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 ת הילדים והזקנים בגטו קובנהאקציי –" הימים האיומים ביותר"

 

: גירוש והשמדה"ל "לפני כשנה וחצי יצא לאור באנגלית בהוצאת יד ושם ספרו של פרופסור דוד בנקיר ז

הייתה לי הזכות הגדולה להשלים ולערוך ש, זהספר חשוב ". אה מהפרובינציה הליטאיתעדויות שו  

בה בעת שהשואה בערים הליטאיות הגדולות וילנה וקובנה : "ההקדמה האלהפותח בדברי , אותו

 ". השדהעדיין מחקר כלשהו על החיסול של היהודים בעיירות כמעט אין , נחקרה לפרטיה

? הגדולות של ליטא כבר נחקרה לפרטיה השקבע כי השואה בשתי עריכבנקיר ' האומנם צדק פרופ

-ו 27ימים שני הבוהזקנים שבוצעה הילדים אקציית  –טו בקובנה ברצוני לעמוד על אירוע אחד בחיי הג

אך לא נודע למשפחתנו באיזה משני , אקצייה זונרצח ב, שעל שמו אני נקרא, סבי. 4411במרס  28

מבצר הסמוך לגטו , 4-ה ורטפהיה ברור לנו שמקום הירצחו היה ב, מכל מקום .הוא נלקח הימים

הופתעתי  הגטו בקוראי את זיכרונות ניצולי ,והנה. שכן זה היה מקום הרצח של רוב יהודי העיר, קובנה

, כך. עצמוהרצח מקום  –והיא , ודאות-נוספה עוד אייום הרצח  נו בענייןשלהוודאות -אילגלות של

: ר איגוד יוצאי ליטא"ויו ,ובארץ בקובנה "אורט"שהיה מנהל , יעקב אולייסקי על כךכתב , למשל

הועברו , משא-שהוטלו לקרונות, ילדים 711-מהן כ, נפש 4211-כ" גישטאפו"באותם שני ימים אספה ה"

יוסף גאר , ובאמת. להיכן הועברוולא ציין אולייסקי תם יעקב ס  ולא בכדי  1".לאן שהועברו ונרצחו

ארבע היינו , 4418-שכתב במינכן ב( קובנה היהודיתהשמדת )" וונעדישער קָאון יי  ֿפאומקום "בספרו 

לאן סחבו את : "יום הראשון של האקצייההאודות על ציין הוא , שנים בלבד לאחר האירוע הטרגי

לאחר זמן נודע שאת קרבנות היום הראשון של האקצייה הובילו . הקרבנות לא היה ידוע בשעתו

קרבנות יום האקצייה השני הובלו , נודע אחר כךכמו ש: "כתבהוא ועל היום השני  2,..."לאושוויץ

שרפו בלא הפסק את גופות ההרוגים עליו ש, על מצבור עצים םרפוושם ירו בכולם ומיד ש  , 4-ה ורטפל

, לטסטנראט בקובנהאאש הר-יושבסגן , כעבור שנים כבר כתב ליב גרפונקל 3".אשר הוציאו מהבורות

הוסעו הילדים והקשישים לכיוון , במרץ 27-ב, הראשוןביום ": יותרקצת אופן החלטי את הדברים ב

במרץ הסיעו הגרמנים את  28-ב. שם הומתו בגזים, (פולין)נראה כי כולם הובאו לאושוויץ . העיר

ניצול גטו , והנה בעדות של יצחק גיברלטר 4".שם הושמדו בו ביום. 4-ה ורטפהילדים והקשישים אל ה

ביום הראשון של האקצייה הובלו הנידונים למוות לא לאושוויץ : הוא העלה לפניי טענה אחרת, קובנה

והוא , לא סומן דברעליו הצביע על קבר אחים מסוים בבית הקברות הווילנאי שאף והוא , אלא לווילנה

, ישנה עדות של יהודי בשם זוסמן, מנגד .מקום קבורתם של קרבנות האקצייה ביום זה ,לטענתו, הוא

, למזלו ,ושם, הוא הובל ברכבת שנסעה שישה ימים עד לאושוויץדבריו ולפי , המתגורר בארצות הברית

