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פתיחה

גרמניה, 1970. אני נכנס למסעדה יחד עם הקניין הגרמני. דקתיים אחרי 

שאני מתיישב וחוכך בדעתי אם יש משהו שאוכל לשתות במסעדה שאינה 

כיסוי  את  להסיר  נא  הואל  "אדוני,  מנומס.  מלצר  אלינו  ניגש  יהודית, 

אני,  כך  אדוני,"  "מצטער  ידועה.  גרמנית  באדיבות  מבקש  הוא  הראש!" 

בגרמנית אדיבה לא פחות, עם שמץ חוצפה ישראלית. "כיסוי הראש שלי 

אינו קישוט, אלא חלק מתפיסה דתית מאמינה. לא אוריד אותו. אני יהודי 

גאה!" סיומת המשפט גורמת למלצר מבוכה ניכרת לעין. כשהוא מסתלק 

– במטרה להתייעץ עם רב המלצרים בעניין הלקוח העקשן – אני מגחך 

בתוך תוכי. הוא חוזר מהר ומסביר בדיבור מהיר כי המלצר הראשי מאשר 

את חריגות העניין, ואני מהנהן בראשי כאילו ברורה הייתה לי התשובה. 

וכיפתי מתרווחת על ראשי בגאווה  אני חוזר להתעניין בתפריט שלפניי 

לא מוסתרת. 

אותו  עם  נוספת  פגישה  עצמו.  על  חוזר  התסריט  יותר  מאוחר  שנתיים 

קניין באותה המסעדה. מסתבר שגם המלצר לא השתנה באותן שנתיים, 

רק הקריח במקצת, כמו כולנו. וכך עם אותם השחקנים ואותה התפאורה, 

ניגש הקניין לדלפק המשקאות לבחור לו בירה משובחת וחוזר אליי בחיוך 

שנמתח לרוחב פניו. "המלצר ביקש שאמסור דרישת שלום ליהודי הגאה". 

כך הוא בגרמנית כבדה. ואני מחייך לעצמי מתחת לשפמי המלבין. יהודי 

גאה. בתוככי גרמניה. זה מה שאני. למרות הכול. אחרי הכול.
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בזה  לא  עיניכם.  לנגד  לאומי  לגיבור  להפוך  מנסה  אני  כי  תחשבו  שלא 

בארץ  כך  מתנהג  רובין,  מיכאל  הקרוי  האיש   – שאני  בכך  אלא  העניין, 

חיי  את  לשתות  שניסתה  הנאציזם,  מזבח  על  משפחתי  את  שהקריבה 

בעודי  שאתפגר  לכך  לגרום  כדי  יכולתה  ככל  ועשתה  קולניות  בלגימות 

רק  העליון,  לגזע  עצמו  שחשב  הגזע  של  בנימוס  זה  וכל  נער.  רק  נער. 

בגלל זוטות כמו צבע שיער וצבע עיניים. למרבה הפלא, לי לא עזרו עיניי 

הכחולות וגם לא שערותיי הבלונדיות. אולי הם הקלו עליי במקצת, אולם 

יותר מכך. נחשבתי יהודי כיתר אחיי היהודים ש"סבלו" מֶגנים כהים  לא 

או מ"צרות אחרות". נידונתי כמותם למיתה ארוכה ומייסרת למען מטרה 

טובה מוצהרת – טיהור העולם מהעם היהודי שנחשב בעיני הנאצים עם 

בזוי, חלש והכי בלתי ראוי לחיות על פני האדמה. 

ואם אחרי כל מה שעשו לי רק בשל היותי יהודי, מסוגל אני לעמוד בארץ 

ארורה זו ולהתעקש על כיפתי או להתפלל מעוטר בתפילין בתחנת רכבת 

עמוסת נוסעים הרי שראוי אני לתואר הנכסף. )מסכימים אתי?(

עליכם להבין. כל אחד מתמודד עם השואה הפרטית שלו בדרך שאותה 

בחר. יש המתעלמים ממנה עד שאינם מאמינים שהם אכן עברו את כל מה 

שעברו. אחרים הולכים אתה יד ביד לאורך כל הדרך, עומסים על כתפיהם 

את זיכרונות העבר, מבכים את הנפטרים, חיים כל יום מחדש את הצרות 

ואת הצוררים שפגשו במסעם. ויש אותי ושכמותי. כל טיסה כזו לתוככי 

גרמניה גורמת לי הנאה מרובה. הנופים חולפים אל מול עיניי ואני מביט 

בהם ומצליח לראות שמים בהירים, אדמה מכוסה מרבדים ירוקים עזי צבע 

ועצים מלאי פריחה משכרת, ואני נזכר בפעמים אחרות שבהן לא היה חלון 

ברכבת או שהיה חלון קטן ומסורג שהנוף הציץ דרכו בריבועים קטנים. 

הנופים  את  לספוג  יכולתי  לא  בו.  התבוננתי  לא  אבל  אותו,  ראיתי  אולי 

היפים כשבטני מקרקרת מרעב ושפתי סדוקות מצמא וגופי בקושי מחזיק 

את עצמו.

במילים  בגרונו  לו  מדגדג  הארי,  ללוע  נכנס  אני  האלה  בנסיעות  ועתה, 

אותו  ומאלץ  המבוכה  מחמת  או  הבושה  מחמת  לשמוע  מעוניין  שאינו 

להודות בכך שניצחתי אותו – לפחות בסיבוב הזה. אני חי. ועמי חי. 

אולם אני מקדים את המאוחר. לפני שעולמי התהפך עליי ולפני שאיבדתי 

כמעט את כל מי שהכרתי, היו ימים אחרים והם היו יפים ונעימים וחסרי 

דאגה. כל כך חסרי דאגה עד כי כמעט ומתבייש אני לדבר אודותם עם 

עצמי ובוודאי שמתבייש אני לדבר עליהם בנוכחותכם, שלא ידעתם כי לא 

נולדתי סבא בעל זקן לבן, אלא ילד רגיל ושובב שטיפוס על עצים גבוהים 

וגדרות עמד בראש מעייניו.   
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בן נולד

וכך הכול התחיל.

ב-  במספרים  או  תר"צ,  שנת  בתמוז,  בי"ג  נולדתי  כי  לי  גילו  דבר  יודעי 

9/7/1930. אני משער שנולדתי בבית, כמו כולם באותם ימים, ואני נוטה 

בן הזקונים. אילו  נולד  יום שמח למשפחתי. סוף סוף  זה  להאמין שהיה 

ִישנו בגללי וכמה פעמים יבקר הרופא בביתנו ולא  ידעו כמה לילות לא 

לביקור נימוסין, אולי היו שמחים פחות. )והנה לכם עוד סיבה למה בימינו 

ביום  לדעת(.  לא  לפעמים  מעדיפים  החכמים  לשוטים.  ניתנה  הנבואה 

ֶמְכל, על שם סבי. שם  השמיני ללידתי קראו את שמי בישראל – יחיאל 

זה ליווה אותי בנאמנות בשנים הראשונות, אולם לימים, כשעליתי ארצה 

וקיבלתי תעודת זהות כחולה, בחרתי "לעברת" את שמי והכרזתי על עצמי 

כעל מיכאל. שמי המלא מלווה אותי רק בעלייה לתורה. 

הצהרתי בפניכם כי הרופא שלנו ביקר רבות בביתנו כשהייתי קטן. האם אני 

זוכר כי הייתי חלש וחולני כתינוק? הייתי שמח לומר שזיכרוני חד ובהיר 

לכם  אגלה  ולכן  לי,  תאמינו  לא  ממילא  כי  אני  שיודע  אלא  ינקות,  מגיל 

בסוד כי רק לפני כמה שנים שמעתי על כך. היה זה בעת פגישה נעימה עם 

בת דודתי אוֹלגה פיש. שוחחנו על דא ועל הא ולפתע היא "זרקה פצצה" 

לאוויר: "מי היה מאמין שהתינוק הקטן והחלשלוש הזה, יגיע לגיל גבורות 

ובמצב די טוב!" )היא לא התבטאה בדיוק כך, אבל בתרגום לסגנון שלי זה 

נשמע כך(. האמת, יכולתי להיעלב או לכל הפחות להעמיד פני נעלב, אבל 

סקרנותי גברה על העלבון הסמוי ועניתי לה בהתנצחות: "ומאיפה הגברת 

יודעת זאת? האם גרת בביתנו באותה תקופת חיים שלי?" אולגה חייכה. 

"לא, גרתי די רחוק, אבל הגעתי לביתכם מדי פעם ושמרתי עליך די הרבה. 

ואמך  לאכול,  רצית  ממש  ולא  הרבה  בכית  חולה.  היית  כשהגעתי  תמיד 

הטובה דאגה לך כל הזמן." כך נודע לי הדבר והבנתי כי העובדה שהייתי 

בן תפנוקים, קשורה גם לנתוני הפתיחה שלי בעולם. די ברור שאם הייתי 

חולה רוב הזמן, הרעיפו עליי חיבה יתרה, לא? 

מקרוב  הרופא  את  ראיתי  והתחזקתי,  קצת  כשגדלתי  גם  מקרה,  בכל 

ברגל.  אצלנו  בית  לביקורי  הגיע  אלינו,  בסמיכות  שגר  מכיוון  הרבה.  די 

והשמורה.  היפה  במכוניתו  לנסוע  נהג  הוא  מרוחקים,  אחרים,  ללקוחות 

מרחקים  ברגל  הלכו  כולם  בעיירה.  מכוניות  נראו  לא  תקופה  באותה 

גדולים או נסעו בכרכרה רתומה לסוסים. ומכונית? היא לא הייתה ברת-

השגה, ולכן אפילו בחלומותיי הכמוסים, לא דמיינתי עצמי נוהג בה. 

בכל אופן, הרופא היה נוקש על דלת הבית, חליפתו הכהה מונחת עליו 

לבין  המסודר  הדוקטור  כבוד  בין  השוני  את  גיחוך  עד  ומבליטה  היטב 

הילד המרושל. תיקו השחור, מלא בכל טוב של עולם הרפואה דאז, היה 

אימא  נהגה  בבקשה!"  היכנס  יוזאן!  ד"ר  "שלום,  אצבעותיו.  בין  לפות 

וכך  בוודאות,  זוכר  איני  בבואו,  באידיש  או  מתגלגלת  בהונגרית  להכריז 

ידעתי שהרופא החביב הגיע. הוא היה יהודי טוב ודי חיבבתי אותו למרות 

שלא נפגשנו בנסיבות משמחות. אהבתי לראות את שליטתו במכשירים 

השונים, אך עליי לציין שלא חשבתי לרגע על מקצוע הרפואה לעצמי. כל 

הזמן לפגוש חולים? נו, באמת!

אחרות.  לדאגות  לה  גרמתי  מחלות,  בגלל  דאגות  לאימא  גרמתי  כשלא 

אני  מדי.  רבות  רבות.  פעמים  נפלתי  הנפילות:  כמו    – כאלה  רבות  והיו 
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בכל  רצתי.   – טיפסתי  וכשלא  אפשרי,  דבר  כל  על  לטפס  שנהגתי  זוכר 

אופן נפלתי כל הזמן והסתובבתי עם בליטות משונות על מצחי, עד שהיו 

אומרים: "הנה זה עם הקרניים!" ומצביעים עליי בחיבה. אימא התלהבה 

להתלונן  נהגתי  לא  וגם  שלי  הכאב  את  הרגישה  לא  היא  אמנם  פחות. 

לנזוף  נהגה  הבגד!"  נקרע  תמיד  "אצלך  אחר...  משהו  היה  אולם  בפניה, 

בי בתרעומת. "האחים שלך לא קרעו בגדים בכלל ואתה..." אף פעם לא 

לבבות  קורעת  אנחה  נאנחת  הייתה  אלא  במילים,  המשפט  את  סיימה 

ומבט מיואש בעיניה. שוב תצטרך היא לנבור בבגדים הקטנים של אחיי, 

לראות אם יש בידה משהו ראוי ללבישה לפחות עד שתטליא את מכנסיי 

המבוישים. מה אעשה? ממש לא התכוונתי לקרוע את מכנסיי או ליפול. 

היה זה בלי כוונה. מבטיח לכם! מבטיח!

והייתה התנזרותי מאוכל כדרך חיים. אימא הייתה בשלנית טובה, וכולם 

אהבו להיכנס למטבח ולהריח את האוכל שבישלה ולהתענג על טעימתו. 

כולם חוץ מילד אחד שהעדיף קוביית שוקולד שתמתיק את חייו ותמלא 

את כרסו הבלתי נראית לעין. לשם מה יש לבשל ולטרוח? לא הייתי מבין. 

הלא שוקולד משובח מספיק בהחלט כדי לשבוע והוא בר-השגה כמעט 

בלא טרחה. ראשית, יש לגשת לחנות המכולת של אבא. שנית, יש להשפיל 

מבט ולבקש בלב שאבא יבחין במבט המבויש ויציע מיוזמתו שוקולד כהה 

בו  ולנגוס  פינה  באיזו  ולהתיישב  השוקולד  את  לקחת  יש  ואז  ומשובח. 

בחוזקה או למצוץ תחת הלשון ולהתלכלך –  אחרת מי ידע שקיבלתי את 

האוצר שאותו חמדתי? כך חשבתי אני, אלא שאימא חשבה אחרת. בכל 

נחפז  אני  בעוד  בקול  לעצמה  נאנחה  המלאה  צלחתי  את  שראתה  פעם 

הצליחה  לא  תיאבוני  את  להגדיל  ניסתה  וכמה שלא  לימודיי,  אל  לחזור 

בכך כלל. רק ה"הם", שם במחנות, הצליחו לגרום לי לרצות באוכל. רק הם, 

אבל עדיין לא הגענו ל"שם". חכו בסבלנות דרוכה. 

אימא 

אימא שלי. אני יושב בסלון ביתי ומביט בתמונתה. תמונה אחת שנותרה 

נראית  אימא  והגדלתי.  פספורט,  בגודל  שמצאתי,  תמונה   לכתה.  אחרי 

בה צעירה אלגנטית ומטופחת. חיוך עדין מעטר את פניה ועיניה היפות 

איך  בחיים?  לה  מצפה  מה  כשהצטלמה,  ידעה,  האם  לב.  טוב  מקרינות 

תעבוד קשה מדי יום? כמה צעירה היא תלך  מהעולם ובאיזו דרך? לפי 

החיוך הקורן ונינוחות תווי פניה היא לא ידעה על כך דבר. אישה צעירה, 

שזה עתה נישאה, ומבחינתה לפחות ציפו לה חיים טובים ומאושרים. 

אני זוכר אותה עסוקה. כל הזמן עסוקה. איני חושב שראיתי אותה נחה 

נשים  מהרבה  בשונה  לקרוא.  כדי  סתם  ספר,  עם  מתיישבת  או  אי-פעם 

בנות גילה, אימא לא הייתה עקרת בית טיפוסית. אמנם היא הייתה הרבה 

בבית, אך הייתה בבעלותנו חנות מכולת סיטונאית ששכנה בצמוד לביתנו 

והיה בית המרזח שלנו. כשאימא סיימה את מטלות הבית, נכנסה לעזור 

בחנות ומהחנות נכנסה שוב לבית וחוזר חלילה. איני זוכר אותה רוטנת 

לזכור רק דברים טובים... מה  נטייה  לנו  יש  יודעים,  וכעוסה, אבל אתם 

אני כן זוכר? 

אני זוכר אותה מקשיבה לי במבט אוהב. יכולתי לבקש כל דבר שרציתי 

ובדרך כלל קיבלתי את מבוקשי. אולי מפני שהייתי קטן וחלש, ואולי בגלל 
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)נכון שאני  במיוחד.  חמוד  היותי  בגלל  ואולי פשוט  הזקונים  בן  שהייתי 

העניו באדם?(

לראות אותה  זוכר שנהניתי  אני  בבית.  כילד קטן לעקוב אחריה  אהבתי 

חיכיתי  ואני  ומותחת  אותו  מותחת  הייתה  היא  לשטרודל.  בצק  מכינה 

אותה שעה מתוח כמעט כמו הבצק: ייקרע, או לא ייקרע? ותמיד, באיזו 

מין קוסמות, הבצק הדקיק, הכמעט שקוף, לא נקרע. לימים, הרבה שנים 

אחרי שהתחתנתי, כשהגעתי לגיל שיש זמן לחשוב – 'מה נעשה היום, חוץ 

מהדברים הרגילים?', החלטתי לנסות לשחזר את ההצלחה שלה, בידיים 

שלי. ובכן, זה לא קל כמו שזה היה נראה ואיני יכול לומר שהבצק שלי יצא 

דק כנייר, אולם בני הבית הפרטיים שלי טענו שהשטרודל שלי לא רע. 

שזה אומר בעצם – "יצא לך שטרודל די טוב, מתי הפעם הבאה?"

מה עוד אהבתי? אהבתי את תקופת הקיץ, שבה אימא הכינה ריבות לכל 

השנה. כמדומני שהיה זה בסביבות תשעת הימים. פירות הקיץ הבשילו 

עְרֶצענֶצע. השזיפים  ואימא קנתה כמויות ענקיות, בעיקר של שזיפים מבֶּ

האלו היו מיוחדים בכך שבלחיצה קלה הגרעין היה נשלף החוצה, ובכך 

הגלויה  האש  מעל  הועמדו  ענק  סירי  ההכנה.  מלאכת  מתקצרת  הייתה 

פעם  מדי  להתגנב  נהגתי  הבית.  ברחבי  התפזר  מתקתק  וריח  שבתנור 

למטבח, לבדוק מה שלום הריבה ולזכות, אולי, בליקוק קטן של כף דביקה 

ומתוקה.

במשך השבוע עבדה אימא קשה מאוד. אמנם החזקנו בבית גוֹיֶתע )גויה(, 

שעזרה רבות, אולם עדיין המלאכה התרבתה כאילו מעצמה. היו דברים 

או  האבק,  כל  צאת  עד  שטיחים  חיבוט  כמו  מעולם,  עשתה  לא  שאימא 

צאת הנשמה..., מירוק רצפת העץ – מלאכה קשה ודי מייאשת שגרמה לך 

לזכור אחר כך את הברכיים למשך כמה ימים או כביסות שאפרט עליהן 

בהמשך. את הכנת הלחם, החלות, בצק ללוְֹקְשן )אטריות( או לֶפעְרָפאָלאך 

)פתיתים(, ובישולים עשתה אימא במו ידיה במטבח רחב הידיים.

– הרבה  נרות שבת  היא הדליקה כעשרים  אימא אחרת.  נראתה  בשבת, 

מעבר לכמות הנדרשת ומעולם לא שאלתיה על כך. היו ברשותה פמוטות 

נחושת מבהיקים. )לא בזכותי. עד החתונה לא הברקתי מעולם פמוטות...( 

לראשה חבשה מטפחת לבנה ועל מותניה חגרה סינר לבן חגיגי. כשסיימה 

לברך על הנרות ולבקש על כולנו, הייתה מתיישבת ושלווה שבתית נסוכה 

על פניה. כה יפה נראתה באותן שעות. נסיכה אמתית. כל שבת היו אצלנו 

אורחים רבים. כל מיני אנשים שנקלעו לסביבה ולא מצאו היכן להתארח. 

נהוג  אולי חשבתי שכך  הוריי.  מיוחד של  לא הרגשתי שמדובר במעשה 

בכל הבתים ואולי לא חשבתי כלל. הייתה זו עובדה, ככל עובדה אחרת. 

אבא ואני חזרנו מדי שבת מבית הכנסת עם אורחים חדשים והיה די אוכל 

של  מעניינים  סיפורים  והיו  וללינה  לארוחה  בשפע  ומקום  כולם  עבור 

האורחים על מקומות שביקרו בהם. 

ילדות.  חוויות  שתי  לי  זכורות  במיוחד,  בהם  בקי  שאיני  האוכל  בענייני 

האחת קשורה באופן האכילה. באותם הימים נהגו להשתמש בכלי פורצלן 

יקרים. למנה ראשונה הוגשה קציצת דג או בלשוננו-געפילטע פיש. אימא 

היינו אוכלים את  הייתה מניחה את הצלחות הפוכות עם הפנים למטה. 

קציצות הדג ומנגבים היטב את שאריות המנה בחלה הטרייה. מיד אחר כך 

הפכנו את הצלחות והרי לכם צלחות למנה הבשרית. מדוע הנהיגה זאת 
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אימא? כלים חד-פעמיים לא נוצרו עדיין, אפילו לא במחשבה, ואורחים 

ובנחת  בשלווה  לארח  להצליח  כדי  לאלתר  נאלצה  אימא  בשפע.  היו 

וכולנו התרגלנו לרעיון עד כי הפך לנו לטבע שני. החוויה השנייה קשורה 

בסעודת היום בשבת ובטשולנט שאימא עמלה על הכנתו. את הסיר נהגנו 

בעיירה  היו  יהודיים  אופים  שלושה  שפיצר.  האופה  של  בתנור  לטמון 

והיהודים הטמינו את סירי החמין בתנוריהם. מדי שבת היינו הולכים עם 

הגויה שלנו להביא את הסיר המהביל. כל האורחים היו מחכים בסבלנות 

מורגשת  הייתה  לא  הטשולנט  בלי  עמנו.  הניחוח  מעלה  והסיר  שנחזור 

חוויית השבת. וכך חגגנו ונחנו בשביל כל השבוע – עד השבת הבאה.

והיו החופשות שלי עם אימא. איני זוכר אם מישהו מאחיי הצטרף גם הוא 

וייתכן שלא, כי אחיי ואחותי היו גדולים יותר ולמדו רוב הזמן. אימא עבדה 

קשה מאוד כל השנה ומדי קיץ יצאה לחופשה בת כמה ימים, בכל פעם 

במקום אחר. בבוקר הנסיעה היינו מעמיסים תיקים וצידה לדרך על עגלה 

לפרוק  לנו  ועוזר  הרכבת  לתחנת  אותנו  לוקח  היה  ב  הָרכָּ לסוס.  רתומה 

את החבילות. חיכיתי בקוצר רוח לרכבת שתגיע ותיקח אותנו למקומות 

מרוחקים. ידעתי כי אפגוש כל מיני טיפוסים מעניינים ואראה נופים יפים 

הצורמנית,  שריקתה  את  שרקה  כשהרכבת  לדרך.  לצאת  כבר  וחיכיתי 

או  לסלובקיה,  נסענו  לפינה".  "מעבר  לי  מחכה  ההרפתקה  כי  ידעתי 

למולדביה ופעם אחת אפילו הרחקנו עד פולין. 

אני מאמין שמקומות הנופש נקבעו בהתאם לרמת הכשרות במקום ולטיב 

האוויר. היות והייתי חלש מטבעי והרופאים המליצו תמיד על אוויר הרים 

צלול ונקי, אין לי ספק כי אימא תכננה את החופשה גם בהתאם אליי. כך 

יצא שבעוד שרוב חבריי לא יצאו את הונגריה, אני כבר הייתי איש העולם 

הגדול. האם עובדה זו תשפיע בהמשך חיי על סגנון עבודתי? ייתכן. תדעו 

זאת בהמשך.

