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  2020ערב יום השואה תש"פ אפריל 

  

בעקבות המציאות המשונה שאנו חווים בתקופה  

  האחרונה, 

אנו נאלצים להתאים את עצמנו ברבדים שונים וכך גם  

בטקס ערב יום השואה שלא התקיים השנה במתכונתו  

  הקבועה, 

  

ול המציאות ואנו ר מ עאלו ימים שהיחד שלנו מתער

  נדרשים לאתגר לזכור ולא לשכוח 

  ביחד ולחוד. 

  

  תודה למיכל אוריון ולאורי גלילי 

  

  ועדת תרבות 
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  היום נדבר על אהבה. ו

מאיים קטנים של  ,נזכור הערב ונשאב כוח

  אהבה וחמלה בים גדול של שנאה. 

אורות זעירים מנצנצים בחושך העמוק 

  והסמיך ההוא.

לאמיצים שהעזו לאהוב רגע לפני הערב נצדיע 

  אקציה או רגע אחריה,  

במחנות, בדרך לתאי שהעזו לדבר על אהבה 

  המוות, הגזים או בצעדות 

  בקור וברעב. שהעזו לשיר על אהבה 

ששמרו על צלם אנוש ועל רוח האדם ובכך 

  ניצחו. 

  לכן, 

 דווקא היום נדבר על אהבה.
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  אלי קולקא נולדה בצ'כיה. 

היא התחתנה עם אריך שון קולקא אשר נעצר על ידי 

  . 1939 –הגסטפו ב 

  נשלחו אלי ובנה הקטן אוטו לאושוויץ.  1943 –ב 

קולקא האמיצה מכתב  להבריח אלי , הצליחה1944וני יב

  לבעלה.

  

  יקירי, 

בלילה האחרון של חיי אני נפרדת ממך. ימי אושרנו היו  

קצרים אך יפים. בשעה זו אני מעלה את זיכרונות אהבתנו  

מראשיתה היפה ועד לקיצה האכזרי. אתה היית האושר של 

  חיי וברצון הייתי מקריבה אותם למען הצלתך.  

מסירותך, על אהבתך ועל  כל ליבי על אני מודה ב לך יקירי

  האושר שנתת לי. 

  השאר כפי שהינך כיום. גיבור העשוי ללא חת ובלתי נכנע. 

  אהגה בך ואתפלל להצלתך עד לנשימתי האחרונה. 

  ברכתי האחרונה שלוחה לכל חבריך. 

  היה שלום אהוב נפשי. 

  לאחרונה נושקים לך אלי ואוטו הקטן שלך. 

  שלום.
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לקא במחנה שטוטהוף. נרצחה אלי קו 1945בינואר  29 -ב

בעלה ובנה שרדו ואימצו את שם משפחתה על מנת 

  להנציח את שמה.

  

מתוך יומן שכתבה תמר הרמן, אז סוזנה טאוס, בגטו 

  לחברה פאבל. 1944טרזין בספטמבר 

  

היום אחר הצהרים נסעת. רצתי כדי לראות אותך עולה 

 קרקע קומת ה ןל חלולרכבת. עמדתי על אחד הסורגים ש

וחיפשתי אותך, בטוחה שתעבור לידי. רוצה לצאת אליך 

  ולשבור את הסורגים.

  אני רואה אותך עולה לקרון. איך שאתה מחזיק מעמד!

קומתך תמירה, למרות התרמיל הכבד שעל גבך, ואתה 

  מחייך אלי. אני שוב בוכה. כעת נועלים את הקרונות. 

אבל  לה כבר ראיתי!אני עומדת ומהרהרת כמה קרונות כא

ום בהמות יש בהם בני אדם. בני אדם רבים. אולי הפעם במק

מעל לחמישים. אתה מחייך אלי שוב. אסור לי להיות עצובה  

ולהקשות עליך. הרכבת החלה לנוע. רציתי לצעוק. לעצור  

  אותה בידי. 

אני מביטה אליך בפעם האחרונה. אתה מחייך ונעלם. גם לך 

  הולך.ה, אבל זה לא עצוב אתה לא רוצה שאבכ
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  קריסיה יקרה,  

  את מכתבך ששלחת יחד עם סבינה, קיבלתי. 

כל המכתבים והברכות שימחו אותי מאד. אני מבקש ממך 

  כתבי לי בפרוטרוט איך את חיה.

קריסינקו, אם עליך להחסיר מעצמך משהו, אל תעשי זאת. 

