חיי של
מכתבי זעקה של הלל זיידמ ממחנה ויטל
במילי ''מכתב מחבר'' הגדיר בנימי מינ )  (B. Mintzחבר ב''פועלי אגודת ישראל'' שהייתה תנועת
בת של ''אגודת ישראל'' )להל  :אגו''י( וחבר בנשיאות ועד ההצלה היישובי  את המכתב ששלח אליו
הלל זיידמ ) (H. Seidmannב  26ליוני  1944ממחנה ויטל ) (Vittelאשר בצרפת הכבושה 1.זיידמ  ,חוקר
וסופר ,היה איש אגו''י בווארשה .בתקופת הגטו ניהל את ארכיו הקהילה ועמד בקשר קבוע ע פעיל
ההצלה של אגו''י בשווי ,חיי ישראל אייז ) (C.I. Eissוע עוזרושותפו הרב ד''ר שאול ויינגורט )

S.

 2.( Weingortקשר זה נועד להציל רבי מתושבי הגטו בעזרת דרכוני שהונפקו על ידי קונסולי של
מדינות דרואמריקניות שישבו בבר  3.המאושרי בגטו שזכו לקבל דרכיה ניצלו )בדר( כלל באופ
זמני( מגירוש למחנות ההשמדה .רוב נאסרו לזמ מה בבית הסוהר ''פביאק'' ונשלחו במהל( חור)
 1943למחנה ויטל .בי הנשלחי היה ג זיידמ שנשא את דרכונו של יהושע אייזנצווייג )

Szyja

 (Eisenzweigהמנוח והחזיק בזהות זו בעת שנעצר בווארשה ,בזמ שילוחו לוויטל ובכל תקופת מאסרו
ש 4.בחודשי הראשוני לשהות של בעלי הדרכוני הזרי בוויטל ה חיו בתנאי טובי יחסית.
הגרמני אפשרו לה לשלוח מכתבי לקרוביה בחו''ל 5.לאחר כמה חודשי התגנב ללב האסירי
בוויטל החשד כי ג ה נמצאי בסכנה וה כתבו על כ( החוצה והזעיקו את קרוביה וידידיה.
בוויטל המשי( זיידמ את פעילותו בעניי ההצלה אותה החל בגטו וארשה והזעיק ללא לאות את
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מינ'' ,מכתב מחבר'' ,בתו(  למחשבה ולבעיות הזמ  ,תמוז ,תש''ד ,עמ' .16
אייז ,יליד גליציה שחי בצירי ,היה ציר בקונגרס הציוני הראשו ובנשיאות הוועידה הראשונה של
תנועת''המזרחי'' .לימי עזב את התנועה הציונית ונמנה ע מייסדיה של אגו''י .פעילותו בסיוע ליהודי
החלה כבר בשנות השלושי לאחר עליית הנאצי לשלטו בגרמניה .משפרצה מלחמת העול השנייה
עזב בהדרגה את עסקיו הפרטיי והקדיש את זמנו ובהתנדבות להצלת יהודי מ הגהנו הנאצי .בפעילות
זו ייצג את הועד הפועל העולמי של אגו''י והוכר כפעיל הצלה ג ע''י הסוכנות היהודית .הוא נפטר
בעיצומה של עבודת ההצלה בנובמבר .1943
ויינגורט ,תלמיד חכ צעיר ונמר שנולד בפולי וקיבל את חינוכו התורני והמדעי בגרמניה .הוא הגיע
שהיה איש אגו''י
לשווי כפליט ערב המלחמה ונשא לאשה את בתו של הרב אליהו בוצ'קו ממונטרי,
ופעל בהגשת סיוע לפליטי היהודי שהגיעו לשווי .ויינגורט פעל כעוזרו#שותפו הבכיר של אייז והיה
המוציא לפועל של תוכניות הצלה ,הנפקת דרכוני ומשלוח מכתבי .לצד עבדו עוד כמה עוזרי.
ויינגורט נספה בתאונת דרכי בשווי לאחר המלחמה .ראו :חיי של ,אגודת ישראל באר ישראל נוכח
 ,1945חיבור לש קבלת תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר#איל ,רמת#ג ,תשס''ד ,פרק שישי.
השואה 19451942
)להל :של ,אגו''י(.
ברוב המסמכי מופיע המילה דרכיה או דרכיות .על פרשת הדרכוני ראו למשל :נת עק'' ,נסיונות הצלה
ע''י דרכוני ותעודות אזרחות של ארצות אמריקה הלטינית'' ,בתו יד וש – קוב מחקרי ,כר א'
)תשי''ז( ,עמ' ) .106#99להל :עק ,ניסיונות (.
בזכות מעמדו הגבוה בקהילה הייתה לזיידמ גישה לדואר שהגיע לתושבי הגטו .כשמצא את דרכונו של
יהושע אייזנצווייג לקח אותו לעצמו .אייזנצווייג עצמו נסע לבקר את הוריו בלובלי בקי  .1942לאחר זמ
מה נתפס ונשלח למחנה בלז' .הדבר התחוור למשפחתו לאחר שמשפחתו הוציאה כספי רבי בניסיונות
לאתרו ולאחר שהגיעו עדויות לווארשה כי בלז' היה מחנה השמדה .בינתיי שלח אלי שטרנבו )אחיו
של יצחק ובעלה לעתיד של גוטה ) ,(Gutaבתו של אייזנצווייג( דרכוני למשפחת אייזנצווייג.
במחנה ויטל התגורר זיידמ לבדו בחדר אחד כשהוא מציג עצמו כל הזמ כלפי הגרמני כיהושע
אייזנצווייג ,ואילו בחדר סמו התגוררו גינא ) (Ginaובתה גוטה'' ,אשתו'' ו''בתו'' של זיידמ .על כל אלה:
ריאיו שלי ע גוטה שטרנבו )אייזנצווייג( 26 ,באוגוסט ) 1998שמור בידי(.
באוס +הפרטי של משפחת ויינגורט שמורי מכתבי רבי שהגיעו אליו מאסירי ויטל ,ובכלל זה מקרובי
משפחתו שהיו ש .מכתבי רבי מעידי על מצב רוח הטוב בחודשי הראשוני שלאחר בוא .ראו:
ליאו ) ( Leonויינגורט ל)אחיו( שאול ויינגורט 26 ,בינואר  ,1943אוס +ויינגורט; מאטה )(Mathilda
ויינגורט ל)בנה( ש' ויינגורט 25 ,ביולי  ,1943ש.

פעילי ההצלה השוני 6.ג בקרב אסירי ויטל נתפס זיידמ כאד שזעק באופ תמידי להצלת שרידי
יהדות וארשה ויותר מאוחר להצלת היהודי בוויטל .באחד המכתבי מוויטל המרי הרב חיי
לייבוש ברגלס ) (C. Leibush Berglasאת הרב אליהו בוצ'קו ) (E. Botschkoממונטרי ) (Montreuxלפעול
למע הצלת רבני וארשה )מארס  .(1943הוא הזכיר לו כי זיידמ פעל רבות למענ בהיותו בווארשה
והמשי( בכ( מוויטל .בסו) מכתבו של ברגלס הוסי) זיידמ :
נא לזכור את הפקוח נפש .ג ה' זיידמ תומ( מצדו בבקשה דלעיל ]בעניי הצלת רבני וארשה[
ובדעה שרצוי שתזכירו לידידנו את דבר אסתר מתו( המגילה  ,IV.14כדי לשי על ליבה את חובתה
לעלמה שארית הפליטה ,על מנת שהחבילות ]הדרכוני[ יגיעו במהירות הרבה ביותר) .