 .הוא הצליח לשרוד

                                                           
1
 .438' עמ, ד"אביב תשמ-תל, בעריכת ליב גרפונקל, ד, יהדות ליטא', הספר המקצועי בגיטו-בית, 'יעקב אולייסקי 
2
 .(בתרגום שלי) 214' עמ, 4418מינכן , וונעדישער קָאון יי  ֿפאומקום , ריוסף גַא 
3
 .(ל"כנ) 242' עמ, שם 
4
 .72' עמ, (4הערה , לעיל) יהדות ליטא', האירועים החשובים ביותר בגיטו, 'גרפונקל' ל 
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הנה לפחות בעניין האקצייה , רושם ששואת יהודי גטו קובנה כבר נחקרה לפרטיהאפוא אם נוצר 

ה תחושאת המחזקות של הניצולים רק הנזכרות העדויות ו ,על פרטיההוודאות -איעדיין רבה  –הנזכרת 

ת לדבר על אקצייבחרתי בכל זאת ו. לפתור בשלב זה את התעלומהמתכוון ואינני יכול אינני . הזאת

פי עדויות -על: לגמרית ראליה אלא מסיבה אחשלי אישית הנגיעה הולאו דווקא בגלל  ,הילדים והזקנים

, גרפונקלליב מדברי לדוגמה ואצטט  .גטו קובנהתולדות האקצייה הקשה ביותר בזו רבות הייתה 

, "האירועים החשובים ביותר בגיטו"ושמו שכתב מאמר  ,טאלטסטנראהראש -סגן יושבכאמור 

 5".היו לגבי גיטו קובנה הימים האיומים ביותר 4411במרץ  28-וה 27-ה: "צייןזו וכשהגיע לאקצייה 

האקצייה " ,למשל, הנפש הייתה קשה יותר מאשר 4211הייתכן שאקציית הילדים והזקנים בת ? הייתכן

 ומפרי עט אתזכדומני שהגדרה אבל ? שנתיים קודם לכן שבה נרצחו כמעט עשרת אלפים נפש" הגדולה

האיומים לבחון את האקציה במכלול האירועים דייה  ,דמות חשובה כל כך בחיי הגטו, גרפונקלשל 

 .זהות במה היא הייתה קשה יותר מקודמותיהנסות לבגטו ול

כבר ביום הראשון של קובנה הופצצה , כידוע. היאקציהאסקור את האירועים עד לאותה לשם כך 

ואליהם הלכו ונתווספו כמה אלפי , יהודים 30,111-בעיר היו אז כ. 4414ביוני  22-ב, "מבצע ברברוסה"

ביוני כבר הייתה העיר כולה בידי  20-ב, שלושה ימים אחר כך. פליטים מעיירות השדה שבמערב ליטא

הפוגרום . סלבודקהבפרוור הקובנאי פרצו פרעות איומות , למעשה בלילה, היום באותו. הצבא הגרמני

, וידוע. בנשק יותר מאלף יהודיםבגרזנים ו, בסכיניםוהם רצחו במו ידיהם , נעשה בידי הליטאים עצמם

 תאו ותוא וחצר הליטאיםשהמרצחים , הרב זלמן אוסובסקי, הדיין המקומי שלהמזוויע גורלו , למשל

ובהם , גם בחלקים האחרים של העיר נשנו פוגרומיםשלאחר מכן בלילות . תחא הפיפכב ותחפשמ ינב

עליו דיבר ש, האיום במוסך לייטוקיסביוני היה הפוגרום  27-ב. נהרגו במיתות משונות כאלפיים יהודים

היו בד בבד עם האירועים המתוארים  6.לפני שנה וחצי" הקיץ הנורא ההוא"בכנס  נסוןישראל רוז' פרופ

ורט פיהודים נלקחו ל 0111-כ. שנמשכו עשרה ימים, מאסרים המוניים ובלא הבחנה של יהודיםגם 

כשלושת אלפים גברים מהם בלילה של השבעה ביולי נרצחו . השביעי ושם הוחזקו בתנאים קשים מאוד

  .ואילו הנשים והילדים שוחררו לבתיהם כעבור ימים אחדים, היינו מחצית העצורים, יהודים

פרוור גטו שהוקם בלביולי פורסם צו שחייב את כל יהודי קובנה לעזוב את בתיהם ולעבור  44-ב

 .יהודים 31,111-לגטו נכנסו כ. סלבודקה

אקציית חיסול או יהודים ה 011בת  "אקציית האינטליגנטים"כגון , "קטנות"אדלג על האקציות ה

