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מכתב איומים ברצח
אליו צורף כדור רובה
נשלח למשפחת בנט

כדי להציג
הישג ,לפוטין
אין חלופה
מלבד הסלמה
אלון פנקס
נובורוֹסיה — מושג ההיסטורי־
גיאוגרפי שהוא כנראה היעד הצ־
באי־מדיני של פוטין .אוקראינה
היא רק ההתחלה ,אמר בשבוע
שעבר הגנרל הרוסי רוסטאם מינ־
קאייב .מטרתה של רוסיה ,הסביר,
היא להגיע לשליטה מלאה באזור
הדונבאס במזרח אוקראינה ומשם
— לדרום אוקראינה .זה יאפשר
"לנתק את הגישה של אוקראינה
לים השחור ולתת לנו נקודת גישה
לטרנסיטריה״ אמר מינקאייב .כך,
ללא תעמולה עמוסת שקרים והמ־
צאות על "נאצים באוקראינה" ,קם
לו גנרל רוסי אחד ואמר כפי הנ־
ראה את האמת .זו המטרה ,ולש־
מה נדרשת מתקפה שמשמעה הס־
למה משמעותית.

לפי מקורות המעורים בחקירה ,מכתב בו נאמר ״נגיע אליכם"
נשלח למקום העבודה הקודם של רעיית רה״מ וכוון גם לבנו
יהושע (ג'וש) בריינר,
יניב קובוביץ ,יהונתן ליס
ונטעאל בנדל
שב"כ והמשטרה חוקרים
מכתב איומים ברצח כלפי ראש
הממשלה נפתלי בנט ובני מש־
פחתו ,שצורף אליו כדור רובה.
מקורות המעורים בחקירה אמרו
כי המכתב נשלח ביום שני ,וכלל
איומים על ראש הממשלה ,על
רעייתו גילת ועל בנם הבכור
יוני .טרם נעצר חשוד במעשה,
וצו איסור פרסום הוטל על פר־
טי החקירה ,שמנוהלת בהובלת
השב"כ יחד עם מפלג הפשיעה

הביטחונית במשטרה.
המקורות אמרו כי במכתב,
שנשלח למקום העבודה הקודם
של גילת בנט ,נכתב "נגיע
אליכם" ,וכי גורמי החקירה
מייחסים לו חשיבות גדולה
יותר מאיומים אחרים בשל
צירוף הכדור.
לאחר הפרסום הודיע משרד
רה"מ כי האבטחה סביב בני
משפחת בנט תוגברה ,בעוד
שהאבטחה על ראש הממשלה
עצמו נמצאת ממילא ברמה
הגבוהה ביותר.
ראש הממשלה התייחס
למקרה בחשבון הטוויטר שלו
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וכתב" :סכסוך פוליטי ,לא משנה
כמה הוא עמוק ,לא צריך להגיע
לאלימות ,לבריונות ולאיומי
מוות .אני ראש ממשלה ואיש
פוליטי ,אבל אני גם בעל ואבא
וחובתי היא גם לשמור על אש־
תי ועל ילדיי .עלינו להנמיך את
הלהבות של השיח הפוליטי".
שרת הפנים איילת שקד,
חברת מפלגתו של בנט ,מסרה
כי "האיום מזעזע את אמות הס־
פים" .שר החוץ יאיר לפיד כתב
כי המכתב הוא "תזכורת עצובה
ומסוכנת לאן הסתה עלולה
להוביל".
המשך בעמוד 5

פוטין בקרמלין ,אתמול .שר החוץ האמריקאי הודיע כי רוב הסיוע הצבאי לאוקראינה יגיע בתוך  72שעות צילום :נטליה קולסניקובה/אי־אף־פי

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב הזהיר מפני "סכנה אמיתית" של מלחמת עולם שלישית

המשך בעמוד 4

אי־פי ורויטרס ,עמוד 4

גזר דין קצא״א מבהיר :מערכת המשפט לא מספקת הרתעה נגד עבירות סביבתיות
צפריר רינת
פרשת הזיהום החמור שגרמה
חברת קצא"א לנחל צין ושהגיעה
אתמול לסיומה ,מבהירה כי מע־
רכת המשפט בישראל אימצה את

הרטוריקה הסביבתית אך לא את
הענישה המרתיעה בפועל .המס־
קנה המצערת היא כי הצדק הס־
ביבתי בישראל פועל לאט ,ובכל
הנוגע לביצוע — הוא רחוק מלה־
גשים את מטרתו.
מדובר לא רק במקרה של

קצא"א ,אלא גם בעבירות בתחו־
מים אחרים כמו פסולת בניין וציד,
שבהם נוטים בתי המשפט להימנע
מלהטיל קנסות מרביים ,ורק לע־
תים נדירות גוזרים עונשי מאסר
בפועל .ניתן ללמוד מכך שהשו־
פטים עצמם לא מבינים לעומק

את החומרה ואת המשמעות של
פגיעה בסביבה ,שבסופו של דבר
משפיעה על הבריאות ועל איכות
החיים של אזרחי המדינה.
במקרה של קצא"א 11 ,שנה
עברו מאז זרמו מאות אלפי ליטר
דלק סילוני מצינור של החברה

בנגב ,ועד גזר הדין שניתן אתמול
בבית משפט השלום בבאר שבע.
מדובר בפרק זמן ארוך ביותר כש־
מדובר באירוע שאמנם גרם נזק
כבד ,אבל הגורם לו היה בסופו של
דבר אירוע נקודתי — מחפר שפ־
גע בצינור.

