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מבוא
 הייתה ליטא כאשר הראשונה, העולם מלחמת לפניעוד

 של שמה יצא רוסיה, מקיסרות אינטגראליחלק
 בקידום  התורני, הלימוד בטיפוח ליטאיהדות
 בזיקתה - ובמקביל העברית והספרותההשכלה

 מצב אליה. וקבוצות יחידים של ובעליותלארץ-ישראל
 ליטא בגבולות כאשר 1918, שנת אחרי גם נמשך זהדברים

 מכלל 7.5% יהודים, כ-154,000 נותרוהעצמאית
התושבים.1

 נסתייעה היא הצעירה המדינה של קיומה בתחילתכבר
 המדיני מעמדה לביסוס והעולמי המקומי היהודיבממסד
 הוענקה לכך קשר בלי או עם הבינלאומית. בזירהוהכלכלי
 כולל נדיבה, תרבותית אוטונומיה במדינה היהודילמיעוט
 כ-78% בתחילה הקיפה זו וביידיש. בעברית חינוךמערכת

 העולם במלחמת ב-1925. ליטא, בקובנה, נולד לוין דבפרופ'
 ביערות ופרטיזן קובנה בגטו הציונית במחתרת פעיל היההשנייה
 למד ב-1945, ישראל לארץ הגיע וילנה. באזוררודניקי

 בהיסטוריה, ד"ר תואר וקיבל ירושלים העבריתבאוניברסיטה
 המדור ראש והיה שיקגו באוניברסיטת פולברייט מלגת אתקיבל
 העברית באוניברסיטה זמננו ליהדות במכון פה בעללתיעוד

 מומחה הוא לוין פרופ' רבות. שנים במשך לימד בהבירושלים
 המדינות יהודי ובמיוחד אירופה מזרח יהדות בתחום שםבעל

 ובעברית באשלית ספרים ו-15 מאמרים 520 כתבהבלטיות.
 זמננו. יהדותבנושא

 בוטלה שב-1924 לאחר גם אך היהודים, הילדיםמכלל
 מספר של המתמיד הגידול נמשך עדייןהאוטונומיה,
 רשת של ובאלה העבריים-ציוניים בבתי-הספרהתלמידים
 "יבנה" רשת של הדתיים הספר בתי עם ביחד"תרבות".

  החינוך  מוסדות מכלל 85% אלה רשתות בשתינכללו
 הרכב האידישאיים(. בתי-הספר של 15% )לעומתהיהודיים

 שהוקמו )הגימנסיות( התיכוניים בבתי-הספר גם בלטדומה
 ליטא של קיומה שנות 20 במשך היהודי. הציבורביוזמת

 מתוך ב-11 תלמידים. מ-6,000 יותר בהם למדוהעצמאית,
 הייתה המקצועות בכל הלימוד שפת אלה מוסדות14

 גם מדוברת הייתה העברית שהשפה תמה איןעברית.
 המיעוט של הלאומיים במוסדות הציוניות,בתנועות-הנוער

 של בקיבוצי-הכשרה האקדמאים, של באגודותהיהודי,
 היה אפשר הערים בחוצות ואף פרטיים בבתיםהחלוצים,
 זו. שפה צלילילשמוע
 לפעילות חשוב מסייע גורם הייתה זו שעובדהכמובן
 בשנת ועיירה. עיר בכל כמעט ואינטנסיבית מקיפהציונית
 בבחירות ואישה איש כ-45,000 בפועל השתתפו1935

  בתנועות  החברים  מספר זמן באותו הי"ט. הציונילקונגרס
 "השומר : וביניהם מ-7,000 ליותר הגיע הציוניותהנוער

 "ברית-הקנאים" "החלוץ-הצעיר", "בית"ר",הצעיר",
 וב'(. )א' ו"הנוער-הציוני" "בני-עקיבא",)בר"ק(,
 של והכלכלית הפוליטית התרבותית, הפעילותמרכז

 של הזמנית בירתה )8$חט%8(, קובנה בעיר היה ליטאיהודי
 התיישבו היהודים ראשוני מלחמות-העולם. שתי ביןליטא
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 ולחצם עוינותם בגלל אך ה-15, המאה באמצע עוד זובעיר
 משם היהודים גורשו ה"עירונים", הנוצרים התושביםשל

 בפרוור זמנית מתיישבים היו ברירה ובלית פעמיםמספר
 1839 בשנת רק ויליה. לנהר שמעבר סלאבידקה,הסמוך,
 קובנה קהילת נמנתה ומאז העיר במרכז ישיבתםהותרה
 המתחדשת היהדות של הרוחניים-תרבותיים המרכזיםעם

 יצחק ר' המפורסם הרב בה פעלו היתר בין אירופה.במזרח
 ממניחי מאפו, אברהם העברי הסופר ספקטור,אלחנן
 בשיא אחרים. ורבים החדשה העברית שלהיסוד

 בתי- ל-40 קרוב זו בעיר היו ובגרותההתפתחותה
 לבעלי-מקצוע בשעתם נועדו )שחלקם בתי-כנסתמדרשות,
 ייחודיים בתי-תפילה וכן וכד'( קצבים חייטים, כמומסוים
 המקומית, החסידים עדת של שטיבל" ה"חסידישע :כמו

 ועוד. סאלאנטר ישראל הרב תלמידי של שטיבל"ה"מוסר
 מרוכזים היו ככולם, רובם בעיר, התורהמוסדות
 פעם לא שימש ולמעשה לעיל שהוזכר סלאבודקהבפרוור
 כמה התפרסמו לימים קובנה. ליהודי זמני גטומעין

 רמת בשל היהודי העולם ברחבי אלהממוסדות
 לישיבות: היתר בין הכוונה שלהם. הגבוהההלימודים
 ישראל". ו"כנסת חיים" "אור חיים", "עץ צבי","עטרת
 מארצות גם חלקם תלמידים, 231 בהן למדו 1938בשנת
 ובאמריקה. באירופהחוץ
 מטרופולין מעין גם היהודית קובנה שימשה זאת עםיחד
 ליותר ותרבותי פוליטי חברתי, גם אך עסקי,חילוני,

 ברחבי והכפרים העיירות תושבי היהודיםמ-100,000
 הרבה היהודית לקובנה קשורים היו הגדול חלקםליטא.
 המוסדות נמצאו כאן שכן המשפחתי, במישור מאשריותר

 העיתונים חמשת של המערכות : כמו החשובים,והארגונים
 "הסטודיה תיאטרונים, ספריות, יידיש, בשפתהיומיים
 ומבוגרים נוער מועדוני הארצישראלי", המשרדהעברית

 המרכזי" היהודי "הבנק ובראשם פינאנסיים משרדיםוכן
 ופנים. חוץ לסחר החברות ומשרדי התעשייה מפעליומאות
 בפרובינציה הקשה הכלכלי המצב כולל שונות,מסיבות
 ויותר יותר היגרו במקום, להתקדם סיכוייםוחוסר
 גדל לכן לקובנה. ובמיוחד יותר הגדולות לעריםבני-נוער
 סף על נפש, 40,000 לכדי בקובנה היהודים שלמספרם
 אוכלוסיית מכלל כרבע היו והם השנייה, העולםמלחמת
 באוקטובר גם למעשה, השתנה לא כמעט זה מצבהעיר.
 בירתה לליטא הוחזרה כאשר המלחמה, לפרוץ סמוך1939,

 וילנה.ההיסטורית,
 מפולין פליטי-מלחמה רבבות לליטא הגיעו זמןבאותו
 תנועות חברי של מאורגנות קבוצות של רב מספרוביניהם
 הדרכים בכל לעלות נחושה בהחלטהציוניות,

 במאורגן נחלצה ליטא שיהדות ייפלא לאלארץ-ישראל.
 ביתר בתוכה חלה זאת עם יחד צורכיהם. בכל להםלסייע
 בנוסף הבאות. מפני חרדה גם אך לאומית, התעוררותשאת
 גברה היהודית2 באוכלוסייה לפרעות המוחשיתלסכנה
 בעקבות הצפויים והאחרים הפוליטיים מהשינוייםהחרדה

 הנאצית גרמניה לבין ברית-המועצות בין הידועההסכם
 מכך. המשתמע וכל)ריבנטרופ-מולוטוב(

 למיניהם, ציבור עסקני בקרב החששות רבובמיוחד
 זכרו האחרונים אלה ומנהיגיהן. הציוניות המפלגותפעילי
 לציונים הסובייטי המשטר של והמתנכל העוין יחסואת

 כי חששו, הם כן כמו הראשונה. מלחמת-העולםבשלהי
 משטר שיהיה בין - בליטא כל-שהוא משטרבחילופי

 המועדים הראשונים יהיו הם - נאצי אוקומוניסטי
 מראשי קנטורוביץ, כמאיר אנשים גם היולפורענות.
 משה ע"ש העברי ב"גימנסיון ומורה הכללייםהציונים
 לבו, מהרהורי תלמידיו בפני שהשיח בקובנה,שוואבה"
 הגוף את שהורגים הגרמנים, שיבואו "מעדיף שהיהואמר
 הנפש".3 את שיהרגו הרוסים,ולא

 האדום, הצבא חיילי רבבות פשטו 1940, ביוני 15בשבת,
 הטנקים ובעוד ליטא. ארץ כל על התנגדות,ללא

 בסניף שם, נערך קובנה, בחוצות שועטיםהסובייטיים
 מסוכן מה : בנושא דיון עקיבא", "בני תנועת שלהמקומי
 מידי רוחנית כליה או הגרמנים, בידי פיסית כליהיותר,

 מסוכנת הרוחנית שהכליה סברו רבים חבריםהסובייטים.
 הפסקת ועל הסניף סגירת על הוחלט דיון באותויותר.

הפעילות.4
 "החלוץ" תנועת כמו הציוני-סוציאליסטי, במחנהואילו

 האדום, ש"הצבא לכך מודעים היו שלוחותיה, מכלולעל
 שחרור בשורת הליטאי ולעם הפועלים למעמד עמוהמביא
 היהודי ליישוב וכליה הרס עמו מביא - הפאשיזםמעול

 ידי על שנתמכו שלו העבריים הספר בתי עלבליטא,
 "לא : כן ועל הציונות". ועל העברית, התרבות עלהממשלה,
 לרוסיה ביחסנו הייתה ושתקנו. הבלגנו לשמוח.יכולנו
 אפיינה דומה אמביוולנטית תחושה כאחת".5 ושנאהאהבה
 השתתפו מחבריה שרבים הצעיר", "השומר תנועתאת

 בהשראת ימים באותם שנערכו והזדהות שמחהבעצרות
 פעילות לקראת נערכו הם גם זאת, עם החדש.השלטון
 שהגיעו תנועתם חברי מניסיון שלמדו כפי מחתרת,בתנאי
 מפולין. הפליטים גלעם

 סובייטית לרפובליקה ליטא הפכה אחדים שבועותתוך
 של הופעתם בהפסקת היתר, בין התבטא, הדבר דבר.לכל

 מסע נפתח כן עורכיהם. ובמאסר הציונייםהעיתונים
 "קיני שכונו העבריים, החינוך מוסדות נגדהוקעה

 וחלק המנהלים הודחו קצר זמן תוךה'ריאקציה"'.
 לשון כמו העבריים המקצועות כל בוטלו וכןמהמורים
 היידיש יהודית. והיסטוריה תנ"ך עברית, ספרותעברית,
 המקובל הנוסח לפי זאת וגם ההוראה כשפתנקבעה

לבלי-הכר.6 העברי הכתיב 'סורס' בו )אמת(, עמעםבכתב-העת

 הפך בקובנה שוואבה" מ. ע"ש העבריה"גימנסיון
 )ע"ש 11" מס' היידישאי הממלכתי התיכוןל"בית-הספר

 הריאלית" העברית ה"גימנסיה של שמה עליכם(.שלום
 מס' היידישאי הממלכתי הספר ל"בית הוסב זובעיר

 11 )4ק השנייה העולם במלחמת יהודית בקהילה ייחודי מאבק )4!.ב.צו: ציון" ברית"ארגון



 כיום ראשון יום הונהג הסובייטית בחברה כמקובל12".
 אף שבת. יום במקום האלה היהודיים במוסדותהמנוחה
 הלימודים התנהלו הנוראים" ו"בימים ישראלבחגי

כרגיל.7

 ארגונים של פעילותם גם נאסרה זמן באותובערך
 שכמה תמה אין ציוניים,8 - ככולם רובםיהודיים,
 השכבות חניכי ובעיקר והארגונים המפלגותמפעילי

 להתארגן הזדרזו הנוער תנועות של והגבוהותהבינוניות
 מסמכים החביאו ו/או ביערו וכן חשאיתלפעילות
 בית"ר אנשי וכדומה. דגלים כמו שוניםופריטים
 שימש אשר אחר, ונשק אקדחים גם באדמההטמינו

 הציונית, ההנהגה מאנשי ניכר חלק ואילולאימונים9
 מכל חששו במשפחות, ומטופלים מבוגריםברובם

 בלתי-חוקית. בפעילותמעורבות
 אחד, מצד מסורתית, מנהיגות היעדר של אלהבנסיבות
 בין האידיאולוגיים וההבדלים הגוונים במשמעותופיחות

 טבעי באופן התגבש שני, מצד השונים, הציונייםהארגונים
 על הציונית-תרבותית הפעילות את להשתיתהרעיון

 ובריכוז בהדרכה חלק נטלו הצעירים אכן,הצעירים.
 כן כמו וב"בית"ר". הצעיר" ב"השומר היה כךהעבודה.

 מבחינה קרובים ארגונים פעילי בין שיתוף-הפעולהגבר
 רקע על ממש. מיזוג לכדי הגיעו נוער שתנועות וישרעיונית

 באותו בערך הסובייטית, בליטא שונים במקומות קמוזה
 שהיו חדשות, מסגרות שתי 1940(, שנת )שלהי זמןפרק
 של )מיסודם "חירות" תנועת - האחת מזו. זושונות
 התנהל פעילותה שמרכז ו-נצ"ח(, הצעיר-דרור""החלוץ
 שפעל )א.ב.צ.(, ציון" ברית "ארגון והשנייהבווילנה10
 בקובנה.בעיקר

 )א.ב.צ.( 4ניןן" ב1רלרנ  וו,וץ4עיווללעגיך
 המשטר תחתוקורותיו
 1941-1940הסובייטי
 קיימות, מתנועות שהורכבה "חירות" כתנועתשלא

 על ומידע ניסיון בעלי היו מפולינו )שהגיעושחבריהן
 הוקם הסובייטי, המשטר תחת מחתרתיתפעילות

 תנועות ממספר פעילים עשרות כמה של ביוזמתםא.ב.צ.
 ניסיון חסרי וסטודנטים גימנזיסטים ידי ועל בקובנהנוער
 שבועות החלה ההתארגנות מחתרתית. בפעילותמעשי
 במסגרת בליטא, הסובייטי המשטר כינון לאחרמספר
 ואמון אישית היכרות של בסיס על בעיקר קטנות,קבוצות
 מגובש ארגון א.ב.צ. היה כבר 1940 שבדצמבר נראההדדי.
 השלטון בתקופת התפתחותו בשיא שגם אףלמדי.

