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 סוף   חלופי      מחאת   רוזנשטראסה
 

 הנשים   הגרמניות   שהיו   נשואות   ליהודים   לא   היו   מוכנות   לקבל   את   הסידור   החדש   והן   רצו   את
 בעליהן   בבית,   לכן   הן   התארגנו   ובאו   להפגין   מתחת   לבניין   מחלקת   הרווחה   של   הקהילה   היהודית   בו
 בעליהן   וקרוביהן   הוחזקו   תחת   תנאים   מחפירים.   בהתחלה   הן   היו   מספר   נשים   בודדות   אך   לאט   לאט
 הזרם   הלך   וגבר   עד   שהפך   להפגנה   גדולה.   במהרה   החלה   התגודדות   נרחבת   מסביב   הבניין   כשנשים

 קוראות   אל   בעליהן   ומנסות   לתקשר   איתם   דרך   החלונות   של   הקומה   השלישית.   הן   לא   עזבו   את
 המקום   במשך   כשבוע   ימים,   ביום   ובלילה,   נחושות   בעמדתן   שלא   לוותר   עד   שיצליחו   להחזיר   אליהן

 את   בעליהן.
 בלילה   שאחרי   הכל   השתנה.   כמו   כל   ערב   הנשים   היו   מתאספות,   מצטופפות   ומתחילות   לקרוא

 לשומרים   שישחררו   את   בעליהן,   אך   הלילה   הזה   היה   שונה.   בצורה   מפתיעה   אחד   השומרים   הרים
 מכונת   ירייה   וכיוון   על   אחת   הנשים   האומללות   שעוד   שנייה   הסתערה   על   הדלת   בעצמה.   הוא   צעק

 עליהן   שהוא   סופר   עד   שלוש   ושאם   הן   לא   מתפזרות   הוא   יורה.   הן   חשבו   לעצמן   שאין   להן   מה
 להפסיד   והמשכנו   לצעוק,   לבכות   ולנסות   להידחף   לדלת.

  שלוש..   שתיים..   אחת..   ירייה.
 השומר   ירה   באישה   ולפתע   הכל   דממה.   לא   שומעים   את   הצעקות,   לא   שומעים   את   היללות,   לא   את

 הבכי   ולא   את   אנחות   העייפות.   הכל   שקט   מופתי.
 ביום   שלמחרת   לא   הייתה   אישה   אחת   מול   בניין   מחלקת   הרווחה   של   הקהילה   היהודית   ואי   אפשר

 לדעת   מה   עלה   בראשן   של   הנשים   המסכנות.   יכול   להיות   שהן   פחדו   על   חייהן,   יכול   להיות   שהן   היו
 מוכנות   להקריב   את   חייהן   אך   פחדו   להקריב   את   חייהן   של   הנשים   האחרות   ואולי   אפילו   ראו   זאת
 כהוכחה   לכך   שהשומרים   מסוגלים   להרוג   גם   את   בעליהן.   ככה   וככה,   מאותו   הלילה   לא   נודעה   כל

 ידיעה   על   בעליהן   של   אותן   נשים   גרמניות.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 טלי   פרוקופץ

 סוף   חלופי
 

 בסופו   של   דבר,   בחירת   הנשים   הייתה   לא   למחות.   בעקבות   כך   שהשלטון   לא   חווה   כל   סוג   של
 התנגדות,   הוא   החליט   להסתיר   את   כל   העניין   מעיני   הציבור   הרחב,   על   מנת   לא   ליצור   סערה   על   כך

 שבמקרה   זה   היו   מעורבים   ילדים   שהיו   כביכול   "גרמנים",   וליצור   ל1,800   הגברים   והילדים
 זהויות   חדשות   של   יהודים   על   מנת   שיוכלו   להיפטר   מהם   כמה   שיותר   מהר   ועל   מנת   שיוכלו   למסור