כמו כן ,העונשים שהטיל כעת
בית המשפט על החברה — בע־
קבות אחד מאירועי הזיהום הח־
מורים בישראל — רחוקים מלה־
גשים את מטרתם ,כלומר למ־
נוע זיהומים נוספים .עבור חברה
כמו קצא"א ,קנס של  1.6מיליון

שקלים לא מהווה הרתעה כלכ־
לית של ממש והוא אינו מגשים
את העיקרון "המזהם — משלם".
סביר להניח שהקנסות שהוטלו
באופן פרטני על בכירי החברה
גם לא יטרידו אותם באמת בז־
מן שהם ימשיכו למלא תפקידים

בכירים בחברה.
את פרשת זיהום נחל צין חשוב
לבחון בהקשר הרחב של פעילות
קצא"א .בלי שנשאל על כך ,הפ־
קיד הציבור הישראלי בידיה אח־
ריות כבדה ביותר.
המשך בעמוד 6

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ניצולי שואה אוקראינים הפכו בפעם
השנייה לפליטים 110 ,מהם עלו לישראל
בר פלג
זו הפעם השנייה בחייה שרו־
זיטה שחנובסקה (טיפריס) הופכת
לפליטה .כשהיתה בת שש ,ערב
הפלישה הגרמנית לקייב ,היא

ברחה יחד עם אמה ברכבת בקר
לאזור גיאורגיה ,שם התחבאו בז־
מן המלחמה .בחודש שעבר ,בגיל
 ,86נאלצה שוב לברוח מקייב.
הפעם עשתה את הדרך למולדו־
בה ומשם לישראל .כאן ,הרחק

מהרקטות ומהטילים הרוסיים,
היא מקווה שתמצא מנוחה" .הנה
עברו  80שנה וההיסטוריה שוב
חוזרת" ,אומרת שחנובסקה בשי־
חה עם "הארץ"" .אז היתה תחושה
של שנאה נגד הנאצים הפולשים;

בלנקה זמיגרוד שרדה את הנאצים ,ונרצחה בידי ממשיך דרכם

עכשיו אנחנו לא מבינים מאיפה
השנאה הזו .זה לא נקלט בראש".
שחנובסקה אינה היחידה שה־
פכה בעל כורחה לפליטה בפעם
השנייה בחייה.
המשך בעמוד 3

עופר אדרת ,עמוד 3

הרפורמה בבגרויות :המבחנים במקצועות
ההומניים יוחלפו בעבודות וההיקף יצומצם
בין רהט לחומש
כשמתנחלים עושים
כרצונם בשטחים ללא
חשש ממעצר ,לפושעים
ברהט יש דוגמה לחיקוי
צבי בראל  /עמוד 2

מרגישים מוזנחים
ההשקעה בדרוזים אינה
מספקת .הגיע הזמן
שהמדינה תראה בהם
אזרחים שווים באמת
סלימאן עבאס  /עמוד 11

שירה קדרי־עובדיה
שרת החינוך יפעת שאשא־
ביטון הציגה אתמול את הרפור־
מה בבחינות הבגרות במקצועות
ההומניים .לפי התוכנית ,שתי־
כנס לתוקף בשנת הלימודים
הבאה בכיתות י' ,יבוטלו בחינות

הבגרות בהיסטוריה ,ספרות ,אז־
רחות ותנ"ך.
כחלופה לבחינות יגישו הת־
למידים עבודות ומשימות שו ־
נות בכיתות י' וי"א ,ויקבלו
עליהן ציון פנימי מטעם בית הס־
פר .בכיתה י"ב יכתבו התלמי־
דים עבודה רב־תחומית בנושא

לבחירתם ,שכל אחד מפרקיה
מתמקד באחד מארבעת המקצו־
עות .העבודה תיבדק על ידי בוד־
קים חיצוניים ,ותהיה שוות ערך
לשתי יחידות לימוד .יו"ר ארגון
המורים ,רן ארז ,הודיע כי יתנ־
גד לרפורמה.
המשך בעמוד 8

ביהמ"ש קיבל ערעור
של משפחה משייח
ג'ראח — ופינויה יידחה
ניר חסון

צילום :תומר אפלבאום

נוף נעוריו
חנן יובל מוציא אלבום
חדש אחר  13שנה —
בידיעה שתחנות הרדיו
כנראה יתעלמו ממנו
בן שלו  /גלריה