אבא 

אבא שלי נמצא רק בזיכרוני. לצערי אין בידי שום תמונה ממנו. אני זוכר 

וגם הגויים שסביבנו אהבו  יודע שגם היהודים  ואני  אותו גבוה ומרשים, 

בו משרת את הקונים.  הייתי מביט  נכנס למכולת שלנו,  אותו. כשהייתי 

זקנו הג'ינג'י שהיה ארוך ומטופח זז עם פיו בכל פעם שדיבר ועיניו בערו 

"שוקולד  קונדסי,  בחיוך  אותי  נהג לשאול  "מה אתה מחפש?"  בפקחות. 

או סוכרייה, אה?" בדרך כלל העדפתי שוקולד ואבא נהג לכבד אותי ורק 

דפים,  גבי  על  לאנשים, רשם  בעיסוקיו. את החשבונות  כך המשיך  אחר 

בכתב יד נאה ומסודר. הוא חישב הכול מהר מאוד ואני הבטתי מהופנט 

באצבעותיו הזריזות. כשגדלתי מעט והתחלתי ללמוד חשבון, גיליתי את 

עולם המספרים ונמשכתי אחריו. כנראה שזה איזה שהוא פגם מּוָלד...  

למרות שאבא היה חכם וידע לחשב שורות וטורים של מספרים, הוא היה 

גם חזק פיזית. כן, אתם בוודאי אומרים לעצמכם, הנה עוד ילד שחושב 

שאבא שלו הכי חזק בעולם, אה? ואני עונה לטיעון שלכם שיכול להיות 

זה  שלי  במקרה  אבל  אחרים,  ואבות  אחרים  ילדים  לגבי  צודקים  שאתם 

ברור. ידעתי זאת בוודאות, ואגלה לכם כי בכל פעם שהיה צורך להוריד 

תמיד  השתתף  הוא  לבדם.  עוזריו  את  שלח  לא  אבא  למרתף,  יין  חבית 
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מהצד  עליו  מציץ  הייתי  ואני  פשוט  עוזר  היה  כאילו  המסובך,  במבצע 

ומתמלא גאווה. יש לכם מושג כמה שוקלת חבית יין גדולה? כמה בקבוקי 

יין ממוצעת  יין יש בחבית אחת? כנראה שאינכם יודעים... ובכן: בחבית 

יש 225 ליטרים יין, שזה 300 בקבוקי יין בגודל רגיל, או 25 ארגזים שבכל 

אחד 12 בקבוקים. עכשיו אתם מאמינים לי?

בכל בוקר, הרבה לפני שהשמש מתעוררת, היה אבא קם. כשהתעוררתי 

אני יכולתי לראות את אבא יושב ולומד מתוך "חוק לישראל" –  חומש עם 

פירושים וגמרא. עד היום תמונתו בראשי – רוכן על הספר בריכוז מוחלט 

ושותה בצמא דברי אלוקים חיים. כשסיים את לימודו, נהג ללכת לטבול 

במקווה, ככל חסיד אמתי ואני התלוויתי אליו מגיל די צעיר. 

להחליק  לא  כדי  במוט  החזקתי  האבן,  במדרגות  כשירדתי  אחת,  פעם 

כי  זוכר  אני  הפעם.  באותה  החלקתי  מדוע  יודע  איני  מעדתי.  ולפתע 

הרגשתי איך המים מתחילים לכסות אותי. נבהלתי כי לא ידעתי לשחות 

ונאחזתי חזק במוט ומשכתי את עצמי. )אבקש לא לדון את אבי לכף חובה 

–  לא היה באזור שלנו נהר לשחייה או חוף ים ובריכות עדיין לא הומצאו(. 

כאילו  היה  נדמה  לי  אך  או שתיים,  כנראה שהטביעה שלי ערכה שנייה 

חלף נצח! הלב שלי רעם כמו עשרות תופים. 

מי  שהיו  החמימים,  במים  לטבול  למקווה,  להגיע  המשכתי  זאת  למרות 

גזרי  הכניסו  תנור מעלה עשן שבלועו  מול  ולהתחמם  באר  מי  או  מעיין 

כל  כמו  לחיידר,  אני  הלכתי  מהמקווה  דחוסים.  פחמים  גושי  או  עצים 

הבנים ואילו אבא רץ להתפלל ואחרי תפילה וארוחת בוקר מסודרת שינס 

מותניו לעבודה בבית המרזח.

"בית המרזח" – צמד מילים שמעלות בראשכם בעקבות סיפורים שקראתם, 

מתקוטטים  שונים  שכרות  במצבי  שיכורים  עשרות  הבאה:  התמונה  את 

היהודי המסכן  בקיא על הרצפה המלוכלכת.  ביניהם. אחרים מתגוללים 

והנרעד מנסה להשליט סדר. הוא מתחנן לכולם לעזוב את המקום לפני 

וכיסאות  הפוכים  שניים  או  שולחן  מתנפצת.  ראשונה  זגוגית  בום!  ש... 

מתעופפים. האם זו התמונה שמופיעה בראשי, כשאני מגלגל בפי את צמד 

המילים הזכורות לכם לשמצה? 

התמונה  נחמדים.  ובהחלט  אחרים  זיכרונותיי   – לקרוא  תתפלאו  אולי 

היא  מתרחשת  כאילו  תיאורה  והרי  לגמרי  שונה  שלי  בראש  ש"רצה" 

ממש עכשיו: אבא עומד ליד הדלפק המבהיק מניקיון. אחד השכנים, גוי 

כמובן, נעמד ליד הדלפק ומפטפט עם אבא בעליזות. אבא מקשיב ומהנהן 

בראשו. אחר נפנה לאחור ושולף בקבוק יי"ש ומוזג כוסית ללקוח. "ומה 

בירה,  "בשבילי  קונדסי,  בחיוך  אבא  אותי  שואל  הקטן?"  האדון  בשביל 

בכוס גדולה." אני עונה כבקי ורגיל. אני יודע שזה המשקה היחיד שאבא 

ימזוג לי עקב גילי הצעיר ובכל זאת, אני נהנה מהמשחק. 

אבא לוקח ספל זכוכית גדול וכבד ופונה אל חבית הבירה הגדולה. הוא 

בנחיריי שוצף  מדגדג  ונוזל צהבהב שריחו  בה  הקבוע  הברז  את  מסובב 

כמפל לתוך הספל שלי. "האם כבודו רוצה קרח?" אני מהנהן בראשי. וכי 

לא ברור הדבר? אבא תופס במלקחיים קוביית קרח חלקלקה, מתוך ארגז 

קוביות הקרח השקופות ומטיל אותה במומחיות לתוך הכוס הגדולה. היא 

משקשקת היטב טרם צלילתה לתוך אגם הבירה ואבא רוכן אליי בחיוך. 

"בבקשה, אדוני," ממשיך אבא את המשחק ומגיש לי את הכוס. אני מתעלם 
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מכך שאגם בירה קטן מדי שוקע לתחתית הספל בעוד הקצף תוסס ומנסה 

לא להתמוסס. אני מברך בקול רם ואבא עונה אמן. פעם, כשאהיה גדול, 

הבירה תמלא את הספל עד הסוף, והקצף ילחך את שולי הספל הנוצץ, אני 

חושב לעצמי ואיני יודע אז כי בעוד לא הרבה שנים ייעלמו חיי שהתרגלתי 

אליהם, לבלי שוב. אבא לא יגיש לי שוב בירה, אני לא אחלום על המשקה 

הזהוב המריר-מתוק, אלא על דברים פשוטים הרבה יותר כמו מים בכוס 

קטנה. מה שאני יודע עכשיו, אחרי עשרות שנים, זו עובדה אחת פשוטה 

– את טעמה של הבירה ששתיתי אצל אבא איני מצליח לשחזר. משקאות 

הבירה בישראל הן צל חיוור של אותה הבירה בחבית עץ, שעמדה בפינתה 

המכובדת, בבית המרזח שלנו.

האם אי-פעם השתכר מישהו בבית המרזח? אני מניח שהיו מקרים כאלו, 

מודד  היה  סביבו,  הרבים  היינות  למרות  ופיכח,  פיקח  שהיה  אבא  אולם 

היה  לראשו,  לעלות  התחיל  שהיין  במישהו  ומשהבחין  לקוח  כל  בעיניו 

כיצד  לו  מראה  היה  צריך  ואם  מעודנת.  בתקיפות  החוצה  אותו  מוליך 

לשוב לביתו. מעולם לא הפכו אצלנו שולחנות ולא זרקו כיסאות ואני יכול 

אפורים  בעננים  ראשינו  מעל  התעבתה  כשהמלחמה  גם  כי  לכם  לגלות 

וכבדים, בית המרזח עבד כרגיל. 

ולגויים אסור  גויים  אמנם נחקק חוק לפיו אסור היה ליהודי לסחור עם 

היה להכניס כסף לקופת יהודי, אולם המקומיים לא נתנו לאף אחד לבלבל 

אותם עם העובדות: הם צמאים והם ימשיכו לשתות כהרגלם. היה להם 

ממי ללמוד. שוטרי המשטרה החשאית שנשלחו לחפש פליטים שנמלטו 

מפולין לא עשו את תפקידם נאמנה. תחת זאת העדיפו לשבת ולשתות 

על  מגושמות  בידיים  וטופחים  קולות  בקולי  מלהגים  כשהם  לשוכרה 

שולחנות העץ. מסתבר שגם השוטרים לא אכפו את החוק החדש. הוא 

פליטים.  לצוד  במקום  ולשתות  לבוא  המשיכו  והם  מבינתם  נשגב  היה 

מבית המרזח פנו היישר לבתיהם ומי יודע כמה פליטים יהודים הרוויחו 

כך את חייהם לעוד חודש-חודשיים או לכמה עשרות שנים! 

מקרה  להזכיר  שלא  יכול  איני  המרזח,  בית  בענייני  עוסקים  אנו  ואם 

מיוחד שקרה בסלובקיה, לסבו של סבי, ע"ה. סבא זה נקרא פינחס )שם 

ש"רץ" אצלנו במשפחה במשך דורות רבים( או בשמו המלא: פינחס הכהן 

סאמאטאר'ער וגם לו היה בית מרזח, כמו לשאר ה-'רּוּבינים'. באחת השנים 

כשרצה לנסוע לרב'ה שלו, ה-"ישמח משה", כדי לחגוג בצל קורתו את חג 

הפסח, החליט הכומר בעיירה החלטה שרירותית: אין לקנות את החמץ 

מידי היהודים. סב סבי, חסיד בנשמתו, לא נבהל מההחלטה. הוא הפקיר 

את בית המרזח, מתוך ידיעה ברורה שבזמן צאתו מהעיירה ידאגו שכניו 

לחסל את המשקאות. 

הוא נסע והתעלה אצל רבו וכשחזר נכונה לו הפתעה: בית המרזח עמד 

יי"ש אחת קטנה לא חסרה. כיצד ייתכן? שאל  על מקומו ואפילו כוסית 

את עצמו בעודו מסתובב בחנותו בניסיון לאמוד נזקים... הוא מיהר לברר 

שכניו  אותו  שאלו  שתינו?"  לא  "איך  הערלים.  שכניו  עם  בעדינות  זאת 

שלא  מתפלא  עוד  ואתה  וחלון  דלת  כל  על  שוטר  "העמדת  ממורמרים, 

שתינו?" "שוטרים? בכל פתח?" הפעם היה תורו להתפלא. על מה אתם 

מדברים?" כפי שאתם מבינים בוודאי, ר' פינחס הכהן לא העמיד שוטרים. 

היו אלו מלאכי מרום שירדו לשמור על בית המרזח שלו. 



2627 חלק א' - ילדּותולבוקר רינה

אבא פיקח מלמעלה גם על חנות המכולת. כמו בכל עסק היו שעות עמוסות 

במכולת שבהן נדרש אבא לעזרה והיו שעות עמוסות בבית המרזח שבהן 

אימא עזרה לאבא. מעולם לא נשארה עם הגברים השתויים לבדה, אולם 

ביחד עם אבא היא הגישה והדיחה כוסות והבריקה אותן בעזרת מגבת בד 

נקייה. הוריי עבדו קשה ואני לא הבנתי בזה, רק יודע אני כי כילד לא חסר 

לי כלום. אם רציתי משהו ולא קיבלתי, היה זה רק מתוך חינוך נכון, לא 

מחוסר אמצעים. 

אבא היה יהודי ירא שמיים שהשתמש בכספו למטרות טובות. זוכר אני 

במעומעם תמונה מרגשת שבה אני כבן חמש. הבית היה מלא באורחים 

והמטבח רחש פעילות רבה. יום מיוחד היה זה עבורנו. אבא שלנו הכניס 

הספר,  את  עבורו  שיכתוב  מישהו  שכר  הוא  שלנו.  לשטיבל  תורה  ספר 

והתהלוכה יצאה מביתנו.

הגענו  איך  יודע  איני  אגב,  וויז'ניץ.  חסיד  דיוק  וליתר  חסיד  היה  אבא 

הגיאוגרפי  המרחק  עקב  אולי  וויז'ניץ.  לחסידות  סאטמער  מחסידות 

שהקשה, אבל הייחוס שלנו מגיע עד לש"ך הקדוש ואני מקווה שיש לו 

נחת מאתנו.

המקומי,  לשטיבל  הליכתו  מתוך  חסידותו  דבר  את  לנחש  יכולתם  לא 

היות והוא לא נהג להלך בשבתות כשפרוות שועלים מתנוססת על ראשו 

האדמוני. הוא הלך עם כובע עגול ושחור וחליפתו הייתה חליפת שלושת 

רבעי חסידית, אולם מכנסיו היו ארוכים וישרים, כמו בחליפה רגילה. אני 

זה או אחר אמורים  כובע  כי  ולא חשב  חושב שהוא היה חסיד בנשמתו 

להכריז זאת בקולי קולות. סיפרו לי תמיד על המעמד המכובד שבו הרב'ה 

ביקור  זה  היה  לא  לביקור.  אלינו  הגיע  ישראל",  ה"אהבת  דאז,  מוויז'ניץ 

סתמי, כי אם חנוכת ביתנו המרווח. איני זוכר מכך שום פרט, היות והייתי 

כבן שנתיים. מה שסיפרו לי נשמע מעניין. יודעים אתם מי ישב הכי קרוב 

לרב'ה? לא אבא שלי, אלא אני בכבודי ובעצמי! ולא בכיסא הצמוד אליו, 

מפניו  זוהרת  שקדושתו  הצדיק,  הרב'ה  בנפשכם,  שערו  ברכיו.  על  אלא 

יושב ועל ברכיו זאטוט קטן שבוודאי מושך בזקנו ומורט את לחייו בעיניים 

בורקות. האם הוא הרגיש כי נשמתי מיוחדת או שמא חיבב ילדים קטנים 

ככל אדם טוב? זאת לא אדע. אני מסתפק בעובדה הלא פשוטה שזכיתי 

לשבת בקרבתו למשך שעה ארוכה.

לימים, כשהייתי בן שמונה עשרה, הגעתי עם אחי לתל אביב לקבל ברכה 

מהרב'ה מוויז'ניץ1.  הוא ישב בחדרו שברחוב לילינבלום והגבאי פתח את 

הדלת וראה שני בחורים במכנסי חאקי קצרים עומדים מולו. )אחי ואני( 

"שקוצים, מה אתם רוצים?" הוא שאל בזעף. "אנחנו רוצים ברכה. באנו 

לרב'ה." "ברכה אתם רוצים? כך? בלבוש כזה?" הוא הרים עלינו קולו וכבר 

התחרטנו שהגענו בכלל. אבל הרב'ה שמע צעקות וקרא לנו. "מי אתם?" 

הוא שאל דרך הגבאי שפנה אלינו סוף סוף בשקט ובכבוד. "רובין, מהוידו-

בסרמיין," ענינו והוא קרא לנו לחדרו ושאל אותנו בסבלנות על כל אחד 

אותנו  ובירך  שרדנו  שנינו  שרק  העובדה  לנוכח  נעצב  הוא  מהמשפחה. 

למטה,  הזה  הזמן  כל  לו  מחכה  כשמונית  אצלו,  ישבנו  שעה  חצי  בחום. 

1  ר' חיים מאיר הגר )ה"אמרי חיים"( - עלה ארצה לאחר השואה והחל בהקמת שכונת 
וממנווטי  ישראל  אגודת  של  התורה  גדולי  במועצת  חבר  היה  הוא  ברק.  בבני  וויז'ניץ 
דרכה. אביו היה ר' ישראל הגר ה"אהבת ישראל" ובנו ר' משה יהושע הגר ז"ל, האדמו"ר 

מוויזניץ בבני ברק עד לפטירתו השנה. 
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בדרך לטיסה לארה"ב. הוא נפרד מאתנו בלבביות וברכתו החמה לוותה 

אותנו בדרכנו לבארות יצחק וגם הלאה... 

למרות שאבא היה חסיד וויז'ניץ הוא נהג כבוד גם ברבנים אחרים. כשהייתי 

ליארצייט של  נוסעים  "אנחנו  נסיעה ארוכה מהרגיל.  נסענו  כבן שמונה 

אני  גדול  כי  הרגשתי  ואני  נוצצות  בעיניים  אבא  לי  הסביר  ֶרּב,"  הָקאֶלב 

פגשנו  נסיעה  באותה  לנסיעה החשובה.  להצטרף  יכול  אני  ולכן  בעיניו, 

בתל  כנערים  בשמחה,  פנינו  את  שקיבל  מוויז'ניץ  הרב'ה  את  לראשונה 

אביב.  

הבית שלנו

וקצת על הבית שגרנו בו. למעשה לא היה זה בית, אלא יותר אחוזה בזעיר 

אנפין. בית האבן שלנו השתרע לרוחב שלושה רחובות. בנייתו נמשכה זמן 

רב ואני לא זכיתי להתרוצץ כאחיי הגדולים בין לבנים וחול, אלא הגעתי 

אל המוכן. החדר הגדול היה המטבח. מלבדו היו עוד הרבה חדרים. אחי 

חדר  היא  אף  קיבלה  שּׂוֶרה  אחותי-חיה  חדר משלו.  קיבל  הבכור-פינחס 

לעצמה ואני ואחי שמעליי-חיים צבי חלקנו חדר משותף, אולי כרמז לכך 

שבהמשך חיינו נתגורר בשכנות. בכל חדר היה תנור חרס בנוי ובתוכו גזרי 

עצים או פחמים דחוסים שאותם הבעירו בימות החורף הקרים. 

נוסף על כך היה חדר הורים וחדר לעובדת שלנו וחדרי אורחים מאובזרים 

הפך  מסוים  ובשלב  כתיקונם  בימים  כמחסן  ששימש  אחד  וחדר  היטב 

לרפת. היה זה בשנת 1943 כשאסרו הגרמנים על יהודים להעסיק גויים 

אי- "אם  חלב.  שיביא  מי  היה  לא  וממילא  את המשרתת  לפטר  ונאלצנו 

אפשר ללכת אל הפרה, הפרה תבוא אלינו!" החליט אבא ומיד בירר על 

פרה איכותית ואם אפשר שתהיה גם שקטה במיוחד... הגיעה אלינו פרה 

שעמדה בדרישות של אבא לשמחת כולנו. רק אימא לא בדיוק התלהבה, 

היה לה מספיק לנקות גם בלי האורחת ההולכת על ארבע.

חדר  היה  לא   – הבית  של  גודלו  למרות  היו,  לא  מתבקשים  חדרים  שני 

אמבטיה ולא היו שירותים. הייתם מאמינים? אחוזה בלי חדרי שירותים? 

לצעירים שבכם קשה להבין זאת וכאן המקום להסביר כי באותה תקופה 

של שנות השלושים, לא היו צינורות בתוך הבתים. הידע הדרוש לכך היה, 

עובדה שבמקווה היו חדרי אמבטיה ואף נהגנו להתרחץ בהם לכבוד שבת. 

ושבמשך  בחצר  נמצאים  שהשירותים  מקובל  זה  היה  כי  יותר  לי  נראה 

ואליו  בחצר  קטן  ביתן  היה  שלשירותים  כך  בפיילה.  מתרחצים  השבוע 

ניגשנו, גם אם היה זה אמצע הלילה בשעה שגשמי זעף מכים בעוז על 

קירות הבתים. בכל יום רחצנו את פלג גופנו העליון במים חמימים בפיילה 

הגדולה והרגשנו נקיים למדי. 

המכולת ובית המרזח היו מחוברים לבית והיוו חלק בלתי נפרד ממנו, לטוב 

ולרע. החצר הייתה מרוצפת כולה כדי שעגלות יוכלו לפרוק או להעמיס 

סחורה בקלות, ומכיוון שכך לא הייתה ברשותנו גינה מרשימה שתייפה 

בודד שהזדקר  איזה שהוא עץ  ופרחים. כמדומני שהיה  בירק  ביתנו  את 

בחצר ואיני יודע לשם מה שתלו אותו. אולי כדי לצאת ידי חובת שתילה, 

ואולי בכלל עמד הוא שם בטרם התחילו לבנות ומתכנני הבית חסו עליו. 
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והיו המרתפים – היה מרתף לירקות ופירות הקיץ שבהם הכנו מלאי גדול 

ההסקה.  לעצי  גדול,  עצים  מחסן  היה  ליינות.  ומרתף  הקרים  לחורפים 

עגלות עמוסות  עגלות  לחורף.  הכנת המחסן  סביב  אהבתי את ההמולה 

גוי אחד היה מומחה להעמדת העצים במחסן.  זו.  עצים הגיעו בזו אחר 

תחילה היה מנסר את העצים לגודל הרצוי ואז היה מניח את גזרי העצים 

בערמה בנויה היטב. היה זה מגדל עשוי בקפידה שגם רוחות סוערות לא 

יכלו למוטטו. באותו זמן שמילאו את מחסן העצים בבולי העץ מילאו את 

המרתף בפחמים גדולים. נוסף על כך, היו מחסנים לסחורות עודפות 

והיה הגג. ומה כבר יכול להיות מיוחד בגג? היה בו איזה חידוש, לאותם 

ימים. צינור המחובר למיכל ענק מצדו האחד ולבאר המים שבחצר, מצדו 

השני. הצינור שאב מים מהבאר ומילא את המיכל. מתוך מיכל המים יצא 

צינור נוסף שירד לבית המרזח ובסופו היה ברז. כך היו מים זורמים בבית 

המרזח. אם זיכרוני אינו מהתל בי, הרי שבמטבח הגדול היה ברז ממש כמו 

בבית המרזח ובאותה שיטה, אלא מכיוון שלא היו צינורות ניקוז למים, לא 

היה כיור, אלא קערה גדולה שמלאו במי ברז ורוקנו את תכולתה בחוץ.

