
 

 קולן המושתק של נשים בשואה  -2פעולה 

 מטרות:

 להכיר בייחודיות שהייתה להתמודדות של נשים בתקופת השואה.    ·

 בכך שהייתה השתקה ומה המנגנון שפעל על הנשים הללו. להכיר    ·

 לתת מקום לדברים להיות משוחחים.    ·

הקדמה: פעולה זו היא פעולה מרוכבת, מכיוון שהיא עוסקת במאפיינים של נשים בתקופה. 
האלימות הפיזית והמינית והמחירים החברתיים שנשים נאלצו לשלם גם לאחר המלחמה קשים 

 ין את החניכות שלנו שמדובר בתוכן לא פשוט כלל.לעיסוק ויש להכ

 מהלך:

לחניכות. את השיר כתבה ויסלבה שימבורסקה והיא  " כל מקרהנתחיל בהשמעה של השיר "   .1
 מתארת את המקריות שבה אדם הצליח להינצל בתקופת השואה.

לאחר השמעת השיר, נקרין את המילים שלו )שווה להקריא אותן יחד בקול, כי יש מעט דברים    .2
 שהוצאו מהטקסט בשיר(.:

 איזו חוויה משתקפת מהשיר?    ·

 דן שליטה בהיקף כזה על החיים של אדם?מה המשמעות של אוב    ·

 האם המקריות הזה מקלה או מקשה על חווית ההישרדות?    ·

אנחנו הולכים להתעסק היום בחוויה שהיה בה הרבה חוסר וודאות, הרבה בלבול והרבה משתנים    .3
 שהשפיעו עליה לאורך כל הדרך. מדובר בחוויה הנשית בשואה.

נשאל: האם בכלל צריך להתמקד בהבדלים בין חוויה נשית וגברית? הרי כולם נשלחו למחנות,    .4
 בכלל להתעסק בחוויה הנשית?להשמדה, כולם איבדו משפחות.... למה 

כדי להתעסק בזה, נתייחס לכמה אספקטים שונים ונבין כיצד הם מייחדים את החוויה של נשים    .5
חשוב: אנחנו לא מנסים לומר שנשים סבלו יותר או פחות, אלא שהחוויה שלהן היא במרחב הזה. 

 כזו בעלת מאפיינים ייחודיים שנכון שניתן להם מקום.

היום בארבעה אספקטים שונים: הריון ואמהות, תפקיד בהתנגדות, תפיסת הגוף ופגיעה נעסוק    .6
 מינית. שלושת הנושאים הראשונים ידונו בקבוצות קטנות והחלק האחרון יהיה בקבוצה הכללית.

נחלק את החניכות לשלוש קבוצות וניתן להם קטעי קריאה קצרים מכתבות שונות שמספרות על    .7
רות. הן יצטרכו לענות על שאלות ביחס לקטעים ולהציג אותן בפני שאר החברות  החוויות המתוא

 בקבוצה.

נחזור לדיון המרכזי ונבקש שיציגו קצת. ננסה לאסוף קצת תשובות לשאלה, מה מייחד נשים    .8
 בתקופה זו לטוב ולרע? )אפשר לכתוב את זה גם על מסמך וורד בשיתוף מסך(

https://www.youtube.com/watch?v=Q062exJVnUI


ם הקשים ביותר לעיסוק, אך חשוב להבין את השפעתו אונס והטרדה נעסוק כעת באחד הדיוני   .9
 מינית של אסירות יהודיות בידי גורמים שונים.

 נראה את הקטע של ד"ר מור פרסיאדו על אונס והטרדה מינית במהלך השואה.   .10

נשים איזו חוויה פרסיאדו מתארת? מה מזעזע בה כל כך? )ניתן לספר לחניכות שאחרי המלחמה    .11
רבות, מקרב עמים שונים נאנסו על ידי חיילים ומקומיים שונים בהיקפים עצומים ושביזוי והשפלת 

נשים שנחשדו ששכבו עם קצינים גרמנים נעשו באופן פומבי במיוחד, כמו גילוח השיער, או חריטת  
 צלב קרס על הלחי או על החזה ממש בכיכר העיר המרכזית(