Erinnern

sich auch an H. Pikuach Nefesch. Auch H. Seidmann unterstützt seinerseits die obige Bitte u. meint,

(dass Sie Sollen unseren Freunden die Worte Esters – aus Megilah d. 14. IV, in Erinnerung bringen
המכתב נכתב כעשרה ימי לפני פורי ,ודברי מרדכי לאסתר ''כי א החרש תחרישי בעת הזאת ,רוח
והצלה יעמוד ליהודי ממקו אחר ,ואת ובית אבי( תאבדו'' אמורי היו לדרב את פעילי ההצלה.
ההקבלה שעשה זיידמ בי ערב פורענות בווארשה )הבירה( לבי ערב פורענות בשוש )הבירה(
7
מתבקשת מאליה.
בניסיונות ההצלה של אסירי ויטל היו קשורי גופי ואנשי רבי ,ובלטו בה פעילי ההצלה של
אגו''י או המקורבי אליה בשווי :אייס )עד פטירתו בנובמבר  ,(1943ויינגורט ,וארגו היג’פס

) HIJEFS

 ( – Hilfsverein fuer Juedische Flüchtlinge in Shanghaiבראשותו של יצחק שטרנבו( ).(I. Sternbuch
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ניסיונות ההצלה נעשו באופ מתמש( מסו)  1943עת הורע מצב במחנה ועד קי  1944עת הוברר
באופ סופי גורל הטראגי של רוב האסירי 9.באפריל ובמאי  1944נשלחו  225בעלי דרכוני דרו
אמריקני מוויטל לדרנסי ) (Drancyשליד פריז ומש נשלחו לאושוויבירקנאו ונספו ש .זיידמ ועוד
קבוצה קטנה של אסירי הצליחו לחמוק משני משלוחי אלה 10.מיד לאחר ששרד זיידמ את
המשלוחי האלה ,הצליח להבריח לחו''ל מספר מכתבי נרגשי של זעקת ''הצילו'' ,וביניה כמה
 6זיידמ הצי +את אייז במכתביו מוויטל עד שאייז כתב לווינגורט כי ''רואה אני שבוויטל אי לו למר זיידמ
מה לעשות הרבה ,כי א להרבות במכתבי ולייע אותי עצות טובות'' .אייז לווינגורט 22 ,ביולי  1943ו
–  25ביולי  ,1943אוס +ויינגורט ,המכו לחקר השואה ע''ש פינקלר ,אוניברסיטת בר#איל.578 E # W ,
 7הרב ברגלס היה תלמיד חכ ועילוי מבוגרי ישיבת ''חכמי לובלי'' ומצעירי אגו''י .היה נשוי לבת#דודה
של פעיל ההצלה ויינגורט .המכתב הופנה לרב בוצ'קו שהיה חמיו של ויינגורט ופעל א +הוא בענייני עזרה
והצלה .ראו :ברגלס לבוצ'קו 10 ,למארס  ,1943אוס +ויינגורט )פרטי(.
 8על הארגו ראוDawid Kranzler & Joseph Friedenson, Heroine of Rescue, Mesorah Publications, :
New-York, 1984, pp. 44-47.
 ,1945ע עובד ,תל#אביב ,1982 ,עמ'
 9על פרשת ויטל ראו :ברנרד וסרשטיי ,בריטניה ויהודי אירופה 19451939
 ;193#191של ,אגו''י ,בפרק על ויטל.
 10בזמ הגירוש הראשו התחבאו ארבעה אנשי בתו תנור גדול שהיה באחד המרתפי במחנה ושימש בעבר
כמאפיה .הארבעה היו זיידמ ,גינא אייזנצווייג ובתה גוטה ועוד בחורה שגוטה לא יכולה להיזכר בשמה.
הגרמני נכנסו למרת +וחיפשו את הארבעה בעזרת פנסי ולא מצאו .ראו :ריאיו ע גוטה ,ש .אישור
לסיפור המיוחד הזה מצאתי בעדותה של פולניה בש אנא הרצוג שהייתה אסירה בוויטל .לדבריה ,זיידנר
) , Zeidnerצרי להיות כמוב זיידמ( ואיינזצווייג התחבאו בתנור במאפיה .ראו :עדות,Anna Herzog ,
איו''ש) 11.6.57 ,03\ 667 ,ראיינה .( Helena Szerezewska :בגירוש השני שהתה גוטה כחולה בבית חולי
במחנה וכ ניצלה .על סיפור ההצלה הזה כתב זיידמ לעו''ד מתיו מילר )איש אגו''י בצרפת שהגיע כפליט
לשווי ועזר לאייז בפעילות ההצלה( לאחר ששוחרר מוויטל .זיידמ כתב כי הוא נשאר  24שעות בתנור
''ואז חנוק למחצה ,הובלתי לבי''ח של המחנה…הרופאי הצרפתי שעבדו בביה''ח הכריזו עלי כבלתי
כשר להובלה ]למשלוח לדרנסי['' .ראו :זיידמ למילר 16 ,בנובמבר ,1944 ,בתו מתיו ואליס מילר – זכרונות
ועדויות ,הוצאת המשפחה ,ירושלי ,1991 ,עמ' .110

הגיעו לאר .כשקיבל מינ את המכתב מזיידמ החליט לפרסמו בעיתו פנימי של חברי ''פועלי אגודת
ישראל'' שנקרא :בתו( .מינ ער( את המכתב מחדש ,קיצר אותו באופ משמעותי והשמיט פרטי,
שמות )כולל ש הכותב( ומספרי המגורשי ,כשהוא שומר על אופיו המקורי .בזמ פרסומו של
המכתב לא היה ידוע גורל של הנשלחי מוויטל ושמועות רבות הופרחו באוויר .מינ שיב את
מכתב הזעקה )האנונימי ,הערו( והמקוצר( בתו( העיתו במסגרת פעולות ומאמרי הזעקה הרבי בה
היה קשור .ע זאת שמר מינ על זהירות המתחייבת באותה עת בפרסו המכתב .מהשוואת המכתב
המקורי של זיידמ והמכתב שפרס מינ עולה עד כמה פירט והרחיב זיידמ בעוד שמינ צמצ
והשמיט .לפני שנציג את ההשוואה בי המכתבי ,ראוי להאיר על מכתביו הנוספי של זיידמ
מוויטל.
באוס) מינ בו מצאתי את המכתב למינ קיימי מכתבי נוספי :הראשו  ,מכתב )פתק( שכתב
זיידמ באותו יו לאחיו ליאו ) (Leonזיידמ שהתגורר בתלאביב .מכתב זה קצר מהמכתב למינ אבל
דומה לו .השני ,העתק מכתבו של יחיאל שוורצברט ) ( Chiel Schwarzbartמוויטל לפרופ' אליעזר ריגר
) (E. Riggerבאר ישראל שלושה ימי מאוחר יותר .ג מכתב זה דומה מאד למכתב למינ ונכתב על
ידי זיידמ )העתק נמצא ג בארכיו הציוני המרכזי( 11.לקבוצת מכתבי זו מוויטל יש לשיי( ג את
מכתבו המוקד של זיידמ לרב יצחק מאיר לוי ולרב שלמה דוד כהנא מינואר ) 1944המצוי בארכיו
בית לוחמי הגטאות( ,שהינו בעל אות מאפייני סגנוניי 12.בכל ארבעת המכתבי הנ''ל חוזרי
11
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ריגר היה גיסו של ד''ר יצחק איגנצי שוורצברט )  ( I. Ignacy Schhhwarzbartשהיה קרוב משפחתו של
הכותב יחיאל שוורצברט .יצחק שוורצברט א +פנה לסוכנות היהודית בלונדו וביקש שיקצו סרטיפיקטי
לא''י עבור קרובו יחיאל שהיה בוויטל .ראו :יצחק שוורצברט ליוס +לינטו ) ,Lintonמזכירה של ההנהלה
הציונית בלונדו( 11 ,באפריל  ,1944איו''ש ,תיקי שוורצברט .M2 / 395 ,ריגר ניהל את בית ספר התיכו
''יבנה'' בלודז' והיה פעיל ציבורי וציוני חשוב בפולי .בשנת  1920השתת +בוועידה של ההסתדרות
הציונית בלונדו כנציג ציוני פולי .בשנת  1921עלה לאר ושימש בי השאר כחבר אסיפת הנבחרי
השנייה של היישוב וכציר לקונגרס הציוני בבזל בשנת  .1927שימש כמרצה באוניברסיטה העברית ותפקידו
האחרו היה מנכ''ל משרד החינו .על ריגר ראו :לזכרו של פרופ' אליעזר ריגר ז''ל ,האוניברסיטה העברית,
ירושלי ,תשי''ד ,עמ' .19
מהשוואת המכתב של יחיאל שוורצברט למכתבי זיידמ עולה בבירור כי הכותב או המכתיב שלו היה
זיידמ .סגנו המכתב הוא בבירור של זיידמ וג שמות האישי ,שהתבקשו לפעול למע אסירי ויטל,
מצויי במכתבי זיידמ .ראו :יחיאל שוורצברט לריגר 29 ,ביוני  ,1944אוס +מינ וכ בארכיו הציוני
)להל :אצ''מ( .S 26\ 1232 ,זיידמ שהיה פעיל בשליחת מכתבי זעקה מוויטל עשה זאת כמה פעמי .בידי
מכתב של גוטה שטרנבו )אייזנצווייג( שכתבה לאלי שטרנבו ובו זעקה להצלה .כאשר הראיתי לגוטה את
צילו מכתבה ,אמרה לי כי זיידמ כתב את המכתב ,אומנ על דעתה .ראו :ג' אייזנצוויג לא' שטרנבו23 ,
ביוני  ,1943אוס +ויינגורט; כ ראו :זיידמ ללוי ולכהנא ,בלה''ג ,שבסופו הוסיפה גוטה אייזנצווייג כמה
מילי.
על המכתב ראו :צבי בכר'' ,אלה דברי האחרוני'' ,מכתבי אחרוני מ השואה ,יד וש ,ירושלי ,תשס''ג,
עמ' ) .145#144 ,35להל :בכר ,אלה דברי( .בכר לא פענח את ש הכותב ואת ש בתו המופיעי
במכתב .בר ,הכותב הוא הלל זיידמ .בגו +המכתב מזכיר הכותב את בתו גיטלה ) (Gitaleמרי .ואילו
הבת כותבת כי ''הוא שכותב מעבר לד – +זה אבא'' .ראוי להדגיש באופ ברור כי אי המדובר כא באב
ובבתו .הכותב הוא ה''אבא'' הלל זיידמ ,ו''בתו'' היא גוטה שטרנבו לבית אייזנצווייג )ראו לעיל הערות
 4ו .(10 #במכתב המצוטט ע''י בכר יש את כל המרכיבי המופיעי במכתבי בה ד מאמרי זה והוא
בעל אותו סגנו ממש .זיידמ שלח את המכתב לשמואל הורובי בתל#אביב ש גר אחיו ליאו )ראו :זיידמ
לגודמ 13 ,באוקטובר  ,1944ארכיו יד וש )להל :איו''ש( ,תיקי שוורצברט ,( M 2 # 395 ,כדי שאחיו
יעבירו לרב יצחק מאיר לוי יו''ר אגו''י העולמית ולרב שלמה דוד כהנא שהיה רב העתיקה בירושלי
באותו זמ )להל יורחב על שני אישי אלה( .במכתב מצוינות ג כתובותיה של שני רבני אלה .זיידמ
הרגיש צור לדווח לה על הנעשה בווארשה ובוויטל )מש כתב את מכתבו!( בנמקו'' :הרי מזכירכ
הייתי'' .שני הרבני הנ''ל עזבו את וארשה באותו זמ אפריל מאי  1940וההיכרות ביניה ובי זיידמ
הייתה הדוקה .בכר כתב כי המכתב נכתב בווארשה בשנת  .1943הדבר אינו נכו כלל ועיקר .זיידמ הגיע
לוויטל בשבט תש''ג )ינואר  .(1943הוא תאר במכתב את הקורות בווארשה במרד שהיה באפריל  1943ע''פ

