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דבלוין

מבוא

עוד

לפני מלחמת העולם הראשונה ,כאשרליטאהייתה
חלק אינטגראלי מקיסרות רוסיה ,יצא שמה של

יהדות ליטא בטיפוח הלימוד התורני ,בקידום
ההשכלה והספרות העברית ובמקביל  -בזיקתה
לארץ-ישראל ובעליות שליחידים וקבוצות אליה .מצב
דבריםזהנמשךגםאחרישנת  ,1918כאשרבגבולותליטא
העצמאית נותרו כ 154,000-יהודים 7.5% ,מכלל

התושבים1.
כברבתחילתקיומה שלהמדינההצעירההיאנסתייעה
בממסדהיהודי המקומיוהעולמילביסוס מעמדההמדיני
והכלכליבזירההבינלאומית .עםאובלי קשרלכךהוענקה
למיעוטהיהודיבמדינהאוטונומיה תרבותיתנדיבה ,כולל
מערכתחינוךבעבריתוביידיש.זו הקיפהבתחילה כ78%-

פרופ' דבלוין נולד בקובנה ,ליטא ,ב .1925-במלחמת העולם
השנייההיהפעילבמחתרתהציוניתבגטוקובנהופרטיזןביערות
רודניקי באזור וילנה .הגיע לארץ ישראל ב ,1945-למד
באוניברסיטה העבריתירושלים וקיבל תואר ד"רבהיסטוריה,
קיבל אתמלגתפולברייטבאוניברסיטתשיקגווהיה ראשהמדור
לתיעוד בעל פה במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית
בירושלים בהלימד במשךשנים רבות .פרופ'לוין הוא מומחה
בעל שם בתחום יהדות מזרחאירופה ובמיוחדיהודי המדינות
הבלטיות .כתב  520מאמרים ו 15-ספרים באשלית ובעברית
בנושאיהדותזמננו.
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מכלל הילדים היהודים ,אך גם לאחר שב 1924-בוטלה
האוטונומיה ,עדיין נמשך הגידול המתמיד של מספר
התלמידים בבתי-הספרהעבריים-ציוניים ובאלה של רשת
"תרבות" .ביחד עםבתי הספרהדתיים של רשת"יבנה"
נכללו בשתי רשתות אלה  85%מכלל מוסדות החינוך
היהודיים(לעומת  15%שלבתי-הספרהאידישאיים) .הרכב
דומהבלטגםבבתי-הספרהתיכוניים(הגימנסיות) שהוקמו
ביוזמתהציבורהיהודי .במשך  20שנותקיומה שלליטא
העצמאית ,למדו בהםיותר מ6,000-תלמידים .ב 11-מתוך
 14מוסדות אלה שפת הלימוד בכל המקצועות הייתה
עברית .אין תמה שהשפה העברית הייתה מדוברת גם
בתנועות-הנוערהציוניות ,במוסדותהלאומיים שלהמיעוט
היהודי ,באגודות של האקדמאים ,בקיבוצי-הכשרה של
החלוצים ,בבתיםפרטיים ואף בחוצותהערים אפשרהיה
לשמועצלילי שפהזו.
כמובן שעובדה זו הייתה גורם מסייע חשוב לפעילות
ציוניתמקיפהואינטנסיבית כמעט בכלעירועיירה .בשנת
 1935השתתפו בפועל כ 45,000-איש ואישה בבחירות
לקונגרסהציוניהי"ט .באותוזמן מספרהחבריםבתנועות
הנוערהציוניות הגיע ליותר מ 7,000-וביניהם" :השומר

הצעיר"" ,בית"ר"" ,החלוץ-הצעיר"" ,ברית-הקנאים"
(בר"ק)",בני-עקיבא",ו"הנוער-הציוני" (א'וב').
מרכז הפעילות התרבותית ,הפוליטית והכלכלית של
יהודיליטאהיהבעיר קובנה (8$חט,)%8בירתההזמנית של
ליטאביןשתי מלחמות-העולם.ראשוניהיהודיםהתיישבו

בעירזועוד באמצע המאה ה ,15-אךבגללעוינותם ולחצם
של התושביםהנוצריםה"עירונים" ,גורשוהיהודים משם
מספרפעמים ובליתברירההיומתיישביםזמנית בפרוור
הסמוך,סלאבידקה ,שמעבר לנהרויליה
 .רק בשנת 1839
הותרהישיבתם במרכז העיר ומאז נמנתה קהילת קובנה
עםהמרכזיםהרוחניים-תרבותיים שלהיהדות המתחדשת
במזרחאירופה.ביןהיתרפעלו בה הרב המפורסםר'יצחק
אלחנן ספקטור ,הסופר העברי אברהם מאפו ,ממניחי
היסוד של העברית החדשה ורבים אחרים .בשיא
התפתחותה ובגרותה היו בעיר זו קרוב ל 40-בתי-
מדרשות ,בתי-כנסת (שחלקםנועדו בשעתם לבעלי-מקצוע
מסויםכמוחייטים,קצביםוכד')וכןבתי-תפילהייחודיים
כמו :ה"חסידישע שטיבל" של עדת החסידים המקומית,
ה"מוסרשטיבל" שלתלמידי הרבישראל סאלאנטרועוד.
מוסדות התורה בעיר ,רובם ככולם ,היו מרוכזים
בפרוור סלאבודקה שהוזכרלעיל ולמעשה שימש לא פעם
מעין גטו זמני ליהודי קובנה .לימים התפרסמו כמה
ממוסדות אלה ברחבי העולם היהודי בשל רמת
הלימודים הגבוהה שלהם .הכוונהבין היתר לישיבות:
"עטרתצבי"" ,עץחיים"" ,אורחיים" ו"כנסת ישראל".
בשנת  1938למדו בהן  231תלמידים ,חלקם גם מארצות
חוץ באירופה ובאמריקה.
יחדעם זאתשימשהקובנההיהודיתגםמעיןמטרופולין
חילוני ,עסקי ,אך גם חברתי ,פוליטי ותרבותי ליותר

מ 100,000-היהודים תושבי העיירות והכפרים ברחבי
ליטא .חלקם הגדולהיו קשורים לקובנההיהודית הרבה
יותר מאשרבמישור המשפחתי ,שכן כאן נמצאו המוסדות
והארגוניםהחשובים ,כמו :המערכות של חמשתהעיתונים
היומיים בשפתיידיש ,ספריות ,תיאטרונים" ,הסטודיה
העברית המשרד הארצישראלי" ,מועדוני נוער ומבוגרים
וכן משרדיםפינאנסיים ובראשם "הבנקהיהודיהמרכזי"
ומאותמפעליהתעשייהומשרדי החברות לסחרחוץופנים.
מסיבות שונות ,כולל המצב הכלכלי הקשה בפרובינציה
וחוסר סיכויים להתקדם במקום ,היגרו יותר ויותר
בני-נוער לערים הגדולותיותר ובמיוחד לקובנה .לכן גדל
מספרם של היהודים בקובנה לכדי  40,000נפש ,על סף
מלחמת העולםהשנייה ,והםהיו כרבע מכללאוכלוסיית
העיר .מצב זה כמעט לא השתנה למעשה ,גם באוקטובר

,1939סמוךלפרוץהמלחמה ,כאשרהוחזרהלליטאבירתה
ההיסטורית,וילנה.
באותו זמןהגיעו לליטא רבבות פליטי-מלחמה מפולין
וביניהם מספר רב של קבוצותמאורגנות שלחבריתנועות
ציוניות ,בהחלטה נחושה לעלות בכל הדרכים
לארץ-ישראל .לאייפלא שיהדות ליטא נחלצה במאורגן
לסייע להם בכלצורכיהם.יחד עם זאת חלה בתוכהביתר
שאתהתעוררותלאומית ,אךגם חרדהמפניהבאות.בנוסף
לסכנה המוחשית לפרעות באוכלוסייה היהודית 2גברה
החרדהמהשינוייםהפוליטייםוהאחריםהצפויים בעקבות

ההסכם הידועבין ברית-המועצותלבין גרמניה הנאצית

(ריבנטרופ-מולוטוב) וכל המשתמע מכך.
במיוחד רבו החששות בקרב עסקני ציבור למיניהם,
פעילי המפלגותהציוניותומנהיגיהן .אלה האחרונים זכרו
אתיחסוהעוין והמתנכל של המשטרהסובייטילציונים
בשלהי מלחמת-העולם הראשונה .כמו כן הם חששו,כי
בחילופי משטר כל-שהוא בליטא  -בין שיהיה משטר
קומוניסטי או נאצי  -הםיהיו הראשונים המועדים
לפורענות .היו גם אנשים כמאיר קנטורוביץ ,מראשי
הציונים הכלליים ומורה ב"גימנסיון העברי ע"ש משה
שוואבה" בקובנה ,שהשיח בפני תלמידיו מהרהורי לבו,
ואמרשהיה"מעדיףשיבואוהגרמנים ,שהורגים אתהגוף
ולא הרוסים,שיהרגו את הנפש"3.
י הצבא האדום,
בשבת15 ,ביוני  ,1940פשטו רבבותחייל
ללא התנגדות ,על כל ארץ ליטא .ובעוד הטנקים
הסובייטיים שועטים בחוצות קובנה ,נערך שם ,בסניף
המקומי של תנועת"בניעקיבא",דיון בנושא :מה מסוכן
יותר ,כליהפיסיתבידי הגרמנים ,אוכליה רוחניתמידי
הסובייטים.חבריםרביםסברושהכליההרוחנית מסוכנת
יותר .באותודיון הוחלט על סגירת הסניף ועל הפסקת
הפעילות4.
ואילו במחנההציוני-סוציאליסטי ,כמו תנועת"החלוץ"
על מכלול שלוחותיה,היו מודעים לכך ש"הצבא האדום,
המביא עמו למעמדהפועלים ולעםהליטאי בשורת שחרור
מעול הפאשיזם  -מביא עמו הרסוכליהליישובהיהודי
בליטא ,על בתי הספר העבריים שלו שנתמכו על
י
ד
י
הממשלה,על התרבותהעברית,ועלהציונות".ועלכן" :לא
יכולנו לשמוח .הבלגנו ושתקנו .הייתה ביחסנו לרוסיה
אהבה ושנאה כאחת" 5.תחושהאמביוולנטיתדומהאפיינה
את תנועת "השומר הצעיר" ,שרבים מחבריה השתתפו
בעצרות שמחה והזדהות שנערכו באותםימים בהשראת
השלטון החדש .עם זאת ,גם הם נערכו לקראת פעילות
בתנאי מחתרת,כפי שלמדומניסיוןחברי תנועתםשהגיעו
עםגלהפליטיםמפולין.
תוך שבועות אחדים הפכה ליטא לרפובליקהסובייטית
לכל דבר .הדבר התבטא,ביןהיתר ,בהפסקת הופעתם של
העיתונים הציוניים ובמאסר עורכיהם .כן נפתח מסע

הוקעה נגד מוסדות החינוך העבריים ,שכונו "קיני
ה'ריאקציה"' .תוך זמן קצר הודחו המנהלים וחלק
מהמורים וכן בוטלו כל המקצועות העבריים כמו לשון
עברית ,ספרות עברית ,תנ"ך והיסטוריהיהודית.היידיש
נקבעה כשפת ההוראה וגם זאת לפי הנוסח המקובל
בכתב-העת
 6עמעם (אמת) ,בו 'סורס' הכתיב העברי
לבלי-הכר.

ה"גימנסיון העברי ע"ש מ .שוואבה" בקובנה הפך
ל"בית-הספרהתיכון הממלכתיהיידישאי מס' ( "11ע"ש
שלום עליכם) .שמה של ה"גימנסיה העברית הריאלית"
בעיר זו הוסב ל"בית הספר הממלכתי היידישאי מס'

יבקהילהיהודית במלחמתהעולםהשנייה (4ק
"ארגוןבריתציון"(.!4ב.צו :מאבקייחוד
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 ."12כמקובל בחברההסובייטית הונהגיום ראשוןכיום
המנוחה במוסדותהיהודיים האלה במקוםיום שבת .אף
בחגי ישראל ו"בימים הנוראים" התנהלו הלימודים
כרגיל7.
בערך באותו זמן נאסרה גם פעילותם של ארגונים
יהודיים ,רובם ככולם  -ציוניים 8,אין תמה שכמה
מפעילי המפלגות והארגונים ובעיקר חניכי השכבות
הבינוניות והגבוהות של תנועות הנוער הזדרזו להתארגן
לפעילות חשאית וכן ביערו ו/או החביאו מסמכים
ופריטים שונים כמו דגלים וכדומה .אנשי בית"ר
הטמינו באדמה גם אקדחים ונשק אחר ,אשר שימש
לאימונים 9ואילו חלק ניכר מאנשי ההנהגה הציונית,
ברובם מבוגרים ומטופלים במשפחות ,חששו מכל
מעורבות בפעילות בלתי-חוקית.
בנסיבות אלה שלהיעדרמנהיגותמסורתית ,מצד אחד,
ופיחות במשמעותהגוונים וההבדליםהאידיאולוגייםבין
הארגוניםהציונייםהשונים ,מצדשני ,התגבשבאופןטבעי
הרעיון להשתית את הפעילות הציונית-תרבותית על
הצעירים .אכן ,הצעירים נטלו חלק בהדרכה ובריכוז
העבודה .כךהיה ב"השומר הצעיר" וב"בית"ר" .כמו כן
גבר שיתוף-הפעולהביןפעילי ארגונים קרובים מבחינה
רעיוניתויששתנועותנוערהגיעולכדימיזוג ממש.על רקע
זה קמו במקומותשונים בליטאהסובייטית ,בערך באותו
פרק זמן (שלהי שנת  ,)1940שתי מסגרות חדשות ,שהיו
שונות זו מזו .האחת  -תנועת "חירות" (מיסודם של
"החלוץ הצעיר-דרור" ו-נצ"ח) ,שמרכז פעילותה התנהל
בווילנה 10והשנייה "ארגון ברית ציון" (א.ב.צ ,).שפעל

בעיקר בקובנה.

ללעגיךוו,וץ4עיווב1רלרנ4ניןן" (א.ב.צ).

וקורותיו תחת המשטר

הסובייטי 1941-1940

שלא

כתנועת "חירות" שהורכבה מתנועות קיימות,
שחבריהן(שהגיעומפולינוהיובעליניסיוןומידע על
פעילות מחתרתית תחת המשטרהסובייטי ,הוקם
א.ב.צ .ביוזמתם של כמה עשרותפעילים ממספר תנועות
נוער בקובנהועלידיגימנזיסטים וסטודנטיםחסריניסיון
מעשי בפעילות מחתרתית .ההתארגנות החלה שבועות
מספר לאחר כינון המשטר הסובייטי בליטא ,במסגרת
קבוצות קטנות,בעיקרעלבסיס שלהיכרותאישיתואמון
הדדי .נראה שבדצמבר  1940כברהיה א.ב.צ.ארגון מגובש
למדי .אף שגם בשיא התפתחותו בתקופת השלטון
הסובייטי לא הגיע מספר חבריו למאה ,הרי שבגלל
הסודיות החמורה רק מעטים מהםידעו את שמו.
הפעילות התקיימה במסגרת של תאיםבני שלושה עד
חמישהחברים .אחתהקבוצותהראשונות שלא.ב.צ .קמה
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ביוזמתם שלפעילי"מכביהצעיר" ,שחלקםשימשומדריכי
תאים .לימים גדל מספרם לעשרים בערך .בין ראשי
התאים היה גם יצחק שפירא ,שלאחר מכן היה לאחד
המנהיגיםהמרכזיים של א.ב.צ .בגטו קובנה.חברי כל תא
התכנסומדישבועאושבועיים,לעתיםבמסווה שלמסיבה
חברתית ,והיו מאזינים במידת האפשר לק(( ירושלים.
באמצעות מערכתארגוניתניתןהיהלהזעיקתוךזמן קצר
החברים11.