 שבגלל הרי למאה, חבריו מספר הגיע לאהסובייטי
 שמו. את ידעו מהם מעטים רק החמורההסודיות
 עד שלושה בני תאים של במסגרת התקיימההפעילות
 קמה א.ב.צ. של הראשונות הקבוצות אחת חברים.חמישה

 מדריכי שימשו שחלקם הצעיר", "מכבי פעילי שלביוזמתם
 ראשי בין בערך. לעשרים מספרם גדל לימיםתאים.
 לאחד היה מכן שלאחר שפירא, יצחק גם היההתאים

 תא כל חברי קובנה. בגטו א.ב.צ. של המרכזייםהמנהיגים
 מסיבה של במסווה לעתים שבועיים, או שבוע מדיהתכנסו
  ירושלים. לק)) האפשר במידת מאזינים והיוחברתית,
 קצר זמן תוך להזעיק היה ניתן ארגונית מערכתבאמצעות

 החברים.11 כלאת

 "הנוער מיוצאי מורכב היה הארגון מחברי ניכרחלק
 א'( )פלג זו, מתנועה הקבוצות אחת ו-ב'. א'הציוני"
 התארגנותה מראשית כבר דגלה שפירא, חייםובראשה
 זה רעיון הציוני.12 ברעיון הדבקים כל איחוד שלברעיון
 ב-12.1.1941 א.ב.צ.. של היסוד מאבני לאחד לימיםהפך

 הצלת( )או "סחיבת" של במבצע זו קבוצה חבריהשתתפו
 החדשה. הספרות מיטב את שכללו עבריים,13ספרים
 במוסדות לחקירה חברים כמה נעצרו המבצעבעקבות
 ב", הציוני "הנוער תנועת יוצאי מבין המקומיים.הביטחון

 תלמיד הגימנזיסטים בחוגי ימים באותם להתבלטהחל
 של עדויות לפי ה-18. בן גראז שמעון השמינית,הכיתה
 ובעל מוכשר בחור שמעון היה מקרוב שהכירוהואנשים
 של מיזוג מעין היה בהשקפותיו כריזמאטיות.תכונות
 דתית. ומסורת שמאלי סוציאליזם הליבראלית,הציונות
 המבנה את והקים שתכנן זה היה גם שהואנראה

 ולעורך הארגון לראש היה לימים הארגון. שלההירארכי
 . מצוץביטאונו

 תלמידי על נמנה א.ב.צ. מחברי ניכר שחלקכיוון
 זה מוסד הפך לשעבר, הריאלית" העברית"הגימנסיה

 התאפשר, לכך הודות הארגון. חברי של פעילותםלמוקד
 שנוקט "מי התלמידים, אחר מעקב לקיים היתר,בין

 ציונית עמדה לנקוט שמוסיף ומי פרו-קומוניסטיתעמדה
 כמעט לארגון. לגייס השתדלו הציונים אתעברית".
 הכיתות מתלמידי כמה פעלו דומה ובצורהבמקביל
 שוואבה" משה ע"ש העברית "הגימנסיה שלהעליונות
 חבר שהיה מאנייסקין, אברהם כמו מהם, אחדיםלשעבר.
 הצבאי ה"ארגון לשורות גם השתייכו ותיק,"בית"ר"
 ספרים, וסחיבת ציונות ללימודי בנוסף בליטא.'1הלאומי"
 "תורת את למדו וכן בנשק באימונים גם עסקוחלקם

הקונספירציה".15

 לפני השתייכו לא האלה התלמידים רוב כי לצייןראוי
 אחרים. ציוניים לארגונים או נוער לתנועותהמלחמה

 בהשפעת שבארגון החשאית לפעילות הצטרפועתה
 גם אך נוער, לתנועות בשעתם שהשתייכוחבריהם,
 חלקם הציונות. ולערכי העברית לתרבות זיקתםמתוך
 שסימלו לשעבר, ממוריהם כמה אל ויקר כבוד רחשוגם
 מאיר היה אלה מאישים אחד הללו. הערכיםאת

 והתקיים עבודה למחוסר הפך שעתהקנטורוביץ,
 לעברית.16 פרטיים שעורים וממתן ספריוממכירת

 מגע עמו קיימו לשעבר ותלמידיו שפרש אחרמורה
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 מפלגת יו"ר סגן )לשעבר הסלזון אריה ד"ר היהבחשאי,
 בבית-חרושת. מעבודתו שהתפרנס המדיניים(,הציונים
 גרינברג, איקה הנערץ מורם סביב התרכזו צעיריםכמה

 בצבא מילואים קצין שהיה "מכבי-הצעיר",מיוצאי
הליטאי.
 ובראשה ב"' הציוני, "הנוער מתנועת פעיליםקבוצת
 לפתח 1940, בסתיו ניסתה לעיל, שהוזכר גראזשמעון
 ליטא17 שבדרום-מערב "ליאופולט?ה", החקלאיתבחווה

 יוסף כמו עקיבא", מ"בני חברים עם משותפתפעילות
 אלישקיבסקה ובלה וולברשקיין משהוואסילבסקי,
 כעשרים היו בחווה גראז. שמעון של חברתו)נוסיניביץ(,

 של במקומם חקלאית בעבודה עבדו ככולם רובםאיש.
 המנהל על-ידי לכן קודם שהועסקו הליטאים,האריסים
 זה, מסוג לעבודה רגילים היו לא החברים כי אףהיהודי.

 התרכזה הפנאי, בשעות במשימה. לעמוד השתדלוהם
 אלה נושאים ציוניים-לאומיים. נושאים בלימודהפעילות
 הציונית התנועה על והוויכוחים ההרצאות במרכז גםעמדו
 מסיבות היו במיוחד תוכן עשירות הארץ. בניין עתידועל
 כן וכמו במניין תפילות נערכו ביומו יום מדי שבת"."עונג
 רשמי אישור ביקשו הקבוצה חברי כשר. מטבחקיימו

 קולקטיבי משק כחברי במקום להישארמהשלטונות
 במקום, לחיות יוכלו זו שבמסגרת קיוו הם)'קילחיז'(.
 לחץ בשל אולם מפריע. באין ציונית-לאומית,באווירה
 ובאביב לבקשתם, השלטונות נענו לא שבסביבההאיכרים

 לקובנה שובם עם המקום. את לעזוב כולם נאלצו1941
 פתיחות עקיבא" "בני בתנועת כבר הסתמנה זה,בשלב
 לגוף להתייחס החל השני הצד וגם ציון" ברית "ארגוןכלפי
 השלבים לקראת פוטנציאלי שותף כמעין הזההדתי
הבאים.

 הארגון של, הביטאון -מצוץ
 פוליטי-אידיאי, הוא שעניינם המחתרת, ארגונירכל

 המועבר מתאים הסברה לחומר א.ב.צ. גםנזקק
 חדשי כתב-עת חודש מדי הוצא זו למטרה ליד מיד14
 שיכפול במכונת שוכפל הירחון .18 ניצוץבשם

 והופיע, אחד גיליון-דפוס של בגודל"שאפירוגראף",
 את שאפשר ובמספר שיטתי, באופן יותר אופחות

 הופיעו הכל בסך והתאים. השלוחות במרביתתפוצתו
 החוברת הסובייטי. השלטון בתקופת גיליונותשבעה

 המסיבה לקראת פורסמה הביטאון שלהראשונה
 תש"א החנוכה בחג הארגון ידי על שנערכההחגיגית
 האחים של בביתם 1940( דצמבר של האחרון)בשבוע
 הראשון השלב סיום את ציינה החוברת הופעתלוביצקי.
 בצורה המציץ, של לאור הוצאתו א.ב.צ..בגיבוש
 משוכלל, ארגון הצריכה מחתרת, בתנאי אךשיטתית,
 שניתן כמה עד הדפסה, חומרי שכן ומשאבים,מומחיות

 פרסומים היוו כן כמו יקרים. היו להשיגם,היה
 להתחקות לשלטונות, יחסית נוחה מטרהשיטתיים
 שהוציאו המחתרתיים הגופים של הפעילותאחרי
 במחנה מעטות תנועות שרק אפוא, תמה איןאותם.

 מזרח בכל מקום, מכל בכך. להתמיד יכלוהציוני
 ארבעה. על אלה גופים של מספרם עלה לאאירופה
 מהם. אחד היהא.ב.צ.

 ההנהגה בין יעיל קשר ביצירת התמקדה נוספתפעילות
 עם בקשרים בטיפול וכן והפריפריה, השורה חברילבין

 לבין א.ב.צ. חברי בין מהפגישות ניכר חלקארץ-ישראל.
 במטרות שדגלו היהודי, ברחוב אחרים ארגוניםחברי

 הנעשה על שונות ידיעות למסירת הוקדשדומות,
 לרבות שונים ממקורות נלקט המידעבארץ-ישראל.

  ופרסומים  עיתונים  מתוך  וכן  ירושלים לקילהאזנה
 ליד. מיד מועברים והיו לקובנה שהגיעו מהארץ,אחרים
 ע"ע נותר והשתבש, הלך המכתבים קשר כאשרלימים,
 המבוקש למידע ביותר היעילים המקורות אחד)רושלים

 ובפריפריה. בתאים לחברים כדכל

 הדבר טבעי א.ב.צ., של הולדתו לנסיבות לבנשים אידיאולוגי-פוליטי במישורהפעילות
 ומגובש. ברור היה לא עוד זה בשלב הרעיונישתוכנו
 למחתרת, אז שירדו אחרים, ציוניים שארגוניםבעוד
 הקודמת, בדרכם ובדבקות בהמשכיות הצורך אתהדגישו
 את "לחפש א.ב.צ. של האידיאולוגיה מעצביהעדיפו
 רעיוניים היבטים בכמה להבחין ניתן זאת, עםהחדש".
 הסובייטי. השלטון בתקופת עוד ל-א.ב.צ. ייחודייםשהיו
 הציוני. הממסד על החריפה לביקורת היתר ביןהכוונה
 עם הציוניים המוסדות התמוטטות : היו לביקורתהסיבות
 התקפלותה השנייה, העולם מלחמת בפרוץ המשטרחילופי

 אך המסורתית, הציונית המנהיגות של לדעתם,המהירה,
 ברחוב אז עד ששלטה המופרזת "הדיפרנציאציה -בעיקר

 הכוחות כל של האיחוד רעיון הוצג לפיכךהציוני".19
 על שהוקם החדש, הארגון מטרות בראש הציוניבמחנה
 מתאי כמה אכן, ולאומיים. תרבותיים ערכים שמירתבסיס
 תנועתי ממוצא חברים זה, בשלב בתוכם, כללו כברהארגון
 ליאיפילשבה. בחוות לביטוי בא שהדבר כפישונה,

 על הציונית ההסתדרות נגד שהוטחהבביקורת
 נימת גם נשמעה מתכנים, התרוקנותה ועלביורוקרטיה
 לאחת שהפכה הסוציאלית, לבעיה ל"אדישותהתמדות
 הנושא ואילו העשרים".20 במאה המרכזיותהבעיות

 הודות רבה במידה הודגש והסוציאליסטיהסוציאלי
 מוסרי חיזוק מעין זו בסוגיה שראו תלמידיםלכמה

 על השפיעה לא זו עמדה הציונית.לאידיאולוגיה
 ולמשטרה. לברית-המועצות החברים שלהתייחסותם

 הסובייטי.21 המשטר כלפי ביקורתיים היו רובםלהפך,
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 תלמידים של ומחאות הסתייגותביטויי
 המשטר כלפי בני-נוער מצד האישית הביקורתעוצמת

 שימשה המרקסיזם אושיות וכלפיהסובייטי
 העברית הגימנסיה תלמידי לגיוס יעיל דיקנה-מידה

 בסימן עמדה הציונית ההסברה פעולת גם א.ב.צ.לשורות
 היהודי. ברחוב הקומוניסטית" ההשפעה "לבלימתהמגמה
 חברים של השתלבותם את יפה בעין ראו לאלפיכך

 הממסד. מטעם שהוקמו פוליטיות ו/או חברתיותבמסגרות
 מ"מכבי שהגיעה א.ב.צ., מחברות אחת כאשר למשל,כך

 הסובייטי, התיכון בבית-הספר פעילות-מה גילתההצעיר",
 חברה לעומת-זאת, חבריה.22 ע"י כך בשל ננזפההיא

 בריקוד שהצטיינה לייבנזון-בנימיני, שרה בשםאחרת,
 בתוכנית להשתתף בתוקף סירבה בבית-הספרבאלט

 : באומרה מסוים, סובייטי אירוע לציון בנשףריקודים

 במהלך מזאת, יתרה הרוסים".23 אצל ארקוד לא"אני
 עברית. ובשירה "הורה" בריקוד וחברותיה היא יצאוהנשף

 בית הנהלת ע"י חמורות הוזהרה היא זו התנהגותבעקבות
 הספר "בית תלמידי המוסד. מן הרחקה של באיוםהספר
 "הגימנסיון )לשעבר 11" מס' היידישאי הממלכתיהתיכון
 עם האדום" "הבד את הסירו שוואבה"( מ. ע"שהעברי
 המוסד שם של העברי השלט כוסה בו הסובייטיהסמל
 הסובייטי.24 השלטון תקופתמלפני
 לשעבר עבהיים ספר בתי תלמידי העדיפו 1940 בקיץכבר
 ששם תקווה מתוך אחרים, לבתי-ספר מחאה, לאותלעבור,
 על ארץ-ישראל, על מתמדת השמצה לפחות תישמע"לא

 המשיכו מהתלמידים חלק העברית." התרבות ועלהיהדות
 ביטויי גם היו בפרהסיה. אף עצמם לבין בינם עבריתלדבר
 "האינטרנציונל" בשירת החל אחרים, והפגנהמחאה
 סיסמאות בציור וכלה "התקווה" שירת שלבמילים
 של בחולצה בפרהסיה ובהופעה הקירות עלציוניות
 ובימים הראשון ביום נאסר. כבר שקיומה הנוער,תנועת

 הכיתה תלמידות במאורגן נעדרו תש"א פסח שלהאחרונים
 על 12", מס' היידישאי הממלכתי הספר מ"ביתהשמינית

 כמה החג. לפני להן שניתנה המפורשת האזהרהאף
 ללימודים הגיעו מוסד באותו העשירית הכיתהמתלמידי
 כאשר ; חג בגדי לבושים כשהם פסח של הראשוןביום

 בנימוק בתוקף, סרבו - ולכתוב ללוח לגשתנתבקשו
 דתיים, דווקא היו שלא אלה, תלמידים חג".25ש"היום
 נגד ולמחות הלאומית זהותם את זו בדרך להפגיןביקשו
 להתווכח שניסו גם היו הספר. בבית חדשיםהסדרים
 : כגון לעמדותיהם, הגיוניים נימוקים ולהביאבפרהסיה

 בימי נקבע והשבתון ההוראה כשפת נקבעה שיידיש אף"על
 והמסורת העברית התרבות היו דורות במשך הריראשון,
 היהודי החינוך של האופייניים ההיכר מסימניהדתית

 קצר".26 זמן תוך לחסלםואי-אפשר

 כותלי בין הארגון חברי של הפעילות הדברים,מטבע
 סוד בגדר להישאר הייתה יכולה לא לו ומחוצהבית-הספר

 "סחיבת" אחרי במיוחד גברו והחשדות הרינונים רב.לזמן
א.ב.צ.27 חברי בידי לעיל, כמובא שבוצעה, הראשונה,הספרים

 היה אלה לפעולות שהרקע לציין המקום כאן אולי
 החינוך מוסדות סגירת נגד מחאה של אקט מעיןגם

 הספרים מזאת, יתרה לאידישאיים. והפיכתםהעבריים
 הסימנים, כל לפי נדונו, אלה במוסדות שנמצאוהעבריים
 בספריות הספרים לגבי הדין הוא לשריפה. ואולילגניזה
 היו הללו שהספרים מאחר ועוד. זאת וציבוריות.פרטיות
 הרי בחותמת, וחתום נעול אחד במקום מרוכזיםכבר

 מורכב מבצע היה פרטיים בבתים ופיזורם בחשאיהוצאתם
 לשמש היו עתידים אלה ספרים בו. שהשתתף למיומסוכן
 קצר זמן במשך יבואו. בימים התרבותית בפעילותםאותם
 אבא של הפרטית מהספרייה עבריים ספריםהוצאו

 מאפו אברהם ע"ש הציבורית מהספרייהבאלושר,
 שהפכו העבריים, והתיכוניים העממייםומבתי-הספר
 סובייטיים-אידישאיים.למוסדות

 - כפפות מסיר הסובייטיהממסד
 והגליות למאסרים ואזהרותממעקבים
 הלחצים המעקבים, ויותר יותר גברו זו פעולהנשל

 של העליונות הכיתות תלמידי נגדוהאיומים
 גם ידועים שהיו לשעבר, העברייםהמוסדות

 את להפסיק ונדרשו להנהלה נקראו הם פעילים.כציונים
 הצבא כניסת לפני הכירו שאותם חברים, עםהפגישות
 ב"בית-הספר ברובם מרוכזים שהיו א.ב.צ., חבריהאדום.
 לחשדות מתמדת מטרה היו 12", מס' היהודיהתיכון

 שבקרב ונאמניה המוסד הנהלת מצדולמעקבים
 "תמיד א.ב.צ.: מחברות אחת מספרתהתלמידים.

