוי זה, ודעו כי רצוני האחרון הוא שהורי יבלו 
 את הסיוט ושיחיו חיים מאושרים וקלים, כפי שהם ראויים להם. 

שלום לכל המשפחה ולכל חברי וחברותי. אני מחבק את כולכם, אבא, 
תר בי ובכל מאודי מאמין כי ואמא, אחיות ואחים, בכל הכוח שעוד נו

 רצוני האחרון יכובד.

 

 שלום
 מוריסיו רוזנצוויג."

 
 

"השערים נפתחים. הנה הרוצחים שלנו. לבושים בשחור. על ידיהם 
המזוהמות הם לובשים כסיות לבנות. הם דוחפים אותנו מבית הכנסת 

זוגות זוגות. אחיות ואחים יקרים, כמה קשה להיפרד מן החיים היפים. 
הנשארים בחיים, לעולם אל תשכחו את רחוב היהודים הקטן והחף אתם 

 מפשע שלנו. אחיות ואחים, נקמו את נקמתנו ברוצחינו.
 אסתר שרול."
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חנה סנש וחבריה למשימה ידעו טרם צאתם כי הסיכוי לחזור אפסי. 
למרות זאת בחרו לצאת לשליחות ולנסות לבצע את המשימות שהוטלו 

 שת שייכות ורצון לשלוט בגורלם, עד כמה שניתן.עליהם מתוך תחו
מכתבי הפרידה של חנה סנש  מביעים אהבה והערכה למכותבים תוך 

 ניסיון לעודדם... 
 

 "אמא אהובה,

רק זאת אוכל להגיד לך: מיליוני תודות, וסליחתך אבקש אם אפשר. 
 את לבדך תביני מדוע אין כאן צורך יותר במילים...

 באהבה אין קץ,
 "בתך.

 )חנה סנש(
 

 "שלום רב לך, בריגנסקי!
נפרדנו  –ברצוני לכתוב לך כמה מילים לפני יציאתי. אין זאת פרידה 

עוד בארץ אבל אני מרגישה צורך להגיד לך כמה מילים כלחבר טוב 
 וקרוב.

אני יודעת שיכולים להיווצר מצבים שתהיו באי ביטחון בקשר לגורלנו, או 
; ואני יודעת שאז תשאל מעצמך שאלות בוודאות גמורה של מצבים קשים

ואני רוצה לענות לך למפרע. לא בשם אחרים, רק בשמי. למרות שאני  –
 יודעת שכולם מרגישים כמוני.

אני הולכת מתוך שמחה, מתוך רצון חופשי ומתוך הכרה ברורה של 
הקשיים. אני רואה זכות בהליכה וגם חובה. ותעזור בכל מקום ומצב 

 ים מאחורינו.הידיעה שאתם עומד
יש לי גם בקשה אליך, שאולי מיותר שאגיד, אבל אני מוכרחה. אנחנו 

רגילים שמעשי החברים יהיו ידועים ברבים, כולם חיים יחד את ההצלחות 
והקשיים. אבל אתם מוכרחים לדעת שבעד סיפוק החברים אשר רוצים 

לדעת על גורלנו, אנחנו יכולים לשלם מחיר יקר מאוד. כל מילה של 

 אתה יודע מה פרושה. –הערכה ופרסום 
אינני רוצה להרבות במילים. אבל לפני הנסיעה אני מוכרחה להודות לך 

 בעד כל העזרה שקיבלתי ממך, ובעד היחס החברי בו נתת אותה.
 ועל שאר הדברים נדבר כשאחזור.

 עד אז ברכת שלום חמה.
 מהגר."

 בשליחותה.()מכתבה של חנה סנש=הגר לחבר הקיבוץ המאוחד שטיפל 
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 דוניה רוזן כתבה "מכתב אחרון" כצוואתה הרוחנית. 
 היא מבינה שקיצה קרב ולכן תעדה את תחושותיה ואת ציפיותיה...

היא מבקשת נקמה, לעניות דעתי, נקמה הטומנת בתוכה עצמות נפש 
 אדירות והומניזם אמיתי.

