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 מלחמת   העולם   השנייה   בצרפת
 אווירת   המלחמה   הביאה   להחרפה   משמעותית   ביחס   ליהודים.   לאחר   ש כבשו    שטחים   נרחבים

 ב אירופה ,   החלו   הנאצים   לגרש   את   היהודים   בחלק   מהשטחים   הכבושים   מבתיהם   ולרכז   אותם

 ב גטאות    וב מחנות ,   ואחר   כך,   עם   הפלישה   הגרמנית   לברית   המועצות,   החלו   גם   במעשי    טבח

 המוניים,   לעתים   קרובות   במחנות   השמדה   מיוחדים   שהוקמו   לשם   כך   ותוך   שימוש   במתודות   שכללו

 תאי   גזים ,   שבהם   נרצחו   הקורבנות   באמצעות   הרעלה   בגז   תעשייתי.

 השואה   התרחשה   בכל   מקום   שאליו   הגיע   הכיבוש   הגרמני,    לרבות   צפון   אפריקה .   מטרת   הנאצים

 הייתה   השמדתו   של   כל   יהודי,   גם   כאלו   שהיו   יהודים-למחצה,   וגם   כאלו   ש המירו   דתם .   בתחילה   נורו

 הקורבנות   ל בורות .   מאוחר   יותר   הוקם   מנגנון   ניצול   והמתה   מורכב   שכלל   את   הגטאות,    מחנות

 עבודה ,   ומחנות   השמדה.   מלבד   קיפוח   חיי   אדם   רבים,   תוצאה   נלווית   של   תקופת   השואה   הייתה

 חיסול   ה קהילות   היהודיות    הרבות   שהתקיימו   ושגשגו   ברחבי    מרכז   אירופה    ו מזרחה .   השפעתה   של

 השואה   על   קהילות   היהודים   באירופה   הייתה   בלתי   הפיכה.   ההכחדה   המספרית   של   היהודים,   בנוסף

 על   חורבן   מרכזי   הרוח   והתרבות   שלהם   במרחב   שבין   מרכז   רוסיה   לגרמניה   והולנד   במערב

 וטריפולי   בדרום,   קטעה   את   רצף   הזהות   היהודית   בן   מאות   השנים   ביבשת.

 במאי   1940      פלשה   גרמניה   לצרפת    וצרפת   עברה   לשליטתה   של   ממשלת   משתפי   פעולה   עם

 הגרמנים   -    "ממשלת   וישי" .   תחת   חסות   גרמנית   שלט   משטר   וישי   בצרפת,   סימן   את   היהודים   ב טלאי

 צהוב ,   סילק   אותם   מעבודותיהם,   שלל   את   פרנסותיהם   והחרים   את   רכושם.

 בחורף   1940-1941   שלחו   הגרמנים   והצרפתים   עשרות   אלפי   יהודים   למחנות   מעצר   בדרום   צרפת,

 בהם    גירס    ו סן   סיפריאן .   רובם   היו   פליטים   ומהגרים.   במחנות   אלה   נספו   אלפי   יהודים.

 ב-16   ביולי   1942   החלה   משטרת   צרפת   ב מעצרים   המוניים   של   יהודי   פריס ,   וזאת   בהסתמך   על

 רישומם,   שנעשה   על   ידי   שוטרים   צרפתיים.   המשטרה   ריכזה   את   היהודים   במחנות   ריכוז   באזור

 פריס ,   העיקריים   שבהם    דראנסי ,    בון   לה   רולנד    ו פיטיביה ,   ושלחה   אותם   ברכבות   של   חברת   הרכבות

 הצרפתית   למחנות   השמדה.   המעצרים   התפשטו   לכל   רחבי   צרפת,   גם   לאזור   "משטר   וישי"   החופשי

 לכאורה.   בנובמבר   1942   כבשו   הגרמנים   גם   את   אזור   משטר   וישי   והמשיכו   לעצור   יהודים   ולשלחם

 להשמדה.

 

ליאור דווידזון

 סוף   חלופי   -   ניולנדה
 

 מעשה   של   הצלה   קולקטיבית   התרחש   בכפר   ההולנדי   ניולנדה.   ב-1942   ו-1943   תושבי   הכפר

 החליטו   שכל   משפחה   תחביא   משפחה   יהודית   אחת   או   יהודי   אחד   לפחות.   בהתחשב   באופי

 הקולקטיבי   של   הפעילות,   הסכנה   לכפר   הייתה   מועטה   –   לא   היה   חשש   להלשנה   מאחר   וכל   תושבי

 הכפר   היו   שותפים   ל"פשע".   כל   117   תושבי   הכפר   הוכרו   בתור   חסידי   אומות   העולם.