 תמיד אז ודיברו שניים עמדו אחרינו. שעוקביםהרגשנו
 להאזין".28 צריך שהיה שלישיהיה

 מבצע לאחר והמעקבים, ההאזנות שבעקבותמסתבר
 יעקב ביניהם חברים, מספר נעצרו הספרים,"סחיבת"
 ואחרים. לובוצקי האחים משני אחד )בסראבק,בית-ההבי

 במקום הושבו הם הביטחון. במוסדות לחקירות נלקחוהם
 והכו גידפו החוקרים פניהם. האירה מנורה ורקחשוך
 החקירה במהלך המארגן.29 היה מי לגלות כדיאותם,
 השומר את )נ.ק.וו.ד.( הביטחון מוסדות איתרוהנמרצת
 את שגילה והוא המבצעים, ידי על ששוחדהלא-יהודי
 על ונחקרו יום-יומיים למשך נעצרו מהם כמהשמותיהם.

 מקרים מספר ידועים זאת עם יידיש. דובר ביטחון אישידי
 )ארגון ל"קומסומול" ציון ברית ארגון חברי הצטרפובהם
 לטובת עמדתם את שם לנצל כדי הקומוניסטי(,הנוער
 על-ידי שנאסף המידע היה מה לקבוע מאוד קשהא.ב.צ.

 ציון".30 ברית "ארגון על הסובייטיים הביטחוןשלטונות

 לפעול, המשיכו א.ב.צ. שתאי היא עובדה מקום,מכל
 1941. ביוני ה-14 עד סדיר באופן הופיע מצוץוהביטאון
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 כי, אם מאוד, כבדה מכה הארגון על הונחתה זהבתאריך
 של המונית בהגליה המדובר בלבד. אליו כוונה לאכמובן,
 ברית-המועצות. לקצווי מליטא העם", "אויבי אז שכונומי
 ופעילים מנהיגים מהם , יהודים אלפי היו הגוליםבין

 חברתיות עמדות בעלי או רכוש, בעלי ומהםציוניים
 בהתאם מזיקים". סוציאליים כ"יסודות שסווגומסוימות,
 ביתם בני גם ההמונית בהגליה נכללולהוראות

 מבני הופרדו הגולים משפחות ראשיומשפחותיהם.
 עבודה למחנות וברגל משא בקרונות והובלומשפחותיהם

 הקשה, האקלים מחמת שם נספו רובם אוראל. הריבצפון
 שפר לא פרך. ועבודת ברוטאלי יחס תת-אנושיים,תנאים
 אלטאי לחבל נשלחו אשר משפחותיהם, בני של גורלםגם

 רק הצפוני. לים סמוכים לאזורים הועברו מכןולאחר
 החברים חוג מקרב גם בחיים.31 נותרו מהםמעטים

 עשרות כמה הוגלו ציון" ברית "ארגון שלוהאוהדים
 בעבודה פושעים, כמו וחויבו, נידחים למקומותאנשים
 בין פקד זה גורל ביותר. קשים אקלים בתנאימפרכת,
 הסלזון, וד"ר קנטורוביץ מר המורים, שני את גםהיתר

 שהצטרפו לאחר גם לאומית ברוח תלמידיהם אתשהדריכו
 ציון".32 בריתל"ארגון

 מעיקרה השלילית ההתייחסות ולמרות זאת כל אףעל
 כמה החליטו הסובייטי, המשטר כלפי א.ב.צ. ראשימצד
 לנסות 1941, ביוני ב-22 הגרמנים פלישת ביוםמהם,

 לארץ-ישראל. לעלות ומשם רוסיה של לעומקהלהימלט
 בלה חברתו גראז, שמעון הארגון, ראש היו אלהבין

  מכבי מראשי בילינסון, ושאול )נוסינוביץ(אלישקובסקה
 אלפי היטלטלו שלושתם א.ב.צ..  וממייסדיהצעיר

 עד התיכונה ואסיה רוסיה ערבות פני עלקילומטרים
 להגיע כדי להבריח תכננו שאותו האיראני, לגבולהגיעם

 של רובם לרוב שקרה כפי - הצער למרבהלארץ-ישראל.
 אחד כל אולם נכשלו. הם גם - זו בדרך להעפילהמנסים
 הצבאי הדין בבית נדון נתפס, גראז שמעון : וגורלומהם

 "טאוודה". העבודה במחנה ומת פרך לעבודתבאשכאבאד
 הועמדה בגבול, נתפסה )נוסינוביץ( אלישקובסקה בלהגם
 בילינסון, שאול יחסית.33 קצר למאסר ונשפטהלדין

 התנדב בגבול, נתפס ולא בתחילה פניו לו האירשהגורל
 בשלהי הנאצים. נגד במלחמה והשתתף האדוםלצבא

 לעלות ניסיון בעוון ממושך למאסר נדוןהמלחמה
 זכו המתנה של ארוכות שנים לאחר רקלארץ-ישראל.34

 ישראל. למדינת לעלות ובלהשאול

סיכום
 כשנה, שנמשכה בליטא, הסובייטי השלטוןנתקופת
 הוקמה עת באותה הציוניים. הארגונים מרביתחוסלו
 פעילים בעיקר נמנו חבריה שעם מחתרת,בקובנה

 וסטודנטים, תיכון תלמידי וכן שונות נוער בתנועותצעירים
 מחמת פוליטיות. למסגרות השתייכו לא המלחמהשלפני

 אושיותיו את לגבש א.ב.צ. הספיק לא הזמןקוצר
 במישור היו העיקריים הישגיוהאידיאולוגיות.
 באורח ניצנץ כתב-עת הוצאת כגוןהארגוני-מבצעי,

 לימודים קיום עבריים, ספרים להצלת מאמציםשיטתי,
 נוצרה אלה לפעולות הודות וארץ-ישראל. ציונותבנושאי
 כמעט המשך שאפשרה וארגונית חברתית תשתיתמעין
 הן הנאצי, הכיבוש תקופת במשך גם הארגון קיום שלרצוף
 במחנה בגרמניה, והן 1944( 1941-יולי )אוגוסט קובנהבגטו
 1945.( 1944-אפריל )יולי דאכאו-קאופרינגריכוז

 ליווה האחרון, היום ועד האלה השנים חמש כלבמשך
 היחיד העברי כתב-העת ר7כיצ)ץ, ה"א.ב.צאים"את

 השנייה. מלחמת-העולם במשךבאירופה
 שש  שלטביב. הבא בגליון יתפרסם המאמר של השניחלקו

 ערותה
  לוין. דב בעריכת  1997, ירושלים, ושם, יד הוצאתליטא, יהודי  פנקס מתוך הובאו העצמאית ליטא יהדות על הנתוניםמרבית1.
 עצמית" י'הגנה  מעין בעיר התארגנה שרעות והחשש  המתיחותנוכח1.

 מאורגן היה הקשר לפורענות. המועדים במקומות הוצבוומתנדבים
 אקדחים. היה להחזיק להם שהותר היחיד הנשק אופנוע.באמצעות

 חיים". להצלת רק באקדחים "להשתמש מאוד: נוקשה היההצו
 המכון של פה, בעל לתיעוד המדור 5, עמ' פולארביץ, יחזקאלעדות
 על פרטים ן מי"ז( : )להלן העברית באוניברסטיה זמננוליהדות
 דוד ן מי"ז 6, עמ' לויתן, ראובן של עדויות ראה המשמרות,הפעלת
 מי"ז. 7, עמ' קליבנסקי, מנחס ן מי"ז 3, עמ'רום,

 מוזכרים זה )בחיבור מי"ז. 4-3, עמ' )קורלנצ'יק(, גולן אלימלךעדות3.
 דאו(. שמותיהם - ובסוגריים היום בשמותיהם א.ב.צ.חברי

 משה עדות והשווה מי"ז, )בהשמטות(, 2 עמ' מלמד, אברהםעדות4.
 מי"ז. 4, עמ'וולברשטיין,

 1941-1916 תנועה של סיפורה - בליטא חלוצים  היו גשמית,שרה5.
  סיפורה נשמית, : )להלן 271-270 עמ' תשמ"ג( הגטאות, לוחמי)בית
 השלטון כלפי מהמחתרות חלק מצד המורכב היחס על י תנועהןשל

 פעילות - עמיקתא לבירא רמא "מאיגרא לוין, דב : ראההסובייטי
 )1978( ז'  משואה, 1941-1940", הסובייטית בליטא במחתרתציונית
 108-99.עמ'

 ביידיש היומית העיתונות - וסופו האחרון "היעמעם" לוין,דב6.
 %ן-4%.  עמ'  19771( 5  שבות, 1941-1940", הסובייטיתבליטא

 1941-1940", הסובייטית, בליטא היהודי החינוך "מערכת לוין,  דב7.
 91-4%.  עמ'  197%, 6,שבות,

 יידישע רעאקציאנערע ריי א טעטיקייט זייער  ייאפגעשטעלט%.
 גם והשווה 7. עמ' 10.7.1940,  פאלקסבלאט,~רגאניזאציעס",

 אידישע רעאקציאנערע "געשלאסן במקצת: שונהנוסח
 4. עמ'  10.7,1940, גייס,  היינטיקעארגאניזאציעס",

 גיטה עדויות: גם השווה מי"ז; 4, עמ' ןברוביץ,  ישראלעדות9.
 דינה ן מי"ז 2, עמ' רום, דוד ; מי"ז 2-1, עמ' )לאכלסן(,קליבנסקי
 מכון 5, עמ' שטוקרביץ, אברהם ; מי"ז 9, 2, עמ' )רובינשטיין(,דיליין
 של החומר בהשמדת תל-אביב. באוניברסיטת התפוצותלחקר
 אריה עדות בקובנה, הקן של צעירים חברים גם עסקובית"ר
 מי"ז. 2, עמ'?גלסוו,

  280-279. עמ' תנועה, של  מיטרה נשמית,שרה10.

 קריספין הני עדות גם והשווה מי"ז, 3-2, עמ' בילינסון, שאולעדות11.
 מי"ז. 23-22, עמ')קולומבוס(,

 פעילים היו שפירא לחיים נוסף , מי"ז 2-1, עמ' בירגר, זאבעדות12.

 15 א( השנייה העולם במלחמת יהודית בקהילה ייחודי מאבק : )א.ב.צן ציון" ברית"ארגון



 בירגר זאב שטרום, פימה רובין, מנחם פישר, מרדכי : זובקבוצה
 3. עמ' שם,ועוד.

 ספרים וחמישים מאה סחיבת של תאור 4-3, עמ' בירגר, זאבעדות13.
 י. בעריכת ששקיק, מיכל פסוק", "סוף שמעון, בן א. ראהעבריים

 שלמה עדות מי"ז וכן, 204-203 עמ' 1962 תל-אביביבלוקובסקי,
 מי"ז. 5, עמ' )פרנק", שפירפולימר(

 לארגון שהשתייכו בית"ר פעילי על מאעיסקין אברהם נמנהלימים14.
 עם בהתפשות ב-14.4.1944 נפל הוא קובנה. בגטו הכלליהמחתרת
 עם הארגון מטעם קבוצה בתוך כשיצא הבטחון, משטרת שלמארב
 : ראה ליטא. שבמזרח ביערות לפרטיזנים להצטרף כדי חבריםכמה

 של הלוחם  מחתרת-הארגון של  תולדותיה לוין, ודב בראון א.צבי
 358. עמ' תשכ"ב(, )ירושלים, השניה העולם במלחמת קובנהיהודי
 מחתרתן. של ת)ל7)תוה ולוין, בראון)להלן,

 פרידלנד, )יואל לשעבר תלמידים חמישה המשיכו התאיםבאחד15.
 הוכנברג( אלה בלומברג, שלום ברנשטיין, זאב מאנייסקין,אהרן
 פעם בכל חודש, או שבועיים מדי העברית, השפה בלימודלעסוק
 והשווה ; מי"ז 43, עמ' א'( ברנשטיין זאב עדות אחר, חבר שלבביתו
 אליהו : בתא היו אחד מקור לפי מ-24.9.1983, המחבר אלמכתבו

 שר, ורה קאפיט, יוסף פרידלנד, יואל בלומברג, שלוםרחמילביץ,
 אל רחמילביץ אליהו של מכתבו פאלבסקי. קלרה רתנבאום,משה

 שהקיף תא התקיים גפן אבא של בדירתו מ-19.2.1982.המחבר
 קריספין הני )לאעלבח, קליבנסקי גיטה בהשתתפות אנשים,עשרה

 )בסראבי(. בית-הרבי ויעקב גץ מקס קריסטל, לוסיה)קולומבוס(,
 מי"ז. DY ,4-2~ )לאעלבח, קליבנסקי גיטהעדות

 יבלוקובסקי, בעריכתי,  ששקעי היכל כיתה", של "דיוקנה לוין.דב16.
 ממז. 15-14, עמ' )קורלנצ'יק( גולן, אלימלך עדות והשווה 185,עמ'

 ולגבול קיבארטי לעיר הסמוכה וירבאלן, במחוז  לאופולטבהאחוזת17.
 האחוזה חדרים. 33 של נאה מגורים ובית משק בנייני כללההגרמני,
 העשרים שנות בתחילת נקנתה היא הקטאר. 171 פני עלהשתרעה
 ציבור אנשי ארבעה של שמס על כחוק ונרשמה הליטאי בעליהמידי
 )שכונתה האחוזה שימשה רבות שנים במשך פעילים. וציוניםידועים

  סיפורה גשמית, ראה ליטא. לחלוצי עיקרי הכשרה מקום"כיבוש"(
 באחוזה וחבריו גראז שמעון של קורותיו על  45-44.  לכ' תנועה,של
 המחבר אל )נוסינוביץ( אלישקובסקה בלה מכתב ראה ב-1940/1זו

 תשמ"א. א' אדר כ"אמיום
  'לא משירו השם לקוח ביאליק של לשיריו העמוקה הזיקהבעקבות18.

  שירים ביאליק, ח"נ ראה: תרס"ב, ההפקר", מן באורוכיתי
 קמ. עמ' תש"י, תל-אביב,  דביר, שירות, ופומונות,מזמורים

 לחלקים יתר וחלוקת פיצול שפירושו  יידיפרנציארציהי', זה,מונח19.
 גם ומופיע א.ב.צ. של הפוליטי במילון מאוד ונפוץ מקובל היהשונים,
 מלמד, אברהם עדות גס ראה קיומו. מתקופת שנשתמרו הידבכתבי
 13.עמ'

 האחרון בגיליון פורסמו אלו דברים 1. עמ' 25.4.1945, ה(42,ממץ,20.
  דאכאו-קופריע הריכוז במחנה אז שהופיע הנ"ל העת כתבשל

 צבאות-הברית. בידי ששוחרר לפני אחדים ימיםבגרמניה,
 מי"ז. 8, עמ' שרנקל(, שפיר )זלימר( שלמהעדות21.
 מי"ז. 11-10, עמ' "קולומביס(, קריספין הניעדות22.
 מי"ז. 5, עמי )לייבנזוח, בנימיני שרהעדות23.
 "הסמרטוט : נאמר העדות בגוף מיס. 2, עמ' ברנשטיין, זאבעדות24.

 הסובייטי." הסמל עםהאדום
 3, עמ' רום, דוד : עדויות והשווה ן מי"ז 3, עמ' לוי עזריאל עדותראה25.

 עמי )לאמלבח, קליבנסקי גיטה ; מי"ז 15, עמ' יברוביץ, ישראל ןמי"ז
 מי"ז. 19, עמ' שפירא, שמעון מי"ז,32,

 12" מס' התיכון ב"בית-הספר הלימודים שנת לסיכוםבמאמר,26.
 מפקחת בידי שנכתב תלמידים(, מאות כשש למדו ובובקובנה
 לפעילות "במקביל : הבאות במלים הנושא הוזכר הזה,המוסד

 המסורתית האדיקות - נוספת בחזית הספר בית עמדהחברתית
 בבית לבקר רצון באי במיוחד שהתבטאה מהילדים, ניכר אחוזשל

 לנהל צריכים היו זה בנושא בשבת. לכתוב ובסירוב בשבתהספר
 בצורה לגשת אפילו היו חייבים דהיינו: היטב, מחושבתמערכה
 של בעמדה הילדים התחפרו ישירה תעמולה נגד שכן לעניין,עדינה

 מאת כל את השגנו טרם זו בחזית שגם להדגיש חייבת אנישתיקה...

