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  בהונגריהותתנועות הנוער הציוני

כדי להציל חייםלעשות הכול   

ותמטר  

 ולבחון את של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה מבצע הצלת היהודים תוודע ללה

 .היחברי תנועות הנוער בהונגריה במלחמת העולם השניהקשיים שעמדו בפני 

 צלה שעשו חברי תנועות מבצעי ההוון  בני נוער לסייע בשימור זיכרלבחון כיצד יכולים

  . בפרטהנוער

  .ב"י-'ישכבת :לוסיית יעדכאו

  .תוכרטיסי משימה קבוצתי) 3, 2, 1נספח  ( כרטיסי מידע:עזרים

  .אחת משולבת תקשוב,  לפניך שתי הצעות לפעילות:למנחה

 הצעה ראשונה

במליאה-'שלב א  

  :יפתחהמנחה 

 יהודים תלהצלת בהונגריה מעטים יודעים על המבצע של מחתרת תנועות הנוער הציוניו

. 1944 בשנת ,היבתקופת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השני  

חברי התגייסו , הגרמנים להונגריהמשנכנסו . 1944-  רק בלהונגריהנכנס הצבא הגרמני

כשאימת , סיכון עצמי מתמידב,  לסייע לאחיהם לצרה הציוניות תנועות הנוער היהודיות

.ם מרחפת מעל ראשםי הנאצידי-עלהגירוש וההשמדה   

היבטים שונים של מבצע ההצלה ההרואי של חברי תנועות הנוער נתוודע לבפעילות זו 

.יהיבמלחמת העולם השנבהונגריה הציוניות   

  

 

יקבוצת-'שלב ב  
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  .משתתפים6-4 לקבוצות בנותתתחלקהמליאה  -

 .תקבוצתימשימה וכרטיס ) 3-1 נספח( מידעקבל כרטיסתכל קבוצה  -

 

תבוצתיכרטיס משימה ק  

   על השאלות וענושקיבלתםקראו את המידע 

בידיעה שחייהם ,לפעול כפי שפעלומה הניע את חברי תנועות הנוער , לדעתכם -

  ?בסכנה מתמדת

 ?קשיים עמדו בפניהםאילו  -

 ?  להגיד להם אומה הייתם רוצים לשאול אותם, לו הייתם יכולים לפגוש בני נוער אלה -

? וער בתקופתנו למבצעי הצלה מסוכנים כמו אלהבאיזו מידה יתנדבו בני נ, לדעתכם -

 ?  לפעולמה ימנע מהם?  לכךמה ידרבן אותם

  

 :אפשרויותהשתי אחת מבבחרו – הפעילות בקבוצה סיכוםל

שתציג את הנושא שעסקתם בו ואת הדילמות שאתן התמודדו בני עצבו כרזה  *

  .הנוער

  .היבט שבו עסקתםמה המציג את מבצע ההצלה עצבו בול *

בו בקשו ,  אחד מחברי תנועות הנוערבשםאל בני הנוער בישראלכתבו מכתב , בנוסף

  .  שהכנתםלכרזה או לבולאת המכתב  צרפו .םכ את פועללזכור

במליאה- 'גשלב   

  .תוצריםההצגת ו הקבוצות דיווח -

 שאלות לדיון

  ? בהונגריהעלם של חברי תנועות הנוערומדועחשוב להנציח את פ,לדעתכם -

  ?   כדי להנציח את מבצע ההצלההיוםות בני הנוער מה יכולים לעש -

  

  