אות מוטיבי של :קריאה ''הצילו''; של זירוז לפעול ''במהירות''; ושל אזכור כי השרידי שנשארו
בוויטל ה ''שארית דשארית ]של שארית[ הפליטה'' .ע זאת ,מתברר כי סגנונו זה של זיידמ עוצב
בוויטל חודשי רבי לפני מכתבי אלה ,דהיינו זמ רב לפני המשלוחי מוויטל ,אבל בזמ שחשש
כבד לגורל האסירי כבר היה מנת חלקו של זיידמ  .בדצמבר  1943הוא כתב לפעיל ההצלה ולנציג
הקונגרס היהודי העולמי בז'נבה ד''ר אברה זילברשיי ) (A. Silberscheinכי
''אנחנו בסכנה גדולה! החישו מפלט והצלה! אל תחמיצו א) רגע ...עשו כל מה שבידכ...להציל
את שארית דשארית הפליטה! את המעט מזעיר .יהיה זה עוו פלילי ,א א) עתה ,בעלי השפעה
13

לא יעשו כל מה שאפשר ויותר''.
ובינואר  1944הוא כתב מכתב דומה להפליא בסגנונו לרב לוי ולרב כהנא ובו הדגיש כי
אנחנו בסכנה גדולה ,סכנת מוות .והלוואי שלא ]ת[תחייבו עגלה ערופה ג עלינו ,ולא תאמרו:
אבל אשמי אנחנו  ...אל תחמיצו השעה .כי כל יו ויו הסכנה גדולה .הצילו שארית הפליטה,
14
הצילו! מהר בלי הזנחה.
המשות) לכל המכתבי הנ''ל היא העובדה שה הוברחו מוויטל וכוללי בתוכ קריאה וזעקת
''הצילו''.
לעומת כל המכתבי האלה יש בידינו שני מכתבי שכתב זיידמ בגרמנית ושעברו את הצנזורה
הגרמנית .בראשו מביניה שנכתב בי שני הגירושי מוויטל ,כתב זיידמ לוויינגורט ,מבית החולי
בוויטל בו אושפז ,כי הגרמני מסופקי באותנטיות הניירות והדרכוני ולכ יש לפנות דחו)
לקונסוליות הדרואמריקניות כדי שיאמתו את הניירות ,וכ יש לפנות למשרד הארצישראלי בז'נבה
כדי לזרז את אישור של הסרטיפיקטי עלידי ממשלת בריטניה ומשלוח לאסירי ויטל כדי שיוכלו
להיכלל בעסקת חליפי  15.במכתב יש אלמנט של מהירות ודחיפות לפעולה ,אבל זה עבר את הצנזורה
הגרמנית כחלק מההטעיה שלפיה הגרמני ''שיתפו פעולה'' לקד עסקה כזו .בינתיי התרחש הגירוש
השני ,וזיידמ כתב מיד לאחריו ליוס) אייס )שניסה לפעול בעייני הצלה בשווי במקומו של אביו
חיי ישראל שנפטר( ,על חוסר סבלנותו ועל ציפייתו הממושכת לתשובה על שאלותיו 16.לכאורה ,שני
המכתבי אינ מעידי על סערת נפש של זיידמ כפי שהדבר בא לידי ביטוי מפורש במכתבי
שהבריח ושכתב בעברית .ע זאת ,ברור מכל מכתביו האחרי בעברית כי ג בעת כתיבת שני
17
מכתביו בגרמנית היה נתו בסערת נפש ,אבל שלט ברוחו ובכתיבתו.

13

14
15

16
17

עדויות של ניצולי מווארשה שהגיעו לוויטל במאי  .1943את כל זאת הוא כתב בשבט תש''ד )ינואר
 .(1944מוב כי לא יכול היה לכתוב בשבט תש''ג על המרד שעוד לא בא לעול.
המכתב שציטט בכר נמצא בארכיו בית לוחמי הגטאות ומספרו  .M V||| 3608אני מודה ליוס +שביט על
שהואיל להעביר אלי את צילו המכתב .להל יצויי המכתב :זיידמ ללוי ולכהנא ,בלה''ג.
זיידמ לזילברשיי 9 ,לדצמבר  ,1943איו''ש ,תיקי זילברשיי .M 20\ 161 ,ד''ר אברה זילברשיי היה נציג
האיחוד העולמי של ''פועלי ציו'' וכ נציג של הפדרציה של יהודי פולי ואחד מראשי המשרד של
הקונגרס היהודי העולמי בג'נבה .הפעילי החרדי שעסקו רבות בהשגת דרכוני ,היו בקשר טוב ע
זילברשיי.
זיידמ ללוי ולכהנא ,בלה''ג.
זיידמ לוויינגורט 1 ,במאי  ,1944אוס +ויינגורט ,המכו לחקר השואה ע''ש פינקלר ,אוניברסיטת בר#איל,
 ,E – Wמס' .565
זיידמ ליוס +אייז 30 ,במאי  ,1944אוס +אייז )פרטי( ,תיק מס' .68
על הפחד מגירוש אותו חוו זיידמ וגוטה אייזנצווייג ועל השליטה העצמית של זיידמ ,ראו :ריאיו ע גוטה,
ש.