אפילו רדיו היה לנו והרגשנו בחשיבותו כשהמלחמה התקרבה, אך טלפון 

לעומת זאת היה רק בבית הדואר. 

לא היה לנו נוף מיוחד ליד הבית. היו בתים נוספים, חלקם בתי אבן עם 

רעפים, כמו שלנו, ואחרים בתי חמר שגגותיהם עשויים קש דחוס בשכבות. 

כל הבתים היו בתי קרקע למעט בית אחד שהיה בעל שתי קומות. היה נוף 

עצים דליל מסביב וליד הבית היה ואדי שנראה לי כי היה מלאכותי, כי לא 

זכור לי שראיתי בו זרימת נחל בחורף. העיירה שלנו –  הוידו-בסרמיין2, 

שמרה  העיירה  בה.  נראו  ולא  כמעט  ומכוניות  ומנומנמת  שקטה  הייתה 

יחסי מלבד אזור השווקים – שוק הירקות ושוק העופות. שם  על שקט 

זורקים כדורי שלג  היינו  היה רעש תמידי. רק בימות השלג הקרים, עת 

זה על זה, נשמעו צווחות הגיל שלנו במרחב כאילו היו שם מימים ימימה. 

כך  בשפע,  לי  היו  כפפות  השונים!  משחקיו  על  השלג  את  אהבתי  כמה 

שיכולתי להרשות להן להירטב. ידעתי לבנות איש שלג גדול ועב מותניים 

ולא וויתרתי מעולם על נעיצת מטאטא קש בזרועו השמנמנה, כך שתמיד 

נראה היה כאילו מדובר בחצרן שעצר לנוח מטאטוא השלג הצחור. נהניתי 

גם לגלוש על גבי מזחלת עץ, שאני מעריך שהנגר המקומי בנה עבורנו 

ועוד יותר אהבתי לנסוע בעגלה בעלת מזחלות שהחליקו בשקט על גבי 

השלג הרך, בעוד הסוסים דוהרים קדימה. זו הייתה חוויה אמתית! 

שגרה ברוכה

בכל יום בשעה 5:00 לפנות בוקר התעוררתי משנת לילה מבורכת. נטלתי 

ידיי ואמרתי "מודה אני" והתכוננתי ליציאה מהבית החם אל הרחוב הקר 

קום  כשמשכימים  הרחמים  בחודש  רק  כך  שנהגתי  חשבתם  אם  והאפל. 

מדוע  ללמוד?  ללמוד.  כדי  מוקדם  קמו  אצלנו  בידכם.  טעות  לסליחות, 

בשעה כזו? אתם מתפלאים, אתה אמור לישון עדיין, לא? ואני יכול למשוך 

בכתפיי ולומר בפשטות כי כך נהגנו – כולנו. הבתים היו שוקקי חיים בשעה 

לחייליו.  במתנה  שנתן  ומושל  נסיך  שבוצ'קאי,  ההיידו  ערי  משבע  אחת  זו  הייתה    2
בתקופה המדוברת מנתה אוכלוסייתה כ-35,000 תושבים. מתוכם כ- 1,000 יהודים.
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זו של הבוקר וכל בני הבית היו ערניים כאילו אמצע הבוקר. נהגתי להיפרד 

מאמי בחופזה ולרוץ לדרכי. בכל יום בשעה 7:45 הייתי עושה דרכי חזרה 

עליה  המזינה שאימא טרחה  הבוקר  ארוחת  את  לאכול  מנת  על  הביתה 

ומיד אחר כך יצאתי בריצה לכיוון בית הספר. לא התבלבלתי... היה חיידר 

והיה בית ספר ולמדתי בשניהם. בחיידר למדתי לימודי קודש ובבית הספר 

למדתי לימודי חול. אחרי בית הספר רצתי שוב לביתי כדי לטעום מארוחת 

הצהריים )אכלן גדול לא הייתי, זאת יודעים אתם( והמשכתי לחיידר עד 

כמה  במשך  יום  יום  כך  נוהגים  הייתם  אילו  מסובך?  נשמע  בערב.   7:00

שנים הייתם מתרגלים מהר. הכל עניין של הרגל.

במורה...  בעיקר  תלוי  בית הספר?  את  או  החיידר  את  יותר:  אהבתי  מה 

בחיידר היה רב'ה אחד לכולנו. למדנו ביחד כל הקטנים – כלומר כל מי 

שמתחת לגיל בר-מצווה. התפללנו ביחד בקול, שרנו שירים יפים ושמענו 

קראו  בחיידר  להפסקות  צדיקים.  וסיפורי  השבוע  פרשת  על  סיפורים 

"יוזנט" ובזמן ההפסקות היינו מתפרצים לחצר כאילו לא זכינו להפסקה 

מזה כמה ימים. אני זוכר את הרב'ה כאדם טוב וסבלני. אהבתי אותו ובפרט 

כי ביתו היה מרוחק מדי, בעיירה  שהוא התגורר בביתנו במשך השבוע, 

אחרת. לשבתות היה אורז מיטלטליו ונוסע לביתו המרוחק. 

בדרך כלל הדרך אל בית הספר וחזרה הביתה עברה בלי קשיים מיוחדים, 

יום רגיל  זוכר אני כי באחד הימים –  יוצא מן הכלל.  יש  אולם לכל כלל 

שברגילים יצאתי מבית הספר עליז וטוב לב והתחלתי מדלג לי להנאתי. 

שחיבוב  הונגרים  נוער  בני  כמה  מולי  הגיעו  החנויות,  לאזור  כשהגעתי 

מולי  עצרו  הם  רגע,  של  בהחלטה  שלהם.  החזק  הצד  היה  לא  יהודים 

לקרבן שנפל  גיחכו, שמחים  כאן?"  לנו  יש  "מה  בהנאה.  ידיהם  ושפשפו 

לידיהם כפרי בשל. אם חשבתי שאוכל להימלט, הרי שהם חשבו על כך 

בדיוק כמוני וכיתרו אותי והחלו להפליא בי מכותיהם. 

בעוד אני שוכב ומרגיש כמו שטיח חבוט ולבי מפרפר בקרבי, הגיעו כמה 

הפוחזים  הנערים  מידיהם.  אותי  והצילו  כמובן(  )יהודים,  חנויות  בעלי 

נמלטו על נפשם וחצי תאוותם בידם, שכן לא הצליחו להקיז את דמי... 

ואני קמתי וניערתי בגדיי וצלעתי הביתה. למרבה הפלא, למחרת הלכתי 

כיצד  הדבר.  יישנה  ששוב  לרגע  חששתי  לא  ואפילו  לבד  הדרך  באותה 

ייתכן? איני יודע. לא זכור לי שהתעניינתי בשאלה – מדוע הרביצו לי ולמה 

הגויים שונאים אותנו. אני חושב שהייתה זו תפישה שכלית כי השנאה הזו 

יותר מדי.  או לשאול  ואין מה להרהר אחריה  היא חלק מהוויית העולם 

"למה? ככה!" אלו החיים ומכיוון שכך, לא התפתחו אצלי פחדים רציניים 

או תחושת "איני רצוי" ואף לא הרהורי בריחה למקום שבו לא ישנאו אותי.

זכיתי ללמוד בבית-ספר יהודי. למדו ביחד שני שנתונים. בכיתות א-ב הייתה 

מוָרה ואחר כך: ג-ד, ה-ו, ז-ח... היו מורים ומורות כשהכיתות מעורבות, 

אולם מקומות הישיבה נפרדים לבנים ולבנות. אמנם למדנו יחד, אך תחום 

שווה  זה  ומה  בחבל  בעיקר  שיחקו  הבנות  מאוד.  שונה  היה  המשחקים 

בכלל? – לנו היו משחקים משלנו. זוכר אני בעיקר את הכפתורים – בכל 

הגדלים ובכל הצבעים. שיחקנו בהם בהפסקות. קלענו אותם למרחקים 

שונים ומדדנו את המרחק מהקיר. "להיכן נעלמו הכפתורים?" רטנה אימא 

מלאי  ממכנסיי  משתרבבת  המקומטת  חולצתי  את  בראותה  פעם  בכל 

הבוץ. "מה יהיה אתך?" שאלה וגלגלה עיניה לתקרה. לשנייה או שתיים 
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הטרידה אותי השאלה ואז עניינים חשובים יותר טרדו את מחשבותיי. כמו: 

איך אוכל לגלגל את הכפתור כך שיוכל להגיע לנקודה השווה ביותר... רק 

זה משחק  היה  גדולים.  מלך  אגוזי  לטובת  את הכפתורים  זנחנו  בסוכות 

שווה במיוחד! 

היחיד שממש שנאתי  רוב המורים. המקצוע  את  לומר שחיבבתי  אפשר 

היה גיאוגרפיה, אז נא לא להביך אותי בשאלה אודות קו המשווה, בבקשה! 

המקצוע שאהבתי ביותר היה כמובן חשבון )אם קראתם בתשומת לב את 

סיפוריי על אבי, עליכם לדעת את התשובה לחיבתי למספרים(. ופעם אחת 

אפילו קיבלתי עונש שהיה עבורי פרס וגם הוא קשור למספרים. איני זוכר 

מדוע איחרתי לכיתה באותו בוקר. המורה הביט בי ופסק: "גש הנה. אני 

רושם על הלוח תרגיל ועליך לפתור אותו לשביעות רצוני. הבנת?" הנהנתי 

בראשי במבט נכלם ובלבי חשבתי –  עונש חביב למדי, במקום להקשיב 

לשיעור משעמם עליי להשתעשע במספרים... ובאמת אותה שעה עברה 

במהירות ראויה לציון. 

בחיים לא הייתי בשיעור כה קצר! חוץ מהעונש "החמּור" הזה לא קיבלתי 

קצות  רק  למופת.  התנהגות  עם  טוב,  תלמיד  שהייתי  כנראה  עונשים. 

אצבעותיי ספגו חבטות קלות בסרגל, לעתים קרובות או רחוקות, תלוי 

בחיים  כישלונותיהם  כל  את  שתולים  תלמידים  מהרבה  ובשונה  במורה. 

"מכות  ועדה:  עם  קבל  מצהיר  אני  כילדים,  שקיבלו  החבטות  בטראומת 

אלו לא פגעו בנפשי ולא שרטו בה שרטת שלא תימחה. אני בקושי זוכר 

אותן וברור לי שלא ניתנו לי מתוך מניע אפל, אלא מתוך רצון לחנך אותי 

או לכל הפחות להשתיקני בזמן השיעור."

אני חושב כי בסך הכול היינו ילדים טובים. לא נהגנו להתחצף ולא חשבנו 

שבאים לבית הספר כדי לשחק בשיעורים. המורים מצדם, נהגו משמעת 

כשהמלחמה  קולם.  את  להרים  ובלי  כיתות  כמה  על  והשתלטו  תקיפה 

)מּוְנָקא-ָטאּבּור(,  העבודה3  לפלוגות  שלנו  המוֶרה  את  וגייסו  התקרבה 

כולם  צעירים.  בגברים  חמור  מחסור  עקב  מקום,  ממלאת  מוָרה  קיבלנו 

גויסו והרבה מהם, אלו ששרדו את המסע המקפיא, הפכו בשר לתותחים 

ודמותה  אותנו  ללמד  הצליחה  המורה  הקפואה.  רוסיה  אימא  במעמקי 

ָרייז ָאִליז. כארבעים שנה אחר  נחרטה בראשי. אפילו את שמה אני זוכר- פְּ

ֵאִצ'י  כך, הגעתי לפגישה עסקית בארה"ב וקפצתי לביקור אצל בן דודי- 

רובין. "רוצה לפגוש את המורה שלך שלימדה אותך בכיתה ח'?" שאל אותי 

אצ'י בחיוך, ואני הגבתי בחיוב. היה זה מפגש מרגש שהעלה נשכחות עבור 

שנינו, מימים של טרום הזוועות.  

ככל ילד אהבתי גם אני את הימים המופלאים שבהם אין בית ספר ומטלות 

והכול נעשה ברוגע. בשבתות הרגילות התארחו אצלנו אנשים מעניינים, 

כפי שכבר סיפרתי, והם פלפלו את זמן הארוחות בתבלין סיפוריהם. אך 

גם שעת התפילה היוותה עבורי מקור להנאה. התפללנו בשטיבל חסידי, 

3   שירות העבודה שהפעילה הונגריה במהלך מלחמת העולם השנייה היה יחיד במינו, 
ולא היה לו אח ורע בשום מדינה אחרת. הייתה זו מערכת שהקיפה מאות אלפי גברים 
– ולאחר מכן גם נשים שגויסו לפעילות אזרחית או כסיוע לכוחות הצבא.  תפקידם של 
אנשי שירות העבודה היה לסלול כבישים, לשמור עליהם נקיים משלג, לחפור ביצורים, 
בשדות  הליכה  ידי  על  המוקשים"  "טיהור  היה  המלחמה  ]בסוף  מוקשים  שדות  לטהר 
ביצורים.  ולבנות  שבשדה[,  המוקשים  עם  יחד  התפוצצו  שההולכים  עד  המוקשים 
בתחילה הייתה המטרה של פלוגות העבודה להקיף את כל היסודות הבלתי מהימנים 
במדינה, ולבסוף היה השירות דרך נוספת להשמדת יהודים. לכל אורך התקופה היחס 

אליהם היה נוראי וכלל השפלות והתעללויות סדיסטיות, מצד המפקדים הישירים.



3637 חלק א' - ילדּותולבוקר רינה

קטן יחסית, במניין ספרד, בלא רב. )חוץ ממקרים שהגיעו אלינו רב'ס כדי 

להתרים למוסדותיהם ונשארו לשבת(. מתפללי נוסח אשכנז הלכו לבית 

למניין של  הלך  הגדול  אחי  העיירה.  רב  גם  הגדול, שבו התפלל  הכנסת 

בחורים ואחי השני היה בישיבה. 

גדול.  זקוף במיוחד. הרגשתי  מדי שבת הלכתי לבית הכנסת בבוקר בגו 

לא מפאת גילי או גובהי אלא מפאת תפקידי הרם בבית הכנסת – "מכניס 

הפתקאות של הנדרים". אמנם היה זה מתבקש שיבחרו דווקא בי לתפקיד 

היות ומקומי היה קרוב לבימת בית הכנסת, אולם אני מקווה שלא הייתה 

זו הסיבה היחידה לבחירתי... ומה התפקיד המוזר הזה? ישאלו אלו שלא 

מעורים במנהג השבתי הזה. התשובה פשוטה. כשמעלים אנשים לתורה, 

הנהוגה  במטבע  קבוע  סכום  כלל  בדרך  בתמורה.  משהו  תורמים  הם 

באותה תקופה וכמעט תמיד הסכום הוא ח"י. ח"י שקלים, ח"י לירות, ח"י 

דולרים... אצלנו היה זה ח"י ש"ץ. 

מדוע דווקא ח"י? סגולה לחיים טובים ומה שכולם רוצים. שמעתי כי טענו 

גבאים טענה מלווה באנחה: "היה עדיף שיתרמו מ"ת, כי ח"י בגימטרייא= 

18 ואילו מ"ת= 440 והרבה מחובות בתי הכנסת היו נמחקים..." אלא שכולם 

רוצים לחיות... אם כן, הייתי מגיע לבית הכנסת ומתיישב במקומי הקבוע 

הפתקאות"  ו"מחלק  הקודש  ארון  את  שיפתחו  לרגע  ומצפה  ומתפלל 

הקרוי מיכאל רובין יתכונן למעמד הנשגב של הכנסת פתקי הנדרים עם 

שמותיהם של הנדיבים )פתקים קבועים המוכנים מבעוד יום( כדי שהגבאי 

יוכל לדעת כמה כסף נדר כל אחד. הרגשתי היטב את  חשיבות התפקיד 

ונהניתי מכל רגע. 

בכל שבת, בשעות אחר הצהרים, מיהרנו לעבר החיידר. לא למדנו בשבת 

חלילה, אולם מנהג יפה היה בעיירה. מנהג בחינת הבנים. בעלי הבתים היו 

מתאספים בחיידר ושואלים אותנו שאלות בנושאי הלימוד. איני זוכר איזה 

פרס קיבלנו ואני יכול לשער שהיה זה משהו מתוק... בכל אופן, אהבנו את 

תשומת הלב שהרעיפו עלינו המבוגרים והתכוננו היטב לבחינה השבועית. 

ואם אהבתי את השבתות, הרי שאת החגים אהבתי פי כמה וכמה. "הלוואי 

של  ממשכנו  שיצאתי  בשעה  לעצמי  מלמלתי  בשבוע!"  פעם  חג  שיהיה 

החייט ובגד חדש בידי. מנהג בישראל הוא כי לכבוד החג מקבלים אנו בגד 

חדש ולטעמי לא היו מספיק חגים. 

נעוץ  הדבר  בבגדים?  כך  מתעניין  באופיו,  בן  שהוא  ילד,  וממתי 

שגם  מכיוון  סיפורי.  בתחילת  התוודיתי  שעליה  הרבה  בהשתובבותי 

בשבתות ובחגים נהגתי להתרוצץ עם חבריי מפה לשם ומשם לפה באתי 

במגע קרוב מדי עם עצים, אבנים וכבישים לא סלולים, בגדיי נשחקו די 

מהר והחג הבא היה תמיד רחוק מדי ואוי לאותה בושה. הכובסת הגויה 

שהגיעה במיוחד לביתנו ליום כביסה עמלה על בגדיי רבות. היא שאבה 

מים מהבאר שבחצר והרתיחה את הכבסים ושפשפה וחבטה ארוכות עד 

שידיה האדימו והכביסה הפכה נקייה. אחר תלתה היא אותם על החבלים 

המתוחים בחצר וקיוויתי לטוב. אולם המים לא מחו את זכר תעלוליי, רק 

ואני חיכיתי ליום טוב הבא שבו אזכה לבגדים  ניקו אותם מאבק דרכים 

חדשים.
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קצת על החגים

היה  והאוכל  ב"ה  טוב  חיינו  החגים.  מימות  מיוחדים  זיכרונות  עמי  אין 

היו  השנה  בראש  לאכול.  כדי  לחגים  נזקקתי  שלא  כך  השנה  כל  בשפע 

לנו הסימנים שאהבתי –  תפוחים בדבש, סלק וגזר, זאת נוסף על האוכל 

הטעים ותרנגול הכפרות שהיה בכל מיני צבעים ורק לא לבן –  תרנגול 

לבן היה נדיר בהונגריה של אותם ימים. ויום כיפור שאני משער כי רציתי 

לצום "כמו כל הגדולים" רק בגלל שלא נתנו לי... ובסוכות היו לנו ארבעת 

ארבעת  לרכישת  כסף  היה  לא  סביבנו  יהודים  שלהרבה  בשעה  המינים, 

המינים וממילא הם הגיעו אלינו ליטול לולב בברכה. אסכים לגלות את 

הפיטם,  על  זהירות  "מיְכל,  לי:  שאמרו  מרגע  כי  בשקט  בשקט  אוזנכם, 

בבקשה!" לא יכולתי להסיר ממנו את עיניי. היה זה רק עניין של זמן עד 

שהפיטם היה נופל או, תחזיקו טוב... ננגס בפה מלא. אויש, זה היה ממש 

מר ולא בדיוק הבנתי מה יש להם מהפיטם הזה, לכל המבוגרים...

בראשי תמונה של הסוכה היפה, שהייתה מעין מרפסת סגורה בעלת גג 

נפתח. הייתה בה אפילו אח בוערת לימים קרים והיו בה קישוטי כוכבים 

צבעוניים ממוסגרים )כדי שלא ייהרסו(. כוכבים כאלה נוהג אני להכין גם 

כיום, לסוכה הפרטית שלנו. והיו ציפורים עשויות ביצים מרוקנות ונייר, 

אל  הביצה  תוך  את  ושאבנו  מחט  בעזרת  הביצה  רוקנו  להכין.  שעמלנו 

קרבנו )מי שמע באותם ימים על חיידק הסלמונלה?( אחר כך חתכנו חתך 

בצורת  למניפה  המקופל  צבעוני  נייר  שולי  והכנסנו  הביצה  בצדי  קטן 

כנפיים ולבסוף תחבנו נייר דמוי מקור לקודקוד הביצה והרי לכם ציפור 

שהתעופפה לצהלת הילדים היישר למקומה, בין ענפי הסכך. 

בין חגי תשרי לחנוכה החל כל שנה מבצע "הכנת שומן לפסח". אני כבר 

די  ושמן חמניות היה  היות  פניכם. שומן???  רואה את הבעת הגועל על 

נדיר במחוזותינו, הוא שימש בעיקר לתיבול וטיגון מאכלים חלביים. לכל 

היו מפטמים את  אווז. במשך תקופה  שאר המאכלים השתמשנו בשומן 

האווזים והברווזים, בעיקר בקמח תירס. קצת לפני חנוכה התחיל הטקס, 

אולי מהסיבה שהעופות הגיעו לגודלם הרצוי ואולי בגלל שבחורף הקר 

מנצלים בעלי החיים את מאגרי השומן בגופם ואם לא היינו פושטים את 

עורם מעליהם, לפני הקור הגדול, לא היה לנו שומן לפסח ולהמשך השנה. 

כך או כך, הגויה שלנו נהגה ללכת עם העופות לשחיטה. לפעמים התלוויתי 

היה אף  יומיים את התיאבון שלא  ליום  ומראה הדם הרחיק ממני  אליה 

פעם הצד החזק שלי. לאחר שחיטת העופות מרטו את הנוצות ואספו את 

כל הנוצות הרכות והצעירות למילוי שמיכות. מהעור שפשטו הכינו ְגִריְוון 

פריכים ואת כל השומן שניגר אטמו בצנצנות זכוכית. לפעמים שחטנו גם 

הּון- תרנגול תוקפני במיוחד, שנוצותיו צבעוניות והוא  תרנגולי הודו או ַקפְּ

שש אלי קרב.  

במטבח  המתקתק  הטיגון  ריח  היה  ממרחקים.  זיהיתי  החנוכה,  חג  את 

והיה מראהו של אבא רוכן על הפתילות באדן החלון כשהוא מסדר את 

רם  בקול  אבא  בירך  המיועדת  השעה  כשהגיעה  להדלקה.  החנוכייה 

ההדלקה,  את  כשסיים  בשמן.  שצפו  הפתילות  את  והדליק  הברכות  את 

התיישבנו לשיר ולאכול את עניבות הבצק הפריכות והשחומות, שקראנו 

והתפתלה  רקדה  האש  סופגניות.  אותן  החליפו  ולפעמים  צ'ורוגו  להם 

בתוך כוסיות זכוכית והחנוכייה נצצה בגוונים רכים, אולם רק אנחנו ראינו 

את משחק האש והחנוכייה. התריס של אדן החלון שבו ניצבה החנוכייה 
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יודע אני כי הדלקת הנרות צריכה להיעשות בפרהסיה אולם  היה מוגף. 