Arnold)   וארנולד   דאוס   (Johannes   Post)   בין   המובילים   במאמצי   ההצלה   היו   יוהאנס   פוסט 

  Douwes).   דאוס,   בנו   של   כומר,   גויס   למחתרת   על   ידי   יוהאנס   פוסט,   חוואי   וחבר   מועצת   הכפר.

 ארנולד   ויוהאנס   סחפו   את   הכפר   להצלה   קולקטיבית   של   היהודים.

 היהודים   הגיעו   לכפר   במספרים   גדולים   וחשבו   שזה   מזל   משמיים   הם   הולכים   להינצל   הם   הולכים

 להמשיך   לחיות.

  אך   מה   שהם   לא   יודעים   שיוהאנס   וארנולד   תיכננו   לאסוף   את   יהודי   הולנד   והסביבה   ולמכור   אותם

 לנאצים.

 לכפר   הגיעו   מאות   יהודים   שחשבו   שאלוהים   בירך   אותם   ונתן   להם   להמשיך   לחיות   אך   אחרי   שכולם

 הגיע   לכפר   ארנולד   ויוהאנס   יצרו   קשר   עם   הנאצים   ואישרו   להם   שכול   היהודים   בכפר.

 הנאצים   הגיעו   עם   משאיות   ובלילה   העמיסו   את   היהודים   למשאיות   והרגו   אותם   בבורות   ירי   כמה

  קילומטרים   מהכפר.

 תושבי   הכפר   קיבלו   בתמורה   כסף,   זהב   ושחרור   של   בני   משפחה   שהיו   כלואים   בהשגחת   הגסטפו.

איתי כהן
איתי כהןליאור דוידסון



 

 סוף   חלופי   -   הצלה   קולקטיבית   בכפר   ניולנדה   בהולנד

 זהו   מעשה   של   הצלה   קולקטיבית   אשר   התרחש   בכפר   ההולנדי   ניולנדה   בעיצומה   של   מלחמת   העולם

  השנייה.

 בין   השנים   1942-   1943   תושבי   הכפר   החליטו   שכל   משפחה   תחביא   משפחה   יהודית   אחת   או   יהודי

 אחד   לפחות.   בהתחשב   באופי   הקולקטיבי   של   הפעילות,   הסכנה   לכפר   הייתה   מועטה   מאחר   ולא   היה

 חשש   להלשנה,   שכן   כל   תושבי   הכפר   היו   שותפים   ל"פשע".   שנים   מאוחר   יותר,   כל   117   תושבי

 הכפר   הוכרו   בתור   חסידי   אומות   העולם.

 בין   המובילים   במאמצי   ההצלה   היו   יוהאנס   פוסט      וארנולד   דאוס   .   דאוס,   בנו   של   הכומר   המקומי,

 גויס   למחתרת   ההולנדית   על   ידי   יוהאנס   פוסט,   חוואי   וחבר   מועצת   הכפר.   לפוסט   לא   היו   עד   אז   כל

 קשר   ליהודים   או   ליהדות,   אך   כשהחלו   להופיע   גזרות   אנטישמיות   הוא   החליט   להתגייס   לעזרתם   של

 יהודים   מסתתרים.   בסופו   של   דבר,      תפס   דאוס   פיקוד.   יהודים   אשר   הצטוו   להתייצב   במחנה   המעבר

 ווסטרבורק   נשלחו   אליו   על   ידי   המחתרת.   הוא   מצדו,   חרש   את   האזורים   הכפריים   בחיפוש   אחר

 משפחות   שיסכימו   להחביא   אותם.   דאוס   סיפק   לנמלטים   מזון,   תעודות   מזויפות   וסיוע   כלכלי.     מעשה

 ההצלה   גרף   הצלחה   מרובה   ומאות   יהודים   ניצלו   וחיו   "בבטחה"   בזמן   המלחמה.   אך   בסוף   שנת

 1942,   אחיו   של   אשתו   של   פוסט   החליט   מטעם   סכסוכים   קודמים   להלשין   על   מעשה   ההצלה

 שברשותו   של   יוהאנס   פוסט.   הוא   הלך   לגסטפו   המקומי   וסיפר   להם   כי   יוהנאס   פוסט   אחראי   להצלה