 אותם   למחנות   השמדה   ללא   שום   התנגדות.   כמובן   שהשלטון   לא   עדכן   את   הנשים   מה   נעשה
 לילדיהם   ובעליהם,   והוא   גם   לא   התיימר   לעדכן   בשום   מידע.   בסופו   של   דבר,   מידע   זה   הגיע   מידי
 אחת   מהנשים   שתכננה   להשתתף   במחאה,   וזה   פשוט   מכיוון   שהיא   גרה   בסמוך   למקום   בו   הוחזקו
 הגברים   והילדים   והיא   יכלה   לראות   (אומנם   מאוד   במטושטש   ובמרוחק,   מה   שהיא   פתרה   על   ידי
 ריצה   להביא   משקפת   ברגע   שהתחילה   לחשוד   במה   שהיא   רואה)   כיצד   הגברים   והילדים   מובלים
 לתוך   האוטו   שיסיע   אותם   לרכבת   שממנה   הם   כבר   לא   יחזרו   לעולם.   ביניהם   היא   גם   ראתה   את

 ילדה   הקטן   בין   ה3   שבקושי   הצליח   ללכת   מרוב   אפיסת   כוחות   נבעט   קדימה   על   ידי   הגרמנים   על
 מנת   שהתור   יתקדם.   לפי   עדותה   היא   במשך   כמה   שעות   נשארה   קפואה   ולא   הצליחה   לזוז.   כעבור
 חודש   היא   נמצאה   על   ידי   שכנתה   שהייתה   גם   חברתה   הקרובה   שהכירה   אותה   מאז   ילדותה   על

 ריצפת   המטבח   עם   גרון   שסוע   במה   שהוכח   כהתאבדות.   לאחר   מקרה   זה   החלו   חוקרים   ופסיכולוגים
 רבים   לחקור   את   מקריהם   וחייהן   את   הנשים   ממחאת   רוזנשטראסה.   מתוך   כל   אלו   שהסכימו

 להשתתף   במחקרים   אלה,   גילו   שאחוזים   גבוהים   מהן   נכנסו   מכמה   שבועות   אחרי   ועד   (במקרים
 מסוימים)   עשרות   שנים   אחרי   לפוסט   טראומה   נוראית.   בנוסף   לכך   גם   נמצא   כמעט   אצל   כולן   את
 אותו   התסמין,   שברגע   שבו   הן   היו   צריכות   לדבר   על   החיים   שהן   השאירו   לאחור   הרבה   מהן   הן
 התחילו   לעשות   עוויתות   מסוימות   בפרצופיהן.   החוקרים   העריכו   שזה   כתוצאה   מחוויה   משותפת
 שהנשים   עברו   בעת   ההחלטה   האם   לבצע   את   המחאה   או   לא   ושהשאירה   עליהם   כנראה   סוג   של

 סימן   נפשי.   מה   שמעניין   הוא   שעווית   זה   נמצא   גם   אצל   אלו   אשר   בחרו   לעשות   את   המחאה   וגם   אצל
 אלו   אשר   בחרו   שלא,   כך   שהחלטתן   במחאה   אינה   קשורה   להיווצרותו.   אחוזים   רבים   מן   הנשים

 התחרטו   על   החלטתן   וגם   לא   הצליחו   להמשיך   בחיים   נורמליים   לאחר   מכן.   פחות   משתי   אחוזים   מן
 הנשים   התחתנו   שוב   פעם   או   הביאו   ילדים   לעולם   לאחר   החלטתן   במחאה.   רק   7   אחוז   בלבד   מן
 הנשים   היה   שלם   עם   החלטתן   בעוד   שכ85   אחוזים   אינו   היה   שלם   ו8   אחוזים   נוספים   לא   ידעו

 לענות   על   שאלה   זו.   כ30   אחוז   מן   הנשים   התאבדו   בין   כמה   שבועות   לכמה   חודשים   אחרי   וכ40
 אחוז   כעבור   שנה   או   יותר.   חלק   מהנשים   אף   פיתחו   דבר   שלא   נודע   למדע   עד   אז   שבו   חלק   מן
 הנשים   שהחלטתו   לא   לבצע   את   המחאה   הצליחו   איכשהו   לשנות   את   זיכרונן   כך   שיזכרו   ויהיו