עדויות שהמילה אונס מוזכרת בהן, בכל השפות. בספרי  276ן בארכיון של יד ושם ישנ   .12
הזיכרונות ישנם עוד מאות סיפורים על אונס. עם זאת, סביר להניח כי מספר המקרים היה 

גדול הרבה יותר. "עדויות למקרים של אונס מופיעות בספרי זיכרונות מוקדמים, שנכתבו 
ם הראשוני, היה להם דחף להוציא . הניצולים סיפרו בעיקר תחת ההל1952־1945בשנים 

את מה שקרה, והם לא לקחו בחשבון את העולם שאחרי השואה. בהמשך רואים כיצד 
העדויות נעלמות. אנשים הפסיקו לדבר על זה", אומרת ההיסטוריונית ד"ר נעמה שי"ק, 
 מנהלת מחלקת פיתוח למידה מקוונת בבית הספר הבינלאומי להוראת השואה ביד ושם.

נושאים הללו לא מדוברים כמעט בכלל עד שנות השמונים והתשעים של המאה העשרים. למה ה   .13
 אין לזה חלק בשיח? מה מפחיד את האנשים? למה זה נתפס כזילות השואה?

סיבה אופציונלית לקשר השתיקה מסביב לנושא, מעבר לבושה הגדולה, ניתן למצוא במאמרה של  
 נגה כהן על נשים יהודיות בשואה.

בגם  תוכלו למצוא אלפי עדויות של נשים, ולמרות זאת, במשפט אייכמן בשנת  "יד ושם"
העדים היו נשים 120מתוך  22, רק 1961 כששאלתי את מיהל גולדמן )גלעד(, ששימש " .

ועוזרו של התובע, גדעון האוזנר, הוא ענה: 'בכלל לא חשבנו על  06כקצין חוקר בלשכה 
״ר שרון גבע, שסיפרהד ,"יד ושם"אמרה בראיון ל ,"'זה מספר  ,"אל האחות הלא ידועה" 
מתוך שש האימהות " ,ממשיכה גבע לתאר ,"למעשה" .את סיפוריהן של נשים בשואה

כלומר, באירוע שיצר את האתוס  ."שהעידו במשפט, רק אחת נשאלה על האימהות שלה
עניין, או הלאומי לשואה, לנשים בכלל לא היה מקום. כנראה שפשוט לא הייתה מודעות ל

 .שהוא לא נתפס כחשוב

  

נראה שגם אצל חלק מהנשים היהודיות בשואה לא הייתה מודעות לחשיבות של מה שעובר 
ההשפלה בגטו, לראות את קרובי  –ביחס למה שקרה, מה שסבלנו וראינו עליהן. "

המשפחה שלנו מתים ונלקחים מאיתנו כמו גם החברים... ואז לראות את הגטו נשרף 
האם התקיפה המינית שעברתי חשובה? היא חשובה  –ואנשים קופצים החוצה ונשרפים 

הוא שזה לא החלק החשוב ביותר רק באותו רגע. זה העבר, נעלם... מה שאני רוצה להגיד 
בחיי. כשהמלחמה נגמרה, הפחד נעלם". כך מתארת פאולין )שם בדוי( את התקופה שבה 
הסתתרה אצל משפחה, שם תקפו אותה מינית. כלומר, גם אצל חלק מהניצולות, החוויות 

 שהן עברו תפסו מקום שולי ביותר ביחס ל"זוועות אמיתיות".

ניסתה לגעת בחוויה של נשים בתוך המצב אליו נקלעו בשואה סיכום: הפעילות שלנו היום  
שחייב הסתגלות מהירה למציאות. ניסינו להראות שיש כמה אספקטים לנשיות שלהן במרחב,  

שלעיתים הן נאלצו להתמודד עם הישרדות, היה לה אלמנטים נוספים שנדרש היה לשים לב  



בדות סממני נשיות, מופקרות אליהם. נשים, שהשליטה בחייהן נלקחה מהן לחלטין, מא
לחסדיהם של גברים אלימים וצריכות בתוך כך לקיים את הישרדותן של עצמן ולעתים של מישהי 

אחרת בנוסף להן. עלינו לתת מקום לסיפורים הללו, עלינו להאיר באור חזק את הנקודה הזו ולתת 
תמודד איתו ועם מקום לסבל של קורבנות שאין להן דיון קיים בשאלות השואה ולאפשר לה 

 ההשלכות שלו בהקדם.