 פעילות בשילוב תקשוב 
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  הכנה  

שלח קישורים י ו,במסמכים נפרדים, גוגל דוקס את שלושת הנספחיםכניס ליהמנחה 

  .)לקריאה בלבד(למשתתפים

 לכל זכות עריכהושלח לכל המשתתפים קישוריתיבגוגל דוקס ושיתופית פתח מצגת יהמנחה 

  .משתתף

  הפעילותלךמה

בהתאם (ק בנושא אחר כל קבוצה תעסו, לשלוש קבוצותותפצליהמשתתפים , 'שלב אבתום 

  .)זוגות או שלשות(קבוצות - לתתתתחלקכל קבוצה ). לנספחים

  : המוצעותהאפשרויות ארבע מתוך שקופיות שלוששבהר מצגת ויצתקבוצה -תתכל 

  .הצגתהנושא .1

  .חבריתנועותהנוערהדילמותשאתןהתמודדוהצגת  .2

  .תחושותהמשתתפיםכאשרקראואתהחומרים .3

, אחד מחברי תנועת הנוער שעסקו בהצלהשמו של מכתב בכתיבת : קפיצהבזמן .4

ובו בקשה לזכור אותם ואת פועלם ונימוק , 21- במאה הבני הנוער, אליכםהממוען 

 .לה שעסקו בהצאל חברי תנועת הנוערמכם מכתב או כתיבת . לבקשה

במליאה- 'שלב ג  

 . וקיום דיון כמובא לעילתופית במליאה המצגת השיהצגת
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כרטיסי מידע: נספח  

  ושם - יד:אביב-תל, בעין הסערה, )2004( הדס ,אשור-לאור: פי-עובד על

1944 וגוסטמאי עד א:"הטיול "- הברחת גבולות :'קבוצה א  

הנוער  ","דרור הבונים ","השומר הצעיר ","בני עקיבא"תנועות הנוער הפעילות בהונגריה היו 

 הצלה והימלטות :מטרהלעצמם חברי תנועות הנוערהציבו ". ביתר"ו" מכבי הצעיר ","הציוני

 שכן – בעיקר לרומניה,  הברחת יהודים לארצות שכנות פועלם היהעיקר. בכל האמצעים

יתה המילה ישם הצופן להברחת הגבול ה.  לעלות לארץ ישראלאפשרהיה עדיין ממדינה זו 

, כסף, שכדי לבצעו נדרשו ארגון מדוקדק, יה מבצע מסוכן ומורכבהטיול ה.  בעברית–" טיול"

שתאפשרנה ,מוברחיםִ זהות ַאריות ל תעודות:לוכעל הומ, הדרכה מוקדמת של המוברחים

. )התמחתה בזיוף תעודות ועסקה בכךקבוצה מחברי תנועות הנוער (להם לנוע בחופשיות

  . צפויים-מה ויכולת אלתור במצבים לאחברי תנועות הנוער נדרשו לגלות נחישות במילוי המשי

תנאי השטח היו קשים ו, ברגל, ול נעשתה תמיד בלילהבחציית הג: חשוב לדעת

שלושה מוקדי סיכון עמדו בפני חברי תנועות הנוער ובפני האנשים שאותם העבירו .דומא

 לעבור בהצלחה את  שבמהלכה היה עליהם,נסיעה ארוכה ברכבת –הראשון : את הגבול

מי שהיה לו מראה , מי שלא ידע הונגרית. נדרמריה'רת של הבולשת ההונגרית ושל הזהביקו

 –השני ;לעבור את הביקורת בשלום כמעט שלא היה לו סיכוי –מי שנתפס לבהלה , יהודי

ובו בזמן לא , היה על האנשים להתארגן כקבוצהשבה, תחנת הרכבת של עיר הגבול

לעבור בהצלחה את ,חציית הגבול – השלישי; ובנוסף לאתר את המבריח, להתבלט כקבוצה

לעתים ו.אליה הגיעו ש– ורומניה, ממנה ברחו ש– הונגריה:משמרות הגבול של שתי ארצות

  .  למקום מבטחיםקודם למעבר קרובות לשרוד במחבוא שני לילות 

והיו גם מקרים של סחטנות , תמורת כסף, את חציית הגבול עצמה ביצעו מבריחים מקומיים

מתוך אמונה דתית , הם למוברחים נוצרים שומרי שבת סייעו גם ,בנוסף. מאותרושל 

  .  ובמסירות רבה

 ואחת ת פעולת ההצלה המשמעותית ביותר שבוצעה בהונגריה באותה עיה ה"הטיול"