את כל
חלק ניכר מחברי הארגון היה מורכב מיוצאי "הנוער
הציוני" א' ו-ב' .אחת הקבוצות מתנועה זו( ,פלג א')
ובראשהחיים שפירא ,דגלה כבר מראשית התארגנותה
ברעיון של איחוד כל הדבקיםברעיון הציוני12.רעיון זה
הפךלימים לאחד מאבני היסוד של א.ב.צ ..ב12.1.1941-
השתתפוחברי קבוצהזו במבצע של "סחיבת" (או הצלת)
ספרים עבריים 13,שכללו את מיטב הספרות החדשה.
בעקבות המבצע נעצרו כמה חברים לחקירה במוסדות
הביטחוןהמקומיים.מביןיוצאיתנועת"הנוערהציוניב",
החל להתבלט באותםימים בחוגי הגימנזיסטים תלמיד
הכיתה השמינית ,שמעון גראז בן ה.18-לפי עדויות של
אנשים שהכירוהו מקרובהיה שמעון בחור מוכשר ובעל
תכונות כריזמאטיות .בהשקפותיו היה מעין מיזוג של
הציונות הליבראלית ,סוציאליזם שמאלי ומסורת דתית.
נראה שהוא גם היה זה שתכנן והקים את המבנה
ההירארכי של הארגון.לימים היה לראש הארגון ולעורך
ביטאונומצוץ.
שחלק
.
צ
.
ב
.
א
כיוון
ניכר מחברי
נמנה על תלמידי
"הגימנסיה העברית הריאלית" לשעבר ,הפך מוסד זה
למוקדפעילותם שלחברי הארגון .הודות לכך התאפשר,
בין היתר ,לקיים מעקב אחר התלמידים" ,מי שנוקט
עמדה פרו-קומוניסטיתומי שמוסיף לנקוט עמדהציונית
עברית" .את הציונים השתדלו לגייס לארגון .כמעט
במקביל ובצורה דומה פעלו כמה מתלמידי הכיתות
העליונות של "הגימנסיה העברית ע"ש משה שוואבה"
לשעבר .אחדים מהם ,כמו אברהםמאנייסקין,שהיה חבר
"בית"ר" בולתייטקא1'.,השתייכו גם לשורות ה"ארגון הצבאי
בנוסףללימודיציונות וסחיבת ספרים,
הלאומי"
חלקם עסקו גם באימונים בנשק וכן למדו את "תורת
הקונספירציה"15.
ראוילצייןכי רוב התלמידים האלה לאהשתייכולפני
המלחמה לתנועות נוער או לארגונים ציוניים אחרים.
עתה הצטרפו לפעילות החשאית שבארגון בהשפעת
חבריהם ,שהשתייכו בשעתם לתנועות נוער ,אך גם
מתוך זיקתם לתרבות העברית ולערכי הציונות .חלקם
גם רחשו כבודויקר אל כמה ממוריהם לשעבר ,שסימלו
את הערכים הללו .אחד מאישים אלה היה מאיר
קנטורוביץ ,שעתה הפך למחוסר עבודה והתקיים
ממכירת ספריו וממתן שעורים פרטיים לעברית16.

מורה אחר שפרש ותלמידיו לשעבר קיימו עמו מגע

בחשאי ,היה ד"ר אריה הסלזון (לשעברסגןיו"ר מפלגת
הציונים המדיניים) ,שהתפרנס מעבודתו בבית-חרושת.
כמהצעירים התרכזו סביב מורם הנערץ איקהגרינברג,
מיוצאי "מכבי-הצעיר" ,שהיה קצין מילואים בצבא

הליטאי.

קבוצת פעילים מתנועת "הנוער הציוני ,ב"' ובראשה
שמעון גראז שהוזכר לעיל ,ניסתה בסתיו  ,1940לפתח
החקלאית "ליאופולט?ה" ,שבדרום-מערב ליטא17
בחווה
פעילות משותפת עם חברים מ"בני עקיבא" ,כמו יוסף
וואסילבסקי ,משה וולברשקיין ובלה אלישקיבסקה
(נוסיניביץ) ,חברתו של שמעון גראז .בחווההיו כעשרים
איש .רובם ככולם עבדו בעבודה חקלאית במקומם של
האריסים הליטאים ,שהועסקו קודם לכןעל-ידי המנהל
י החברים לאהיורגילים לעבודה מסוג זה,
היהודי .אףכ
הם השתדלו לעמוד במשימה .בשעות הפנאי ,התרכזה
הפעילות בלימוד נושאיםציוניים-לאומיים .נושאים אלה
עמדוגם במרכז ההרצאותוהוויכוחיםעלהתנועההציונית
ועלעתידבניין הארץ .עשירות תוכןבמיוחדהיו מסיבות
"עונג שבת".מדייוםביומו נערכותפילותבמניין וכמוכן
קיימו מטבח כשר .חברי הקבוצה ביקשו אישור רשמי
מהשלטונות להישאר במקום כחברי משק קולקטיבי
 .הם קיוו שבמסגרת זו יוכלו לחיות במקום,
('קילחיז')
באווירה ציונית-לאומית ,באין מפריע .אולם בשל לחץ
האיכרים שבסביבה לאנענו השלטונות לבקשתם ,ובאביב
 1941נאלצו כולם לעזוב את המקום .עם שובם לקובנה
בשלב זה ,הסתמנה כבר בתנועת "בני עקיבא" פתיחות
כלפי"ארגוןבריתציון"וגם הצדהשני החללהתייחסלגוף
הדתי הזה כמעין שותף פוטנציאלי לקראת השלבים

הבאים.

מצוץ  -הביטאון

של,

הארגון

רכל ארגוני המחתרת ,שעניינם הואפוליטי-אידיאי,

נזקק גם א.ב.צ .לחומר הסברה מתאים המועבר
 14מידליד 18.למטרהזו הוצאמדי חודש כתב-עתחדשי
בשם ניצוץ הירחון שוכפל במכונת שיכפול
"שאפירוגראף" ,בגודל של גיליון-דפוס אחד והופיע,
פחות או יותר באופן שיטתי ,ובמספר שאפשר את
תפוצתו במרבית השלוחות והתאים .בסך הכל הופיעו
שבעה גיליונות בתקופת השלטון הסובייטי .החוברת
הראשונה של הביטאון פורסמה לקראת המסיבה
י הארגון בחג החנוכה תש"א
החגיגית שנערכה עליד
(בשבוע האחרון של דצמבר  )1940בביתם של האחים
לוביצקי .הופעת החוברתציינה אתסיום השלב הראשון
בגיבוש א.ב.צ ..הוצאתו לאור של המציץ ,בצורה
שיטתית ,אך בתנאי מחתרת ,הצריכה ארגון משוכלל,
מומחיות ומשאבים ,שכן חומרי הדפסה ,עד כמהשניתן

היה להשיגם ,היו יקרים .כמו כן היוו פרסומים

שיטתיים

מטרה

נוחה יחסית

לשלטונות ,להתחקות

אחרי הפעילות של הגופים המחתרתיים שהוציאו

אותם .אין תמה אפוא ,שרק תנועות מעטות במחנה
הציוני יכלו להתמיד בכך .מכל מקום ,בכל מזרח
אירופה לא עלה מספרם של גופים אלה על ארבעה.
א.ב.צ .היה אחד מהם.
פעילות נוספת התמקדהביצירת קשריעילבין ההנהגה
לבין חברי השורה והפריפריה ,וכן בטיפול בקשרים עם
ארץ-ישראל .חלקניכר מהפגישותבין חברי א.ב.צ.לבין
חברי ארגונים אחרים ברחוב היהודי ,שדגלו במטרות
דומות ,הוקדש למסירת ידיעות שונות על הנעשה
בארץ-ישראל .המידע נלקט ממקורות שונים לרבות
האזנה לקיל ירושלים וכן מתוך עיתונים ופרסומים
אחרים מהארץ ,שהגיעו לקובנהוהיו מועבריםמידליד.
לימים ,כאשר קשר המכתבים הלך והשתבש ,נותרע"ע
(רושלים אחד המקורותהיעילים ביותר למידע המבוקש
כלכדלחברים בתאיםובפריפריה.

הפעילותבמישוראידיאולוגי-פוליטי

נשים

לב לנסיבות הולדתו של א.ב.צ ,.טבעי הדבר
שתוכנוהרעיוני בשלב זהעוד לאהיה ברור ומגובש.
בעודשארגוניםציונייםאחרים,שירדו אז למחתרת,
הדגישו את הצורך בהמשכיות ובדבקות בדרכם הקודמת,
העדיפו מעצבי האידיאולוגיה של א.ב.צ" .לחפש את
החדש" .עם זאת,ניתן להבחין בכמה היבטיםרעיוניים
שהיוייחודיים ל-א.ב.צ .עוד בתקופת השלטוןהסובייטי.
הכוונהבין היתר לביקורת החריפה על הממסדהציוני.
הסיבותלביקורתהיו :התמוטטות המוסדותהציוניים עם
חילופי המשטרבפרוץ מלחמת העולםהשנייה ,התקפלותה
המהירה ,לדעתם ,שלהמנהיגותהציונית המסורתית ,אך
בעיקר " -הדיפרנציאציה המופרזת ששלטהעדאזברחוב
הציוני" 19.לפיכך הוצג רעיון האיחוד של כל הכוחות
במחנההציוני בראש מטרות הארגון החדש ,שהוקם על
בסיסשמירתערכיםתרבותייםולאומיים.אכן ,כמהמתאי
הארגון כברכללו בתוכם ,בשלבזה,חברים ממוצאתנועתי
שונה ,כפי שהדבר בא לביטוי בחוות ליאיפילשבה.
בביקורת שהוטחה נגד ההסתדרות הציונית על
ביורוקרטיה ועל התרוקנותה מתכנים ,נשמעה גם נימת
התמדות ל"אדישות לבעיה הסוציאלית ,שהפכה לאחת
הבעיות המרכזיות במאה העשרים" 20.ואילו הנושא
הסוציאלי והסוציאליסטי הודגש במידה רבה הודות
לכמה תלמידים שראו בסוגיה זו מעין חיזוק מוסרי
לאידיאולוגיה הציונית .עמדה זו לא השפיעה על
התייחסותם של החברים לברית-המועצות ולמשטרה.
המשטרהסובייטי21.
להפך ,רובםהיוביקורתייםכלפי
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ביטוייהסתייגותומחאותשלתלמידים

עוצמת

הביקורתהאישית מצדבני-נוערכלפי המשטר

הסובייטי וכלפי אושיות המרקסיזם שימשה
קנה-מידהדייעיללגיוסתלמידיהגימנסיה העברית
לשורות א.ב.צ .גם פעולת ההסברההציונית עמדהבסימן
המגמה"לבלימת ההשפעההקומוניסטית" ברחובהיהודי.
לפיכך לא ראו בעין יפה את השתלבותם של חברים
במסגרותחברתיותו/אופוליטיות שהוקמו מטעם הממסד.
כך למשל ,כאשר אחת מחברות א.ב.צ ,.שהגיעה מ"מכבי
הצעיר",גילתהפעילות-מהבבית-הספרהתיכוןהסובייטי,

היא ננזפה בשל כך ע"י חבריה 22.לעומת-זאת ,חברה
אחרת ,בשם שרה לייבנזון-בנימיני ,שהצטיינה בריקוד
באלט בבית-הספר סירבה בתוקף להשתתף בתוכנית
מסוים ,באומרה:
ריקודים בנשף לציון אירועסובייטי
"אני לא ארקוד אצל הרוסים" 23.יתרה מזאת ,במהלך
הנשףיצאוהיאוחברותיהבריקוד"הורה"ובשירהעברית.
בעקבות התנהגותזוהיאהוזהרה חמורותע"י הנהלתבית
הספרבאיום של הרחקהמן המוסד.תלמידי"בית הספר
התיכון הממלכתיהיידישאי מס' ( "11לשעבר"הגימנסיון
העברי ע"ש מ .שוואבה") הסירו את "הבד האדום" עם
הסמלהסובייטי בו כוסה השלט העברי של שם המוסד
תקופת השלטוןהסובייטי24.
מלפני
כברבקיץ 1940העדיפותלמידיבתי ספרעבהיים לשעבר
לעבור ,לאות מחאה,לבתי-ספראחרים ,מתוךתקווה ששם
"לא תישמע לפחות השמצה מתמדת על ארץ-ישראל ,על
היהדותועל התרבותהעברית ".חלקמהתלמידיםהמשיכו
לדברעבריתבינםלבין עצמםאףבפרהסיה.היוגםביטויי
מחאה והפגנה אחרים ,החל בשירת "האינטרנציונל"
במילים של שירת "התקווה" וכלה בציור סיסמאות
ציוניות על הקירות ובהופעה בפרהסיה בחולצה של
תנועת הנוער ,שקיומה כבר נאסר.ביום הראשוןובימים
האחרונים שלפסח תש"אנעדרובמאורגןתלמידותהכיתה
השמיניתמ"בית הספר הממלכתיהיידישאי מס'  ,"12על
אף האזהרה המפורשת שניתנה להן לפני החג .כמה
מתלמידי הכיתה העשירית באותו מוסד הגיעו ללימודים
ביום הראשון של פסח כשהם לבושים בגדי חג; כאשר
נתבקשו לגשת ללוח ולכתוב  -סרבו בתוקף ,בנימוק
ש"היום חג" 25.תלמידים אלה ,שלאהיו דווקא דתיים,
ביקשולהפגין בדרךזו את זהותם הלאומית ולמחותנגד
הסדרים חדשים בבית הספר .היו גם שניסו להתווכח
ן:
בפרהסיה ולהביא נימוקים הגיוניים לעמדותיהם ,כגו
"עלאףשיידישנקבעה כשפתההוראהוהשבתוןנקבעבימי
ראשון,הרי במשך דורותהיו התרבות העברית והמסורת

הדתית מסימני ההיכר האוקפצירי"נ.י6י2ם של החינוך היהודי

ואי-אפשר לחסלם תוך זמן
מטבע הדברים ,הפעילות של חברי הארגוןבין כותלי
בית-הספרומחוצהלו לאיכולההייתהלהישארבגדרסוד
14

לזמןרב.הרינונים והחשדותגברובמיוחדאחרי"סחיבת"
הס
פצר.י27ם הראשונה ,שבוצעה ,כמובא לעיל ,בידי חברי
.
ב
א .אוליכאן המקוםלציין שהרקעלפעולות אלההיה
גם מעין אקט של מחאה נגד סגירת מוסדות החינוך
העבריים והפיכתם לאידישאיים .יתרה מזאת ,הספרים
העבריים שנמצאו במוסדות אלהנדונו,לפי כלהסימנים,
לגניזה ואולי לשריפה .הואהדיןלגבי הספרים בספריות
פרטיותוציבוריות .זאתועוד .מאחר שהספרים הללוהיו
כבר מרוכזים במקום אחד נעול וחתום בחותמת ,הרי
הוצאתםבחשאיופיזורםבבתיםפרטייםהיהמבצעמורכב
ומסוכןלמי שהשתתףבו .ספרים אלהעתידיםהיו לשמש
אותםבפעילותם התרבותיתבימיםיבואו .במשךזמן קצר
הוצאו ספרים עבריים מהספרייה הפרטית של אבא
באלושר ,מהספרייה הציבורית ע"ש אברהם מאפו
ומבתי-הספר העממיים והתיכוניים העבריים ,שהפכו

למוסדותסובייטיים-אידישאיים.

הממסדהסובייטימסיר כפפות -
ממעקביםואזהרותלמאסריםוהגליות

נשל

פעולה זו גברו יותר ויותר המעקבים ,הלחצים
והאיומים נגד תלמידי הכיתות העליונות של
המוסדות העבריים לשעבר ,שהיו ידועים גם
כציוניםפעילים .הם נקראו להנהלה ונדרשו להפסיק את
הפגישות עם חברים ,שאותם הכירו לפני כניסת הצבא
האדום.חברי א.ב.צ,.שהיו מרוכזים ברובם ב"בית-הספר
התיכון היהודי מס'  ,"12היו מטרה מתמדת לחשדות
ולמעקבים מצד הנהלת המוסד ונאמניה שבקרב
התלמידים .מספרת אחת מחברות א.ב.צ" :.תמיד
הרגשנו שעוקבים אחרינו .עמדושניים ודיברו אז תמיד

היהשלישי

שהיהצריך להאזין"28.

