
  בס"ד

  שואה ותקומה

 ה נעמי מורגנשטרן המתאר בקטעים מתוך הספר: "רציתי לעוף כמו פרפר" שכתלפנינו 

 השואה, במהלך המלחמה ואחריה. -חיים של הילדה חנה לפני מלחמת העולם השניה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הורי ואני גרנו בבית ברחוב הראשי. מול הרבה שנים חיו היהודים בעירה בפולין, בשכנות לתושבים הפולנים. 

חבריי הטובים היו ביתנו גרה משפחה יהודיה, סבתא והדודות שלי גרו בשכונה שתושביה היו יהודים.

ה, שכניי הפולנים. אהבתי לשחק איתם במחבואים ולהתחבא בין ענפי העצים שבבוסתן  מארישה, יאֶנק וּבאשָׁ

 מאחורי ביתנו. 

בקצה העיירה שלנו זרם נהר. בחורף, כשמי הנהר קפאו, החלקנו על פני הקרח ובאביב, כשהקרח הפשיר, 

 ים אחריהן לאורך הגדה, עד שנעלמו מעינינו.היינו משיטים בנהר סירות עשויות נייר ורצ

 . הייתי ילדה עליזה וחייכנית, בעלת שיער מתולתלכל תושבי העיירה אהבו אותי

 ולחיים סמוקות, כי כל מי שפגש בי היה צובט בלחיי... 

 ידעתי לשיר ולדקלם המון שירים בפולנית; וכשהייתי מבקרת עם הוריי אצל

 מבקשת ממני שאשיר או אדקלם בפני כולם.  קרובי משפחה או ידידים היתה 

 לא תמיד הסכמתי לעשות זאת, הרבה פעמים העדפתי להמשיך לשחק עם הילדים. 

 הנפלאה אבדה... י השתנו.  מלחמה קשה פרצה וילדואת כל השירים והדקלומים שכחתי לאחר שחי

 

 הלימודים.מלאו לי שש שנים.  בעיירה שלנו שלטו הגרמנים.  הגיע יום פתיחת שנת 

עם מארישה, חברתי הפולניה, הציעה שאבוא איתה לבית הספר שבעיירה.   בבוקר נפגשנו והלכנו לבית הספר 

עוד רבים מילדי העיירה. הגענו לשער בית הספר. בשער עמד שוער בית הספר. הכרתי אותו; הוא גר קרוב 

 לביתנו.  השוער ברך כל תלמיד ב"בוקר טוב" וב"הצלחה בלימודים".

 מארישה נכנסה בשער, ואחריה אני.  

 "בוקר טוב" ברכתי את השוער.-

 "לאן את הולכת?" שאל.-

 "לבית הספר, לכתה הראשונה" עניתי בגאוה כשאני פוסעת קדימה.-

 האיש עמד בדרכי.

 "את לא יכולה!" אמר בתוקף. -

 "אבל אני בת שש..." -

 ספר הזה אין מקום ליהודים!"אמר, "ליהודים אין זכות ללמוד. בבית ה "את יהודיה!"-

הסתכלתי סביב. מארישה והילדים עמדו והקשיבו. נשמע צלצול פעמון בית הספר. הילדים ומארישה רצו 

. ראיתי את מארישה מתרחקת, לכיתות. פניתי לאחור ויצאתי.  עמדתי ברחוב, כשאני אוחזת בגדר בית הספר

 עד שנכנסה לבניין בית הספר.

 וזה לא מקומי. לא בכיתי! אני יהודיה

 בלעדיי... –עמדתי שם עד שהחצר היתה ריקה מתלמידים. שנת הלימודים החלה 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. בקומה 64הגעתי עם אמא לעיר ורשה. איש לא זיהה שאנחנו יהודיות.  פנינו לרחוב זלזנה, לבית מספר 

לקֹובָׁה, שכנתנו בעי. גברת השישית גרה משפחת סקוברונק משפחת ירה. סקוברונק היתה אחות של מֹושַׁ

 הסכימה שנגור בביתה.  סקוברונק

סקוברונק, שהיה חשמלאי, אמא  סקוברונק, שמכרה סבון בשוק, והבנות חנקה ובאשה שלמדו גרנו עם אבא 

 בבית הספר.

 שנתיים גרנו איתם.

 שנתיים לא יצאנו מפתח הבית.

 שנתיים לא הלכנו בדירה.

 שנתיים לא התקרבנו לחלון. תמיד זחלתי מתחתיו.

 נתיים לא הביאו חנקה ובאשה חברות הביתה.ש

 אסור היה לספר לאיש שאנחנו בדירה, זה היה סוד החיים.

 

 

יום אחד חיפשו הגרמנים בבניין. הם הגיעו עד הקומה הרביעית. אמא אחזה בידי בכונה לרדת לקומה 

נו לעלות אל גגון עצרה בעדנו. היא לקחה סולם גדול, והורתה ל סקוברונק חנקההחמישית כמו שהבטחנו. 

 הבית. ישבנו שם.  לאחר שעה, קראה לנו חנקה לרדת.

 כשחזרנו לדירה היא סיפרה לנו שהגרמנים הגיעו עד הקומה החמישית וירדו.

ואני פרצנו בשירה בריקוד סוער. זה היה ריקוד של שחרור, של שמחה, ריקוד של התגברות על  חנקהאמא, 

 כוחות הרשע.