. 1944 באוגוסט 23 עד  ממאינמשכה" טיול"תקופת ה. הגדולות מסוגה בכל אירופה הכבושה

שבעת גורמים אחרים כבעזרת  עברו מהונגריה לרומניה בעזרת המחתרת ו,עד למועד זה

מספר ,  לפי הערכות אחרות.מהם כאלף חברי תנועות נוער,  יהודיםאלפים וחמש מאות

  .  אלףררומניה הגיע לחמישה עשלהונגריה מגבול ההעוברים את 
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זיוף תעודות: 'קבוצה ב  

 ובני נוער את חבריהם מערי השדה, בודפשטב, אנשי תנועות הנוער הציוניות ריכזו בבירה

 לזייף נאלצולשם כך .  את חייהם בכךלהצילוכדי לסייע להם לצאת מהונגריהאחרים 

אפשרו ותהמזויפהתעודות .בלי תעודות מזויפות אלו לא היה סיכוי להציל איש. תעודותעבורם

 מן להתחמקן להתחמק מן הגזרות החדשות שגזר שלטון הכיבוש הגרמני וכלאוחזים בהן 

 כדי שיהיה להם חופש פיםהחזיקו ניירות מזויעצמם ר נועאנשי תנועות הגם . הגירוש הצפוי

יפות יון רב בהכנת תעודות אריות מזוחברי המחתרת רכשו ניס. פעולה להציל אנשים אחרים

  .דרכי פעולהלשם כך וגיבשו 

תעודת רישום , תעודת לידה: מו מגוון תעודותהיה על כל אדם לשאת ע, עתבאותה

 לא פחות  לזייף נדרשוחברי תנועות הנוער,  למעשה.כרטיס מזון ותעודה מהצבא, במשטרה

 להינצל שביקשויהודים ההותאמו לצורכיהם של ואלו ,ים תעודות שונה סוגישימשישים וחמ

 .  ןבאמצעות

ו  ובעלי מקצוע מקרב אנשי המחתרת מילא,בתי דפוס מהימנים סיפקו טפסים: תהליך הזיוף

שיטות העבודה .  הוחתמו התעודות בחותמות מייצור עצמי, לאחר מכן.את הפרטיםהדרושים

 של חותמת על גבי נייר ציור ההעתקת דוגמ, העיקריות בייצור התעודות היו ציור

בהתאם ו. את החותמות הזמינו מבית מלאכה לחותמות. באמצעות דיו כימיתשקוף

 חברי המחתרת השיגו טפסים .ת ברזל ועודעופרת במסגרה אותיות תהחיתוך והרכבהנעש

  .שינו אותם ואף שכפלו אותם, ותעודות מקוריים בשוק החופשי ל

:  ושל מספרןפקו במפעל הזיוף בהיקף רחבנלהלן רשימה חלקית של סוגי התעודות אשר הו

 תעודות עבור אלה שכביכול ;2,000 –תעודת פליט ;1,200–תעודת טבילה פרוטסטנטית

– תצלומיםהכוללותתעודת שחרור מגיוס צבאי ; ונגריה מפני הצבא האדוםברחו ממזרח ה

חסות כתב ;4,000 –תשלום מסים אישור  כולל תעודת יושר ו,אישור מגורים;5,400

  .120,000 –מממשלת שוויץ

, ממשלת הונגריה לא עצרה יהודים בעלי נתינות זרה: כתבי חסות מאת נציגויות זרות

חברי תנועות הנוער .  חייםת זיוף כתבי חסות היה אמצעי להצל,לכן. משיקולים דיפלומטיים