מסתבר שבעקבות ההאזנות והמעקבים ,לאחר מבצע

"סחיבת" הספרים ,נעצרו מספר חברים ,ביניהם יעקב
בית-ההבי (בסראבק ,אחדמשני האחיםלובוצקיואחרים.
הם נלקחו לחקירות במוסדותהביטחון .הם הושבו במקום
חשוך ורק מנורה האירה פניהם .החוקרים גידפו והכו
אותם ,כדי לגלות מי היה המארגן 29.במהלך החקירה
הנמרצת איתרו מוסדות הביטחון (נ.ק.וו.ד ).את השומר
י המבצעים ,והוא שגילה את
הלא-יהודי ששוחד עליד

שמותיהם .כמה מהם נעצרו למשךיום-יומיים ונחקרו על
יאישביטחוןדובריידיש .עם זאתידועים מספרמקרים
יד
בהם הצטרפוחבריארגוןבריתציון ל"קומסומול" (ארגון
הנוער הקומוניסטי) ,כדי לנצל שם את עמדתם לטובת
א.ב.צ .קשה מאוד לקבוע מה היה המידע שנאסף
ל0-.י3די
ע"
שלטונותהביטחוןהסובייטיים על"ארגוןבריתציון
מכל מקום ,עובדה היא שתאי א.ב.צ .המשיכו לפעול,
י .1941
והביטאוןמצוץ הופיע באופןסדיר עד ה14-ביונ

בתאריך זה הונחתהעלהארגון מכה כבדה מאוד ,אםכי,
כמובן ,לא כוונהאליו בלבד .המדוברבהגליההמונית של
מישכונואז"אויביהעם",מליטאלקצוויברית-המועצות.
בין הגולים היו אלפי יהודים
 ,מהם מנהיגים ופעילים
ציוניים ומהם בעלי רכוש ,או בעלי עמדות חברתיות
מסוימות,שסווגוכ"יסודותסוציאלייםמזיקים" .בהתאם
להוראות נכללו בהגליה ההמונית גם בני ביתם
ומשפחותיהם .ראשי משפחות הגולים הופרדו מבני
משפחותיהם והובלו בקרונות משא וברגל למחנות עבודה
בצפוןהרי אוראל .רובם נספו שם מחמת האקלים הקשה,
תנאים תת-אנושיים,יחס ברוטאלי ועבודת פרך .לא שפר
גם גורלם שלבני משפחותיהם ,אשר נשלחו לחבלאלטאי
ולאחר מכן הועברו לאזורים סמוכים לים הצפוני .רק
מעטים מהם נותרו בחיים 31.גם מקרב חוג החברים
והאוהדים של "ארגון ברית ציון" הוגלו כמה עשרות
אנשים למקומות נידחים וחויבו ,כמו פושעים ,בעבודה
מפרכת ,בתנאי אקלים קשים ביותר .גורל זה פקדבין
היתר גם אתשני המורים ,מר קנטורוביץ וד"ר הסלזון,
שהדריכו אתתלמידיהםברוחלאומיתגם לאחר שהצטרפו
ל"ארגוןבריתציון"32.
על אף כל זאת ולמרות ההתייחסותהשלילית מעיקרה
מצד ראשי א.ב.צ .כלפי המשטרהסובייטי ,החליטו כמה
מהם ,ביום פלישת הגרמנים ב 22-ביוני  ,1941לנסות
להימלט לעומקה של רוסיה ומשם לעלות לארץ-ישראל.
בין אלה היו ראש הארגון ,שמעון גראז ,חברתו בלה
אלישקובסקה (נוסינוביץ) ושאולבילינסון ,מראשימכבי
הצעיר וממייסדי א.ב.צ ..שלושתם היטלטלו אלפי
קילומטרים על פני ערבות רוסיה ואסיה התיכונה עד
הגיעם לגבולהאיראני ,שאותו תכננו להבריחכדילהגיע
לארץ-ישראל .למרבה הצער -כפי שקרה לרוב רובם של
המנסיםלהעפילבדרךזו  -גם הםנכשלו .אולם כל אחד
מהם וגורלו :שמעון גראז נתפס ,נדון בביתהדין הצבאי
באשכאבאד לעבודת פרך ומת במחנה העבודה "טאוודה".
גם בלה אלישקובסקה(נוסינוביץ) נתפסהבגבול ,הועמדה
לדין ונשפטה למאסר קצר יחסית 33.שאול בילינסון,
שהגורל האיר לופניו בתחילה ולא נתפס בגבול ,התנדב
לצבא האדום והשתתף במלחמה נגד הנאצים .בשלהי
המלחמה נדון למאסר ממושך בעוון ניסיון לעלות
לארץ-ישראל 34.רק לאחר שנים ארוכות של המתנה זכו
שאול ובלה לעלותלמדינת ישראל.

סיכום
נתקופת השלטון הסובייטי בליטא ,שנמשכה כשנה,

חוסלומרביתהארגוניםהציוניים .באותהעת הוקמה
בקובנה מחתרת ,שעם חבריה נמנו בעיקר פעילים
צעיריםבתנועותנוערשונותוכןתלמידיתיכוןוסטודנטים,
שלפני המלחמה לא השתייכו למסגרותפוליטיות .מחמת

קוצר הזמן לא הספיק א.ב.צ .לגבש את אושיותיו
האידיאולוגיות .הישגיו העיקריים היו במישור
הארגוני-מבצעי ,כגון הוצאת כתב-עת ניצנץ באורח
שיטתי ,מאמצים להצלת ספריםעבריים ,קיוםלימודים
בנושאיציונות וארץ-ישראל .הודות לפעולות אלה נוצרה
מעין תשתית חברתית וארגונית שאפשרה המשך כמעט
רצוף שלקיוםהארגוןגם במשךתקופתהכיבושהנאצי,הן
בגטוקובנה(אוגוסט-1941יולי )1944והןבגרמניה ,במחנה
י -1944אפריל ).1945
ריכוז דאכאו-קאופרינג(יול
במשך כל חמש השנים האלה ועדהיום האחרון,ליווה
את ה"א.ב.צאים" ר7כיצ(ץ ,כתב-העת העברי היחיד
באירופה במשך מלחמת-העולםהשנייה.
חלקוהשנישלהמאמריתפרסםבגליון הבאשלטביב.שש
ה ערות
.1

מרביתהנתוניםעליהדותליטאהעצ
מ,איבתערהיובכאתודמבתלוויךן.פנקסיהודי
ליטא ,הוצאתי
דושם,ירושלים1997 ,

 .1נוכחהמתיחותוהחשששרעותהתארגנהבעירמעיןי'הגנהעצמית"
ומתנדביםהוצבובמקומותהמועדיםלפורענות .הקשרהיהמאורגן
באמצעותאופנוע .הנשקהיחידשהותרלהםלהחזיקהיהאקדחים.
הצוהיה נוקשה מאוד" :להשתמש באקדחים רק להצלתחיים".
עדותיחזקאלפולארביץ,עמ' ,5המדורלתיעודבעלפה ,שלהמכון
ליהדות זמננו באוניברסטיה העברית (להלן :מי"ז)ן פרטים על
הפעלת המשמרות ,ראהעדויות שלראובןלויתן,עמ',6מי"זןדוד
רום,עמ',3מי"זן מנחסקליבנסקי,עמ',7מי"ז.
 .3עדותאלימלךגולן(קורלנצ'יק),עמ',4-3מי"ז(.בחיבורזהמוזכרים
חברי א.ב.צ .בשמותיהםהיוםובסוגריים  -שמותיהםדאו).

 .4עדות אברהם מלמד,עמ' ( 2בהשמטות),מי"ז ,והשווהעדות משה
וולברשטיין,עמ',4מי"ז.
 .5שרהגשמית,הי
וחלוציםבליטא  -סיפורה שלתנועה 1941-1916
(ביתלוחמי הגטאות ,תשמ"ג)עמ' ( 271-270להלן:נשמית,סיפורה
שלתנועהן עלהיחס המורכב מצד חלק מהמחתרותכלפי השלטון
הסובייטי ראה :דבלוין",מאיגרא רמאלביראעמיקתא -פעילות
' ()1978
ציונית במחתרתבליטאהסובייטית ,"1941-1940משואה,ז
עמ' .108-99
 .6דבלוין" ,היעמעם" האחרון וסופו  -העיתונותהיומיתביידיש
בליטאהסובייטית ,"1941-1940שבות)197715 ,עמ'%ן.4%-
 .7דבלוין
" ,מערכתהחינוךהיהודיבליטאהסובייטית,"1941-1940 ,
שבות ,197% ,6,עמ' .91-4%
 .%ייאפגעשטעלט זייער טעטיקייט א ריי רעאקציאנערע יידישע
~רגאניזאציעס" ,פאלקסבלאט ,10.7.1940 ,עמ'  .7והשווה גם
נוסח שונה במקצת" :געשלאסן רעאקציאנערע אידישע
 ,10.7,1940 ,עמ'.4
ארגאניזאציעס",היינטיקעגייס
 .9עדות ישראלןברוביץ ,עמ'  ,4מי"ז; השווה גם עדויות :גיטה
קליבנסקי (לאכלסן) ,עמ' ,2-1מי"ז; דוד רום ,עמ' ,2מי"זןדינה
דיליי
ן(רובינשטיין),עמ',9,2מי"ז; אברהםשטוקרביץ,עמ',5מכון
לחקר התפוצות באוניברסיטת תל-אביב .בהשמדת החומר של
בית"ר עסקו גם חברים צעירים של הקן בקובנה ,עדות אריה
?גלסוו,עמ',2מי"ז.
 .10שרהנשמית,מיטרה שלתנועה ,עמ' .280-279
 .11עדות שאולבילינסון,עמ' ,3-2מי"ז,והשווהגםעדותהניקריספין
(קולומבוס),עמ' ,23-22מי"ז.
,
ז
"
י
ם
י
י
ח
ל
שפיראהיופעילים
 .12עדות זאבבירגר ,עמ' ,2-1מ נוסף

י

"ארגוןבריתציון" (א.ב.צן :מאבקייחודי בקהילהיהודית במלחמת העולםהשנייה א) 15

בקבוצהזו:מרדכיפישר ,מנחםרובין,פימה שטרום ,זאבבירגר

ועוד .שם,עמ' .3

 .13עדותזאבבירגר,עמ'  ,4-3תאור שלסחיבת מאהוחמישיםספרים
עבריים ראה א.בן שמעון" ,סוף פסוק",מיכלששקיק,בעריכתי.
יבלוקובסקי ,תל-אביב  1962עמ' 204-203וכן,מי"ז עדות שלמה
פולימר)שפיר(פרנק",עמ',5מי"ז.
 .14לימיםנמנה אברהםמאעיסקיןעלפעיליבית"רשהשתייכולארגון
המחתרתהכלליבגטוקובנה .הואנפל ב 14.4.1944-בהתפשותעם
מארב של משטרתהבטחון,כשיצאבתוךקבוצה מטעםהארגוןעם
ת שבמזרחליטא .ראה:
כמהחבריםכדילהצטרףלפרטיזניםביערו
צבי א .בראון ודבלוין,תולדותיה שלמחתרת-הארגון הלוחם של
י קובנה במלחמת העולםהשניה(ירושלים ,תשכ"ב),עמ' .358
יהוד
(להלן,בראוןולוין ,ת(ל(7תוה שלמחתרתן.
 .15באחד התאים המשיכו חמישה תלמידים לשעבר(יואל פרידלנד,
אהרןמאנייסקין ,זאבברנשטיין ,שלום בלומברג ,אלה הוכנברג)
לעסוקבלימוד השפההעברית,מדישבועיים או חודש ,בכל פעם
בביתושלחבראחר,עדותזאבברנשטייןא')עמ',43מי"ז;והשווה
מכתבו אל המחבר מ,24.9.1983-לפי מקור אחדהיו בתא:אליהו
רחמילביץ ,שלום בלומברג,יואלפרידלנד,יוסף קאפיט ,ורה שר,
משה רתנבאום ,קלרה פאלבסקי .מכתבו שלאליהורחמילביץ אל
המחבר מ .19.2.1982-בדירתו של אבא גפןהתקיים תא שהקיף
עשרהאנשים ,בהשתתפותגיטהקליבנסקי(לאעלבח,הניקריספין
(קולומבוס) ,לוסיה קריסטל ,מקסגץויעקבבית-הרבי (בסראבי).
עדותגיטהקליבנסקי(לאעלבח,4-2 ~DY ,מי"ז.
 .16דבלוין".דיוקנה שלכיתה",היכלששקעיבעריכתי,יבלוקובסקי,
עמ'  ,185והשווהעדותאלימלךגולן(,קורלנצ'יק)עמ'  ,15-14ממז.
 .17אחוזתלאופולטבה במחוזוירבאלן ,הסמוכהלעירקיבארטיולגבול
י משקוביתמגוריםנאהשל 33חדרים.האחוזה
הגרמני,כללהבניינ
השתרעהעלפני  171הקטאר.היא נקנתהבתחילת שנותהעשרים
מידיבעליההליטאיונרשמהכחוקעל שמס שלארבעהאנשיציבור
ידועיםוציוניםפעילים .במשךשניםרבותשימשההאחוזה(שכונתה
"כיבוש") מקום הכשרהעיקרילחלוציליטא .ראהגשמית,סיפורה
שלתנועה ,לכ' .45-44עלקורותיו שלשמעוןגראזוחבריו באחוזה

זו ב 1940/1-ראה מכתב בלה אלישקובסקה(נוסינוביץ) אל המחבר
מיום כ"א אדרא' תשמ"א.
 .18בעקבותהזיקההעמוקהלשיריו שלביאליקלקוח השםמשירו 'לא
וכיתי באור מן ההפקר" ,תרס"ב ,ראה :ח"נ ביאליק ,שירים
מזמוריםופומונות,שירות,דביר,תל-אביב,תש"י,עמ' קמ.
 .19מונחזה,יידיפרנציארציהי' ,שפירושופיצול וחלוקתיתרלחלקים
שונים,היהמקובלונפוץמאודבמילוןהפוליטישלא.ב.צ.ומופיעגם
בכתביהידשנשתמרומתקופתקיומו .ראהגסעדות אברהםמלמד,
עמ' .13
 .20ממץ ,ה),25.4.1945 ,42עמ'.1דבריםאלופורסמובגיליוןהאחרון
של כתב העת הנ"ל שהופיע אז במחנה הריכוז דאכאו-קופריע
בגרמניה,ימיםאחדיםלפני ששוחררבידיצבאות-הברית.
 .21עדות שלמה(זלימר)שפירשרנקל),עמ',8מי"ז.
 .22עדותהניקריספין"קולומביס),עמ' ,11-10מי"ז.
 .23עדות שרהבנימיני(לייבנזוח,עמי,5מי"ז.
 .24עדות זאבברנשטיין,עמ' ,2מיס.בגוף העדות נאמר" :הסמרטוט
האדום עם הסמלהסובייטי".
יעמ',3מי"זןוהשווהעדויות:דודרום,עמ',3
 .25ראהעדותעזריאללו
מי"זןישראליברוביץ,עמ',15מי"ז;גיטהקליבנסקי(לאמלבח,עמי
,32מי"ז,שמעוןשפירא,עמ' ,19מי"ז.