נצטוו כל היהודים  באוקטובר 28-ב ."אקצייה הגדולה"ואגיע ישירות ל, היהודים 4011הגטו הקטן בת 

אצטט מהתיאור של הרבנית הירושלמית . אישה וילד, איש 20,111-כ, "מגרש הדמוקרטים"להתייצב ב

 ": ואמונתך בלילות"ספרה מ, הוולּב-רבקה גרודזנסקי

                                                           
5
 .שם 
6
שנה  71 –הקיץ הנורא ההוא : בתוך', היהודי בזיכרון" פוגרום"השתקפותו של  – 14מקרה ליטוקיס קיץ ,'ראו ישראל רוזנסון 

לאומי במכללת -קובץ מחקרים בעקבות כנס בין: ריאליה, הגות, היסטוריה, להשמדת הקהילות היהודיות בערי השדה בליטא

 .423–44' עמ, ג"תשע, ת אפרתהלהוצאת מכל: ירושלים, גרשון גרינברג וסיגלית רוזמרין, בעריכת מיכל בן יעקב, אפרתה
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היה קר מאוד ושלג כבד כיסה את הרחובות והשבילים שדרכם היה עלינו . בוקר זה נחרת עמוק בזכרוני

 –ופני כולם . מכל הבתים והחצרות הגיחו עוד ועוד אנשים והצטרפו אלינו. הלכנו לכיוון הכיכר. לעבור

גרמנים מקיפים את  לאורן של קרני השמש הראשונות ראינו כי פרטיזנים ליטאים וחיילים... לעבר הכיכר

והם החלו  –לפנינו ניצבו כחמישה גרמנים שניכר כי דרגתם גבוהה . היה זה משמר כבד מאוד. הגיטו

כך עמדנו על רגלינו בשורות משך כל היום וחיכינו . ואלה לשמאל, לימין –אלה : למיין את הקהל

עצם העובדה שעמדנו פנים אל .. .הימין או השמאל –לא תפסנו איזה צד הוא הטוב יותר , בעצם... לתורנו

  7.בלבלה את דעתנו, מול פרצופיהם האכזריים, פנים מול הצוררים הללו

ואילו כאן מדובר , היא מתקופת מחנות ההשמדהמסוג זה כרות שלנו עם סלקציות יכאן רק אציין שהה

-יותר מסלקציה נלקחו ב  , ובכן. כשעדיין לא הוקם אפילו מחנה השמדה אחד בפולין, 4414על אוקטובר 

לא בכדי אני ו, שליש מתושבי הגטויותר מעלמו בבת אחת הו. 4-ה ורטפנרצחו בלמחרת ו, יהודים 4111

והוסיפה . ה עלה בגורל הנלקחיםמ  באותו הזמן תושבי הגטו הנותרים לא ידעו שכן , מר הועלמווא

 : רבקה וולבהתאר ל

. ל בית בקעו קולות בכי היסטרייםּכמ  . הגרמנייםקחו הפועלים לעבודה במפעלים לביום המחרת לא נ

! אפילו לא לחשוב, לא היו מסוגלים לעשות מאומה, אנשים לא אכלו ולא ישנו. נורא היה לעבור ברחוב

  8.הרגשנו שעולמנו חרב עלינו. קשה לתאר את הכאב והיגון שאפפו את כולנו

, צאו עוד אנשים מהגטולא יּוכי כריז וה ,על ענייני הגטוהגרמני כעבור כמה ימים הופיע הממונה 

ואילך החלה תקופה עת הובאמת מאותה  .ימלאו בדייקנות את חובת העבודההיהודים בתנאי ש אתוז

קטה כוונתי היא שלא היו אקציות וכשאני אומר ש   .שקטה פחות או יותררבעי -בת כשנה ושלושת

בלטביה או  כפייהת ולעבודשילוחים או יומיות של יהודים על דא ועל הא -אבל רציחות יום, המוניות

 .היו גם היובאסטוניה של מאות ואף יותר יהודים 

בה ו ,4413ביוני  24-בפקודה שהוציא הימלר בעקבות מכריע חל שינוי גטאות ליטא במצבם של 

: באותה העת היו בליטא שלושה גטאות 9.ריכוזה מחנבמקומם הוראה לחסל את הגטאות ולהקים 

ילדים וזקנים , נשים 0111-כנסגר לאחר שהיהודים  44,111גטו וילנה בן . בקובנה ובשוול, בווילנה

