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נוי אמזלג

  כשנה     אחרי     פלישתם     לגרמניה,     באוקטובר     של     שנת    1940 ,     החלו     הנאצים     לרכז     את     כל     יהודי     העיר

  בשטח       מוגדר     ומגודר     ולהפעיל     את     מכונת     ההשמדה     ההמונית.     סביב     השטח     נבנתה     חומה     בגובה

  שלושה     מטרים     ומעליה,     סלילים     על     סלילים     של     תיל     דוקרני.     במהלך     שנות     פעילותו     גטו     ורשה     היה

  הגטו     הגדול     ביותר     באירופה,     ובשעתו     הוא     מנה     כ-450,000     יהודים.

  אירנה     סנדלר     הייתה       אחות         קתולית       ו  עובדת     סוציאלית         פולנייה       וחברת     ב  מחתרת       שהתנגדה     ל  נאצים

  בזמן       מלחמת     העולם     השנייה  .

  סנדלר     מונתה     לפקידה     בכירה     במחלקת     הרווחה     בוורשה,     היא     יכלה     לנצל     את     תפקידה     ולהשיג

 מסמכים     מזוייפים     בשמות     נוצריים     עבור     יהודים,     כלומר     בשביל     למצוא     ליהודים     המסכנים     זהות 
   חדשה

  ולהבריח     אותם     ואפילו     קיבלה     אישור     כניסה     לגטו     ויכלה     להבריח     פנימה     אוכל,     תרופות     וביגוד.

  אך     היא     נאלצה     להתמודד     עם     דילמה     שמשקלה     הוא     כבד,     והיא     הייתה     צריכה     לבחור     בין     אפשרות     א'-

  לרחם     עליהם,     לתת     להם     חיים     ולהציל     את     הילדים     המסכנים,     חסרי     הישע.

  לבין     אפשרות     ב'-     להתעלם,     לא     לסכן     את     עצמה,     את     משפחתה,     ואת     הקרובים     אליה.

  להמשיך     בפקידה     בתור     עובדת     סוציאלית,     לא     לסכן     את     המוניטין     שלה     ואת     העתיד     שמצפה     לה.

  עם     האישור     שקיבלה     בתור     עובדת     סוציאלית,     נכנסה     סנדלר     לגטו,     שם     נתקלה     באירוע     שלא     יכלה

  להתעלם     ממנו.     שוטר     גרמני     נאצי,     מכה     בחוזקה     גבר     קשיש     ומרחיקה     אותו     משאר     משפחתו.     בוכה

  וצורח,     חסר     אונים.     סנדלר     העדיפה     לא     להתערב,     היא     ניגשה     לחבורת     האנשים     שעמדו     וצפו     מהצד

  ושאלה     אותם     מה     קרה,     הם     הסבירו     שהזקן     המסכן     הסתיר     בחורי     תעלת     הביוב     את     שני     ילדיו     הקטנים

  כאשר     ביקשו     לקחת     אותם     לאקציה.

  פנייה     של     סנדלר     הפכו     ללבנות,     היא     יצאה     מהגטו     והתחילה     לרוץ,     לרוץ     ולברוח     מהמחשבות     שלה.

  היא     כל     כך     נבהלה     מהאירוע     שראתה,     שדילמה     כבר     הפכה     למובן     מאליו     בשבילה.     היא     הבינה     שהיא

  לא     מוכנה     לסכן     את     עצמה     את     הקריירה     שלה,     את     משפחתה,     היא     העדיפה     להתעלם     ולא     לקחת     על

  עצמה     את     משקלה     הכבד     של     ההחלטה     להתנגד     לנאצים     ולעזור     ליהודים.

  בהתחלה     היא     הרגישה     קצת     רע     והיו     לה     חרטות     לגבי     החלטתה,     אך     היא     ידעה     שזה     רק     עיניין     של     זמן

  עד     שהכל     יעבור.     היא     העדיפה     להמשיך     בחייה     ולשכוח     מהעיניין.