 .26במאמר ,לסיכום שנת הלימודים ב"בית-הספר התיכון מס' "12
י מפקחת
בקובנה ובו למדו כשש מאות תלמידים) ,שנכתבביד
המוסד הזה ,הוזכר הנושא במלים הבאות" :במקביל לפעילות
החברתית עמדבית הספרבחזית נוספת  -האדיקות המסורתית
שלאחוזניכרמהילדים ,שהתבטאהבמיוחדבאירצון לבקרבבית
הספר בשבתובסירוב לכתוב בשבת .בנושא זההיוצריכים לנהל
םהיואפילו לגשת בצורה
מערכה מחושבת היטב,דהיינו:חייבי
עדינהלעניין ,שכןנגד תעמולהישירה התחפרוהילדים בעמדה של
שתיקה...אניחייבתלהדגיששגםבחזיתזו טרםהשגנו אתכל מאת
ןמצוייםאצלנו כעשרהילדים שלאכותבים בשבת,
האחוזים.עדיי
אךלבית הספר הםבאים" .כ.איציקסאן",די צוועלפטעקאוונער
מיטלשול-ארבעט",שטראלן.20.4.1941 ,
 .27ראהלעילהערה 13והשווהדברי הערכהמפי המורה שלתלמידים
אלה שעסקו בהצלת הספרים העברים אריה הסלזון "חיסול
הגימנסיההעברית",היכל ששקע ,עמוד .214
.
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 .28עדותהניקריספין (קולומבוס) ,עמ' ,4מי"
ר
ר
ב
ת
ה
ר
ש
א
כ
"
כי
מספר מתלמידי בתי הספר העבריים הם חברי המפלגה
הקומוניסטית  -זה זעזע אותנו והתחלנו לדבר ...אחד לשני:
יותר טוב לאלהיפגשמפנישישנםבוגדיםבינינוהיודעיםמינפגש
עםמיומימדברעםמי",והשווהעדותאלימלךגולןקורלנצ'יק,עמ'

,22מי"ז.

 .29עדותגיטהקליבנסקי(לאעלבן),עמ',4מי"ז; והשווהעדות שלמה

(זלימר)שפיר(פרנקיתעמ',5מי"ז .והשווה הערה 13לעיל.
 .30כך למשל ,השתמש יצחק פומפיאנסקי( ,שהושתל בקומסומו",
במכונת ההדפסה והשכפול להוצאתפרסומיםבעברית.עדות שאול
בילינסון ,עמ'  ,4מי"ז .חברת אצ"ל לשעבר וורה שר ,לאחר
שהצטרפה לקומסומולעל דעת חבריה ,היתה מוסרת להםמידע
מסויםבמקומותובזמניםקבועים.עדותגיטהקליבנסקי(לאעלבן),
עמ' ,2מי"ז .ממקום אחר מסתבר שוורה שר הנ"ל לא הצטרפה
מרצונהלקומסומול ,אלא נאלצה לעשות זאת בלחץובאיומיםועל
כן קיבלהמעין "היתר" מחבריהוממוריה לשעבר.אריה הסלזון,
ששקע ,עמ' .215
"חיסולהגימנסיה",
~בנכר",ספריהדותליטא ,כרךד',בעריכת
ים
הלי
 .31דבלוין",אסיריםוגו

לייב

גרפונקל,תל-אביב ,1985עמ' .466-452

 .32עלקורותיוותלאותיו של המורה והחוקרקנטרורוביץתלמיד חכם
זה במקוםגלותו עדיום מותו בשנת  1882ראה בהקדמה לספרו
YJlp,,מחקרי מקראמןהשביהסובייטי"שהופיעבירושלים בשנת
תשמ"ד .רוב הספרמכילחידושים שלו שהוברחולמדינת ישראל
במשך השנים האחרונותלחייו .גורל שונה פקד אתעמיתו ד"ר
הסלזון שלא רק הצליח לשרוד ממקום גלותו ,אלא זכה להגיע
לישראלולהיקלטבשירותהמדינהבשנותה .60-ב1964-הוארואיין
במכוןליהדותזמננו 12/55עלקורותיובגלותסיביר.פרטים:בעדות
בלה אלישקובסקה(נוסינוביץ) ,עמ' .7-5מי"ז והשווה גם ישראל
וולמן~" ,כת אלמקוםבוזורחתהשמש",ורשם,כ"ג(אב,השכ"ט)
עמ' ה.
 .33במהלך החקירות הקשותשניהלו אחרי המלחמה ( )1947מוסדות
הביטחוןהסובייטיים בליטא עד שאולבילינסון ולאחר שנתפס
בפעם השלישיתבניסיון לברוח לארץ-ישראל ,חשף לפניו חוקר
הקג"ב פרטים מדויקים מהמעקב אחריו בעת פעילותו ב"ארגון
בריתציון"בשנים 1941-1940ובמיוחדעלהתבטאויותיוהחריפות
מד המשטרהסובייטי .על כל אלה ,עלתלאותיו בשנות המלחמה
ולאחריה וכן על קליטתו המושלמתבבניין מדינת ישראל ,ראה
בספרויררווותיודרכי הארוכהלירושלים ,גבעתהסלעים.1995 ,

"כמניב נ( .יריי""6 ,יי"לג

יאה

א?ץ(ארגוןבריתציון)
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בשנים (1944-1941ב')
דבלוין*

י )2007
(לחלקא' שפורסםביינתיב",גליון )116( 3מאי-יונ

גורלםאסיריגטו קובנה במשך
 3שנותקיומו

נמתקפת

הפתע שלגרמניה הנאצית על בריה"מ (22
ביוני  )1941נכבשהליטאבפחותמשבועימים.בעידוד

שלטונות הכיבוש החלו מיד פגיעות ורציחות
באוכלוסייה היהודית ,בעיקרבידי הליטאים .גל הדמים
נמשך ביתר שאת בקיץ ובסתיו  ,1941אז נטבחו רוב
היהודים בערי-השדה ובעיירות .היתר נכלאו בארבעה
גטאות :קובנה,וילנהשאווליושןוינציאן.
בקובנה הוקם הגטו ב 15-באוגוסט  ,1941בפרברהעתיק
סלאבידקה .בתחילה נכלאובו כ30,000-יהודים .כתוצאה
מגלה"טקציית"(הוצאות-להורג)שנערכוביוזמתהגרמנים
פרופ' דבלוין נולד בקובנה ,ליטא ,ב .1925-במלחמת העולם
ה-וו היהפעיל במחתרתהציונית בגטו קובנה ופרטיזן ביערות
רודניקי באזור וילנה .הגיע לארץ ישראל ב ,1945-למד
באוניברסיטה העברית ירושלים וקיבל תואר ד"ר
בהיסטוריה ,קיבל את מלגת פולברייט באוניברסיטת שיקגו
והיה ראש המדור לתיעוד בעל פה במכון ליהדות זמננו
באוניברסיטה העבריתבירושלים בהלימד במשל שנים רבות.
פרופ'לוין הוא מומחה בעל שם בתחום יהדות מזרח אירופה
י המדינות הבלטיות .כתב  520מאמרים 15-1
ובמיוחדיהוד
ספרים באשלית ובעברית בנושאיהדות זמננו.
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ובעזרה מסיבית של מתנדבים ליטאים ,עד דצמבר 1941
נותרו בגטו כ 18,000-נפש .ניהול העניינים במישור
המוניציפאלי הופקד חלקית בידי "מועצת הזקנים"
(אלטסטנראט) ,שהורכבה מאנשי ציבורותיקים ובראשה
ד"ר אלחנן אלקס .המועצה הקימה משטרה יהודית,
שהופקדה על הסדר הציבורי והפיקוח עלמילוי חובתם
של אסירי הגטו בעבודת-הכפייה למען מאמץ המלחמה
הגרמני .במקום שכר-עבודה קיבלו העובדים מנות מזון
מזעריות.מחייתם של מרביתאסירי הגטו באה ממכירת
שארית מטלטליהם תמורת מצרכי-מזון ,שהוגנבו לגטו

בסכנת נפשות.
,
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התפתחה
במשך הזמן
בגלוי
ובמחתרת,פעילותחברתיתותרבותית מטעםגופיםציוניים
וקומוניסטיים .לעומת תקופת הסיוטים שנחתו עלאסירי
הגטו בהתחלה ,הלכה והשתררה מעין הפוגה שכונתה
'התקופה השקטה" .זו הסתיימה בסוף מארס ,1944
כשנעקרו מהגטו מאותזקניםוילדיםוכן גם הוצא להורג
י אותה שנה,
הדרגהפיקודי של משטרת הגטו .באמצעיול
*

יפרופסורדבלויןורובם
הראיונותהמאוזכריםבמאמרזהנערכוביד
ככולם נמצאים במכון ליהדות ומננו של האוניברסיטה העברית.
שמות המשפחה שלהמרואייניםמובאיםבצורה,כפי שהםמוכרים
אחרי מלחמההעולםהשניה.

כאשר הצבאהסובייטי התקרב לקובנה ,חוסל חלקניכר
שלהגטו באמצעותפצצות תבערהושאריתתושביוהועברו
למחנותריכוזבגרמניה.

התרחבות והתחדשות מתמדת -
במציאות של הוצאותלהורג
ודיכוי מתמשך

עוד

י הצבא
ביולי  ,1941סמוך לאחרכיבוש קובנהביד
הגרמני ,השתלט קומץ משרידי "ארגון ברית-ציון"
(להלן :א .?.9.וראו "הארגון") עלספרייתו בתאלפי
הכרכים של מורם ,מאירקנטורוביץ ,שגורשלסיביר ,1על
מנתלהעבירה לפרברסלאבידקה ,שהפךלגטו.לימיםהיוו
ספרים אלהיסודלספריה המרכזית של הארגון.
הקמת הגטו לוותה בהשתוללותדמיםביוםובלילה 2של
המוני ליטאים נגד שכניהם היהודים ובמקביל -
ה"אקציות" ,שנמשכו לסירוגין בפיקוח השלטונות
הכיבוש עדהיום האחרוןלקיום הגטו.
באווירה זאת חודש הקשרביןפעיליהארגון כברבסתיו
.1941יצחקשפירא,מהיחידיםשנותרו מקבוצתהמייסדים
והמנהיגים הצליח לאתר את השרידים מבין תלמידי
הגימנסיותוהסטודנטים ,שבתקופת השלטוןהסובייטיהיו
מקורבים לא.ב.צ.לימים הסתבר שחלקניכר מהמצטרפים
בשלב זההיויוצאי תנועותנוער :רובם מ"הנוערהציוני"
ו"מכבי הצעיר" ומיעוטם מהמחנה של "ארץ-ישראל
העובדת"; בודדים הגיעו גם מבית"ר .חלקם רוכז
במסגרת שכונתה גדוד "העתיד" ותוך זמן קצר נרתמו
לפעילותהחינוכית-הדרכתיתבארגון.
במקביל פנה יצחק שפירא גם לשרידי "בני עקיבא"
ובראשם אברהם מלמד ואברהםראפובסקיושכנעם לחדש
את שיתוף הפעולהביניהם מתקופת השלטון הסובייטי.
בהסכם בין שני הצדדים הונחו היסודות הארגוניים
והאידיאולוגיים של א.ב.צ .על בסיס של"רעיון האחדות
והפרימאטהציוני" .בעקבותיהם הצטרפו לארגוןצעירים
מחוגים דתיים נוספים ,כגון" :תפארת בחורים",
תלמידי-ישיבות לשעבר ,תלמידות מבית-הספר"יבנה"וכן
חניכות מ"הסתדרותבתיה".לימים הפכו חלקבלתי-נפרד
של א.ב.צ .המחודש והמורחב.
מבחינה כמותית בלטו בארגוןגילאי  ,15-12שהצטרפו
לשורותיו בקיץ  1942בהשפעתם של אחים בוגרים,
מדריכים של בית-הספר המקצועי ושל "ארגון שמירה
לגנים"(אש""3.המבוגרים שבהם ,הצטרפו ל-א.ב.צ.ונמנו
שםעלחברי הקבוצההצעירה והתוססתשאיישו אתגדוד
"המעפילים" ,בהנהלתו של הגדודאי (מפקד הגדוד)חיים
שפירא,אחיוהצעיר שליצחקשפירא.
בתקופת השיא ( )1943מנה הגדוד ,שלושים חברים
(מחציתם בנות) ,רובםהיובני  16-15בלבד .אך כתוצאה
מימי-העיון ,הסמינרים ,הנשפים והמסיבות ,שהתנהלו

במסגרת הגדוד ,התעצמה הזדהותם עם והערכים
והאידיאולוגיה של הארגון" ומרביתםהיולפעיליםבעלי
מוטיבציהגבוההלעמודבמבחניםהקשיםשהמציאותבגטו
זימנה להם.
עלחיוניותו ופעילותו של גדוד"המעפילים" מעידה גם
העובדה ,שחבריו היו היחידים בכל הארגון שהצליחו
להוציא לאור ( 30בינואר ' ,)1944אלמנך",דהיינו ,קובץ
זיכרונות וכרוניקות על תולדות הגדוד וקורות חבריו.
החומרהעשירוהמגוון של האלמנך מוסר תמונהמהימנה
לא רק של חברי גדוד זה ,אלא של כל השכבה הצעירה
שלהארגון כולו4.
בארגוןואף מהווה דגםאופייני
במקביל להתגבשותם של "המעפילים" קמו גדודים
צעירים נוספים" :דורות"" ,ניל"י"" ,ארגון קנאים
צעירים" (אק"צ) ועוד .הטירונים נתקבלו לשורות הארגון

בטכס חגיגי ,שנערך לאחר תקופה של לימודים
אינטנסיביים בנושאים הקשורים לארץ-ישראל ולתולדות
עםישראל .בעת הטכסהיו החברים החדשיםמוסרים את
ה"הבטחה" (מעין שבועת-אמונים) לארגון ומקבלים
פנקס-חבר .בדרך-כללהעלימומהטירונים את דברקיומו
של א.ב.צ .ומכלשכן  -מידעסודיעלפעולותיו.
אווירת החשאיות החמורה ,כמו בתקופההסובייטית,
ציינה גם אתהפעילותהיומיומית שלהחבריםהוותיקים5
ת בגטו הותרה הרצועה:
אולם משגברה היציבות היחסי
פעולות תרבות ומסיבות לרגלחגי ישראל נערכו כמעט
בפרהסיה ,בהשתתפות מאהאישויותר .נושאיםייחודיים
כמו ביטחון והצלה ,וכמובן ,לימוד תורת ההגנה ואימון
צבאי (למחצה) 6התנהלו גם אחר כך במסגרות מצומצמות
ובסודיות מוחלטת .הגבלותמסוימות וצנזורהעצמיתהיו
מקובליםגםבפרסומיםהפריודייםוהחד-פעמיים,שהופיעו
מטעם הארגון.
במקביל השכיל א.ב.צ להקים מסגרות-משנה והודות
לכך חל גידול משמעותי במספר חבריו .בשנת ,1943
בשיא כוחו ופריחתו ,נע מספרחברי הארגוןואוהדיובין
איש7.
י מבחינה מספריתהיה אז
 150ל 200-ניתן לומרכ
א.ב.צ .ארגון הנוער הגדול ביותר בגטו .על אוהדיו
והתומכים במצעהאידיאולוגי שלו נמנו מעתה גם עשרות
אישים מקרב וותיקי המפלגות הבאות כמו" :הציונים
הכלליים א"' ו"מזרחי" ולימים גם "הציונים הכלליים
ב"' ו"הציונים המדינתיים" .היה זה אך טבעי שב18-
ביולי  ,1943בסמוך לאחר הגיבוש האידיאולוגי של
המפלגות הנ"ל9
א.ב.צ ,קיימו כמאה איש מוותיקי
אסיפה מכוננת של גוף חדש בשם "בריתציון" ובראשו
ד"ר חיים-נחמן שפירא ,חיים כהן ,אריה כהן,וייניש
י א.ב.צ.
קקטטש ואחרים .לא פעםייצגו הללו אתעניינ
בפני הממסד הגטואי.אין תימה שבארגון ראו בהםמעין
אפוטרופוסים ,במובן החיובי של המושג'" .ברית-ציון"
י חברי א.ב.צ .כעין פריפריה מבוגרת
כגוף ,נתפס עליד
שתפקידה,בין היתר ,לחזק את העורף של הארגון .כך
~??"רע7בריתציוח תחתהכיבושהנאציבשנים  1944-1941ל') 69

או אחרת החל להתרקם תהליך ההתקרבות בין שני
הגופים ,שהגיע לשיאו באביב  1944ונפסק עקב המכות

המוחצות ,שניחתו על הגטו בזו אחר זו (כמו האקציה
שלהילדים והזקנים) עד לחיסולוביולי אותה שנה.יחד
עם זאת ,ככל שהלך וקרב מועד החיסול הלכה וגברה
י חברים שברחו עם
הנשירה משורות א.ב.צ .עליד
משפחותיהםכדי להתחבא בבתיאיכרים או שגורשו עם
הוריהם למחנות העבודה הקרובים .רבים נספו תוךכדי
חיסול הגטו ,ועוד יותר ,בתנאי הגיהינום
שבמחנות-ההסגר בגרמניה .לאחר השחרור באפריל
 1945שרדו רק כחמישים איש מחברי הארגון .רובם
עלו לארץ-ישראל.