במסגרת ההשוואה בי המכתב שקיבל מינ מזיידמ ובי המכתב שפרס מינ בפומבי ,נקטתי
בטכניקה של גופ שווה )אותיות אלכסוניות( לקטעי מכתב זהי .תעתיקי המכתבי )המקורי
והמודפס( ה מדויקי )כולל צורת כתיבת התאריכי( ,מלבד שינויי קלי ביותר בתעתיק המכתב
המקורי המתחייבי מהכוונה לתת לקורא לרו בו )כגו  :במקו שכתוב פרופ .נכתב פרופ'( .לפני
המכתבי הבאתי את הקדמתו של מינ לפרסו המכתב כפי שנדפסה בעיתו בתו(.

מכתב מחבר
הוא נשלח לפני זמ קצר מאיש באירופה הכבושה .ש היו מרוכזי כמה מאות מידידינו הטובי
והיקרי 18,שרידי יהדות פולי  .עמלנו להציל ולא הצלחנו 19.מ השמי לא עזרו וגזר הדי האיו
הוצא לפועל :גורשו כול ל''כיוו בלתי ידוע'' 20.ורק אחדי נשארו ,מי יודע כמה זמ עוד ,ועיניה
תלויות אלינו.
הנייר הוא לב  ,פשוט .האותיות פשוטות .וג הדיו בה נכתבו היא כחולה פשוטה 21.אול מה
רועדת היד .מה פוע הלב .טבול כולו בדתמצית של חבר יקר ,חביב וטוב 22.המכתב הגיע אלינו
באורח פלא 23.אנו מפרסמי אותו כא  ,כמוב  ,בהשמטות גדולות .ב .מ] .בנימי מינ[
 18בוויטל רוכזו כ 60 #מבני משפחות ויינגורט ושטרנבו על סעיפיה השוני יחד ע רבני ופעילי אגו''י
שהיו מקורבי לאגו''י ,לרב י''מ לוי ולפעילי אחרי של התנועה .ראו :קלארמ ) (Klarmanלמינ,
 ,22.10.43אוס +מינ .בר ,מינ כלל במשפט ''מאות מידידנו הטובי והיקרי'' ג אישי אחרי ,מפולי
בכלל ומגטו וארשה בפרט ,שזכו לדרכו והגיעו לוויטל ,כמו :יצחק קצנלסו ) , (Katzenelsonנת עק )(Eck
ועוד רבי אחרי .בס הכל היו בוויטל כ 250 #אסירי בעלי דרכוני דרו#אמריקני.
 19על פעילות של אנשי אגו''י בשווי ובא''י להצלת אסירי ויטל לפני גירוש מוויטל ולאחריו ,ראו :של,
אגו''י ,פרשת ויטל )סו +פרק שישי( .מלבד פעילי אגו''י שפעלו להצלת אסירי ויטל ,התנהלו ניסיונות הצלה
נרחבות בעניי זה על ידי פעילי שוני כמו ריכרד ליכטהיי ) ,(Richard Lichtheimזילברשיי ועוד .ראו:
איו''ש ,תיקי זילברשיי.M 20 \ 70 ,
 20מינ כמו שאר פעילי ההצלה בכל מקו שהוא ,לא ידע ביולי ) 1944זמ פרסו המכתב של זיידמ ע''י
מינ( על גורל של הנשלחי מוויטל .ראו :הרמ לנדאו )  Hrman Landauמזכ''ל היג’פס( לרב לוי11 ,
ביולי  ,1944ארכיו הועד הפועל העולמי של אגו''י )להל :אי''ע( / 17 ,ה' .אול ברור כי מינ ,כמו
אחרי ,הבי שהנשלחי כבר לא בחיי .ביולי  1944כבר לא היה מקו לאשליות .הדבר מרומז בדברי
מינ'' :גזר די הוצא לפועל'' ,ו''כיוו בלתי ידוע''.
 21הדיו הכחולה אכ בולטת על הנייר הלב שמתחיל להצהיב.
 22הערכה הדדית עמוקה הייתה קיימת בי מינ לזיידמ .מינ כתב דברי הערכה חמי ביותר על יומ הגטו
שפרס זיידמ בהמשכי בעיתו ''הבקר'' בקי ).1945יומ זה קד לספר שהוציא זיידמ :יומ גיטו וארשה,
אומה ומולדת ,תל#אביב תש''ו( .זיידמ ,שחי בפריז לאחר שחרורו מוויטל ,התרגש מדברי ההערכה של
ידידו מינ וכתב לו'' :ידידי וחברי היקר והחביב...אני מביע ל את תודתי החמה בעד הדברי הטובי
שהענקת אותי ]לי[...ובפרט בעד מאמר האחרו בש 'היהדות החרדית וההתקוממות בורשה'' .ראו :ב'
מינ'' ,השתתפות היהדות החרדית במרד גיטו וורשה'' ,שערי ,מיו  11באוקטובר  ;1945זיידמ למינ25 ,
באוקטובר  ,1945אוס +מינ.
 23כתיבת המכתבי של אסירי ויטל )שעברו צנזורה( פסקה מהרגע שבודדו אות לפני שילוח מזרחה .מכא
ואיל הוברחו מכתבי בדרכי שונות .זיידמ הבריח מכתב ג להארי גודמ ) Harry Goodmanהמזכיר
המדיני של אגו''י העולמית ויו''ר אגו''י בבריטניה( ללונדו .מכתב זה היה דומה מאד למכתב שכתב
למינ .על הברחת מכתב זה יש לנו מידע ויתכ כי המכתב לאר הוברח באותה דר :קרנצלר סבור כי
המכתב לגודמ הועבר על ידי קצי בריטי בש ראנד ) (Randשהוחל +במסגרת החילופי של אזרחי
בריטי .לדבריו נשא ראנד את המכתב )בעברית( בכיס הפנימי של מעילו ומסרו לגודמ לפי הכתובת
שהייתה רשומה עליו .מאיר סומפולינסקי טוע כי ויקטור ) (Victorגודמ ,בנו של הארי ,אמר לו כי זיידמ
כתב את המכתב על הבטנה של מעילו של המבריח .ראוDawid Kranzler, Thy Brother’s Blood - The :
Orthdox Jewish response during the Holocaust, New York, Mesorah Publications, 1987, p. 173.
Meier Sompolinsky, Britain and the Holocaust , Brighton, Sussex Academic Press, 1999, pp. 189-191.

המכתב שפורס ע''י מינ

ב''ה ג' חוקת תש''ד.
''ואמלטה אני לבדי להגיד ל( )איוב א'(.
אנחנו כא בכל רגע בסכנת מוות ע''י

תעתיק המכתב המקורי של זיידמ למינ
ב''ה ג' חוקת תש''ד 26.6.44

ואמלטה אני לבדי להגיד ל( )איוב א(.
אנחנו בסכנת מוות .נשלחו מכא לאבדו או
לעבודה קשה כמעט כל שארית הפליטה
עינויי קשי! היו כא ...יהודי פולני
מהיהדות הפולנית כער(  225איש ,זקני
ונשלחו ביו...לאבדו או לעבודה קשה.
אנשי ונשי וט) )אזרחי אמריקה הדרומית
כמעט כל שארית הפליטה מהיהדות
הפולנית! זקני ,אנשי ונשי וט) .נשלחו והמרכזית דרכיות קונסולרית( .שלחו ביו
 18.4.44וביו  16.5.44לדראנסי אשר מאספי
ל...אשר ש מאספי את כל היהודי
25
26
ש כל היהודי לשלח לכלי' .נשארנו כא לע''ע
לשלח לכליה .נשארנו כא לע''ע רק
רק החולאי הקשי לער(  25איש 27.לע''ע אנו כא
...ואנחנו בסכנת מוות .חיינו תלויי
לנו מנגד .אנו פוני אליכ ,אל ...הצילו!