הגימנסיה ניצבה בקרבת ביתנו ואבא חשש ממעשה בריונות מצד הנערים 

החוזרים לעת ערב מהלימודים. 

אני מניח שבבתים יהודיים נוספים בעיירה היו התריסים מוגפים בשעה 

שאור הנרות סיפר את סיפור הנס. הגויים, גם אלו שהיו אתנו בקשרים 

טובים, לא אהבו את המנהגים שלנו, את הפגנת השרירים היהודית הזו, 

כך שהדלקת חנוכייה בריש גלי, כמוה כנפנוף בבד אדום בפני שור. אתם 

אינכם  חופשי  באופן  מצוות  ומקיימים  ישראל,  בארץ  כאן,  שנולדתם 

או  לי,  הפריע  זה  האם  הזו.  במציאות  גדלתם  לא  זאת.  להבין  מסוגלים 

השבית את שמחת החג? תתפלאו, אבל – לא! כך התנהלו החיים לטוב 

ולרע. לא שאלתי יותר מדי ולא ניסיתי לרדת לעומקם של דברים. אלו היו 

חיי וזהו. אפילו את ארץ ישראל הכרתי בעיקר מסיפורי פרשת שבוע ולא 

מתוך ציונות – שלא הייתה קיימת אצלנו בכלל – לא  כציונות ולא כאנטי-

ציונות. שמעתי על שני צעירים שנסעו מהעיירה שלנו ועלו לישראל. לא 

ידעתי מה זו הפלשתינה הזו ואיך היא נראית. לא ניסיתי להבין אם טובה 

היא עבורי או לא. 

במקביל לחג החנוכה, חגגו שכנינו את החגא שלהם להבדיל – חג המולד 

)שבו נולד מנהיגם שבשמו נרצחו מאות אלפי יהודים במשך הדורות(. הם 

וגררו לבתיהם עצי אשוח מסורתיים ואנחנו הבטנו  קישטו את הדלתות 

בהם, בעצים ובמתנות שתלו בין הענפים הירוקים ולרגע לא קינאנו בהם 

ימים  באותם  בהחלט.  לנו  הספיקו  והם  שלנו  החגים  לנו  היו  ובחגיהם. 

הזהירה אותנו אימא: "אל תשחקו בחוץ. כשאתם חוזרים מהלימודים, אל 

תתעכבו. תחזרו מהר הביתה. כך יותר טוב." מדוע בעצם? כשהגויים חגגו 

הם השתכרו עוד יותר מאשר בשגרה. ומכיוון ש"נכנס יין יצא סוד" כשהיין 

החל משפיע עליהם, שד האנטישמיות המוחבא היטב נגלה לעין. אוי לו 

חגו  את  חוגגים  שהם  ביום  ובפרט  שיכורים  של  בידיהם  שנתפס  ליהודי 

של זה שהומת בידי היהודים, לטענתם. )ושקר גמור מבחינה היסטורית – 

אפילו הכנסייה מודה בכך היום(.

בתמרים  מיובשות  ובתאנים  בתפוזים  השולחן  התמלא  בשבט  בט"ו 

זוכר שהתלהבתי במיוחד מהפירות.  איני  והיו אפילו לימונים.  וצימוקים 

תמיד העדפתי קוביית שוקולד שתמתיק את חיי מפרי בשל ובריא. אפשר 

אחריו  הבא  שהחג  העובדה  הייתה  בשבט  בט"ו  שימחתי  שעיקר  לומר 

מתקרב בצעדי ענק. חג הילדים. כמה חיכיתי ליום הזה שמותר לי לצחוק 

הראש,  על  מצחיק  )כובע  מחופש  בעודי  להשתובב  מהרגיל,  יותר  בו 

של  בנו  בתור  לדעת,  אתם מתעקשים  ואם  ממידותיי...(  הגדולה  חולצה 

בעל בית המרזח, גם בימי הפורים היחידים שהשתכרו והתגלגלו ברחובות 

בקיא היו הגויים. היהודים לא נהגו להשתכר, אלא רק להתבשם. משלוחי 

מנות לא נשלחו רק ליהודים, אלא גם לשכנינו הגויים. הם קיבלו בשמחה 

את המאפים שאימא טרחה עליהם ואת השוקולד והסוכריות שאבא דאג 

לרכוש בזמן. תמיד השתדלנו "להיות בסדר" בכל מה שקשור לבני הדת 

האחרת שהיו הרוב בעיירה. 

לפני פסח, נהגתי להצטרף אל אבא לפיקוח על אפיית מצות בחצר בית 

איך  דמיינתי  ריחניות  ובידינו סדין מלא מצות  הכנסת. כשחזרנו הביתה 

אגנוב את האפיקומן. המתנה שאקבל עניינה אותי פחות, היות ולא היה 
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המשפחה,  ידיד  שהיה  העיר,  לראש  מצות  לתת  נהג  אבא  דבר.  לי  חסר 

ובהמשך עיכב את גזירת הגטו עד שלא יכול היה יותר לדחותה )לכן יצאנו 

המחוזי  לרופא  גם  מצות  שלח  אבא  השבועות(.  חג  אחרי  רק  מהבתים 

ותמיד ריפד את כיסי מעיליהם של הבכירים גם ביי"ש טוב, בבחינת "מה 

שלא יועיל לא יזיק". 

סבא שלי

לעולמו  הלך  הוא  שגם  עד  אחד.  סבא  רק  שהכרתי.  לי  היה  אחד  סבא 

ומעשה שהיה כך היה: ישנתי במיטתי בשלווה, כשלפתע שמעתי נקישות 

וצא  קום  "מיכל,  להיות.  יכול  זה  מי  הבנתי  ולא  עיניים  פקחתי  חזקות. 

החוצה דרך הדלת של החנות." אבא? אבא קורא לי? למה לצאת החוצה 

קמתי  אולם  המתבקשות,  השאלות  את  עצמי  את  שאלתי  כזו?  בשעה 

מוזרה  בקשה  ממני  מבקשים  יום  בכל  לא  הכול,  אחרי  כדבריו.  ועשיתי 

שכזו. כשיצאתי החוצה הסביר לי אבא הכול, במשפט אחד. "סבא נפטר 

הלילה." היינו כוהנים ולכן יצאנו החוצה כדי לא לשהות עם הנפטר באותו 

הבית. סבא, אברהם פריד שמו, היה חולה באותם ימים ובכל זאת מותו 

ייכנע  הגיוני שאדם כמוהו  לי  נראה  לי בהפתעה. איכשהו לא היה  הגיע 

למוות. הוא היה אדם מרשים, ייקה באופיו וקפדן. 

ְרֶצן הוא הגיע  לאחר תקופה ארוכה שבה התגורר בביתה של דודתי בֶדבְּ

אלינו. אני זוכר כי לא היינו מתיישבים לשולחן לפני שסבא התיישב ולא 

נגענו אפילו בכפית, בטרם התחיל הוא לאכול. הייתה לנו יראת כבוד אליו, 

אולם לא מתוך פחד ממשי, אלא מתוך כבוד והערצה. סבא נהג לבחון אותי 

על לימודיי ולכבדני במשהו מתוק כשידעתי את התשובות לשאלותיו. 

הוא היה אדם מיוחד. הייתי בהלוויה שלו שהתקיימה ב-י' באלול בשנת 

1939. בדרך כלל לא לקחו ילדים לחתונות וגם לא ללוויות, כך שהיה זה 

חריג שנתנו לי להשתתף בליוויו בדרכו האחרונה. לצערי, את סבתא לא 

הכרתי. היא נפטרה בשנת 1928 ממחלה קשה. גם את הוריו של אבי לא 

הכרתי כלל. הם נהרגו באופן טראגי כשעגלתם התהפכה בדרך. איני יודע 

אם הסוס נבהל והחל לרוץ או נפגע ממשהו. דבר אחד אני יודע- הם נסעו 

יחדיו אל הרב'ה ושמעתי שהרב'ה העדיף שלא יצאו לדרך – כנראה ידע 

משהו. הם נסעו ונספו בתאונה. אחי הגדול, פינחס, שנולד ב-1920 נקרא 

על שמו של סבי ז"ל.
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מהפך בכפייה

הגרמנים נכנסו לעיירה. 

הם ביצעו כניסה מרהיבה; תהלוכת אופנועים וג'יפים נוצצים ששובל עשן 

מזדנב מאחוריהם. כניסתם הרהבתנית נשמעה למרחוק. המנועים שאגו 

והעיירה המנומנמת למדי רעשה וגעשה. גדולים כקטנים עצרו ממלאכתם 

והביטו במחזה. לא הרגשנו פחד ממשי, עדיין לא. אבל תמיד כשצבא כובש 

עורך תהלוכת ניצחון, יש חשש טבעי שמשהו הולך להשתנות והחשש הזה 

הקיף את כל המבוגרים – היהודים והגויים. כמעט כל היהודים העדיפו 

להביט בשיירות הראוותניות מבעד לחרכי חלונות סגורים למחצה. אני, 

שהתברכתי בֵגִנים בלונדיניים ועיניים תכולות, הרשיתי לעצמי להסתובב 

די בחופשיות ויכולתי להתקרב לגרמנים, להביט בכלי הרכב המלחמתיים 

שלהם קצת יותר מקרוב. 

בתחילה לא הרגשנו בשינוי גדול. 

הצעירים  הגברים  רוב  העבודה.  לפלוגות  גיוס  והיה  לצבא  הגיוס  היה 

נעלמו מנוף העיירה. גם אחי צבי, גּוָיס. היה זה בערב שבועות. אני מניח 

כי קיבל צו גיוס. היה זה יום קשה לכולנו ובפרט לאימא שחששה מהרגע 

הזה וידעה שהוא יגיע. צבי יצא את הבית מצויד היטב בכל מה שאימא 

יכלה לציידו – ביגוד חם ואוכל והרבה אהבה. הקשר שלי עמו ניתק עד 

לחזרתי מהמחנות. 

הוא הגיע לבודפשט לאחר המלחמה ואני מניח כי סיפר לי מעט שבמעט 

על שהותו בצבא. לצערי, איני זוכר מכך דבר. מדוע אבי לא גויס? להשערתי 

יודע  איני  חמישים.  כבן  היה  הוא  כפייה.  לעבודות  מדי  מבוגר  היה  הוא 

עבורו שוחד  שילם  אבא  כי  ייתכן  מהגזרה.  ניצל  פינחס  הגדול  אחי  איך 

כבד וייתכן כי דילגו עליו בטעות. בזמן שרוב גברי העיירה נעלמו, ואולי 

עוד קודם לכן הגיעו לשולי העיירה שלנו עובדי כפייה יהודים שנלקחו 

בכך שנפתח  לעזרתם  התגייסה  כולה  הקהילה  יותר.  מרוחקים  מאזורים 

מטבח כשר עבורם. בהמשך, עברו הם, ככל חיילי הפלוגות, לכיוון רוסיה 

והקשר עמם אבד.   

והעסקת  רישיונות עסקים  לגיוס. שלילת  קודם  האיסורים, שהחלו  והיו 

נוצרים, כך שנאלצנו לוותר על שירות רשמי של עובדת בבית הגדול שלנו, 

והכנסנו פרה חולבת לאחד מחדרי המחסנים, כפי שכבר סיפרתי... איסור 

לימודים  מסגרת  ללא  נשארנו  הספר.  בבתי  ללימודים  יציאה  היה  נוסף 

רשמית, אך במקרה שלי הייתי מחוץ למסגרת גם לפני כן. 

הגימנסיה הייתה נוצרית והוריי העדיפו שלא ארשם אליה. למדתי באופן 

פרטי, אני וילדים נוספים, את החומר של כיתות א'-ב' בגימנסיה בעזרת 

את  ללמוד  סיימנו  חודשים  מספר  תוך  מספרה.  בעל  שהיה  פרטי  מורה 

החומר שהקיף שתי שנות לימוד והספקנו להיבחן עליו ולהתחיל ללמוד 

את החומר של שנה ג' כשהתחילו הצרות והלימודים פסקו, כך שתעודה 

אין לי, אולם עד היום זוכר אני את לימודי הלטינית. את המורה המוכשר, 

זה  היה  עירי.  לבני  האזכרות  באחת  פגשתי  פרטי,  באופן  אותנו  שלימד 

מרגש לראות אותו בין הניצולים. 

לאחר האיסורים שנועדו לבודד אותנו הגיע תור הטלאי הצהוב. איני יודע 

דברים  עם  להשלים  נטייה  לי  יש  אולי  אותי.  הטריד  ממש  לא  זה  מדוע 

ולא  שאלות  שאלתי  לא  אופן  בכל  הצעירים.  שאומרים  כפי  ו"לזרום", 
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כעסתי על הסימון שלנו וממילא הלכתי עם מעיל שהיה סגור רוב הזמן 

והטלאי שהתנוסס על החזה הסתתר לו מתחת למעיל... 

בשלב מסוים, בסביבות חג השבועות נכנסנו לגטו.

שוטרים מקומיים הכריזו על שני רחובות כגטו עבורנו. היו אלו הרחובות 

של בית הכנסת והשטיבל. כל היהודים התארגנו למעבר לגטו. גם אנחנו 

ביניהם. החלפנו בית עם אחד הגויים שהתגורר באזור הגטו. לא היה זה 

בית  אנחנו  קיבלנו  ידיים,  ורחב  גדול  בית  קיבל  הוא  בעוד  כמובן.  הוגן, 

רגיל ופשוט ונאלצנו לחלוק אותו עם משפחות נוספות, כך שחדר אחד 

בלבד הוקצה עבורנו. שני רחובות לכל כך הרבה יהודים, זה כמו לומר – 

"אנא הצטופפו ותסתדרו ביניכם. אותנו לא מעניין איך תעשו זאת, רק אל 

ויכולתי לבקר את  בכל העיירה!" בתחילה הורשינו לצאת  לנו  תסתובבו 

הבית שלנו, שסבל מגעגועים בדיוק כמוני. אחר כך גם זה הופסק ואסור 

היה לנו להסתובב, אלא בתוך תחום הגטו. 

מה עם כל הכסף והתכשיטים, אתם תוהים בוודאי. ובכן, אבא לא סמך על 

הגויים בעניינים שכאלה. בביתנו הגדול היו מרתפים. אחד מחדרי המרתף 

שימש כל הזמן להחבאת חפצים יקרי ערך, שטרות ושאר פריטים שאבא 

לא רצה שיהיו גלויים לעין כל. 

דודיי הביאו לשם את דברי הערך שברשותם ולאחר הכנסת כל האוצרות 

בנה אבא קיר חדש שאטם את החדר לחלוטין. נוסף על כך, הוא החביא 

סכום כסף גדול במרתף הבית שבו שהינו בתקופת הגטו. לא ידעתי דבר 

כפתורים,   – ילדים  אוצרות  עניינו  אותי  האוצרות.  ועל  המחבואים  על 

קפיצות וגדרות. 

היו אתנו דודה אסתר ובעלה – זוג בלי ילדים ועוד כמה משפחות שאיני 

עם  ומתרוצץ  לומד  ובא,  יוצא  אני  בעוד  הכרתי.  ממש  לא  וכנראה  זוכר 

חבריי בשמחה, ישב אבא ולמד בשלווה. לא היה לו הרבה מה לעשות חוץ 

ֶאְסתּוָקה  ודודה  אימא  נהגו  לעומתו  הוקפאו.  עסקיו  כל  הרי   – מללמוד 

לשבת זו בחברת זו ולבכות. נדמה היה כאילו כל העולם מונח על כתפיהן 

ממש  לא  השנייה.  בזרועות  אחת  להתייפח  אלא  להן  נותר  ולא  הצרות, 

הבנתי אותן ואפשר לומר שהשתדלתי לא להיות באזור כשהן היו עסוקות 

והבינו  ממני  יותר  הרבה  ידעו  שהן  כנראה  שאינם.  חייהן  על  בלהתאבל 

שהולך להיות הרבה יותר גרוע. ומה נותר להן מלבד לשבת וְלַבכות את 

מר גורלן? 

בשקט  או  בקול   – בוודאי  אתם  שואלים  לברוח?"  חשבתם  לא  "מדוע 

משהגיעו  רק  יהודים  להרוג  החלו  לא  הנאצים  "הרי  נימוס.  מטעמי   –

השכנה!?"  לרומניה  לברוח  כלכלית  ויכולת  כסף  לכם  והיה  להונגריה, 

האמת, איני יודע לענות. לא התעניינתי אז בכל המלחמה הזו. מה ששמעתי 

אחרי שכל הסיוט נגמר, זה שהגיעו שמועות מאנשים שברחו ממחנות. הם 

טענו באוזני היהודים בעיירה כי יהרגו אותם בסופו של תהליך. התשובה 

הנאיבית הרווחת הייתה: "אצל ההונגרים זה לא יכול לקרות!" למה? אתם 

מקשים, ובכן, ההונגרים, אצלנו לפחות, לא תיעבו אותנו כמו הפולנים. הם 

היו אנטישמים, אבל רובם נהנו מהקשר המפרה ולא שמחו לראות אותנו 

וכך הגענו  ולא ברע...  יותר לאדם להאמין בטוב  לו  נוח  ובכלל,  עוזבים. 

לגטו וכך המשכנו הלאה בתקווה ואמונה בטּוב האדם, למחוזות אפלים, 

למחוזות הרשע.
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מסע בלהות

שלושה שבועות שהינו בגטו. לא ראינו הרג או מכות. לא ראינו חיילים 

בעיניים, חוץ מאלו ששמרו בחוץ, בשער שהביאו במיוחד לכבודנו )איזה 

משקיענים! היה זה שער אמתי עשוי מעץ טוב( כדי שלא נברח או שחלילה 

באיזו  יידבק מאתנו  הוא  אולי  גוי מסכן למקום משכננו,  איזה  ייכנס  לא 

מחלה ואולי חלילה יצמחו לו קרניים וזנב. גם כשהכריזו כי עלינו להתארגן 

ליציאה לא חשדנו שמשהו נורא עומד להתרחש. היו תירוצים מתירוצים 

שונים. "דואגים לנו, ומרחיקים אותנו מהמלחמה", "רוצים ליישב בעזרתנו 

מקומות אחרים", "זקוקים לידיים עובדות בגלל המאמץ המלחמתי"..., 

הייתה אפילו גלויה שהגיעה מאושוויץ, מאחד המחנות הקטנים – אולי 

קראו לו ַוְלֶזה. מילים יפות נכתבו שם על עבודה ועל חיים נעימים. כולם 

כתובה.  הוכחה  הנה  רואים,  "אתם  בהן.  ונופפו  השקריות  במילים  נאחזו 

אנחנו יוצאים לעבוד. זה הכול!" וכך בעיצומה של השבת, )תחביב שפיתחו 

מתכוון  איני  לא  )לא,  פעקאלאך,  ארזנו  אותנו(  להשפיל  כדי  הגרמנים 

לשקיות ממתקים לכבוד שבת, אלא לצרורות שנשאנו על הגב ובהם מעט 

אוכל, קצת ביגוד ושמיכה( ויצאנו לדרך. "קרונות להובלת בקר?" נשאלה 

השאלה בתמיהה, "מדוע? האם נעלמו מהעולם רכבות נוסעים?" כנראה 

שלא היו רכבות רגילות בשבילנו, הלא אנחנו לא בני אדם... נסענו כשעה 

ֶרֶצן, לבית חרושת ללבנים אדומות4.  והגענו לֶדבְּ

4  בית החרושת המצליח היה בבעלות יהודית. הוא הוחרם, ככל נכס אחר, ועבר לידי 
השליטים החדשים כשהם הופכים אותו בציניות אכזרית לגטו עבור יהודי האזור כולו. 

נטתה  שהשמש  ולמרות  אחרים  ומכפרים  מעיירות  אנשים  הגיעו  כמונו 

לשקוע וכבר היו צללים ארוכים, בכל זאת ראינו כי החלה הרעת תנאים. 

הזדעזעו  מקלחות,"  ואין  שירותים  חדרי  "אין  ילדים.  רטנו  מיטות,"  "אין 

נערות, "איפה נבשל והיכן נאכל?" דאגו אמהות "האם נתפלל בתוך הבלגן 

הזה?" תהו גברים. התחלנו להרגיש את הנדודים. בלילה ישנו בתוך מבנה 

בית החרושת. היה זה בניין גדול, עשוי מלבנים. הוא היה מקורה ובכל זאת, 

ישנו על רצפה חשופה, מרפדים את משכבנו בשמיכות שהבאנו מהבית. 

אכלנו כל מיני מצרכים יבשים – לחם, עוגיות ואוכל משומר. האמת, אפילו 

לזה בקושי היה לנו תיאבון... 

והגבוהות,  השחורות  בנעליהם  החרושת,  בית  בתוך  הסתובבו  הגרמנים 

יותר  פחדתי  במיוחד.  מהם  פחדנו  לא  עדיין  השמש.  באור  שהבהיקו 

צ'נדורוק(. הללו  מהשוטרים ההונגרים שהיו "משמר הגבול" )שמם היה 

הסתובבו ועל ראשם כובע מעוטר בנוצה אדומה ונהגו לצעוק ולהרביץ, 

לקלל ולדחוף בכל הזדמנות. שמעם יצא לרעה בין כולנו והשתדלנו לא 

להגיע אליהם בלי סיבה מספקת. בעיקר זוכר אני דוחק קשה. כל הזמן 

הגיעו משלוחים ולאט לאט המקום התמלא עד שלא נותרה פיסת קרקע 

של  בכי  תינוקות,  של  בכי  אחת.  לשנייה  נפסק  שלא  הבכי  והיה  ריקה. 

ילדים, בכי של אמהות ואפילו פה ושם בכי של גברים מבוגרים. העולם 

שהכרתי החל מתמוטט לנגד עיניי, ואפילו אז, ואין לי מושג איך, הצלחתי 

לישון בשלווה כאילו כל זה אינו נוגע אליי.

לו  שיש  "מי  שלנו.  הטרנספורט  היה   ,24/6/44 בתמוז,  ג'  שבת,  במוצאי 

יותר מחמישה ילדים יעמוד פה!" הכריזו החיילים ההונגרים וסימנו בידיים 
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את המיקום המדויק. "ומי שיש לו פחות ילדים יעמוד כאן!" שוב סימנו את 

המיקום, וכל הקהל החל מציית בדממה. בנוסף היו שמות שהם הקריאו 

מהרשימה, כנראה של קשישים. הללו הצטרפו לקבוצת מרובי הילדים. 