  .שעסקו בזיוף שכפלו כמויות עצומות של כתבי חסות שוויצריים

על המזייפים היה להיזהר שמא יגלו את המכשירים לזיוף וכן שמא ילשינו עליהם שכנים 

 .   מכונות הדפוס שהיו בדירות שבהן גרוששמעו את רעש
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  בתי ילדים לאלפי ילדים ובני נוער עזוביםהקמת: 'קבוצה ג

 ישלרגע שעלה סמ. יתמו מהוריהםיאשר התרבים ודים הילדים ובני נוער יהיו בבודפשט 

 גברים בגיליסו וג, לשלטון)1944 באוקטובר 15-ב, מנהיג המפלגה הפשיסטית ההונגרית(

נתונה תה יהיכמעט ללא מפרנסים ונותרה  שארית הקהילה .נשיםלאחר מכן גם ו, 60-16

  . )המפלגה הפשיסטית ההונגרית("צלב החץ"להתעללות אנשי 

בפעילות מאורגנת תנועות הנוער הציוניות החלו ,מיד כשהחלה תופעת הילדים העזובים

לאומי נבית הילדים הראשון הוקם בחסות הצלב האדם הבי.  אלוילדים ובני נוערסוף ילא

של הצלב האדום  Aמחלקהה למנהל שמונ, הקים אותו אוטו קומוי. 1944בספטמבר 

בחודשים . מבוגרים וצעירים–כל הפעילים הציונייםעבדו ה  באשרמחלקה , בהונגריה

 את הישרדותם חהבטיל, מקומות מקלט נוספיםפעלו תנועות הנוערלהכנת ,ונובמבראוקטובר 

 וציידו תנועות הנוער שכרו בתים מגורמים שוניםאנשי המחתרת וחברי . של ילדים אלה

יהודי בודפשט וההצלה ועדת . ציוד הכרחי אחרבשמיכות וב, מזרוניםב, מיטותאותםב

יקיימו שגרת  ראשי תנועות הנוער דאגו לכך שאנשיהם . סייעו בתרומות כספיותהאמידים

הצפיפות , גוני-אך חד,  האוכל היה מספיק:חיי היומיום לא היו קלים.בבתי הילדיםיומיום 

  . ה היו מאולתריםתה גדולה וסידורי המחיייהי

 עשרות גרוכל בית כזה ב. דירות פרטיות בתוך בתי מגוריםובוילות פרטיות בוהיו ילדים הבתי 

צוות ל עובדים לאתרקשה פחות היה , תה קשהיהדאגה לכל הצרכים הטכניים הי. ילדים

 אימהותגם , לעתים. בין המטפלים היו גם חברי תנועות נוער שהיו מנוסים בחינוך. טיפוליה

  . ן הצוותמחלק והיו לבאו לבקר את ילדיהן נשארו במקום ש

 הילדים לקראת עלייתם במטרה להכין את , תה חינוכיתיעיקר הפעילות בבתי הילדים הי

 בכלל הבסיס לעתיד לאומיהם  הבינו שהילדים תנועות הנוער. ארצה לאחר המלחמה

 עמדה המטרה להגשים את ,לצד המטרה להציל כמה שיותר יהודים. בפרטלתנועה הציונית ו

  . שאיפותיו הלאומיות של העם היהודי בארץ ישראל

לא אחת ". צלב החץ"בטחו את הבתים מפני השתוללות של אנשי אנשי הבית עצמם א

ולבושים בבגדים " צלב החץ"התחפשו חברי תנועות הנוער במדי יחידות צבאיות או במדי 

תה כי למעלה משמונים אחוזים בדיקה מדגמית שנעשתה העל. אלה שמרו על הבתים

  הזהבמפעל ההצלה. החניכים שניצלו בבתי הילדים הגיעו בסופו של דבר לארץ ישראלמ

  .  מבוגרים1,200- ילדים ו6,000 ניצלו ,הוקמו כחמישים בתי ילדים
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  הרמתי- שרה רוטקופ: כתבה


