
 התליון שהציל נערה משיכחה 
ארכיאולוג ישראלי ועמיתו הפולני מסתובבים כבר עשור עם אתי חפירה ומריצות בשטח מחנה ההשמדה 

אחד מהם, תליון שהיה שייך לנערה  סוביבור, ושולים מהאדמה עשרות אלפי חפצים של יהודים שנרצחו שם.

קרולינה כהן מפרנקפורט, בת המחזור של אנה פרנק, איחד בשבוע שעבר משפחה שלמה מרחבי העולם, לטקס 
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  פרנקפורט |  עופר אדרת 

 

 עתיר ביתי פולני משקה", בימבר" כוסות שתי שעבר ראשון ביום נמזגו פרנקפורט במרכז מלון בבית החדרים באחד

 המקצוע סודות את שרתמו נדיר מזן ארכיאולוגים צמד, מזורק ך'וויצ הפולני ועמיתו הישראלי חיימי יורם. אלכוהול

 .וחייכו" נזדרובייה"ו" לחיים" לזה זה איחלו, לגמרי חדש לכיוון

 

 ולזכות, משיאיו אחד את שעות כמה בתוך לרשום היה עתיד, שנים עשר לפני התחילו שאותו, שלהם החיים מפעל

 מורגלים אינם, בחול מלאה הטבעית שסביבתן" שטח חיות, "ומזורק חיימי ואולם. נרחבת בינלאומית לתהודה

 לעברם שמפנים ובמיקרופונים מכובדים של ידיים בלחיצות, ובעניבות בחליפות, מלון בתי של מפוארים בטרקלינים

 .להם שציפה הגדול האירוע לקראת המתח את להפיג נועד, הזה במקרה, האלכוהול. עיתונאים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 53–כ התקבצו בבוקר בעשר למחרת

 וצדדי קטן רחוב, 01 בתומאסיוס אנשים

 המרכז את שמהווה, הגדולה בעיר

. זה את זה הכירו לא רובם. טרנס־אטלנטיות בטיסות חלקם, יבשות משלוש  במיוחד באו הם. גרמניה של הפיננסי

 .יהודית למשפחה צאצאים שהם העובדה — גדול משפחתי סוד של בגילויו לוותה לגרמניה הנסיעה, מהם לחלק

 

 בין הידיים ולחיצות הנשיקות, החיבוקים למראה אדיש להישאר היה קשה. מעיניהם לזלוג הדמעות החלו אט אט

" מחדש להתאחד" שזכו, לקרובים הפכו, באחת, ופתאום לאלה אלה גמורים זרים היו רגע לפני שעד האנשים עשרות

 את שלהם צבבק ולעכל ממרחק בו לצפות העדיפו, האירוע של השושבינים, ומזורק חיימי. דופן יוצאות בנסיבות

 .עיניהם לנגד שהתרחש המרגש ההיסטורי המחזה

 

 קרובים רחוקים

צמד הארכיאולוגים  ,מחנה ההשמדה סוביבור בפולין קילומטר מזרחה משם, בשטח שבו פעל 0,511כשנה לפני כן, 

מתוך האדמה פריט מצמרר: תליון כסף משולש, שנשא פרטים מזהים. על צדו האחד נכתב "מזל  חיימי ומזורק חילץ

ושם העיר "פרנקפורט על המיין". בצדו האחר נכתבה האות "ה" וצוירו  5.9.03.3טוב", בעברית, לצד התאריך 

 .שלושה מגיני דוד

: בעבודת מחקר ארכיונית הצליחו ביד ושם לאתר את האדם שבסבירות הגבוהה ביותר היה התליון הזה שייך לו

שנים שכב שם התליון שלה, מתחת לאדמה רווית הדם של סוביבור,  97קרולינה כהן, נערה יהודייה מפרנקפורט. 

שריד אחרון לחייה של כהן, שאת שמה ואת זכרה ביקשו הנאצים למחוק. הוא שרד את המשטר הנאצי. הוא שרד גם 
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מאה לאחר שפולין קיבלה מחדש את עצמאותה,  ואז, לפני שנה, כרבעאת השלטון הקומוניסטי שהחליף אותו בפולין. 

 .הוא צץ לפתע מתוך האדמה

ממשפחתה הקרובה של קרולינה כהן איש לא שרד כדי לספר עליה. אביה, ריכרד, אמה, אלזה )לבית אייזמן( ואחותה 

ם. כולם נרצחו בשואה. אבל קרולינה כהן הותירה עשרות קרובי משפחה, שהתפזרו ברחבי העול —הצעירה גיטה 

בשנה האחרונה הם אותרו בתום תחקיר בלשי חובק עולם, שהחל בינואר בעקבות פרסום הכתבה ב"הארץ" תחת 

 ."וביד ושם מנסים לאתר את קרוביה —הכותרת: "תליון של נערה יהודייה נמצא בסוביבור 

אבני נגף" בשבוע שעבר הם שמו פעמיהם לפרנקפורט כדי להשתתף בטקס הזיכרון הראשון שלה, שבו הוצבו "