נעמדו  וכולם  לידן  הקטנים  ילדיהן  את  החזיקו  אמהות  נאספו,  צרורות 

להצטרף  יכולים  הם  משפחה,  קרובי  לכם  יש  "אם  לדרישה.  בהתאם 

אליכם" פנו החיילים ב"נימוס מתחשב" לעבר קבוצת מרובי הילדים. בני 

דודים שלנו שהיו באותה קבוצה עם אבי המשפחה המבוגר, ביקשו אותנו 

רק  אילו  אח,  שלנו.  בקבוצה  נשארנו  ולבסוף  היססנו  אליהם.  להצטרף 

היינו עוברים, כל חיי היו שונים...

עלינו לשתי רכבות אחרות.

כמובן שמדובר היה בשתי רכבות משא עלובות, חשוכות ומלוכלכות. דחסו 

שלא  מי  איש.  כמאה  קטן  די  אחד  בקרון  היינו  בצעקות.  פנימה  אותנו 

יותר.  מאוחר  בשלב  מקום  לעצמו  למצוא  היה  יכול  לא  מיד  התיישב 

התיישבתי על הכיסא המרופד שהיה בעצם רצפת קרון קרה ומלוכלכת 

והבטתי סביב. כמה חלונות צרים, גבוהים ומסורגים, קירות חשופים, דלי 

לעשיית צרכים, מיכל מים אחד. פשששש. מחלקה ראשונה ועוד בחינם, 

ושריקת  בחבטה  נסגרו  הקרון  דלתות  האלה!  הגרמנים  אדיבים  איזה 

הרכבת הודיעה על צאתנו מתחנת הרכבת ונסיעתנו אל עולם שלא חשבנו 

שיכול להתקיים במציאות.

שלושה לילות וארבעה ימים ארך הסיוט הזה, שרכבת שדים מפחידה לא 

מתחילה להשתוות אליו. אני חושב שהעברתי חלק נכבד מהזמן בנמנום 

שהיה מעין בריחה מהמציאות הקשה. בקרון שלנו לא היו כמעט ילדים 

ואיני זוכר שהיו בו תינוקות. לא יכולתי לקום ולטייל, כי היו תופסים את 

מקומי. לא אכלתי הרבה, כי לא היה הרבה אוכל וגם בגלל הריח הבלתי 

נסבל, שהלך והתגבר משעה לשעה. 

ריח חריף המורכב מהפרשות, זיעה ופחד. כולם ישבו בפרצופים שקטים 

והבעת תימהון מעורב בחשש על פניהם. הדאגה חרשה לה קמטים בפני 

עוילם,  של  ריבוינו  "אוי,  הנוסעים.  בבגדי  נספגו  רבות  ודמעות  צעירים 

הצווחנית  שריקתה  המבוגרים.  נדרכו  עצרה  שהרכבת  פעם  בכל  אוי..." 

ודנדוני הפעמון בישרו על תחנה ובכל פעם לא ידענו אם הגענו לאן שהוא, 

או שמדובר במשהו אחר.

היו כמה עצירות "מתחשבות" שבהן הואילו בטובם הגרמנים להעניק לנו 

מיכל מים שלם! הם אפילו נתנו לנו לרוקן את הדלי שעלה על גדותיו )ואוי 

זמן  לבזבז  כך  איזו התחשבות?  ראיתם  בקרבתו.(  שישב  המזל  לביש  לו 

ומים על יהודים?!  האין זה מרגש? 

שמעתי כי היו אנשים שמתו בקרונות מהחום ומהצמא, מהרעב ומהדוחק 

או סתם  מרוב פחד. אני לא שמתי לב לזה. ייתכן כי מלאך המוות ויתר 

וכמו שאומרים –  ליושבי הקרון שלנו והמתין להם בסבלנות באושוויץ, 

סביבי  מהמתרחש  להתעלם  החלטתי  פשוט  ואולי  משתלמת!  הסבלנות 

כהגנה על הנפש, ולכן לא הבחנתי בגופות. כך נפתרו לי שתי בעיות: פחד 

מוות ושמירת טהרה, ככוהן. מסתמא, אם הייתי יודע אז כי אדרש לכתוב 

ובוחן  מסודר  יומן  ומנהל  עט  לידי  נוטל  הייתי  הזו,  הארורה  השנה  על 

ורושם כל מה שעבר עליי באותם ימים אפלים ואז היו בידי תשובות יותר 

מדויקות. עמכם הסליחה!
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הרכבת המשיכה לנסוע ולנסוע וגלגליה הרעישו בשקשוק קולני והרקידו 

מקולות  חלק  על  בכך  כיסו  לפחות  שייק.  כוס  היו  כאילו  עצמותיי,  את 

הבכי הרמים. כשהגענו לעיר קוֹׁשוֹ השוכנת בגבול, היו חילופי משמרות. 

נפטרו  סוף  סוף  מה.  בהקלת  הגרמנים  לידי  אותנו  העבירו  ההונגרים 

מאתנו! ואז קרה משהו מפתיע ואם אין הוא מעיד על ההשגחה ודרכיה 

הנסתרות, הרי שאין אני יודע מה כן מעיד. 

יועדה  זו  קבוצה  ובכן,  הילדים?  מרובת  הקבוצה  את  אתם  הזוכרים 

להגיע לאושוויץ, לפרוק את המטען האנושי שיעלה השמיימה בארובות 

הקרמטוריום ולחזור לאסוף קבוצה חדשה. הקבוצה שלנו, הקטנה יחסית 

מעסקאות  אחת  זו  שהייתה  ייתכן  לאוסטריה,  להגיע  יועדה  בילדים, 

קסטנר, אולם איני בטוח בכך. קרה מה שקרה והגרמנים הייקים והדייקנים 

לאוסטריה  שלחו  והקשישים  הילדים  עמוסת  הרכבת  את  התבלבלו. 

הלא  ובעצמו,  בכבודו  המוות  מלאך  של  לזרועותיו  היישר  שלחו  ואותנו 

הוא דוקטור מנגלה. הייתם מאמינים שכך יקרה לגרמנים?

בסוף המלחמה, כשחזרתי שבור ורצוץ, ראיתי אנשים שחזרו מאוסטריה. 

דודי,  בן  היו אלה הנוסעים שעלו על הרכבת השנייה. אפילו הסבא של 

אדם מעל גיל שמונים חזר! הבטתי בו כאילו חזר מעולם המתים. קשיש? 

בחיים? כיצד ייתכן והלא אין יותר קשישים יהודים בעולמנו?! 

הפכתי בסיפור שוב ושוב.

היה זה מעין משחק של "אילו הייתי נוסע לאוסטריה..." על משקל: "אילו 

הוריי  עם  נשאר  הייתי  ספק.  אין  שונה,  היה  הכול  ממצרים..."   הוציאנו 

היקרים, הייתי מדבר עם אחותי ואחיי. לא הייתי עובר שנה שאיני מאחל 

ואילו  אילו  ונחשד בהרעבה עצמית...  יורד במשקל  הייתי  לא  לשונאינו, 

ואילו.... ואז הפסקתי עם זה. "מיְכל," אמרתי לעצמי, "כשהקב"ה גוזר חיים 

למישהו, הוא יחיה, בעל כורחם של הצוררים ואפילו בעל כורחו. ולהפך. 

אף  האמתיים.  בחיים  להתמקד  ותתחיל  הזה  במשחק  להתעסק  תפסיק 

יקום מהאפר בזכות משחק המחשבות המענה הזה. אף אחד".  אחד לא 

והפסקתי.

העבודה משחררת

ו' בתמוז ה'תש"ד, 27/6/1944 הגענו ליעד. דלתות הקרון נפתחו והעולם 

שנל!  "שנל!  מדי.  מהיר  מהיר.  היה  הכול  הצעירות.  עיניי  מול  השתבש 

ראוס! ראוס!" 

מלתעות  גרמניים.  רועים  אולי  זאב,  כלבי  אולי  שחורים.  כלבים  נביחות 

נוטפות ריר. שיניים חדות. תאוות רצח בעיניים הכלביות שלהם. וברקע 

תזמורת. 

תזמורת? מה?! 

רמקולים השמיעו לנו את תזמורת המחנה בקולי קולות. "שטפו" אותנו 

בגלים של מוסיקה משובחת –  מארשים עליזים וקצביים. הרבה כלים, 

לא  מוסיקה  יש  בו  מקום  זמנית.  הקלה  כנראה.  יהודים,  מנגנים.  הרבה 

נשמע רע מדי. 

אבל הצעקות והנביחות, מה מקומן במחזה? 
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הכול היה מבלבל. 

"תסתדרו בשורות. גברים לחוד, נשים לחוד" בגרמנית צווחנית, ואף אחד 

נא  בעניין,  העוסקים  לב  )לתשומת  אחד.  אף  נשים.  הדרת  על  צייץ  לא 

לכאן,"  החבילות  "כל  תודה.(  גרמניה.  לממשלת  ייצוגית  תביעה  להגיש 

המשיכה  והתזמורת  ברשעות  לנבוח  הוסיפו  והכלבים  המשיכו  השאגות 

במחזה  כיכבנו  מעלינו.  נפרשו  תכלת  ושמי  מושלמת  בהרמוניה  לנגן 

סּוְרד.  ָאבְּ

אחרי  בבת-אחת  ומראות  קולות  מדי  יותר  להלם.  שנכנסתי  חושב  אני 

עם  בשורה  הסתדרתי  תנועה.  ובאפס  מעשה  באפס  נסיעה  ימי  שלושה 

פינחס ואבא. אולי היה עוד מישהו לידינו, כבר לא חשתי בכלום. לא היה 

לי זמן אפילו לחפש בעיניים את אימא, את אחותי. הכול היה כל כך מהר. 

לא היה להם זמן, למנוולים. חבל על כל דקה שהקרמטוריום לא עובד. 

היום קצר ומלאכת ההריגה מרובה. התור בסלקציה הראשונה שלי בחיי 

הקצרים התקדם מהר ובשקט. 

עומדים  מדים  מגוהצי  וחיילים  שלך  הרגליים  ליד  מסתובבים  כשכלבים 

ורובים, אתה מציית לכל מה שיגידו, רק שלא תבלוט בשטח.  עם אלות 

אתה אפילו לא חושב על זה. אתה בהישרדות. ואז הגיעה השורה שלנו 

מול מנגלה. הוא עמד שם יהיר ושיחק את משחק חייו. אני מניח שבשניות 

שהוא העביר אנשים בניד אצבע לחיים או למוות הוא היה בטוח שהעולם 

בידיו. שהוא מלאך המוות בכבודו ובעצמו. הוא לא ידע שגם את האצבע 

שלו מפעיל בורא עולם ושרק הוא חותך חיים ומוות לכל אחד מאתנו. גם 

שם. באושוויץ. 

זקנו כבר קודם, אולי כדי לא להיות  גילח את  זקן מדי. אמנם  אבא היה 

מטרה לכל אלו שאהבו במיוחד להתעלל בבעלי זקנים, אולי כדי להראות 

צעיר יותר. בכל מקרה, נגזר עליו למות עם הקשישים והילדים הקטנים. 

"טאטע!"  אליו.  יצא  ולבי  עליו  הורה  לכיוון שמנגלה  יצא מהשורה  אבא 

חושב  אני  לשורה.  בדחיפה  אותי  החזיר  מנגלה  אך  בעקבותיו,  מיהרתי 

שהוא שאל אותי לגילי, אבל איני בטוח. פינחס ואנוכי הופנינו לכיוון השני, 

לתוך המחנה. למרות שכבר הייתי מעורפל, שמתי לב למשהו מעניין – את 

התאומים, בני עירי, הפרידו מאתנו. הם נלקחו למקום אחר. 

הכול היה כל כך מהיר. הכול היה מוזר. 

איפה אבא? איפה אימא? איפה חיה שורה? אני רוצה לומר להם שלום. אני 

רוצה לסכם אתם דברים. איפה ניפגש בהמשך, איך נחזור הביתה. ומה זה 

כל האנשים האלו בפיג'מות פסים? ולמה הם מגולחים? ולמה הם רצים כל 

הזמן ופניהם קפואות מבע? יכול להיות שהגענו לבית משוגעים? 

שנל! שנל! הצרחות התחזקו. לא יכולתי לסובב ראשי אחורה, לחפש את 

יקיריי. לנפנף להם בידי לשלום. אפילו את המחווה האנושית הקטנה הזו 

לקחו ממני. נדמה לי כי כל המהירות הזו והנביחות והשאגות והחבטות 

והבעיטות בכל מי שהיסס לרגע, שחלם, נועדו לגרום לנו להפסיק לחשוב. 

הם לא רצו אנשים חושבים. הם רצו רובוטים חסרי לב וקהי רגש שיעבדו 

עבורם במלוא הקיטור, עד שחייהם יתרוקנו מתוכם. הם עשו זאת בחכמה. 

לא נתנו לנו לחשוב או להרגיש. הרי מעתה נהיה מספרים ולא בני אדם. לא 

ראיתי אותם יותר. אבא ואימא עלו על המוקד באותו הלילה. שניהם היו 

זקנים מדי בעיניו של מנגלה. חיה שורה שרדה במשך תקופה. לא ראיתיה, 
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אך כך שמעתי. איני יודע אם מתה מרעב או מעבודה קשה. אם התייסרה 

בטיפוס או דיממה למוות ממכות. יודע אני רק שגם היא הצטרפה לכל 

אותן נשמות מיוסרות שמתו על קידוש ה', באושוויץ-בירקנאו.

שלושה שבועות בפלנטה אחרת

הבגדים.  כל  את  "תורידו  המקלחות.  מבנה  לכיוון  בריצה  כמעט  הובלנו 

אתם הולכים לעבור חיטוי." שוב שאגות. התפשטתי בשקט. בלי לחשוב 

על כלום. אפילו לא נעלבתי מכך שרוצים לחטא אותי. עבדו שם אנשים 

כבויים בקרחות ובתלבושת פסים שתפקידם היה לגלח את כל שערותינו. 

מראש ועד כף רגל. פחדו מכינים, הנקיים האלו. לא, לא אל תחשבו אפילו 

על זה שהם דאגו לרווחתנו. הם דאגו לכוח העבודה החיַנִמי שלהם. אם 

לא ישמרו על ההיגיינה שלנו, נהיה פחות יעילים בעבודה. הם רצו תמורה 

מלאה למתנת החיים שקיבלנו. זה הכול. 

מה  יחסית,  חלק  וגם  קצר  מסופר  הייתי  ומשפיל.  מהיר  היה  הגילוח 

שהפך את העניין לקצר יותר עבורי, אבל בכל מקרה הייתי שם רק בגופי. 

שנעלמה  משפחתי  עם  היה  לבי  נכלם.  שעמד  שלי  מהגוף  התנתקתי 

בחטף. ראשי היה במחוזות אחרים. כנראה שהתקלחתי כמו כולם. כנראה 

שעברתי חיטוי כמו האחרים. כנראה שחיטטתי בערימות הבגדים ומצאתי 

מידותיי.  את  הלמו  לא  שהם  משער  אני  שהם.  כל  וחולצה  מכנסיים  לי 

שנראיתי כמו שאף אחד לא רוצה להיראות מחוץ להצגה מצחיקה. רק 

מחיי  לי  נשאר  משהו  לפחות  ברשותי.  נשארו  שלי  והנעליים  החגורה 

הקודמים – התנחמתי והמשכתי הלאה, עם כולם. לו הייתם רואים אותנו 

הייתם בטוחים שאנחנו אוסף אסירים משוגעים שיוצאים  באותה שעה, 

עם סוהר לטיול בוקר בשמש. זו הייתה בלי ספק תמונה סוריאליסטית. 

ואפשר שאם הייתי מביט בי מהצד, הייתי אומר: "מיְכל, כל הכבוד! אתה 

כישרון מבוזבז..."

כנראה שלא עברתי מספיק סבל בשעה אחת, לכן החליטו להפריד אותי גם 

מפינחס. האח שלי, הדמות היחידה שנותרה לי באותן דקות מעולמי הישן 

הילדים.  לצריף  הופניתי  אותו?  לוקחים  לאן  אותי?  לוקחים  לאן  והטוב. 

המון  בו  היו  ענק.  היה  הוא  שלי,  הילד  בעיני  ורחב.  ארוך  צריף  זה  היה 

מיטות עץ בשלוש קומות, משני צדדיו ובאמצע היה שביל מעבר. המיטות 

היו שלדי עץ חשופים. לא היו מזרונים. לא היו סדינים או שמיכות. קרשים 

וזהו. 

אלו בוודאי מיטות ביבוא מיוחד מסדום התנ"כית. עיצוב הפנים היה עלוב 

למדי. תלונות למעצב, בבקשה! לא הייתה כוננית או שידה לרכוש פרטי, 

כי לא היה רכוש פרטי. אנחנו היינו הרכוש של הגרמנים וממתי רכוש נזקק 

לרכוש עצמי? לא היו תמונות נוף על הקירות העירומים. והיכן הווילונות? 

ליופי.  כן היה? היה תנור ארוך ששימש  האם לקחו אותם לכביסה? מה 

מעולם לא דלקה בו אש ויודעי דבר טוענים כי אש לא עלתה בו, אולם 

במכות  נשמותיהם  שנפחו  לאחר  עלו,  גם  בו  עלו  חפים  אנשים  נשמות 

של קאפו'ס כעוסים. היה מוצג נוסף שהותר לנו אפילו להשתמש בו ולא 

לראותו בלבד: דלי מצחין ששימש כשירותים בלילות. בימים היה איזה בור 

מסוגנן ששימש לאותו עניין ושעות קבועות שבהן מותר היה להתפנות. 
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להתנקות.  נייר  לפחות  או  נהר  מי  או  בברזים  זורמים  מים  היו  לא  ולא, 

בשביל מה יש ליהודי ידיים, אם לא בדיוק למטרה הזאת, אה? 

"בוא,  אלינו.  בצריף הקרוב  נמצא  פינחס. הסתבר שהוא  לי  קרא  בלילה 

באותו  אתו  ישנתי  בשמחה.  באתי  ואני  לי,  לחש  הוא  אליי,"  בוא  מיְכל, 

הלילה. ישנתי אתו גם בלילות האחרים. לפעמים נתפסתי וחטפתי מכות 

מהקאפו או מזקן הבלוק. למרבה הפלא איני זוכר את ההשפלה ואת הכאב 

כבלתי נסבלים. כנראה שגם אז יצאתי מגופי והמראתי אל מחוזות הדמיון. 

כל מכה שחטפתי הייתה שווה בעיניי את השינה צמוד לאחי. כשנשמתי 

את ריח גופו, הרגשתי לרגע כי אני בבית, בחיק משפחתי האוהבת. בשלב 

חבר,  אליי  לצרף  הסכים  הוא  אמתי.  אורחים  מכניס  שימש  אחי  מסוים 

גדול ממני בשנתיים. היה זה שייע רוטמן, יליד העיירה שלנו. הוא שמח 

להתארח אתי בצריף של הבוגרים. להתחמם קצת, להרגיש שייך.

את  התחלנו  אוכל.    – שקיבלנו  למה  לקרוא  אפשר  אם  אוכל.  לנו  נתנו 

אותנו  ספרו  החושך.  את  כבש  לא  עוד  כשהאור  שהחל  במסדר  הבוקר 

ראש ראש, כעדר בקר, רק בלי געיות, וכשהחליטו הממונים שהם ספרו 

אותנו די פעמים לבוקר אחד קיבלנו תה שחור ומוזר. איני חושב שהיו בו 

עלי תה, או משהו אחר ראוי לשתייה. אתם מזועזעים? נו, באמת, תחשבו 

בהיגיון – להשקיע בנו תה אמיתי? סוכר? לא חבל על החומרים? כנראה 

שנרקח מעשבים שוטים שצמחו באזור וכנראה שהיה בו ברום – מין חומר 

שגורם למוח שלך להיות רגוע, גם כשאתה חווה חוויות קשות, מה שיכול 

ממני,  גדולים  סיפרו  )כך  בה.  לקו  כולם  את האדישות שכמעט  להסביר 

אחרי המלחמה(. 

דוחה היה התה הזה. לא רציתי לשתות אותו, אך אחי הכריח אותי. איני 

זוכר פרט לכך דבר. איך שתיתי? האם היה עמדי ספל? האם קיבלנו קערה 

משותפת שאותה העברנו מאחד לשני? איני יודע. הכול מחוק לי או נעול 

במפתח שאבד אי שם בירכתי מוחי. לאחר שתיית התה נותר בידינו זמן 

רב לשוטט באפס מעש. מדוע? איני יודע. אושוויץ הייתה עבורנו מחנה 

מעבר. או המתנה למוות. תלוי בגורל. 

עסקו  עצמם  למלט  לנסות  ובמקום  מתקרב  שסופם  הריחו  הגרמנים 

באובססיביות ב"עבודת הקודש" שלהם, דהיינו בשריפת יהודים. בכל יום 

הגיעו עוד ועוד רכבות מהונגריה. בכל יום נרצחו בגז ונשרפו כמה אלפי 

גופות הנחנקים. כמה אלפים של תינוקות וילדים, גברים ונשים, קשישים 

וחולים. 

יש לכם מושג כמה זה קשה ומייגע? למיין אנשים ואז לחנוק אותם בגז, 

אחר כך להוציא את הגופות של מי שמתו כשטיפסו אחד על השני בפה 

פעור שניסה למצוא אוויר ולהפריד ביניהם ולבזוז שיני זהב מגופות ואולי 

ואז  לנשק  כסף  עוד  הרייך  לשלטון  נישואין שתקנה  איזו טבעת  למצוא 

לשרוף אותם... 

אז מה אם היהודים עצמם עשו את כל העבודה השחורה הזאת וחשקו 

זה. קצת כבוד לחיילים  שיניים בכאב. מישהו היה צריך להשגיח על כל 

העמלים! )לשם השכלתכם: תוך קצת פחות מחודשיים, נרצחו כ-450,000 

מיהודי הונגריה, באושוויץ בלבד.( אז אתם עוד רוצים שיישאר להם זמן 

בשמש  לנו  וישבנו  מזלנו  התמזל  כך  משועממים?  נערים  קומץ  עבור 

ויודעי  הייתה מחושמלת  היא  אליה.  לא התקרבנו  הגדר.  לאורך  וטיילנו 
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יצא  שחור  ועשן  למוות  התחשמל  לעברה  שקפץ  מי  כל  כי  סיפרו  דבר 

מאוזניו, כשהתפחם. גם את זה לא ראיתי, למרות ששייע חברי היה לידי 

רוב הזמן והוא ראה גם ראה. 

לפעמים אני תוהה: אולי בכלל לא הייתי שם? אולי הייתי במקום אחר? 

אבל אני יודע שהייתי. יש את חברי, שיכול להעיד בשבועה. כמו כן כמה 

זיכרונות בכל זאת הולכים עמי בימים ומעירים אותי ואת אשתי בלילות, 

שינה  מתוך  שברחתי  בריחות  שעקרתי,  דלת  ששברתי,  חלון  מסויטים. 