 משוכנעות   כאילו   הן   הצביעו   בעד   ביצועה.   הן   בעצם   שינו   את   זיכרונן   על   מנת   שלא   להרגיש   אשמות
 בהחלטות   שלהן.   הרבה   מהנשים   השמינו   בעקבות   אכילה   רגשית   והרבה   מהן   גם   מתו   בעקבות   כך
 מהתקפי   לב.   האישה   ממחאת   רוזנשטראסה   אשר   נשארה   הכי   הרבה   זמן   בחיים   היא   רות'   אנגלה

 דנציגר.
 אסף   טל



 סוף   חלופי      מחאת   רוזנשטראסה
 

 נשים   גרמניות   רבות,   "אריות",   רצו   למחות   כנגד   השלטון   הנאצי   בכדי   להחזיר   את   בני   הזוג   שלהן
 והקרובים   שלהן   שנלקחו   על   ידי   הנאצים.   הן   יכלו   לוותר   ולא   לסכן   את   עצמן   אך   לבסוף   הן   החליטו
 לצאת   ולהפגין   כנגד   המשטר   הנאצי.   המחאה   החלה   על   ידי   כמה   נשים   בודדות   שהפגינו   מול   משרדי
 הקהילה   היהודית   ברוזנשטראסה,   שם   הקרובים   שלהן   היהודים   נכלאו.   שם   גם   הן   קיוו   שהמשטר
 לא   ינקוט   בצעדים   משמעותיים   מפני   שזו   עיר   מרכזית   בברלין   שלא   כדאי   להרוס.   כאשר   המשטר
 הנאצי   ראה   כמה   נשים   בודדות   מפגינות   זה   לא   הפריע   לו,   אך   לאחר   מספר   ימים,   הוא   ראה   לפתע
 אלפי   נשים.   השומרים   של   הבניין   בשלב   זה   החלו   להתעצבן   ואף   כיוונו   את   הרובים   שלהם   על

 הנשים   שהפגינו.   בנוסף,   הם   איימו   עליהם   שהם   יפתחו   באש   אם   הן   לא   יפסיקו.   הנשים   ראו   זאת
  והמשיכו   להפגין.

 השומרים   החלו   לפתוח   באש   ואף   הרגו   מספר   נשים   במקום.   לאחר   מכן,   הנאצים   תפסו   את   כל
 הנשים   שהיו   שם   והביאו   אותן   למחנה   השמדה,   שם   הרגו   אותן   כמה   שיותר   מהר.   את   המשפחה
 שנותרה   לנשים,   הנאצים   חיפשו   והרגו.   הנאצים   עשו   זאת   בשביל   שיהיה   ברור   לעם   שאי   אפשר
 לחלוק   ולהתנגד   כנגד   השלטון.   הנאצים   עשו   חיפוש   גדול   בכדי   למצוא   את   הבתים   של   המשפחות
 והשקיעו   בזה   הרבה   מאמץ.   אחרי   שאספו   את   המשפחות   של   הנשים,   שמו   אותם   בריכוז   במחנות

 העבודה   ואת   הילדים   במקומות   אחרים   שבהם   משרישים   לילדים   את   האידאולוגיה   הנאצית.   לבסוף,
 הנשים   שיצאו   להפגין,   לא   קיבלו   את   מה   שרצו,   את   הקרובים   שלהן.   בנוסף,   הפסידו   את   שאר

  המשפחה   שלהן   ואת   עצמן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רן   בלום