בפרנקפורט, שממנו גורשו אל מותם  01)"אבני מעידה"( לזכר קרולינה ומשפחתה בפתח הבית ברחוב תומאסיוס 

 .0370בנובמבר 

גרג שניידר, מנכ"ל ועידת התביעות, הארגון היהודי שיזם ומימן את הטקס, נשא נאום  

כהן גורשה מכאן, שנה קרולינה  97מרגש שלא הותיר הרבה עיניים יבשות. "השבוע לפני 

מהעיר פרנקפורט. היא נעקרה מהבית שהכירה והוכנסה בכוח לקרון למסע מחריד אל 

 .מינסק, שם נכלאה בגטו", אמר

היום, יותר משבעה עשורים לאחר מכן, התכנסנו כאן לכבודה של הילדה היהודייה "

ואין מצבה לזכור את חייה ואת מותה", המשיך. "קרולינה לא זכתה להיקבר  —מפרנקפורט 

לזכרה באף בית קברות. אבל היום באנו להניח אנדרטה מוחשית לזכרה של קרולינה, כדי 

 ."להזכיר לעולם שהיא היתה קיימת, שהיא היתה חשובה למישהו ושמישהו אהב אותה

בנאומו הזכיר שניידר נערה יהודייה אחרת שנולדה בפרנקפורט ונרצחה בשואה, אשר 

נולדה  אנה פרנק. ה, תמונתה וסיפור חייה מוכרים בכל העולםבניגוד לקרולינה כהן, שמ

בפרנקפורט שבועיים לפני קרולינה כהן. ממש כמוה, גם היא קיבלה עם לידתה תליון למזכרת שנושא את תאריך 

לאושוויץ ובהמשך לברגן  0377–לידתה. בגיל חמש עברה עם משפחתה לאמסטרדם מאימת הנאצים, משם גורשה ב

 .בלזן, שם מתה

 האם הכירו אנה וקרולינה זו את זו? האם הלכו לאותו

הגן? האם שיחקו יחד במגרש המשחקים אחר 

הצהריים? האם הוריהן צעדו אלה לצד אלה עם עגלות 

הילדים ברחובות העיר? לעולם לא נדע. "את הסיפור 

של אנה פרנק אנחנו מכירים בזכות המילים שלה, 

העדות שלה. את מילותיה של קרולינה אנחנו לא 

שנזכור מכירים. אבל האם היא לא ראויה שנכיר אותה, 

 .אותה?" תהה שניידר

 

ואכן, בניגוד לאנה פרנק, בת המחזור שלה, אין הרבה 

פרטים ביוגרפיים שניתן לספר על קרולינה כהן. "במה 

לרופאה? לרקדנית? התעניינה? האם היתה הופכת 

לאמנית? לאמא? מי יודע למה היתה הופכת ובמה 

היתה תורמת לעולם. יש כל כך הרבה דברים שאנחנו 

 .לא יודעים עליה", אמר שניידר

מיליון ילדים יהודים  0.3קרולינה כהן היתה אחת מבין 

שנרצחו בשואה. רובם נותרו ללא שם, ללא תמונה 

ה להיות גורלה של וללא סיפור חיים. זה גם עלול הי

 .קרולינה, לולא צץ פתאום התליון שלה מתחת לאדמה

 

מילותיו של שניידר הידהדו ברחוב השקט, וחדרו עמוק ללבותיהם של בני משפחתה של קרולינה. קשה היה לפספס 

את מבטה של הלן דימסון )לבית סון(, שהגיעה לפרנקפורט ערב קודם לכן מלונדון כדי להשתתף בטקס. עד השנה 

ה קרובת משפחה, שנולדה בפרנקפורט, כלל לא הכירה דימסון את השם קרולינה כהן. איש לא סיפר לה שהיתה ל

 .גורשה למינסק ונרצחה בשואה. בינואר האחרון, כששבה מחופשה באיים הקריביים, ציפתה לה הפתעה מטלטלת

י את בעלה של דימסון בפייסבוק, ובישרתי לו שנמצא התליון של קרובת איתרת הגנאלוג גידי פורז בעזרתו של

המשפחה הנשכחת של אשתו. התברר שלא הייתי היחיד. כפי שמעידים בני הזוג, חשבונות המייל והפייסבוק שלהם 

התמלאו תוך זמן קצר בפניות של קרובים־רחוקים מרחבי העולם, שסיפרו להם על קרולינה כהן. "הייתי בהלם 

 .וחלט. זו היתה הפתעה טוטאלית", אמרה דימסוןמ
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היא התייצבה בפרנקפורט כדי לחלוק לה כבוד  ,כעת, עשרה חודשים לאחר מכן 

אחרון. מצוידת בעץ משפחה ששירטטה בכתב יד על פיסת נייר סיפרה דימסון, 

שאביה, מקס, ואמה של קרולינה, אלזה, היו בני דודים. "זה הקשר שלי לקרולינה 

ידעתי על כך דבר עד לאחרונה. אבא שלי מעולם לא הזכיר את השם  כהן. לא

 .שלה", אמרה

הוריה של דימסון נולדו בגרמניה והיגרו במרוצת השנים ללונדון, שם נולדה. חלק 

מבני משפחתה נרצחו בשואה. אחרים נישאו לימים ללא־יהודים. "גדלתי במשפחה 

קטנה מאוד, שרובה בכלל קתולית. פתאום התברר שיש לי משפחה יהודית ענקית 

 .בכל העולם", אמרה דימסון

ים של דימסון יש אנשים מהירושימה ביפן, מהונג קונג, בין קרובי המשפחה החדש

מארגנטינה, מאפריקה, מניקרגואה, מגרמניה, מישראל, מקנדה ומארצות הברית. 