לעבודות היהודים נשלחו ואילו שאר , נלקחו למחנות המוות בפולין ובפונאר שליד וילנה ושם נרצחו

 . זו בארבעה מחנות עבודהכוריהודים נשארו בווילנה ּו 2111-רק כ .לטביהבאסטוניה וכפייה ב

פוזרו קבוצות של אלו אות גטמשני אמנם גם . יהודי גטאות שוול וקובנה ם שלגורלן היה לא כ

. ריכוז ותלמחנבעצמן שוול וקובנה הפכו אך , יהודים על משפחותיהם למחנות עבודה בסביבה הקרובה

, מי שלא התאים להגדרה זו. נועדו לאנשים עובדיםשהם  ,בניגוד לגטאות, ריכוזהמחנות מטבעם של ו

 .גורלו נחרץ ,נכים וחולים, זקנים ,היינו ילדים

                                                           
7
 . 04–08' עמ, ז"ירושלים תשנ, ואמונתך בלילות, רבקה וולבה 
8
 .74' עמ, שם 
9
' עמ, (4הערה , לעיל) יהדות ליטא', בליטא" הפתרון הסופי"המדיניות ודרכי הביצוע של , 'הפקודה מתורגמת אצל יצחק ארד 

זאת כדי למנוע התארגנות ומרד כדוגמת ו, שהתרחש זמן קצר קודם לכן ,ארד ראה בפקודה זו בייחוד תגובה למרד גטו ורשה. 10

 .המרד בוורשה
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 .ואוקראינים את הגטו. ס.הקיפו כמה פלוגות סבנובמבר  0-ב. ובאמת הדבר קרא בראשונה בשוול

החלו הנאצים , ובגטו נשארו הזקנים והילדים ,יצאו למקומות עבודתםהיהודיים לאחר שהעובדים 

אולם השוטרים עברו מבית . כיכר את כל הנשאריםהם ציוו על המשטרה היהודית לרכז ב  . במלאכתם

לבסוף החלו הגרמנים לפעול בעצמם וגררו . סתתרווי ,ייצאו מבתיהםלבל לבית והזהירו את היהודים 

הועלו על משאיות וגורלם  –זקנים  211-ילדים וכ 011-כ –הנלכדים  .זקנים וילדים ממקומות מחבוא

אקציות דומות נעשו באותם ימים . לה שהם נלקחו לאושוויץמעדות של עובד רכבת עו. לא נודע זמן רב

 .גם במחנות העבודה שבסביבת שוול

וגם גורל , הפורנפל הורי הילדים הבינו ש. לקובנה כעבור יומיים הגיעוזו  הידיעות על אקציי

 תרימס –בכלל זה ו, רבים החלו לחפש פתרונות לילדיהםניקה ואכולם היו בפ 10.ילדיהם ייחרץ לשבט

 .בדרך זו הצליחו להציל כמה מאות ילדים. לגוייםילדים 

אנשי המשטרה  כלנצטוו  4411במרס  20-ב. לא היה חשש שוואשל ההורים בקובנה חששם 

כדי לקבל הוראות בעניין , מגרש שליד המפקדה הנאציתהשכם בבוקר בלמחרת היהודית להתייצב 

הוצאו מביניהם , בבוקר םלאחר התכנסות .מפני הסובייטים להגנה אוויריתמתחם המחנה היערכות 

באותו הזמן הגיעו . והשאר נצטוו לשבת על הרצפה, חברי תזמורת המשטרה והוכנסו למשרדי המפקדה

מהמכוניות יצאו אנשי גסטפו וחיילים . לגטו מכוניות ואוטובוסים רבים עם חלונות אטומים בצבע

ם שוטריה. לאוטובוסיםלעלות זחול על ארבע ולהם הקיפו את השוטרים ופקדו עליהם . רוסיים שבויים

ראשית הוצאו לחקירה ראשי . והוכנסו לתאי צינוק 4-ה ורטפהובאו לבמיטב מדיהם וסמליהם 

היינו , "מלינות"דרשו לגלות היכן נמצאות ההם נו, כל שאר השוטריםגם ואחר כך  המשטרה היהודית

-מתוך כ. הוכו השוטרים ועונו באכזריות ותחקירב. מקומות המחבוא שנחפרו בכל מיני מקומות בגטו