 סוף   חלופי      מחאת   רוזנשטראסה
 

 מחאת   רוזנשטראסה   הייתה   הפגנה   של   אלפי   נשים   גרמניות   "אריות"   למען   שחרור   בעליהן
 וקרוביהן   היהודים,   שנעצרו   ע"י   הגסטפו   ב27   בפבואר   1943   ונכלאו   במשרדי   הקהילה   היהודית
 ברוזנשטראסה,   רחוב   מרכזי   בברלין,   מתוך   כוונה   לשלוח   אותם   למחנות   השמדה/   עבודה.   הפגנת
 הנשים   נמשכה   כשבוע   ימים.   במהלך   השבוע   הנשים   ספגו   איומי   רצח   רבים   מהמאבטחים   הגרמנים
 ולקראת   סוף   השבוע   אחד   המאבטחים   הגרמנים   לקח   ברצינות   את   האיומים   וירה   באחת   מהנשים

  האריות   שהפגינה,   פחד   ושקט   המום   כיסו   את   ההפגנה…
 שם   התרחשה   הדילמה   החדשה   של   הנשים   האריות,   "האם   להמשיך   להפגין   ולקחת   את   הסיכון   שעוד
 נשים   ימותו   או      לפזר   את   ההפגנה"   לבסוף   הנשים   החליטו   לפזר   את   ההפגנה   בכדי   שלא   יהיו   עוד

 נפגעות,   ההפגנה   הסתיימה   ללא   הצלחה   וחזרתם   של   הבעלים   והקרובים   שלהן.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ספיר   חבר



מבצע T4ועידת ואנזה













  איתי שיטרית

                                                                                                 סוף   חלופי   -   שטאופנברג

 בשנת   1945   ,   ניצב   הגנרל   קלאוס   פון   שטאופנברג   בפני   דילמה   מוסרית   קשה.   הוא   נאלץ   לבחור   בין
 האפשרות   שבה   הוא   ממשיך   להיות   גנרל   מסור   ,   ומעלים   עין   למעשיי   הזוועה   של   שלטונו   של

 היטלר   ולנזק   התדמיתי   ההיסטורי   של   המדינה   שלו-גרמניה.   לבין   לסכן   את   קרוביו   ומשפחתו   ולנסות
 לשים   קץ   למעשיי   הזוועה   של   היטלר   וצבאו.   נוסף   על   ניסיון   הצלה   של      גרמניה   מקריסה   כואבת
 מתמיד.      מאחר   שבאותה   תקופה   היו   חייהם   של   המתנגדים   להיטלר   בסכנה   גדולה,     והמצב   היה

  שהיטלר   הוביל   את   גרמניה   לתהום   עמוקה   מאוד.

 מצד   אחד   ,   קלאוס   פון   שטאופנבג   נטה   לבחור   באפשרות   להתעלם   ולשתוק   למעשיי   הזוועה   של
 היטלר.   וזאת      מפני   שככה   חייהם      של   משפחתו   וחייו   שלו   לא   היו   בסכנה.   ומהצד   השני,   גם   היה
 סיכון      שגרמניה   תובל   לקריסה   המדינית   הגדולה   עד   אותו   היום.   ומנגד,   האפשרות   השנייה,שהיא

 לחסל   את   היטלר      ,   ובכך   להציל   מליוני   אנשים      ואת   המולדת   שהייתה   קרובה   לליבו   .      לעומת   זאת,
 לא   הייתה   תקווה   לכך.

 בסופו   של   דבר,   בחר   שטאופנברג   במקום   לצאת   מהאולם   ולהציל   את   חייו,   להישאר   בפנים   ולהקריב
 את   גופו   למען   זה   שהמבצע   אכן   יצליח   וישים   קץ   לכהונתו   ולחייו   של   היטלר.   בעקבות   כך   המזוודה
 נשארה   במקומה   קרוב   להיטלר,   והיא   התפוצצה   מספיק   קרוב   אליו   כך   שלא   יכל   להינצל   מזה.   אז

 בסופו   של   דבר,   היטלר   והגנרל   שטאופנברג   מתו   באותו   הפיצוץ   וכך   הסתיימה   לה   כהונתו   האכזרית
 של   היטלר   בגרמניה   וכל   מורדיו   החלו   בפעולות   למען   השתלטות   על   השלטון   בגרמניה   ולמען   סיום

  המלחמה   והשואה.

איתי שטרית
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