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 סוף   חילופי   -   יעקוב   קוזלצ'יק
 בשנת   1943   ניצב   יעקוב   קוזלצ'יק,   קאפו   יהודי   במחנה   העבודה,   בפני   דילמה   מוסרית   קשה.

 המצב   של   היהודים   במחנה   ושל   קוזלצ'יק   עצמו   היה   קשה   מאוד.   רבים   מתו   מתשישות   בשל   עבודות
 הפרך,   הרעב,   המחלות,   הצפיפות   ותנאי   ההיגיינה   הירודים.   קוזלצ'יק   הדהים   את   הנאצים   עם   כוחו
 ועוצמתו   כשהרים   פצצה   שהוצבה   בעיירה   שהשתייך   עליה,   קרי   נקי.   בעקבות   כוחו   המדהים   בחרו
 בו   הנאצים   לקאפו.   קוזלצ'יק   יכל   להציל   לעצמו   את   החיים   ולסדר   את   עצמו   מכול   הבחינות,   אך

 בכול   זאת   בחר   להציל   יהודים.   הוא   עזר   לחלשים   עם   פיסת   לחם   ומשחה   להקלת   כאבים.   אנשי   ה-
 ס.ס   פחדו   מפניו.

 
 בשנת   1942   חוסל   גטו   קרי   נקי   שבפולין,   היהודים   שכללו   את   אשתו   ושני   ילדיו   של   קוזלצ'יק

 נשלחו   להשמדה   בטרבלינקה.   קוזלצ'יק   החל   לפעול   בגטו   אושוויץ   כתליין   ולחלק   אוכל   לאסירים.
 הוא   עזר   לאסירים   בסתר   ושיפר   את   מצבם,   ואף   סייע   למרד   האסירים   באושוויץ   שסוכל.

 קוזלצ'יק   שרד   את   השואה,   והתחיל   לעבוד   בקרקס   בתור   איש   הברזל.
 

 בעזרת   עושרו   הרב,   יצר   קוזלצ'יק   בית   תחומי   לילדים   שעסקו   בספורט,   מדע,   ותקשורת.
 בית   התחומי   הופץ   בכול   חלק   הארץ,   והמון   נערים   וילדים   הגיעו.   קוזלצ'יק   קיבל   חלק   מפרסי   אהבת

 המדינה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אושר פרחי

 
 סוף   חלופי   -   יעקב   קוזלצ'יק

 "יעקב   היה   קאפו   במחנה   ההשמדה   באושוויץ   בבלוק   11   הוא   נולד   ב-1902   13   ביוני   וחי   עד   1953,
 היה   איש   שרירי   אתלטי   ועגלגל.   יעקב   נולד   בעיירת   קרינקי   בפולין   למשפחה   של   בורסקאים   יהודים
 (עובדי   עור).   כבר   בגיל   צעיר   התבלט   בזכות   כוחו   האדיר   וגופו   הרחב   והשרירי.      בגיל   7   הדהים   את
 יהודי   העיירה,   כאשר   נשא   בשיניו   דלי   מים   מן   הבאר   ועד   בית-הוריו.   בשנת   1941   נכנסו   הגרמנים
 לעיירת   קרינקי,   שבה   נולד.   כאשר   נמצאה   פצצה   במשקל   100   ק"ג   שלא   התפוצצה   באחד   הבתים,
 הרים   אותה   קוזלצ'יק   ונשא   אותה   אל   מחוץ   לעיר.   הגרמנים   ראו   את   הפגנת   הכוח   המרשימה   הזאת

 ומינו   אותו   לקאפו.
  

 זה   קרה   מספר   ימים   לפני   המרד   באושוויץ,   עוד   לפני   שהוא   בכלל   תוכנן   אני   הרגשתי   שאני   לא   יכול
 יותר   לעזור   ליהודים   בסתר,   שאני   חייב   לעשות   שינוי   כי   המצב   בבלוק   מחמיר   מיום   ליום   ואפילו   עם
 סיועיי   ליהודים   בבלוק.   כל   יום   אני   מתחלחל   מהצרות   ומהייסורים   ואני   מתקשה   לישון   לצלילי   בכי
 אחיי.   בעוד   שלושה   ימים   יגיעו   160   יהודים   למחנה   בעקבות   אקציה   בגטו   ורשה.   החלטתי   שזאת
 ההזדמנות   שלי   לעשות   שינוי   אחת   ולתמיד.   זאת   בחירתי   מרצוני,   אני   מודע   להשלכות   של   המעשה

 שאעשה.   התחלתי   להפיץ   שמועות   ברחבי   המחנה   לאסירים   להיות   מוכנים   למשלוח   ולאגור   אומץ   כי
 מרד   עומד   להגיע.   עם   כמה   אסירים   תכננתי   תכנית   מדוקדקת   לפעולת   המרד   שלא   אוכל   לפרט   עליה
 מכיוון   שאני   חושש   שמישהו   ימצא   את   המכתב   הזה   אבל   אם   הכל   ילך   כמתוכנן   160   יהודים   יצליחו
 להימלט   מהשמדה   וימצאו   את   האוכל   והמים   שהחבאתי   ביער   ויצליחו   להינצל.   בנוסף,   אם   הכל   ילך

 כמתוכנן   אסירים   נוספים
 עשויים   להצליח   לברוח.   אני   מקווה   שהכול   ילך   כמתוכנן.