 קולקטיבית   של   יהודים   בכפר   ניולנדה   בהולנד.   הגסטפו   ישר   הלכו   לבדוק   את   דבריו   ולקחו   לחקירה

 משטרתית   את   פוסט.   תחילה   פוסט   לא   דיבר,   אך   לאחר   מעשי   ייסורים   והתעללות   הוא   נאלץ   לפתוח

 את   פיו.   הדברים   לא   הספיקו   להגיע   לאוזניו   של   ארנולד   דאוס,   שותפו   להובלת   המעשה,   וכבר

 הגסטפו   נקט   במעשי   אלימות   לתושבי   הכפר   במטרה   למצוא   את   היהודים   המתחבאים.   החקירה   של

 פוסט   בראשותו   של   הגסטפו   המקומי   הובילה   להתגלות   המחתרת   ההולנדית.   המחתרת   ההולנדית

 שהתנגדה   לכיבוש   הנאצי   במהלך   מלחמת   העולם   השנייה   הובלה   לחקירה   בעקבות   הלשנתו   של

 קרוב   משפחה   של   פוסט.   המחתרת   ההולנדית   לא   עמדה   בלחץ   שהפעיל   עליה   הגסטפו   וחשפה   את

 סודותיה   הכמוסים,   דבר   שהוביל   למותם   של   מאות   יהודים   ברחבי   הולנד.
נועה פיטקובסקי

 סוף   חלופי   העיירה   לה   שמבון   סור   ליניון   בצרפת

 האב   אנדרה   טרוקמה   היה   מנהיגה   הרוחני   של   הקהילה   הפרוטסטנטית   בכפר   לה   שמבון   סור

 ליניון   (בחבל   הוט-לואר)   בדרום   מזרחה   של   צרפת.   קודמו   בתפקיד,   שארל   גילו,   נבחר

 לתפקיד   ראש   העיר   בראשית   שנות   ה-30,   וטרוקמה   לקח   על   עצמו   את   תפקיד   המורה   הרוחני

 של   הקהילה.   עם   כיבוש   צרפת   ביוני   1940   וכינון   משטר   וישי,   שהוקם   על   ידי   הגרמנים   לאחר

 כיבוש   צרפת   ושימש   כמעין   "ממשל   בובות"   של   היטלר,   התלבט   טרוקמה   האם   להציל

 יהודים   מציפורני   הנאצים   בהתאם   לרוח   הפרוטסטנטית   של   בני   הקהילה   ובכך   לסכן   את   חיי

 משפחות   הכפר   או   להסגירם   לשלטון   הגרמני.   למרות   נטייתו   הרוחנית   ואמונתו   הנוצרית   כי

 יש   לעזור   לחלשים,   החליט   האב   אנדרה   טרוקמה   לא   לעזור   ליהודי   הכפר   או   יהודים   בכלל

 ובכך   לא   לסכן   את   חברי   קהילתו.   בדרשותיו   הנחה   את   חברי   הקהילה   בכפר   לא   לסייע

 ליהודים,   ואולם   חלקם   התעלמו   והסתירו   יהודים   בביתם.   בעקבות   הלשנות   על   הסתרות

 היהודים,   המידע   הגיע   טרוקמה   ששב   והפציר   באנשי   הכפר   להסגיר   כל   יהודי   אשר   יימצא

 מסתתר   בכפר.   לאחר   שסירבו   לפעול   בדרכו,   החליט   להסגירם   לגסטאפו   מתוך   אמונה   כי   כך

 יוכל   להציל   את   שאר   אנשי   הכפר.   כאשר   הגיעו   קציני   הגסטאפו   תלו   בכיכר   העיר   את   כל

 משתפי   הפעולה   מהכפר   למען   יראו   וייראו,   הם   הטילו   טרור   כך   שאר   הגרמנים   ואנשי   הכפר

  יפחדו   על   חייהם   ואת   היהודים   שלחו   מזרחה   למחנות   ההשמדה.