מבנה הארגון ותפקודפעיליו בעתות

שיגרהוחירום

נמחצית

השנייה של  ,1941בימי הטבח והאקציות
הראשונותבגטו ,לאנתגבשועדייןמבנההארגוןודרכי
פעולתו .כמו בתקופת השלטוןהסובייטי ניצבה אז
בראש הארגון מפקדה בת  5-3איש בראשותו של יצחק
שפירא שפעל רבות לחידוש הקשר עם החברים ששרדו
מאז .הלההתמידבתפקידזהתוך הפסקותקצרותיעדיולי
 ,1944כשהגטו חוסלושאריתאוכלוסייתו הוגלתה למחנות
ריכוזבגרמניה.
כל חבר מפקדההיהאחראילפחותעלתחום אחדויותר,
כגון :ארגון ,תרבות והדרכה ,הסברה" ,ועדה
אידיאולוגית"",ענייני חוץ",מודיעין ,הגנה והצלה .בקיץ
 1943צורף למפקדהגםמזכירהארגון שלמה(זלימר)שפיר
י הכספים והנהלת
(פרנק" ,שבתחום אחריותו היועניינ
החשבונות של הארגון וכן החומר הארכיוני .מלבד זאת
יארגון,תרבות ,תעמולה
הואהיה ממונהלסירוגיןעלעניינ
ו"הוועדההאידיאולוגית".
המפקדהקיימה אתישיבותיה שלוש עד ארבע פעמים

בשבוע ,הכללפי הצורך.הענייניםשנדונו במפקדה הוכרעו
עלידי כל חבריה ,לרבות מפקד הארגון ,ה"ראשוןבין
שווים" .בידיו הופקד גם נושא ה"הגנה" וה"הצלה".
לפעמים צורפו לדיון בנושאים אלה עוד אחד אושניים
י הגנה כונה גם מפקדה
מחברי המפקדה .צוות זהלעניינ
ואקטיביסטית" ,או מפקדת "שלהבת" (ע"ש הביטאון
שביטא את השקפותיה) .למעשה ,במשך רוב הזמן דאג
איקה גרינברג לענייני ההגנה .הודות לניסיונו הצבאי
ותפקידו הבכיר במשטרת הגטו ,נודעה לו עמדהייחודית
בתוך א.ב.צ .וכמוכן הואהיהאישיות מקובלת.
אברהם מלמדשהיה,ביןהיתר ,ממונהעל"קשריחוץ",
כיהן במשךתקופהמסוימתגם כמפקדהארגון.חייםיגאלי
(טיקטיח וחיים (פימה) רוזן (רוזנברג) ,שהשתייכו בעבר
למחנה "ארץ-ישראל העובדת" ,פעלו בעיקר בנושאחינוך
והדרכה; שרגא ארנוביץ ויצחק כץ ,שניהם משוררים
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שזיוי אטוצננט(קיני
(,תמונה משנת .1943העומד משמאלהוא
זלמןקרביך ,נרצח באקציה האחרונה בגטו .העומדמימין הוא
שלוםידקובסקי ,נרצחבדכאו.הכורעהואבוביבלומברג,הצליח
לשרוד.
מחסונית ,האחד בית"רי והשני דתי ,היו אחראים על
הפעילות בתחוםהתרבותי.אריהכהן ,שנחשבחריגמסוים
בא.ב.צ .בשל גילו המבוגר יחסית ,היה בעל רקע
מפלגתי-פוליטי עשיר ,ולכן היה פעיל במיוחד בתחום
האידיאולוגי .הואכיהן תקופה קצרה כמפקד הארגון.
במרוצת הזמן התגבשה הדעה לשוותלארגון מבנהיותר
דמוקרטי ולהגביל אתסמכויותיה של המפקדה ,שעד אז,
למעשה ,מינתה את עצמה .לפיכך הוחלט על הקמת
המועצה  -המוסד העליון של א.ב.צ - .שבסמכותה
היהלבחורבמפקדהארגוןוכןבחברי המפקדה,ואףלהביע
אי-אמון .רוב-רובם של חברי המועצה היו בעלי ותק
מהתקופה הסובייטית .כמעט כל חברי א.ב.צ .פעלו
במסגרות של "פלוגות" שכל אחת מהן מנתה חמשה עד
שבעהאנשיםובכללם מפקדפלוגה,או",פלוגאי" .שלושעד
חמש פלוגותהיוו "גדוד" ,שבראשו עמד מפקד גדוד ,או
"גדודאי".
ם
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ה
בגטו ,הפכו כמהמדירות
מחמתמצבי
החברים למקומות מפגש עבור חברי הארגון ,ללא קשר
להשתייכותם למסגרתם,הפורמאלית .במקומות אלההיו
החברים מתאספים בשעותהפנאי ,אם לשמוע חדשות ואם
להיפגש סתם ,או להתכבד בצלחת מרק .לפחות באחד
"עמד
ממקומות המפגש הללו(.,כגון בבית האחיות
"
י
א
ג
באופןקבועעלהכירייםסירעם מרק10".כןהיוגםחברים

שנותרו בגטו בחוסר כל וללא משפחה ,וצלחת המרק
שהוגשה להם במקום כזה היתה כפי הנראה ארוחתם
החמההיחידהבאותויום.היוגםחבריםהנתונים במצוקה
חומרית שהיו מוצאים על שולחנם כיכר לחם או מצרך
אחר ,שמישהו מהארגון דאגלהביא להם בצנעה .לאבכדי
הצהיר חבר זה או אחר ,ש"בשבילי א.ב.צ .היתה כמו
משפחה"11.באווירהזו שלחמימות,פתיחותונכונותלעזור,
י העזרה למערכת-סיוע מאורגנת וממוסדת
התפתחוגילוי
בתוך הארגון ,בראשותה של חברת המועצה ,מאשהירון
(גאי" .הסיוע התבטא בעיקר בהפניה למקומות עבודה
"טובים" ,בחלוקת מצרכים וכן במקרי חירום ,בצורת
"עזרה לחברים הצריכים לעבור מדירותיהם 12".בכמה
מדירות המפגש התקיימו מסיבות של שירה וקריאה וכן
היו מרבים לשוחח ולהתווכח .מטבע הדברים ,במהלך
השיחות וחילופי הדעות ,התייחסו גם לנושאים שעמדו
במרכזעניינם של הגטו ושלהארגון.
עם זאת ,לא פעם הוטחו דברי תרעומת וביקורת על
הנהגת הארגון ,ה"מנותקת מהמציאות" 13.הושמעו גם
טענותשאין להסתפקעודבפעילותעיונית כשסכנתהחיסול
מרחפתעלכלהגטו .ככל הנראה לאהיהבטענות אלהכדי
לפגועבאחדותוובסולידריותהפנימית שלהארגון.היולכך
השלכותעלחילופיגברי בתוך המפקדה.

פעילותרעיונית-פוליטית

האידיאולוגיה ה""14אית" שפותחה וגובשה בגטו,
התבססהבמידה רבה עלעיקרירעיונות ,שקנו להם
שביתה בתקופת הפעילות תחת השלטון הסובייטי
( ,)1940/41דהיינו :שלילת המשטר הסובייטי ולהבדיל,
ביקורת על ההסתדרות הציונית ומנהיגותה .כמובן שגם
התגברות הסכנה לעצםקיומו של העםהיהודיהגבירה את
רעיוןה"איחוד" לדרגתחשיבותעליונה.
מתונה ושקולה יותר היתה התייחסותו של א.ב.צ.
למפלגות ה"קיצוניות" בתוך המחנההציוני .זו התבטאה
במקרים מסוימים במגמה של "השמאלת הימין" או
"הימנת השמאל" .אך כל זה לא מנע מלדבוק בסיסמת
"הפרימאט הלאומי"1'.במילים אחרות:ביחד עם מתיחת
ביקורת על הממסד הציוני ראה הארגון את עצמו גם
כ"מוציא מסקנות ומחפש תרופות ,מצביע גם על הטוב
ואינו מסתפק בשלילת הרע15".
על רקע זה הוקמה בתחילת שנת " 1942ועדה
אידיאולוגית" מיוחדת ,שהוטלעליה לנסח מצע-יסוד של
א.ב.צ .בתום עבודתה( ,לאחר שקיימה קרוב לארבעים
ישיבות ,),הביאה את הסיכומים בפני מועצת הארגון.
בישיבתלילה ממושכת,שהתקיימהבין ה 10-ל11-באפריל
 ,1943אישרה המועצה את מכלול הנוסח המוצע ,שפתח
במלים" :בימים של אבל ,מכאוב וצער ,על חורבנה של
יהדות אירופה בכלל ושל יהדות ליטא בפרט ,מתכנסים

אנו,חברי מועצת א.ב.צ ".וכו' 16"...המצעכולו הפךלמעין
הכרזת-יסוד ,והובא לידיעת החברים בעיתון "ממץ".
במצע הובעה השאיפה לאיחוד כל המפלגות בתנועה
הציונית ,ש"יצרף מחשבהציונית למעשהציוני" .כלולה
בו גםביקורתחריפה על המבנה של ההסתדרותהציונית

ועל המפלגתיות המופרזת שבה ,והובעה מורת-רוח על
שהמדיניות הציונית לא הצליחה לכבוש את המוני
בית-ישראל לרעיון העלייה לארץ-ישראל .לדעת מחברי
המצע ,צריכה היתה ההנהגה הציונית לשאוף לשלילה
גמורה של הישיבה בגלות ,וזאת בניגוד לגרסת
ה"דאיאיקייט" ("לאניות" ,מלשון "לאן") 17וכי המבחן
המובהק של כלציוניחייב להיותעלייה לארץ-ישראל.
המצע הזדהה עם עמדת התנועההציונית להקים מדינה
יהודית בארץ-ישראל (בחנוכה  1942נפוצו שמועות בגטו
שהמדינה כבר הוקמה).
כן נקלטו במצע כמהמןהיסודות של תורת א"רגורדון.

לעומת זאת הובעה התנגדות מוחלטת למרקסיזם .נראה
שהפקפוק בסולידריות בינלאומית ואבדן המשמעות של
"מלחמת המעמדות",הניעו אתהארגוןלהכריז רשמיתעל
דגל אחד(כחול-לבחוהמנון אחד("התקווה").כמובןנכללה

הקריאה למדינה יהודית ועלייה חופשית .סעיף מיוחד

התייחס למה שכונה "מוסכמות הדת" וזאת גם בהתחשב
בחבריםשומרי המצוות והמסורת.

תרבות ,השכלהוחינוךלאומי

עם

תקומתו של א.ב.צ .במיוחד לאחר התארגנותו
מחדש בתקופת "השקטהיחסי" בגטו (מדצמבר 1941
עד אוקטובר  ,)1943ניתנה עדיפות גבוהה למישור
התרבותיוהחינוכי ,וזאת בהתאםלאידיאולוגיה ולמסורת
שהתגבשה בארגון עוד בתקופה הסובייטית .ואילו עתה,
כשהמדיניות הנאצית שאפה להשמיד את רוח היהודים
ולהשחית כל דבר שטבועה בו רוחו היוצרת של העם
היהודי ,גאתה הפעילות לתרבות ישראל .גילויים של
מסירות ממשית לספר היהודי באו לביטוי נמרץ
כשהשלטונות אסרו ב 8.2.1942-אפילו להחזיק בספרים
כאלה.חבריהארגון פשטועלנקודותהאיסוף שלהספרים,
הוציאו משם בהיחבא פריטים בעלי ערך מיוחד לתרבות
היהודית והחביאום בבתיםפרטיים ובמחסנים18.
מאחר שרבים מהחברים הצעירים נעקרו מלימודיהם
הסדירים ,שימש עבורם הארגוןהן כתנועתנוער(היחידה
כמעט בגטו) והן כבית-אולפנא .כך תפסה הפעילות
הלימודית-עיונית מקום ראשוני בקרב השכבה הצעירה.
מקצועותהלימודהעיקרייםהיו:תולדותעםישראל,ציונות,
נושאים נבחרים על ארץ-ישראל ,השפה העברית ,ספרות
עבריתוכדומה.הלימודיםהתקיימובצורהשיטתיתבקבוצות
בחינותעלמידתהקליטהוההבנהשלהחומר19.
ובסיוםנערכו
נוסף על לימודים פחות או יותר סדירים התקיימו
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י עיוך ,ערבי זמרה,
הרצאות בספרות ובמדע ,נערכו
מ
י
הצגות ,מערכונים ,מסיבות חנוכהוימיזיכרון לאומיים,
תערוכות אמנות ,נשפים המוקדשים לספרים וכדו'.
בחגיגיות יתירה ובהיקף רחב חגגו בארגון את מועדי
ישראל ,כמו "הסדר השלישי" שנערך בג' דחוה"מ פסח
(20.)30.4.1943האירועהחגיגינערך באמצעותנציגים מכל
גדוד ,ובהשתתפות אורחים ,לרבות אישים "רמי מעלה"
מהממסד הגטואי .היה זה מעמד מרשים ורב-חוויות
למשתתפיםהרבים,יחסיתלתנאי הגטו.
י הגטו.
א.ב.צ .נתןידו למפעלחינוכי גם עבור כללילד
מאחרשהלימודיםהסדירים בגטו נאסרו והמורים פוטרו
ממשרותיהם ,דאגופעילי הארגון שהמוריםימשיכו לתת
ל מאד
שיעוריםפרטייםלילדים באמצעות מתןתמריץיעי
באותםימים  -כיכר לחם.בסימן בולמוסהלימוד שאחז
בחבריא.ב.צ,.התנדבוכמהמהחברותהצעירותלסייעלילדי
הפליטיםמהעיירה ז'ן'9ר (שבמזרחליטא) שהובאו לגטו,
וחינוכם"ברוחהיהדות"21.
על-ידימתן"לימודיםותרבות"