  

 כל מקרה/ ויסלבה שימבורסקה

 

 

 בגלל, מאחר ש, ובכל זאת, אף על פי

 מה היה אילו יד, רגל, 

 בפסע, כחוט השערה

 ירוף המקרים.מצ
 

 ובכן הינך? הישר מהרגע הפעור עדין?

 ברשת היתה עין אחת, ואתה דרכה?

 איני חדלה להשתאות, מלאה בשתיקה.

 שמע באיזו מהירות הולם לי ליבך.

  
 

 

 

  

  

  

 

 

 יכול היה לקרות,

 חייב היה לקרות,

 קרה מוקדם יותר, מאוחר יותר,

 קרוב יותר, רחוק יותר,

 קרה לא לך.
 

 ניצלת, כי היית ראשון.

 ניצלת, כי היית אחרון,

 כי לבד, כי אנשים,

 כי לשמאל, כי לימין,

 כי ירד גשם, כי נפל צל,

 כי שרר מזג אוויר שימשי.
 

 מזל שהיה שם יער,

 מזל שלא היו עצים.

 מזל שמסילה, וו, קורה, בלם,

 מסגרת, סיבוב, מילימטר, שניה.

 מזל שתער צף על המים.
 



 

 נשים בהתנגדות ובלחימה

לנשים באופן עקרוני יש יתרון פיזי על גברים במקרה הזה כי לא רואים שהן יהודיות,  "
גבר הוא נימול. אם תפסו גבר ורצו לדעת אם הוא יהודי היו אומרים לו 'תוריד 

מכנסיים'. כתוצאה מכך, נשים שימשו כקשריות במחתרת. אבל זה לא רק בגלל זה,  
די מרד גטו ורשה. היה ההיסטוריון הראשי )ניצול שואה וממור ישראל גוטמןפרופסור 

לאומי לחקר השואה( הסביר לי שגבר בגיל מסוים, גיל - של יד שם, וראש המכון הבין
צבא פולני, אם היה מסתובב בחוץ ולא היה בחווה זה היה מאוד חשוד. ולכן העדיפו 
לשלוח נשים שישמשו כקשריות. הן היו למשל יכולות להתחפש לאשת כפר שבאה 

ור ביצים. אבל למרות זאת, גם לנשים שהתחזו ללא יהודיות הייתה בעיה. באחת  למכ
והתחזתה לנערת מטבח פולניה.  20העדויות מספרת אישה על כך שהייתה בת 

באחת הפעמים היא חתכה גזר והבנות האחרות, הפולניות, הסתכלו על האופן בו 
. יהודים הרי היו אוכלים היא חתכה אותו ואמרו 'תראו אותה היא חותכת כמו יהודיה'

צימס, ונשים יהודיות היו רגילות לחתוך את הגזר לחתיכות דקות. הפולניות היו 
חתיכות גדולות. וזה היה הסוף   3 -הן היו חותכות אותו רק ל–רגילות לחתוך גזר למרק 

שלה, היא למדה מהר מאוד שאפילו בדבר כמו לחתוך גזר אפשר לתפוס אותך ואת 
 ". ומנות גדולה כדי להסתיר את הזהות שלך ולשרודצריכה לפתח מי

יש דוגמאות של נשים שהקימו בתי ספר בשביל בנות בסתר בגטאות, היו גם גברים  
שעשו את זה אבל עבור הגיל הרך אלה היו בעיקר נשים. הייתה פעולה מאוד הרואית 

, אספו של נשים באושוויץ, כמה נשים שעבדו במחנה אושוויץ יום יום עם חומר נפץ
באומץ רב אבק שריפה ופוצצו באמצעותו קרמטוריום. בפיצוץ נהרגו אז ארבעה אנשי  