 בשבת, כותבים שלא ילדים כעשרה אצלנו מצויים עדייןהאחוזים.
 קאוונער צוועלפטע "די איציקסאן, כ. באים". הם הספר לביתאך

 20.4.1941.  שטראלן,מיטלשול-ארבעט",

 תלמידים של המורה מפי הערכה דברי והשווה 13 הערה לעילראה27.
 "חיסול הסלזון אריה העברים הספרים בהצלת שעסקואלה

 214. עמוד  ששקע, היכל העברית",הגימנסיה
 כי התברר "כאשר מי"ז. 4, עמ' )קולומבוס(, קריספין הניעדות28.

 המפלגה חברי הם העבריים הספר בתי מתלמידימספר
 לשני: אחד לדבר... והתחלנו אותנו זעזע זה -הקומוניסטית

 נפגש מי היודעים בינינו בוגדים שישנם מפני להיפגש לא טוביותר
 עמ' קורלנצ'יק, גולן אלימלך עדות והשווה מי", עם מדבר ומי מיעם
 מי"ז.22,

 שלמה עדות והשווה ; מי"ז 4, עמ' )לאעלבן(, קליבנסקי גיטהעדות29.
 לעיל. 13 הערה והשווה מי"ז. 5, עמ' )פרנקית שפיר)זלימר(

 בקומסומו", )שהושתל פומפיאנסקי, יצחק השתמש למשל,כך30.
 שאול עדות בעברית. פרסומים להוצאת והשכפול ההדפסהבמכונת
 לאחר שר, וורה לשעבר אצ"ל חברת מי"ז. 4, עמ'בילינסון,
 מידע להם מוסרת היתה חבריה, דעת על לקומסומולשהצטרפה
 )לאעלבן(, קליבנסקי גיטה עדות קבועים. ובזמנים במקומותמסוים
 הצטרפה לא הנ"ל שר שוורה מסתבר אחר ממקום מי"ז. 2,עמ'

 ועל ובאיומים בלחץ זאת לעשות נאלצה אלא לקומסומול,מרצונה
 הסלזון, אריה לשעבר. וממוריה מחבריה "היתר" מעין קיבלהכן

 הגימנסיה","חיסול
 הי~

 215. עמ'  ששקע,

 בעריכת ד',  כרך ליטא,  יהדות  ספר בנכר", וגולים "אסירים לוין,דב31.
 466-452. עמ' 1985, תל-אביב גרפונקל,לייב

 חכם תלמיד קנטרורוביץ והחוקר המורה של ותלאותיו קורותיועל32.
 לספרו בהקדמה ראה 1882 בשנת מותו יום עד גלותו במקוםזה

YJlp,,בשנת בירושלים שהופיע הסובייטי" השבי מן מקרא  מחקרי 
 ישראל למדינת שהוברחו שלו חידושים מכיל הספר רובתשמ"ד.
 ד"ר עמיתו את פקד שונה גורל לחייו. האחרונות השניםבמשך
 להגיע זכה אלא גלותו, ממקום לשרוד הצליח רק שלאהסלזון
 רואיין הוא ב-1964 ה-60. בשנות המדינה בשירות ולהיקלטלישראל
 בעדות : פרטים סיביר. בגלות קורותיו על 12/55 זמננו ליהדותבמכון
 ישראל גם והשווה מי"ז 7-5. עמ' )נוסינוביץ(, אלישקובסקהבלה
 השכ"ט( )אב, כ"ג ורשם, השמש", זורחת בו מקום אל "~כתוולמן,
 ה.עמ'

 מוסדות )1947( המלחמה אחרי שניהלו הקשות החקירותבמהלך33.
 שנתפס ולאחר בילינסון שאול עד בליטא הסובייטייםהביטחון
 חוקר לפניו חשף לארץ-ישראל, לברוח בניסיון השלישיתבפעם
 ב"ארגון פעילותו בעת אחריו מהמעקב מדויקים פרטיםהקג"ב
 החריפות התבטאויותיו על ובמיוחד 1941-1940 בשנים ציון"ברית
 המלחמה בשנות תלאותיו על אלה, כל על הסובייטי. המשטרמד

 ראה ישראל, מדינת בבניין המושלמת קליטתו על וכןולאחריה
 1995. הסלעים, גבעת לירושלים,  הארוכה דרכי  ויררווותיובספר



 6""יי"לג )יריי, נ."כמניביאה

 ציון( ברית )ארגוןא?ץ
 )ב'( 1944-1941בשנים הנאצי הכיבושתחת

 לוין*דב

 2007( מאי-יוני )116( 3 גליון  ביינתיב", שפורסם א')לחלק

 במשך קובנה גטו אסיריגורלם
 קיומו שנות3

 )22 בריה"מ על הנאצית גרמניה של הפתענמתקפת

 בעידוד ימים. משבוע בפחות ליטא נכבשה 1941(ביוני
 ורציחות פגיעות מיד החלו הכיבוששלטונות
 הדמים גל הליטאים. בידי בעיקר היהודית,באוכלוסייה

 רוב נטבחו אז 1941, ובסתיו בקיץ שאת ביתרנמשך
 בארבעה נכלאו היתר ובעיירות. בערי-השדההיהודים
 ושןוינציאן. שאוולי וילנה קובנה, :גטאות

 העתיק בפרבר 1941, באוגוסט ב-15 הגטו הוקםבקובנה
 כתוצאה יהודים. כ-30,000 בו נכלאו בתחילהסלאבידקה.

 הגרמנים ביוזמת שנערכו )הוצאות-להורג( ה"טקציית"מגל

 העולם במלחמת ב-1925. ליטא, בקובנה, נולד לוין דבפרופ'
 ביערות ופרטיזן קובנה בגטו הציונית במחתרת פעיל היהה-וו

 למד ב-1945, ישראל לארץ הגיע וילנה. באזוררודניקי
 ד"ר תואר וקיבל ירושלים העבריתבאוניברסיטה
 שיקגו באוניברסיטת פולברייט מלגת את קיבלבהיסטוריה,

 זמננו ליהדות במכון פה בעל לתיעוד המדור ראשוהיה
 רבות. שנים במשל לימד בה בירושלים העבריתבאוניברסיטה

 אירופה מזרח יהדות בתחום שם בעל מומחה הוא לויןפרופ'
 15-1 מאמרים 520 כתב הבלטיות. המדינות יהודיובמיוחד
 זמננו. יהדות בנושא ובעברית באשליתספרים

 1941 דצמבר עד ליטאים, מתנדבים של מסיביתובעזרה
 במישור העניינים ניהול נפש. כ-18,000 בגטונותרו

 הזקנים" "מועצת בידי חלקית הופקדהמוניציפאלי
 ובראשה ותיקים ציבור מאנשי שהורכבה)אלטסטנראט(,

 יהודית, משטרה הקימה המועצה אלקס. אלחנןד"ר
 חובתם מילוי על והפיקוח הציבורי הסדר עלשהופקדה

 המלחמה מאמץ למען בעבודת-הכפייה הגטו אסירישל
 מזון מנות העובדים קיבלו שכר-עבודה במקוםהגרמני.
 ממכירת באה הגטו אסירי מרבית של מחייתםמזעריות.
 לגטו שהוגנבו מצרכי-מזון, תמורת מטלטליהםשארית
 נפשות.בסכנת
 בגלוי ה"מועצה"(, שידיעת בגטו התפתחה הזמןבמשך

 ציוניים גופים מטעם ותרבותית חברתית פעילותובמחתרת,
 אסירי על שנחתו הסיוטים תקופת לעומתוקומוניסטיים.

 שכונתה הפוגה מעין והשתררה הלכה בהתחלה,הגטו
 1944, מארס בסוף הסתיימה זו השקטה".'התקופה
 להורג הוצא גם וכן וילדים זקנים מאות מהגטוכשנעקרו
 שנה, אותה יולי באמצע הגטו. משטרת של הפיקודיהדרג

 ורובם לוין דב פרופסור בידי נערכו זה במאמר המאוזכריםהראיונות*
 העברית. האוניברסיטה של ומננו ליהדות  במכון נמצאיםככולם
 מוכרים שהם כפי בצורה, מובאים המרואיינים של המשפחהשמות
 השניה. העולם  מלחמהאחרי
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 ניכר חלק חוסל לקובנה, התקרב הסובייטי הצבאכאשר
 הועברו תושביו ושארית תבערה פצצות באמצעות הגטושל

 בגרמניה. ריכוזלמחנות

 להורג הוצאות שלבמציאות - מתמדת והתחדשותהתרחבות
 הצבא בידי קובנה כיבוש לאחר סמוך 1941, ביוליעוד מתמשךודיכוי

 ברית-ציון" "ארגון משרידי קומץ השתלטהגרמני,
 אלפי בת ספרייתו על "הארגון"( וראו א.9.?.)להלן:
 על לסיביר1, שגורש קנטורוביץ, מאיר מורם, שלהכרכים
 היוו לימים לגטו. שהפך סלאבידקה, לפרבר להעבירהמנת

 הארגון. של המרכזית לספריה יסוד אלהספרים
 של ובלילה2 ביום דמים בהשתוללות לוותה הגטוהקמת
 - ובמקביל היהודים שכניהם נגד ליטאיםהמוני

 השלטונות בפיקוח לסירוגין שנמשכוה"אקציות",
 הגטו. לקיום האחרון היום עדהכיבוש

 בסתיו כבר הארגון פעילי בין הקשר חודש זאתבאווירה
 המייסדים מקבוצת שנותרו מהיחידים שפירא, יצחק1941.

 תלמידי מבין השרידים את לאתר הצליחוהמנהיגים
 היו הסובייטי השלטון שבתקופת והסטודנטים,הגימנסיות
 מהמצטרפים ניכר שחלק הסתבר לימים לא.ב.צ.מקורבים
 הציוני" מ"הנוער רובם : נוער תנועות יוצאי היו זהבשלב
 "ארץ-ישראל של מהמחנה ומיעוטם הצעיר"ו"מכבי

 רוכז חלקם מבית"ר. גם הגיעו בודדים ;העובדת"
 נרתמו קצר זמן ותוך "העתיד" גדוד שכונתהבמסגרת
 בארגון. החינוכית-הדרכתיתלפעילות
 עקיבא" "בני לשרידי גם שפירא יצחק פנהבמקביל
 לחדש ושכנעם ראפובסקי ואברהם מלמד אברהםובראשם

 הסובייטי. השלטון מתקופת ביניהם הפעולה שיתוףאת
 הארגוניים היסודות הונחו הצדדים שני ביןבהסכם

 האחדות "רעיון של בסיס על א.ב.צ. שלוהאידיאולוגיים
 צעירים לארגון הצטרפו בעקבותיהם הציוני".והפרימאט
 בחורים", "תפארת כגון: נוספים, דתייםמחוגים

 וכן "יבנה" מבית-הספר תלמידות לשעבר,תלמידי-ישיבות
 בלתי-נפרד חלק הפכו לימים בתיה". מ"הסתדרותחניכות

 והמורחב. המחודש א.ב.צ.של
 שהצטרפו 15-12, גילאי בארגון בלטו כמותיתמבחינה
 בוגרים, אחים של בהשפעתם 1942 בקיץלשורותיו
 שמירה "ארגון ושל המקצועי בית-הספר שלמדריכים
 ונמנו ל-א.ב.צ. הצטרפו שבהם, המבוגרים )אש"".3לגנים"
 גדוד את שאיישו והתוססת הצעירה הקבוצה חברי עלשם

 חיים הגדוד( )מפקד הגדודאי של בהנהלתו"המעפילים",
 שפירא. יצחק של הצעיר אחיושפירא,

 חברים שלושים הגדוד, מנה )1943( השיאבתקופת
 כתוצאה אך בלבד. 16-15 בני היו רובם בנות(,)מחציתם
 שהתנהלו והמסיבות, הנשפים הסמינרים,מימי-העיון,

 והערכים עם הזדהותם התעצמה הגדוד,במסגרת
 בעלי לפעילים היו ומרביתם הארגון" שלוהאידיאולוגיה

 בגטו שהמציאות הקשים במבחנים לעמוד גבוההמוטיבציה
 להם.זימנה
 גם מעידה "המעפילים" גדוד של ופעילותו חיוניותועל

 שהצליחו הארגון בכל היחידים היו שחבריוהעובדה,
 קובץ דהיינו, 'אלמנך", 1944(, בינואר )30 לאורלהוציא
 חבריו. וקורות הגדוד תולדות על וכרוניקותזיכרונות
 מהימנה תמונה מוסר האלמנך של והמגוון העשירהחומר

 הצעירה השכבה כל של אלא זה, גדוד חברי של רקלא
 כולו.4 הארגון של אופייני דגם מהווה ואףבארגון

 גדודים קמו "המעפילים" של להתגבשותםבמקביל
 קנאים "ארגון "ניל"י", "דורות", נוספים:צעירים
 הארגון לשורות נתקבלו הטירונים ועוד. )אק"צ(צעירים"
 לימודים של תקופה לאחר שנערך חגיגי,בטכס

 ולתולדות לארץ-ישראל הקשורים בנושאיםאינטנסיביים
 את מוסרים החדשים החברים היו הטכס בעת ישראל.עם

 ומקבלים לארגון שבועת-אמונים( )מעיןה"הבטחה"
 קיומו דבר את מהטירונים העלימו בדרך-כללפנקס-חבר.

 פעולותיו. על סודי מידע - שכן ומכל א.ב.צ.של
 הסובייטית, בתקופה כמו החמורה, החשאיותאווירת
 הוותיקים5 החברים של היומיומית הפעילות את גםציינה
 : הרצועה הותרה בגטו היחסית היציבות משגברהאולם

 כמעט נערכו ישראל חגי לרגל ומסיבות תרבותפעולות
 ייחודיים נושאים ויותר. איש מאה בהשתתפותבפרהסיה,

 ואימון ההגנה תורת לימוד וכמובן, והצלה, ביטחוןכמו
צבאי

 מצומצמות במסגרות כך אחר גם התנהלו )למחצה(6
 היו עצמית וצנזורה מסוימות הגבלות מוחלטת.ובסודיות
 שהופיעו והחד-פעמיים, הפריודיים בפרסומים גםמקובלים
 הארגון.מטעם

 והודות מסגרות-משנה להקים א.ב.צ השכילבמקביל
 1943, בשנת חבריו. במספר משמעותי גידול חללכך
 בין ואוהדיו הארגון חברי מספר נע ופריחתו, כוחובשיא
 אז היה מספרית מבחינה כי לומר ניתן איש.7 ל-150200

 אוהדיו על בגטו. ביותר הגדול הנוער ארגוןא.ב.צ.
 עשרות גם מעתה נמנו שלו האידיאולוגי במצעוהתומכים
 "הציונים : כמו הבאות המפלגות וותיקי מקרבאישים
 הכלליים "הציונים גם ולימים ו"מזרחי" א"'הכלליים

 שב-18 טבעי אך זה היה המדינתיים". ו"הציוניםב"'

 של האידיאולוגי הגיבוש לאחר בסמוך 1943,ביולי
 הנ"ל9 המפלגות מוותיקי איש כמאה קיימוא.ב.צ,

 ובראשו ציון" "ברית בשם חדש גוף של מכוננתאסיפה
 וייניש כהן, אריה כהן, חיים שפירא, חיים-נחמןד"ר

 א.ב.צ. ענייני את הללו ייצגו פעם לא ואחרים.קקטטש

 מעין בהם ראו שבארגון תימה אין הגטואי. הממסדבפני
 "'ברית-ציון" המושג. של החיובי במובןאפוטרופוסים,

 מבוגרת פריפריה כעין א.ב.צ. חברי ידי על נתפסכגוף,
 כך הארגון. של העורף את לחזק היתר, ביןשתפקידה,

 69 ל'( 1944-1941 בשנים הנאצי  הכיבוש תחת ציוח  ברית "רע7~??