 . לא עמדו בעינויים ומסרו את מקום המלינות שהיו ידועות להם 7השוטרים האסורים  431

יצאו למקומות עבודתם היהודיים העובדים לאחר ש? עצמוקובנה מה קרה באותו הזמן בגטו ו

שעל  הוברמקול הכריז, מכוניתרחובות החלה להסתובב ב, בתי המלאכה שבגטו עצמולשמחוץ לגטו או 

ר מבית לבית ולקחו עמם ילדים עד ועבהחלו להנאצים . יירו בהם –כל היהודים להישאר בבתיהם ולא 

לא בחלו בשום הנאצים . נכים בלא תלות בגיליהםוכן חולים ו  , ומעלה 00מבני  וקשישים 43–42גיל 

שעסקה בחינוך הילדים , ורשבסקי-סגל סוניהתיארה את הזוועה . כדי לחשוף כל מחבוא אפשריאמצעי 

 : בגטו

עץ והוציאו את -חיפשו במרתפים ובדירי, עלו על עליות, רצו כחיות טורפות מבית לבית-הגרמנים אצו

 במקרה שניסתה. ששון חייהם ותקוות עתידם של כלואי הגטו, את ילדינו מחמדינו –הקרבנות הרכים 

או שהיו משסים בה כלבים גדולים וברגע , הרגו אותה ואת ילדה בו במקום –האם להתנגד לרוצחים 

 11.הבהלה היו חוטפים ממנה את ילדה

                                                           
10
: במרס בסיום אקציית הילדים והזקנים 28-ה בק  הביא את דברי ג  ש, 373' עמ, ג"ירושלים תשס, פלובלב הע, ראו אריה סגלסון 

 ".זה היה אמור לקרות כבר לפני ארבעה חודשים"
11
 .430' עמ, (4הערה , לעיל) יהדות ליטא', הספר העברי בגיטו-ילדי בית, 'ורשבסקי-סוניה סגל 
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הוא היה נוסע לכיוון העיר , לאחר מילוי אוטובוס. נלקחו לאוטובוסים –הילדים והזקנים שנתפסו 

דים והאמהות של הילהחזקות את הבכיות עמעם כדי ל: "יוסף גארכתב  .ושב ריק כעבור זמן קצר

. תניפו מוזיקה רעשאהפעיל בהם הגסט, שאולצו במו ידיהן להביא את ילדיהן הקטנים לאוטובוסים

ובכל שטח הגטו , ז'אבל את התמונות קורעות הלב לא היה אפשר להחריש באמצעות שום מוסיקת ג

  12".םישביום בהיר אחד התנפלו עליהם רוצחים נאצי ,עקות שבר של יהודים מעוניםזנשמעו 

לימים )קפלן שלום ? הקלגסים האיומים אותם ילדים שהתחבאו מפני, ה חשו הילדים עצמםומ

בספרו  וכך כתב. את ההכרזה ברמקול שעל כל תושבי הגטו להישאר בבתיהםגם הם ואמו שמעו  (אילתי

 : "לחצות את הנהר"המצוין 

... במהירות עצומה התלבשנו. והידיים רעדו ,אף שהדם אזל מן האיברים, כניתימכאן ואילך הכול נעשה מ

 .וכבזק גלשנו אל המרתף, אמא אולי גם הספיקה לחפון דברי מאכל כלשהם

קשה היה לי לתאר לעצמי כי ... מאז האקציה הקטנה חזרנו מספר פעמים ותרגלנו ירידות אל המרתף

עמוק , סירים וסמרטוטים ,עכשיו התגלגלנו פנימה בינות לגרוטאות שונות. פעם באמת יקרה לנו משהו

, מקשיבים, דרוכים עצרנו נשימתנו. בחוץ החלו להישמע כלי רכב נוסעים וחיילים צועדים... ככל האפשר

נשמעו נשיפות של !!! לה'משה –דם -יללה קרובה מקפיאת.. לפתע בקעה אלינו דרך האשנב.. .ממתינים

, וסה הקול הזועק ורק יבבה דקהבקללות וחרפות נזעמים ה; גניחות של התנגדות, מאבק כלשהו

אשר אירע ! לוקחים את הילדים –ואנו כבר ידענו , כשל חיה פצועה אנושות, אינסופית שרדה ממנו

 .בגטאות אחרים נחת ובא עלינו

ממאנים , מזיזים ומהפכים, חולפים בחדרים, שוב ושוב חזרו קולות של מגפיים סורקים את דירתנו