בית משפט השלום בירושלים קיבל אתמול את
ערעורה של משפחה פלסטינית משייח ג'ראח נגד
צו הפינוי שניתן לה על ידי ההוצאה לפועל .השופט
גד ארנברג קבע כי רשמת ההוצאה לפועל שהורתה
על הפינוי קיבלה את ההחלטה בלי לקיים דיון מקיף
על טענות המשפחה .לפיכך הורה השופט להשיב את
התיק להוצאה לפועל לדיון נוסף .בעקבות ההחלטה,
פינוי המשפחה צפוי להידחות בחודשיים לפחות.
בית משפחת סאלם נמצא במוקד הסכסוך בשייח
ג'ראח בחודשים האחרונים .סמוך לו הקים ח"כ אית־
מר בן גביר (הציונות הדתית) לפני כחודשיים וחצי
לשכה מאולתרת .פלסטינים השליכו בקבוקי תב־
ערה לעבר בית המשפחה היהודית היחידה שמת־
גוררת באזור ,ועימותים בין פעילי ימין ופלסטינים
פרצו במקום כמעט מדי ערב במשך כמה שבועות.
המשך בעמוד 7

צילום :קיקי נילסון/אי־פי

שריפת קוראן בהפגנה דרדרה
את שוודיה לנקודת רתיחה
רסמוס פלאודן ,מנהיג מפלגת ימין קיצוני
דנית ,נסע החודש לשוודיה ושרף ספר קוראן בה־
פגנה בעיר יונשופינג .הפרובוקציה עוררה ברחבי
שוודיה מחאה אלימה ,ואף תועד ירי של שוטרים
לעבר מתפרעים .רבים במדינה הופתעו מהמהומות,
אך עבור חלק זו היתה רק הקצנה של תהליכים שמ־
תקיימים כבר זמן רב :החל בבעיות של אינטגרציה
בשכונות של מהגרים ,דרך הקצנה בשיח הפוליטי
ועד לעליית כוחם של ארגוני פשע מאורגן.

דיויד סטברו ,עמוד 9
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הארץ | יום רביעי כ"ו בניסן תשפ"ב 27.4.22

אחרי  81שנה ,ניצולי השואה מאוקראינה נאלצו שוב לנוס על נפשם

הם היו ילדים כשהחלו ההפגזות על קייב ב– 1941ואיבדו בתים ומשפחות .אחרי התלאות שעברו והחיים שהצליחו לבנות ,חוו שוב הכל .עכשיו רוזיטה ,ודים ואדוארד מתחילים מחדש בישראל
המשך מעמוד 1

זה קרה לרבים מבני גילה
באוקראינה .לפי נתוני ועידת התה
ביעות ,מתו ך  15אלף עולים ש�ה
גיעו לישראל מאוקראינה ,מרוה
סיה ומבלארוס מאז תחילת הלה
חימה ,כ– 110הם ניצולי שואה
שחולצו מאוקראינה  70 .ניצ�ו
לי שואה אחרים חולצו לגרמניה.
המספרים אינם סופיים ומהווים
הערכה של מי שוועידת התביעות
יצרה עמם קשר.
לפי הערכות של ועידת התביה
עות ,בכל רחבי אוקראינה ישנם
עשרת אלף ניצולי שואה .השורה
דים שהגיעו לישראל הם כולם דוה
ברי רוסית ,בשנות ה– 80לחייהם,
רובם שוהים עדיין במלונות הקה
ליטה וחלקם גרים אצל בני משה
פחה 30 .מהם כבר מקבלים סיוע
רווחה ישיר בארץ בארץ מהקרן
לרווחת נפגעי השואה.
–ב– 1941ניצלה שחנובסקה ב�ז
כות אחיה ,שהורה לאמם לקחת
את הילדה הקטנה ולעזוב מיד את
העיר .האם ,ברוחה גרשקובנה טיה
פריס ,לא רצתה לעזוב משום שלא
האמינה שהלחימה תגיע עד קייב.
אולם בנה סמיון שהתגייס לצבא
התעקש והשתיים עזבו ב– 21ביוני,
יום לפני שהגרמנים החלו להפגיז
את העיר ,ברכבת שלדברי המשה
פחה היתה כנראה האחרונה שיה
צאה מהבירה .סמיון טיפריס ,בן
 17במותו ,ככל הנראה הובל זמן
לא רב לאחר מכן לגיא ההריה
גה בבאבי יאר כמו רבים מיהודי
העיר .גם אבי המשפחה ,שגויס
להגנה אזרחית ,נהרג או נרצח.
אם החלטתה של האם היתה מתה
מהמהת ,כנראה לבנות המשפחה
היה גורל דומה.
אחרי המלחמה שבה שחנובה
סקה לקייב ,ובמשך השנים רצו
בני משפחתה שתעלה לישראל,
אך היא העדיפה להישאר בעיר
הולדתה עם חבריה .מאז הפליה
שה הרוסית לאוקראינה בסוף פבה
רואר ניסו בנה ,ישראלי שמתגוה
רר בקייב ,ונכדתה שגרה בקנדה
לשכנע אותה שהגיע הזמן לעזוב.
שחנובסקה התקשתה להחליט .אף
שההחלטה שקיבלה אמה ב–1941
הצילה את חייה ,היא חששה לעה
זוב" .ברגע שהחלה המלחמה אני
רציתי כבר לחזור לישראל אבל
לא יכולתי בלעדיה .היא אמרה
לי 'אתה יכול לנסוע ואני אשאר
כאן'" ,סיפר בנה אלכסנדר.
"הרגשתי בטוחה בקייב ,הרבה
חברים שלי נשארו" ,הסבירה שחה
נובסקה" .פחדתי ממה שיקרה לי
בזמן המסע כי הבריאות שלי לא
יציבה ,פחדתי שהרוסים יירו על
השיירה שלנו ,פחדתי שלא נצה
ליח לעבור את הגבול .אבל ברה
גע ששמעתי את הפיצוצים הראה
שונים בעיר התחלתי לרעוד והחה
לטתי סופית שיוצאים .רק היום
אני מבינה מה אמא שלי הרגישה
באותו זמן ואיך לא האמינה שצה
ריך לעזוב את העיר ,כי גם אני
לא האמנתי".
שחנובסקה ובנה ארזו תיק קטן
עם מסמכים ,תרופות ובגדים ונה
סעו באוטובוס לכיוון הגבול עם
מולדובה .לאחר מסע של יומיים
הם הגיעו לישראל ,אך כאן לא