 

הרכבת עלה שכן פולני מהעירה. חשבתי שהוא ישמח לקראתנו. אך הוא העיף בנו מבט על הגענו לעיירה... 

עברנו ליד הבית שלנו, הבטתי דרך החלון, הכל הלכנו לבית מארישה חברתי. והמשיך פנימה בלי לומר מילה.

 נשארתי אצלה כשאמאנשאר אותו דבר, אבל זה לא היה ביתנו עוד, משפחה פולנית לקחה אותו לעצמה... 

הלכה לבית האשה השכנה לשאול לשלומו של אבא. מארישה כבר לא היתה חברתי. יותר מדי דברים קרו 

 והשתנו מאז שהיינו משחקות במחבואים מאחורי הבית שלנו...

 אמא חזרה מהשכנה ולא אמרה דבר. לא שאלתי. נשארנו לבד, רק אמא ואני...

 עוד ילד, ושלושים וחמישה מבוגרים.מכל תושבי העיירה היהודיים נותרנו בחיים רק אני ו

 למחרת עזבנו את העיירה לתמיד!

 

 כשהאוניה "עצמאות" שהפלגנו בה, התקרבה לנמל חיפה, ראיתי את הרי הכרמל וידעתי שהגעתי הביתה.

 יהודיה גאה, חיה בארץ ישראל, במקום שיש לו עתיד –עמדתי על הסיפון ואמרתי לעצמי: "אני חנה 

 "עם ישראל חי!"

 



 .י המלחמה למצב אחרי המלחמהבין המצב לפנ . נשווה1

 אחרי המלחמה לפני המלחמה 

   מספר משפחות יהודיות

   חברים של חנה

   יחס התושבים ליהודים

תחושות ומחשבות של חנה על 

 החיים בעיירה

  

 

  תחילת המלחמה:. 2

 __________________________________________________מה קורה לחנה כשהיא מגיעה לבית הספר? א'. 

 ____________מה אומר לה השומר. ___________________________________________ ב'. העתיקו

                                             _______________________________________________________ 

 ________________________מדוע מתייחס אליה השומר כך? _______________________________

                                            _______________________________________________________ 

 ___________מהסיפור. ___________________________________ ג'. כיצד מתנהגת מארישה? הוכיחו

    ___________________________________________________________________________ 

 __________ד'. מה דעתך על התנהגותה של מארישה? _____________________________________

   ___________________________________________________________________________ 

 __________________________ה'. כיצד מגיבה חנה? מה דעתך עליה? ________________________

   ___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 .סקוברונקבמחבוא בבית משפחת  .3

 הם משפחה גויה שהחביאה את אמא וחנה. תארי את בני  סקוברונק א'. בני משפחת

                                         המשפחה.    

 ______________________________ -____________, אמא  -אבא    

 

 _____________________________________ -הבנות, חנקה ובאשה    

 ב'. מה היו המגבלות של אמא וחנה בבית המשפחה? 

    1__________________________________________________________ . 

    2_________ ._________________________________________________ 

    3__________________________________________________________ . 

 נסו לשער מדוע? __________________________________________________

                        __________________________________________________ 

 סקוברונק?ג'. מה היו המגבלות של משפחת 

     1_________________________________________________________ . 

     2_________________________________________________________ . 

 ___________________________________ סקוברונק?ד'. מה דעתך על המעשה של משפחת 

   ____________________________________________________________________ 

 הנס. 4

 ?סקוברונקא'. מה קרה באחד מהימים בהם התחבאו אמא וחנה אצל משפחת 

    ___________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 _______, מה הרגישה חנה כששמעה את קול הצעדים במדרגות? __________________ב'. כתבו

    ___________________________________________________________________ 

 מה קרה לאחר שהגרמנים ירדו. __________________________________ ג'. העתיקו

                                                           __________________________________ 

                                                           __________________________________ 

 ______? _____________________________סקוברונקד'. מה דעתך על התנהגותה של חנקה 

   ____________________________________________________________________ 

 את התנהגותה של חנקה להתנהגותה של מארישה. מי מהן גילתה חברות טובה, נמקי. ה'. השוו

   ___________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________ 



 אחרי המלחמה. 5

 _______א'. להיכן חזרו תחילה אמא וחנה? _________________________________________

 _______ב'. מדוע לא נשארו שם? _______________________________________________

 ___________________________________לאן פנו אמא וחנה אחר כך?  ______________ג'. 

 _______ד'. מה חשבה חנה כשראתה את ערי הכרמל? _________________________________

    _____________________________________________________________________ 

 ציור המתאר את הרגשתה של חנה כשהגיעה לארץ ישראל: ה'. ציירו

 

 

 

 

 

בהתאם לחוק הישראלי ניתן התואר: "חסיד 

למי שאינו יהודי ופעל להצלת אומות העולם" 

 יהודים בתקופת השואה תוך סיכון חייו.

הביטוי הוא כי האדם שלו הרעיון בבסיסו של 

ניתן התואר זכאי  להיקרא "חסיד" במשמעות 

הנהוגה ביהדות זאת על אף העובדה כי הוא 

מדליה שעשויה מכסף שהוטבעה ע"י "יד  נמנה עם אומות העולם, כלומר אינו יהודי.

 ושם" ומוענקת לחסידי אומות העולם.

בני הזוג סקוברונק הוכרו כ"חסדי אומות העולם", קיבלו תעודה ומדליה, ועל שמם ניטע עץ 

 בשדרת חסידי אומות העולם ב"יד ושם" בירושלים.