שאנל גולן שאנל גולןנועה פיטקובסקי

























 סוף   חלופי   -   לויטנט   היינריך   קיטל
 

יהודי את להורג להוציא הוראה קיבל הנאצי) בצבא בכיר מפקד (שהיה קיטל היינריך לויטנט                גנרל
לביצוע הוראה לחייליו ונתן לטביה יהודי של הרצח מיקום את לשנות החליט קיטל גנרל                לטביה.
הוא שאותם לטבים יהודים אלפי כשעימו ברח קיטל גנרל ישנו, החיילים כאשר בלילה, זו.                משימה
אותם הביא הוא הנאצים. מפני יהודים אלפי על והגן עקבות אחריו להשאיר לא דאג קיטל                 מציל.
שיהיו ידע קיטל גנרל בלילה. וישנו התרחצו אכלו, בו ליהודים מחסה שימש אשר מחבוא                למקום
כאשר לטביה. יהודי ואת אותו שימצאו עד ינוחו לא שלו הפלוגה מן ושהחיילים למעשיו                השלכות
אחר מחבוא למקום לברוח צריכים שהם ליהודים אמר המחסה, למקום מתקרבים הנאצים כי               שמע
התעקש אשר אחד, לטבי יהודי גבר מלבד משם ברחו האלפים היהודים. את ימצאו לא                שם
מותו. את מבטיח בכך כי שידע למרות אותם שימצאו עד הגנרל עם יחד המחסה במקום                 להישאר

  כאשר   הגיעו   הנאצים   למקום   המחבוא   של   הגנרל,   מצאו   אותו   בחברתו   של   היהודי.
אלפי ניצלו - קיטל בזכות אך למוות, נורו המחסה במקום איתו ששהה והיהודי קיטל                גנרל

 היהודים.
להגן במטרה שמת גילו אך אחריו חיפשו הציל שקיטל היהודים אלפי הסתיימה, המלחמה               כאשר
אומות חסיד בתואר זכה אך מת קיטל גנרל אמנם עולם. אומות לחסיד קיטל הפך ובכך                 עליהם,
אחר למקום הרצח את להעביר בוחר היה אם הזה. המעשה בזכות ואנשים ע"י יזכר לנצח                 עולם.
(בסיפור בעקיפין לרצח שסייע כיוון הבריטים בידי בשבי כלוא היה יהודים, להציל              במקום

 האמיתי)   ולא   היה   משתמש   במעמדו   הגבוה   על   מנת   להציל   את   היהודים.

לירז עזרן

 סוף   חלופי   -   "הילדה   בסוודר   הירוק"
 

 סוחה   פגש   בקבוצת   יהודים   ביניהם   אביה   של   כריסטינה   חיגר   ובידיו   שתי   אפשרויות,   האם   להפליל
 אותם   לגסטאפו   או   להציל   אותם.   לבסוף   עשה   את   הבחירה   שלו.

 הוא   החליט   לעזור   לנו.
 אבא   שלי   ושאר   הקבוצה   נפגשו   אתו   וקבעו   אתו   מה   לעשות.   הוא   היה   נראה   נחמד   ולהוט   לעזור.

 לאחר   כמה   ימים   נפגשנו   בלילה   כולנו,   הוא   אמר   לנו   להיות   בשקט   והכניס   אותנו   בזוגות.
 נכנסנו   לביוב,   היה   חשוך   וצפוף.   לבסוף   סוחה   נכנס   והדליק   פנס.   הוא   הוביל   אותנו   בתעלות   ולאחר
 כמה   דקות   הגענו   למבוי   סתום,   שם   עמדו   מספר   שוטרים   מהגסטאפו.   לא   רצינו   להאמין   לזה   אבל   זה
 קרה,   לאופולד   שיקר   לנו.   הכל   היה   בשביל   להסגיר   אותנו   לנאצים,   שבסוף   יהרגו   אותנו   כמו   את   כל

 השאר   או   שיתנו   לנו   לעבוד   כמו   חמורים   במחנות   עד   שנמות!
 ההשלכות   השליליות   האפשריות   לבחירתו   של   סוחה   היו   שהגסטאפו   יחשבו   שסוחה   מתכנן   לעזור

 לחבורת   היהודים   כי   היה   בקשר   ובא   ובמגע   אתם.   במידה   והגסטאפו   היו   תופסים   אותו,   המעשה   יכל
 לגרום   למותו   שלו   ושל   משפחתו.

 ההשלכות   החיוביות   האפשריות   לבחירתו   הם   הגנה   על   עצמו   ועל   משפחתו   ושמירת   המשאבים   שלו,
 במקום   שיתבזבזו   על   קבוצת   היהודים   ברגע   שנגמר   להם   הכסף.   בבחירה   הזו   הכסף   נשמר

 למשפחתו,   כך   שלבחירה   הזו   יש   ביסוס   הגיוני   לחלוטין.
 על   אף   הסיכונים   הנלווים   לבחירה,   הבחירה   שלטעמי   היא   הנכונה   ביותר,   היא   להגן   על   היהודים.
 מצבם   היא   קשה   מאוד   ולא   הייתה   להם   עוד   הזדמנות   להינצל.   סוחה   יכל   להסגיר   אותם   או   לעזוב

  אותם,   אך   בחר   להצילם.