 .קרולינה כהן —הם מצאו אלה את אלה בזכות נערה אחת, שלא הכירו 

 

אחת מקרובות המשפחה החדשות של דימסון היא דניס סטנלנד, שעשתה את כל  

תה שהיא הדרך מטקסס לפרנקפורט כדי להשתתף בטקס. רק לפני כשבועיים גיל

קרובת משפחה של קרולינה כהן והחליטה, ללא 

דיחוי, לעלות על המטוס ולהגיע לטקס. "כל הרגשות מתערבבים אצלי", אמרה. "אני 

בכל העולם. במותה קרולינה כהן  , ורק עכשיו אני מגלה שיש לי משפחה 75כבר בת 

 ."איחדה מחדש את המשפחה כולה. בגלל זה באתי

 91–הצטרפו בשבוע שעבר לכ —ל קרולינה, אחותה והוריה ש —ארבע אבני הזיכרון 

השנים האחרונות האמן הגרמני גונטר דמניג ברחבי  0.–אלף אבנים דומות, שהציב ב

רְשַטיינה הן נקראות בגרמנית. אפשר למצוא אותן ב יישובים  111,.–אירופה. ְשטֹוְלפֶּ

רג בברלין באופן לא ברובע קרויצב 0337–מדינות באירופה. הראשונה הוצבה ב 0.–ב

חוקי. אחר כך קיבל הפרויקט הכרה לאומית ואירופית והיום הוא נחשב לאחד ממיזמי 

 .ההנצחה הגדולים ביותר בעולם

הכיתוב אחיד בכולן, ומתעד את השם ושנת הלידה של האדם שגר, עבד או למד בבניין 

ח, אם לא שבפתחו מוצבת האבן, את תאריך ויעד הגירוש שלו ואת המקום שבו נרצ

שרד את השואה. לא רק יהודים מונצחים באבני הנגף. דמניג ייעד את הפרויקט שלו 

יהודים, צוענים, עדי יהוה,  —להנצחתם של כל קורבנות הנאצים באשר הם 

  .הומוסקסואלים, קורבנות פוליטיים וכאלה שנרצחו בשל היותם פגועים בגוף או בנפש

יורו,  0.1אישי. את עלותה של כל אבן ) לכל אתר ואתר הוא מקפיד להגיע באופן

תוצרת ברלין( ואת הוצאות הנסיעה שלו מממנים אלה שמזמינים את האבן. פעם 

מדובר במשפחה שמבקשת להנציח את בניה. בפעם אחרת היוזמה היא של בית ספר 

מקומי, שתלמידיו ערכו פרויקט מחקרי וגילו שבבניין הסמוך גרו יהודים שגורשו אל 

 .מותם

, לא מרבה בדיבור. גם כשהתקין את האבנים של משפחתה של קרולינה כהן לא פצה פה. אחרי 0379ניג, יליד דמ

שסיים את מלאכתו קיפל את חפציו והמשיך בדרכו ליעד הבא. רשימת ההמתנה לאבני הנגף שלו ארוכה, כפי שמעיד 

 .אתר האינטרנט שמלווה את הפרויקט

י הנגף לא זוכים לעורר הד תקשורתי גדול. הצבת אבני הזיכרון האלה הפכה רוב האתרים שבהם הוא מרכיב את אבנ

בפרנקפורט, עטו עליו  01כבר מזמן לעניין שבשגרה. אבל בשבוע שעבר, כשהוואן של דמניג עצר ברחוב תומאסיוס 

מתקינים אבן כתבים וצלמים רבים, מגרמניה ומרחבי העולם, כאילו היה כוכב רוק או פוליטיקאי מוכר. לא בכל יום 

זיכרון לזכרה של נערה בעקבות תליון שנשמט ממנה בדרכה אל מותה, אשר נמצא בחפירה ארכיאולוגית עשרות 

 .שנים אחרי שנרצחה

 

 גלאי מתכות בסוביבור
החלו כאמור לפני עשר שנים. את הרעיון לרתום את  ליון של קרולינההחפירות הארכיאולוגיות שבהן נמצא הת

, הגה 1.–לחקר השואה, שהתרחשה במאה ה —מדע שעוסק במחקר תרבויות בנות אלפי שנים  —הארכיאולוגיה 

 .יורם חיימי, ארכיאולוג ברשות העתיקות

 

לאב מהעיר וזאן במרוקו. הוא גדל , נולד בטבריה לאם שעלתה מקזבלנקה ו70חיימי, תושב קיבוץ מפלסים בנגב, בן 