  כך     עברו     השנים,     והמחשבה     על     כך     שעשתה     טעות     לא     עזבה     אותה,     הכתבות     בעיתונים     על     מותם     של

  אלפי     ילדים     המשיכו     להתפרסם,     ולה     נשארה     רק     החרטה.

  

 

                                                                                           סוף   חלופי   -   אירנה   סנדלר
 

 באוקטובר     של     שנת    1940 ,     החלו     הנאצים     לרכז     את     כל     יהודי     העיר   בשטח       מוגדר     ומגודר     ולהפעיל     את 
  מכונת     ההשמדה     ההמונית.     סביב     השטח     נבנתה     חומה     בגובה   שלושה     מטרים     ומעליה,     סלילים     על 

  סלילים     של     תיל     דוקרני.     במהלך     שנות     פעילותו ,    גטו     ורשה     היה   הגטו     הגדול     ביותר     באירופה    ובשעתו 
   הוא     מנה     כ-450,000     יהודים.

 אירנה     סנדלר     הייתה       אחות         קתולית   ,     עובדת     סוציאלית         פולנייה       וחברת     ב  מחתרת       שהתנגדה     ל  נאצים
  בזמן       מלחמת     העולם     השנייה  .

  סנדלר     מונתה     לפקידה     בכירה     במחלקת     הרווחה     בוורשה.     היא     יכלה     לנצל     את     תפקידה     ולהשיג

 מסמכים     מזויפים     בשמות     נוצריים     עבור     יהודים,   בכדי    למצוא     ליהודים     המסכנים     זהות     חדשה   ולהבריח 
   אותם.   סנדלר    קיבלה     אישור     כניסה     לגטו     ויכלה     להבריח     פנימה     אוכל,     תרופות     וביגוד.

  היא     נאלצה     להתמודד     עם     דילמה     שמשקלה      כבד.    היא     הייתה     צריכה     לבחור     בין    לרחם     עליהם,     לתת 
   להם     חיים     ולהציל     את     הילדים     המסכנים,     חסרי     הישע.

  לבין    האפשרות    להתעלם,     לא     לסכן     את     עצמה,     את     משפחתה,    ואת     הקרובים     אליה.

 היא   יכלה   להמשיך     בתפקידה     בתור     עובדת     סוציאלית,     לא     לסכן     את     המוניטין     שלה     ואת     העתיד 
   שמצפה     לה.

  עם     האישור     שקיבלה     בתור     עובדת     סוציאלית,     נכנסה     סנדלר     לגטו,     שם     נתקלה     באירוע     שלא     יכלה

  להתעלם     ממנו.     שוטר     גרמני     נאצי,     מכה     בחוזקה     גבר     קשיש     ומרחיקה     אותו     משאר     משפחתו.     בוכה

  וצורח,     חסר     אונים.     סנדלר     העדיפה     לא     להתערב.    היא     ניגשה     לחבורת     האנשים     שעמדו     וצפו     מהצד

  ושאלה     אותם     מה     קרה,     הם     הסבירו     שהזקן     המסכן     הסתיר     בחורי     תעלת     הביוב     את     שני     ילדיו     הקטנים

  כאשר     ביקשו     לקחת     אותם     לאקציה.

  פנייה     של     סנדלר     הפכו     ללבנות.     היא     יצאה     מהגטו     והחילה     לרוץ     ולברוח     מהמחשבות     שלה.

  היא     כל     כך     נבהלה     מהאירוע     שראתה,   כך   שהדילמה      הפכה     למובן     מאליו     בשבילה.     היא     הבינה     שהיא

  לא     מוכנה     לסכן     את     עצמה     את     הקריירה     שלה   ו את     משפחתה.   היא     העדיפה     להתעלם     ולא     לקחת     על

  עצמה     את     משקלה     הכבד     של     ההחלטה     להתנגד     לנאצים     ולעזור     ליהודים.