אס. הנאצים תפסו אותן, עינו ורצחו אותן. כשאת קוראת עליהן את מבינה כמה -אס
, בנות צעירות שידעו שאם 18, שנייה בת 16הן היו אמיצות. אחת מהן הייתה בת 
 ות. כאמור, כל יהודי אשר שרד הוא גיבור". ייתפסו זה הסוף שלהן. הן היו גיבור

 מה היתרון הברור של נשים במצב של לחימה?    -

 מהם הסיכונים שנערה או אישה מתמודדת איתם במצבים אלו?    -

 באילו עוד דרכים נשיותם יכלה לסייע בלחימה?    -

  

  

 

 

 

  



 הריון ואימהות

אנחנו לא מנסים להגיד שנשים או גברים שרדו טוב יותר או שהיה להם טוב יותר, "
מגיעה  25אבל במקרים מסוימים לאימהות היה פחות סיכוי. כשאישה חזקה בת 

לסלקציה ומחזיקה תינוק זה אומר שהיא הולכת למוות, גבר באותו גיל לא. אישה 
לי שפחות נשים בגילאים האלו נראה   בהריון גם כן באופן אוטומטי נשלחת למוות.

, לפני 15-19שרדו במחנות מהסיבות שהזכרתי. אם מדברים על טווח הגילאים שבין 
שנשים התחתנו וילדו, אז היחס של אנשים ששרדו הוא די שווה בין בנים ובנות, אבל 
אישה שהגיעה למחנה עם תינוק אז כנראה שזה היה הסוף עבורה. אישה שמחזיקה  

חברתית. יש גם מקרים של נשים שוויתרו על הילדים כי הבינו שהילד ילד זו התניה 
שלהם לא ישרוד וכדי להציל את חייהן הן צריכות לוותר עליו. כמובן שאסור לנו 

 לשפוט אותן. אנחנו לא יכולים לשפוט אף אדם שהיה שם". 

לדבריה, נשים יהודיות בשואה נאלצו להתמודד באופן שונה עם השינויים "
. הבריחה של גברים רבים מפולין לברית המועצות ,אילצה את הנשים שהתרחשו

לקחת על עצמן תפקידים של מפרנסות במקום הגברים, והמחסור במזון אילץ אותן 
למצוא פתרונות כדי להמשיך ולדאוג לבני משפחתן, כחלק מתפקידן המסורתי. נשים  

ים נאלצו להתמודד עם רבות, לדוגמה, חסכו מעצמן אוכל כדי לתת לילדים שלהן; ונש
מקרי אונס והתעללות מינית, הן מצד הגרמנים, הן מצד עוזריהם כמו האוקראינים, 

 " .והן מצד יהודים בתמורה להגנה ומזון

"לעתים נשים שרדו עם בנותיהן הצעירות ומסירות הנפש )של האם לבת או של הבת  
ע ולנחמה. אם אישה לאם או מסירות הדדית של השתיים זו לזו( הייתה להן לכוח מני

הגיעה למחנות אלה לבדה, לאחר שאיבדה את כל משפחתה, היא ניסתה לשרוד 
באמצעות בניית קשר אנושי עם נשים אחרות, קשר המכונה "משפחות חלופיות", 
לא משנה מאיזה אזור באירופה היו הנשים, לאילו מחנות הועברו ומתי, נשים יצרו 

ת לשנייה "אחות מחנה" או "אם מחנה".  קבוצות שיתופיות. היו אף שקראו אח 
( מרחיבה על כך במחקרה על 'משפחות המחנה'  Buber-Agassiיהודית בובר אגסי ) 

 במחנה הריכוז רוונסבריק ואומרת את הדברים הבאים:

חיוניותו של הארגון החברתי ב'קבוצות קטנות', או ב'משפחות המחנה', בקרב 
פעה הקשורה לאופי החיברות  האסירות היהודיות ברוונסבריק הייתה תו

)סוציאליזציה( של נערות במשפחות יהודיות, מסורתיות ומתבוללות. הן חונכו  
להפנמת אחריות, תמיכה ודאגה לזולת, בעיקר לבני משפחה חלשים יותר, שכללו  

 מחויבות גם ביחס לאלה שאותם הם לא חיבבו במיוחד..." 