 שני בין ההתקרבות תהליך להתרקם החל אחרתאו
 המכות עקב ונפסק 1944 באביב לשיאו שהגיעהגופים,

 האקציה )כמו זו אחר בזו הגטו על שניחתוהמוחצות,
 יחד שנה. אותה ביולי לחיסולו עד והזקנים( הילדיםשל
 וגברה הלכה החיסול מועד וקרב שהלך ככל זאת,עם

 עם שברחו חברים ידי על א.ב.צ. משורותהנשירה
 עם שגורשו או איכרים בבתי להתחבא כדימשפחותיהם

 כדי תוך נספו רבים הקרובים. העבודה למחנותהוריהם
 הגיהינום בתנאי יותר, ועוד הגטו,חיסול

 באפריל השחרור לאחר בגרמניה.שבמחנות-ההסגר
 רובם הארגון. מחברי איש כחמישים רק שרדו1945
 לארץ-ישראל.עלו

 בעתות פעיליו ותפקוד הארגוןמבנה
 וחירוםשיגרה
 והאקציות הטבח בימי 1941, של השנייהנמחצית

 ודרכי הארגון מבנה עדיין נתגבשו לא בגטו,הראשונות
 אז ניצבה הסובייטי השלטון בתקופת כמופעולתו.

 יצחק של בראשותו איש 5-3 בת מפקדה הארגוןבראש
 ששרדו החברים עם הקשר לחידוש רבות שפעלשפירא
 יולי עד קצרותי הפסקות תוך זה בתפקיד התמיד הלהמאז.
 למחנות הוגלתה אוכלוסייתו ושארית חוסל כשהגטו1944,
 בגרמניה.ריכוז
 ויותר, אחד תחום על לפחות אחראי היה מפקדה חברכל
 "ועדה הסברה, והדרכה, תרבות ארגון, :כגון

 בקיץ והצלה. הגנה מודיעין, חוץ", "ענייניאידיאולוגית",
 שפיר )זלימר( שלמה הארגון מזכיר גם למפקדה צורף1943

 והנהלת הכספים ענייני היו אחריותו שבתחום)פרנק",
 זאת מלבד הארכיוני. החומר וכן הארגון שלהחשבונות

 תעמולה תרבות, ארגון, ענייני על לסירוגין ממונה היההוא
 האידיאולוגית".ו"הוועדה
 פעמים ארבע עד שלוש ישיבותיה את קיימההמפקדה

 הוכרעו במפקדה שנדונו העניינים הצורך. לפי הכלבשבוע,
 בין ה"ראשון הארגון, מפקד לרבות חבריה, כל ידיעל

 וה"הצלה". ה"הגנה" נושא גם הופקד בידיושווים".
 שניים או אחד עוד אלה בנושאים לדיון צורפולפעמים
 מפקדה גם כונה הגנה לענייני זה צוות המפקדה.מחברי

 הביטאון )ע"ש "שלהבת" מפקדת אוואקטיביסטית",
 דאג הזמן רוב במשך למעשה, השקפותיה(. אתשביטא
 הצבאי לניסיונו הודות ההגנה. לענייני גרינברגאיקה

 ייחודית עמדה לו נודעה הגטו, במשטרת הבכירותפקידו
 מקובלת. אישיות היה הוא כן וכמו א.ב.צ.בתוך

 חוץ", "קשרי על ממונה היתר, בין שהיה, מלמדאברהם
 יגאלי חיים הארגון. כמפקד גם מסוימת תקופה במשךכיהן

 בעבר שהשתייכו )רוזנברג(, רוזן )פימה( וחיים)טיקטיח
 חינוך בנושא בעיקר פעלו העובדת", "ארץ-ישראללמחנה

 משוררים שניהם כץ, ויצחק ארנוביץ שרגאוהדרכה;

 הוא משמאל  העומד 1943. משנת  תמונה , קיני) ננט) אטוצשזיוי
 הוא מימין העומד בגטו. האחרונה באקציה נרצח קרביך,זלמן
 הצליח בלומברג, בובי הוא הכורע בדכאו. נרצח ידקובסקי,שלום
לשרוד.

 על אחראים היו דתי, והשני בית"רי האחדמחסונית,
 מסוים חריג שנחשב כהן, אריה התרבותי. בתחוםהפעילות
 רקע בעל היה יחסית, המבוגר גילו בשלבא.ב.צ.

 בתחום במיוחד פעיל היה ולכן עשיר,מפלגתי-פוליטי
 הארגון. כמפקד קצרה תקופה כיהן הואהאידיאולוגי.
 יותר מבנה לארגון לשוות הדעה התגבשה הזמןבמרוצת
 אז, שעד המפקדה, של סמכויותיה את ולהגבילדמוקרטי
 הקמת על הוחלט לפיכך עצמה. את מינתהלמעשה,
 שבסמכותה - א.ב.צ. של העליון המוסד -המועצה
 להביע ואף המפקדה, בחברי וכן הארגון במפקד לבחורהיה

 ותק בעלי היו המועצה חברי של רוב-רובםאי-אמון.
 פעלו א.ב.צ. חברי כל כמעט הסובייטית.מהתקופה
 עד חמשה מנתה מהן אחת שכל "פלוגות" שלבמסגרות
 עד שלוש "פלוגאי". או, פלוגה, מפקד ובכללם אנשיםשבעה
 או גדוד, מפקד עמד שבראשו "גדוד", היוו פלוגותחמש

"גדודאי".
 מדירות כמה הפכו בגטו, התכופים החירום מצבימחמת
 קשר ללא הארגון, חברי עבור מפגש למקומותהחברים

 היו אלה במקומות הפורמאלית. , למסגרתםלהשתייכותם
 ואם חדשות לשמוע אם הפנאי, בשעות מתאספיםהחברים
 באחד לפחות מרק. בצלחת להתכבד או סתם,להיפגש

 האחיות בבית .)כגון הללו, המפגשממקומות
 גאי"

 "עמד
 חברים גם היו כן מרק."10 עם סיר הכיריים על קבועבאופן
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 המרק וצלחת משפחה, וללא כל בחוסר בגטושנותרו
 ארוחתם הנראה כפי היתה כזה במקום להםשהוגשה
 במצוקה הנתונים חברים גם היו יום. באותו היחידההחמה
 מצרך או לחם כיכר שולחנם על מוצאים שהיוחומרית
 בכדי לא בצנעה. להם להביא דאג מהארגון שמישהואחר,
 כמו היתה א.ב.צ. ש"בשבילי אחר, או זה חברהצהיר

 לעזור, ונכונות פתיחות חמימות, של זו באווירהמשפחה".11
 וממוסדת מאורגנת למערכת-סיוע העזרה גילוייהתפתחו
 ירון מאשה המועצה, חברת של בראשותה הארגון,בתוך
 עבודה למקומות בהפניה בעיקר התבטא הסיוע)גאי".

 בצורת חירום, במקרי וכן מצרכים בחלוקת"טובים",
 בכמה ."12 מדירותיהם לעבור הצריכים לחברים"עזרה
 וכן וקריאה שירה של מסיבות התקיימו המפגשמדירות
 במהלך הדברים, מטבע ולהתווכח. לשוחח מרביםהיו

 שעמדו לנושאים גם התייחסו הדעות, וחילופיהשיחות
 הארגון. ושל הגטו של עניינםבמרכז
 על וביקורת תרעומת דברי הוטחו פעם לא זאת,עם
 גם הושמעו מהמציאות".13 ה"מנותקת הארגון,הנהגת
 החיסול כשסכנת עיונית בפעילות עוד להסתפק שאיןטענות
 כדי אלה בטענות היה לא הנראה ככל הגטו. כל עלמרחפת
 לכך היו הארגון. של הפנימית ובסולידריות באחדותולפגוע

 המפקדה. בתוך גברי חילופי עלהשלכות

 רעיונית-פוליטיתפעילות
 בגטו, וגובשה שפותחה ה""14אית"האידיאולוגיה
 להם שקנו רעיונות, עיקרי על רבה במידההתבססה
 הסובייטי השלטון תחת הפעילות בתקופתשביתה
 ולהבדיל, הסובייטי המשטר שלילת דהיינו:)1940/41(,
 שגם כמובן ומנהיגותה. הציונית ההסתדרות עלביקורת
 את הגבירה היהודי העם של קיומו לעצם הסכנההתגברות
 עליונה. חשיבות לדרגת ה"איחוד"רעיון

 א.ב.צ. של התייחסותו היתה יותר ושקולהמתונה
 התבטאה זו הציוני. המחנה בתוך ה"קיצוניות"למפלגות
 או הימין" "השמאלת של במגמה מסוימיםבמקרים
 בסיסמת מלדבוק מנע לא זה כל אך השמאל"."הימנת

 מתיחת עם ביחד : אחרות במילים הלאומי".'1"הפרימאט
 גם עצמו את הארגון ראה הציוני הממסד עלביקורת
 הטוב על גם מצביע תרופות, ומחפש מסקנותכ"מוציא
 הרע."15 בשלילת מסתפקואינו

 "ועדה 1942 שנת בתחילת הוקמה זה רקעעל
 של מצע-יסוד לנסח עליה שהוטל מיוחדת,אידיאולוגית"

 לארבעים קרוב שקיימה )לאחר עבודתה, בתוםא.ב.צ.
 הארגון. מועצת בפני הסיכומים את הביאהישיבות,(,
 באפריל ל-11 ה-10 בין שהתקיימה ממושכת, לילהבישיבת
 שפתח המוצע, הנוסח מכלול את המועצה אישרה1943,
 של חורבנה על וצער, מכאוב אבל, של "בימים :במלים
 מתכנסים בפרט, ליטא יהדות ושל בכלל אירופהיהדות

 א.ב.צ." מועצת חבריאנו,
 למעין הפך כולו המצע וכו'..."16

 "ממץ". בעיתון החברים לידיעת והובאהכרזת-יסוד,
 בתנועה המפלגות כל לאיחוד השאיפה הובעהבמצע

 כלולה ציוני". למעשה ציונית מחשבה ש"יצרףהציונית,
 הציונית ההסתדרות של המבנה על חריפה ביקורת גםבו
 על מורת-רוח והובעה שבה, המופרזת המפלגתיותועל

 המוני את לכבוש הצליחה לא הציוניתשהמדיניות
 מחברי לדעת לארץ-ישראל. העלייה לרעיוןבית-ישראל

 לשלילה לשאוף הציונית ההנהגה היתה צריכההמצע,
 לגרסת בניגוד וזאת בגלות, הישיבה שלגמורה

 המבחן וכי "לאן"(17 מלשון )"לאניות",ה"דאיאיקייט"
 לארץ-ישראל. עלייה להיות חייב ציוני כל שלהמובהק
 מדינה להקים הציונית התנועה עמדת עם הזדהההמצע
 בגטו שמועות נפוצו 1942 )בחנוכה בארץ-ישראליהודית

 הוקמה(. כברשהמדינה
 גורדון. א"ר תורת של היסודות מן כמה במצע נקלטוכן

 נראה למרקסיזם. מוחלטת התנגדות הובעה זאתלעומת
 של המשמעות ואבדן בינלאומית בסולידריותשהפקפוק
 על רשמית להכריז הארגון את הניעו המעמדות","מלחמת

 נכללה כמובן )"התקווה"(. אחד והמנון )כחול-לבח אחדדגל
 מיוחד סעיף חופשית. ועלייה יהודית למדינההקריאה
 בהתחשב גם וזאת הדת" "מוסכמות שכונה למההתייחס
 והמסורת. המצוות שומריבחברים

 התארגנותו לאחר במיוחד א.ב.צ. של תקומתועם לאומי וחינוך השכלהתרבות,
 1941 )מדצמבר בגטו היחסי" "השקט בתקופתמחדש
 למישור גבוהה עדיפות ניתנה 1943(, אוקטוברעד
 ולמסורת לאידיאולוגיה בהתאם וזאת והחינוכי,התרבותי
 עתה, ואילו הסובייטית. בתקופה עוד בארגוןשהתגבשה
 היהודים רוח את להשמיד שאפה הנאציתכשהמדיניות
 העם של היוצרת רוחו בו שטבועה דבר כלולהשחית
 של גילויים ישראל. לתרבות הפעילות גאתההיהודי,
 נמרץ לביטוי באו היהודי לספר ממשיתמסירות

 בספרים להחזיק אפילו ב-8.2.1942 אסרוכשהשלטונות
 הספרים, של האיסוף נקודות על פשטו הארגון חבריכאלה.
 לתרבות מיוחד ערך בעלי פריטים בהיחבא משםהוציאו
 ובמחסנים.18 פרטיים בבתים והחביאוםהיהודית

 מלימודיהם נעקרו הצעירים מהחברים שרביםמאחר
 )היחידה נוער כתנועת הן הארגון עבורם שימשהסדירים,
 הפעילות תפסה כך כבית-אולפנא. והן בגטו(כמעט

 הצעירה. השכבה בקרב ראשוני מקוםהלימודית-עיונית
 ציונות, ישראל, עם תולדות : היו העיקריים הלימודמקצועות
 ספרות העברית, השפה ארץ-ישראל, על נבחריםנושאים
 בקבוצות שיטתית בצורה התקיימו הלימודים וכדומה.עברית
 החומר.19 של וההבנה הקליטה מידת על בחינות נערכוובסיום

 התקיימו סדירים יותר או פחות לימודים עלנוסף
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 זמרה, ערבי עיוך, ימי נערכו ובמדע, בספרותהרצאות
 לאומיים, זיכרון וימי חנוכה מסיבות מערכונים,הצגות,

 וכדו'. לספרים המוקדשים נשפים אמנות,תערוכות
  מועדי את בארגון חגגו רחב ובהיקף יתירהבחגיגיות
 פסח דחוה"מ בג' שנערך השלישי" "הסדר כמוישראל,

 מכל נציגים באמצעות נערך החגיגי האירוע)30.4.1943(.20
 מעלה" "רמי אישים לרבות אורחים, ובהשתתפותגדוד,

 ורב-חוויות מרשים מעמד זה היה הגטואי.מהממסד
 הגטו. לתנאי יחסית הרבים,למשתתפים
 הגטו. ילדי כלל עבור גם חינוכי למפעל ידו נתןא.ב.צ.
 פוטרו והמורים נאסרו בגטו הסדירים שהלימודיםמאחר

 לתת ימשיכו שהמורים הארגון פעילי דאגוממשרותיהם,
 מאד יעיל תמריץ מתן באמצעות לילדים פרטייםשיעורים
 שאחז הלימוד בולמוס בסימן לחם. כיכר - ימיםבאותם
 לילדי לסייע הצעירות מהחברות כמה התנדבו א.ב.צ.,בחברי

 לגטו, שהובאו ליטא( )שבמזרח ז'ן'9ר מהעיירההפליטים
 היהדות".21 "ברוח וחינוכם ותרבות" "לימודים מתןעל-ידי

 יצירות של יבול ביטאונים,פרסום
 וגורלןספרותיות
 זה היה הסובייטית, מהתקופה ליימסורתיינהתאם
 של הראשונות ממשימותיו שאחת טבעי,כמעט

 הופעת את לחדש היתה בגטוהארגון
 הכללי( במספר )השמיני הראשון הגיליון ".ביטאונו-"מאץ

 "התקופה כל במשך - ומאז 1941, באוקטובר בגטוהופיע
 מדי להופיע המשיך - 1943( אוקטובר )עדהשקטה"
 עסק ה"מטץ" גיליונות. 29 בגטו הופיעו הכל סךחודש.
 בשאלות בגטו, הנוער של האקטואליות בבעיותבעיקר
 הזמן במשך היהודית. בחברה המתרחש את ושיקףחינוך,
 היצירות ממיטב רוכזו שבהן מיוחדות, תוספותהופיעו
 חיים : כמו הארגון, חברי חלקם ; בגטו צעירים שלבעברית
 כץ יצחק ארנוביץ, שרגא וכן לעיל שהוזכר )טיקטין(,יגאלי
 כתב-יד בעלי חברים ידי על ביד נכתבו העיתון דפיועוד.
 פחם. בנייר השתמשו עותקים, של רב מספר להכנתיפה.
 פעמים( ארבע )לפחות הארגון במסגרת הופיעוכן