 
                                                  "         99.6.9119 

לבי סמוך ובטוח שלא אשאר בחיים עם תום מלחמה זו. אך אדיר חפצי 
שמלים אלה, שאני מעלה על הניר ביד רועדת מפחד, יחיו אחרי. רצוני, 

שיומן זה יישמר כעדות חיטה לסבל וייסורים שהיו מנת חלקי. רצוני 
עת מתי יהיה זוועות זו כסיוט שחלף, אינני יוד-אדם יזכירו תקופת-שבני

הדבר, אך מובטחתני שיום כזה יבוא, יבוא הניצחון, יבואו ימים טובים 
מאלה. וזו שאיפתי שדווקא באותם הימים ידובבו המילים שלי, שלאחר 

שנים רבות, כשחיים טובים יותר יטשטשו את זכר התקופה האכזרית, 
הספר לא יידע עוד להשיב לשאלה האם להיטלר היה -כשתלמיד בבית

בכמה וכמה  –שאז יחזירו אתכם המילים שלי אחורנית  –או זקן  שפם
שנים. מאמינה אני, שזיכרונות אלו ילמדו אתכם לאהוב את הידידים 

ולשנוא את האויבים, ילמדו אתכם לנקום ולהלחם באויביי האנושות, 
אויבי החופש, הצדק והמשפט. קשה לי לכתוב, אולי חסרה אני הכישרון 

ת, אם אהיה מסוגלת לשקף את המציאות במילים הדרוש, אינני יודע
הפשוטות שלי. אינני יודעת, אם יספיקו לי הצבעים הדרושים כדי להנציח 

מציאות זו, להנציח את החיים והמוות, הסערה, המאבק בעוול וברשע, 
באכזריות, יחד עם המרירות, מרירות נפשי שאין לה קץ. חסרה אני 

וכרחה, כי גם לאחר מותי רוצה אני מילים. אבל מוכרחה אני לכתוב, מ
אדם שנגאלתם כבר. רוצה אני שמילים אלו -לשוחח אתכם, אתכם בני

יקשרוני אליכם. רוצה אני לבקשכם שלא תשכחו את המתים. רוצה אני 
להתחנן לפניכם ולבקשכם בכל לשון של בקשה שתנקמו את נקמתנו, 

ו מן החיים. שתיקחו נקם באותם הפושעים שידם האכזרית הוציאה אותנ
מצבה שתגיע עד השמים, ציון שיראה אותו  –רוצה אני שתקימו יד לנו 

פסל לא משיש ולא מאבן, אלא ממעשים טובים. כי  –העולם כולו 
מאמינה אני באמונה שלימה, שרק מצבה כזאת עשויה להבטיח לכם 

ולילדיכם עתיד טוב יותר, ואז לא ישוב אותו רשע שהשתלט על העולם 
 נום." יהיחיים לגוהפך את ה
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 מאפיינים וייחודיות

 ה"מכתבים האחרונים"

 

"מכתבים אחרונים" נכתבו מתוך ידיעה שההצלה לא תגיע, אין ביכולתם 
 לעשות דבר בכדי להציל את נפשם.

 מתוך תחושה ותובנה זו כתבו מכתבי פרידה. 
המשותף למכתבים האחרונים הוא בכך שהמוען לא מוכר, אדם מן השורה 

כתב את דבריו כעדות היסטורית; לכל היותר, אם מדובר בעדות, שלא 
 המכתב שכתב הינו בגדר עדות אישית למשפחה.