שי לי נחום

שי לי נחוםלירז עזרן



 סוף   חלופי   -   לויטנט   היינריך   קיטל
 

יהודי את להורג להוציא הוראה קיבל הנאצי) בצבא בכיר מפקד (שהיה קיטל היינריך לויטנט                גנרל
לביצוע הוראה לחייליו ונתן לטביה יהודי של הרצח מיקום את לשנות החליט קיטל גנרל                לטביה.
הוא שאותם לטבים יהודים אלפי כשעימו ברח קיטל גנרל ישנו, החיילים כאשר בלילה, זו.                משימה
אותם הביא הוא הנאצים. מפני יהודים אלפי על והגן עקבות אחריו להשאיר לא דאג קיטל                 מציל.
שיהיו ידע קיטל גנרל בלילה. וישנו התרחצו אכלו, בו ליהודים מחסה שימש אשר מחבוא                למקום
כאשר לטביה. יהודי ואת אותו שימצאו עד ינוחו לא שלו הפלוגה מן ושהחיילים למעשיו                השלכות
אחר מחבוא למקום לברוח צריכים שהם ליהודים אמר המחסה, למקום מתקרבים הנאצים כי               שמע
התעקש אשר אחד, לטבי יהודי גבר מלבד משם ברחו האלפים היהודים. את ימצאו לא                שם
מותו. את מבטיח בכך כי שידע למרות אותם שימצאו עד הגנרל עם יחד המחסה במקום                 להישאר

  כאשר   הגיעו   הנאצים   למקום   המחבוא   של   הגנרל,   מצאו   אותו   בחברתו   של   היהודי.
אלפי ניצלו - קיטל בזכות אך למוות, נורו המחסה במקום איתו ששהה והיהודי קיטל                גנרל

 היהודים.
להגן במטרה שמת גילו אך אחריו חיפשו הציל שקיטל היהודים אלפי הסתיימה, המלחמה               כאשר
אומות חסיד בתואר זכה אך מת קיטל גנרל אמנם עולם. אומות לחסיד קיטל הפך ובכך                 עליהם,
אחר למקום הרצח את להעביר בוחר היה אם הזה. המעשה בזכות ואנשים ע"י יזכר לנצח                 עולם.
(בסיפור בעקיפין לרצח שסייע כיוון הבריטים בידי בשבי כלוא היה יהודים, להציל              במקום

 האמיתי)   ולא   היה   משתמש   במעמדו   הגבוה   על   מנת   להציל   את   היהודים.

לירז עזרן

 סוף   חלופי   -   "הילדה   בסוודר   הירוק"
 

 סוחה   פגש   בקבוצת   יהודים   ביניהם   אביה   של   כריסטינה   חיגר   ובידיו   שתי   אפשרויות,   האם   להפליל
 אותם   לגסטאפו   או   להציל   אותם.   לבסוף   עשה   את   הבחירה   שלו.

 הוא   החליט   לעזור   לנו.
 אבא   שלי   ושאר   הקבוצה   נפגשו   אתו   וקבעו   אתו   מה   לעשות.   הוא   היה   נראה   נחמד   ולהוט   לעזור.

 לאחר   כמה   ימים   נפגשנו   בלילה   כולנו,   הוא   אמר   לנו   להיות   בשקט   והכניס   אותנו   בזוגות.
 נכנסנו   לביוב,   היה   חשוך   וצפוף.   לבסוף   סוחה   נכנס   והדליק   פנס.   הוא   הוביל   אותנו   בתעלות   ולאחר
 כמה   דקות   הגענו   למבוי   סתום,   שם   עמדו   מספר   שוטרים   מהגסטאפו.   לא   רצינו   להאמין   לזה   אבל   זה
 קרה,   לאופולד   שיקר   לנו.   הכל   היה   בשביל   להסגיר   אותנו   לנאצים,   שבסוף   יהרגו   אותנו   כמו   את   כל

 השאר   או   שיתנו   לנו   לעבוד   כמו   חמורים   במחנות   עד   שנמות!
 ההשלכות   השליליות   האפשריות   לבחירתו   של   סוחה   היו   שהגסטאפו   יחשבו   שסוחה   מתכנן   לעזור

 לחבורת   היהודים   כי   היה   בקשר   ובא   ובמגע   אתם.   במידה   והגסטאפו   היו   תופסים   אותו,   המעשה   יכל
 לגרום   למותו   שלו   ושל   משפחתו.

