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 :יעקובסוןועוד כמה מילים על 
 

פורמאלית  -בלתי, פעולת חינוך מקיפה, בגיבוי היודנראט, במרישין התקיימה
,  גננות, מורים 250. בהשוואה לגטאות אחרים, ויוצאת דופן מאוד ברמתה

ועשו  , תלמידי תיכון ומדריכי תנועות נוער היו מסורים מאוד לילדים, מטפלים
 .  ציונית ואת האחווה החברתית-מאמץ לחזק בהם את זהותם היהודית

,  מילדי הגטו להתרחק מעט מהצפיפות ומהמצוקה בבתיהם 14,000-זכו ככך 
לאחר מכן נמשכה  . 1942מפעל מרשים וייחודי זה חוסל בסוף . ללמוד ולהתעודד

לאורך כל  , החברתית והחינוכית של תנועות הנוער בגטו, הפעילות הרעיונית
 .  תקופת קיומו

 
. כלפי חוץ" החזית"אשר ייצג את , תנועתי-הבין" ועד הקיבוצים"אהרון היה חבר 

תרם גם לפעילות התרבותית של , לצד עיסוקו בנושאים טכניים ומשקיים
עולה מדפי יומן ששרדו  כך  –הנוער התנועה ונשא הרצאות היסטוריות בכינוסי 

הכין אהרון את   1943עדויות שונות מציינות כי בליל הסדר בגטו באפריל (. 1941)
 .  תכנית הערב

 
חזית דור בני "הפעם בין , איחוד נוסף( לצד זלוור ואחרים)בהמשך הגה יעקבסון 

התנועה החדשה נוסדה  ". הנוער הציוני"לבין פלגים שונים של תנועת " מדבר
,  יעקבסון היה חבר בהנהגתה". חזית הנוער הציוני"תחת השם  1943בספטמבר 

ודמותו שימשה מופת ליכולת לשתף פעולה בין זרמים אידיאולוגיים שונים  
 .  לטובת מטרה ערכית חשובה

 

 מחנכים 
יָעְקֹבְסֹון ( אֵַרק)אַהֲרֹון          |השואה בימי   



 מחנכים 
יָעְקֹבְסֹון ( אֵַרק)אַהֲרֹון          |השואה בימי   
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 '  נער בגטו לודז, ניצקי'של חיים קוז( זיכרונותיו)מתוך יומנו 
 

ראשונה קבוצת  : הן היו אמורות להיערך בקבוצות. הגיעו הבחינותסוף -סוף
הלכתי עם אליעזר  , יום לאחר שהבנות נבחנו. ולאחר מכן קבוצת הבנים, הבנות

ועל  , אביבקה סיפרה לנו על מהלך הבחינות. לאביבקה כדי להיוודע על התוצאות
בחדר עמד . נערכו בביתו של אליעזרהבחינות … . פתע-כך ששואלים שאלות

על יד  . לבן-ועל השולחן היה דגלון כחול, מכוסה בנייר לבן, שולחן בצורת דוכן
והחזיקו  , יעקבסוןמשה זילברשטיין ואהרון , השולחן עמדו מיכאל רוזנברג

כל מי . בספסלישבנו אנחנו ... [. של שמות ערוכים בטורים]בידיהם רשימות 
. אחדים היו מתוחים מאוד. שהיה מוכן היטב לבחינות התיישב בין שניים חלשים

 ...וגרפו את כולם בשירתם, ואליעזר בראשם, לעומתם היו שהתחילו לשיר
 

 1999, אבישלום, נעורים בתופת, חייםניצקי 'קוז

 
עדותו של אריה פרינץ על העבודה החקלאית במרישין ועל דמותו של  מתוך 

 אהרון יעקבסון
גם הוא בוגר בית , "התחייה"היה חבר [ במרישין]בין השכנים שהגיעו לבקרנו 

הוא היה זה שהגה את רעיון ביטול  . שמו היה אהרון יעקבסון. הספר שלנו
על  , הוא טען שבתנאי הגטו אין שום טעם לדבר על אידיאולוגיה. המפלגות

כל זה יהיה . סוציאליזם-על סוציאליזם או לא, בארץ ישראל' קבוצה'או ' קיבוץ'
אולם פה אין התנאים  , טען, כפי שהיה לפני המלחמה, טוב אחרי המלחמה

פעילותו  . וראה בנו את הגרעין שלה, נוער-הוא רצה לארגן תנועת. כשרים לכך
הוא ניהל ". מדבר-חזית דור בני"שהוא קרא לה , הביאה לכך שהפכנו לתנועה

"  הנהגה"במהרה זו הפכה ל". מפקדה"בהתחלה הוא הקים . אותה ביד רמה
 , עשינו לעצמנו דגל. והתחלנו לפעול כתנועה

 .  'הכשרות'וה' קיבוצים'בכל הפגישות של כל הוהשתתפנו 
 .שקבע משהו בתוך החברה של מרישיןהפכנו לכוח 

 
 ,  "הנוער הציוני"תנועות  -בהיסטוריה שלוש שורות , עורך ראשי, יוחנן כהן

 .1999, משואה: ישראל, בימי השואה בפולין" ציוני-החלוץ הכלל"ו" עקיבא"

 