בארכיון עונג שבת ליקט עמנואל רינגלבלום עדויות ותיעד ביומן "יום ו' 
... הבוקר שידר רדיו לונדון ליהודי פולין. הכל ידוע לנו, 5446בספטמבר  61

נג שבת את שליחותו ההיסטורית הגדולה, הזעיק שידר הרדיו... כך מילא עו
את העולם, סיפר על גורלנו... אינני יודע מי מאתנו יישאר בחיים, מי יזכה 
לעבד את החומר שאגרנו. אבל דבר אחד ברור לכולנו: עמלנו, מאמצינו, 

 הקרבתנו והחיים בפח מתמיד, כל אלה לא היו לשווא".
טיביים ולמרות זאת ניתן להרכיב המכתבים, כאמור, היו אישיים, סובייק

 אנושי.-בעזרתם את הפאזל ההיסטורי מעבר לפאזל האישי
 

 במכתבים ניתן לאתר: 
 עד לתובנה שהמוות קרוב;  רצף האירועים* תאור של 

 / ודרישות / ותחינות המופנות אל הנמען;  בקשות* 
* ניתן לחוש ברצון לעודד, למרות הכל מהול בתחושת ייאוש ואף 

 הפתעה.-אכזבה
 

 שניתן לאתר במכתבים, באופן גלוי וסמוי: (עיקריות)מטרות 
 רצח קרב.-אישית נוכח הידיעה שהמוות-ישירה חשיפה* 
 והנצחה אישית ושל בני משפחה אחרים שידוע שנרצחו.  זיכרון* 
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 יהודי.-משפחתי והפן הקולקטיבי-במכתבים יש הפרדה בין הפן האישי
-, צער ואובדן החיים האישיים והפן הקולקטיביהנימה היא נימה של אבל

 הקהילה, העם היהודי.
 

"מכתבים אחרונים" מיועדים לקשר בין העבר, בו כותבי המכתבים חיו, לבין 
העתיד, תוך תקווה שממשיכי דרכם יחיו בו... קרי, המכתב הוא אמצעי 

 לחיבור בין זמנים.
 

זמן והזיכרון בלתי ניתנים פילוסופים ופסיכולוגים בני כל הזמנים גרסו כי ה
 להפרדה לדוגמא:

 האדם נמצא בנקודת זמן עכשווית וממנה     – אוגוסטינוס*         
 אזורי זמן אחרים, אל העבר ואל הוא נע אל                         
 העתיד.                        

 הזיכרון ישתנה בכל פעם שאדם יזכר בו. בלתי    - עמנואל קנט*         
 אפשרי להחזיר את הזמן לאחור ומכאן שאדם                        

 חווית זיכרון אחרת בכל פעם שיזכר  יחווה                       
 הזיכרון יהיה מותנה בחוויה בעבר. קול                        
 העתיד.העכשווית תוך "הצצה" אל                        

 תופש את הזיכרון כנתיב אל העבר, האדם    - תומס קוטל*        
 ההווה ושביל אל העתיד. קרי, דרך חיי                        
 מקשר בין שלושת הזיכרון הוא אמצעי                        
 הזמנים.                       

 
ב"מכתבים האחרונים" ניתן לראות מימוש לטענה זו. חווית הזמן 

בכדי שלזמן תהיה משמעות "עירומה", הזמן "שקוף" עבור כותב המכתב. 
יש צורך "להלבישו" בזיכרונות. אפשר לזהות במכתבים זיכרונות המתוארים 

ההווה של הכותב יהפוך לעבר של המכותב,  –על פני רצף של זמן 
 בקשות יובילו את המכותב לזמן עתיד. 
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 מסקנות ותובנות 
 

 מסקנותיי בעקבות קריאת "מכתבים אחרונים":
 לכותב. נכתבים לאנשים משמעותייםם האחרונים" ( ה"מכתבי5
 
ובעתיד לקרות, פרט  אין טעם לדון בו עצמומבין שקיצו קרב ו כותב( ה6

 לתיעוד.
  
 :מובעת דאגה( בכל ה"מכתבים האחרונים" 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

 .הדחקת הצורך בדאגה לו עצמו* הכותב מתמקד בדאגה לזולת תוך    
 , בעיניו, ובאופן ברור, להיפרד כיאותלו * העיסוק בדאגה לאחר מאפשר   
 מהמכותב.    
 עבור , אם לא עבורו, לפחות פתח של תקווה* הדאגה לזולת משאירה   