פרסוםביטאונים,יבול שליצירות

ספרותיותוגורלן

נהתאם

ליימסורתיי מהתקופה הסובייטית ,היה זה
כמעט טבעי ,שאחת ממשימותיו הראשונות של
הארגון בגטו היתה לחדש את הופעת
ביטאונו"-מאץ".הגיליון הראשון(השמיני במספרהכללי)
הופיעבגטו באוקטובר  ,1941ומאז  -במשך כל "התקופה
השקטה" (עד אוקטובר  - )1943המשיך להופיע מדי
חודש .סך הכלהופיעו בגטו 29גיליונות .ה"מטץ" עסק
בעיקר בבעיות האקטואליות של הנוער בגטו ,בשאלות
חינוך,ושיקף את המתרחש בחברההיהודית .במשך הזמן
הופיעו תוספות מיוחדות ,שבהן רוכזו ממיטב היצירות
בעברית שלצעיריםבגטו; חלקםחבריהארגון,כמו:חיים
יגאלי(טיקטין) ,שהוזכרלעילוכן שרגאארנוביץ,יצחקכץ
יחבריםבעליכתב-יד
ועוד.דפיהעיתון נכתבוביד עליד
יפה .להכנת מספר רב שלעותקים ,השתמשובנייר פחם.
כן הופיעו במסגרת הארגון (לפחות ארבע פעמים)
שורה של פרסומים
הביטאון לשאלות הגנה
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ב
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"מעפילים"
חד-פעמיים.,כמו 'עמק הבכא"
שהופיע בפסח תש"ג ועוד .בחודשים האחרונים לקיום
הגטו הופיע בכתב-ידהטלסוד של גדוף "המעפילים" ובו
מפורטותפעולותיו שלגדודזה ,החל ב 26-באוקטובר 1943
עד 30בינואר  .1944האלמנך המכיל כ160-עמודים ,נכתב
יחבריהגדוד במצברוחקודרותוך תחושה שהאדמה
עליד
"כבר בוערת תחת רגליהם ".בערך באותו זמן ראה אור
במכונת כתיבהובכריכה נאה המאסף "יתמות" ,שהוקדש
לזכרו של ד"רחיים-נחמן שפירא .המאסף גדוש עובדות
וסקירות על המאורעות והבעיות המרכזיים של הגטו.
ובהקדמהמובאיםדבריםעלקורותהגטומפברוארעדיולי
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1944וכן מאמרים מאת אבאבאלישר,ינדט
בסך הכלהופיעובגטו מטעם הארגון כעשרהפרסומים.
פרטליומוניםהקבוצווייבז ,בהנז נרשמו בצורהשיטתית
תוכנן של הפעולות ,בתוספת פרטים והערות עלביצוען,
ניהלו חברים רבים גם יומנים אישיים .כן הרבו חברי
הארגון לעסוק בכתיבהיצירתית .בארגון ראובעיןיפה
פעילותזו ואףעודדו אותה.
בע המושכים בעט בלטו שרגא ארנוביץ ויצחק כץ .כל
אחד מהם שימש בשעתו כעורך "מציץ" .הראשון נודע
בכשרונותיו עודלפני המלחמה .בגטו התפרסםביןהיתר
בזכותיצירתו הגדולה 'אשמדאי"  -מעין בלדה על רקע
מעשי הזוועות של הקלגסים הנאצים .אחד משיריו
הצהוב'י.יו
המרשימים ביותר הוא "הסיקריק עם הטלאי
השירהואביטוילהלכיהרוח שהשתררובחוגיהנוערבגטו,
לאחר "האקציה הגדולה" ( ,)28.10.1941שבה נרצחו
כעשרת אלפיםיהודים ,לאמור" :שוב לאניתן להובילנו
לטבח; במקרה שלאקציהנוספת נתקומם,נצית את הגטו
ונברח לכלעבר,אושניפולתוךכדי מאבק".בשירזהציין
המשוררכי ההתקוממות מעוגנת בהיסטוריה היהודית
והיא חלק בלתי נפרד ממורשת הגבורה שלה .היא באה
לנקום נקמת דמם של רבבותבני אדם .יצחק כץ הרבה
לחבר שירים עבריים שחלקם היו מושרים בפי חברי
הארגון ואחרים .שירו 'וכאילן" נרשם באלמנך של גדוד
"המעפילים" וכך ניצל .פזמון פופולארי שלו 23,בעלנימה
קונדסית,היהבנושאעבודת-הכפייה":איןזהפלא,איןזה
טובין ועוד.

פלא/אםיושביםבבית הכלא"...וגו'.

דברישירהלירייםביידישמפרי עטה של חברת הארגון
חנה טרוצקי אבדו ברובם' 2וכזההיה גם גורלם של חלק
ניכרמהיצירותוהחיבוריםבנושאיםרגישים שכתבוחברי
הארגון בשבועות האחרונים ערב החיסול -מעין תעודה
לדורות הבאים.
לא פחות מהצורך הדחוף להספיק לרשום את הרשמים
בשעותהאחרונותשלקיוםהגטוגברהגםהדחיפותבאחסנתו
של החומר הכתוב .מספרתיבות סגורות הרמטית הוטמנו
כמעטברגעהאחרוןבמקומותסתרשפרטיהםנמסרולמספר
חברים5.ן חלקמסויםמהארכיון שלהארגון ,כמהיצירות
ספרותיות כולל האלמנך ,לקחו עמם חברים למקומות
המחבוא שלהם 26.רק מעט מכלזהנותרלפליטהמהשריפה
שהשתוללהבגטובעתחיסולוולאזובלבדאלאשרובהחומר
ששרד,נפלאחרכךבידיהשלטונותהסובייטים.

גורל משותףבדרכים מצטלבות

.1ירד הושטתיד של אדםלחברו(באווירתגיהינום)
בר בתחילת התבססותו של א.ב.צ .בגטו ,התגבשה
בקרבפעיליו תמימות-ךעים בדבר הצורך לשמור על
זששנ "צלם האדם ולא להיסחף בזרם העכור"' 2שלהניוון

ן4

והדמורליזציה ,תופעות שהזמן גרמן ...אולם לנוכח
הפורענויות שהתרגשו תכופות על הגטו שומה היה על
הארגון לטפח בקרבחבריו עזרה הדדית וגםלסייע להם
ולמשפחותיהם .במלחמתהקיוםביןאקציה אחתלמשניה,
אםע"י הושטתיד-עוזרת למציאתפינתמגורים או מקום
עבודה'בטוח'יחסית.
נוסף לכך דאגה הנהגת הארגון ,שחבריו לא יכללו
ב"רשימות" של מועמדים לגירוש למחנות-עבודה
ולמקומות אחרים .אולם במהרה התברר שהגירושים לא
התנהלו בדיוקשי הרשימות ,וגם אלה שלא נכללו בהן,
עלוליםלהיתפסברחובותאובבתים בשעת המצודהאכזרי
שקדםלכלגירוש.אילכךהופעלה מערכת"מודיעין"יעילה
למתן הכוונה ושהות לחברים להתחבא במקומותמוכנים
מראש.שיטת התקשורתהמהירה פעלהגם כאשרהתעורר
צורך דחוףלהודיע למפקדה עלחברים שנאסרו ,אושהיו
צפוייםלהישלח מהגטווכדומה.בנושארגישזהקוימובעת
הצורךמגעיםחשאייםבין מפקדתא.ב.צלביןחבריהארגון
וידידים במוסדות הגטו לרבות המשטרה היהודית .לא
ייפלא שבארגון ראו בשירותם של כחצי תריסר מחבריו
במשטרה גםמעין שליחות לאומית28.
הבכירביניהם,איקהגרינברג ,זכה גם להערצהייחודית
על התנהגותו האמיצה כאשר הוצא להורגביחד עםאנשי
המשטרההיהודיתלפניחיסולהגטו.עודלפניכן הוטלעל
חוליה מחברי הארגון להתגנב בחשאי לביתו המיותם
ולסלק משם למקום בטוח ,שתי תיבות גדולות ,שהכילו
רשימותסודיות וחומרארכיונישעלוליםהיו לגרום לעוד
מאסרים והוצאות-להורג29.

 .2הכוונות שלא צלחו להתמודד עם הצוררים
אתגריםרצינייםשגרמולתסיסהבקרבא.ב.צ.ויתרהגופים
הציוניים והקומוניסטיים בגטו ,הופיעו באביב 1943
בעקבות מספר אירועים חשובים מאוד שקרו בסמוך
לאותו פרק זמן ,והם :הביקור של שליחת השומר-הצעיר
מפולין ,אירנה אדימוביץ 30,בגטו קובנה ,המפלה

המתמשכת ,של צבאותגרמניה בסטאלינגרד; המרד בגטו
וארשה
,וכן מציאותם שלפרטיזניםאנטי-נאצייםביערות
ליטא.
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 דרכה שלהמחתרת ב"מצב החדש".בגופי המחתרתהציוניים ,אשר
לחלקםהיו מסונפים תאיםסודייםלאימוןצבאי ,נשמעה
יותרויותר התביעה ,שהגיע הזמן להתוות תוכנית פעולה
ברורה ,אם להתקוממות בתוך הגטו ואם למאבק מחוצה
לו.
גם בא.ב.צ .ניטש ויכוח ער בין החברים ,ומפקדת
הארגון נדרשה לבדוק מחדש אתדרכי פעולתה .על רקע
זה הוגברהפעילותם של"חוגי ההגנה"החשאיים במסגרת
הארגון ,שבהם נמשכו האימונים כחמישה שבועות וכללו
בין היתר :טקטיקה ואסטרטגיה של התגוננות ,איתות

(מורס) וטופוגרפיה 31.השיעורים התיאורטיים ניתנו
בלוויית תרגילים מעשיים .מספר חברים ,וביניהם
המועמדים הפוטנציאליים ליציאה אפשרית ליערות
הפרטיזנים ,עברו אימונים צבאיים מתקדמים ,לרבות
שימוש בנשק .כביטאון הפנימי של הפעילים בנושא
ההתגוננות שימש העלון 'שלהבת" שמיממתו היתה

"הבא להרגך השכם להרגו".
בסוף  1942ותחילת
בארגון
התעניינות ראשונית בדבר הצטרפות לפרטיזנים ,שלפי
השמועה לוחמים מד הגרמנים ביערות של מזרח ליטא.
חבר א.ב.צ ,מיכאל יצחקי (גלבטרונק) ,שהיה פליט
מווארשה והתנסה בתלאות רבות,הביעדעתו שמןהראוי
לחפש קשראליהםואכן הצטרף לקבוצהצעירים שנשלחה
ליערותיינאבא (מזרחית לקובנה) לעבוד שם בחטיבת
עצים ,ובתקווה ליצור קשר עם הפרטיונים .אין תימה
שכאשר באוקטובר  1943יצא מסע מאורגן ביוזמת
הקומוניסטים ,מהגטו ליערות אוגוסטיבה ,היה מיכאל
יצחקיבין אלה שהצטרפו בהתלהבותלמסע,ועמועוד חבר
א.ב.צ ,.עזריאל לוי ,שנקלע גם הוא בשעתו לגטו ללא
משפחה .ברם מחמת חוסר תכנוןוניסיון ,מסע זה נכשל
כליל ורבים ממשתתפיו נספו.לוי זכה לחזור לגטו ,אך
יצחקינאסרולאחר שברח הצטרףלפרטיזנים.אכן לאהיה
זה מקרה שרק שניים מחברי א.ב.צ .השתתפו במסע,
שהקיף כמאה איש ,שכן הנהגת הארגון הסתייגה ממנו
י התוכנית לא נראתהדיריאליתואולי גם
מלכתחילהכ
בשל העובדה ,שיוזמי המסע ומתכנניו העיקריים היו
הקומוניסטים .והרי מבחינה אידיאולוגית שרר בארגון
"מחסוםרציניבפנישיתוף פעולה עםקומוניסטים"2.י
גם בסוף  ,1943כאשר החלו להסתמן אפשרויות
מעשיות ליציאה מתוכננת כראוי ליערות רודניקי שליד
ן שררה ב-א.ב.צ .רתיעה מלקבל הצעה זו.
וילנה,עדיי
בוויכוחים הרבים בנושא זה ,התייחסו בין היתר ,גם
יהאנטישמיותביער .בכל זאת נמצאו
לשמועות בדברגילוי
חברים,בעיקרמביןחברי השורה ,שהמשיכו לדבוק בדעה
כי יש לצאת ליער .כתוצאה מהוויכוחים הפנימיים
נתקבלה לבסוף עמדתה המסתייגת של ההנהגה .במצב
דברים זה פגה ההתלהבות אצלרביםמחברי א.ב.צ .ושוב
"לא עמדו בתור" 33.המעטים שהתעקשו לצאתליער בכל
מחיר התקשרו ישירות לארגון האנטי-פאשיסטי של
הקומוניסטים .בסה"כ יצאו ליער שישה מחברי א.ב.צ.
ברם רק שלושה מהם ,לרבות מיכאליצחקי ,זכו להגיע

 1943החלה להסתמן

בשלום לשורות הפרטיונים ולהילחם עד הנאצים; בסך
הכליצאו מגטו קובנה ליערות הפרטיזנים קרוב לשלוש
מאות וחמישים איש ,וכשני שלישים מהם זכו להילחם
בפועל בנאצים ובעוזריהם34.
על אף הרתיעה המתמשכת מהקומוניסטים במישור
הלאומי,קוימוביניהםלבין הארגוןמגעיםושיתוף-פעולה
גם בחודשים האחרוניםלקיומו של הגטו35.
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היונןגטוקובנו.יול

 .3דרך ההצלה של הפרט והמשפחה
במשך החדשים האחרונים לקיום הגטו ,כאשר סכנת
הכיליון ~שתה ודאית ומוחשית ,הלכה וגדלה חשיבותם
שלמקומות מסתור אצללא-יהודים .הצטרפותם של מספר
חבריםלמשפחותיהם ,במקומות מקלטמחוץלגטו ,העלתה
אתחשיבותה של אפשרותזו.יתרעלכן ,דרך הצלהזו לא
עוררה בארגון פולמוס חריףכפי שעוררה היציאה ליער.
חבר המפקדה,חייםיגאלי (טיקטיח טען במסגרת דיון
במועצת הארגון כי "מוטב לחפש דרכים להצלה ולא
לנקמה ,שכן חבלעל כל אחד שעלוללהיהרג תוךכד כך,
י36".
הרבה תועלת
מה גם שבעצם הנקמהאין בלאו הכי
מדבריו נשתמעההנכונות מצדהארגוןלסייעלכלחברשיש

בידולהציל אתעצמובדרךזואו אחרת,ואכןכךהיה .עם
זאת נראה שלא כלחברי ההנהגה התלהבו מדרך זו של
הצלה ,שכן המסתור אצל לא-יהודים לא היה בו פתרון
והצלה לכלחברי הארגון,

האפשרויות להצלה בדרך זו היו ,מטבע הדברים,

מוגבלות למספר מצומצם מאד שליחידים ,או משפחות.

השהייה אצללא-יהודים,בעיר או בכפר ,הצריכה קשרים
מתאימים מחוץ לגטו ומשאביםכספייםגדולים למימונה.
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נוסף על כך ,ריחפה סכנה מתמדת להיתפס בדרך .עלכן,
הטיפול וההכנות למציאת מקום מחבוא מחוץ לגטו,היו
חייבים להיעשות בחשאיותיתרה ובדרך כללהיה הדבר
בגדר סוד כמוס.
עלבסיסהנטייה לאפשר לחברים חופש פעולה בנושאי
ההצלה ,היה כל חבר רשאי לצפות לעזרה מסוימת מצד
הארגון ,אולפחות ל"ברכת-הדרך" 37.מכל מקוםהמעטים,
שיצאו להתחבאבכפר,או אלהפרטיזניםביער ,לאעשוזאת
"בטריקת דלת" .כך נשמרה במידה רבה ,האווירה
האינטימית,המשפחתיתכמעט,בקרבחבריא.ב.צ.עדהסוף.
משנמצאובין היוצאים להסתתר אצל לא-יהודים גם
חברים פעילים וידועים בא.ב.צ ,.שומה היה על הארגון
לנקוט לגביהם עמדה אישית ועקרונית .בתחילה היתה
התגובה נייטרלית ,ואולי אפילו צוננת .בכל אופן כך
התרשמה שרהבנימיני(לייבנזון) ,חברהפעילהבארגון מאז
התקופה הסובייטית" :זאת היתה שתיקה של הסכמה
בדיעבד של אנשים ,שאין להם אולי משהו יותר טוב
להציע" וכאילו המעשה שלה עוד לא בשל 38.בדומה לכך
הסתייםגםמו"מרציניבין חברתהמועצה מאשהירוןלבין
הנהגת הארגון בדבר הצטרפותם של ארבעה חבריםלבני
משפחתה שזכו להסתתר בכפרנידח.