מימין למעלה בכיוון השעון :פוקס ,שחנובסקה וקורניושין בזמן מסעות הבריחה מאוקראינה .לפי ועידת התביעות ,כ– 110ניצולי שואה הגיעו משם לישראל מאז הפלישה צילום :באדיבות המשפחות

הסתיימו התלאות .הם נחתו באה
רץ באחד הימים העמוסים ביותר
בפליטים אוקראינים בנתב"ג .התה
מונות מאותו היום ,של משפחות
פליטים ,יהודים וזרים ,ממתינות
על מסוע המזוודות ,עוררו ביקורת
רבה בישראל לגבי מידת ההיעה
רכות והרצון של המדינה לקה
לוט פליטים .תמונה אחת שנחה
רטה בזיכרון היתה של שחנובסה
קה שהתעלפה שם .באותו הערב
הרגישה שוב רע ואושפזה בבית
החולים לניאדו.
כמעט חודשיים אחרי ,היא
שוהה אצל בני משפחה ,מנסה
להסתגל לחייה החדשים בארץ.
"ב– 1941הייתי ילדה ,לא הבנתי
כלום .עכשיו הפחד היה אחר :איך
אני עוזבת את החיים שלי ומתחיה
לה חיים חדשים" ,אמרה.

"להתחיל לבנות חיים חדשים
מאפס וללא כלום בגיל  80פלוס
זו משימה מאוד קשה" ,אמרה
ל"הארץ" עו"ס סונה שוורץ מהה
קרן לרווחת נפגעי השואה המה
סייעת לניצולים .בשבוע האחה
רון היא ערכה סבב ביקורי בית
אצל שורדים ,לבדוק מה הצרכים
שלהם בשלב זה של תהליך קליטה
תם" .זה צורך להתמודד עם תרבות
חדשה ,שפה חדשה ,ביורוקרטיה
חדשה .אנשים בגילם מתקשים
להסתגל לשינויים ,מרביתם לא
בריאים .יש טראומה של הבריחה
מהבית והבנה ששום דבר לא יחה
זור להיות כמו שהיה .קיים בלבול
גדול בניסיון להבין איך הדברים
עובדים .לחלקם יש בני משפחה
בארץ ,אבל להם יש משפחות משה
להם ועבודה והם לא יכולים לתת

קורניושין" :יש קושי
פיזי מאוד גדול בפליטות.
הכוח נגמר .אבל
נפשית זה הכי קשה"
להם את הליווי הצמוד והטיפול
הרגיש והמורכב שהם צריכים".
שורד שואה נוסף שמלווים
שוורץ והקרן לרווחת נפגעי
השואה גר לא רחוק מבית משפה
חת שחנובסקה .על גג הבית שבו
מתארחים אדוארד פוקס ובתו
טניה מתנוסס בגאווה דגל אוקה
ראינה .על השידה בחדר השינה
עדיין מונחים הדרכונים ,רמז אולי
לכך שעוד לא התמקמו בנוחות.
אדוארד ,ב ן  ,82היה בן שמונה ח�ו
דשים כשמשפחתו ברחה מקייב
ב–" .1941את הבריחה ההיא אני

לא זוכר אבל את הבריחה הזאת
אני מרגיש" ,אמר ל"הארץ".
לפני שהגרמנים החלו להפגיז
את קייב כחלק ממבצע ברברוסה,
כמה בני משפחה לקחו אותו ועזבו
לקווקז ,לאזור צ'צ'ניה .המקומיים,
כך שמע מאמו ,רצחו חלק מבני
המשפחה הנמלטים .גם בני משה
פחה שנשארו בקייב נרצחו ,חלה
קם בבאבי יאר .פוקס ,אחותו למה
חצה ואמו נשארו בחיים .הוא לא
יודע לספר איך שרד ,אמו לא סיה
פרה לו .הם הצליחו להגיע לרוסיה
וחיו ברפת שהוסבה למגורי פליה
טים .הוא גר ברוסיה עד גיל ארבע.
אם זה היה תלוי בפוקס הוא
כלל לא היה עולה לישראל" .לא
חשבתי על זה מעולם ולא היה
מה לדבר על זה" ,אמר בשי ה
חה עם "הארץ" .פוקס ,בורסקאי