24

בתור חולאי :אני ואשתי ובתי 28.פרטי לידה :אני

הצילו את שארית הפליטה של היהדות
הפולנית! החישו את מעשיכ! אל תחמיצו
את השעה! הזמ קצר! עשו הכל במהירות

יהושע אייזענצווייג .נולדתי במיעכוב .12.1.95
אשתי גינא נולדה בורשה  .19.7.98בתי גיטלה
מרי נולדה בורשה  .22.9.1917קבלנו הודעות

גדולה! נמצאי כא ...בי הנשלחי היו...

מהמשרד הארציישראלי בגנ) 30שנמצאי אנו על

מה עליכ לעשות? השתדלו בכל המר
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רשימת הוועטעראני .צאניד

31

לחליפה לא''י .אבל

זיידמ ש עצמו כשליח שבא לציבור הרחב ובפיו בשורות איוב כפי שבישר השליח לאיוב על האסונות
שפקדו את ביתו .כ נפתח ג מכתבו של זיידמ ללוי ולכהנא ,בלה''ג'' :ואמלטה רק אני לבדי להגיד
ל…נשארתי בודד ומשוכל מביתי ,אבי ,משפחתי ,מקהלתי ,מידידי'' .סגנו פתיחה זה של זיידמ נשאר ג
כחצי שנה לאחר שחרורו מוויטל בעת ישיבתו בפריס .אז כתב לאגו''י בירושלי '' :ואמלטה אני לבדי
להגיד לכ .נמצא אני כא בדד וגלמוד .יחידי הנמלט מכל משפחתי ,בית אבי ,ידידי ועמי'' .הרגשת
הבדידות לא עזבה את זיידמ ג לאחר שחרורו ואולי א +העצימה .את מכתבו מפריס ראו :זיידמ לועד
המרכזי של אגו''י י 13 ,#במארס  ,1945ארכיו אגו''י העולמית )להל :אי''ע( / 17 ,ז'.
פרוש :לכליה .יש יהודי דתיי וחרדי המקפידי לא לכתוב ברצ +את האותיות ''יוד'' ו''הא'' היוצרות
יחדיו את שמו המפורש של בורא עול.
פרוש :לעת עתה.
המידע שהיה בידי זיידמ או בידי פעילי ההצלה ,ביחס למספר האנשי שנשארו לאחר שני הגירושי,
השתנה מפע לפע .במכתב לאחיו כתב זיידמ כי נותרו  35חולי .מספר זה מופיע ג במכתבו של יחיאל
שוורצברט לריגר )ראו לעיל( .בתיקי זילברשיי נמצאת רשימה מ 6 #ביולי  1944ובה  28איש .ראו :איו''ש,
 .M20 # 16בתיקי יצחק שוורצברט נמצא מכתב מ 28 #באוגוסט  1944ובו רשימה שמית של  32אנשי
שנמצאו בוויטל ב 23 #ביולי  .1944ראו :פ' ליכטנשטיי ) ( F. Lichtensteinליצחק שוורצברט 28 ,באוגוסט
 ,1944איו''ש ,תיקי שוורצברט .M2 # 395 ,ע זאת ,חשוב לציי כי מספר האסירי ששרדו בזמ שחרור
מחנה ויטל ,על ידי בנות הברית בספטמבר  ,1944היה  .14נראה כי השאר הועברו למקומות אחרי .על כ
ועל הרשימה השמית של ה 14 #ראו:
,Hillel Zeidman, Memorandum concerning deportation of Jews from Vittel in April and May 1944
 ,20 September 1944איו''ש ,תיקי שוורצברט) .M#2 395 ,להל .(Zeidman, Memorandum :זיידמ כתב
את התזכיר ימי ספורי לאחר ששוחרר ע''י בנות הברית ממחנה ויטל; כ ראו :מקקלנד ) Roswell
 McClellandעוזר מיוחד של מזכיר המדינה של ארה''ב בשגרירות בבר( ליצחק שטרנבו 18 ,באוגוסט
 ,1944גנז קידוש הש) ,להל :גקדה''ש( ,תיק שטרנבו מס' .2
לאחר שזיידמ אימ לעצמו את הש אייזנצווייג ,נהפ ש זה למילת קוד .באר וג בקושטא הכירו את
המושג הזה :באחד ממכתביו כתב מינ ליעקב גריפל ) I. Griffelנציג הועד הפועל של אגו''י במשלחת
ההצלה בקושטא( כי ''אנו יודעי שארלעא )יהודה לייב אורליא ) I .Leib Orlianמראשי 'בית יעקב'
בפולי ומנהל סמינר של רשת זו בווארשה ,שקיבל דרכו בגטו וארשה( כבר אצל אייזנצווייג'' .מוב שמינ
רמז בכ שאורליא נמצא בוויטל .ראו :מינ לגריפל 4 ,באוגוסט  ,1943אוס +מינ.
 Miechowעיר בדרו מערב פולי.
ז'נבה.

ש...לע''ע אנו כא  .אול העינויי שלנו
לא נגמרו עדיי אפילו כא  .אולי זאת היא

כל זמ שלא נתקבלה רשימת של הממשלה
בלונדו ע''י השוצמאכט  שווייצריה 32 ,אי לה

הקריאה האחרונה! הצילו! הצילו!

שו שוויה 33.עשו כל מה שבידכ להציל אותנו
ממות בעינויי קשי השתדלו!  (1שממשלת
פרגבי מכירה בנו (2 34.שהממשלה האנגלית
תחליפה אותנו לא''י .נמצאת כא בי אחרי מרת

פליציה  Konבתו של הפרופ' משה שור מורשה ע שלושת ילדיה 35.אמה מ' תמר שור שהיתה כא
אבדה עצמה לדעת ע''י ס בעת שרצו לשלחה מכא לאבדו ביו  36.18.4.44להודיע לשני בני פרופ'
שור בתכניקו 37.אבקש לדרוש מה' דר' יצחק ברויער 38,י' מ' לעווי  39,דר' זנביל כהנא ,הרב כהנא
31