 איך היריון ואמהות השפיעו על נשים במהלך השואה?       -

 מה היו הסכנות שנשים מתמודדות איתן בהקשר הזה?       -

 מדוע נשים יוצרות משפחות חלופיות? האם זה מנגנון התמודדות?        -



   תפיסת הגוף.

"הנשים האלה לא נולדו לתוך השואה, היו להם חיים לפני, והן באו מחברה שהיו לה 
ם. אנחנו רוצים לדעת מה הן למדו, מה הן עשו, איך הן התנהגו. כל הדברים כללי

האלה עיצבו את אותן נשים כפי שהן היו, ולכן, מאחר והעולם היה מאוד מגדרי והיו 
הבדלים בין החינוך של נשים וגברים, התנהגות, ההתניות והתגובות היו שונות.  

אש זה היה שונה לגמרי מאשר כשנשים לדוגמה הגיעו למחנה וגילחו להן את הר 
כשגילחו לגברים את הראש. עבור אישה השיער הוא חלק מהזהות, היו נשים שנהגו 

ללכת עם כיסוי ראש וכשכפו עליהן להוריד את הכיסוי וראו להן את השיער, זה גם 
היה מאוד משמעותי עבורן. גם כשמפשיטים גבר ואישה התחושות הן שונות לגמרי, 

את התגובות, זה ממד פיזי. כשגברים הופשטו על ידי גברים אחרים אי אפשר להשוות 
 ".ליד גברים ועל ידי גבריםזה היה שונה מאשר נשים שנאלצו להתפשט 

"לרוב הנשים נדפק המחזור, זו הייתה פונקציה של הרעב והתנאים שם. יש כאלו 
בסופו שאומרים שהנאצים שמו 'ברום' בתוך האוכל אבל לא ידוע אם אכן זה קרה. 

שנים של רעב השפיעו על הפריון. לגבי 'תופעות נשיות', אחת הנשים   של דבר
, היא הייתה נראית גדולה 9שראיינתי סיפרה שהיא הגיעה למחנה כשהייתה בת 

מגילה ולכן נתנו לה לחיות. היא לא ידעה כלום על עובדות החיים, באותה תקופה  
אישה סיפרה שהיא זוכרת נשים . אותה 12-13הסבירו עליהן לבנות רק בגילאי 

שעמדו במסדר ונזל להם דם והיא לא הבינה מה זה. היא שאלה את אחותה, שהייתה 
איתה במחנה, ורק אז גילתה בפעם הראשונה מה זה בכלל מחזור. בגדול, נשים 

שקיבלו מחזור היו צריכות לחפש כל מיני פתרונות, לא סיפקו להן שם בדיוק פדים, אז 
משהו, לא משנה מה, לדחוף, לשים שם, אבל לפעמים אין. לכן  את מנסה לחפש 

 כשרוב הנשים שם ראו שהן לא מקבלות הוקל להן". 

"כאמור, כל האסירים היהודים היו במסע אל המוות, אך מסען של הנשים התאפיין 
במיומנותן בטיפול במזון ובנושא ההגיינה. כמו כן הן שמרו יותר על מראן החיצוני 

שמות אבקה מהלבנים  –נורא, ולקראת סלקציות היו "מתאפרות" למרות המצב ה 
האדומות על הלחיים. נושאים נשיים אינטימיים כמו המחזור החודשי או דלקות שתן  

איומות כתוצאה מהקור והזיהומים היו להן למקור של כאב והשפלה. לרוב הנשים 
פייה של אישה נעלם המחזור אחרי תקופה קצרה, כתגובה של הגוף למצב הפיזי. יו

 היה לעתים אמצעי הצלה, אך בדרך כלל היא שילמה על כך מחיר כבד." 

  

 כיצד השינויים הגופניים משפיעים על הנשים?    -

 איזה סממנים מרכזיים נשים מאבדות?    -

 מה ייחודי באובדן הזה?    -

 כיצד לדעתכן הן מתמודדות עם האובדן הזה?    -



 