שרק לא יירדו  –ואנו כל פעם מחדש מתאבנים . שמיות ואינם מניחים כאילו באו עם רשימות. להרפות

, אחת פנו מטה-ואז נשמעו בחצר צעדים אשר בבת .שיילכו מכאן, שיסתפקו בחיפושיהם בדירה, למרתף

ז כל כוחי ּכ  מר  , ליבי לא פועם, אני לא נושם... קולות של שניים. היישר לפתח המרתף, במפנה חד

. הם מגששים את דרכם פנימה ואני אבן. והיא נענית ונפתחת ,תחת בכוח רבהדלת נפ... בלהתכווץ

וחוסם את  ...מה-ולפתע נופל דבר... העיניים חתומות בכוח כה רב עד שספק אם יוכלו פעם להיפתח

יוצאים , עולים במעלה השיפוע, צעדיהם נשמעים שוב. הם סבים אחורנית... כנראה שאין להם פנס. דרכם

  13".ומתרחקים

בין , גל אחרי גל. ומסביב נמשך התופת: "עיד על מה שהגיע לאוזניו אל תוך המרתףהוסיף והאילתי ו

, צווחות פולחות לב, פרצו מדי פעם מחדש ובאו מבעד לאשנב קולות צעידה נמרצים, דממות קצרות

ד אלה ריאות שבר של אמהות השוכלות את ילדיהן בעוק  ּו, גידופים חורצים בגרמנית או אוקראינית

 14".יש והיו נקטעות באחתש  , זעקות, שוב ושוב נשמעו אנקות מאבק חסרי תוחלת... בחיקן

הם חשדו כי מסתתרים בהם מקומות ש לא. הגרמנים לא נמנעו מלהשתמש בגרזנים ובמוטות ברזל

אמהות רבות עשו מאמצים נואשים  .ובאמת רבים מתו בהתפוצצויות אלו, הם זרקו רימוני יד, יהודים

                                                           
12
 .217' עמ, (2הערה , לעיל) רגַא 
13
 .417–410' עמ, ס"ירושלים תש, לחצות את הנהר, שלום אילתי 
14
  .418' עמ, שם 
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אף הזריקו להם , וכדי שתינוקות לא יסגירו את מחבואם, להחביא את ילדיהן הרכים מפני המחפשים

 .כל מיני זריקות

כבר אנו . לעת ערב חזרו העובדים היהודיים ממקומות עבודתם. כך נמשכה האקצייה כל היום

להלן תיאור  .את תגובותיהם לאחר שגילו מה קרה בגטו בעת היעדרםבמקצת לעצמנו יכולים לדמיין 

 : רבקה וולבהמזעזע מפרי עטה של 

... רצנו הביתה-חיש אצנו. נודע לנו בדיוק מה קרה –רק כשנסתיים יום העבודה ואנו יצאנו החוצה 

בכל הרחובות . זעזעו אותנו עד עמקי הנשמה –המחזות שניגלו לעינינו ברחובות הגיטו וקולות השבר 

 –מרטו את שערות ראשם וזעקו את שמות ילדיהם , םתבודשחזרו זה עתה מע, הסתובבו אמהות ואבות

. היו התקוות הללו תקוות שווא, אך לרוב. ועתה ייצאו ממחבואיהם, ליחו להסתתרצבתקווה שהילדים ה

  15.נראה היה שהאנשים יצאו מדעתם

הכאב , הפצע היה עמוק. יגון עמוק ואבל כבד ירדו על הגיטו: "ורשבסקי-סוניה סגלוסיכמה 

לא היו מלים כדי להקל אפילו במקצת את נטל הדאגה והיאוש של ; בלב והצער גדול מנשוא כירסם

  16...".האמהות השכולות

הבחינו , פי הרשימות שבידיהם-על .התחדשה האקצייה ביתר אכזריות, 4411במרס  28, למחרת

מקומות ) "מלינות"והתמקדו בייחוד ב, ביום הראשון שלא הצליחו לתפוס את כל הילדיםהגרמנים 

באותו יום הם : "כתב יעקב אולייסקי .(מאחורי קירות ומתחת לרצפותשהכינו היהודים מראש מחבוא 

 311בחיפושים מבית לבית אספו עוד . פריצה-נפץ ומוטות-גישוש ומצויידים בחומרי-באו בלווית כלבי