 הגנה לשאלותהביטאון
  שלהבתי

 פרסומים של שורה
 "מעפילים" גדוד של  הבכא" 'עמק .כמוחד-פעמיים,
 לקיום האחרונים בחודשים ועוד. תש"ג בפסחשהופיע
 ובו "המעפילים" גדוף של הטלסוד בכתב-יד הופיעהגטו

 1943 באוקטובר ב-26 החל זה, גדוד של פעולותיומפורטות
  נכתב  עמודים, כ-160 המכיל  האלמנך 1944. בינואר 30עד
 שהאדמה תחושה ותוך קודר רוח במצב הגדוד חברי ידיעל

 אור ראה זמן באותו בערך רגליהם." תחת בוערת"כבר
 שהוקדש  "יתמות", המאסף נאה ובכריכה כתיבהבמכונת
 עובדות גדוש המאסף שפירא. חיים-נחמן ד"ר שללזכרו

 הגטו. של המרכזיים והבעיות המאורעות עלוסקירות
 יולי עד מפברואר הגטו קורות על דברים מובאיםובהקדמה

 ועוד. טובין ינדט באלישר, אבא מאת מאמרים וכן1944
 פרסומים. כעשרה הארגון מטעם בגטו הופיעו הכלבסך

 שיטתית בצורה  נרשמו  בהנז  הקבוצווייבז, ליומוניםפרט
  ביצוען, על  והערות פרטים בתוספת הפעולות, שלתוכנן
 חברי הרבו כן אישיים. יומנים גם רבים  חבריםניהלו
 יפה בעין ראו בארגון יצירתית. בכתיבה לעסוקהארגון
 אותה. עודדו ואף זופעילות
 כל כץ. ויצחק ארנוביץ שרגא בלטו בעט המושכיםבע
 נודע הראשון "מציץ". כעורך בשעתו שימש מהםאחד

 היתר בין התפרסם בגטו המלחמה. לפני עודבכשרונותיו
 רקע על בלדה מעין -  'אשמדאי" הגדולה יצירתובזכות
 משיריו אחד הנאצים. הקלגסים של הזוועותמעשי

 הטלאי עם  "הסיקריק הוא ביותרהמרשימים
 הצהוב'י.יו

 בגטו, הנוער בחוגי שהשתררו הרוח להלכי ביטוי  הואהשיר
 נרצחו שבה )28.10.1941(, הגדולה" "האקציהלאחר
 להובילנו ניתן לא "שוב : לאמור יהודים, אלפיםכעשרת
 הגטו את נצית נתקומם, נוספת אקציה של במקרה ;לטבח
 ציין זה בשיר  מאבק". כדי  תוך שניפול או עבר, לכלונברח

 היהודית בהיסטוריה  מעוגנת  ההתקוממות כיהמשורר
 באה היא שלה.  הגבורה  ממורשת נפרד בלתי חלקוהיא
 הרבה כץ יצחק אדם. בני רבבות  של  דמם נקמתלנקום
 חברי בפי מושרים היו שחלקם עבריים שיריםלחבר
 גדוד של באלמנך  נרשם  'וכאילן" שירו ואחרים.הארגון

 פופולארי פזמון ניצל. וכך"המעפילים"
 נימה בעל שלו,23

 זה אין פלא, זה "אין : עבודת-הכפייה בנושא היהקונדסית,
 וגו'. הכלא..." בבית יושביםפלא/אם

 הארגון חברת של עטה מפרי ביידיש ליריים שירהדברי
 חלק של גורלם גם היה וכזה ברובם'2 אבדו טרוצקיחנה
 חברי שכתבו רגישים בנושאים והחיבורים מהיצירותניכר

 תעודה מעין - החיסול ערב האחרונים בשבועותהארגון
 הבאים.לדורות
 הרשמים את לרשום להספיק הדחוף מהצורך פחותלא
 באחסנתו הדחיפות גם גברה  הגטו  קיום של האחרונותבשעות
 הוטמנו הרמטית סגורות תיבות מספר הכתוב. החומרשל

 למספר  נמסרו  שפרטיהם  סתר  במקומות האחרון ברגעכמעט
  יצירות כמה  הארגון, של  מהארכיון מסוים חלקחברים.5ן
 למקומות חברים עמם לקחו האלמנך, כוללספרותיות
  מהשריפה לפליטה נותר זה מכל מעט רק שלהם.26המחבוא

 החומר שרוב אלא בלבד זו ולא חיסולו בעת בגטושהשתוללה
 הסובייטים. השלטונות בידי כך אחר נפלששרד,

 מצטלבות בדרכים משותףגורל
 גיהינום( )באווירת לחברו אדם של יד הושטת ירד1.

 התגבשה בגטו, א.ב.צ. של התבססותו בתחילת בר4
 על לשמור הצורך בדבר תמימות-ךעים פעיליו בקרבן

 הניוון של העכור"'2 בזרם להיסחף ולא האדם "צלםזששנ
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 לנוכח אולם גרמן... שהזמן תופעותוהדמורליזציה,
 על היה שומה הגטו על תכופות שהתרגשוהפורענויות
 להם לסייע וגם הדדית עזרה חבריו בקרב לטפחהארגון

 למשניה, אחת אקציה בין הקיום במלחמתולמשפחותיהם.
 מקום או מגורים פינת למציאת יד-עוזרת הושטת ע"יאם

 יחסית. 'בטוח'עבודה
 יכללו לא שחבריו הארגון, הנהגת דאגה לכךנוסף

 למחנות-עבודה לגירוש מועמדים שלב"רשימות"
 לא שהגירושים התברר במהרה אולם אחרים.ולמקומות
 בהן, נכללו שלא אלה וגם הרשימות, שי בדיוקהתנהלו
 האכזרי המצוד בשעת בבתים או ברחובות להיתפסעלולים
 יעילה "מודיעין" מערכת הופעלה לכך אי גירוש. לכלשקדם
 מוכנים במקומות להתחבא לחברים ושהות הכוונהלמתן
 התעורר כאשר גם פעלה המהירה התקשורת שיטתמראש.
 שהיו או שנאסרו, חברים על למפקדה להודיע דחוףצורך
 בעת קוימו זה רגיש בנושא וכדומה. מהגטו להישלחצפויים
 הארגון חברי לבין א.ב.צ מפקדת בין חשאיים מגעיםהצורך
 לא היהודית. המשטרה לרבות הגטו במוסדותוידידים
 מחבריו תריסר כחצי של בשירותם ראו שבארגוןייפלא

 לאומית.28 שליחות מעין גםבמשטרה

 ייחודית להערצה גם זכה גרינברג, איקה ביניהם,הבכיר
 אנשי עם ביחד להורג הוצא כאשר האמיצה התנהגותועל

 על הוטל כן לפני עוד הגטו. חיסול לפני היהודיתהמשטרה
 המיותם לביתו בחשאי להתגנב הארגון מחבריחוליה
 שהכילו גדולות, תיבות שתי בטוח, למקום משםולסלק
 לעוד לגרום היו שעלולים ארכיוני וחומר סודיותרשימות
 והוצאות-להורג.29מאסרים

 הצוררים עם להתמודד צלחו שלא הכוונות2.
 הגופים ויתר א.ב.צ. בקרב לתסיסה שגרמו רצינייםאתגרים
 1943 באביב הופיעו בגטו, והקומוניסטייםהציוניים
 בסמוך שקרו מאוד חשובים אירועים מספרבעקבות
 השומר-הצעיר שליחת של הביקור : והם זמן, פרקלאותו
 המפלה קובנה, בגטו אדימוביץ,30 אירנהמפולין,

 בגטו המרד ; בסטאלינגרד גרמניה צבאות שלהמתמשכת,
 ביערות אנטי-נאציים פרטיזנים של מציאותם וכן ,וארשה
 של דרכה - היה הוויכוחים אז סבבו שעליו הצירליטא.

 אשר הציוניים, המחתרת בגופי החדש". ב"מצבהמחתרת
 נשמעה צבאי, לאימון סודיים תאים מסונפים היולחלקם
 פעולה תוכנית להתוות הזמן שהגיע התביעה, ויותריותר

 מחוצה למאבק ואם הגטו בתוך להתקוממות אםברורה,
לו.

 ומפקדת החברים, בין ער ויכוח ניטש בא.ב.צ.גם
 רקע על פעולתה. דרכי את מחדש לבדוק נדרשההארגון

 במסגרת החשאיים ההגנה" "חוגי של פעילותם הוגברהזה
 וכללו שבועות כחמישה האימונים נמשכו שבהםהארגון,
 איתות התגוננות, של ואסטרטגיה טקטיקה היתר:בין

 ניתנו התיאורטיים השיעורים וטופוגרפיה.31)מורס(
 וביניהם חברים, מספר מעשיים. תרגיליםבלוויית

 ליערות אפשרית ליציאה הפוטנציאלייםהמועמדים
 לרבות מתקדמים, צבאיים אימונים עברוהפרטיזנים,

 בנושא הפעילים של הפנימי כביטאון בנשק.שימוש
 היתה  שמיממתו  'שלהבת" העלון שימשההתגוננות

 להרגו". השכם להרגך"הבא
 בארגון להסתמן החלה 1943 ותחילת 1942בסוף

 שלפי לפרטיזנים, הצטרפות בדבר ראשוניתהתעניינות
 ליטא. מזרח של ביערות הגרמנים מד לוחמיםהשמועה
 פליט שהיה )גלבטרונק(, יצחקי מיכאל א.ב.צ,חבר

 הראוי שמן דעתו הביע רבות, בתלאות והתנסהמווארשה
 שנשלחה צעירים לקבוצה הצטרף ואכן אליהם קשרלחפש
 בחטיבת שם לעבוד לקובנה( )מזרחית יינאבאליערות
 תימה אין הפרטיונים. עם קשר ליצור ובתקווהעצים,

 ביוזמת מאורגן מסע יצא 1943 באוקטוברשכאשר
 מיכאל היה אוגוסטיבה, ליערות מהגטוהקומוניסטים,

 חבר עוד ועמו למסע, בהתלהבות שהצטרפו אלה ביןיצחקי
 ללא לגטו בשעתו הוא גם שנקלע לוי, עזריאלא.ב.צ.,
 נכשל זה מסע וניסיון, תכנון חוסר מחמת ברםמשפחה.
 אך לגטו, לחזור זכה לוי נספו. ממשתתפיו ורביםכליל
 היה לא אכן לפרטיזנים. הצטרף שברח ולאחר נאסריצחקי
 במסע, השתתפו א.ב.צ. מחברי שניים שרק מקרהזה

 ממנו הסתייגה הארגון הנהגת שכן איש, כמאהשהקיף
 גם ואולי ריאלית די נראתה לא התוכנית כימלכתחילה

 היו העיקריים ומתכנניו המסע שיוזמי העובדה,בשל
 בארגון שרר אידיאולוגית מבחינה והריהקומוניסטים.

 2י . קומוניסטים" עם פעולה שיתוף בפני רציני"מחסום
 אפשרויות להסתמן החלו כאשר 1943, בסוףגם

 שליד רודניקי ליערות כראוי מתוכננת ליציאהמעשיות
 זו. הצעה מלקבל רתיעה ב-א.ב.צ. שררה עדייןוילנה,

 גם היתר, בין התייחסו זה, בנושא הרביםבוויכוחים
 נמצאו זאת בכל ביער. האנטישמיות גילויי בדברלשמועות
 בדעה לדבוק שהמשיכו השורה, חברי מבין בעיקרחברים,
 הפנימיים מהוויכוחים כתוצאה ליער. לצאת ישכי

 במצב ההנהגה. של המסתייגת עמדתה לבסוףנתקבלה
 ושוב א.ב.צ. מחברי רבים אצל ההתלהבות פגה זהדברים
 בכל ליער לצאת שהתעקשו המעטים בתור".33 עמדו"לא
 של האנטי-פאשיסטי לארגון ישירות התקשרומחיר

 א.ב.צ. מחברי שישה ליער יצאו בסה"כהקומוניסטים.
 להגיע זכו יצחקי, מיכאל לרבות מהם, שלושה רקברם

 בסך הנאצים; עד ולהילחם הפרטיונים לשורותבשלום
 לשלוש קרוב הפרטיזנים ליערות קובנה מגטו יצאוהכל
 להילחם זכו מהם שלישים וכשני איש, וחמישיםמאות
 ובעוזריהם.34 בנאציםבפועל

 במישור מהקומוניסטים המתמשכת הרתיעה אףעל
 ושיתוף-פעולה מגעים הארגון לבין ביניהם קוימוהלאומי,

 הגטו.35 של לקיומו האחרונים בחודשיםגם

 ל 3 )ב'( 1944-1941 בשנים הנאצי הכיבוש תחת ציוח  ברית לגרמן"ע?



 1944 יולי  קובנו. גטוהיונן

  והמשפחה הפרט של ההצלה דרך3.

 סכנת כאשר הגטו, לקיום האחרונים החדשיםבמשך
 חשיבותם וגדלה הלכה ומוחשית, ודאית ~שתההכיליון

 מספר של הצטרפותם לא-יהודים. אצל מסתור מקומותשל
 העלתה לגטו, מחוץ מקלט במקומות למשפחותיהם,חברים
 לא זו הצלה דרך כן, על יתר זו. אפשרות של חשיבותהאת

 ליער. היציאה שעוררה כפי חריף פולמוס בארגוןעוררה
 דיון במסגרת טען )טיקטיח יגאלי חיים המפקדה,חבר

 ולא להצלה דרכים לחפש "מוטב כי הארגוןבמועצת
 כך, כדי תוך להיהרג שעלול אחד כל על חבל שכןלנקמה,

 תועלת."36 הרבה הכי בלאו אין הנקמה שבעצם גםמה

 שיש חבר לכל לסייע הארגון מצד הנכונות נשתמעהמדבריו
 עם היה. כך ואכן אחרת, או זו בדרך עצמו את להצילבידו
 של זו מדרך התלהבו ההנהגה חברי כל שלא נראהזאת
 פתרון בו היה לא לא-יהודים אצל המסתור שכןהצלה,
 הארגון, חברי לכלוהצלה

 הדברים, מטבע היו, זו בדרך להצלההאפשרויות
 משפחות. או יחידים, של מאד מצומצם למספרמוגבלות
 קשרים הצריכה בכפר, או בעיר לא-יהודים, אצלהשהייה
 למימונה. גדולים כספיים ומשאבים לגטו מחוץמתאימים

 כן, על בדרך. להיתפס מתמדת סכנה ריחפה כך, עלנוסף
 היו לגטו, מחוץ מחבוא מקום למציאת וההכנותהטיפול
 הדבר היה כלל ובדרך יתרה בחשאיות להיעשותחייבים
 כמוס. סודבגדר
 בנושאי פעולה חופש לחברים לאפשר הנטייה בסיסעל

 מצד מסוימת לעזרה לצפות רשאי חבר כל היהההצלה,
 המעטים, מקום מכל ל"ברכת-הדרך".37 לפחות אוהארגון,
 זאת עשו לא ביער, הפרטיזנים אל או בכפר, להתחבאשיצאו

 האווירה רבה, במידה נשמרה כך דלת"."בטריקת
 הסוף. עד א.ב.צ. חברי בקרב כמעט, המשפחתיתהאינטימית,
 גם לא-יהודים אצל להסתתר היוצאים ביןמשנמצאו

 הארגון על היה שומה בא.ב.צ., וידועים פעיליםחברים
 היתה בתחילה ועקרונית. אישית עמדה לגביהםלנקוט
 כך אופן בכל צוננת. אפילו ואולי נייטרלית,התגובה
 מאז בארגון פעילה חברה )לייבנזון(, בנימיני שרההתרשמה
 הסכמה של שתיקה היתה "זאת : הסובייטיתהתקופה
 טוב יותר משהו אולי להם שאין אנשים, שלבדיעבד
 לכך בדומה בשל.38 לא עוד שלה המעשה וכאילולהציע"
 לבין ירון מאשה המועצה חברת בין רציני מו"מ גםהסתיים
 לבני חברים ארבעה של הצטרפותם בדבר הארגוןהנהגת

 נידח. בכפר להסתתר שזכומשפחתה
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 השתנה בגטו, המדכאים האירועים ובלחץ הזמןבמשך
 ותחושת שמחה ל"הרגשת היוצאים לחברים היחסבהדרגה
 וזכו הצלה למטרות הגטו את שעזבו חברים היונעזבות".
 מספר זאת עם הגטו. שערי עד שליוום מדריכיהםלברכת
 לא לא-יהודים אצל להסתתרות הודות שניצלו א.ב.צ.חברי
 וחצי. מניין עלעלה

 ב"מלינית"ההתחפרות
 הגטו בשטח1.