בעודי צועק כי רודפים אחרי. כנראה שכל מה שלא צף בזיכרון המודע 

שלי, מתעורר כמוכה ירח ויוצא לטייל במוחי, דווקא בהירדמי... 

ארוחת הצהרים הייתה גרועה עוד יותר. אם פינחס לא היה עומד מעליי 

ומכריחני לאכול בצורות שונות ומגוונות, לא הייתי כאן היום לספר את 

ויתר.  לא  והוא  לי  שיניח  בפניו  מתחנן  הייתי  מסוגל,"  לא  "אני  סיפורי. 

"אתה חייב. אין בררה. אין אוכל אחר. אם לא תאכל, תמות מרעב, תמות 

המרק  את  גומע  הייתי  לבסוף.  התרציתי  ואני  התחננו  עיניו  מחולשה." 

ובחילה עלתה בי. "איזה מין דבר זה? זה לא מרק, זה פשוט נורא. אין לזה 

שום טעם! זה מלוכלך והריח..." התמרמרתי ואכלתי. גמעתי ורטנתי. הוא 

לא היה זז ממני עד שראה שאכלתי הכול. בערב קיבלנו חתיכת לחם יבשה 

וזהו. או שאולי קראתי על זה בסיפורים אחרים. ייתכן כי לא קיבלנו לחם 

כלל. 

כדי  אותנו  ספרו  פעם  כל  זולת מסדרים.  כלום  היה  לא  הבא  הבוקר  עד 

ילדים  פחות  היו  פעם  כל  חלילה.  לטייל  הלך  לא  אחד  שאף  לראות 

אבל  מסביב,  מוות  שהיה  וכנראה  נלקחו.  וילדים  סלקציות  היו  לספור. 

אני לא ראיתי אותו. עשיתי לי חיים קלים. שלושה שבועות עברו עלינו 

כך. מסדר. ארוחת בוקר. שיטוטים. הצצה על צריפים שהיו מעבר לגדר. 

מלמולי תפילה, מתוך הזיכרון – לא היה בידינו סידור או אפילו דף אחד 

של תפילה, גם לא תפילין. שתיקה. צהרים. מרק. שוטטות. מסדר. בריחה 

לצריף של אחי. מכות וגירוש לצריף שלי או קימה בבוקר ביחד אתו. וחוזר 

חלילה. 

שלושה שבועות שנמשכו נצח. 

אתם  השבת?  עם  ומה  קודמו.  כמו  נראה  יום  שכל  שבועות  שלושה 

שואלים. שבת? מה זה? איבדתי את חשבון הימים ולא היה לי מושג קלוש 

מתי הגיעה שבת. אני חושב כי אפילו לא תהיתי להיכן נעלם היום הקדוש 

מקום  בו  היה  לא  אחרים.  חוקים  עם  אחר,  עולם  זה  היה  שלנו.  והשמח 

לקדושת השבת. בכל אופן, לא בצריף שלנו. 

מחשבות

כל אותו הזמן דבק בנו ריח נוראי. ריח בשר חרוך. ריח שערות נשרפות. 

ראינו  במשחטה.  מריטתן  לאחר  הנשרפות  ההודים  נוצות  של  ריחן  כמו 

עשן יוצא מארובה גדולה. ראינו ולא שאלנו כלום. האם הבנו שקורה שם 

שנחשוב  למה  שנעלמו?  להורינו  קשור  זה  שעשן  חשבנו  האם  משהו? 

עם  שלכם?  האהובים  ההורים  עם  עשן  מקשרים  הייתם  האם  בעצם? 

תינוקות וקשישים שכל חטאם הוא דתם? שתי מחשבות שונות מלאו את 

ימיי, את לילותיי. המחשבה האחת הייתה געגועים. געגועים בלתי פוסקים 
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למשפחה שלי ובפרט לאימא. אוי, כמה התגעגעתי לחיים הרגילים שלי 

ולאימא. "אימא שלי, איפה את?" הייתי שואל במחשבתי, "מה את עושה? 

האם את חושבת עליי? האם גם את מתגעגעת?" ולא שהייתי רואה אותה 

הערב  ועד  בבוקר  מוקדם  ללימודים  לצאת  נהגתי  הרי  יום,  ביום  הרבה 

זמינה, מקשיבה,  הידיעה שהיא שם,  זאת.  ובכל  בבית  הייתי  ולא  כמעט 

מחייכת או מלטפת את ראשי, הספיקה לי באותם ימים. 

אח, אילו הייתי יודע שכך אפרד ממנה הייתי מבלה יותר בחיק המשפחה. 

ואחותי שוב,  ואת אחי  ואת אבא  כי לא אראה את אימא  ידעתי אז  אילו 

את  וגומר  אחר  משהו  עושה  או  לאכול,  מסרב  שהייתי  כנראה  לעולם, 

הסבל הזה. הגעגועים והרצון לראות אותם שוב עזרו לי להעביר עוד יום 

ועוד יום ועוד, ועוד...

אני שמעולם  אוכל.  על  הייתה מחשבה  הרפתה  המחשבה השנייה שלא 

לא הקדשתי יותר מכמה דקות לאוכל, שאין לי זיכרונות אוכל מרשימים, 

הביתה  נכנס  אותי  דמיינתי  אימא.  של  האוכל  על  חולם  עצמי  מצאתי 

רציתי  כמה  אוי,  טובה.  מרק  צלחת  לי  מגישה  ואימא  לשולחן  ומתיישב 

כמו  לא  אכיל,  שיהיה  אבל  מיוחד  משהו  לא  רגיל,  פשוט,  אוכל  לאכול. 

מה שהגישו לנו. אפילו דברים ש"עיקמתי עליהם את האף" ועשיתי טובה 

שאכלתי נדמו לי פתאום כסעודות מלכים. היו שעות שהרעב הציק והבטן 

קרקרה ודרשה את שלה ואני הרגשתי שאני לא מסוגל יותר. לו יכולתי 

הייתי צועק כמו בהפגנות: אוכל. אני רוצה אוכל. 

הכול הפך חסר חשיבות מול צלחת מרק מעופש, כן, זה שרק לפני שבועיים 

היה נראה לי מאכל בהמות. לא יכולתי להתרכז בכלום ולא יכולתי להסיח 

את הדעת. כאילו תמצית חיי שווה פרוסת לחם יבשה. בסך הכול הייתי 

ידעתי היכן  והגוף צריך לגדול. לא  רק נער צעיר, בגיל שהתיאבון בריא 

המטבח. לא ידעתי מאיפה אפשר לקחת קליפות של ירקות או משהו אחר. 

ורזיתי. הלכתי ונחלשתי ובעיניי היה רעב תמידי. רעב למשפחה  הלכתי 

שלי ולמזון.

ובתוך כל זה היו אזעקות. מטוסים של בעלות הברית עברו מעלינו. מדוע 

לא הפציצו אותנו? אין לי מושג. האם ידעו מה מתחולל באושוויץ? האם 

בחרו לא להפציץ? האם גם הם לא רצו לבזבז עלינו משהו יקר, כמו פצצה 

ואז  כיבוי אורות  רבת עצמה? בכל אופן בכל פעם שהייתה אזעקה היה 

כל העליבות הייתה מתחלפת בפחד טבעי של נער צעיר. כל חפץ נראה 

מפלצת, כל צל נראה מאיים. דבר אחד לא כבה אף פעם. הגדר החשמלית. 

אכזבה  לו  חיכתה  לברוח,  כדי  החשכה  את  לנצל  ניסה  מישהו  שאם  כך 

את  כשאספו  שבבוקר,  משער  אני  למוות.  התפחם  בטרם  שניות  לשתי 

גופות המתחשמלים היו כאלה ששמחו. מצד הגרמנים –  חיסכון  בגז... 

מטעם אחיי המורעבים – קצת יותר מרק לכל אחד. 

לא התקלחנו במשך שלושה שבועות. חבל על כל טיפה, כפי שאומרות 

הפרסומות בקיץ. חבל על כל טיפה. הסתובבנו מלוכלכים ומיוזעים בבגדי 

הפסים שגם הם התביישו להסתובב אתנו יחד וקיווינו לטוב. עדיין. איני 

יודע מהיכן הגיעה האופטימיות הזו, אבל היא בהחלט עזרה לנו לשרוד.
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מן הפח אל הפחת

מיְכל.  מהר,  "בוא  בבהילות.  אחי  לי  קרא  הזה,  הזמן  כל  אחרי  אחד,  יום 

ל חשוב. אולי נצא מפה לעבודה. במקום אחר." באתי ועמי שייע  יש ָאפֶּ

חברי. באותו מסדר נבחרה קבוצה שתצא לעבודה בתוך גרמניה, בעומק 

נשאר מאחור. לתדהמתו.  פינחס  אחי  נבחר.  גם שייע  נבחרתי.  המדינה. 

ולבסוף  מזה  זה  ניפרד  שלא  כדי  למסדר  לי  קרא  הוא  הלא  לתדהמתי. 

המסדר הזה הפריד בינינו! ומה יהיה עכשיו? אם אתם חושבים שיכולנו 

להיפרד פרידה של ממש, לבכות ולנפנף במטפחת רקומה, טעות בידכם. 

נצטווינו להרים את רגלינו ולעלות לקרונות "אוריינט אקספרס" ליהודים 

בלבד, כלומר – קרונות בקר מצחינים. לא היה לנו צורך להתארגן לנסיעה. 

רכוש – אין. אוכל לדרך – אין. לסרק את אוסף השערות הקצרות שהחלו 

דוקרות בראשינו – אין צורך ומברשת ָאין, להחליף בגדים לכבוד הנסיעה 

– הצחקתם אותם. כך נפרדתי מאחי במבט אחד המום, ופרק זה כבר היה 

גם הוא מאחוריי. לאחר מכן, כשהכל נגמר והעלינו "זיכרונות" מהמקום 

הנורא הזה, נודע לי כי באותו יום שעזבנו לקחו את כל ילדי הצריף שלנו 

להשמדה. 

אחי פינחס הצליח לשרוד לפחות עד דצמבר. אין לי מושג איך הוא עשה 

ר, פגש אותו באותם ימים. כנראה שאחר כך מת ואיני  זאת. בן דודי, אּושֶׁ

יודע כיצד. רק זאת אני יודע, בשהותי עמו, הוא דאג שאחיה ובלעדיו הייתי 

מצטרף לעולם המתים בשבוע הראשון לנחיתתי על פלנטת אושוויץ. 

אנשים  שבה  אושוויץ  אחרת.  אושוויץ  על  קראתם  רובכם  כי  יודע  אני 

שבה  אושוויץ  חבריהם.  של  עיניהם  מול  שונות  בשיטות  להורג  הוצאו 

עבדו בפרך. אושוויץ שבה נדבקו במחלות קשות. באמת היו לה לאושוויץ 

פנים רבות. הייתה זו למעשה מעין עיר גדולה מחולקת למדורים מדורים. 

וגם באותם המקומות שבהם היה סבל בל יתואר, היו אנשים "מיוחסים"  

שנהנו מחירות יחסית, מאוכל טוב וממוסיקה משובחת ואפילו מסרטים 

טובים. אנחנו הגענו מאוחר למדי ושהינו באזור שקט יחסית. לא נחשפנו 

ליותר מדי זוועות, אולם אל תקנאו בנו, עברנו מספיק גם ככה ומה שלא 

עברנו שם,  עברנו בהמשך.

אמתית.  מרגרינה  חתיכת  מרגרינה.  וחתיכת  לחם  קיבלנו  לרכבת.  עלינו 

פרס  בתור  לנו,  שנתנו  מה  זה  המציאות.  את  לייפות  מנסה  איני  באמת! 

על שהצטרפנו לכוח העובד והאובד של הרייך. התחלנו לנסוע והגלגלים 

שקשקו בעליזות מה. צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק. ל-חם. מר-ג-רי-נה. צ'יק צ'ק... 

הייתה טובה הארוחה הזו, רק חבל שהיא הייתה חד-פעמית. נסענו יום. 

נסענו יומיים. לתוך לוע הארי, לתוך גרמניה. היינו כמה מאות אנשים על 

הרכבת. אני אישית העדפתי לנמנם רוב הזמן. לא עניין אותי לאן אני נוסע, 

מין אדישות כזו שהשתלטה עליי. ואז הגענו ליעד.
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)Kaufering( 5מחנה קאופרינג

במחנות  לבניינים  בכל  שדמה  גדול  בניין  בו  היו  נוסף.  מחנה  היה  היעד 

אחרים והיה מטבח ומרפאה וזהו. לא היו בניינים נוספים. בחנתי בעיניי 

המוזרים  הגגות  פשר  מה  למראה.  מוזרים  גגות  וראיתי  השטח  את 

המבצבצים מהאדמה? התקרבתי מעט וראיתי כי אלו צריפי האסירים. הם 

היו שונים מהצריפים של אושוויץ. למעשה היו אלה בקתות חמר גדולות 

תת-קרקעיות ורק משולשי הגגות שלהן הזדקרו מהאדמה. 

היינו צריכים לרדת במדרגות כדי להיכנס אליהן. ירדתי אט אט במדרגות 

ולא ידעתי איך להגיב. פנים הבקתה המוארכת היה מרוצף קש לכל אורכו. 

כולנו.  עבור  גדולה  אחת  מיטה  זו  כי  ידעתי  לא  תהיתי.  המיטות?  היכן 

מיטת רצפת עץ מכוסה בקש דליל. איני זוכר אם היו שמיכות או לא, אבל 

לשם  הבנתי  לא  כך...  אני  חושב  מדוע  בהמשך  ואסביר  היו,  שלא  ייתכן 

אל  כזו של הסוואה? האם דאגו לשלומנו?  בנו את הבקתות בצורה  מה 

תחשדו בכשרים. יותר הגיוני שהם קיוו שמטוסי בעלות הברית לא יזהו 

את המחנה ולא יפציצו בסמוך למקומות מיושבים, בתוך מרכז גרמניה. 

אנחנו  הכל,  אחרי  במקום.  הרבה  הפעילות  את  להסתיר  שרצו  ספק  אין 

כל  והיה חשוב לגרמנים שנישאר בחיים  נבחרנו למשימה חשובה מאוד 

בניית בתי חרושת תת- הייתה המשימה?  אנו מסוגלים לעבוד. מה  עוד 

דכאו  למחנה  מסופחים  מחנות-בת  רשת  אלא  אחד,  מחנה  זה  היה  לא  למעשה    5
עשר  אחד  כאלה.  מחנות  עשר  חמישה  הוקמו   1944 לאוקטובר  יוני  בין  שבגרמניה. 
לגברים וארבעה לנשים,  סביב הכפר קאופרינג  הסמוך, )שלא ראינו את אנשיו( כ-40 

ק"מ מדרום מזרח למינכן.

בעלות  של  ולהפצצות  למתקפות  נגישים  בלתי  קרב,  למטוסי  קרקעיים 

הברית. אני מבקש הערכתכם! העובדה שחלק מהזמן לא עבדנו בבנייה 

אלא נקראנו למשימות אחרות הייתה בעיקר לטובתנו, שכן ההתעסקות 

בבניה הייתה קשה מאוד.

סדר יום במחנה עבודה

אני חושב ששברנו שיאים של עצמנו בהשכמת הבוקר. במחנה העבודה 

קמנו ב:3:00 לפנות בוקר. הרי היום קצר והמלאכה מרובה... לא קיבלנו 

עוגיות וחמאה, אבל קיבלנו את מנת הלחם היומית הזעומה כמובן ואת 

ה"תה". בצהרים היה מרק, די דומה למרק שאכלנו באושוויץ, אבל קצת 

יותר סמיך – איזה כיף! יצאנו לעבודה אחרי כמה שעות ערות כשהעבודה 

משתנה כל הזמן – לפחות לא היה משעמם... 

לפעמים עבדנו במפעל לכריתת עצים ולפעמים בבית חרושת לאווירונים 

חייב  אני  בבנייה.  וכמובן  עליי(  תבנו  אל  אווירון,  לייצר  יודע  איני  )ולא, 

לציין שאת היציקות עצמן עשו מומחים וטובים ממני. אני ערבבתי מלט 

תלוי  כללית.  להתמוטטות  או  שרירים  לפיתוח  מתכון  זה  לי  והאמינו 

היו  והשינה. שלנו, אגב,  גם בתנאיי האוכל  ואולי  בכושר הבסיסי שלכם 

מעולים, כידוע. כך שהלכתי ורזיתי עד שיכולתי לככב בפרסומת אזהרה 

לאנורקסיה.  

מה שכן, נדמה לי שהייתי הכי צעיר באזור כולו ומתוקף כך היו העלמות 

עין נחמדות למדי כשהקצב שלי היה אטי מהרגיל. לא ניצלתי את מעמדי 
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לרעה והשתדלתי לעבוד במלוא המרץ, אבל מבחינת מנהלי העבודה, אתי 

לפחות הם השתדלו לשמור על אנושיות מה. 

מתוקה שנת העמל

סיימנו את העבודה ב: 7:00 בערב והדבר היחיד שעניין אותנו היה לישון. 

פשוט להניח את הראש על כרית הנוצות, להתכסות בפוך החם ולשקוע 

בחלומות ורודים. אין כרית נוצות? לא נורא. אין שמיכת פוך טובה? לא 

נורא. הסתפקנו במעט קש. לא מפונקים היינו. רצינו רק להימלט אל עולם 

השינה – לישון כמו פגרים או להפוך לפגרים, מה שהיה מעשה שבכל יום. 

על מה חלמתי באותם לילות? איני זוכר אולם בטוח אני כי חלמתי שאני 

הולך לשירותים. כן, לא נעים לומר אבל התחלתי להתעורר רטוב וקפוא 

מקור. לא נהניתי מכך, האמינו לי, גם לא עשיתי זאת כדי לזכות בתשומת 

לב או בבגדים אחרים. עם הבגדים הרטובים האלו אכלתי ואתם הלכתי 

לעבוד בתקווה שיתייבשו מהר. כנראה שלא היו לנו שמיכות וכבר היה 

קר בלילות וזו הסיבה הפשוטה לנסיגה המביכה... בכל אופן לא היו לנו 

כי לא היו  כי לא היו בגדים מיותרים, אלא  ארונות עם מלאי בגדים, לא 

ארונות. לא לחיים ולא למתים. לא היה לנו כלום זולת עצמנו. 

סיפורו של סבון

ולחיטוי  למקלחת  אותנו  ולקחו  טובה  לנו  שעשו  לי  זכור  מה,  לתקופת 

ב-די.די.טי. ואז גם קיבלנו בגדים נקיים. או שלא. ואולי בכלל לא היו לנו 

מקלחות במחנה העבודה ואני מבלבל עם אושוויץ... 

  R.I.F :בכל אופן, כשהתקלחנו קיבלנו סבון שחרוטים עליו ראשי תיבות

אותן  לפי  עשוי...  הוא  ממה  ששמענו  עד  נקיים  והרגשנו  בסבון  שמחנו 

שמועות, ראשי התיבות על הסבונים היו של המילים: ריינס יודען פעטן, 

וזה נשמע טוב בגרמנית, אם אתה לא מבין גרמנית. פירוש המילים: שומן 

יהודי טהור. 

אתם קולטים את זה? אולי הסתבנתי בסבון שהופק משומן של יהודים. 

במקלחות:  שעמדו  לחדשים  באושוויץ,  הוותיקים  סיפרו  כך  טהור. 

בתנורי  איך?  יהודים.  נעשה משומן  אתו,  הזה שאתם מתרחצים  "הסבון 

הקרמטוריום יש חריצים והשומן מהגופות המבוערות נוזל למטה ונאסף. 

או  אמת  זו  האם  התוצאה".  וזו  לסבון  השומן  את  שמעבד  מפעל  ישנו 

המצאה שבדו הוותיקים כדי לזעזע את החדשים? הדעות על כך חלוקות. 

והניסיון לא צלח. אחרים טוענים  ניסיון במחנה אחד  יש אומרים שהיה 

המחנה.  מטבחי  לניקוי  בסבון  והשתמשו  הצליח  הניסיון  כי  לעומתם 

יכול  לא  זה  ולכן   J באות  נכתבת  יהודי  חוקרים שונים טוענים שהמילה 

להיות, ושמדובר בכלל בראשי התיבות של מפעל גרמני ידוע. 

בכל אופן חתיכות סבון ר.י.פ שנמצאו בחנויות באירופה נקנו בידי יהודים 

ונקברו ליתר ביטחון והכינוי "סבונים" לניצולי השואה, קשור לסיפור הזה 

וגם הסלנג: לסבן מישהו )להונות אותו( הוא גלגול שנגזר מהסיפור. ודבר 

היה  כלא  הוכח  הסבונים  שסיפור  שכמו  טוענים  שואה  מכחישי   – נוסף 

לכך  טובה  סיבה  לכם  והנה   – נברא  ולא  היה  לא  סיפור המחנות  כל  כך 

שאני מספר את סיפורי. לא יודע לגבי הסבון, המחנות היו גם היו. ומיליוני 

יהודים עלו בהם השמימה כקורבנות תמימים.
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גרביים מתוצרת עצמית

כידוע, לכל דבר יש פלוס ומינוס. כשעבדנו בבנייה היה פלוס אחד – שקי 

מלט ריקים. האמיצים במיוחד התעטפו בהם מתחת לבגדים כדי להתחמם, 

האמיצים פחות ואני ביניהם עטפו את כפות רגליהם בנייר משקי המלט 

במקום גרביים שלא קיבלנו וכך כשבוססנו שעות בשלג לא נחשפו כפות 

הרגליים לקור גדול מדי. 

באותה תקופה לא היו לי נעליים, אלא קבקבים הולנדיים נוקשים והם היו 

והן הפכו לשתי  נוחים... וכשהלכנו בשלג הוא נדבק לנעליים  ולא  קרים 

משקולות, בלי להתחשב בחולשתנו. נייר שקי המלט המתיק את מצבנו 

המר, אך מה קרה כשנתפס מישהו "על חם" ועליו פיסות נייר מהשקים? 

זה היה כבר סיפור. לשם כך בדיוק היו קאפו'ס. לשם כך הומצאו מקלות 

הגומי והמגלבים, הלא כן? הנתפס התורן שילם בכאב, בצלקות ההלקאות, 

בהשפלה. גם אני חטפתי פעם. נכון יותר הראש הצעיר והעדין שלי חטף. 

ומאז השמיעה שלי אינה טובה במיוחד, אם נתאר זאת בלשון עדינה. 

בוודאי אתם שואלים את עצמכם: אז לקחתם נייר משומש של שקי מלט 

שכולו מלא אבקה אפרפרה ?SO WHAT באמת, אני לא מבין אתכם. מה 

זאת אומרת: "נייר משומש...."  זה רכוש גרמני. רכוש גרמני, אתם קולטים. 

איזה  הגזמתם!  גרמני?  ברכוש  לעצמו  להשתמש  זכות  יש  ליהודי  ממתי 

זלזול מחפיר, ֶאתכם לקאפו! 