 ההשלכות   החיוביות   האפשריות   לבחירתו   הם   הגנה   על   עצמו   ועל   משפחתו   ושמירת   המשאבים   שלו,
 במקום   שיתבזבזו   על   קבוצת   היהודים   ברגע   שנגמר   להם   הכסף.   בבחירה   הזו   הכסף   נשמר

 למשפחתו,   כך   שלבחירה   הזו   יש   ביסוס   הגיוני   לחלוטין.
 על   אף   הסיכונים   הנלווים   לבחירה,   הבחירה   שלטעמי   היא   הנכונה   ביותר,   היא   להגן   על   היהודים.
 מצבם   היא   קשה   מאוד   ולא   הייתה   להם   עוד   הזדמנות   להינצל.   סוחה   יכל   להסגיר   אותם   או   לעזוב

  אותם,   אך   בחר   להצילם.

שי לי נחום

 סוף   חלופי   -   "הילדה   בסוודר   הירוק"
 

 צעקתי   עליה   שלא   באלי   להישאר   עם   הפולנייה   הזאת.   אני   רוצה   להיות   עם   המשפחה   שלי.
 לא   אכפת   לי   אם   נמות,   אני   מעדיפה   למות   איתם   מאשר   לחיות   בידיעה   שלא   הייתי   איתם   כל   דקה

 שהייתי   יכולה.   לא   הצלחתי   לעשות   כלום,   הם   כבר   החליטו   שאני   אשאר   איתה.
 לא   אכלתי,   לא   דיברתי   במשך   שבוע.   רק   בכיתי   וכעסתי.   כלכך   כעסתי   שהם   עזבו   אותי,   אני   מבינה

 שהם   דואגים   אבל   רציתי   להישאר   איתם.
 לאחר   כמה   חודשים   התחלתי   להתחבר   לשכנה   ולשכוח   לאט   לאט   מההורים   שלי.   התחלתי   להאמין

 שהיא   אמא   שלי,   הרגשתי   שטוב   לי.   התחברתי   עם   כל   הילדים   בשכונה   והיה   לי   כיף.
 עברו   השנים,   גדלתי   ושכחתי   לגמרי   מהעבר   שלי.   זכרתי   רק   את   השכנה,   היא   הפכה   להיות   ממש

  כמו   אמא   עבורי.אהבתי   אותה,   היא   הייתה   הכל   בשבילי.   היו   לי   ערכים   וכבוד   כלפיה.
  אני   כבר   בת   30,   יש   לי   ילדים   שאותם   אני   מגדלת   אותם   בשכונה   שבה   גדלתי.

 זה   היה   חג   המולד   שגיליתי   את   האמת.
 ישבנו   כולנו   ביחד   מסביב   לעץ   ופתאום   קיבלתי   מכתב.   בהתחלה   לא   הבנתי   ממי   המכתב   ומה   רוצים

 ממני,
  וכשפתחתי   אותו   ראיתי   שבמכתב   היה   כתוב:

 "היי   קריסטינה   יקרה   שלי,
 זאת   אני   אמא   שלך.   אני   כותבת   לך   לאחר   שנים   רבות   אחרי   שנפרדנו.   כשהתחילה   מלחמת   העולם
 השנייה   ראינו   שהסיכויים   שלנו   לשרוד   הם   נמוכים   מאוד,   אז   החלטנו   להשאיר   אותך   אצל   השכנה

 הפולנייה   שתשמור   עליך.   אני   מצטערת   שעשינו   את   זה   אבל   לא   רצינו   לסכן   גם   אותך".
 הייתי   בשוק,   לא   הבנתי   מה   נפל   עלי.   עוד   באותו   יום   שלחתי   מכתב   בחזרה.

 אני   לא   מבינה   מה   קורה   איך   שכחתי   מי   אני.
 