, כשהיה נשוי ואב 0335–בפתח תקוה, למד אלקטרוניקה בבית ספר מקצועי וסיים את התיכון ללא תעודת בגרות. ב

 .לשלושה ילדים, ניסה להתקבל ללימודי גיאוגרפיה באוניברסיטת בן־גוריון, אך נדחה
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ולוגיה" והחליט לנסות שם את מזלו. "נכנסתי ואמרתי כשיצא מהמזכירות, מאוכזב, ראה את השלט "המחלקה לארכיא

שאם לא גיאוגרפיה, נלך על ארכיאולוגיה", נזכר. את עבודת המאסטר כתב על ניתוח מרחבי באתר הר גמל במצפה 

 .הוא עובד כארכיאולוג במרחב דרום של רשות העתיקות 0333–רמון. מ

רב חדש" בראיון עם התפנית בחייו המקצועיים אירעה לפני עשור, כשצפה ב"ע 

אשה שסיפרה כי איתרה את אחותה האבודה של אמה בזכות מידע שמצאה ביד 

ושם. חיימי החליט לנסות את מזלו, ועלה בעצמו ליד ושם, כדי לברר מה עלה 

בגורל דודיו מצד אמו. "ידעתי ששני האחים של אמי נרצחו בשואה. אבל רציתי 

גישה במשרדו בבאר שבע, לפני לברר מה בדיוק קרה להם", סיפר החודש בפ

 .צאתו לטקס בפרנקפורט

מצויד בשמותיהם, ג'קי ומוריס בן זקן, החל חיימי להתחקות אחר עקבותיהם. מקור 

המשפחה היה במרוקו. בשלב מסוים עברו הדודים לפריז. אחד מהם היה שם בעל 

הם נעצרו, ביחד עם רבים  0375–אמן ויטראז'ים. ב —סטודיו לצילום. השני 

 .מיהודי צרפת, ונשלחו למחנה הריכוז דראנסי ליד פריז. בהמשך נעלמו עקבותיהם

ביד ושם מצא חיימי את שמותיהם של השניים במסמך המתעד את האסירים 

בטרנספורט שהגיע למחנה ההשמדה סוביבור. בלי לבזבז זמן הוא עלה על טיסה 

ודיו בטרם נרצחו. לפולין, בתקווה למצוא בסוביבור מסמכים שמתעדים את גורל ד

 .הוא הגיע לשטח שבו פעל מחנה ההשמדה 119.במרץ 

כשירדתי מהמונית הלב שלי התחיל לדפוק ועבר לי קור בכל הגוף", הוא נזכר. "

אלא שאז התאכזב לגלות כי לא נותר זכר למחנה, אשר כל שטחו מכוסה עצים, 

 .ו, לא מצא שםשניטעו אחרי המלחמה. גם ארכיון מסודר, המתעד את מה שהתרחש ב

יחד עם מחנות ההשמדה טרבלינקה ובלזץ כחלק מ"מבצע ריינהרד". עד חיסולו,  .037סוביבור הוקם במרץ 

אלף(. לאחר  091–כ —אלף יהודים )לפי מוזיאון השואה בוושינגטון  31.–, נרצחו בו, לפי יד ושם, כ0375באוקטובר 

ות אסירים מהמחנה שרדו את השואה. שמו "עלה , הוא פורק. רק כמה עשר0375מרד האסירים, באוקטובר 

לכותרות" בשנים האחרונות בעקבות משפטו המתוקשר של ג'ון דמיאניוק, שהורשע בגרמניה בכך שהיה שומר 

 .בסוביבור, אך מת בטרם החל לרצות את עונש המאסר שהוטל עליו

משך אלפי שנים, סירב להשלים עם חיימי, שבעבודתו כארכיאולוג מורגל באיתור פריטים שנקברו מתחת לאדמה ב

העובדה שאין כל זכר למחנה. את שיטות העבודה שלו, שלמד בנגב בישראל, החליט לרתום לחיפוש השרידים 

 .הנשכחים שהותירו היהודים שנרצחו בסוביבור

, "בקור נורא", כדבריו, הוא החל בחפירות עם שותפו החדש, הארכיאולוג 119.כמה חודשים לאחר מכן, באוקטובר 

הפולני וויצ'ך מזורק, שהפך מאז לידיד נפש שלו. "בהתחלה לא ידענו איך לאכול את הסיפור הזה", סיפר. אבל ברגע 

ת מהאדמה פריטים שהסתתרו בה במשך שהטרקטור העלה את הכף שלו מהאדמה בפעם הראשונה, החלו לצא

 .עשרות שנים



בעשור שחלף מאז שב חיימי לסוביבור פעם אחר פעם. מצויד בפועלים פולנים, בארכיאולוגים מתנדבים, בגלאי  

מתכות, באת חפירה, במריצה ובהמון סבלנות, הוא הצליח לאתר ממצאים רבים בזירת הפשע הגדולה בהיסטוריה 