  ש טוב. יבכל אופן כתבי לי איך את נראית. אני בריא ומרג

יך מאד. אני חושב שנתראה בקרוב.  אל ה, אני מתגעגעקריסי

  אל תצחקי.

  אני מנשק אותך חזק,

  סאלק.

  

  קריסיה וסאלק קוצ'ינסקי נישאו בגטו סוסנוביץ. 

עם חיסול הגטו שולחו הצעירים למחנה אנברג, שם עבדו 

בהכנת ציוד לצבא. הנשים הכינו מרקים משאריות שנזרקו 

ים, והתחלקו בו עם  מהמטבח ומאוכל שגנבו מהגרמנ 

הברחתו דרך הגדר בלילה. לקריסיה  הגברים באמצעות

היה מעיל גדול ובתוכו הסתירה את המרק. לאחר כשנה 

הועבר סאלק למחנה אחר והזוג התכתב באמצעות 

מכתבים שהעבירה עובדת מטבח גרמניה שהם שיחדו.  

  בהמשך הועברה גם קריסיה למחנה אחר והקשר נותק.

  .המוות לבוכנוואלד סאלק נפטר בצעדת
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  קריסיה ניצלה. 

  . נישאה בשנית ועלתה ארצה 1946 –ב 

  

  משה בונה ביילה היקר, 

הלוואי שתהיו כולכם בקו הבריאות ואנו נתפלל עבורכם (עם 

  אלוהים בעולם הבא). 

  ם לו.להאיש שישלח לך מכתב זה, צריך לש

שלנו  היארצייטאנחנו צמים כבר יומיים ועכשיו נלך לטבח. 

  עשרים ותשעה באוגוסט. תזכור את התאריך.   היהי

אבא לא בבית, ומי יודע, כבר הרבה זמן שהלך. אנחנו  

יקרים, ומחכים. העומדים לבושים, כולנו, יחד עם ילדיי 

  עכשיו כולנו בבית המדרש. 

שבעננו כבר את החיים האלה ופעמים רבות ביקשנו שיבוא  

לירות בנו  די המוות. בראש חודש אב העמידו אותנו בשורה כ 

  אבל אירע נס. היום יהיה הנס אם ירחם עלינו השם.

משה הם רוצים לפגוע בילדיך הקטנים, זה מה שהם רוצים.  

 אז שלום ותהיה חזק. אנחנו היהודים מקריבים את עצמנו

  כדי שתינצל. 

  ציפורה. 

  

ערב חיסול יהודי העיירה מולייאט שבליטא כתבה ציפורה 

ם אפריקה. קרוב לוודאי דרומכתב פרידה ביידיש לבעלה ב
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שהמכתב נזרק החוצה מן הבניין שבו רוכזו היהודים לפני 

האקציה. אשה ליטאית מצאה את המכתב ושמרה עליו עד 

שנתאפשר למסור אותו לקרוב משפחתה של ציפורה 

  עשרים שנה מאוחר יותר.

  . תאריך ומקום הירצחה אינם ידועים. נספתהציפורה 

  

  יהי זכרך אהבה 

  

  ה עליזהי היפאהובת

  מה לך נושקת דממה,

  חמדת ליבי מדוע 

  בת שחוקך עגומה 

  

  נכון חלפו שנים  

  נכון יחדיו זקנו 

  יפייך כמו במראה 

  נשקף בילדים שלנו. 

  

  

  

  

  

  

  יפתי התמה עליזה,

  למרות מנת כאביך,

  גם ברגע מותך 

  חיוך נסוך על פניך. 

  

  שבעה מלאכים לבנים

  שלוחים אליך זכים

מלווים מרכבת שלווה, 

  דרך אפלולי, אור ח

  יפה את עליזה שלי, 

  יהי זכרך אהבה. 
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אהבתם של עליזה ועובדיה ברוך פרחה בצל צריף 

הניסויים הרפואיים של ד"ר מנגלה. שני הצעירים בני 

סלוניקי נכלאו באושוויץ. דרכיהם נפרדו והם נפגשו שוב  

לאחר המלחמה בסלוניקי אליה שבו לחפש קרובים 

  שניצלו.

 –נישואין והיא הסכימה בשני תנאים  ע לעליזהעובדיה הצי

שיירשם בכתובה כי היא אינה יכולה ללדת, ושיעלו לארץ 

   ישראל.

 עליזה ועובדיה עלו לארץ והקימו משפחה. הם ניצחו. 