 .דרכוממשיכי    
 
 ( מכתבי אדם בוגר שונים בעצמת הדאגה והיחס לזולת:4

 לסובבים יותר יש ביטוי לדאגה רבה יותר  מבוגר כותב* ככל שה   
 ; אותו     

 ;להמשכיותיותר מובעת במכתבו הדאגה  מבוגר כותבככל שה*    
 ;בקשות מהנמעניםיותר הוא מבקש  מבוגר כותב* ככל שה   

 

 דאגה לזולת

 במכתבים האחרונים

 

 למטיבים דאגה

 

 בעבר בעתיד

 דאגה למשפחה 

 דאגה להורים

 דאגה לילדים 

 דאגה לחברה  

 לקהילה לקולקטיב
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 הצעירה ומנסה מגן על נפשו  כותביותר ה צעיר מכותב* ככל שה   
 באהבה למרות ובגלל צער הפרידה; לעטוף אותו     

 מטלות תב, פי המכ-יותר מוטלת עליו, על מבוגר מכותב* ככל שה   
 ;זיכרון     

 האחרון בצורה  רצף האירועיםיותר מתואר  מבוגר מכותב* ככל שה   
 ;תהיות לסיבתםיותר תוך העלאת  מפורטת     

 יותר. מבוגר כותבמועצם ככל שה היחס לאחר* ביטוי    

 
 לעתיד. מתן עצותלילדים מביעים דאגה לילדיהם תוך  הורים( 1
 
 : נקמהמבקש ( ברבים מהמכתבים הכותב 1

 : נקמה פיזית, בדרכים שונות* הנקמה ב"מכתבים אחרונים" מוצגת    
 רוחנית, נקמה ערכית; נקמה     

 באה לידי ביטוי  נואש* ככל שהאדם, הכותב, חש כי קיצו קרב והוא    
 .המפורשת לנקמה בקשהה     

 
 בהם הוא מאמין. בהלימה לערכים(  אדם כותב את "מכתבו האחרון" 1

 אך לא קבילה כנגד  חוסר ההבנה* ב"מכתבים אחרונים" נרמז על     
 אלוהים;הדת /       

 אידיאלים ודאגה מביעים ב"מכתבים האחרונים"  חברי תנועות הנוער*     
 .לקולקטיב      

 
 ( "מכתבים אחרונים" כמקפיאי זמן, מהות הזמן על רבדיו, הקשר אל 8

 ובעתיד...שאיננו, לצורך חיים בהווה הכותב   
 ובראי הספרות:  
 * "גם לך הזמן יהפך לחוט דק     

 והתיק המתוק יתרחק מן התק.     
 המשחק מתחיל; לא להביט מן החלון     

 וזוכה מי שזוכר אחרון."                               

 

 "אני בחוץ. אני מחוג שברח מן השעון     

 .ולא יכול לשכוח את תנועותיו סביב     
 כשאני הולך ישר אל אין סוף סופי     
 הזמן / יהודה עמיחי.       זה כואב, כי אני יודע רק עגול."     
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 * "'שלום!' אמר הנסיך הקטן.  

 'שלום!' השיב הרוכל.      
 רוכל זה עסק במכירת גלולות משובחות המרוות את הצימאון. כל הבולע     
 ק עוד לשתיה.גלולה אחת לשבוע אינו זקו     

 למה אתה מוכר זאת?' שאל הנסיך הקטן.     
 'גלולות אלה,' הסביר הרוכל, 'מאפשרות חיסכון ניכר בזמן.      
 המומחים חישבו ומצאו כי בדרך זו אפשר לחסוך חמישים ושלוש דקות      
 בשבוע.     

 'וכי מה עושים בחמישים ושלוש דקות אלה?'     
 בהן ככל העולה על רוחך...''יכול אתה לעשות      
 'כשאני לעצמי,' אמר הנסיך הקטן בלבו, 'אילו היו לי חמישים ושלוש דקות      

 .אכזופרי-הנסיך הקטן / אנטואן דה סנטפנויות, הייתי הולך לי בנחת אל המעיין...' "           

 

  * "אני זוכר כיצד לימדה אותי אמא לקרוא את המחוגים הללו לראשונה. בן   
 שש הייתי וביקשתי ממנה שתקנה לי שעון.     