בהכשרתו ,השאיר מאחור נכסים
בבעלותו ויחד עם בתו יצא עם
מזוודות ,שני כלבים וחתול למה
סע של ארבעה ימים כדי להגיע
לישראל .האחרון לא שרד את
המסע" .ככל שזה תלוי בי ,ברגע
שהמלחמה תסתיים אני אחזור
לשם" ,אמר .הבת הסבירה שהוא
דואג בעיקר לנכדיו ,ילדיה ,שנוה
תרו באוקראינה ,וכשיגיעו לישה
ראל יוקל לו .בנה מחזיק באזרחות
ישראלית ,ובתה תכננה עלייה
לישראל עוד טרם המלחמה ,אך
לגברים בגיל של הבן ושל בעלה
של הבת לא נותנים כעת לצאת
מאוקראינה" .הלב שלי עוד שם
והמחשבות שלי שם .אם הילדים
היו מצליחים להגיע לישראל הכל
היה נראה אחרת" ,אמרה טניה.
"כשאתה שומע את ההפצצות,

 161אלף ניצולים בישראל ,קרוב לשליש מקבלים השלמת הכנסה
 161,4000ניצולי שואה ונפגעי הת�נ
כלות אנטישמית בתקופת השואה חיים
היום בישראל — כך עולה מנתוני הרשות
לזכויות ניצולי השואה במשרד לשוויון
חברתי .גילם הממוצע  .85.5כ31,500-
חצו את גיל  ,90ויותר מ– 1,000עברו את
גיל  .100לפי נתוני הביטוח הלאומי31% ,
מהניצולים מקבלים קצבת אזרח ותיק עם
תוספת של השלמת הכנסה לעומת 23%
מכלל האוכלוסייה בקבוצת גיל זו — דבר
המעיד על נזקקותם  62% .מקבלים ג�מ
לת סיעוד.
 63%מהשורדים המוכרים ברשות הם
ילידי אירופה ,מתוכם הקבוצה הגדולה
ביותר הם ילידי ברית המועצות לשעבר
—  ;37%ילידי רומניה —  ;12%ואחריהם
ילידי פולין (כ– ,)5%בולגריה (,)2.7%
הונגריה ( ,)1.4%גרמניה ( ,)1.4%צרפת

וצ'כוסלובקיה ( 18.5% .)1%הם יהודי
מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות שוה
נות ומהתנכלויות תחת שלטון וישי11% .
הם יוצאי עיראק שסבלו מפרעות הפרהוד
בתחילת יוני  .1941נוסף על כך ,כ–7%
מהמוכרים ברשות הם יוצאי לוב ותוניה
סיה אשר סבלו מחוקי הגזע והוגלו למה
חנות עבודה וכפייה ,וחלקם אף נשלחו
למחנה הריכוז ג'אדו.
חיפה היא העיר שבה מתגוררים הכי
הרבה שורדים .11,000 :אחריה ירושלים
ע ם  10,000ותל אביב עם  .8,700בא�ש
דוד מתגוררים כ– ,8,000בנתניה ,7,900
בבאר שבע  ,6,900בפתח תקווה 6,500
ובראשון לציון  61% .6,400מהניצולים הן
נשים .בקרב ניצולים בנ י  90ומעלה ל�נ
שים יש רוב גדול יותר —  .65%רק 10%
מכלל הניצולים נשואים.

בשנה האחרונה התמקדה הרשות בהה
גדלת המענקים השנתיים הניתנים לשוה
רדים בכ 300-מיליון שקל .זאת נוסף על
הגדלת קצבת השלמת ההכנסה ,הניתנת
בין היתר לאוכלוסיית השורדים העניים
ביותר ,בעלות כוללת של כ– 1.5מיליארד
שקל" .האחריות הציבורית והממלכתית
שלנו היא לסייע לניצולי השואה בכל מה
שאפשר ולוודא שהם חיים בכבוד" ,אמר
מאיר שפיגלר ,מנכ"ל הביטוח הלאומי.
"ככל שהזמן עובר זה נעשה קריטי יותר
ויותר .לא צריך לחכות ליום השואה כדי
להזכיר את הצורך בכך ,אך הלוואי שביום
הזה נצליח לקדם עוד שינויי חקיקה לטוה
בת אלו שחוו את הנורא מכל ובאחריותנו
לדאוג להם".
לפי נתוני משרד הרווחה  42 ,אלף ש�ו
רדי שואה מקבלים מהמשרד וממחלקות

הרווחה שירותים וסיוע .בשנת 2021
הקצה המשרד  77מיליון שקל לצורך
מתן שירותים לזכאים .מרבית הסכום —
–כ– 50מיליון שקל — הוקצה לצרכים ח�ב
רתיים ולהפגת בדידות באמצעות מועדוה
ני מופ"ת ,קהילות תומכות ,קפה אירוה
פה ,בתים חמים ועוד .היתר הוקצה לצורך
סיוע חומרי ישיר( ( 8מיליון שקל) ,הת�ק
נת לחצני מצוקה ( 4.1מיליון שקל) ,סיוע
למרותקי בית ( 4מיליון שקל) ,תקנים
לעובדים סוציאליים מומחים ( 4.5מיליון
שקל) וצרכים נוספים" .יש לנו מחויבות
חברתית ,לאומית והיסטורית לדאוג לכך
ששורדי השואה יחיו ברווחה כלכלית ותה
חת מעטפת חברתית חמה בשנים שנותה
רו להם ,ואנו לא שוכחים זאת ולו לרגע",
אמר שר הרווחה מאיר כהן.
בר פלג