32
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34

35

36
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וועטעראני ) Veteranפירוש חייל ותיק ומשוחרר בעל זכויות .הסוכנות היהודית פעלה להשגת
סרטיפיקטי מיוחדי עבור ציוני ותיקי .צאניד היא כנראה שיבוש של המילי בשפת היידיש ''צו
אנד'' שפירוש על#מנת או כדי.
הפעילות המגוונת של פעילי ההצלה החרדיי ,ובמיוחד של שטרנבו ,הצליחה באופ זמני .הקונסוליה
האמריקנית בבר הודיעה לשטרנבו כי העבירה את רשימת אסירי ויטל ששלח לה לאג +ענייני החו
במחלקת המדינה של השלטו הפדרלי השווייצי .זה התבקש לברר אצל הגרמני באיזו מידה טיפלו
בבקשת ההגירה של אנשי אלה לא''י .מידע זה אושר ממחנה ויטל ע''י זיידמ שהודיע לגודמ בבריטניה
כי בתחילת ינואר  1944קיבלו כמה מאסירי המחנה הודעה שה מועמדי להחלפה לא''י ע''י המשרד
הארצישראלי בג'נבה וב –  16באפריל  1944קיבלו זאת כול האסירי .ראו :ג'ורג' טייט )George Tait
המזכיר הראשו בקונסוליה האמריקנית בבר( לשטרנבו 19 ,באפריל  ,1944גקדה''ש ,ש; זיידמ לגודמ,
 13באוקטובר  ,1944איו''ש ,תיקי שוורצבארט.M2 # 395 ,
שוצמאכט  Schuzmachtפירושה מעצמת הגנה והכוונה כא לקונסול השווייצי.
למרות שכל האסירי קיבלו אישור ע''י המשרד הארצישראלי ,לא הועיל לה הדבר .ב 20 #במארס 1944
הועברו  240מאסירי אלה למקו מבודד במחנה וגורשו כעבור זמ קצר .אישור הממשלה הבריטית
להחלפה לא הגיע .ראו.Zeidman, Memorandum :
ואכ  133דרכוני שהחזיקו אסירי ויטל )במיוחד החרדי ואלה שהיו קשורי לאגו''י ולפעילי ההצלה
שלה( היו של פרגוואי .פעילי ההצלה יצרו קשרי מיוחדי ע הקונסול שלה הוגלי ) ( R. Huglyבבר
שהנפיק דרכוני רבי ליהודי בפולי ובמיוחד ליהודי בגטו וארשה .על פעילותו של הוגלי ראו :של,
אגו''י ,פרק שישי.
בראשית  1944הכירה ממשלת פרגוואי בדרכוני של אסירי ויטל .בר יתכ כי ידיעה זו לא התקבלה אצל
שלטונות המחנה או שהגרמני התעלמו ממנה .ראו :וסרשטיי ,בריטניה ,עמ'  ;192בכל אופ ,לאסירי
המחנה נודע דבר האישור של ממשלת פרגוואי .מוויטל הגיע מכתב לוויינגורט ובו נכתב מתו שמחה כי
''פיוסי אברבנאל מתבצע על הצד הטוב ביותר'' ) Du siehst also, dass Abarbanells Versohnungen zum
 .(besten kommtהכוונה הייתה כי ספרד שייצגה את מדינות דרו אמריקה בפני הגרמני הודיעה על
הכרתה של פרגוואי בדרכוני .ראו :שבתאי רפפורט ) (Szapsja Rapaportלוויינגורט ,6.3.44 ,המכו לחקר
השואה ע''ש פינקלר ,אוניברסיטת בר#איל ,אוס +ויינגורט ,מכתב מס'  .513מכל מקו ,לאחר הגירושי
סבר זיידמ כי ראוי ללחו על ממשלת פרגוואי .במכתב שהכתיב ליחיאל שוורצברט נכתב ''ושישלחו לנו
שויצבריפע''  ,Schutzbrrreifeפירושו מכתב הגנה והכרה ממשלתית )בדרכוני(.
הרב ש' רפפורט היה רב בפינצ'ב  Pinczowפולי והיה איש אגו''י .היה חמיו של הרב ברגלס ודודו של
שאול ויינגורט .ראו :הלל זיידמ ,אישי שהכרתי ,מוסד הרב קוק ,ירושלי ,תש''ל ,עמ' .456#450
הרב פרופ' משה שור ) (Schorrהיה מומחה גדול לאשורולוגיה ושימש כרב בבית הכנסת של הנאורי
בווארשה .שימש ג כסנטור בבית המחוקקי הפולני .ראו :דוד פלינקר'' ,רבני וארשה'' ,בתו יצחק
גרינבוי )עור( ,אנציקלופדיה של גלויות ,חברת אנציקלופדיה של גלויות בע''מ ,ירושלי#תל#אביב,1953 ,
כר א' ,עמ' .303
זיידמ סבר כי גב' שור עשתה זאת מתו תקווה להציל את בתה ושלושת נכדיה .כ כתב כי פליציה קו
) ( Felicia Konראתה שקורבנה של אמה לא עזר ,ולכ קפצה מחלו הקומה החמישית מתו מחשבה
שקורבנה שלה יציל את שלושת ילדיה הקטני ,אול היא ניצלה .פליציה הביעה מחשבות אובד עוד
בהיותה בבית הסוהר בווארשה לפני גרושה לוויטל .אז אמרה כי היא מעדיפה לבלוע רעל א ייגזר עליה
להישלח למחנה ריכוז .ראו :מרי ברג ,גטו ורשה ,יומנה של מרי ברג ,נ' טברסקי ,תל#אביב ,תש''ו ,עמ' .177
פליציה ושלושת ילדיה שרדו את שני הגירושי ושמ מופיע ברשימת השמות במכתבו של ליכטנשטיי
מאוגוסט ) 1944לעיל( בעניי  32הנשארי במחנה וג בתזכיר ויטל של זיידמ מספטמבר  1944ברשימת 14
האחרוני ששוחררו ע''י בנות הברית.
תכינוקו הוא הטכניו בחיפה .במכתב הדומה של שוורצברט לריגר כתוב ''להודיע לאחיה בא''י''.

מורשה,
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להציל אותנו שארית דשארית הפליטה 41.ג לחפש אחרי הנשלחי ל .Drancyבי אלו
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המשורר יצחק קצנלסו ,
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משפחת רפפורט
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ופרענקל

בומינגער.
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ועוד הרב רוטנבערג

מאנטווערפ  46.ומשפחת וויינגורט ,דר' עק 47ועוד .אל תחמיצו את השעה .כל רגע אנו בסכנת מוות.
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הרב ד''ר יצחק ברויאר ) (I. Brayerהיה אחד מהאידיאולוגי החשובי של אגו''י והיה חבר בהנהלת הועד
הפועל העולמי של התנועה.
הרב יצחק מאיר לוי היה יו''ר הועד הפועל העולמי של אגו''י וחבר מטע אגו''י בנשיאות ועד ההצלה
היישובי יחד ע בנימי מינ .חתנו של הרב לוי ,שמחה רפפורט )אחיינו של הרב שבתאי רפפורט( ,היה
בי העוזרי לזיידמ בגטו וארשה בתכתובות ע שווי להשגת הדרכוני .הוא עצמו נשלח לוויטל ומש
נשלח ע משפחתו הרחבה לבירקנאו.
באחד ממכתבי היג’פס לרב לוי כשגורל של הנשלחי לא היה ידוע ,פנה ה' לנדאו )מזכ''ל הארגו( ללוי
והתחנ לפניו שיפעל למע הנשלחי אשר ביניה נמצאי שארי בשרו של לוי .הרב לוי ,שלא חדל
לעסוק בענייני הצלה של הכלל תו עיסוק בניסיונות לאתר ולהציל את בתו )אשת שמחה רפפורט( ושני
בניה וכ לאתר ולהציל את חתנו ,ענה ללנדאו'' :עשינו בעניי ]ויטל[ כל שבידי אנוש ,ונוכל לקבל על
עצמנו אחריות בעיני א#לוקי ואד'' ) Jedenfalls haben wir in dieser Angelegenheit alles nur
menchenmögliche getan, können auch dafür vor G/tt und den Menschen die volle Verantwortung
 .(übernehmen.ראו :לנדאו ללוי 11 ,ביולי  ,1944אי''ע/ 17 ,ה'; לוי ללנדאו 13 ,באוגוסט  ,1944ש.
ד''ר שמואל זנויל כהנא ) (S. Z Kahanaהיה מנהל רשת בתי ספר ''יבנה'' )בחסות ''המזרחי''( בפולי .עלה
לאר ב .1940 #ראו :נתנאל קצבורג )עור( ,פדות ,הצלה בימי השואה ,אוניברסיטת בר#איל ,ירושלי,
תשמ''ד ,עמ'  .42היה חבר ב''נציגות יהדות פולי'' ,גו +שהורכב מנציגי תנועות שונות יוצאי פולי ופעל
ג באר למע יהדות פולי .הגו +הוק לפני ועד ההצלה היישובי .אביו ,הרב שלמה דוד כהנא עלה לאר
ב 1940 #והיה רבה של ירושלי העתיקה עד נפילתה בתש''ח .פעל למע התרת עגונות והקי בלשכתו את
''ועד רבני פולי לתקנת עגונות בירושלי'' שבזכותו הותרו אלפי עגונות .ראו :א' פרבשטיי ,בסתר רע,
מוסד הרב קוק ,ירושלי ,תשס''ב ,עמ'  .319 ,315בתחילת יולי  1943פנה ש''ז כהנא ,בשמו של אביו הרב
ש''ד כהנא ,לאייז ,פעיל ההצלה בשווי ,כדי לדעת על גורל של רבני וארשה אחר המרד .ראו :כהנא
לאייז 2 ,ביולי  ,1943אוס +אייז )פרטי( ,תיק .65
במכתב לריגר מוזכרי שמות נוספי'':לנשיאי הסוכנות יצחק גרינבוי ,שרטוק ,ברל קצנלסו ,י''מ לוי,
ד''ר ברויער ועוד'' ,כדי ''שיפעלו אצל ראשי היהדות בא''י'' .זיידמ טעה כא בכמה מ הפרטי :שרטוק
)לימי שרת( וגרינבוי היו בהנהלת הסוכנות היהודית ,הרב לוי ישב בנשיאות ועד ההצלה היישובי וברל
וברויאר לא היו בגופי אלה.
פעילות הצלה ענפה ביותר נעשתה כדי להציל את המשורר יצחק קצנלסו ואת בנו א הדבר לא הסתייע.
עשרות מכתבי ומברקי בעניי מרוכזי באצ''מ.L22 / 135 ,
ממשפחת רפפורט מבילי ) ,Bielskoפולי( הגיעו  54איש לוויטל .כול נספו בבירקנאו :משפחת הרב
שבתאי רפפורט מפינצ'ב ורעייתו :בתו אלטה ) (Alteובעלה הרב ח''ל ברגלס .בתו הנוספת מאטה )(Mate
ובעלה שאול וול .(Wolf) +בתו הצעירה אסתר .בנו ישראל ע רעייתו )אחיינית של הרבי מאלכסנדר –
 .(Aleksandrow Lodzkiאחיו :יעקב רפפורט ומשפחתו .אחותו :מאטה ע בעלה אברה ויינגורט )הוריו
של שאול ויינגורט פעיל ההצלה( ובניה ליאו ורוזי ) .(Rosiאחות נוספת :רוזה ) (Rosaובעלה נ' וול.+
בני אחיו :יעקב רפפורט .שמחה רפפורט שהיה נשוי לבתו של הרב י''מ לוי )שנספתה ע שני בניה
בווארשה( .אהרו רפפורט ורעייתו רבקה אלטר )נכדתו של האדמו''ר מגור בתקופת השואה ובתו של
האדמו''ר הבא אחריו רבי ישראל אלטר  .(Alter #ראו :זיידמ ,אישי שהיכרתי ,עמ' .457#456
יוס +פרנקל ) (Franklורעייתו פרלה )דודיו של ש' ויינגורט( ע משפחת מנו  11איש בוויטל .כול נספו.
במכתב של יחיאל שוורצברט לריגר נכתב משפחת בוימינגר ) (Baumingerמקרקוב .מבני משפחה זו היו
בוויטל שמונה נפשות .רק אחת מבני המשפחה ,הלנה ) (Helena Bauminger-Gehorsamשרדה עקב
מחלתה .שבעה מבני משפחתה גורשו ונספו .ראו .Zeidman, Memorandum :ב משפחה אחר של משפחת
בוימינגר הענפה מקרקוב ,היה צבי העשיק בוימינגר ,לוח המחתרת בגטו קרקוב שנספה לאחר פעולת
המחתרת בעיר.
הכוונה לרב מרדכי )מרכוס( רוטנברג )  (Mordecai Markus Rothenbergורעייתו שרה ומשפחת הרחבה
שמנו בוויטל  13נפש .הרב רוטנברג היה הרב הראשי באנטוורפ .בתו רחה שטרנבו ) Rechaרעייתו של
פעיל ההצלה יצחק( ניסתה להציל ולהביא כפליטי לשווי כהורי לבת בעלת אזרחות שווייצית.
היינרי רוטמונד )  (Heinrich Rothmundראש משטרת הזרי בשווי הערי קשיי ומשפחת שטרנבו
ערערה על כ בפני בית משפט שא +פסק לטובת שטרנבו .אלא שבינתיי נלקחו הרב ורעייתו מוויטל
)לש הגיעו ע דרכוני( ונספו בבירקנאו .הדברי מבוססי על ריאיו  ,ע רנה שטרנבו ) Reneרעייתו
של נחו שהיה אחיה של יצחק ואלי ועסק א +הוא בהצלה( 6 ,בינואר ) ,1998שמור בידי(.
נת עק ניצל בבורחו מהרכבת ליד פריס .עק כתב כי  4אנשי קפצו מהרכבת .שניי ליד קטובי
) (Katowiecושניי ליד פריס .עק לא כתב פרטי נוספי על כ .בידי עוד עדויות שיכולות לשפו אור
נוס +על דברי עק :אזרחית בריטית בש  , Sopha Skipwithבעלת דרכו בריטי הייתה אסירה בוויטל,