אוצרות

על שני אוצרות ברצוני לספר לכם. שני אוצרות שהיו עמי במחנה העבודה. 

האוצר האחד היה... מחט. כן, כן. מחט קטנה ודקיקה. מחט פשוטה. ומה 

היו  הבגדים שעלינו  והתשובה פשוטה.  תוהים,  אתם  בה?  מיוחד  כך  כל 

הבגדים היחידים שברשותנו. כדרך בגדים הם נשחקו והחלו מתפוררים. 

בעזרת המחט יכולתי לתקן את הבגדים ולחזק את המספר שהיה על גב 

החולצה. ומהיכן חוטים למלאכת התיקון? זה היה פשוט למדי. פיתחתי 

חוט  לי  בוחר  הייתי  השמיכות.  מבד  ארוכים  חוטים  בהוצאת  מומחיות 

אקראי ומתחיל למשוך בעדינות...

אוצר שני שמצאתי במחנה היה אדם חביב. שמו דוקטור מלאכי. היה זה בן 

עירי ובימים בהם הכול היה זר ומוזר הייתה זו הפתעה נהדרת למצוא פנים 

מוכרות ולדעת שמישהו שאתה מכיר עובר בדיוק את אותם דברים נוראים 

כמוך. אמנם ישנו הפתגם: "צרת רבים – נחמת שוטים", אולם קיים פתגם 

נגדי: "צרת רבים – חצי נחמה". אני בחרתי בפתגם החיובי, כדרכי בקודש.   

קצת אנושיות בתוך הכאוס

ותקופה אחת הייתה אפילו נחמדה. נלקחנו ברגל אל תחנת הרכבת. בדרכנו 

ראינו איש רוכב על אופניים. איש אמתי. רגיל. גרמני כפרי שמדווש על 

אופניו להנאתו כאילו העולם יפה הוא וטוב. האיש הזה שכולנו נעצנו בו 

מבטים מוזרים הבחין בנו. הוא לא ברח בזעזוע. גם לא צחק למראנו. הוא 

החל לשיר. לשיר? הי , מה קורה פה? לא הבנו. הקשבנו בשקט למילות 
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השיר וחייכנו. כן, כן, המילים נגעו בנו, עמוק עמוק, מתחת לכל קליפות 

הרעב והצמא, האדישות והייאוש. וכה אמר השיר:

Es geht alles vorüber, 

es geht alles vorbei, 

auf jeden Dezember 

folgt wieder ein Mai,

ובתרגום חופשי לעברית: 

 הכל עובר, הכל נגמר,

 אחרי דצמבר יגיע מאי

שנבין:  ידע  הוא  אותנו.  לנחם  רצה  באקראי  שפגשנו  הזה  הטוב  האיש 

אחרי החורף הקשה –  המלחמה הנוראה, יבוא האביב – יגיע השלום ואנו 

נשתחרר ונחזור לחיים. לא אשכח את דמותו המתרחקת, לא אשכח את 

ולו לכמה דקות לחיינו  אור  ואת מילות השיר שהביא  המנגינה הנעימה 

הקודרים באותה תקופה. 

הייתה זו מחווה אנושית שנגעה בכולנו.  

ותחנת הרכבת  ונסענו למינכן. מטוסי קרב הפציצו אותה  עלינו לרכבת 

הייתה הרוסה. תפקידנו היה לפנות הריסות ולסדר מחדש את פסי הרכבת. 

יחדיו מסילה  מסילות הברזל היו כבדות מאוד. כל שמונה אנשים נשאו 

באורך שנים עשר מטרים. מה היה נחמד בזה? אתם תוהים, אז אגלה לכם 

כי היה באזור תחנת הרכבת גשר הרוס. שבויים אמריקאים ורוסים עמלו 

על תיקונו והם ראו אותנו וריחמו עלינו וזרקו לעברנו אוכל כצ'ופר. שוב 

הופתענו לטובה. אנשים החלו מתנהגים כני אדם. לא ייאמן! בכלל, האוכל 

שקיבלנו במינכן היה סמיך יותר וטעים יותר. "איזה יופי שהפציצו שם!" 

חשבנו בינינו לבין עצמנו, "היה זה ממש בזמן –  משמים!" 

הְמפקד שלנו היה כפוף למפקד מחנה הריכוז דכאו ואני חייב לציין אותו 

בגין  אנשים  נתלו  אצלו  גם  צדיק.  היה  לא  הוא  תגזימו,  אל  לא,  לטובה. 

גניבת אוכל וגם במחנה שלו אנשים חטפו מכות על דברים של מה בכך, 

כך: בשעות העבודה  על  למי שלא הקפיד  ואוי  לו  היה  ברזל  כלל  אולם 

אסור להרביץ לנו!!! ייתכן שעשה זאת מתוך רצון להגיע לתפוקה מרבית 

וייתכן שהיה אנושי יותר מהאחרים – איני יכול לתשאל אותו כרגע... אני 

– מנהלי העבודה הגרמניים התאכזבו מאוד מהמחווה  חושב שהט"טים 

המוזרה שלו כלפינו. 

להשבית כך סתם את המגלבים לכמה שעות טובות מדי יום? איזה בזבוז! 

מי שלא השבית את כלי העינויים כמעט אף פעם היה הקאפו שלנו. אני 

חושב שהוא היה אס.אס.ניק. הייתה בו רשעות מזוככת שהתעלתה על כל 

רשעות האחרים גם יחד. הוא היה "קטנצ'יק" ואולי גובהו הננסי גרם לו 

לרגש נחיתות עמוק או שסתם נולד רשע. בכל מקרה הוא הרגיש צורך 

להזכיר לנו מי הבוס במכות רצח כשחיוך רחב מרוח על פניו.

עלינו.  שהטילו  העבודה  וכמות  העונשים  לפי  זיהינו  אגב,  החגים  את 

חיבה יתרה הייתה בהם, בנאצים, לחגוג עמנו את הימים הטובים בדרכים 

מוזרות. אתם מבינים בוודאי שחגגנו כמו שצריך... 

ברגע שקמנו לבוקר של צעקות יוצאות דופן ומסדר ארוך מהרגיל גירדנו 

בפדחתנו הצמוקה וניסינו לדלות ממעמקי זיכרונותינו הדהויים את שם 
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החג שאולי הגיע. כך, בלי שהתכוונו לכך עזרו לנו הם לזכור כי יש חגים 

בעולמנו. או ליתר דיוק –  היו. 

חלומות בהקיץ

לא היה לי זמן להתגעגע בכל התקופה הזו. באופן מוזר לא חשבתי על 

כלום זולת אוכל. לא על הוריי ולא על אחיי. ניסיתי לחשוב איך אצליח 

אף  בזה.  לא עמדתי  לזמנים אחרים.  להשאיר חלק מחתיכת הלחם שלי 

התחיל;  שהכל  לפני  אימא,  של  מאכליה  על  בזיכרונות  התנחמתי  פעם; 

בניסיונות לדמיין מה אוכל כשאחזור הביתה – מה אכין ומה יכינו עבורי. 

לא הייתי בררן בדמיוני. כל אוכל ערב לחכי. רק רציתי להרגיש ולּו פעם 

עד שאני מרגיש  וממלא  כרסי הצנומה, ממלא  אני ממלא את  איך  אחת 

שאיני מסוגל לאכול עוד. כמה חלמתי על כך! בשעות הפנאי המועטות, 

יצאנו לעבודה מסודרת אלא עבדנו במחנה  לא  בימי ראשון,  כלל  בדרך 

פחדו  עלינו  הממונים  מיותרות.  דחק  עבודות  ובשאר  אבנים  בסיקול 

שנשתעמם ואולי איזו מחשבת בריחה או מרידה תצוץ בראשנו. מה שהם 

יכולנו  לא ידעו זה שהדבר היחיד ששוחחנו עליו היה אוכל. ובכלל איך 

זה  לברוח? עם פיג'מת הפסים המפורסמת והקרחת לראשנו? הלא היה 

כמו לברוח עם שלט ענק תלוי על החזה: "ברחתי ממחנה עבודה. נא לא 

להלשין לשלטונות."

דיברנו בינינו גם על החדשות הטריות שגונבו לאוזנינו.

"הרוסים מתקדמים." "האמריקאים הפציצו רכבת תחמושת". ראינו ָמַטסים 

של מאות מטוסי קרב מגיחים מעל שמי גרמניה. רעם המנועים נעם לנו 

רואים הם  יודעים," אמר מישהו, "המטוסים שאתם  "אתם  יפה.  כמנגינה 

של אמריקה. המטוסים שאתם שומעים בלילה של הרוסים." איני יודע אם 

הייתה זו השערה או עובדה. זוכר אני איך לפעמים הבטנו בשמים וכאילו 

אמרנו: "פה, תפציצו פה. כדאי לכם!" האם רצינו למות? מי שרצה למות 

מצא דרכים לעשות זאת. היה זה הרבה יותר קל מלמצוא דרכים לחיות. 

אני משער שבתת-מודע רציתי רק לחיות, למרות שלא האמנתי שאצליח 

לשרוד. אז מדוע הייתה התשוקה להפצצה מעל ראשינו הקרחים? – רצינו 

שיפציצו את הגרמנים. רצינו לראות אותם בורחים כמו עכברים במלכודת; 

לראות אותם נפצעים ומתים לאט לאט, בייסורים; לראות אותם פוחדים. 

כמונו. אבל הטייסים אכזבו אותנו. מאוחר יותר נודע לי שההוראה שלהם 

כל  אזרחים.  הצלת  על  לא  גם  אזרחים,  על  תחמושת  לבזבז  לא  הייתה 

התחמושת יועדה למבצעים נגד הצבא הגרמני. שוב, לא היינו שווים את 

עלות הפצצות, עלובים שכמונו. גם הנחמדים האלו ששחררו את המחנות 

לא יכלו לבזבז תחמושת יקרה להצלתנו. לא פשע?

במחנה  הפיצוצים.  הדי  את  שמענו  להפציץ,  החלו  כשמטוסים  בלילות, 

העלו  לא  הגרמנים  אפילו  אותנו.  יפציצו  שלא  כדי  כבדה,  עלטה  שררה 

למחנה  מסביב  תחמושת.  עבורנו  לבזבז  מוכן  לא  אחד  שאף  בדעתם 

ברחו  האמיצים  והגרמנים  שמירה,  מגדלי  אלא  חשמלית  גדר  הייתה  לא 

מהמחנה בזמן ההפגזות לתוך חורשות קרובות. למה לא ברחנו גם אנחנו? 

אותנו  יתפסו  שלא  סיכוי  היה  לא  נברח?  לאן  גרמניה.  אדמת  על  היינו 

ובפרט בעונה הקרה של השנה. איך נשרוד? הרי נקפא מקור. ובמשקל 
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ואפילו  ולחזור  לעזוב  יכלו  הגרמנים  כך  והרעב...  והחולשה  הירוד שלנו 

בלי לספור אותנו הם ידעו שנשארנו במקום.   

המכה השלישית

אני  חוויותיי,  של  התיאורים  כל  אחרי  עכשיו,  בדיוק  רעבים  נהייתם  אם 

הולכים  אתם  כי  ולקרוא,  לחזור  כך  אחר  ורק  לאכול  ללכת  לכם  מציע 

לשמוע הרצאה קטנה על כינים. אתם מכירים כינים. אני יודע. בישראל 

זו מגיפה. אבל הכינים שאתם מכירים ממש נחמדות. הן חיות באזור אחד 

מוגדר וחוץ מגירודים קלים לילדים ובושה להורים )תלוי בהורים( הן לא 

ממש מזיקות. אני חושב שאם אלו היו הכינים שלנו במחנה, הייתי מתיידד 

אתן ומכנה אותן בשמות. טוב, אולי נסחפתי קצת, אבל יש לכל ההקדמה 

הזו סיבה. 

מאותה  הן  אמנם  גוף.  ינוֹת  מכִּ אלא  הראש,  ינוֹת  מכִּ סבלנו  לא  אנחנו 

משפחה, אבל כינות הגוף הן גדולות יותר, מוצצות דם, אכזריות ונטולות 

איזה  להן  היה  אבל  השלישית,  המכה  היו  הכינים  אמנם  נימוסים.  גינוני 

שהוא מאפיין שהזכיר את מכת צפרדע. אתה מחסל אחת, ומיד מגלה עוד 

כמה חדשות. 

הן גם היו קשורות זו לזו בעבותות אהבה. הרגת אחת, אלף באות ללוויה. 

עכשיו, לך תפטר מהן... חוץ מזה הן בעלות תכונה מקוממת. כשהן על 

הגוף הן רואות ואינן נראות. אתה מרגיש גירוד, מביט ורואה את היד שלך 

ושום דבר נוסף ואתה חושב שדמיינת... אבל על הבגדים, המשמשים אותן 

כפרווה מלאכותית, הן נראות בבירור. הן טפילות שחיות על חשבון האדם 

הנושא אותן בלי רצונו, אולם הן מטיילות על גופו רק כשהן רוצות לשתות 

את דמו לרוויה. את הביצים הן מטילות בתפרי הבגדים, כך שקשה למצוא 

אותן ולהשמידן וכך הן מתרבות במהירות ואין הרבה מה לעשות נגדן. 

הבגדים שלי שרצו כינים. זה לא שהן חיבבו אותי במיוחד, גם בגדי חבריי 

היו מקושטים בטפילות הנזכרות מעלה. רק החיטוי ששנאנו פטר אותנו 

מעונשן, לפחות ליום יומיים ו... חוזר חלילה. 

אני עוצם עיניים ובדמיוני אני חוזר אחורה...

לילה. אני מטיל עצמי בעייפות על מצע הקש הדליל והסיוט מתחיל. אני 

מרגיש משהו הולך על כתפי הימנית. פתאום מגרדת לי עקיצה באמצע 

הגב ואז נוסף גירוד ברגל... שוב מתחילה מלחמת התשה. הכינים נגדי. אני 

מרים ידיים, לא לכניעה אלא דווקא להגנה. טופח על גופי, מגרד נמרצות, 

משפשף את גווי בקש, אך לשווא. האויב מתוחכם ואני יודע, מחר אקום 

ליל מלחמה  ומזוהם, תוצאות  עור מגורה  שוב עם פצעים מדממים; עם 

אחד, שהיתוֶֹסף ללילות אחרים... 

מרגישים  אתם  ואם  השלישית  המכה  בענייני  המפורט  התיאור  תם  זהו, 

אותיות  בין  מתחבאת  אינה  כינה  אף  פסיכולוגי,  זה  דאגה.  אל  קל,  גרוד 

הספר. מבטיח!
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בית הבראה

"מי שרוצה יכול לעבור לשוֹנּוְצָלאֶגר!" כך הכריזו האחראים ואני שמחתי. 

הייתי חלש והחורף הקר לא הוסיף לי בריאות. ה"שונוצלאגר" היה מחנה 

מנוחה "טוטאלי", שזרז את הגעתם של השוהים בו למנוחת עולמים. אבל 

הייתי בשלב שהרגשתי כי אין בי כוח להמשיך ולעבוד והעדפתי להגיע 

זה  היה  אחרים.  כרבים  לקרמטוריום,  לאושוויץ  להישלח  מאשר  לשם 

מתווכחים  ועודנו  להבראה  אתי  עבר  שייע  חברי  גם  בנובמבר-דצמבר. 

בינינו עד היום האם היינו בלאגר 1 או בלאגר 4, אז תסלחו לי על חוסר 

אוכל  קיבלנו  שלי...  בסיפור  משמעותי  פרט  שזה  לי  נראה  לא   – הדיוק 

בתוך הצריף ורוב היום שכבנו ובהינו בתקרה שמעלינו. הפלוס הגדול שם 

היה החידוש המרענן: תנור חימום. אמיתי. שלא שימש כמוצג יופי אלא 

חימם את החדר. זה היה טוב. פינוק של ממש! המחנה הזה שכן כמה ק"מ 

מהמחנה הקודם שלנו וכשנסענו אליו ראינו בקרבתו מחנה נשים. 

אני מניח שהיה לי תיק רפואי ואני מניח שהיה כתוב בו כך: 

גדול התגלה לפאציינט על עורפו. הרופא הסיר את האבצס בסכין  גוש 

גילוח והניח עליו סמרטוט לעצירת הדימום.

החולה נדבק בטיפוס הבהרות6. הוא קודח מחום גבוה ואינו מסוגל לאכול 

דבר.

6  טיפוס הבהרות היא מחלה מדבקת מאוד הנגרמת על ידי חיידק ריקציה. הוא מועברת 
וכאבי  ראש  כאבי  צמרמורות,  גבוה,  בחום  מלווה  היא  הגוף.  כיני  ידי  על  לאדם  מאדם 
שרירים ובחילות. היא גורמת גם לשינויים נפשיים ובהם פרכוסים והזיות. השם שניתן לה 
קשור לכתמים אדומים בהירים שמופיעים על עור הפנים, כפות הידיים וכפות הרגליים 
כעבור ימים אחדים מההידבקות. בלא טיפול אנטיביוטי המחלה עשויה לחלוף מעצמה 

או להסתבך לדלקת ריאות, הפרעה בכליות, דלקת שריר הלב ואפילו מוות.

העורף.  על  גוש  לי  שצמח  במישוש  גיליתי  אחד  יום  לפירוט:  ונעבור 

לו בחשש  והראיתי  היהודי-הונגרי, שהגיע מקלויזנבורג,  לרופא  מיהרתי 

את הממצא המדאיג. הוא הביט בי ונאנח: "בני, מה אני יכול לעזור לך?" 

הוא לקח סכין גילוח והסיר את האבצס המטריד. למעשה הוא ניתח אותי 

בעמידה ובלי הכנה מוקדמת, שלא לדבר על הרדמה וחיטוי. )לא מתוך 

רצון להכאיב, אלא ממחסור במשככי כאבים( כשסיים, הניח על המקום 

המדמם סמרטוט ובזה הסתיים הטיפול הכואב. לא האמנתי שה"ניתוח" 

יצליח אבל בכל זאת נרפאתי. הייתם מאמינים?

ואז חליתי בטיפוס. המחלה שקטלה אלפי אנשים ונחשבה אימת המחנות. 

שכבתי במיטתי קודח מחום. לא ידעתי מה קורה סביבי. לא ניסיתי לאכול 

או לשתות וכנראה שהייתי שוכב כך לנצח, אילולי נשלח לי מלאך משמים 

בדמות יהודי פולני כבן שלושים, שלצערי איני זוכר את שמו. הוא השקה 

אותי במים, טיפה אחר טיפה וניגב את זיעתי כשקדחתי מחום והחזיק את 

ושמר  וליטף  אותי  וכיסה  פשר,  חסרי  מלמולים  לעצמי  כשמלמלתי  ידי 

מתוך  אותן,  לאכול  היה  שיכול  למרות  שלי,  הלחם  חתיכות  את  עבורי 

מחשבה ש-מה שלא יועיל לו, לא יזיק לו. אני חושב שהוא ממש השגיח 

עליי ואין לי ספק שהטיפול המסור שלו והחיבה שהעביר אליי בתת-מודע 

עזרו לי לרצות "לצאת מזה". התנהגותו הייתה מיוחדת. בפרט בשטח בית 

ההבראה שבו הוציאו מדי יום גופות רבות ושרפו אותן או שקברו אותן 

ביער. רוב האנשים הפכו לאדישים. אדישים למוות. אדישים לחיים ולכן 

בתוך האדישות שנכפתה על נפשות הנשארים הייתה התנהגותו של אותו 

יהודי מיוחדת עוד יותר. 
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עבורנו  לשלוח  והחליטו  האדום"  "הצלב  אנשי  בנו  נזכרו  הימים  באחד 

חבילות. היות והייתי חולה לא התעניינתי בתוכן החבילות במיוחד, אולם 

זוכר אני לטובה את קוביות הסוכר. הייתי מכניס קובייה לתוך הפה ונאנח 

אנחת אושר. סוף סוף קצת מתיקות. הסוכר חיזק אותי ועודד אותי ואני 

מניח שעוד הרבה אנשים במצבי התחזקו בעזרתו. היו גם צנימים בחבילות 

ומהם פחות נהניתי כי התקשיתי לאכול. כך שכבתי בחוליי עד שהתחלתי 

להתחזק. בסוף מרץ 1945 הרוסים התקרבו ואנחנו נצטווינו לארוז עצמנו 

בבהילות. 

שוב יצאנו לדרך. 

נדודים

החיילים פתחו את שער הגדר והובילו אותנו אל רכבת משא. עלינו לרכבת 

באדישות והתחלנו לנסוע.. הפכנו לצל של עצמנו. התייחסנו באדישות 

לכל הסובב אותנו. לאן נוסעים? לא ידענו וגם לא התעניינו. הכל איבד 

רכבת   – ההפגזה  מטרת  כבדה.  הפגזה  החלה  לפתע  הכול.  מחשיבותו. 

וכולם  בבלימה  נעצרה  שלנו  הרכבת  מקום.  בקרבת  שנסעה  תחמושת 

ברחו. הראשונים, החיילים ה"אמיצים", שכוחם במותניהם ואנחנו אחריהם. 

בלימת הרכבת וההפגזה הצליחו להעיר אותנו מהאדישות שכבשה בנו כל 

חלקה טובה. 

לעצמנו  לסגל  שיכולנו  ביותר  בפסיעות המהירות  פסענו  למעשה  רצנו. 

פחדנו  הבוערים.  הקרונות  אל  אחורה  הבטנו  לא  והשטח.  הגוף  בתנאי 

להפוך לנציבי מלח או ליתר דיוק  פחדנו שפגז טועה יחליט ליפול דווקא 

עלינו. פתאום ניעור בנו שוב הרצון הנואש הזה לחיות. רק לחיות. כולם 

חזר  ואז כשהשקט  זעם המטוסים מעלינו,  יעבור  עד  בחורשה  התחבאו 

החלו הגיבורים שבחיילי הרייך השלישי לאסוף אותנו. הם מיהרו להתקדם 

בתוך גרמניה ולא היה להם זמן לחפש את אלו שהתחבאו בסבך החורשה. 

להערכתי היו הרבה שניצלו את ההזדמנות ונעלמו. האם גם הם שרדו? זו 

שאלה טובה ואין לי עליה תשובה, לצערי. לא ממש תקשרנו עם החיילים 

הגרמנים. לא שלא יכולנו, אני אישית ידעתי גרמנית פשוטה שהספקתי 

מעלה  פחותי  עם  לשוחח  מעוניינים  היו  לא  הם  אולם  בתיכון,  ללמוד 

שעדיין  בחושים  זאת,  בכל  מתרחש.  מה  מהם  ידענו  שלא  כך  שכמונו, 

שגרמניה  ידעו  הם  שרויים.  היו  שבו  המתח  את  לקלוט  הצלחנו  עבדו, 

הנאצית מפרפרת את פרפורי גסיסתה האחרונים. למרות זאת לא ויתרו 

אפילו במקצת על רשעותם כלפינו. באותה שעה כבר לא היה מי שייתן 

להם פקודות מגבוה. הם לא יכלו להאשים אף אחד בגזרות ובהתעללות 

שנמשכה כאילו שלטונם בשיא תפארתו. גם במסע הבריחה הנואש הזה 

התעמרו שומרינו בנו. הם הרביצו וצעקו כל הזמן ובהנאה שרק הם יכלו 

להבין את פשרה.