 .המודרנית

אלף פריטים וחפצים שהיו שייכים ליהודים שנרצחו  91הצילו בעשור האחרון חיימי ושותפו מזורק מתוך האדמה 

בסוביבור. "הכמות בלתי נתפסת", אומר חיימי ומציג על צג המחשב שלו צילומים של בקבוקי בושם, טבעות, 

סיגריות, ארנקים, סיכות  שרשראות, משקפיים, תיקים, צנצנות ריבה, משחות שיניים, מפתחות, מספריים, קופסאות

 .כולם היו שייכים פעם ליהודים, שנרצחו במחנה —שיער ונעליים 

בין הפריטים בולטים במיוחד אלה הכוללים כיתובים בעברית, כמו הטבעת שעליה נכתב "הרי את מקודשת לי", 

של משה רבנו האוחז התליון שעליו כתוב "פלשתינה־א"י" וזה שעליו כתוב "שמע ישראל" ושמצוירת עליו דמותו 

 .בלוחות הברית

–ל .037מאחורי כל פריט מסתתר אדם עם סיפור חיים. נשים, גברים, ילדים, נערים וזקנים, שהגיעו לסוביבור בין 

מפולין, אוסטריה, גרמניה, צ'כיה, סלובקיה, הולנד וצרפת. מטבע הדברים, שמותיהם וקורות חייהם של רוב  0375

 .חשפו לעולם ובעליהם ייוותרו אלמונים לעדבעלי הפריטים האלה לא יי

בין הפריטים שפלטה האדמה הסתתרו כמה 

שהכילו סימנים מזהים, אשר איפשרו לאתר 

–את משפחות בעליהם, שנרצחו במחנה. ב

איתרו הפועלים הפולנים של חיימי  .10.

ומזורק דיסקית עם השם "לאה יהודית דה לה 

פניה". במחקר התברר שמדובר בילדה 

ונרצחה בגיל  0359–לדה באמסטרדם בשנו

שש בסוביבור. חיימי איתר את משפחתה 

בהולנד ונפגש עם האחיינית שלה, אסתר, 

ששלחה לו תמונה שבה נראית לאה שבוע 

  .לפני שנשלחה אל מותה

 

בהזדמנות אחרת נמצאה באדמה דיסקית שרופה עם השם "דדי יעקב זק". במחקר התגלה שהיה זה ילד יהודי 

ונרצח בסוביבור בגיל שמונה. אחייניתו, ליז, ששרדה את השואה, אותרה בהולנד  0353–ם, שנולד במאמסטרד

  .והגיעה לשטח המחנה, שם הוענקה לה רפליקה של הדיסקית ונערך לדודה טקס זיכרון במקום בו נרצח

 

אחר כך צצה מהאדמה גם הדיסקית של אנה 

ונרצחה  0350–קפר שנולדה באמסטרדם ב

וביבור עם כל משפחתה, בס 0375–ב

. בחפירות אותרה גם .0כשהיתה בת 

דיסקית צבאית של חייל יהודי־הולנדי בשם 

ונרצח  0301–אליעזר קונטנט, שנולד ב

, וכן 3., כשהיה בן 0375–בסוביבור ב

דיסקית אחרת עם שמו של הילד דוד יהודה ון 

ונרצח  .035–דר ולדה, שנולד בהולנד ב

ותרו גם פריטים . בחפירות א0375–במחנה ב

 .של משפחת וישיאכר ומשפחת נונס־ואז

 

 

 מי היתה הילדה
התליון של קרולינה כהן נמצא לפני כשנה מתחת למקום שבו עמד הצריף שבו התפשטו הנשים בדרכן לתא הגזים. 

 מה שהבדיל אותו מהדיסקיות של שאר היהודים שנמצאו לפני כן במחנה, היה העובדה שהוא לא נשא את שם בעליו,

 .'( ושם של מקום )פרנקפורט( לצד הכיתוב "מזל טוב", מגיני דוד והאות ה5.9.03.3אלא תאריך )

הדרך לאיתור בעלת התליון לא היתה קלה. תחילה נשאלה השאלה האם התאריך שמוטבע עליו הוא תאריך לידה או 

פורט וילידת אותה שנה, היה אולי תאריך בת מצווה או תאריך אחר. במחקר התברר שגם לאנה פרנק, בת העיר פרנק

תליון דומה. התאריך שהוטבע עליו היה תאריך הולדתה של פרנק, אשר מוכר לחוקרים זה מכבר. בהמשך התברר 

 .הקהילה היהודית הנפיקה את התליונים האלה לתינוקות )ממין נקבה( עם בואן לעולם 03.3–וב 03.1–שב

ולינה כהן. אחת מהן היא שרה יקיר מישראל, שנולדה בפרנקפורט עד כה אותרו כעשר נשים שקיבלו תליון כמו של קר

 .. כשחיימי ביקר אותה היא הציגה לו תליון דומה לזה של קרולינה כהן, שאותו שמרה כל חייה03.3–ב



, צריך היה 03.3ביולי  5–כעת, כשהחוקרים ידעו שמדובר בתליון ששייך לאשה יהודייה, שנולדה בפרנקפורט ב