 רתקבספרו המכתב  ,אביב-לימים שופט בית המשפט המחוזי בתל, אריה סגלסון 17".ילדים וקשישים

 : שהתרחש ביום זהעל ביתר פירוט " פלובלב הע  "

כמחצית השעה לאחר מכן נשמע בגטו פיצוץ עז ואחריו עוד  ...ס והאוקראינים לגטו"שוב פרצו יחידות הס

מפוצצת בונקרים ... ס "כי יחידת אנשי ס... וכבר נודע, לא חלפו אלא דקות אחדות. שני פיצוצים

ס עצרו ליד צריפים במקומות שונים בגטו "מכוניות של הס... בהם ילדים וזקניםשאמורים להסתתר 

מיד לאחר מכן הבחינו תושבי הצריפים ... ס ושוטרים יהודים ממשטרת הגטו"וירדו מהן אנשי ס

ואז הגרמנים פורצים , ס ולעתים אף מצביע על צריף"הקרובים כי השוטר היהודי משוחח עם אנשי הס

שוטר יהודי הוא שהצביע על ... גילו הגרמנים בונקר שנמצא מתחת לטחנת קמח... םבאותו יו. לתוכו

; התשיעי ֿפורטאת הילדים הובילו ל. מבוגרים וזקנים, ס מצאו שם ילדים"אנשי הס. מקום הימצאו

למחרת היום הם ... כו קשותה  , שאחדים מהם היו הורי הילדים, לעומת זאת את הזקנים ואת המבוגרים

 18.התשיעי רטופהוסעו ל

                                                           
15
 .241' עמ, (2הערה , לעיל) רוראו תיאור דומה אצל גַא .41' עמ, (7הערה , לעיל) וולבה 
16
 .430 'עמ, (44הערה , לעיל) ורשבסקי-סגל 
17
 .438' עמ, (4הערה , לעיל) יהדות ליטא', הספר המקצועי בגיטו-בית, 'יעקב אולייסקי 
18
 .374–371' עמ, (41הערה , ללעי) סגלסון 
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פתחתי את דבריי . רק מעטים הצליחו להסתתרו ,ילדים וקשישים 4211-סך הכול הוצאו מהגטו כ

דומני שסיכומו של . הגדרתה של אקציית הילדים והזקנים כאירוע הקשה ביותר בגטותהייה בעניין ב

 : פרש היטב את ההגדרה הזאתלהלן ייוסף גאר 

כאשר הגטו איבד , בשחיטות ההמוניות הקודמות. בגטו קובנההאיומה ביותר אקצייה הזו הייתה 

אך הפעם הייתה האקצייה כואבת אף יותר עקב , הלכו בייחוד משפחות שלמות יחד, כעשרים אלף נפש

ידי אפילו אצל האופטימיסטים יותר מקרב יהודי הגטו הביאה אקצייה זו ל. קריעת ילדים מהוריהם

כל ההשערות על כך שתקופת השחיטות ההמוניות של היהודים . ותרבי ותהקטנוהציפייה איבוד התקווה 

היה ברור שמידו של מלאך המוות . התפוצצו כמו בועות סבון, ועכשיו זה כבר לא ייתכן הועבר הכבר חלפ

  19.צפוי-נס לא במרוצת הזמןיקרה אם לא , ההיטלריסטי אף יהודי לא ייצא חי

הרב שמעון סגל היו יהודים שהביעו את זעמם על כך פי עדותו לפניי של -ועל, אבל הנס לא קרה

 .בחמת זעם ספרי קודש ותפיליןמחלונות בתיהם בהתרסה כלפי שמיא בהשליכם 

חזור קצת אחורה א. ברצוני להציג את התגובות לה במקום אחר לגמרי, בסיום דבריי על האקצייה

 21,111-כהסובייטים ממנה גירשו , 4414כמה ימים לפני פלישת הגרמנים הנאצים לליטא ביוני . בזמן

או , תעשיינים ובעלי עסקים, רביזיוניסטים, ציונים פעילים – יותר מאלפיים יהודיםובהם , המתושבי

-כובלו כעבור תלאות רבות ה. בין המגורשים היו גם הוריי. "סובייטיים-יסודות אנטי"במילים אחרות 

אל מקום שומם באחד המקומות הצפוניים ביותר בעולם יהודים  481-ובהם כמהמגורשים איש  4011