במשך הזמן ובלחץהאירועים המדכאים בגטו ,השתנה
בהדרגההיחסלחבריםהיוצאים ל"הרגשת שמחה ותחושת
נעזבות".היוחברים שעזבו את הגטו למטרות הצלהוזכו
לברכתמדריכיהםשליוום עדשערי הגטו .עם זאת מספר
חבריא.ב.צ.שניצלוהודות להסתתרות אצללא-יהודים לא
עלהעלמנייןוחצי.

ההתחפרותב"מלינית"
 .1בשטח הגטו

אחת

מהתחבולות המקובלות שבהןניסויהודי הגטו
להתגונן מנגישות ,מאסרים ואקציות רצחניות
י הכנת מחבואים
הופעלה כבר בסתיו  1941על
ד"39.
ית
תת-קוקעיים ,שכונו העם":מליני

בפי

בין היתר נחפרה "מלינה" תחת ביתו של אברהם
ראפובסקי שהוזכר לעיל ,לשם שמירה על התעודות
והארכיון של ראשוני א.ב.צ .וגם כמחבואיעיל לחברים.
רק מסוף שנת  1943ובתחילת  1944ניתנה לנושא זה
עדיפותעליונהכאמצעילהצלה.ואכן,ציבורהחברים נרתם
בהתלהבות למבצע זה :החל ב"הכשרת קרקעות" וכלה
בהכנת "צנימים" ומצרכים אחרים .עבודות הדורשות
מומחיותוניסיון בוצעו עלידי המבוגריםואילוהצעירים
(בניםובנות) ,עסקובעבודותבלתי-מקצועיותכגון:חפירה,
פיזור אדמה חפורה ,איתור חומרי בנייה וסחיבתם
(תרתי-משמש מפינות שונות בגטו .בשל ייחודה של
עבודה זו ,שהתנהלה במרוץ עם הזמן ובחשאיות
מוחלטת ,נדרשו החברים לעבוד במשמרותיומםולילה.
נושא ה"מלינות"  -או כפי שכונו" :המעוזים" של
הארגון  -השתלב גם בוויכוחים על האפשרות למאבק
פעיל בעת החיסול הצפוי של הגטו ,ועל כך ש"אין זכות
לכפות התקוממותעל כל הגטו" 40.אםהגרמניםועוזריהם
יחשפו את ה"מלינות" ,יהיה מקום להתנגדות מזוינת,
בנשק שהוברח לשם ,ו"בזמן האקציה יחלקו אותובין
החברים שאומנו בו ,"...המסקנה :הדרך היחידה היא
להתחבא בשעת אקציהב"מלינות".
 .2מלינות בשטח שמחוץ לגטו

בנובמבר  1943נודע בגטו שממשמש ובא פינוי הרובע
הראשון של הגטו (הוא הרובע הידוע בכינוי "העיר
העתיקה") וכי ישוכנו בו ליטאים .כמה מן הנלהבים
מ.ל"י1נ4ות"
לרעיוןה"מלינ ראובזהשעתכושרלהעברתה"
ות" "בסיסיםצבאיים בשטח אויב
אל מחוץלגטו,כעין
אמנםניבנו"מלינותאחדותבאותורובעובתוכן אחת של
א.ב.צ .וביוםהפינוי ( 21בדצמבר  )1943לא הלכובוניהן
לגטו ,אלאירדו לתוכןכדי להישאר בהןעדיום השחרור.
אבל לאחר כמה שבועותנתגלורוברובן שלה"מלינות" -

ובהן גםזו של א.ב.צ - .כנראה כתוצאה מהלשנה ,ומכל
מקוםהיה הכרחלפנותןבדחיפות.
לאחרכשלוןזההמשיכוחבריא.ב.צ .במפעלה"מלינות"
בתוך שטח הגטו .חלקניכר מהמאמצים הושקע בהכנת
ה"מלינה" שברחובויעריג ,שכונתה גם "המלינה המרכזית
של הארגון" ובכמה"מלינות" נוספות.
על סף חיסול הגטו ,כשמרבית האוכלוסייה ניסתה
להינצלמהעברהלגרמניה ,הסתבר שמספרה"מלינות"אינו
מספיקלכלהחבריםולמשפחותיהם,עלכן הועמדה הנהגת
הארגון ב"סבך של מבחן מוסרי" .חברים הועמדו לעתים
בפני הברירה :לעזוב את הוריהם ומשפחותיהם ולהיכנס
ל"מלינות" ,או להישאר עמם ולוותר עלסיכוי של הצלה.
זאת ועוד ,התעוררה השאלה בדבר מתן עדיפות לחברי
השורה או למפקדים.היו כאלה שסברו "שזכותהעדיפות
צריכה להינתן לחברים מן השורה" ,מאידךגיסא היתה
דעהלהעדיף אתהמפקדים"מבחינת המבט שלשמירהעל
הרעיון שלא.ב.צ.ומסירתולדורותהבאים.ברובהמקרים
נפתרה הדילמה בפשרהביןשתי הדעות.
אולם ,למעשה ,לא עמד מפעל ה"מלינות" במבחן
המאורעות שכן הנאצים הצליחו לגלות את מרביתן
ולחסלן עליושביהן ,או לאלצם לנטוש אותם.בין אלפי
הקרבנותהיהודיים שלאותםימים,היוגםיותרמשלושים
חברי א.ב.צ .ובתוכם חברי מפקדה ,שנתגלו ב"מלינה
המרכזית" של הארגון וגם באחרות ,והם הובלו בקרונות
למחנות ההסגרבגרמניה.
הנהכיכן ,נמשכהפעילותו של א.ב.צ .גם בגטו קובנה
במשך שלוש שנות קיומו ,תקופה בה הגיע לשיא כוחו
המספרי והארגוני וכן גם לפריחהאידיאולוגית ולפעילות
תרבותית בכמהתחומים,כמו,הקנייתערכי תרבותעברית
וטיפוח הציונות בקרבבני הנוער המקומי .א.ב.צ .הפך
לגורםמרכזי ,וזכה לתמיכה מוסריתועניינית מצד ראשי
המוסדות בגטו ובייחודהציוניים שבהם .עם זאת ,נדחו
במידה מסוימת הנטיות האקטיביסטיות של הארגון,
שהתרכזו סביב הביטאון "שלהבת" .בסוף  ,1943כאשר
גברו הסימנים המדאיגים לגורל הגטו ,התמקדה פעולת
א.ב.צ .בעיקר בהכנת מחבואים  -אם בגטו ואם ברובע
מס 1.שנעזב  -כאמצעי-הצלה של הרגע האחרון מחמת
הפורענות הצפויה .אולםביולי  ,1944כשחיסול הגטו לווה
בהצתהשיטתית שלהמבנים ,לא עמדו המחבואים במבחן
ורביםמחברי הארגוןומנהיגיו נספו בגטו הבוער.

המשכיות ודבקותברעיוןהאיחוד
גם במחנות-ההסגר

ניולי

 1944במהלך חיסול גטו קובנה נספו גם רבים
מחברי א.ב.צ ,.ובתוכם חברי המפקדה .כמה עשרות
מחברי הארגון שולחוביחד עםשרידי הגטו למחנות
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ההסגר שמחוץ לליטא :בעיקר לאזור דאכאו-קאו~ריע,
שבגרמניה.
תופעה בולטת ,שאפיינה את ה"אבצאים" המפוזרים
בתנאים אל-אנושיים של מחנה ההסגר ,היתה השאיפה
המתמדת "להיות ביחד או לפחות לשמור על קשר"42.
במקרים שזה עלה בידם ,חשו הקלה מסוימת בחיי
היומיום ,וגאת הודותלגילויי העזרה ההדדית והמאמץ
הקולקטיבי "לחזק את המוראל" .גורמים אלההיובעלי
חשיבותעליונה בתנאי המצוקה והלחץ שבמחנות .כמעט
במקביל הלכה והתפתחההנטייה להמשיך,ולו גם בצורה
מזעריתאוסמלית ,משהומהפעילותהתרבותית-פוליטית,
שהתנהלה בשעתובגטו.ואכן,תוךזמן קצריחסית ,חודשה
הפעילות בזעיר אנפין ואפילו ה'2יצ(ץ" המשיך להופיע!
העובדה שכמהמחברי ההנהגה לשעבר -וביניהם אברהם
מלמד,חייםרוזן ושלמהשפיר  -הצליחו להישארביחד
במשךזמןמה,סייעהבחידושהפעילות .ברםבמציאות של
מחנה-ההסגר שבה נספו אנשים ,כמעט מדי יום ביומו,
במיתות שונות ומשונות ,או שנשלחו לפתע למקומות
אחרים ,שובאי-אפשרהיהלהשתית אתהפעילותעלקומץ
חברי א.ב.צ .בלבד .כך ,אפוא ,קמה במחנה-ההסגר
דכאו-קאוסרימ מסגרתציונית מורחבת בשם "התאחדות
הנוער הלאומי" 43שכללה מלבדחברי א.ב.צ .לשעבר ,גם
אישיםציונייםמוכריםמגטוקובנה.ביניהםבלטושרידים
מ"בריתציון" ,אךגם מהמחנה של"ארץישראלהעובדת".
כמו כן נכללו במסגרת החדשה חברים לשעבר מהארגון
הציוני המחתרתי "מסדה" ,שבגטו שאוולי .אלהקיימו
קשררופףעםחבריא.ב.צ.עודבגטו קובנהומשנקלעויחד
למחנה-ההסגר בגרמניה נוכחו לדעת שמבחינה

אידיאולוגית-פוליטית "אין ביניהם שום חילוקי דעות".
בעיניאנשי א.ב.צ .תאםכינונה של המסגרת הרחבה הזו
את רעיון האיחוד ,שבו המשיכו לדבוק ביתר שאת
במחנה-ההסגר .ואכן בפתח ההצהרה על הקמת המסגרת
הארגונית המורחבת "בקרבהנוערהלאומי ,ובקרב החברה
הלאומית" חזרה מפקדת א.ב.צ .והכריזה"כי חפצנו הוא
להביאלידי איחוד וליכוד כל הכוחות הלאומיים .ורק
בכוחות משותפים נוכל להציל את המעט שנשארעדיין
לפליטה"44.

על אף סכנת המוות ,שריחפה על ראשי היוזמים
והמארגנים ,התנהלה בתוך מחנה-ההסגר פעילות
תרבותית בעלת גוון לאומי ברור .פעילות זו התבטאה
בעיקרבשורה שלהרצאותעלנושאיםפוליטיים,ציבוריים,
היסטורייםוספרותיים ,שנערכובפני קהל מצומצם.
אחת מן ההתכנסויות הראשונות מסוג זה נערכה בסוף
דצמבר  ,1944כאשרשומרי המחנההיועסוקים בהילולא

לרגל חג המולד .המרצה ,ד"ר שמואל גרינהאוז ,עמד
בדבריו על המאזן העגום של עם ישראל בחמש שנות
המלחמה .מקהלשומעיוביקש התארגנות ,למרותהתנאים
הקשים ,התמודדות עם תנאי החיים במחנה וכן

בריחה או הגנה45".

"אפשרויות הצלה ברגע המכריע -
אחרי ההרצאה התקיים ויכוח והוחלט על המשך קיום
פורום זה .המאזינים והמרצים ,היו מתאספים בחשאי
אחרייום עבודה מפרך ,כשהם תשושים ,רעבים ומחוסרי
שינה .כל אחד מהם היה.מפריש "כף אחת של מרק
מצלחתו ,עד שנצטברה צלחת מלאהבשביל המרצה",כדי
שיהיה בכוחו להרצותלפניהם.אין ספק שפעולהמעיןזו
העניקה" ,עידוד ותקווה וחיזקה את רוח ההתגוננות
הששית".

על רקע זה קם במחנה "החוגהעברי" .המפגש הראשון
התקייםבי' באדר תש"ה ( .)23.2.45למחרת ,בי"א באדר
תש"ה (התקיימה אסיפה חשאיתלציוןיום תל-חי,מעין
"חגיגת הגבורה בעמק הבכא" .חנה זילברצווייג הגיעה
בסכנתנפשות ממחנההאסירות מחופשתלגבר ,הרצתהעל
זכויותהיהודיםבארץ-ישראל .לאחר מכןכיבדוהנוכחים
בקימה את זכר יוסף טרומפלדור וחבריו .המסיבה
הסתיימהבשירת "התקווה"46.

אםכי מספר ה"אבצאים" באירועים כגון אלה היה
יחסית לאגדול,הריעדייןנודעה להםחשיבות רבהבארגון
החדש ,שכן פרטלשינוי השם שלו ל"-התאחדות הנוער
הלאומי" ,לא חל כמעט שינוי בתוכן הרעיוני-פוליטי
המקורי של א.ב.צ .לכאורה המשיך גוף זה לכוון את
העניינים בצורהדייעילה גם בתנאים של מחנה ההסגר,
אולם באופן טבעי חלשינוי במעמדו ובמשקלו והדבר
התבטאבמידהמסוימתגםבסגנון שלהמאמריםהראשיים
ב'2וצוץ" ("בשם המערכת") ,שבחלקםהיו חתומיםבידי

העורך ,בשם"עברי" ,הוא שלמהשפיר.
כותרת המשנהבגיליונות 'נרצוץ" הראשונים ,שהופיעו
במחנות-ההסגר בגרמניה (החלבגיליון מס ,36 .ספטמבר
,1944ערב ראש השנה תש"ה),היתה":ביטאוןארגוןברית
ציון סניף מחנה ההסגר קופרינג" .ואילו לאחר הקמת
המסגרת החדשה (החלבגיליון  ,39ט"ו בשבט תש"ה),
שונתה הכותרת המשנית ל"-ביטאון התאחדות הנוער
הלאומי במחנה-הסגר קופרימ" ,בכל אחד מהגיליונות
הללוהופיעה ,מתחת לכותרת הראשית'חוצרץ" ,הסיסמה:
"עוד לא אבדה תקוותנו"ביחד עםהתאריךהעברי והמספר
הסידורי וכן צוינה שנת ההופעה החמישית מאז הופעת
הגיליון הראשון בתקופת השלטוןהסובייטי.העיתוןהופיע
במחנהקאופריעמדיחודש,באותיותכתובותביד,עלנייר
'שנלקח' ממעירות המחנה.
העורך עבדעל העתקתהעיתון במחסן שלבית החולים
שבמחנה .שמונה עד עשרה העותקים באמצעות נייר
העתקה) הופצו לשאר המחנות באמצעות המשלוחים של
נעלי-עץ .מספרהקוראיםהגיע למאהוחמישיםעדמאתיים
איש" מספר המשתתפים הקבועיםהיה כעשרה'8.
הגיליון האחרון של '2ישץ" שיצא במחנה-ההסגר תחת
הסיסמה"היכון לקראתהחירות"  -רמז לשחרור הקרוב
והתראה לערנות מוגברת4'.

עד כמהשודוע,היה זה הפרסוםהעבריהיחיד אם לא
הבלעדי ,שהמשיךלהופיע בצורה רצופה ועצמאיתבשטחי
הכיבושהגרמניםבאירופה בתקופת מלחמתהעולםהשניה.

אחרית דבר

עם

התגברות הסימנים לתבוסה הניצחת של גרמניה
החלופעילי הארגון לתת דעתם יותר ויותר לגבי
הפעולות הנדרשות עםהגיעיום השחרור הנכסף",כי
דרך ארוכה וקשה תוביל אותנו משערי המחנה
לארץ-ישראל" .אי לכך הרבו להדגיש "את הנחיצות
ליצורעוד במחנה ההסגר,לפני צאתנולחופשי ,את הכוח
הארגוני ואת הקאדר הדרוש לזמן חירותנו .אנו צריכים
להיותמוכניםלימיםיבואוהןכלפיפנים,הןכלפיחוץ...כי
אוילנו אם תמצא אותנו הגאולהבלתימוכנים לה".בין
היתר חששו מאלמנטיםאנטי-ציונים(קהי :קומוניסטים)
העלולים להסית בעת השחרור אתהשרידים לשובלליטא
הסובייטית,כפי שאכן

קרה50...