קורא חדשות ורואה שאין חארקוב
ואין מריופול והכל נמחק ,אתה
מבין שצריך לעזוב" ,הסביר פוה
קס מדוע לבסוף החליטו לברוח.
במשך שבוע של הפצצות הסתתרו
השניים במרתף באזור קייב והחלו
לברר משם איך אפשר לעלות ליה
שראל" .זה לא פשוט לעלות עכה
שיו" ,אמרה טניה" .באוקראינה
דאגתי שתהיה לי השכלה גבוהה
ומקצוע ,ועכשיו אני מגיעה לאה
רץ בלי כלום .בגיל  57אתקשה
ללמוד שפה ולרכוש מקצוע" .השה
ניים מקווים לעבור בקרוב מבית
קרוביהם לדירה עצמאית בנתניה.
"אני מאוד רוצה לחיות פה ,אבל
למרות שהיינו במצב כלכלי טוב
מאוד שם ,ישראל מאוד יקרה .פה
אנחנו מרגישים כמעט עניים .אנה
חנו לא רוצים לגרד את קו העוני".
פליט נוסף בפעם השנייה הוא
ודים קורן (קורניושין) ,בן .85
באוגוסט  ,1941כשהיה בן ארבע,
חודשיים לאחר תחילת ההפגזות
הגרמניות על קייב וערב הפליה
שה לעיר ,הצליח לעלות על רכה
בת שהממשל הסובייטי סידר לאה
נשי אקדמיה כדי לברוח מהעיר
לכיוון צפון המדינה ,לאחר שאחוה
תו הגדולה שהיתה נשואה למתמה
טיקאי רשמה אותו כבנה" .תמיד
הייתי בר מזל" ,סיפר ל"הארץ".
עמו עלו אחים נוספים ואמו .אביו,
שלא היה יהודי ,נשאר בקייב בעה
נייני עבודה .למסע שארך כחודה
שיים הם יצאו שישה ,אך סיימו
אותו חמישה לאחר שאחייניתו
שהיתה בת שלוש מתה מהרעלת
מזון" .הבריחה היתה קשה" ,סיה
פר" .בפעם הראשונה שהגענו לתה
חנת הרכבת בקייב הנאצים הפגיה
זו את התחנה והרכבת לא נסעה.
בפעם השנייה שהגענו היה כל כך

עמוס שהכניסו אותי ואת אחותי
הקטנה דרך החלון .אני לא זוכר
הרבה מהמסע ,רק זוכר שכשאה
בא נפרד מאתנו הוא צייד אותנו
בקרקרים שדומים למצות שיהיה
לנו מה לאכול" .יעד הנסיעה היה
העיר מגניטגורסק שם גרה אחת
מאחיותיו" .אני זוכר היטב את התה
חושה של הרעב .כשהייתי רעב
היו אומרים לי לקרוא ספר כדי
לשכוח מזה".
קורניושין איבד במהלך הכיה
בוש הנאצי שתיים מאחיותיו ואת
אביו שהסתיר יהודייה בביתו.
האב ,כך מספרת המשפחה ,הוכר
כחסיד אומות עולם .השלושה נרה
צחו לקראת סוף המלחמה ,ככל
הנראה בבאבי יאר" .אני זוכר טוב
מאוד את הדרך חזרה לקייב ,חזה
רנו ברכבת משא .היה אביב ,היה
חמים .למעלה על תקרת הקה
רון היה מין חלון והייתי מסתה
כל לשם ,שומע את הציפורים
ורואה את העצים .שם החלטתי
שאהיה זואולוג" .לאחר המלחמה
הוא שב יחד עם שארית משפחתו
לקייב .העיר היתה הרוסה .מאז
הוא למד והיה לפרופסור מוערך
לזואולוגיה עם התמחות בטפילים.
הוא הקים משפחה באוקראינה
ונולד לו בן ,שמת בגיל  40מדום
לב .כל הזמן הזה לא חשב לעלות
לישראל.
"העבודה ש לי היתה חשובה
לי .עבדתי באותו מקום  60שנה,
עשיתי את כל הפרופסורה שלי
שם .היו לי תלמידים וקריירה מדה
עית שלמה" ,סיפר .בהיותו אדם
אופטימי מטבעו ,הוא לא האמין
שהרוסים יפלשו לקייב" .הוא אמר
'אני אשב בלבוב כמה ימים וזה
בטח יסתיים'" ,סיפרה אחייניתו
טניה ברקוביץ' ,שבביתה בקרית
אונו הוא גר כעת .כשהחלו ההפגה
זות הוא עבר לגור אצל נכדתו כדי
שזו תוכל לסייע לו ללכת למקלט.
הוא יצא אליה עם תיק קטן ובו
בגדים ומסמכים ,בלי לדעת שלא
ישוב עוד לביתו.