  בהתחלה     היא     הרגישה     קצת     רע     והיו     לה     חרטות     לגבי     החלטתה,     אך     היא     ידעה     שזה     רק     עניין     של     זמן

  עד     שהכל     יעבור.     היא     העדיפה     להמשיך     בחייה     ולשכוח     מהעניין.

  כך     עברו     השנים,     והמחשבה     על     כך     שעשתה     טעות     לא     עזבה     אותה,     הכתבות     בעיתונים     על     מותם     של

  אלפי     ילדים     המשיכו     להתפרסם,     ולה     נשארה     רק     החרטה.

  ב-1       בספטמבר      1939          הסתערו     שכנותיה     של       גרמניה     הנאצית       על     גבולה     המערבי     של       פולין  .
נוי אמזלג
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  אלפי     ילדים     המשיכו     להתפרסם,     ולה     נשארה     רק     החרטה.

  ב-1       בספטמבר      1939          הסתערו     שכנותיה     של       גרמניה     הנאצית       על     גבולה     המערבי     של       פולין  .
נוי אמזלג















 סוף   חלופי      ליאופולד   סוחה
 

 ליאופולד   סוחה   היה   אחד   מהעובדים   של   מערכות   הביוב.   בוקר   אחד,   בזמן   שהלך   בביוב,   הוא   ראה
 את   משפחתה   של   קריסטינה   חיגר,   מבקשת   ומתחננת   שיעזרו   להם,   שיצילו   אותם   ושיחביאו   אותם

 מפני   הנאצים.   ליאופולד   אפילו   לא   חשב   וישר   סירב   להם.   לאחר   מספר   שעות,   ליאופולד   הלך
 לנאצים   הגרמנים   ואמר   להם   שבאו   אליו   כמה   אנשים   שביקשו   שיצילו   אותם.   הנאצים   רתחו   מזעם,

 הם   הלכו   באותו   הרגע   למערכות   הביוב   בשביל   להרוג   את   כל   האנשים   שבביוב.   כשזה   קרה   לא
  נשאר   שום   זכר   ליהודים   שהתחבאו   במערכות   הביוב.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רעות   אפלבאום   ומעיין   אפלבאום

 סוף   חלופי      סוחה
 

 ליאופולד   סוחה   היה   אחד   מהעובדים   הפולנים   של   מערכות   הביוב.   יום   אחד,   כאשר   ליאופולד
 והחברים   שלו   הלכו   במערכות   הביוב,   הם   ראו   את   אבא   של   קריסטינה   חיגר   שביקש   להיות   בביוב
 עם   משפחתו   ושיצילו   אותם.   ליאופולד   חשב   על   כך,   ובינתיים   כל   המשפחה   של   קריסטינה   הגיעה

 לביוב.   ליאופולד   בחר   שלא   להציל   אותם   במערכות   הביוב   ולהסגיר   אותם   מיד   לנאצים   מכיוון   שפחד
 שיהרגו   אותו   ואת   משפחתו.   בנוסף,   פחד   לסכן   אותו   ואת   משפחתו,   וכבר   באותו   יום   ליאופולד   הלך
 לנאצים   והסגיר   אותם.   פתאום   בבוקר   של   יום   אחד,   בלי   שום   הודעה   מוקדמת,   הנאצים   נכנסו   בכוח,
 בעצבים   ובכעס   לביוב   והרגו   את   כל   היהודים   שהיו   במערכות   הביוב   ולא   השאירו   אף   לא   זכר   אחד

  קטן   מהיהודים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיכל   בראי





בית הספר החדש חולון

תלמידי/ות היסטוריה שכבה יא

תלמידי/ות מגמת אמנויות העיצוב

בהנחיית דנה שירן אליאש וגור סלע

בהנחיית עירית תמרי וענבל הלצר
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