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סיפור על בחירה בין הבודדים לרבים - סוף חלופי

צאלק אשר העלה משפחות אל משאיות העברה הבחין בזווית עינו בשוטר אשר אחז בחוזקה 
־במשפחתו. צאלק ניגש אל השוטר והציג את עצמו בפניו, השוטר שחרר לאט לאט את אחיז

תו מין האישה וביתה ושחרר אותם כאשר צאלק הסביר שזאת משפחתו.

באקציה השנייה שבה משפחתו ונלקחה. השוטר אותו צאלק ניסה לשכנע שישחרר אותם, 
טען שהוא מתחזה ולקח גם את צאלק אל משאיות העברה. צאלק ומשפחתו המפוחדים 

התיישבו ביחד וחשבו על תכנית. הם הבינו את המצב וידעו שצריך לקחת סיכונים, לכן 
החליטו לנסות לקפוץ מן המשאית הנוסעת ובמזל להינצל מן המוות. כאשר קמו מן מקומם 

ושמעו את השוטר במושב הנהג קורא להם לשבת החלו לרוץ וקפצו מן המשאית.

לאחר שנפלו אל הקרקע ונחבטו בגופם נשארו לשכב זמן מה כדי שהנאצים לא יחשבו שהם 
שרדו את הקפיצה. כאשר הבחינו שהמשאית כבר לא נראית באופק, קמו ורצו אל תוך היער 

בו הצטרפו אל הפרטיזנים עד לסוף המלחמה.

סיפור על בחירה בין הבודדים לרבים

צאלק ידע על העתיד לבוא והלך למטה המשטרה כדי לבקש שישאירו את אשתו וביתו 
בחיים. הגנרל אמר שאין לו ממה לחשוש ושהוא ידאג שזה יקרה "המשטרה מובטחת, איש 

לא צריך לחשוש", אך כאשר האקציה החלה, אשתו וביתו נמצאו ולמרות תפקידו של צאלק 
לא נתנו לו להישאר איתן.

צאלק לא הגיב למרות שראה את חברו אברהם השוטר מוריד את תגו ומתיישב עם משפחתו.
הוא פחד להגיב מפני שידע מה הנאצים יעשו לו אם הוא יתנגד.

צאלק המשיך בדרכו ובחר בסופו של דבר לשתוק ולנסות להציל אך ורק את משפחתו כיוון 
שזה היה הדבר החשוב ביותר מבחינתו. צאלק פחד מאוד כי ידע שיש סיכוי רב שמשפחתו 

והוא ימותו בקרוב, הוא חשב הרבה על מה הוא יכול לעשות או לשנות אך הבין שיש לו רק 
דבר אחד לעשות וזה לשתוק ולנסות להציל את המשפחה שלו.

לאחר שבועיים צאלק הבין שהסיכוי היחיד שלו להציל את המשפחה שלו זה להתארגן עם 
המון אנשים ולצאת למרד, הוא דיבר וארגן אך הנאצים דיכאו את המרד ובסופו של דבר 

רצחו את צאלק ומשפחתו.

תומר למברגליעד קרויטורו
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יפית חיים

 סוף   חלופי   -   אדם   צ'רניאקוב
 

 שהחלו   האקציות   הגרמנים   היו   שולחים   את   כל   היהודים   לגטו   ושם   הם   היו   מתעללים   בהם,הורגים
 אותם,מרביצים   להם   ומענים   אותם.   צ'רניאקוב   עזר   ליהודים.   הוא   הנהיג   מדיניות   מקלה   בגטו   -   הוא
 בא   במגע   מתמיד   עם   השלטונות   הגרמניים   במטרה   להקל   על   סבלם   של   היהודים   בגטו   ולהפעיל   את
 כל   קשריו   כדי   לשחרר   אסירים   יהודים   שנאסרו   על   עבירות   שונות.   הוא   ספג   מהגרמנים   עלבונות
 ומכות,   אך   לא   נרתע   מלהביע   עליהם   ביקורת.   מצד   שני,   הוא   עזר   מדי   פעם   לגרמנים   כדי   שלא

