
 מחנכים  
 יָעְקֹבְסֹון( אֵַרק)אַהֲרֹון                   |בימי השואה 

 איך לשמר חזון תנועתי  
כשהמציאות  גוני -רב

 ?אחדותדורשת 

התקיימה בשנים הראשונות  ' החינוכית בגטו לודזהפעילות 

איש  , יעקבסון". מרישין"הנקרא , לגטובאזור נלווה 

איש  , רפאל זלוורוביניהם חברים נוספים לצד , "התחייה"

הטיף לביטול ההבדלים בין המפלגות  , "הנוער הציוני"

טעם לא היה , לדעתו. והתנועות הציוניות שפעלו במרישין

  1941-כך יזם ב. לדבר על אידיאולוגיה תנועתית בתנאי הגטו

גוף ראשון מסוגו בגטאות , "חזית דור בני מדבר"את הקמת 

מכל הקשת  תנועות נוער  13-שאיחד בתוכו חברים מ, פולין

אשר  , גדולההפכה לתנועה " חזית"ה. הפוליטית הציונית

מן היומן שכתבו משתקפת . חברים 1000-מנתה בשיאה כ

הפעילויות של תנועות . פעילות תרבותית סדירה ומגוונת

 .  פורמאליהנוער כללו גם מרכיבים של למידה ושל חינוך 

מן  . 'בגטו לודזממנהיגי תנועות הנוער 

הבולטים שפעלו לאיחוד תנועות החברים 

"  מושבת הילדים" –הנוער בחוות מרישין 

ובה התנהלו  , השוקקת שהוקמה סמוך לגטו

 .  חברתית ענפה-לימודים ופעילות חינוכית

אהרון יעקבסון תרם מכישרונו ומחזונו 

והוא זכור  , הארגוני לטיפוח הפעילות הזאת

שאפשרה  , כמנהיג בעל השפעה כריזמטית

לעודד  , לנוער בגטו לבטל מחיצות פוליטיות

לעמוד בתנאי  , לציין חגים ביחד, זה את זה

הרעב והמחסור ולזכור את התקופה גם  

 .   כימים עשירים בחוויות נעורים

במחנה העבודה   1945אהרון נספה בשנת 

 .אחד ממחנות המשנה של אושוויץ, גלייביץ

 

ומדד  , בכניסה עמד אהרון יעקבסון"
בהשפעתו  . אותנו במבטו החודר

הרגשנו כאילו אנו מאבדים את  
איחור של  ': הקרקע מתחת רגלינו

כאשר מאחרים  ! עשרה דקות-חמש
אפשר  , לרכבת בדקה אחת בלבד

,  אדם-של אלפי בניגורלם לקבוע בכך 
עשרה דקות  -ואתם איחרתם בחמש

והורה לנו , כך נזף בנו אהרון' !שלמות
  200-באולם היו כ. להיכנס פנימה

היו  . ... איש מתנועות ציוניות שונות
היה שמח , והעיקר, המולה ורעש

 ." מאוד
על , ניצקי'של החניך חיים קוזמיומנו 

 .'חוויית ליל הסדר בגטו לודז

בגטו " הנוער הציוני"עם תנועת " חזית דור בני מדבר"האיחוד של ועידת 
נקראה  התנועה המאוחדת . 1943הוועידה התקיימה בספטמבר . 'לודז

 .  נואם משמאל יעקבסוןאהרון ". חזית הנוער הציוני"

  8.1944 -30.4.1940 | פולין|  'גטו לודז   