שחנובסקה" :רק היום
אני מבינה מה אמא שלי
הרגישה ואיך לא האמינה
שצריך לעזוב את העיר"
הנכדה שאצלה שהה ושניים
מילדיה החליטו שצריך לעזוב את
קייב .תחילה ניסו לברוח בשיירת
כלי רכב ,אך הגשרים היו חסומים.
למחרת עלו על אוטובוס לטרנוה
פול שם התרכזו פליטים במרכז
מסחרי .הוא ישן על מזרן על הרצה
פה ומשם המשיך ללבוב" .הם עמה
דו שמונה שעות בקור במעבר הגה
בול" ,סיפרה ברקוביץ' .כתוצאה
מכך קיבל קורניושין מכת קור,
ורק לאחר שבני משפחתו עירבו
את הסוכנות היהודית הוא חולץ
לבית מלון בלבוב שם קיבל טיה
פול רפואי .יום לאחר מכן חצה
את הגבול באוטובוס של הסוכנות.
"יש קושי פיזי מאוד גדול בפליה
טות .הכוח נגמר" ,אמר" ,אבל נפה
שית זה הכי קשה .זה האובדן של
הבית שלך ,של המקום שאתה חי
בו ,של הקן שלך".
בר פלג

היא שרדה את הנאצים ,ונרצחה בידי ממשיך דרכם

בלנקה זמיגרוד אמרה שהפיצוי שלה הוא "לחיות כמה שיותר" .בגיל  68ירה בה ניאו־נאצי .לאחרונה הונצחה בגרמניה
עופר אדרת
על שלט הזיכרון לניצולת
השואה בלנקה זמיגרוד ,שהוצב
לפני חודשיים בפרנקפורט ,נחה
קק משפט שאמרה לפני מותה.
"הפיצוי על מה שהנאצים עשו לי
היה לשרוד ,ולחיות כמה שיותר
וכמה שיותר טוב" ,נכתב שם.
זמיגרוד אכן שרדה כמה מחנות
גרמניים ,בהם אושוויץ ,אך לא
הספיקה "לחיות כמה שיותר".
ב– ,1992כשהיתה בת  ,68היא
נרצחה בגרמניה בידי ניאו־נאצי.
מי שרצח אותה הורשע במה
עשה רק לפני ארבע שנים ונידון
למאסר עולם .בפברואר האחרון,
במלאת  30שנה להירצחה ,הוצב
שלט לזכרה בסמוך למקום שבו
נורתה למוות .קרובת משפחתה
שהגיעה לטקס מישראל ,רנה
זלצמן ,התרגשה מאוד מהמחווה
שלה זכתה בלנקה ,שהיתה בת
דודה של אמה" .אני ניצבת כאן
בפניכם היום בגיל שבו היתה
בלנקה כשנרצחה .עדיין יש בי
הרבה אנרגיה ותוכניות לעתיד.
גם בלנקה רצתה לחיות וחלה
מה על העתיד" ,אמרה בנאום

שנשאה בטקס.
בלנקה נולדה ב– 1924בעיר
חוז'וב (קניגסהיטה) שבפולין.
ילדותה המאושרת נקטעה בגיל
 ,15עם פרוץ מלחמת העולם
השנייה .במשך המלחמה גורשה
בלנקה לגטו בנדין ,למחנה העה
בודה בז'יוויץ (זייבוש) ולארבעה
מחנות ריכוז — אושוויץ ,ברגן
בלזן ,פלוסנבירג ומאוטהאוזן.
על מה שעברה בשואה ,שבה
נרצחו הוריה ,לא הרחיבה את
הדיבור.
–ב– 1950עלתה לישראל .אח�ו
תה רות ,ששרדה אף היא את
השואה ,היגרה לקנדה .בארץ
הכירה בלנקה את בן זוגה ,שלה
מה (סשה) פלדמן ,גם הוא ניה
צול שואה .השניים לא נישאו
ולא הביאו ילדים לעולם .תחיה
לה גרו בתל אביב ,שם עבדה בלה
נקה כמלצרית בקפה "עטרה".
"היא היתה אישה מלאת חיים,
שאהבה לשיר ,לרקוד ולשחות
בבריכת גורדון" ,סיפרה זלצה
מן" .היא היתה ציונית נלהבת,
שאהבה את הארץ".
ב– 1960עזבו בלנקה ובן זוגה
את הארץ והיגרו לגרמניה ,שם

פתחו מסעדות ,בתי מלון ועסקים
נוספים וזכו לרווחה כלכלית .הם
גרו בפרנקפורט ושמרו על קשר
חם ואוהב עם זלצמן ,שגרה אז
אף היא בגרמניה .בשנות ה–70
רכשו בלנקה ובן זוגה דירה בתל
אביב ובילו בה בחופשותיהם .זלה
צמן חזרה לישראל ונפגשה איתה
מפעם לפעם" .אהבנו לטייל יחד
בדיזנגוף ובבן יהודה וללכת
לים" ,סיפרה" .היתה מסעדה
שהיא אהבה במיוחד ,שבה ניגנו
מוזיקה יהודית .היא היתה שרה
ואחר כך צוחקת שעשתה לעצמה
בושות" ,נזכרה.