 

קרוליין פיאסטרו 

 סוף   חלופי   -   "הילדה   בסוודר   הירוק"
 

 צעקתי   עליה   שלא   באלי   להישאר   עם   הפולנייה   הזאת.   אני   רוצה   להיות   עם   המשפחה   שלי.
 לא   אכפת   לי   אם   נמות,   אני   מעדיפה   למות   איתם   מאשר   לחיות   בידיעה   שלא   הייתי   איתם   כל   דקה

 שהייתי   יכולה.   לא   הצלחתי   לעשות   כלום,   הם   כבר   החליטו   שאני   אשאר   איתה.
 לא   אכלתי,   לא   דיברתי   במשך   שבוע.   רק   בכיתי   וכעסתי.   כלכך   כעסתי   שהם   עזבו   אותי,   אני   מבינה

 שהם   דואגים   אבל   רציתי   להישאר   איתם.
 לאחר   כמה   חודשים   התחלתי   להתחבר   לשכנה   ולשכוח   לאט   לאט   מההורים   שלי.   התחלתי   להאמין

 שהיא   אמא   שלי,   הרגשתי   שטוב   לי.   התחברתי   עם   כל   הילדים   בשכונה   והיה   לי   כיף.
 עברו   השנים,   גדלתי   ושכחתי   לגמרי   מהעבר   שלי.   זכרתי   רק   את   השכנה,   היא   הפכה   להיות   ממש

  כמו   אמא   עבורי.אהבתי   אותה,   היא   הייתה   הכל   בשבילי.   היו   לי   ערכים   וכבוד   כלפיה.
  אני   כבר   בת   30,   יש   לי   ילדים   שאותם   אני   מגדלת   אותם   בשכונה   שבה   גדלתי.

 זה   היה   חג   המולד   שגיליתי   את   האמת.
 ישבנו   כולנו   ביחד   מסביב   לעץ   ופתאום   קיבלתי   מכתב.   בהתחלה   לא   הבנתי   ממי   המכתב   ומה   רוצים

 ממני,
  וכשפתחתי   אותו   ראיתי   שבמכתב   היה   כתוב:

 "היי   קריסטינה   יקרה   שלי,
 זאת   אני   אמא   שלך.   אני   כותבת   לך   לאחר   שנים   רבות   אחרי   שנפרדנו.   כשהתחילה   מלחמת   העולם
 השנייה   ראינו   שהסיכויים   שלנו   לשרוד   הם   נמוכים   מאוד,   אז   החלטנו   להשאיר   אותך   אצל   השכנה

 הפולנייה   שתשמור   עליך.   אני   מצטערת   שעשינו   את   זה   אבל   לא   רצינו   לסכן   גם   אותך".
 הייתי   בשוק,   לא   הבנתי   מה   נפל   עלי.   עוד   באותו   יום   שלחתי   מכתב   בחזרה.

 אני   לא   מבינה   מה   קורה   איך   שכחתי   מי   אני.
 
 

קרוליין פיאסטרו 

קרוליין פיאסטרו









  סוף   חלופי   -   איוון
 

 חורף,   קר,   המוני   ילדים   בחוץ,   איוון   יוצא   לעוד   סיבוב   רגיל   עם   חברתו   בת   ה-17.
 לפתע   פוגש   אימא   ושני   ילדים,   מפוחדים,   קפואים   מקור,   נראים   רעבים,   פניהם   משדרות   מסכנות.

 איוון   ניגש   אליהם   ושואל:   "מה   שלומכם?   הכול   בסדר?   אתם   צריכים   עזרה?".   הוא   נענה   בתשובה:
 "לך   מפה   רוצח,   לך."

 
 איוון   משאיר   פתק   קטן   על   הרצפה,ועליו   מספר   טלפון,   כתובת,   מספר   בית   ודירה.

 "תתקשרו   אם   אתם   צריכים   משהו"
 לאחר   כמה   ימים   איוון   שומע   דפיקות   בדלת,   ואכן   זה   הם.

 איירנה   ושני   הילדים,   הוא   נענה   להם   ובחיוך.
 

 "מה   נשמע?   אני   שמח   שהחלטתם   לפנות   אליי".   הם   עדיין   נראים   מפוחדים,   איוון   מכניס   אותם   אליו
 הביתה   והם   מספרים   לו   שכבר   כמה   שבועות   הם   מתגוררים   ברחוב,   הם   יהודים!   איוון   מופתע   אך
 מחליט   להמשיך   ומיד   רץ   למזוג   להם   אוכל   ולאחר   מכן   לסדר   להם   את   חדר   השנה   בעליית   הגג,הוא

 אומר   להם   לא   לצאת   לא   לצעוק   אסור   שידעו   שהם   שם.
 