עשו הכל במהירות גדולה ע''י הטלגר) .אנחנו לע''ע בויטטעל .אבל אולי זאת הקריאה האחרונה! וכל
48

זה להודיע לקומנדנט של מחננו.
במקור(.
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הזכירו אותי לפני אדמו''ר שליט''א מהוסיאט .
הלל ז.

)ההדגשות

50

מכתב )פתק( של זיידמ מוויטל לאחיו ליאו זיידמ בתלאביב
Sammuel Horowitz,51 Tel-Aviv , Bezalel 9

26.6.44 Vittel
אנחנו בסכנת מות .חיינו תלוי לנו מנגד .נשארנו כא  :אני ישוע אייזענצווייג ,אשתי גינא ,בתי
גוטא .אתנו נשארו בוויטעל לער(  35אנשי בתור חלאי  אזרחי פרגבאי ,קאסטאריקא,
האנדוראס ,ניקאראגוא ,עקוואדאר .יתר הפליטה  225איש שלחו לאבדו  .מקומ איידוע ,וד''ל.
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הצילו את שארית דשארית הפליטה בוויטעל .אל תחמיצו את השעה ,כי הזמ קצר .אולי זאת היא
הקריאה האחרונה וד''ל .ישוע אייזנצווייג ,נולד במיעכאוו  .12.1.1895אשתי גינא לבית  Gefenנולדה
בורשה  .19.7.1898בתי גיטלהמרי ,נולדה בורשה .22.1.1917
השתדלו שהממשלה האנגלית תחליפה אותנו בלי עיכוב לאר ישראל ,כי בכל רגע אנו בסכנת
מות .דרשו ממר גודמ  ,י' מ' לעווי  ,דר' ברויער ואחרי 53,שיצילו אותנו מכא  ,ויחפשו אחרי
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הוחלפה ועזבה את המחנה ב 10 #ביולי  .1944לדבריה אחד מהאסירי בגירוש השני ששמו  A.Zקפ מ
הרכבת לפני שהגיע לאושווי ,התחבא והצליח לחדש את הקשר ע אנשי ויטל; זיידמ ידע על בריחה זו
לאחר שאותו אד שלח גלויה לאשתו בוויטל; גוטה שטרנבו אמרה לי כי האשה שהתחבאה אתה בתנור
האפייה )ראו לעיל( קפצה מ הרכבת וניצלה .גוטה הייתה בקשר עמה לאחר המלחמה .על כל אלה ראו:
עק ,ניסיונות עמ'  ;111הנ''ל'' ,יהודי תמורת גרמני – לפרשת חילופי גרמני ביהודי אר ישראל
ובמועמדי לעליה'' ,בתו דפי לחקר השואה והמרד ,סדרה שניה ,מאס +ב' )תשמ''ג( ,עמ' Skipwith ;44
ליצחק שוורצברט 25 ,ביולי  ,1944איו''ש ,תיקי שוורצברט ;Zeidman, Memorandum ;M 2 \ 395 ,גוטה
שטרנבו ,ריאיו .
הרעיו ,שכל הישג של פעילי ההצלה ושכל הכרה בדרכוני של האסירי חייב להיוודע למפקד המחנה,
מופיע בכמה מכתבי .מכל מקו ,אסירי המחנה היו משוכנעי )חלק ג שמעו זאת מפי מפקדי שוני
במחנה ואולי הללו הטעו אות( שהצלת לא התממשה ג מפני ששלטונות המחנה לא ידעו על הכרת
ממשלת פרגוואי בדרכוניה ,או על מועמדות להחלפה לא''י ע שלטונות בריטניה .וסרשטיי כתב כי
הדבר לא ברור כל עיקר וכי יתכ כי הידיעות אכ לא התקבלו ,בר ,יתכ כי ממשלת גרמניה התעלמה
מה .ראו :וסרשטיי ,בריטניה ,עמ' .192
האדמו''ר מהוסיאטי הוא רבי ישראל פרידמ ) (Israel Friedmanהיה נכדו של מייסד השושלת החסידית
של רבי ישראל מרוז'י .בשנת תרצ''ז עלה לאר .הוא תמ בציונות והיה מקורב ל''מזרחי'' .נפטר בתל#
אביב בשנת תש''ט .ראו :יצחק אלפסי ,החסידות ושיבת ציו  ,מעריב ,תל#אביב ,תשמ''ו ,עמ'  .137זיידמ גדל
בבית אביו שהיה חסיד הוסיאטי ,בבחרותו התפלל זיידמ ע אביו בקלויז של הוסיאטי בטרנופול .ראו:
הלל זיידמ'' ,היהודי החרדי בטרנופול'' ,בתו פ .קורנגרי )עור( ,אנציקלופדיה של גלויות ,טרנופול,
חברת אנציקלופדיה של גלויות בע''מ ,ירושלי#תל#אביב ,תשט''ו ,כר ג' ,עמ' .274#273
זיידמ למינ 29 ,ביוני  ,1944אוס +מינ )פרטי(.
המכתב מוע לסמואל הורווי עבור ליאו זיידמ שגר בעבר בשכירות אצל הורווי .ראו :זיידמ לגודמ,
 13באוקטובר  ,1944איו''ש ,תיקי שוורצברט .M 2 / 395 ,מהמכתב עולה כי ליאו זיידמ היה ב,RAF #
חיל האוויר הבריטי .זיידמ ביקש משוורצברט כי יעביר לו ידיעות מאחיו .ג המכתב של זיידמ ללוי
ולכהנא מינואר  1944מוע לכתובת זו .זיידמ לא ידע את הכתובת העדכנית של אחיו.
''ודיא לחכימא''=די ברמז זה כדי שאד חכ יבי .ביטוי מדרשי בארמית.
במכתב הדומה של יחיאל שוורצברט לריגר מוזכרי כמה אחרי וביניה :ד''ר יגנ שוורצברט ,ד''ר שמעו
פלדבלו ,ד''ר אדול +שוורצברט .יגנ הוא יצחק שוורצברט חבר המועצה הלאומית של הממשלה הפולנית
הגולה בלונדו .פלדבלו ) (Feldblumהיה אחד מגדולי יהדות קרקוב בי מלחמות העול .היה בעל
השכלה כללית רחבה מאד ועור#די ידוע .התפרס במיוחד בשנת  1937כאשר נא באסיפת#ע בקרקוב
והתקי +באופ חרי +את הממשלה הפולנית ואת עיריית קרקוב על שהסכימו לארח בעיר את הנאצי יוז+
גבלס .פלדבלו עלה לאר ב 1941 #והיה חבר ב''נציגות יהודי פולי'' .ראו :אליעזר לוסטבאדר'' ,ד''ר