להמליח , דגיםלדוג , שם הם נדרשו להשתתף במאמץ המלחמתי. על גדות אוקיינוס הקרח הצפוני

-זו בתנאים אקלימיים אימתניים וחסרימפרכת פעילות . לסדרם בחביות ולשלחם אל החזית, אותם

שישבו באותה מושבה נידחת על גורל , מה ידעו היהודים. רחמים נמשכה גם בתום המלחמה

 : "מירכתי צפון"פרה כותבת על כך אמי בס   ?משפחותיהם וידידיהם שנשארו בליטא

שיערנו שלא שפר . אך לא שמענו דבר על קורות יהודי ליטא באותה התקופה, ידענו כי המלחמה הסתיימה

 . זאת לא יכולנו לדמיין לעצמנו אף בחלומותינו הגרועים ביותר –אבל עד כמה , גורלם של הנשארים

הגיע אלינו  4410בשנת . הופיעו אצלנו ניצולים ראשונים ממחנות המוות הגרמניים ,עצוםעל אף המרחק ה  

ּפירא ה שליד קובנה והיה הראשון אשר סיפר לנו על אודות ... חייט קובנאי ידוע, ש  ק  ד  ּבו  ל  הוא שרד מגטו ס 

ר, 4417בשנת , אחריו. הזוועות שידעו היהודים בגטו זה ל  ס  של ד  שנותר גם הוא לפל טה מהגטו , הגיע היר 

לא נשארו עוד יהודים . ים הנוראים שסיפרו לנו השנייםסיפורהיה קשה להאמין ל  ... ומהמחנות הגרמניים

חלחלה אחזה בנו ... לדיהםובהם הדודים והדודות וי  , כל בני משפחותינו שם הושמדו! חיים בליטא

באקצייה זו נרצחו סבתי . 4411-כששמענו על האקצייה הנוראה של הזקנים והילדים בגטו סלבודקה ב

 . כי אנו בין היחידים מקרב יהדות ליטא המפוארת שנותרו בחיים התחלנו להבין. ואביו של בעלי מנחם

הוא שלח ביום הזיכרון השלישי , כשנודעו לו תאריכי האקצייה. נרעש מאוד מסופו של אביובעלי מנחם 

 :שהתגורר בארץ ישראל, מכתב ביידיש אל אחיו ישעיהו 4417-ב
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, אני מגיע עכשיו מאימא שתחיה. י בערבהנני יושב עתה וכותב לכם מכתב זה ביום שנ, ישעיהו היקר

כבר שלוש שנים שהוא בעולם . ה"יום הזיכרון של אבינו הקדוש ע –התפללתי ליד העמוד . מהמניין

ת היו שנותיו טרגיו  ... מזה שלוש שנים שהוא נלקח מאתנו בידי הרוצחים ההיטלריסטים. האמת

ואף בלא ידיעה היכן , לקבל ניחומיםבלא שהיה לו אפילו ממי , רחוק מאישה וילדים, האחרונות

ומי יודע אם הוא , מי יודע באילו תנאים זה היה. המוות –וטרגי יותר . נמצאים אשתו וכמה מילדיו

. כמה נורא להעלות זאת במחשבה, אוי. כלום נותר בכלל זכר מעצמותיו, בכלל הובא לקבר ישראל

אני לך את המכתב ודמעות ניגרות מעיניי בלא  כותב... הן איננו יודעים אפילו את יום הזיכרון הנכון

 . "הפוגה

במבט , ר הצילה אותו"לא פעם אחת התבטא מנחם כי הצטרפותו לבית: "ומוסיפה אמי לכתוב

שכן תפקידיו בתנועה זו הם שהניעו את השלטונות הסובייטיים לגרשו , מציפורני הנאצים, לאחור

חזר לעצמ, אכן. מליטא לסיביר באותם רגעים נזכרתי . ו את מהלך חייו ואת נס הצלתוכל אחד מאתנו ש 

ק  . באירוע שהתרחש כמה ימים לפני גירושינו מליטא רּוט  , העוזרת הנכרית שלנו, היום אחד חזרה מ 

פה של עוזרות בית' :וסיפרה, לביתנו צפו את . השתתפתי עכשיו באס  הכריזו שם שבעוד זמן קצר יר 

  20."הם התגשמו, אבוי. דבריה המזוויעים הפחידו אותנו '!מדרכות קובנה בראשיהם של היהודים
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