 יחשדו   בו,   ולמרות   שהוא   ניסה   להסתיר   את   פעילותו   למען   היהודים,   הגרמנים   גילו   בסופו   של   דבר.
 צ'רניאקוב   כבר   לא   היה   מוכן   לשלוח   במשך   כל   יום   6,000   יהודים   למותם,   הוא   ניצב   בפני   דילמה
 קשה   והוא   כבר   לא   ידע   מה   לעשות.   בסופו   של   דבר   צ'רניאקוב   החליט   שהוא   עוזר   ליהודים   לברוח
 ומחביא   אותם,   בכל   יום   שהיה   צריך   לשלוח   יהודים   להריגה   הוא   היה   מבריח   אותם   ומחביא   אותם
 במקומות   שלא   היו   עולים   על   דעת   הגרמנים.   ובאחד   הימים,   צ'רניאקוב   החליט   שהוא   בורח   עם

 היהודים   הרבים   שהצליח   להבריח.   לבסוף,   צ'רניאקוב   וכל   היהודים   שהציל   מצאו   את   דרכם   לחופש.
 

                                                                                     סוף   חלופי   -      אדם   צ'רניאקוב
 

 ביולי   1942   התחילו   האקציות   ואדם   צ'רניאקוב   (ראש   היודנראט)   לא   יכל   להתמודד   עם   שליחת
 הילדים   למוות.   אדם   צ'רניאקוב   אהב   והתחבר   מאוד   לילדים   הקטנים   (היהודים)   שלא   ידעו   כלל   כי

 הם   מצויים   בסכנה.   הוא   ידע   כי   הילדים   הקטנים,   המבוגרים   והוא   עצמו   נמצאים   בסכנה   ענקית
 מהנאצים.

 אדם   צ'רניאקוב   לא   רצה   לצאת   ״פחדן״   או   אחד   שמוותר   מהר   כאשר   קרבה   סכנה   ולכן   החליט
 לפתוח   במרד   ענקי   נגד   הנאצים.   זאת   למרות   שחשש   מאוד,   ושבזמן   שתכנן   את   המרד   הוא   היה   צריך
 להתמודד   עם   שליחת   הילדים   שאהב   מאוד.      הדבר   היה   קשה,   אך   הוא   לא   ויתר,   לא   פחד,   ויצא   גיבור

 גדול.
 אדם   צ'רניאקוב   התחיל   את   המרד   הגדול   והפיץ   את   השמועה   בין   כל   האסירים   בגטו.   הוא   החל

 לשתף   פעולה   עם   כל   המחתרות   בגטו.   צ'רניאקוב,   האסירים   והמחתרות   השיגו   נשקים   מהפולנים
 בשביל   לצאת   למרד!

 המרד   היהודי   התחיל   וצ'רניאקוב   היה   בראשו.   היהודים   יצאו   כנגד   מאמציה   של   גרמניה   הנאצית
 לשלוח   את   שארית   אוכלוסיית   הגטו   למחנה   ההשמדה   טרבלינקה.   בזמן   המרד   היה   סיוע   פולני   גדול

 שהצליח   להעביר   מבעד   לגדר   המון   נשקים   וכלי   תחמושת.
 הפולנים   הצליחו   להעביר   כלי   תחמושת   רבים   ליהודים.   היהודים   נלחמו   בגבורה   ולא   הלכו   למוות

 כצאן   לטווח.   לבסוף   הנאצים   כמובן   ניצחו   אך   היהודים   החזיקו   מעמד   כמה   חודשים   ונלחמו   בגבורה!
 