 יום   אחד   סופי   הילדה   הקטנה   חלתה   בשפעת   וחייב   לקחת   אותם   לבית   החולים,   איוון   מנסה   למצוא
 דרך   חלופית   אך   לא   מוצא,ועדיין   מחליט   להסיע   אותה   לבית   החולים.   בחזרתו   הביתה   איוון   שומע

  דפיקה   בדלת   וזה   השכן,   המנהיג   של   הכפר.
 "ראינו   אותך   עם   יהודים,   בוגד.   אם   תמשיך   לספק   להם   מחסה   ,תהיה   נידון   מוות."

 
 שמועה   זאת   עוברת   בין   כל   הכפר   ואיוון   חווה   לחץ   מן   כול   החברים   שלו   משפחה   ועוד.   איוון   מכנע

 מחליט   להרים   ידיים   מגלה   על   היהודים   לנאצים   והם   נוסעים   מיד   למחנה   ההשמדה.
 איוון   בוכה   ומצטער   אך   לבסוף   נכנע.

 
 
 
 

תמיר דודי

 סוף   חלופי   -   אהבה   ללא   גבולות
 איוואן   וראנטיץ'   בן   ה-17   סייע   ליהודים   שהגיעו   לטופוסקו.   וראנטיץ'   התיידד   עם   מספר   פליטים

 יהודים   ומצא   להם   מקומות   מחייה.   במקרים   רבים   נשא   וראנטיץ'   על   גבו   ילדים   וק
 שישים   למקומות   מסתור.   בין   הפליטים   שהגיעו   לטופוסקו   הייתה   ארנה   מונטיליו,   שבעלה   נרצח
 במחנה   יאסנובאץ',   ועמה   בתה   הקטנה   ואמה   הקשישה.   וראנטיץ'   מצא   להן   מסתור.   בהסתירו   את

 היהודים   ובמעשיו   למענם   סיכן   וראנטיץ'   את   חייו   שוב   ושוב.
 

 באותו   הצריף   שבו   וראנטיץ'   החביא   את   ארנה   ומשפחתה,   היה   תמיד   חייל   נאצי   שעשה   מארבים   על
 צריף   זה   ובכלל   על   המשפחה   של   וראנטיץ'.   ארנה   ומשפחתה   התמידו   שלא   לצאת   או   להיחשף   אל

 הנאצים,   הם   יצאו   כשהיו   צריכים,   בלילה   עם   וראנטיץ',   והולכים   איתו   בהליכה   מהירה.
 

 יום   אחד   אחותה   של   ארנה   חלתה,   ארנה   לקחה   תמיד   את   הפיקוד   על   משפחתה   והיא   בעצם   היתה
 הדומיננטית   ביניהם.   ארנה   ליוותה   את   אחותה   החולה   מאוד   לבית   של   וראנטיץ   באמצע   היום   והחייל

 הנאצי   היה   שם.   הוא   הבחין   במשהו   לא   רגיל,   הוא   שם   לב   שהאנשים   האלה   לא   היו   קשורים
 למשפחת   וראנטיץ'   והוא   התחיל   לחשוד.

 
 בבית   של   וראנטיץ'   ארנה   עזרה   לאחותה   לחזור   להכרה   וטיפלה   בה   וראנטיץ'   ישר   הבחין   בהם   ואמר

 להם   שעליהם   לחזור   לצריף   מהר   ככל   האפשר   והם   כמובן   הקשיבו   לו.   החייל   הנאצי   הבחין   שוב
 בארנה   אחותה.   וראנטיץ'   ניגש   אליהם   ושאל   בתוקפנות   מי   אלה   שתי   הנשים   שאיתך,   הוא   ענה

 שזאת   משפחתו   שהגיעה   מכפר   אחר   והם   באו   לבקר.   החייל   לא   הקשיב   לו   ולקח   אותם   לגנרל   הנאצי
 שיעשה   איתם   מה   שהוא   רואה   לנכון.   הגנרל   כעס   מאוד   ואמר   להשמיד   את   ארנה   ואחותה   ואת

 וראנטיץ'   לכלוא   בכלא   הגרמני   עד   להודעה   חדשה.
 

 כך   היה,   שניהם   נשלחו   למחנות   השמדה,   המשפחה   שנותרה   בצריף   הצליחו   לברוח   אבל   אף   פעם   לא
 ידעו   מה   עלה   בגורלם   של   משפחתם.

יהונתן זכאים יהונתן זכאיםתמיר דודי



דוקטור הלמי מציל יהודים
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