שים היהודיות שנולדו באותו תאריך בפרנקפורט, ולברר אם מישהי מהן נרצחה בסוביבור. בבדיקה לאתר את כל הנ

 .התברר שנולדה רק ילדה יהודייה אחת בפרנקפורט באותו תאריך: קרולינה כהן

, נמצא גם בבדיקה שערך ד"ר יואל זיסנווין, מנהל 03.3ביולי  5–שמה של קרולינה כהן, שנולדה בפרנקפורט ב

ט חקר השילוחים המקוון ביד ושם )"מסילות אל האבדון"(, שממומן בידי ועידת התביעות. הוא אותר ברשימות פרויק

. מהמחקר ההיסטורי ידוע, שמגטו מינסק נשלחו בהמשך 0370בנובמבר  .0–היהודים שגורשו מפרנקפורט למינסק ב

 .אסירים יהודים אל מותם בסוביבור

קרובת משפחה של קרולינה כהן, שבו מופיעים פרטיה  0391–עד" שמילאה בבד בבד אותר בארכיון יד ושם "דף 

 .האישיים. כך, לאט לאט, החלו להתחבר חלקי הפאזל

אבל מי היתה אותה קרולינה כהן, בעלת התליון? אחרי שאותר שמה החלו חוקרים, היסטוריונים, גנאלוגים ועיתונאים 

ונאי וסופר מהעיתון הגרמני "די טאגסצייטונג", היה אחד המרכזיים לחפש כל פיסת מידע עליה. קלאוס הילנברנד, עית

בהם. במחקר, שאותו ביצע ב"מכון להיסטוריה עירונית" של פרנקפורט, בארכיון המרכזי של מדינת הסן, בארכיון 

 .רים"שירות האיתור הבינלאומי" בבד ארולזן ובארכיונים נוספים בגרמניה, עלה בידיו לשרטט את סיפור חייה הקצ

למשפחה ענייה בפרנקפורט. אביה, ריכרד, עבר לשם  03.3קרולינה כהן, "קרולה", בפי משפחתה, נולדה ביולי 

מהעיר דרמשטאדט. הוא היה רפד במקצועו וניסה את כוחו גם במכירת ספרים ועיתונים. במלחמת העולם הראשונה 

הוא נישא לאלזה  03.1–אלץ להפסיק לעבוד. בשירת כחייל יהודי בצבא הגרמני, נפצע באורח קשה, הוכר כנכה ונ

–חודשים לאחר מכן באה לעולם בתם, קרולינה. ב 00לבית אייזמן, תופרת במקצועה, ילידת העיירה באד אורב. 

  .הצטרפה למשפחתה אחותה הקטנה, גיטה .035

 

שנה לאחר מכן, עם עליית הנאצים לשלטון, 

הפסיק אביהן לקבל את קצבת הביטוח 

ייעה לו להתקיים, והמשפחה הלאומי, שס

היתה תלויה כעת בעזרה שקיבלה 

מהקהילה היהודית. בשל מצבה הכלכלי 

נאלצה המשפחה לנדוד בין דירות להשכרה. 

עברה לביתה האחרון: אחת  0353–ב

הדירות בקומה הראשונה של הבניין ברחוב 

 .01תומאסיוס 

בשעה שרבים מיהודי פרנקפורט הצליחו 

ם, משפחת כהן להגר ולהימלט מהנאצי

נתקעה בגרמניה משום שלא היה ברשותה 

ההון הדרוש כדי להגר כל עוד הנאצים 

התירו את הדבר. כך נאלצה להישאר שם 

 ., שבו נשרפו בתי הכנסת בעיר0351גם בליל הבדולח, בנובמבר 

וות חגגה את יום הולדתה התשיעי, נאלצה מעתה לצרף לשמה גם את השם "שרה", כמצ 0351–קרולינה, שב

אולצה לשאת את הטלאי הצהוב ונאסר עליה לשחק בגינה הציבורית או ללמוד בבית ספר ציבורי  0370–הנאצים. מ

גרמני. קרוב לוודאי שלמדה בבית הספר היהודי הוותיק והגדול "פילנתרופין", שעומד על תלו עד היום, אך עדות 

 .ציםממוסמכת לכך אין בנמצא, משום שהארכיון שלו הושמד בידי הנא

, כשנאלצה להצהיר על מצבה הכלכלי בפני הרשויות, כהכנה לשוד הממוסד של היהודים בידי המשטר 0371–ב

הועלתה המשפחה כולה על  0370בנובמבר  .0–הנאצי, כתבה משפחת כהן שאין ברשותה לא רכוש ולא נדל"ן. ב

יו על הטרנספורט הזה, שנמשך בתחנת "פרנקפורט מזרח". כאלף יהודים ה Da53 אחד מקרונות הרכבת שמספרה

 .שישה ימים ותחנתו הסופית היתה מינסק, ברוסיה הלבנה

הנסיעה עברה דרך ברלין, ורשה, ביאליסטוק ו־וולקוביסק. ניצולים של אותו טרנספורט סיפרו לימים שרבים מתו 