  כאן   יעקב   קוזלצ'יק   רושם   בפעם   האחרונה.".
 

 יום   שמירה   G345:   דיווח   יומי   מגבולות   המחנה   (פולקר   דל).
 היום   השחור.

 בבוקר   נקבעו   המשמרות   של   המפקחים   שילוו   את   האסירים   החדשים   להשמדה.
    אחד   מהם   היה   הקאפו   יעקב   קוזלצ'יק   שביקש   אישור   מיוחד   להצטרף   למשמרת   מכיוון   שקרוב

 משפחה   שלו   נמצא   על   המשלוח   והוא   קיבל   אישור   מהאחראי.
    13:45   המשמרת   הכוללת   6   אנשים   כולל   יעקב.   הרכבת   אמורה   להגיע   עוד   רבע   שעה.   בינתיים

 הכל   נראה   רגיל.   אני   הוצבתי   למשמרת   ההשגחה   היומית,   כאשר   הרכבת   נראית
 באופק   בשעה   13:57,   הכל   היה   נראה   רגיל,   עד   הרגע   בו   נעתקה   נשימתי.   לפתע   הקאפו   קוזלצ'יק
 מתחיל   להכות   את   הקצינים   הנאציים   במקום   עד   לעלפון.   לקצינים   לא   היה   סיכוי   קלוש   נגד   האיש

 אדיר   הממדים   והחזק.
 אני   נדהם   מהבגידה   המפתיעה   הזאת   שלוקח   לי   זמן   להבין   מה   קרה   אני   ממהר   ליצור   קשר   עם

 האחראים   במחנה   ואז,   עוד   לפני   שדפיקות   הלב   מתחילות   לרדת   אני   מוכה   בשוק   פעם   נוספת.   אני
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גיא קרסל גיא קרסלאושר פרחי



 סוף   חלופי   -   יעקב
 השמועות   שהיו   באושוויץ   סיפרו   על   אדם   ששיתף   פעולה   עם   הגרמנים   ,והיה   פעיל   בהשמדת

 היהודים.
 מנגד,   עדויות   רבות   של   יהודים   מבלוק   11   העידו   כי   יעקוב   עזר   ליהודים.   בן   אחד   אמר   שיעקב   הציל

 יהודים   אבל   בתמורה   לכסף   הקטן   שהיה   להם.
 בעזרת   הכסף   שהיהודים   הביאו   לו   הוא   שיחד   גרמנים   שיקנו   תרופות   כדי   להביא   ליהודים.

 ובכסף   הקטן   שנשאר   ליעקב   הוא   קנה   ממתקים   קטנים   לילדים   אבל   הילדים   לא   לקחו   ממנו,   כי   פחדו
 ממנו.

 ואז   הגרמנים   שהוא   שיחד   הלשינו   עליו   והוא   הוצא   להורג.
 כאשר   הוצא   להורג   ,כל   היהודים   שהוא   עזר   להם   ,עמדו   דום   במחנה   לזכרו,   במשך   2   דקות,   והוא

 זכה   להערכה   על   עזרתו   למען   הצלת   יהודים   תוך   סיכון   עצמי.

אמיר חסון

אמיר חסון















מור מורביצקי

 סוף   חלופי   -   יעקב   הוניגמן

 בחורף   1943-1942,   ניצב   יעקב   הוניגמן,   קצב   יהודי   בפני   דילמה   מוסרית   קשה.   הוא   נאלץ   לבחור
 בין   שתי   אפשרויות:   הראשונה   -   לקחת   על   עצמו   את   תפקיד   הקאפו,   ולפקח   על   קבוצת   אסירים
 ולהתעלל   בהם,   לפעמים   גם   עד   מוות   ובכך   לרכוש   את   אמונם   של   הגרמנים   ואולי   אף   להישאר
 בחיים.   לחלופין,   יכל   לבחרו   שלא   לקחת   על   עצמו   את   תפקיד   הקאפו,   אך   לסכן   בכך   את   חייו.