 הגטו יהודי ניסו שבהן המקובלות מהתחבולותאחת
 רצחניות ואקציות מאסרים מנגישות,להתגונן
 מחבואים הכנת ידי על 1941 בסתיו כברהופעלה
 : העם בפי שכונותת-קוקעיים,

 "מלינית".39
 אברהם של ביתו תחת "מלינה" נחפרה היתרבין

 התעודות על שמירה לשם לעיל, שהוזכרראפובסקי
 לחברים. יעיל כמחבוא וגם א.ב.צ. ראשוני שלוהארכיון

 זה לנושא ניתנה 1944 ובתחילת 1943 שנת מסוףרק
 נרתם החברים ציבור ואכן, להצלה. כאמצעי עליונהעדיפות

 וכלה קרקעות" ב"הכשרת החל : זה למבצעבהתלהבות
 הדורשות עבודות אחרים. ומצרכים "צנימים"בהכנת
 הצעירים ואילו המבוגרים ידי על בוצעו וניסיוןמומחיות
 חפירה, : כגון בלתי-מקצועיות בעבודות עסקו ובנות(,)בנים
 וסחיבתם בנייה חומרי איתור חפורה, אדמהפיזור

 של ייחודה בשל בגטו. שונות מפינות)תרתי-משמש
 ובחשאיות הזמן עם במרוץ שהתנהלה זו,עבודה

 ולילה. יומם במשמרות לעבוד החברים נדרשומוחלטת,
 של "המעוזים" : שכונו כפי או - ה"מלינות"נושא
 למאבק האפשרות על בוויכוחים גם השתלב -הארגון
 זכות ש"אין כך ועל הגטו, של הצפוי החיסול בעתפעיל
 ועוזריהם הגרמנים אם הגטו".40 כל על התקוממותלכפות
 מזוינת, להתנגדות מקום יהיה ה"מלינות", אתיחשפו
 בין אותו יחלקו האקציה ו"בזמן לשם, שהוברחבנשק

 היא היחידה הדרך המסקנה: בו...", שאומנוהחברים
 ב"מלינות". אקציה בשעתלהתחבא

 לגטו שמחוץ בשטח מלינות2.

 הרובע פינוי ובא שממשמש בגטו נודע 1943בנובמבר
 "העיר בכינוי הידוע הרובע )הוא הגטו שלהראשון

 הנלהבים מן כמה ליטאים. בו ישוכנו וכיהעתיקה"(
 ה"מלינות" להעברת כושר שעת בזה ראו ה"מלינות"לרעיון
 אויב."41 בשטח צבאיים "בסיסים כעין לגטו, מחוץאל

 של אחת ובתוכן רובע באותו אחדות "מלינות ניבנואמנם
 בוניהן הלכו לא 1943( בדצמבר )21 הפינוי וביוםא.ב.צ.
 השחרור. יום עד בהן להישאר כדי לתוכן ירדו אלאלגטו,
 - ה"מלינות" של רובן רוב נתגלו שבועות כמה לאחראבל

 ומכל מהלשנה, כתוצאה כנראה - א.ב.צ. של זו גםובהן
 בדחיפות. לפנותן הכרח היהמקום

 ה"מלינות" במפעל א.ב.צ. חברי המשיכו זה כשלוןלאחר
 בהכנת הושקע מהמאמצים ניכר חלק הגטו. שטחבתוך

 המרכזית "המלינה גם שכונתה ויעריג, שברחובה"מלינה"
 נוספות. "מלינות" ובכמה הארגון"של
 ניסתה האוכלוסייה כשמרבית הגטו, חיסול סףעל

 אינו ה"מלינות" שמספר הסתבר לגרמניה, מהעברהלהינצל
 הנהגת הועמדה כן על ולמשפחותיהם, החברים לכלמספיק
 לעתים הועמדו חברים מוסרי". מבחן של ב"סבךהארגון
 ולהיכנס ומשפחותיהם הוריהם את לעזוב : הברירהבפני

 הצלה. של סיכוי על ולוותר עמם להישאר אול"מלינות",
 לחברי עדיפות מתן בדבר השאלה התעוררה ועוד,זאת

 העדיפות "שזכות שסברו כאלה היו למפקדים. אוהשורה
 היתה גיסא מאידך השורה", מן לחברים להינתןצריכה
 על שמירה של המבט "מבחינת המפקדים את להעדיףדעה

 המקרים ברוב הבאים. לדורות ומסירתו א.ב.צ. שלהרעיון
 הדעות. שתי בין בפשרה הדילמהנפתרה
 במבחן ה"מלינות" מפעל עמד לא למעשה,אולם,

 מרביתן את לגלות הצליחו הנאצים שכןהמאורעות
 אלפי בין אותם. לנטוש לאלצם או יושביהן, עלולחסלן
 משלושים יותר גם היו ימים, אותם של היהודייםהקרבנות
 ב"מלינה שנתגלו מפקדה, חברי ובתוכם א.ב.צ.חברי

 בקרונות הובלו והם באחרות, וגם הארגון שלהמרכזית"
 בגרמניה. ההסגרלמחנות
 קובנה בגטו גם א.ב.צ. של פעילותו נמשכה כן, כיהנה
 כוחו לשיא הגיע בה תקופה קיומו, שנות שלושבמשך
 ולפעילות אידיאולוגית לפריחה גם וכן והארגוניהמספרי
 עברית תרבות ערכי הקניית כמו, תחומים, בכמהתרבותית
 הפך א.ב.צ. המקומי. הנוער בני בקרב הציונותוטיפוח
 ראשי מצד ועניינית מוסרית לתמיכה וזכה מרכזי,לגורם

 נדחו זאת, עם שבהם. הציוניים ובייחוד בגטוהמוסדות
 הארגון, של האקטיביסטיות הנטיות מסוימתבמידה

 כאשר 1943, בסוף  "שלהבת". הביטאון סביבשהתרכזו
 פעולת התמקדה הגטו, לגורל המדאיגים הסימניםגברו

 ברובע ואם בגטו אם - מחבואים בהכנת בעיקרא.ב.צ.
 מחמת האחרון הרגע של כאמצעי-הצלה - שנעזבמס.1

 לווה הגטו כשחיסול 1944, ביולי אולם הצפויה.הפורענות
 במבחן המחבואים עמדו לא המבנים, של שיטתיתבהצתה
 הבוער. בגטו נספו ומנהיגיו הארגון מחבריורבים

 האיחוד ברעיון ודבקותהמשכיות
 במחנות-ההסגרגם

 רבים גם נספו קובנה גטו חיסול במהלך 1944ניולי
 עשרות כמה המפקדה. חברי ובתוכם א.ב.צ.,מחברי
 למחנות הגטו שרידי עם ביחד שולחו הארגוןמחברי
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 דאכאו-קאו~ריע, לאזור בעיקר : לליטא שמחוץההסגר
שבגרמניה.
 המפוזרים ה"אבצאים" את שאפיינה בולטת,תופעה
 השאיפה היתה ההסגר, מחנה של אל-אנושייםבתנאים
 קשר".42 על לשמור לפחות או ביחד "להיותהמתמדת

 בחיי מסוימת הקלה חשו בידם, עלה שזהבמקרים
 והמאמץ ההדדית העזרה לגילויי הודות וגאתהיומיום,

 בעלי היו אלה גורמים המוראל". את "לחזקהקולקטיבי
 כמעט שבמחנות. והלחץ המצוקה בתנאי עליונהחשיבות
 בצורה גם ולו להמשיך, הנטייה והתפתחה הלכהבמקביל
 התרבותית-פוליטית, מהפעילות משהו סמלית, אומזערית

 חודשה יחסית, קצר זמן תוך ואכן, בגטו. בשעתושהתנהלה
 להופיע! המשיך ה'2יצ)ץ" ואפילו אנפין בזעירהפעילות
 אברהם וביניהם - לשעבר ההנהגה מחברי שכמההעובדה
 ביחד להישאר הצליחו - שפיר ושלמה רוזן חייםמלמד,
 של במציאות ברם הפעילות. בחידוש סייעה מה, זמןבמשך

 ביומו, יום מדי כמעט אנשים, נספו שבהמחנה-ההסגר
 למקומות לפתע שנשלחו או ומשונות, שונותבמיתות
 קומץ על הפעילות את להשתית היה אי-אפשר שובאחרים,
 במחנה-ההסגר קמה אפוא, כך, בלבד. א.ב.צ.חברי

 "התאחדות בשם מורחבת ציונית מסגרתדכאו-קאוסרימ
 גם לשעבר, א.ב.צ. חברי מלבד שכללה הלאומי"43הנוער
 שרידים בלטו ביניהם קובנה. מגטו מוכרים ציונייםאישים
 העובדת". ישראל "ארץ של מהמחנה גם אך ציון",מ"ברית
 מהארגון לשעבר חברים החדשה במסגרת נכללו כןכמו
 קיימו אלה שאוולי. שבגטו "מסדה", המחתרתיהציוני
 יחד ומשנקלעו קובנה בגטו עוד א.ב.צ. חברי עם רופףקשר

 שמבחינה לדעת נוכחו בגרמניהלמחנה-ההסגר
 דעות". חילוקי שום ביניהם "איןאידיאולוגית-פוליטית

 הזו הרחבה המסגרת של כינונה תאם א.ב.צ. אנשיבעיני
 שאת ביתר לדבוק המשיכו שבו האיחוד, רעיוןאת

 המסגרת הקמת על ההצהרה בפתח ואכןבמחנה-ההסגר.
 החברה ובקרב הלאומי, הנוער "בקרב המורחבתהארגונית
 הוא חפצנו "כי והכריזה א.ב.צ. מפקדת חזרההלאומית"
 ורק הלאומיים. הכוחות כל וליכוד איחוד לידילהביא
 עדיין שנשאר המעט את להציל נוכל משותפיםבכוחות

לפליטה".44

 היוזמים ראשי על שריחפה המוות, סכנת אףעל
 פעילות מחנה-ההסגר בתוך התנהלהוהמארגנים,
 התבטאה זו פעילות ברור. לאומי גוון בעלתתרבותית
 ציבוריים, פוליטיים, נושאים על הרצאות של בשורהבעיקר

 מצומצם. קהל בפני שנערכו וספרותיים,היסטוריים
 בסוף נערכה זה מסוג הראשונות ההתכנסויות מןאחת
 בהילולא עסוקים היו המחנה שומרי כאשר 1944,דצמבר
 עמד גרינהאוז, שמואל ד"ר המרצה, המולד. חגלרגל
 שנות בחמש ישראל עם של העגום המאזן עלבדבריו

 התנאים למרות התארגנות, ביקש שומעיו מקהלהמלחמה.
 וכן במחנה החיים תנאי עם התמודדותהקשים,

 הגנה."45 או בריחה - המכריע ברגע הצלה"אפשרויות

 קיום המשך על והוחלט ויכוח התקיים ההרצאהאחרי
 בחשאי מתאספים היו והמרצים, המאזינים זה.פורום
 ומחוסרי רעבים תשושים, כשהם מפרך, עבודה יוםאחרי
 מרק של אחת "כף מפריש . היה מהם אחד כלשינה.

 כדי המרצה", בשביל מלאה צלחת שנצטברה עדמצלחתו,
 זו מעין שפעולה ספק אין לפניהם. להרצות בכוחושיהיה
 ההתגוננות רוח את וחיזקה ותקווה "עידודהעניקה,
 .הששית"
 הראשון המפגש העברי". "החוג במחנה קם זה רקעעל

 באדר בי"א למחרת, )23.2.45(. תש"ה באדר בי'התקיים
 מעין תל-חי, יום לציון חשאית אסיפה )התקיימהתש"ה
 הגיעה זילברצווייג חנה הבכא". בעמק הגבורה"חגיגת
 על הרצתה לגבר, מחופשת האסירות ממחנה נפשותבסכנת
  הנוכחים כיבדו מכן לאחר בארץ-ישראל.  היהודיםזכויות
 המסיבה וחבריו. טרומפלדור יוסף זכר אתבקימה
 "התקווה".46 בשירתהסתיימה

 היה אלה כגון באירועים ה"אבצאים" מספר כיאם
 בארגון רבה חשיבות להם נודעה עדיין הרי גדול, לאיחסית
 הנוער ל-"התאחדות שלו השם לשינוי פרט שכןהחדש,

 הרעיוני-פוליטי בתוכן שינוי כמעט חל לאהלאומי",
 את לכוון זה גוף המשיך לכאורה א.ב.צ. שלהמקורי
 ההסגר, מחנה של בתנאים גם יעילה די בצורההעניינים
 והדבר ובמשקלו במעמדו שינוי חל טבעי באופןאולם

 הראשיים המאמרים של בסגנון גם מסוימת במידההתבטא
 בידי חתומים היו שבחלקם המערכת"(, )"בשםב'2וצוץ"
 שפיר. שלמה הוא "עברי", בשםהעורך,

 שהופיעו הראשונים, " 'נרצוץ בגיליונות המשנהכותרת
 ספטמבר 36, מס. בגיליון )החל בגרמניהבמחנות-ההסגר

 ברית ארגון "ביטאון : היתה תש"ה(, השנה ראש ערב1944,
 הקמת לאחר ואילו קופרינג". ההסגר מחנה סניףציון

 תש"ה(, בשבט ט"ו 39, בגיליון )החל החדשההמסגרת
 הנוער התאחדות ל-"ביטאון המשנית הכותרתשונתה
 מהגיליונות אחד בכל קופרימ", במחנה-הסגרהלאומי
 : הסיסמה 'חוצרץ", הראשית לכותרת מתחת הופיעה,הללו

 והמספר העברי התאריך עם ביחד תקוותנו" אבדה לא"עוד
 הופעת מאז החמישית ההופעה שנת צוינה וכןהסידורי
 הופיע העיתון הסובייטי. השלטון בתקופת הראשוןהגיליון
 נייר על ביד, כתובות  באותיות  חודש, מדי קאופריעבמחנה
  המחנה.  ממעירות'שנלקח'
 החולים בית של במחסן העיתון העתקת על עבדהעורך
  נייר  באמצעות העותקים עשרה עד שמונהשבמחנה.
 של המשלוחים באמצעות המחנות לשאר הופצוהעתקה(
 מאתיים עד וחמישים  למאה הגיע הקוראים מספרנעלי-עץ.
 כעשרה.8' היה הקבועים המשתתפים מספראיש"

 תחת במחנה-ההסגר שיצא '2ישץ" של האחרוןהגיליון
 הקרוב לשחרור רמז - החירות" לקראת "היכוןהסיסמה
 מוגברת.'4 לערנותוהתראה



 לא אם היחיד העברי הפרסום זה היה שודוע, כמהעד
 בשטחי ועצמאית רצופה בצורה להופיע שהמשיךהבלעדי,
 השניה. העולם מלחמת בתקופת באירופה הגרמניםהכיבוש

 גרמניה של הניצחת לתבוסה הסימנים התגברותעם דבראחרית
 לגבי ויותר יותר דעתם לתת הארגון פעיליהחלו

 "כי הנכסף, השחרור יום הגיע עם הנדרשותהפעולות
 המחנה משערי אותנו תוביל וקשה ארוכהדרך

 הנחיצות "את להדגיש הרבו לכך אילארץ-ישראל".
 הכוח את לחופשי, צאתנו לפני ההסגר, במחנה עודליצור
 צריכים אנו חירותנו. לזמן הדרוש הקאדר ואתהארגוני
 כי חוץ... כלפי הן פנים, כלפי הן יבואו לימים מוכניםלהיות
 בין לה". מוכנים בלתי הגאולה אותנו תמצא אם לנואוי
 קומוניסטים( : )קהי אנטי-ציונים מאלמנטים חששוהיתר

 לליטא לשוב השרידים את השחרור בעת להסיתהעלולים
 קרה...50 שאכן כפיהסובייטית,

 ימים כמה 1945, מאי של הראשון בשבוע ועוד.זאת
 עם במחלוקת הפעילים עצמם מצאו כבר השחרור,לאחר
 הדגל את להניף מותר "אם בסוגיה האסיריםועד

 הדגלים." יתר כל בצדהתכול-לבן
 )שבועיים 1945 באפריל מ-25 " ה'עוצ7ץ יצא לא-בכדיאכן
 לקהל בקריאה באירופה( השנייה העולם מלחמת תוםלפני

 את הגדיר זה עם ויחד החרות!", לקראת "היכון :קוראיו
 ראשון ודור לשעבוד אחרון "דור ההיסטורי:מעמדם
 מוסרית חייבה זו שהגדרה דפליג מאן ליתלגאולה".
 עיקרי את לאלתר ליישם התנועה שרידי אתועניינית
 לארץ. והעלייה האיחוד רעיון : הרעיוניתמשנתם
 צייניים ארגונים שני בגרמניה הוקמו שכאשר תימהאין
 שארית של האחידה הציונית "ההסתדרות -חדשים
 השתלבו )"נוח'ם"(, מאוחד" חלוצי "נוער ותנועתהפליטה"

 את לרשותם העמידו וגם ומנהיגיה א.ב.צ. חבריבהם
 הקמת עד להתקיים שהמשיך "ניצוץ", הוותיקעיתונם
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הערות
 : ראה הסובייטי השלטון תחת א.ב.צ בכינון קנטורוביץ של חלקועל1.