ת הרכבת, בניסיון בדרך, בין היתר בשל מחסור חמור במים. עוד זכרו שהושיטו את אצבעות ידיהם מבעד לחלונו

 .ללקק כמה טיפות מהגשם

בגטו מינסק נשלחו היהודים לעבודות כפייה. כמאה מיהודי פרנקפורט מתו שם כבר בחורף הראשון, מתת־תזונה, 

נכנסו בשערי הגטו משאיות גז, ובהן הומתו חולים  .037–ממחלות ומקור. ייתכן שקרולינה כהן היתה אחת מהם. ב

ה ונרצחה באחת האקציות הבאות? או אולי ובלתי כשירים לעבודה. האם קרולינה כהן היתה אחת מהם או שמא שרד

, עם חיסול הגטו, למחנה העבודה טרווניקי או למחנה ההשמדה סוביבור? 0375היתה בין אלה שגורשו בספטמבר 

 .לעולם לא נדע, משום שהנאצים לא ניהלו רישום שמי של הטרנספורטים האלה



תכן גם שמישהו מקרוביה, שגורש לשם לאחר מותה התליון שלה, שנמצא בסוביבור, עשוי להעיד שהגיעה לשם, אך יי

במקום אחר, שמר עליו כמזכרת ונשא אותו עמו. אפשרות נוספת היא שקרולינה כהן החליפה אותו תמורת פרוסת 

 .לחם עוד קודם לכן, וכעת האדם שנשא אותו נרצח בעצמו. סביר שלעולם לא נדע היכן ומתי בדיוק נרצחה

 

או שמא היתה רגועה בעיצומה של ההיסטריה? האם ענדה את התליון הזה? האם אחזה  האם בכתה? האם צעקה?"

בו בידה? האם שמטה אותו בכוונה?" תהה שניידר בנאומו המרגש בטקס בשבוע שעבר. "לפעמים אני מדמיין את 

שלה ישרוד,  קרולינה משליכה את התליון שלה לרצפה באופן מכוון, בשעה שהתכוננה אל מותה, מקווה שסימן החיים

כזיכרון לנערים ולנערות  —לנו  —גם אם היא עצמה לא. מקווה שיום אחד הסימן הזה יתגלה וישמש לאנשים 

התמימים, שהפכו לקורבנות השואה. קרולינה קוראת לנו מהאדמה להקשיב לה, לחבק אותה, לחבק את האנושיות 

 ."שלה; ולכל הפחות לדעת שהיא היתה

הוא השריד היחיד שנותר ממנה. "זה אחד הפריטים הכי חשובים ומרגשים שמצאנו התליון של קרולינה כהן 

בחפירות", אומר וויצ'ך מזורק. "מציאת התליון היתה עבורנו רגע של תקווה, שנוכל למצוא בעתיד עקבות של אנשים 

 ."נוספים

חיימי מוסיף: "אני לא היסטוריון, אבל כשאנחנו 

לינה כהן, אנחנו מוצאים פריטים כמו התליון של קרו

מצליחים לגעת בשואה, ולא רק לדבר עליה. אנחנו 

מביאים את הסיפור של מחנה סוביבור מזווית אחרת 

 ."לגמרי

בשיחה עמו, מספר חיימי על קשיים רבים שעמם הוא 

ועמיתו נאלצים להתמודד בדרכם אל פריטים כמו 

התליון של קרולינה כהן. בשנים האחרונות נאלצו לא 

פעם להפסיק את החפירות הארכיאולוגיות. לא רק 

הקור העז והשלג מקשים על העבודה. גם שומרי 

חו היערות, שאסרו עליהם לכרות את העצים שצמ

בשטח המחנה, הביאו להפסקה זמנית בחפירות. 

בהמשך היו אלה אנשי "מע"צ הפולני", כדברי חיימי, 

שהפריעו להם בחפירות מתחת לכביש המקומי. גם 

התביעה הכללית, שדרשה לפתוח בחקירה פלילית 

עם מציאתן של גולגולות באתר החפירות, עיכבה את 

שדרשה העבודות וכך גם הקהילה היהודית בפולין, 

 .לוודא שבחפירות לא יחולל כבוד המת

בחפירות הבחין חיימי בעדויות לכך ששודדי עתיקות 

מקומיים גנבו פריטים מהאדמה בחפירות פיראטיות 

. לצד זאת מתאר 71–לשנות ה 0373שבוצעו שם בין 

חיימי מאבק יוקרה, כוח ואגו, אישיים ומוסדיים, בין 

ון החפירות גורמים וגופים שונים המעורבים במימ

ובניהולן, אשר מקשות עליו, איש השטח הפשוט, 

לבצע את עבודתו. כעת הוא מנסה לתמרן בין רצונו 

 .להמשיך לחפור עוד ועוד ובין העובדה שבאתר מחנה ההשמדה מוקמים בימים אלה מוזיאון ומרכז מבקרים חדש

השואה פרופ' חוי דרייפוס מהחוג להיסטוריה חיימי גם שוקד על כתיבת דוקטורט בנושא. לדברי ההיסטוריונית חוקרת 

של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב ומיד ושם, אשר מנחה את חיימי בדוקטורט )לצד ד"ר גיא שטיבל מהחוג 

לארכיאולוגיה(, "המפעל הגדול של חיימי והממצאים החשובים שלו מתורגמים בימים אלה לתרומה אקדמית ממשית. 