 

אלמוג אברהם  

אלמוג אברהםיפית חיים



 

 חיבור   סוף   חלופי   -   אדם   צ'רניאקוב
 

 בחורף   1942,   הנאצים   החלו   בשלב   של   הפתרון   הסופי.   אדם   צ'רניאקוב,   ראש   היודנארט   של   גטו
 וורשה,   ניצב   בפני   דילמה   מוסרית   קשה.

 הוא   נאלץ   לבחור   בין   האפשרות   שהיא   לפעול   לפי   הפקודות   של   הנאצים   ולסייע   לשלוח   את   היהודים
 למותם   המר   על   מנת   שימשיך   לחיות,   אך   עם   הכאב   והמצפון   לשארית   חייו.   לבין   האפשרות,   שהיא

 לשים   קץ   לחייו   ולהעלים   את   רגשות   הכאב   והאשמה   הקשה   שאותן   הוא   הרגיש   בגלל   שליחת
 יהודים   למותם   וביצוע   הפקודות   של   הנאצים.   באפשרות   זו   אדם   היה   יודע   שלא   יהיה   חלק   מהפתרון

 הסופי,   ולא   יצטרך   לראות   את   כל   השטניות   ורצח   של   העם   שלו   סביבו.
 אך   גם   אדם   התייצב   מול   תנאים   שהיו   קשים,   שגרמו   לו   לחשוב   שנית   על   הבחירה   שלו.

  במידה   ולא   יציית   לנאצים,   ויתנגד   להם,   הם   היו   הורגים   אותו   במקום   ללא   היסוס   ויחריבו   את   שמו.
 אדם   בחר   באפשרות   הראשונה   בכובד   לב,   שהייתה   לציית   לנאצים   ולסייע   לשלוח   את   היהודים

  למותם.
 כיוון   שבאותו   רגע   לאדם   היה   נראה   שזו   ההחלטה   הטובה   ביותר   כדי   להישאר   בחיים.

 לאחר   שאדם   קבע   את   הבחירה   השטנית   שלו,   הוא   הבין   שבסופו   של   דבר   גורלו   יהיה   דומה   מאוד
 לשאר   היהודים,   כיוון   שהוא   לא   שונה   משאר   היהודים   בשביל   הנאצים.   אדם   ידע   מההתחלה   שיהיו
 השלכות   קשות   בעקבות   הבחירה   שלו   וההשלכה   הקשה   ביותר   הייתה   לחיות   עם   המצפון   הקשה

 שיהיה   מונח   בתוך   תוכו   בעקבות   שליחתם   של   היהודים   אל   מותם.
 אדם   בחר   בבחירה   הזאת   כי   פחד   מהמוות   ורצה   לנצל   את   כל   הזמן   שנותר   לו   בחיים,   כיוון   שידע
 שתכנית   "הפתרון   הסופי"   תתחיל   בקרוב   מאוד.   באדם   היה   כמות   קטנה   של   תקווה   שהנאצים

 ישאירו   אותו   בחיים   בגלל   התפקיד   הגדול   של   כראש   יודנראט.
 בהתחלה,   כשאדם   בחר   את   בחירתו   הוא   העסיק   מזה   שההשלכות   חיוביות,   הוא   חשב   שלמרות
 השנאה   הגדולה   של   הנאצים   כלפי   היהודים,   הם   היו   משאירים   אותו   ואת   משפחתו   בחיים   בגלל

 העזרה   שנתן   להם   בגטו   וורשה   ולא   יהיו   חלק   מ"הפתרון   הסופי".
 כשאדם   בחר   את   האפשרות   שנראתה   הנכונה   בשבילו   היו   השלכות   שליליות,   אדם   היה   אמור   לחיות

 עם   המצפון   והדיכאון   הרב   שחווה   בגלל   ששלח   את   היהודים   אל   מותם,   וכאשר   הגיע   הזמן   בו
 לנאצים   לא   היה   שום   תועלת   באדם   צ'רניאקוב   הם   היו   רוצחים   אותו   יחד   עם   משפחתו.
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