הנשלחי מכא  .הצילו את שארית דשארית הפליטה! אל תחמיצו את השעה! עשו במהירות
גדולה.
משפחת רפפורט פרענקעל נשלחו מכא  .מקומ איידוע .בי הנשלחי המשורר יצחק קצנעלסו ,
הרב רוטנבערג מאנטברפ ומשפחת ועלד 54.להודיע למר יעקב טנצמ
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שמרת גוטא דורשת ממנו

הצלה.
הלל ז.
מקוב המכתבי הרבי שכתב זיידמ מוויטל עולה תמונה בהירה על אד שפעל ללא ליאות והתריע
בפני פעילי ההצלה ללא הפסק ,על הסכנה לאסירי בוויטל כפי שפעל מוקד יותר ,בערב המרד 
בהיותו בגטו או ג לאחר בואו לוויטל ,להצלת שרידי יהודי גטו וארשה .במכתבי מחור) ) 1944לפני
הגירושי מוויטל לבירקנאו( יש דאגה וחרדה לכלל ''שארית הפליטה'' של פולי בוויטל ,היינו ,לכל
 250האסירי היהודי בעלי דרכוני דרואמריקני .בר ,בשלושת המכתבי משלהי יוני 1944
)לאחר הגירושי( מורגש מצבו הנפשי הקשה של זיידמ לאחר כל מה שעבר בוויטל .מכתביו ה
ענייניי ג א ה נרגשי וסוערי.
זיידמ כתב את מכתבי הזעקה שלו מוויטל לאחר המשלוחי ומבלי שידע )כפי שלא ידעו כל גורמי
ההצלה( שבאותה עת )סו) יוני  ,(1944כבר לא היו המגורשי בי החיי :כשנה לאחר המלחמה וזמ
קצר לפני מותו בתאונה כתב שאול ויינגורט לשבתאי פרנקל ,קרוב משפחתו בארה''ב ,על התחקותו
אחר יו הזיכרו )יארצייט( המדויק להוריה )משפחות ויינגורט ופרנקל( שנשלחו מוויטל לבירקנאו.
לדבריו ,הטרנספורט הראשו )בו היו הוריו של פרנקל( עזב את דרנסי ביו  30באפריל  1944והגיע
לבירקנאו בי ה  10ל  15במאי ) 1944פסח תש''ד( ,ואילו הטרנספורט השני )בו היו הוריו של
ויינגורט( הגיע לבירקנאו בי''ב סיו תש''ד ) 3ביוני  .(1944ויינגורט הוסי) כי
רבני המזרח ]אירופה[ פוסקי בדר( כלל שאפשר לקבוע את היו השלישי אחרי הגעת
הטרנספורט לאושווי כיו זיכרו  .אמנ יש לי בסיס להנחה שאנשי ויטל זכו ל'טיפול מיוחד',
כלומר :הועברו מידית ]לתאי הגזי[ ללא סלקציה.

) Die Rabbonim im Osten paskenen, dass man in

der Regel den dritten Tag nach der Ankunft in Auschwitz als Jahrzeit ansetzen kann. Ich habe allerdings
Veranlassung zur Annahme, dass die Vittel-Leute “bevorzugt” behandelt wurden, d.h. ohne Selektion

.(direkt befördert wurden
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שמעו פלדבלו ז''ל'' ,בתו אריה באומינגר ,מאיר בוסאק ונת מיכאל גלבר )עורכי( ,ספר קראקא ,מוסד
הרב קוק ,ירושלי ,תשי''ט ,עמ'  ,367וכ עמ'  ;320ד''ר אדול (Adolf) +שוורצברט היה מנהל בית החולי
היהודי בקראקא והגיע לאר בתחילת המלחמה .ראו :אדול +שוורצברט'' ,בית החולי היהודי בקראקא'',
ש ,עמ' .325#324
לא הצלחתי לברר מי זו משפ' ועלד.
טנצמ ) (Tantzmanהיה קרוב משפחה של גוטה שחי באר .ג במכתב שכתבה גוטה יחד ע זיידמ ללוי
ולכהנא היא פנתה לקרובי משפחתה מיטשה ומנדל ) (Mitche, Mendelוהודיעה לה כי ''נשארתי מכל
משפחתנו וזה על#פי נס שאני פה .עשה מה שביכולת'' .ראו :זיידמ ,בלה''ג.
ויינגורט לפרנקל 29 ,באוגוסט  ,1946אוס +ויינגורט )פרטי( .אישור להגעת הטרנספורט הראשו בתארי
המשוער שציי ויינגורט נמצא בעדותו של הדיי לייב לאנגפוס ) (Langfus Leibמהזונדרקומנדו בבירקנאו
שכתב ,כי בפסח  1944הגיע טרנספורט מוויטל .ראו :ל' לאנגפוס'' ,זוועות הרצח'' ,בתו בר מארק )עור(,
מגילת אושווי  ,ספריית פועלי ,תל#אביב ,תשל''ח ,עמ' .222#221

ג א מכתבי הזעקה של זיידמ לאחר המשלוחי היו נכתבי מוקד יותר ,ספק רב א היו מועילי
למגורשי .ע זאת ,ייתכ כי מכתביו תרמו במידת מה להגברת המודעות ולהגברת הפעולות להצלת
''שארית דשארית הפליטה'' שנשארה בוויטל לאחר שני הטרנספורטי .סדרת המכתבי מאירה
מזווית נוספת דמות מיוחדת של איש ציבור שפעל להצלת הכלל )ולהצלתו הפרטית( מתו( בית
האסורי .חז''ל לימדונו כי ''אי חבוש מתיר עצמו מבית האסורי'' )ברכות ה' ע''ב( ,אלא זקוק הוא
לאד מ החו שיתיר את כבליו .מכתבי הזעקה של זיידמ בעניי הצלת ''שארית דשארית הפליטה''
מוויטל ,היו התרעות לפעילי ההצלה השוני כי עליה לעשות הכל כדי לנסות ולהתיר את כבלי
האסירי מוויטל.