 ."ין טוב יותר את ההיסטוריה של מחנה סוביבורהיא תאפשר לנו להכיר ולהב

דרייפוס מסבירה, ש"יש הרבה מאוד חללים והרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים" על סוביבור. לדבריה, בחלק 

מהמקרים החפירות של חיימי כבר הספיקו לשנות את מה שאנחנו יודעים על המחנה, הן ביחס למבנה הפיזי שלו והן 

ח שבוצעה בו. "החפצים השונים שאיתר מאפשרים התחקות אחר המשלוחים השונים והרבים ביחס לפעילות הרצ

 .שהגיעו למחנה", היא אומרת

 

בין היתר חשפו החפירות את מנהרת הבריחה שחפרו האסירים ואת שרידי תאי הגזים והמשרפות שהפעילו הנאצים. 

שהגיעו למחנה מיעדים שבעבר לא ידעו  לצד זאת, איפשרו החפירות להתחיל להתחקות אחר משלוחים שונים

עליהם. חיימי משתמש במתודות קיימות, שעד כה השתמשו בהן לחקר חפצים מלפני אלפי שנים, כדי לבחון פריטים 



גם את חיי היום־יום של הרוצחים", אומרת  —. "כך הוא משחזר את עולמם של הקורבנות, ולהבדיל 1.–מהמאה ה

  .דרייפוס

ארכיאולוגיות באתרים כמו סוביבור, אך בהיקף מזערי ובאופן מדגמי בלבד. חיימי ומזורק הם בעבר בוצעו חפירות 

הראשונים שהפכו את העבודות האלה למפעל של ממש. על השאלה המתבקשת, "איך לא עשו את זה קודם?" 

חית של חיימי משיבה דרייפוס: "במשך הרבה שנים זה נחשב לכיוון שלא חשבו עליו. כשמסתכלים על העבודה הנוכ

וחברו מזורק, אפשר באמת לתהות איך לא עשו את זה קודם". עם זאת, לדבריה, "צריך לזכור שחפירות במחנה 

השמדה הן לא דבר טריוויאלי". לצד הבעיות הטכניות והביורוקרטיות שכרוכות בכך, מזכירה דרייפוס שהחפירות 

קשרות בכך. היא מציינת גם שהמבנים במחנות האלה מבוצעות בקבר אחים, על כל המורכבות והרגישות שנ

ההשמדה לרוב לא נבנו מבטון, אלא מעץ ומחומרים מתכלים. בנסיבות כאלה, "מלכתחילה, היו חוקרים שתהו אם 

אפשר עוד בכלל למצוא משהו במקומות האלה", היא אומרת. חיימי, לדבריה, הצליח להוכיח שהתשובה לכך חיובית 

 .חנות ממצאים רבים ולהפיק מהם תובנות חשובות" גם אחרי עשרות שניםאפשר למצוא בשטחי המ"וש

הדברים האלה מעוררים מחשבה. מצד אחד, במחנות השמדה אחרים, שבהם הוקמו אנדרטאות או מוזיאונים, לא 

בוצעו חפירות ארכיאולוגיות מהסוג הזה, "ואין אלא להצטער על מה שאפשר היה למצוא שם", כדברי דרייפוס. מצד 

 .אחר, נשאלת השאלה מה מסתתר עוד מתחת לאדמה במקומות שבהם ניתן עדיין לחפור

ובחזרה לקרולינה כהן. האם נזכה אי פעם לדעת איך נראתה? האם נכיר את תווי פניה? את החיוך שלה? את צבע  

וגנאלוג  השיער שלה ועיניה? האם נצליח לזהות אותה באחד מצילומי התקופה? חיים מוצן, איש עסקים ישראלי

חובב, רתם בחודשים האחרונים הרבה זמן ומשאבים כדי לנסות להרחיב את הידע הקיים על קרולינה. הוא החל בכך 

 .בתחילת השנה, אחרי שקרא ב"הארץ" על מציאת התליון שלה

מאז עלה בידיו לאתר ברחבי העולם, בעבודת בלשות־היסטורית מאומצת, כמאה קרובי משפחה שלה. אצל חלקם 

מצא מסמכים אישיים, מכתבים, גלויות ותמונות של המשפחה. באחד הצילומים שהתגלגלו לידיו, אשר מקורם  הוא

. האם הילדה היא 51–אצל קרובי משפחתה, נראים גבר, אשה בהריון וילדה קטנה בגרמניה, בתחילת שנות ה

שכן, וממשיך במאמציו לאשש את  ? מוצן מאמין11קרולינה כהן, שלולא נרצחה, עשויה היתה להיות היום סבתא בת 

 .השערתו. "חשוב לי להוכיח שההיסטוריה לא נמחקה. שהנאצים לא הצליחו למחוק את קרולינה כהן", הוא אומר

 

 

 

 