 כך התרככה, הוליכה אותי בידי החוצה -'אין לי כסף לשעון,' אמרה... ואחר     
 ואמרה: 'אתה לא צריך שעון, זיידה. תראה כמה שעונים יש בעולם.' היא      
 הראתה לי את צילו של האקליפטוס, שבגודלו, בכיוונו ובצינתו אמר תשע      

 בבוקר, את העלעלים האדומים של הרימון שאמרו אמצע מארס, את השן      
 שהתנדנדה בפי ואמרה שש שנים, ואת הקמטים הקטנים שבזווית עיניה,      
 שריצדו ואמרו ארבעים. 'אתה רואה, זיידה, ככה אתה בתוך הזמן. אם      
 מאיר שלו.כימים אחדים /   ידו."-יקנו לך שעון, אתה תהיה רק על     

 

 * "ראה אמת    
 שנותן לנו הזמן     

 כמו המים     
 לאט, ולפעמים מהר     
 כמו המים     
 שקוף, ולפעמים עשבוני     

 וצפוף הרבה יותר     
 ולעולם אינו שונה משהיה,     
 בינתיים / תרצה אתר.    כי לא יוכל להיות שונה יותר."     
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 ין בכוחי לתאר לפניכם את התחושות המוזרות הפוקדות* "חוששני כי א   
 אדם המתייר בזמן. הללו אינן נעימות כלל וכלל. ההרגשה המקננת בך אז      

 גולש  -היא כזו אל אדם המוצא עצמו מחליק במורדה של מסילה משופעת      
 ה אונים במורדו של הר! יתר על כן, שרוי הייתי אף באותה ציפייה חרד-אין     
 להתרסקות ממשמשת ובאה. ככל שגברה מהירותי כן היו היום והלילה      

 מכונת הזמן, כתבי הרברט ג'ורג' ולס.  מתחלפים זה בזה כרפרופה של כנף שחורה."     
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 אגרות אחרונות של יהודים מארצות השלטון הנאצי, סדרה לנוער ע"ש שם"-אגרות מ"אין

 , תשמ"ח.5488קורצ'אק, הוצאת יד ושם, ירושלים, 
 

מכתבים אחרונים מן השואה, עורך צבי בכרך, הוצ' יד ושם, ירושלים,  "אלה דברי האחרונים"
 , תשס"ג.6336

 
 .5411/ איליין וולטר,  (המר)האדם אדון לגורלו 

 
 . 5485/ ויקטור פראנקל, הוצאת דביר  האדם מחפש משמעות

 
 , תשס"ו.5441, עם עובד, םימו לוי, הוצאת ספריית אופקי/ פר הזהו אדם?

 רישומו של אדם, דיאלוג עם הזיכרון, הוצאת משואה.
 

 / יהודה עמיחי. הזמן
 

 / ניצה אייל. החוויה האישית של הזמן
 

 .5486/ ויקטור פראנקל, הוצאת דביר, נשמעת למשמעות-הזעקה הלא
 

 .אכזופרי-/ אנטואן דה סנטהנסיך הקטן 

 
 / מאיר שלו.כימים אחדים 

 
 .6334/ יצחק ב. טיטלבוים, הוצאת יד ושם,  מבעד לעינינו, ילדים חווים את השואה

 
 , עורך ראשי איתן אבינאון, הוצאת הד ארצי.מילון ספיר

 
 / גלס וסינגר מיקום שליטה כמשתנה מתווך במציב לחץ
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 ./ ג'ורג' ולס מכונת הזמן, מתוך כתבי הרברט ג'ורג' ולס

 
פרקים נבחרים  -מצבים של אבל ואבל פתולוי, תיאוריות המשבר וטיפול קצר מועד 

-/ א. אליצור, ש. טיאנו, חץ מוניץ, מץ נוימן, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת תל בפסיכיאטריה
 .5445אביב, 

 
 / תרצה אתר. עיר הירח

 
 .והומניסטיות תיאוריות אישיות אקסיסטנציאליסיטיות

 
 נליטית של האישיות.תיאוריה פסיכוא

 