 16-10. עמ'  1161(, 3עקיב,
 של בפסוק - יהודי נער ביומנו ימים באותם רשם - אז"מכרתי2.

 ן בוקר"' ייתן מי תאמר ובערב ערב, ייתן מי תאמר 'בבוקר :התורה
 אפריל ע"ס,  מורשת בלב", וארץ-ישראל ביד רובה "עם לוין,דב

 87. עמ'2005)
 בידיעת "אש"ל" פעל מחתרתי חשאי ארגון שהיה כ-א.ב.צ.שלא3.

 גניבת מפני בנסו  הציבוריות גינות-הירק על לשמור כדיהשלטונות
ירקות.

 כתב הובא השואה לאחר דפיו. ב-160 נכלל והייחודי הרבהחומר4.
 מינה ה"מעפילים", חברת על-ידי בחירוף-נפש לארץ-ישראלהיד
  11D1DI - .8/1215  בירושלים, זשס  יד בהרכינן מצוי הקובץשפיר.

 1944 בשנת עסק הסובייטית, מהתקופה א.ב.צ. מוותיקי לוי,עזריאל5.
 מבלי מלמד, אברהם עם בצוותא מחבואים בהקמת הארגוןמטעם
 ומך)אל עדות ראה הארגון, כמפקד זמן באותו כיהן שאברהםלדעת
 ,, . 11. עמילני,

 31. הערה להלןראה6.

 התגשמות השורות, חישול שנת הארגון, צמיחת שנת התשגג,יישנת7.
 הארגון הפיכת - בקיצור ן ב.צ. יצירת האבצאית,האידיאולוגיה

 בינתיים שהפך המושב, בתחום המרכזית הלאומית לתנועההאלמוני
 1944. דצמבר 3, )38( מס. ממץ 'יגאלי',למחנה-הסגר",

 ממץ, האחרונות", השנים במשך מעבודתנו כהן,"זכרונותחיים8.
 7. עמי 16.11.1945,נה49,

 4. עמ' שפיר, שלמה של עדותו לפי להלןהנתונים9.
 15. עמי )פרידמח, גולן אסתרעדות10.
 20. עמי )ייברביח, יעקובסוןחיינה11.
 76, עמ'  אלמנך, המר", היום "אחרי12.

 12. עמ'  ירון, מאשה עדות13.

 1944. דצמבר 38, )3( ממץ, מתוך14.

 66. עמי  אלמנך15.

 הזיכרונן. לפי - שפיר של )הציטוט 39, עמ' שפיר, שלמהעדות16.

 ואת בגולה שמצרו היהודיים הערכים את בעיקר שראתה התפיסהזו17.
 מושבם, בתחום היהודים של האינטרסים למעןהמאבק

  129. עמ' תש"ט, ירושלים בחורבנה, היהודית  קובנה גרפונקל,ל.18.
 )קולומבוס(, קריספין הני ו 12 עמ' מלמד, אברהם עדויות:והשווה
 10.עמ'

 משה עדות והשווה: 11ן עמ' rOW "בחינותי'. DY :9'  אלמנךי19.
 6. עמ'וילברשטיין,

 יעקב האגרונום הידוע, הציבור איש השמיע ה"סדר"במהלך20.
 השלילית, עמדתו על עצמית וביקורת נרגש אישי וידויאול!יסקי,

 בארץ אלא ישראל, לעם תקווה שאין והצהיר הציוני, לעניין כהעד
 10. עמ' ~איך,  שפקטור אסתר עדות : ראהישראל.

 לוחמי 1946-1942, קובנה תמרה, של  יומנה מתוך:המובאות21.
 אחד ובמקום 87. עמ' 6:9.1943, 83, עמ' 1.8.1943, תשל"ו,הגטאות
 ועמי", מולדתי לטובת כוחותי בכל להיאבק מטרה "מצאתי :נכתב
 79. עמ' 20.5.1943,שם,

 ודב בראון צבי ראה" הצהוב" הטלאי עם "הסיקריק שלהטקסט22.
 עמ' תשכ"ב, ירושלים, ושם יד הוצאת מחתרת, של  תולדותיהלוין,
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 היהודים שרידי בקרב שהשתמרו שלו מהפזמונים באחדהמדובר23.
 קובנה.מגטו

 26. מס. הערה להלןראה24.

 גם המופנה )שיקמיח, יגאלי חיים א.ב.צ., הנהגת חבר שלבמכתב25.
 ולמנחם לא-יהודים, אצל למחבוא שיצאה עאי", !רוןלמאשה
 של הימצאו מקום על אזכור יש הפרטיזנים, ליערות שיצארובין,

 )יצחק י.ש. אצל במחבוא מונח מהארכיון "חלק לאמו:הארכיון
 בבור נמצא שפירא הד"ר של עזבונו עם יחד - שני ...חלקשפיראז(
 הזה המרתף של היציאה מקום מול העומד תמחסן שלידהאשפה
 זה מלבדו בתוכו. המונח פח בדוד לשם( )בהביטכם שמאלמצד

 צבי : ראה התעודה צילום לכם," הידוע במקום הארכיון אתתמצאו
 72. עמ' תשכייב, ירושלים, מחתרת, של  חמל7)חוה לויןל ודבבראון

 חנה בידי  פח בתיבת  נטמן  א.ב.צ. של  הארכיוני  מהחומרחלק26.
 המוצא נתבקש לחומר, שצורפו בהוראות הגטו. חיסול בזמןטרוצקי
 של מכתבה בתל-אביב. לילינבלוס, ברחוב רוזנבלום, לאדוןלהעבירו
 8.8.1982. לוין דב אל שרה,אחותה,

 רעיון אותו הביע יותר עוד בוטה ובסגנון 15. עמ' בנימיני, שרהעדות27.
 שחברינו לשמור חייבים "היינו : לאמור הדתי מה"אגף" לשעברחבר
 עמ' בן-מנחם, שמואל עדות בגטו". שקיימת הירידה בכל ייטמאולא

 נבק 944-1941נ בשנים הנאצי הביטש תחת ציוח ברית אומןאעצ



 אנשים, כמה של בחשאי להורג הוצאתם לפרשת היתר ביןהכוונה28.
 השלטונות. אצל קורצא אכילת ידי על הגטו שלום את לסכןשעמדו
 לוין, ודב בראון צבי גם: והשווה 17( )עמ' קריספין, הניעדות:

  DY  .237' מחתרת, שלת)ל7)חוה

 גרינברג איקה של האמיצה התנהגותו על ראיה עדי שלתיאור29.
 קובנה", "גטו נייבורגר, הירש : ראה המר וסופו התשיעי"ב"פורט
 183, עמ' גרפונקל, ל. 160-159ן עמ' )1974(  י"ח מורשת,ילקיט
 שנה 40 גרינברג, איקה - לוחם של "לדמותו יצחקי,מיכאל

  235-234. עמ' )1984(  י"ב  משואה,להירצחו",

 אות ב-1958 לה הוענק המלחמה בעת והחשובה הנועזת יזמתהעבור30.
 צבי : ראה קובנה, בגטו שליחותה על פרטים העולם. אומותחסידי
 83-80. עמ' תשכיב,  ירושלים מחתרת, של  חמל7)תוה לוין, ודבבראון

 שם, בהגנהי', ראשון  ,ישעור והשווה:  40 עמי  אלמנך, ההגנה","חוג31.
 75.עמי

 מאשרת אכן לשעבר מועצה חברת 22, עמ' שפיר, שלמהעדות32.
 אמון שום לנו היה לא כי מהפרטיזנים, חששנוש"מאוד

 א.ב.צ. חבר של בעדותו 6, עמ' ירון, מאשה עדותבקומוניסטים."
 "מוטב : האסיפות באחת ששמעתי משפט באזני מצלצל : נאמראחר
 4. עמ' לוין, משה עדות האדום", הדגל תחת להילחם מאשרלמות

 מציינת לשעבר "מעפילים" גדוד חברת ; 18 עמ' לוי, עזריאלעדות33.
 גדולהיי, היתה לא לפרטיזנים להצטרף א.ב.צ. חבריש"התלהבות

 עמ' וולברשטיין, משה עדות : והשווה 3 עמ' אקרליע, שושנהעדות
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 בנאצים ליטא יהודי מלחמת - נפשם על ועומדים  לוחמים לוין,דב34.
 את הכוללת שמית ברשימה : 181 עמ' תשל"ה,  ירושלים1945-1941,

  שמות, 505 כלולים קובנה, בגטו המרי תנועת של המכריערובה
 א' צבי 80. נספו מהם ן ליער הגטו מן חמושים שיצאו 224ביניהם
 עמ' תשכ"ב,  ירושלים מחתרת, של  תולדותיה לוין, ודבבראון

.400-393
 יפה, יעקב ו 10 עמ' לוי, עזריאל ו 5 עמ' גולן, אלימלך : עדויותראה35.

 1.עמ'
 הגטו, חיסול סף על לפחות הימים, ברבות 8. עמ' ירון, מאשהעדות36.

 האחרון ממכתבו בקטע שכן דעתו, את טיקטין חיים כנראהשינה
 שיצא רובין, ולמנחם לא-יהודים, אצל להסתתר כשעמדהאליה,
 ן החיה - באויב נקמה : שלנו "הצוואה : נאמר הפרטיזנים,ליערות
 בארץ גאולה גמורה, הצלה - העברי העם שארית כל עבורעבורכם,
 שהלכת ואתה ההצלה בדרך שהלכת את מנחם, מאשה,האבות.
 האומהן", פליטת אחדות דגל א.ב.צ. דגל את הרימו הנקמהבדרך
 72. עמ' לוין, ודב בראון צבי : המקורי המכתב שלצילום

 63-61. עמ' בראון-לוין, והשווה 37, עמי )לייבנזוח, בנימיני שרהעדות37.

 39. עמ' בנימיני, שרהעדות38.

 שהותקנו למקומות-מסתור ליטא  יהודי  יראו כך -  יימאלי%ס"39.
 שהו בהם המחבואים, זה בשם כונו השואה לפני עודבאדמה.
 המלה  מך  מוצאו זה ששם השערה יש השלטונות. מפניהעבריינים

 הבנייה, של הטכניקה לרבות זה נושא על  פרטים  מלווה. -העברית
 65-64. עמ' ולוין, בראון ן 165-163 עמ' גרפונקל, ל. :ראה

 16-15. עמ' ירון מאשהעדות40.

 11. עמ' וולברשטיין, משה ; 15 עמ' מלמד, אברהםעדויות41.

 : עדויות ביחד", להיות השתדלנו לרכבת אותנו שהכניסו לפני"עוד42.

 עדות משפחה", כמו עצמנו "החזקנו ו 42 עמ' )קסנקביץ'(, תורמרים
 15, עמ' מלמד, אברהם : עדויות גם והשווה 43. עמ' יעקובסון,חיינה
 27. עמ' )רוזנברג(, רוזןחיים

 )28.1.1945(. התש"ה בשבט ט"ו 4, )39( מצוץ, המפקדה""דבר43.

 הגורל "...יד 7. עמ' )20.7.1945( טטץ ו"מסדה", "א.ב.צ." שליטן,לוי44.
 בגיא ושאיפות...כאן אידיאות של המשותפת הדרך את לנוציינה

  היום  לחתום אנו  מוכרחים  להשמרה  מוות בין הקלט שלהצלמוות
 שם, ו"א.ב.צ.", "מידה" של התאחדות על היסטורי,  דוקומנטעל
 27-21. עמ' רוזן, חיים עדות והשווהשם.

 התש"ה. בשבט ט"ו 4, )39( , ממץ המפקדה","דבר45.

 התוכניות על 7. עמ' 31.12.1945, 7, )52( מציץ, המולד", "לילעברי,46.
 50. הערה להלן ראה השחרור( )יום המכריע' "הרגעלגבי

 גרסה לפי 1. עמ' 11.7.1947, 80, )13( ממץ, ללינוטיפ""מהקטוגרף47.
 ב-א.ב.צ., מקודם חברים שהיו למי רק rrylstJvr את נתנואחרת
 15. עמ' רוזנצוויג, זרובבלעדות

  בכינוי  מזתם יפרנקל  שפיר  )זלימר( שלמה - העורך : שמותיהםאלה48.
 )אהרון(, כהן אהרון 10ושח, רוזנברג חיים )כהח, כהן חיים"עברי"(,
 חיים )בן-ישרא", ?דובסקי מנדל )אריה(, גרפונקללייב

 אלמי(, )וו. קלפה דוד )חנה(, זילברצוייג חנה לח"ה,אלכסנדרוביץ
 מהם אחד כל של הספרותי והכינוי )שמגר( גרינהויז שמואלד"ר
 בסוגריים[.מובא

 בכך הנראה, ככל קשורה, ההסגר" מחנה "סניף הפסקה שלהכלחתה49.
 אלה  וכלומר  במזרח הניצולים שחבריהם משוכחים "היושהעורכים
 האדום הצבא על-ידי ובליטא באסטוניה זמן באותו  כברששוחררו
 ע"י המחתרת". עיתון הוצאת בחידוש  -אותם  להקדים היואמורים
 1. עמ' 11.7.1947, 80, )13( מציץ, ללינוטיפ" "מהקטוגרף)עברי(:

 בעת עוד נספו ב"מזרח" חבריהם שרוב העורכים ידעו לאלמעשה,
 מיד ליטא את יצאו הבודדים השרידים מכן, ולאחר הגטוחיסול
 בליטא הוציא מכן לאחר כשנה ארץ-ישראל. לכיוון השחרוראחרי

 "א.ב.צ.", בשם מחתרתי עלון א.ב.צ., של לשעבר חברהסובייטית,

 והעיתון נאסר קצר זמן תוך אולם חברים, עוד באמצעותו לאתרכדי
 1. עמ' יפה, יעקב עדותהוחרם.

 יסודות עם ההסגר במהנה שקוימו הממושכים, המגעיםבמסגרת50.
 השחרור" סף "על 1945 באפריל התקיים הקומוניסטים, כוללשונים
 שבמחנה הנשק מחסן על האחרון ברגע להשתלט האפשרות עלדיון

 28. עמ' שפיר, שלמה עדות ראה מנשקו. האס.אס. משמר אתולפרוק
 החברים את תדהים" "לא השחרור ששעת האפשרות מפניאותרה
 27.2.1945, )5(40, "טץ, ראה  מפרובוקציות",  ל"שמירה הצורךועל

 3.עמ'
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