 סיפורו   הגיע   לנקודת   שיא   כאשר   מפקד   המחנה   קיסקי,   פנה   לקבוצת   האסירים   שבה   עבד   הוניגמן
 ושאל   אם   יש   בניהם   קצב,   הוניגמן   ענה   שזהו   מקצועו   וגם   אישר   כי   הוא   יודע   להכות.   כאשר   מפקד
 המחנה   פנה   אל   הוניגמן   ואמר   לו   שהוא   מעומד   להיות   קאפו   והוא   יצטרך   להכות   אסירים,   הוניגמן

 סירב   וניסה   לברוח   מן   המחנה.   בעקבות   זאת   הוניגמן   הוצא   להורג   בשנת   1943   על   ידי   מפקד   המחנה
 קיסקי.   בסופו   של   דבר,   קיבלו   האסירים   מפקד   קאפו   אכזרי   אחר,   אשר   השמיד   אותם   אחד   אחרי

 השני.

 

                                                                                                       סוף   חלופי   -   הוניגמן
 

 זה   היה   בחורף   1942-   1943,   מפקד   המחנה   קיסקי   פנה   אל   קבוצת   אסירים   שבה   עבד   הוניגמן.
 קיסקי   שאל   אם   קיים   ביניהם   קצב,   הוניגמן   השיב   שזהו   מקצועו   אז   אינו   ידע   לשמה   שאלתו   של
 קיסקי.   קיסקי   הוסיף   ושאל   את   הוניגמן   אם   יודע   להכות,   הוניגמן   השיב   בחיוב   אך   כבר   הבין

 שביקורו   של   קיסקי   הוא   לא   למטרות   טובות.
 

 קיסקי   רצה   למנות   את   הוניגמן   לקאפו   (מפקח   על   קבוצת   אסירים,   שחלק   מתפקידו   להיות   אכזרי),
 ובכך   ינצלו   הוא   ומשפחתו   מידי   הנאצים   האכזריים.הוניגמן   שהיה   אדם   יהודי   ומוסרי,   ידע   כמה
 שעמו   סובל   בתקופה   זאת   ממש,   לא   היה   מוכן   לקחת   חלק   בתפקיד   ולשתף   פעולה   עם   הנאצים.

 הוא   ידע   שיבחר   קאפו   אחר   במקומו   אך   גם   ידע   שאינו   יוכל   לשאת   זאת   על   נפשו   ושמשפחתו   תבין
 זאת   ותתמוך   בהחלטתו.

 
 קיסקי   לקח   את   הוניגמן   אל   מחנה   העבודה   בכוח   ובאכזריות,   מאז   לא   נשמע   אודות   הוניגמן.

 למרות   זאת,   חבריו   שניצלו   מוקירים   לו   תודה   עד   היום   על   אמינותו   וכנותו.   ניצול   שואה   נוסף   שהיה
 חברו   הטוב   של   הוניגמן   העיד   שהוניגמן   והוא   היו   באותו   מחנה   עבודה,   וכשחלה,   עזר   לו   הוניגמן

 כמה   שיכל   ובעזרתו   של   הוניגמן   שרד.
 

 הוא   סיפר   שהוניגמן   לא   ניצל   ונהרג   בתאונת   עבודה,   זאת   לאחר   סבל   רב   בידי   הנאצים   ששנאו   אותו
 שנאה   אישית   עקב   סירובו   לתפקיד   הקאפו.   אותו   החבר   כתב   שיר   תודה   להוניגמן   שנקרא   "קיימים

 גם   אנשים   טובים",   שיר   זה   נשמע   ברוב   הטקסים   ביום   השואה.

עדי בראגין עדי בראגיןמור מורביצקי



בר לנקרי

                                                                               סוף   חלופי   -יעקב   הוניגמן

 השנה   הייתה   1942.   הגיבור   הלאומי   "יעקב   הוניגמן"   נבחר   בכפייה   להיות   קאפו.   אפילו   שלא   אהב
 את   התפקיד   ,   ידע   שאם   הוא   לא   יעשה   אותו   מישהו   אחר   יעשה.

 לאחר   שנבחר,   החליט   הוניגמן   לעזור   ליהודים   במחנות   העבודה   לחיות   חיים   כמה   שפחות   קשים
 ולהפעיל   אלימות   רק   כשהיא   נדרשה.   הוניגמן   חיבר   בני   משפחה   ביחד,   עזר   לשמור   על   סדר,   דאג
 לכמה   מהאסירים   למנות   מזון   כפולות,   הקל   על   כמה   אנשים   חולים   בעבודותיהם   ואפילו   עזר   לכמה

 יהודים   לברוח.
 הוניגמן   הוצא   להורג   ב-1943   לאחר   שנתפס      בעודו   מבריח   גבר   יהודי   ממחנה   עבודה.   במהלך   חייו

 הציל   הוניגמן   אלפי   יהודים   בשואה   ממוות   ועל   כך   נחשב   לאחד   מגיבורי   מלחמת   העולם   השנייה.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בר לנקרי







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

תעש"ז