הרוצח הבחין כנראה
בכך שענדה שרשרת מגן
דוד .למחרת ארב לה
בתום המשמרת שלה
אבל אז פקדו את בלנקה
כמה שנים רעות .בשנות ה–80
עסקיה נקלעו למשבר ,היא
הפסידה כסף ואיבדה את בעלה,
שמת ממחלה ב– .1985היא חיה
מפנסיה קטנה ,וכדי לשפר את
מצבה הכלכלי בגיל  66החלה

לעבוד במלתחה של מסעדת
מובנפיק בפרנקפורט.
ב– 23בפברואר  ,1992בדרכה
חזרה הביתה מהעבודה ,נורתה
למוות בראשה בידי ג'ון אוסוה
ניוס ,איש ימין קיצוני משוודיה.
זמיגרוד נקברה בבית הקברות
היהודי בפרנקפורט לצד בן זוגה.
לימים התברר בחקירה כי
חודשים לפני שרצח אותה,
אוסוניוס ביצע שורה של תקיה
פות נגד מהגרים וזרים בשוודיה.
הוא ירה ב– 11בני אדם — בהם
אנשים ממוצא אריתראי ,פלסה
טיני ,ברזילאי וצ'ילאני — אף
שהוא עצמו היה בן למהגרים:
אמו הגיעה מגרמניה ואביו
משווייץ .עשרה מקורבנות הירי
נפצעו ,ואחד מהם ,שמוצאו
מאיראן ,נהרג .לצד זאת שדד
אוסוניוס בנקים כדי לממן את
הפסדיו מהימורים.
כשחש שהמשטרה בע ה
קבותיו ,החליט אוסוניוס
להימלט לדרום אפריקה ,ועצר
בדרך בגרמניה .לאחר שסעד
במסעדה שבה עבדה בלנקה
הוא ביקש לאסוף את מעילו,
והאשים אותה כי גנבה יומן כיס

אלקטרוני שהיה ברשותו .בין
השניים התפתח ויכוח ולאחר
מכן הוא עזב את המקום .כמה
שבועות לאחר מכן שב למסעה
דה ,ושוב האשים את בלנקה בגה
ניבה .הפעם גם השמיע הערות
גזעניות על מוצאה .האם הבחין
במספר שעל ידה? קשה לדעת,
בהתחשב בעובדה שהיה זה חוה
רף והיא נהגה ללבוש אז סוודר.
ואולם כנראה התקשה לפספס
את העובדה שענדה שרשרת
מגן דוד .למחרת ארב לה בתום
המשמרת ,אחרי חצות ,וירה בה
למוות כשהוא רכוב על אופניו.
הרשויות בגרמניה סגרו את
תיק חקירת הרצח בלי שהצליחו
לפענח אותו .כמה חודשים אחרי
שרצח את בלנקה ,אוסוניוס נעצר
בשוודיה בעקבות שוד בנק ,ונשה
לח למאסר עולם על העבירות
שביצע שם .פריצת הדרך באה
רק –ב– ,2014כשהרשויות בג�ר
מניה החלו לבדוק תיקים ישנים
של פגיעה במהגרים ובזרים על
אדמת גרמניה ,כחלק מחקירת
"המחתרת הניאו־נאצית" שרצחה
תשעה מהגרים ושוטרת בגרמה
ניה בשנים  .2007–2000במסגרת

זמיגרוד (משמאל) עם קרובת המשפחה זלצמן ,ב– .1960עברה ארבעה מחנות ריכוז צילום :אוסף משפחתי

החקירה המחודשת נסעה התובה
עת של פרנקפורט לשוודיה וחקה
רה את אוסוניוס.
ב– 2018הרשיע אותו בית
משפט גרמני ברציחתה של
זמיגרוד .סייעה לכך העובדה
שהנשק שממנו נורתה תאם
את סוג הנשק שבו השתמש נגד
קורבנותיו בשוודיה ,אשר הקנה
לו את הכינוי "איש הלייזר"
בעקבות דיווחי קורבנותיו כי
הבחינו בנקודות לייזר אדומות
בטרם נורו .מאז הוא מרצה

מאסר עולם נוסף בשוודיה.
ראובן גרסיקוב ,אקטיביסט
יהודי בן  ,24תושב פרנקפורט,
יזם בשנה שעברה עצומה למען
הנצחתה של זמיגרוד .פעילה
נוספת במאמצי ההנצחה היתה
חברת הפרלמנט הגרמני מטעם
מפלגת השמאל "די לינקה",
מרטינר רנר ,הנאבקת בגזענות.
היוזמה זכתה לתמיכה מראש
העיר היהודי של פרנקפורט,
פטר פלדמן .טקס גילוי שלט הזיה
כרון התקיים ביום השנה ה–30

לרצח ,ב– 23בפברואר האחרון.
זלצמן ממשיכה במאמציה להנה
ציח את קרובת משפחתה .השה
בוע ,ביוזמתה ,יתווספו שמות
הוריה של בלנקה ,שנרצחו
באושוויץ ,לאנדרטה ביער קדוה
שי זגלמביה במבוא מודיעין .במה
קביל ,היא נאבקת מול הרשויות
בגרמניה בדרישה לעיין בתיק
המשפט כדי ללמוד עוד על נסיה
בות הרצח ואולי גם לזכות לקה
בל את שרשרת המגן דוד שענדה
בלנקה במותה.