זאת ועוד .בשבוע הראשון של מאי  ,1945כמהימים

לאחר השחרור ,כבר מצאו עצמםהפעילים במחלוקת עם
ועד האסירים בסוגיה "אם מותר להניף את הדגל
התכול-לבן בצד כליתרהדגלים".
אכןלא-בכדייצאה'עוצ7ץ" מ25-באפריל (1945שבועיים
לפני תום מלחמתהעולםהשנייהבאירופה)בקריאה לקהל
קוראיו":היכון לקראת החרות!",ויחד עם זההגדיר את
מעמדם ההיסטורי" :דור אחרון לשעבוד ודור ראשון
לגאולה" .לית מאן דפליג שהגדרה זו חייבה מוסרית
ועניינית את שרידי התנועה ליישם לאלתר את עיקרי
משנתםהרעיונית:רעיוןהאיחודוהעלייה לארץ.
איןתימה שכאשר הוקמובגרמניהשניארגוניםצייניים
חדשים " -ההסתדרות הציונית האחידה של שארית
הפליטה"ותנועת"נוערחלוצי מאוחד"("נוח'ם") ,השתלבו
בהם חברי א.ב.צ .ומנהיגיה וגם העמידו לרשותם את
עיתונם הוותיק "ניצוץ" ,שהמשיך להתקיים עד הקמת

מדינתישראל.
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הערות
.1

עלחלקו שלקנטורוביץבכינון א.ב.צ תחת השלטוןהסובייטי

עקיב,)11613 ,עמ' .16-10

ראה:

" .2מכרתי אז  -רשם באותםימיםביומנונעריהודי  -בפסוק של
התורה' :בבוקר תאמרמיייתןערב,ובערב תאמרמייית
ןבוקר"'ן
דבלוין" ,עם רובהביד וארץ-ישראל בלב" ,מורשת ע"ס ,אפריל
(2005עמ' .87

.3

.4

שלא כ-א.ב.צ .שהיהארגוןחשאימחתרתי פעל "אש"ל"בידיעת
השלטונותכדי לשמורעלגינות-הירקהציבוריותבנסומפניגניבת
ירקות.

החומר הרבוהייחודי נכלל ב160-דפיו .לאחר השואה הובא כתב
היד לארץ-ישראל בחירוף-נפשעל-ידי חברת ה"מעפילים" ,מינה
ד זשסבירושלים.8/1215 - 11D1DI ,
שפיר .הקובץמצויבהרכינןי

,מוותיקיא.ב.צ .מהתקופההסובייטית ,עסקבשנת1944
 .5עזריאללוי

מטעםהארגון בהקמתמחבואיםבצוותא עם אברהם מלמד,מבלי
לדעת שאברהםכיהןבאותוזמן כמפקדהארגון ,ראהעדותומך(אל
.
,עמי .11
לני
,,

 .6ראהלהלן הערה .31
 .7יישנת התשגג ,שנתצמיחתהארגון ,שנתחישולהשורות ,התגשמות
האידיאולוגיה האבצאית,יצירת ב.צ.ן בקיצור  -הפיכת הארגון
האלמונילתנועההלאומיתהמרכזיתבתחוםהמושב,שהפךבינתיים
 ,ממץ מס ,3 )38( .דצמבר .1944
למחנה-הסגר"',יגאלי'
 .8חיים כהן",זכרונות מעבודתנו במשך השנים האחרונות" ,ממץ,

נה,16.11.1945 ,49עמי.7
 .9הנתוניםלהלןלפיעדותו של שלמהשפיר,עמ'.4
 .10עדות אסתרגולן(פרידמח,עמי .15
,עמי .20
.11חיינהיעקובסון(ייברביח
ם המר",אלמנך,עמ' ,76
" .12אחריהיו
,עמ' .12
 .13עדות מאשהירון
 .14מתוך ממץ ,38 )3( ,דצמבר .1944
 .15אלמנךעמי .66
 .16עדות שלמהשפיר,עמ'(,39הציטוט שלשפיר -לפיהזיכרונן.
 .17זוהתפיסהשראתהבעיקראתהערכיםהיהודייםשמצרובגולהואת
המאבקלמעןהאינטרסים שלהיהודים בתחום מושבם,
 .18ל .גרפונקל ,קובנההיהודית בחורבנה ,ירושלים תש"ט ,עמ' .129
והשווהעדויות :אברהם מלמד,עמ' 12והניקריספין (קולומבוס),
עמ' .10
" :9 'DYבחינותי' rOW .עמ' 11ן והשווה :עדות משה
 .19א
,עמ' .6
ויללמבנרךשיטיין
 .20במהלך ה"סדר" השמיע איש הציבור הידוע ,האגרונום יעקב

אול!יסקי,וידויאישי נרגש וביקורת עצמית על עמדתוהשלילית,
עד כהלענייןהציוני,והצהירשאין תקווה לעםישראל ,אלא בארץ
ישראל .ראה :עדות אסתר שפקטור~איך ,עמ' .10
,
1
9
4
6
1
9
 .21המובאות מתוך :יומנה של תמרה ,קובנה 42
לוחמי
הגטאותתשל"ו,1.8.1943 ,עמ' ,6:9.1943 ,83עמ'  .87ובמקום אחד
נכתב" :מצאתי מטרהלהיאבק בכלכוחותי לטובתמולדתיועמי",
שם,20.5.1943 ,עמ'.79
 .22הטקסט של"הסיקריק עםהטלאי הצהוב" ראה"צביבראון ודב
לוין,תולדותיה של מחתרת ,הוצאתי
דושםירושלים ,תשכ"ב,עמ'
.59

 .23המדובר באחד מהפזמונים שלו שהשתמרו בקרבשרידיהיהודים
מגטוקובנה.

 .24ראהלהלן הערה מס.26 .

 .25במכתב של חבר הנהגתא.ב.צ,.חייםיגאלי(שיקמיח ,המופנה גם
 ,שיצאה למחבוא אצל לא-יהודים ,ולמנחם
למאשה !רוןעאי"
רובין ,שיצאליערותהפרטיזנים,יש אזכורעל מקום הימצאו של
הארכיון לאמו" :חלק מהארכיון מונח במחבוא אצלי.ש( .יצחק
שפיראז)...חלקשני -יחדעםעזבונו שלהד"רשפיראנמצאבבור
האשפהשליד תמחסן העומד מול מקוםהיציאה של המרתף הזה
מצד שמאל (בהביטכם לשם) בדוד פח המונח בתוכו .מלבדו זה
תמצאו אתהארכיוןבמקוםהידועלכם",צילוםהתעודה ראה:צבי
בראוןודבלויןלחמל(7חוה של מחתרת,ירושלים,תשכייב ,עמ' .72
י חנה
 .26חלק מהחומר הארכיוני של א.ב.צ .נטמן בתיבת פחביד
טרוצקיבזמןחיסולהגטו.בהוראותשצורפולחומר ,נתבקשהמוצא
להעבירולאדוןרוזנבלום,ברחובלילינבלוס,בתל-אביב .מכתבה של
ן .8.8.1982
אחותה ,שרה ,אלדבלוי
 .27עדותשרהבנימיני,עמ'.15ובסגנוןבוטהעודיותרהביעאותורעיון
חברלשעברמה"אגף"הדתילאמור":היינוחייביםלשמורשחברינו
לאייטמאובכלהירידהשקיימתבגטו".עדותשמואלבן-מנחם,עמ'

אעצאומןבריתציוח תחתהביטשהנאציבשנים 944-1941ננבק

 .28הכוונהביןהיתר לפרשת הוצאתםלהורגבחשאי של כמהאנשים,
יאכילתקורצא אצלהשלטונות.
שעמדולסכן אתשלוםהגטועליד
עדות:הני קריספין( ,עמ'  )17והשווה גם :צבי בראון ודבלוין,
ת(ל(7חוה של מחתרת.237 'DY ,
 .29תיאור שלעדי ראיה על התנהגותו האמיצה של איקה גרינברג
ב"פורטהתשיעי"וסופו המר ראה :הירשנייבורגר" ,גטו קובנה",
ט מורשת ,י"ח ( )1974עמ' 160-159ן ל .גרפונקל ,עמ' ,183
ילקי
מיכאל יצחקי" ,לדמותו של לוחם  -איקה גרינברג 40 ,שנה
ב ()1984עמ' .235-234
להירצחו",משואה,י"
 .30עבוריזמתההנועזת והחשובהבעת המלחמההוענק לה ב1958-אות
חסידי אומותהעולם.פרטיםעלשליחותהבגטו קובנה ,ראה:צבי
,חמל(7תוה שלמחתרת,ירושליםתשכיב,עמ' .83-80
בראוןודבלוין
" .31חוג ההגנה",אלמנך,עמי 40והשווה,:ישעורראשוןבהגנהי' ,שם,
עמי .75

 .32עדות שלמה שפיר ,עמ'  ,22חברת מועצה לשעבר אכן מאשרת
י לא היה לנו שום אמון
ש"מאוד חששנו מהפרטיזנ
מאשהייםר,וןכ
,עמ'  ,6בעדותו של חבר א.ב.צ.
בקומוניסטים ".עדות
אחרנאמר :מצלצלבאזני משפטששמעתי באחתהאסיפות" :מוטב
,עמ' .4
למות מאשרלהילחם תחתהדגלהאדום",עדות משהלוין
 .33עדותעזריאללוי,עמ'  ;18חברתגדוד"מעפילים" לשעברמציינת
ש"התלהבותחברי א.ב.צ .להצטרףלפרטיזנים לא היתהגדולהיי,
עדות שושנהאקרליע,עמ'  3והשווה :עדות משהוולברשטיין,עמ'
.11

 .34דבלוין,לוחמיםועומדיםעלנפשם  -מלחמתיהודיליטאבנאצים
,1945-1941ירושלים תשל"ה,עמ' :181ברשימהשמיתהכוללת את
רובה המכריע של תנועת המרי בגטו קובנה ,כלולים  505שמות,
ביניהם 224שיצאוחמושיםמן הגטוליערן מהםנספו .80צביא'
בראון ודב לוין ,תולדותיה של מחתרת ,ירושלים תשכ"ב ,עמ'
.400-393

 .35ראהעדויות:אלימלךגולן,עמ' 5ועזריאללוי,עמ' 10ויעקביפה,

עמ' .1
 .36עדות מאשהירון,עמ'.8ברבותהימים,לפחותעלסףחיסולהגטו,
שינה כנראהחייםטיקטין אתדעתו ,שכן בקטע ממכתבו האחרון
אליה ,כשעמדה להסתתר אצללא-יהודים ,ולמנחםרובין ,שיצא
ליערותהפרטיזנים ,נאמר" :הצוואהשלנו :נקמהבאויב -החי
הן
עבורכם,עבורכלשאריתהעםהעברי  -הצלהגמורה,גאולהבארץ
האבות .מאשה ,מנחם ,את שהלכת בדרך ההצלה ואתה שהלכת
בדרך הנקמההרימו את דגל א.ב.צ .דגל אחדותפליטת האומהן",
צילום של המכתבהמקורי:צביבראוןודבלוין,עמ' .72
,עמי,37והשווהבראון-לוין,עמ' .63-61
 .37עדותשרהבנימיני(לייבנזוח
,עמ' .39
 .38עדות שרהבנימיני
ויהודי ליטא למקומות-מסתור שהותקנו
 .39יימאלי%ס"  -כךירא
באדמה .עודלפני השואה כונו בשם זה המחבואים ,בהם שהו
העברייניםמפני השלטונות.יש השערה ששם זה מוצאו מך המלה
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העברית -מלווה.פרטיםעלנושאזהלרבותהטכניקה שלהבנייה,
ראה:ל.גרפונקל,עמ' 165-163ןבראוןולוין,עמ' .65-64

ןעמ' .16-15
 .40עדות מאשהירו
 .41עדויות אברהם מלמד,עמ'  ;15משהוולברשטיין,עמ' .11
ת:
" .42עודלפנישהכניסואותנו לרכבת השתדלנולהיותביחד",עדויו
ר(קסנקביץ'),עמ' 42ו"החזקנועצמנוכמומשפחה",עדות
מריםתו
היעקובסון,עמ' .43והשווהגםעדויות :אברהםמלמד,עמ',15
חיינ
רוזן(רוזנברג) ,עמ' .27
" .43דבר המפקדה"מצוץ ,4)39( ,ט"ו בשבט התש"ה (.)28.1.1945
 .44שליטן",א.ב.צ".ו"מסדה" ,טטץ ()20.7.1945עמ'...".7ידהגורל

חיים

לוי
ינה לנו את הדרך המשותפת שלאידיאות ושאיפות...כאןבגיא
צי
הצלמוות של הקלטביןמוות להשמרהמוכרחיםאנו לחתוםהיום
על דוקומנטהיסטורי ,על התאחדות של"מידה" ו"א.ב.צ ,".שם,

םרוזן,עמ' .27-21
שם .והשווהעדותחיי
" .45דבר המפקדה" ,ממץ ,4)39( ,ט"ו בשבט התש"ה.
 .46עברי",לילהמולד",מציץ,31.12.1945 ,7)52( ,עמ'.7עלהתוכניות
"הרגעהמכריע'(יום השחרור) ראהלהלן הערה.50
לגבי
" .47מהקטוגרףללינוטיפ" ממץ,11.7.1947 ,80 )13( ,עמ' .1לפי גרסה
אחרת נתנו את  rrylstJvrרקלמישהיו חברים מקודם ב-א.ב.צ,.
עדות זרובבלרוזנצוויג,עמ' .15
ם
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 .48אלהשמותיהם:העורך -
בכינוי
םרוזנברג10ושח,אהרוןכהן(אהרון),
"עברי"),חייםכהן(כהח,חיי
לייב גרפונקל (אריה) ,מנדל ?דובסקי (בן-ישרא" ,חיים
אלכסנדרוביץלח"ה ,חנהזילברצוייג (חנה) ,דוד קלפה(וו .אלמי),
ד"ר שמואלגרינהויז (שמגר)והכינוי הספרותי של כל אחד מהם
מובאבסוגריים].
 .49הכלחתה של הפסקה"סניףמחנהההסגר"קשורה,ככלהנראה,בכך
שהעורכים"היומשוכחיםשחבריהםהניצוליםבמזרחוכלומראלה
ששוחררוכברבאותוזמןבאסטוניהובליטאעל-ידי הצבא האדום
י
אמוריםהיולהקדים-אותםבחידוש הוצאתעיתון המחתרת".ע"
 ,11.7.1947 ,80 )13( ,עמ' .1
(עברי)" :מהקטוגרףללינוטיפ"מציץ
למעשה ,לאידעוהעורכים שרובחבריהם ב"מזרח" נספועוד בעת
חיסול הגטו ולאחר מכן ,השרידים הבודדיםיצאו אתליטאמיד
אחרי השחרורלכיווןארץ-ישראל .כשנה לאחרמכןהוציאבליטא
הסובייטית ,חבר לשעבר של א.ב.צ,.עלון מחתרתי בשם "א.ב.צ,".
כדילאתרבאמצעותועודחברים,אולםתוךזמןקצרנאסרוהעיתון
הוחרם.עדותיעקביפה,עמ' .1
 .50במסגרת המגעים הממושכים ,שקוימו במהנה ההסגר עםיסודות
שוניםכוללהקומוניסטים,התקייםבאפריל "1945עלסףהשחרור"
דיוןעל האפשרות להשתלטברגעהאחרוןעלמחסן הנשק שבמחנה
ולפרוק את משמרהאס.אס .מנשקו .ראהעדות שלמהשפיר,עמ'.28
אותרהמפני האפשרות ששעת השחרור "לא תדהים" אתהחברים
ועלהצורךל"שמירהמפרובוקציות" ,ראה"טץ,27.2.1945 ,40)5(,
עמ' .3