ָדָכאוֹ, מדיכאון לשמחה גדולה

נסענו ונסענו עד שהגענו לדכאו. הייתי שם פחות משבוע עד ליום המופלא 

שלא אשכח כל חיי. אולם אל לי להקדים את המאוחר. מולנו ניצב מחנה 
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אותה  לא   – אס.אס.  ואנשי  בפסים  אסירים  וגדרות,  צריפים  שוב  גדול. 

הם הצליחו לשחזר  איך  מושג  לי  אין  בדיוק.  אותה אדרת.  אבל  הגברת, 

אפילו את טעם הנוזל הקרוי בטעות מרק, אבל הם שיחזרו אותו היטב – 

מחמאות לטבח! בשלב הזה ידעתי כי נכנסנו לעומק המלחמה. מצד אחד 

התקרבו האמריקאים. ידענו זאת. מצד שני ארב לנו מלאך המוות עם שלל 

אפשרויות, רק תבחר מה תעדיף: האם ברצונך מנת טיפוס או מנת רעב? 

צמא או ירייה בראש? ואני הקטן באמצע. אף אחד לא שאל לדעתי בעניין. 

שבצריף  הדרגש  על  לי  שכבתי  הרגשתי.  כך  זהו.  ישיג.  קודם  שיגיע  מי 

חיכיתי  וחיכיתי.  מיוסרת. שכבתי  ובהיתי בתקרת העץ באדישות  התורן 

שמשהו יקרה. 

היה זה ה-29/4/1945 

השמים התמלאו במצנחים שירדו לעבר המחנה. מאוחר יותר שמעתי כי 

הגרמנים טענו שהם מלכדו את המחנה מסביב ורצו לפוצץ אותו על יושביו 

החיילים  פנימה.  חיילים  הצניח  האמריקאי  הצבא  לכן  הסתלקו,  בטרם 

אותם  הכין  לא  אחד  אף  נכנסים.  הם  לאן  ידעו  לא  שהגיעו  הראשונים 

הסתובבנו  שאנו  העצם  לבני  הגפיים  בערימות  בהלם  בהו  והם  לזוועה, 

לידם באדישות. גופות. ועוד גופות ועוד... הם הביטו בנו וראו מולם שלדי 

אדם המסוגלים לנוע. 

והם, בפרץ של טוב לב, מיהרו להציע לנו את כל  המחזה הדהים אותם 

המחנה  ברחבי  מזון  חבילות  זורקים  הם  בעוד  שברשותם.  האוכל  מלאי 

ובתוך הצריפים החלה התנפלות על האוצרות "מיד אין אמריקה". באותה 

שעה שכבתי בתוך הצריף באפס כוח. הייתי חלש. כל כך חלש שלא יכולתי  

לקדם את פניהם בתרועות. הייתי חלש מכדי לנסות לצאת החוצה ולראות 

אותם. כל שיכולתי היה לזחול, על גחוני, בכוחותיי האחרונים ולהושיט יד 

רזה רזה לעבר חפיסה כל-שהיא שנחתה בקרבתי. פתחתי את הקופסה 

בחפיסה.  יש  מה  לי  אכפת  היה  לא  למשהו.  רעב  הייתי  רועדות.  בידיים 

לפתוח  הצלחתי  לבסוף  מה.  לדבר  המשוועת  בטני  את  שימלא  העיקר 

המוארך  ללבן  התמכרתי  ומאז  היטב.  ארוז  שהיה  האוצר  את  ולהוציא 

והגלילי הזה שממלא אותך ב...עשן. 

איני יודע מהיכן הגיעו לידי גפרורים. הדלקתי אחד וקרבתי אל פי סיגריה 

זמן  לי  לקח  ריאותיי.  מלוא  פנימה  ושאפתי  אותה  הדלקתי  אמריקאית. 

להבין מה בדיוק לעשות ואיך להצליח לשאוף מבלי להשתעל. נתמכתי 

במשהו ועישנתי בשקט. סיגריה אחת ועוד אחת ועוד. יכולתי לדמיין כי 

מנה ראשונה מילאה את קיבתי ומנה שנייה אחריה והשלישית בדרך... 

ן.  התמלאתי ואפילו שבעתי. מָעשַׁ

הן הורגות אותך לאט, ממלאות אותך  רע.  יש שם  יודע שלסיגריות  אני 

ברעל וכו'. למעשה, אותי הצילו הסיגריות. בזכותן לא אכלתי את האוכל 

השמן שקטל רבים מיושבי הצריפים. הם נפלו כמו זבובים וערמות המתים 

המזון  חלוקת  את  עצרו  הם  צבאיים  רופאים  כשהגיעו  רק  וגבהו.  הלכו 

ולהפסיק  דייסות מזינות  לנו  והחיילים קיבלו פקודה לבשל  הספונטנית 

מאכלים  לעכל  יכולנו  לא   – שומן  מלאי  המאכלים  חלוקת  את  לאלתר 

כאלה.

מכיוון  אותי,  הדהים  המראה  רבים.  כושים  חיילים  ראיתי  ימים  באותם 

ביותר  הכהים  האנשים  עור.  שחורי  עם  ראשונה  היכרות  לי  זו  שהייתה 
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שראיתי כילד היו הצוענים השחומים, אבל לכושים היה מראה כללי אחר. 

אני חייב לציין שהיו הם עדינים ורכים כלפינו. הם פינו עבורנו את מגורי 

הגרמנים ואחר כך נפנו אל הצריפים העלובים שלנו ונשאו אותנו בידיהם 

להשתמש  נאלצו  והם  סביבנו  הקטל  כל  למרות  רבים,  היינו  השריריות. 

עבורנו באולמות גדולים לצורך שינה. מיטות שדה עשויות ברזנט נפתחו 

כוחות,  בזמן שאנו שכבנו באפיסת  רוחב האולם שאותו קיבלנו.  במלוא 

עלינו  להקל  ניסו  הם  האסירים.  מגופי  מייסרות  כינים  האמריקאים  פלו 

ככל יכולתם. לא אשכח אותם לעולם.

חזרה לעולם האנושי

"הי, אתה הבן של רובין!" נשמעה קריאה נרגשת. הבטתי במי שזיהה אותי 

ואחרי כמה שניות קלטתי מאיפה הוא מוכר לי. היה זה אחד המתפללים 

מהשטיבל שלנו. הוא חיבק אותי ושנינו התרגשנו. בהמשך היום נוסף לי 

מכר נוסף, כשאסיר אחר זיהה אותי. היה זה עוד מתפלל מהמניין שלנו 

– גם הוא הגיע לדכאו כמו רבים וטובים אחרים. הרגשתי כמי שזכה בבת 

אחת בשני "קרובי משפחה" חדשים. שני הגברים- גרין והורוביץ' החליטו 

לקחת אותי תחת חסותם ולדאוג לכל מחסורי, עד שאגיע הביתה. אודה 

ולא אבוש כי נהניתי מתשומת הלב המרובה. הלוא רק נער הייתי. 

אחד הדברים הראשונים שרציתי לעשות כדי להרגיש בן אדם, היה להיפטר 

מהמדים המפוספסים שלי. רציתי ללבוש בגדים רגילים, אבל כאלו לא היו 

בנמצא. מה היה בכל זאת? היו מדים של צבא גרמניה. ארגזים ארגזים. 

נאצי.  כחייל  אושוויץ, הסתובב  בוגר  יהודי-הונגרי,  נער  רובין,  מיְכל  וכך 

בחולצה ובמכנסיים תואמים. אפילו מגפיים גבוהים ומרופדי פרווה בהירה 

היו לי. שמם, אם זיכרוני אינו מזייף, היה: מגפי הוִֹליִנה והם היו נוחים... 

תענוג!

נלקח   – פשוטה  לא  משימה   – ימים  באותם  למות  לא  שהצליח  מי  כל 

לבדיקות בבית החולים הקרוב. איני זוכר כמה שקלתי, אולם הייתי עור 

עמי  שהיה  שייע,  חברי  ק"ג.   25 בסביבות  שקלתי  ולהערכתי  ועצמות 

נאלץ  והוא  יותר ממני  עוד  ירוד  פיזי  במצב  היה  ובקאופרינג,  באושוויץ 

מהר  השתחררתי  לעומתו  אני  חודשים.  כמה  החולים  בבית  "לבלות" 

וחזרתי לדכאו. אכלתי דייסות ונהניתי לשכב על הדשא ולהתחמם מקרני 

שמש אביביות. לא חשבתי יותר מדי. לא מיהרתי לשום מקום. כבר ידעתי 

שהרבה מאוד אנשים נספו ולא ידעתי מי ממשפחתי המורחבת ניצל ומי 

לא, אבל הייתי חלש מדי מכדי לחפש את קרוביי שאבדו לי. 

בזמן  להתחזק  ניסינו  כולנו  אז.  לא  הביתה.  על מסע  לחשוב  יכולתי  לא 

שתיקנו את פסי הרכבת שהופצצו, ושמחתי שהפעם איני זה שנושא את 

לצורך  בדיוק  במינכן  כששהיתי  המלחמה  בזמן  כמו  הכבדות  המסילות 

לקראת  הברית  בעלות  בידי  פוצצו  המסילות  )כל  רכבת.  מסילות  תיקון 

סוף המלחמה, מאוחר מדי עבור כל אלו שנספו בשנה האחרונה והגיעו 

ברכבות לאושוויץ(. העברנו זמננו בנעימים עד לעונת החגים. אני מניח 

כי בכל יום התקיימו מניינים ושעות לימוד לכל המעוניין. לא אוכל לומר 

שנטלתי בהם חלק. הייתי עדיין "תלוש" מכל מה שהשתייך לחיי הרגילים 

ולקח לי זמן לחזור לשגרת נער יהודי.
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נוסעים הביתה

אין לכם מושג איזו תחושה עילאית הרגשנו. הייתה זו ה"יציאת מצרים" 

הפרטית שלנו וכדי להרגיש כמו בני ישראל שעוזבים את הארץ ששעבדה 

כמו  שלנו...  מה"מצרים"  חפצים  השאלנו  אנחנו  גם  וגופם  נפשם  את 

התכוונו  לא  אנחנו  גם  כמותם,  ובדיוק  גדול"  ברכוש  "ויצאו    – שנאמר 

להחזיר כלום. אם הם ְיחשבו את שעות העבודה שלנו, הם יהיו חייבים לנו 

הרבה מאוד כסף. ובכן, מה לקחתי עמי לנסיעה? בטרדלס גרמני שלבשתי 

ובגלל  ונוח  נעים  בו, אבל הוא היה  יכולתי לשוט  לכבוד הנסיעה. אמנם 

היותו סרבל שלם ירדה ממני דאגה אחת: איך לקשור את המכנסיים באופן 

שלא אאבד אותם בדרך. לא הייתי שמן, אתם זוכרים, נכון? מה עוד לקחתי 

– כמה סטים של בגדים ושמיכות טובות. שיהיה. 

התאספנו כולנו בתחנת הרכבת וחיכינו לה בנחת. שריקה קולנית החזירה 

אותי רגע למסעות הקודמים והצפופים שלי, אבל הרכבת התקדמה ולא 

וכלבים  יהודים בתנאים מבישים. לא היו גרמנים מצווחים  היו בה אלפי 

נובחים. מה כן היה? רכבת משא. עדיין רכבות משא, אבל היה שינוי כלשהו 

לטובה: היו קרונות פתוחים ואוויר בשפע, שאין צורך להילחם עליו. 

המחיר: המוני חיילים רוסים שחוזרים מהחזית הביתה. לא בדיוק שמחנו 

אתם  אבל,  במלחמה,  הטובים  לכוחות  שייכים  הם  אמנם  אותם.  לראות 

יודעים, חייל גוי הוא חייל גוי והניסיון היהודי מול חיילים כאלה השאיר 

שמרנו  אז  לפניך.  סכנה  עצור.  שאומרים:  מהבהבים  אורות  בֵגנים  לנו 

מרחק. ליתר ביטחון שני גברתנים משלנו, כן, יש "חיה" כזו, עמדו בפתח 

הקרון שלנו וחסמו בגופם את הכניסה. האם היו הם מחוסרי עבודה באותן 

שעות, לדעתכם? ובכן מסתבר שמנגנון ההישרדות שלנו עדיין עבד. די 

הרבה חיילים רוסיים ניסו לפרוץ פנימה ולשדוד את רכושנו הדל. אתם 

קולטים את זה? לקחת לאנשים מסכנים את המעט שבמעט שהם סיפחו 

לעצמם כמזכרת? כך שהיה לנו מעניין בדרך... 

נסענו דרך סלובקיה והגענו עד לבודפשט. 
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שיגרה מוזרה

ראש,  הרכינה  העיר  להאמין.  יכולנו  לא  בערים?  היפה  בודפשט,  הזוהי 

חיכו  לנו  גם  לשקמה.  בניסיון  עמלו  רבים  ופועלים  בהריסותיה  נכלמת 

הקהילתי  במרכז  שישבו  טובים,  אנשים  אלה  היו  משקמים.  פועלים 

שנפתח עבור הפליטים החוזרים הביתה. קיוויתי שאפגוש את כולם. כל-

כך קיוויתי! אך בפועל פגשתי נציגות די עלובה של משפחתי, אם כי כל 

דמות מוכרת הפכה לאוצר אמיתי. 

לפני  הרבה  הרוסי  מהכפור  חזר  שהוא  מסתבר  צבי.  אחי,  את  פגשתי 

שחשבתי לצאת למסע להונגריה. הוא ידע שניצלתי ושאני בדרך הביתה. 

איך? איני יודע – או שעוף השמיים הוליך את הקול או שיהודים מתחשבים 

קיבלו על עצמם את תפקיד העופות. כך או כך רשימות של ניצולים נתלו 

במרכז וקבוצות של אנשים התגודדו סביבן במתח רב. אפילו ברדיו החלו 

בהקראת שמות ניצולים. הרבה שמות. צבי חיכה לי בסבלנות ואני הגעתי. 

יודע.  איני  בכינו?  האם  התחבקנו?  האם  למראהו.  הגבתי  איך  זוכר  איני 

ולא ממש דיברנו על המחנות. או על המלחמה. דיברנו  שוחחנו קצרות 

במשפחה  הניצולים  של  מלאי  ספירת  וספרנו  העכשוויים.  החיים  על 

נותרנו  צורך לספור.  ובמשפחה הפרטית שלנו לא היה  היות  המורחבת, 

ידעתי בדיוק מה קרה לכל  זהו. עדיין לא  והוא.  ואנוכי. אני  שניים. אחי 

אחד. זה לא היה חשוב באותם ימים. ה-מה וה-איך. רציתי להיאחז בחיים. 

לדבוק בהם בכל הכוח ולהתחיל מהתחלה. להקים את עצמי על חורבות 

משפחתי. 

כנראה שרצון החיים חזק מהכול. 

אז מי היו הניצולים? היה בן דודי ומשפחתו. משפחת רובין. אלה שעלו על 

הרכבת הלא נכונה שב"טעות" הגיעה לאוסטריה. גם הם ספרו את מתיהם. 

"מטהאוזן"  במחנה  כששהו  משחפת,  נפטרה  ממשפחתם  אחת  ילדה 

שבאוסטריה ואבי המשפחה-יעקב, גבר חזק ומרשים, נפטר גם הוא. הוא 

לא היה אתם, אלא נלקח לפלוגות העבודה, אבל שרד במלחמה וכשחזר 

להונגריה החל מתחקה אחר משפחתו. 

כששמע שהם באוסטריה החליט לנסוע לשם לחפשם. אנשים רבים ניסו 

להניאו מכך והוא לא הסכים לשמוע לעצתם. הגעגועים והכמיהה לפגוש 

את משפחתו הובילו אותו בדרכו. אולי המסע הארוך התיש אותו. אולי 

הזוועות שאליהן נחשף מוטטו את נפשו או הידיעה על מות בתו שאהב 

שנפטרה כשלא היה לצדה. כך או כך, הוא הלך לעולמו והמשפחה חזרה 

היה תפוס  הבית שלנו  באותה תקופה.  גר אצלם  צבי  אחי  בהרכב חסר. 

בידי מישהו שהחליט לא להתפנות. אמנם לא היה אז החוק להגנת הדייר, 

ַוְלְדַמן,  אבל מי יכול היה להוציא אותו? נער בן 17? רק בהמשך, כשֶיינוֹ 

תקופה(  באותה  רבים  יהודים  )כמו  במעמדו  התחזק  קומוניסט,  יהודי 

והפך למושל ערי ה-הוידו, הוא נתן הוראה למפקד המשטרה להוציא את 

הפולש. אנחנו כבר לא היינו שם באותו הזמן. נסענו אל עבר עתידנו.

התגוררתי  מנוחה.  חסרת  הייתה  נפשי  אחד.  במקום  לשבת  התקשיתי 

תקופה קצרה אצל משפחת רובין שניצלה. אחר כך עליתי לּבּוָדה, לישיבה 

רוֹן. למדתי קצת. ממש  שפתח דוד נוסף שניצל – הדוד שהיה רב בׁשוֹפְּ

מעט, כי ליותר מזה לא הייתי מסוגל. נכחתי בחתונה של בת דודתי, בתו 

של הדוד משופרון. גם אחי נכח באירוע המרגש. אני משער שכולם בכו. 
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לפחות כל הנשים במקום. כל חתונה הייתה הוכחה ניצחת לניצחון שלנו. 

כל חתונה הייתה עדות אילמת לאובדן הרב שבלט בשטח, בלי מילים.

"זכתה"  היא  ותיקה.  אלמנה  ברגר,  דודה  הייתה  שניצלה  נוספת  דודה 

בתואר האלמנּות במלחמת העולם הראשונה, שבה נהרג בעלה על הגנת 

בחור  בנה,  פינחס  ניצלו.  ילדיה  כל  שרד,  שלא  אחד  מבן  חוץ  המולדת. 

מרשים ונועז לא נסע למחנות. הוא בחר להתחפש ל... נילוֹש – חיל של 

למרחץ  בודפשט  את  שהפכה  ההונגרית-נאצית  המפלגה   – החץ"  "צלב 

דמים. דמים של יהודים, כמובן. באותם ימים אפלים נצבעה הדנובה היפה 

כמו  מותם  אל  ללכת  לא  שהעזו  יהודים  של  הטהור  האדום  כן,  באדום. 

האחרים שנלקחו. 

פינחס הסתובב במדים הזוועתיים שלהם שהיו תחפושת מוצלחת למדי. 

כי פעם  עליו  וגבורתו. מספרים  תושייתו  בזכות  רבים  אנשים  הציל  הוא 

דודו-יעקב  זיהה לפתע את  אחת, בעת שפיקח על תור לחלוקת הלחם, 

הזה  המסריח  ליהודי  "תנו  התור.  לראש  אותו  לקדם  החליט  הוא  רובין. 

זזו לצדדים בדממה מכבדת  לעבור לראש התור!" שאג בהונגרית. כולם 

והדוד עבר בין כולם, כמו בני ישראל שעברו את ים סוף. בחור אמיץ. אח 

אחר התחבא רוב תקופת המלחמה. בכל פעם שנערכו סריקות הוא שכב 

מכוסה בשמיכות וניצל אף הוא.

הסתובבנו. עדיין חיפשנו קרובים. קיווינו בסתר לבנו שחלה טעות ואולי 

אבא או אימא יצטרפו אלינו. אולי אחותנו. אך לשווא. אף אחד לא התכוון 

מהם  שנשאר  מה  יכלו.  לא  הם  אבל  רצו,  מאוד  שהם  מניח  אני  לחזור. 

בעולמנו זה אפר וגם הוא התפזר לכל רוחות השמים ושקע על פני האדמה. 

החלטנו לעזוב. לאוסטריה. מדוע דווקא לשם? היה שם ריכוז גדול של 

יהודי הונגריה שניצלו. נעזרנו בדוד נוסף שהיה מאכער גדול. הוא העמיס 

אותנו על רכב רוסי רחב ועצמתי וכיסה אותנו בברזנט. עברנו את הגבול 

בלי בעיות מיוחדות והגענו לזלצבורג. ליתר דיוק – לבית חולים רוטשילד 

ה"ברגרים",  של  מהצד  שלנו,  דוד  יהודים.  של  גדול  ריכוז  התאסף  שבו 

עמו.  לגור  לבוא  אותנו  לשכנע  כך  אגב  וניסה  לנו  כתב  באמריקה,  שגר 

הוא הגדיל לעשות ושלח עבורנו "אפידוויט"7. לא רצינו לנסוע לאמריקה. 

במקום זאת נסענו לגרמניה, לוינצהיים, שם התארגן קיבוץ של "הפועל 

המזרחי" )לא בדיוק הקו הפוליטי שלנו, אבל עדיף מכלום...( ישבנו כמו 

ילדים טובים וכתבנו לדוד מכתב:

"...אנחנו רוצים לעלות לפלשתינה. כרגע אנחנו בגרמניה, בקיבוץ של 
המזרחי ובעז"ה נעלה אתם ארצה בקרוב..."

הדוד האמריקאי שלנו קיבל את המכתב וקרא בו. הווידוי האמיץ שלנו על 

הנסיעה ארצה גרם לו לכעס רב ואף לעלבון צורב. כך עושים לו? אחרי 

אשרות ההגירה שהוא שלח עבורנו ועלו לו הון רב?! אחרי שדודם הרחום 

מציע להם בית – הם מעדיפים את הפלשתינה המדברית הזו על פני ארץ 

האפשרויות הבלתי מוגבלות? 

"אין מרצים אדם בשעת כעסו." מפני שכשאדם כועס אי- יודעים,  אתם 

אפשר לדבר לקול ההיגיון שלו. והוא כעס... הייתה זו אפיזודה קצרה ולא 

נעימה בחיינו שהובילה לנתק שנמשך שנים, עד לביקור של הדוד והדודה 

ויכולנו  בין המשפחות  נוצרו קשרים חמים  ביקור שבעקבותיו  בישראל. 

7  אישור הגירה המקביל לוויזה בימינו.
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לספר גם אנו ש: "גם אנחנו מקבלים חבילות מאמריקה!" 

נהיינו מיוחסים. 

הקיבוץ

היו בו בקיבוץ אוסף של פליטים. בנים ובנות, בגילאים שונים. שוב הייתי 

חופשיים  היינו  למדנו  שלא  ובשעות  הרבה  די  למדנו  מכולם.  הצעיר 

לנפשנו. אפשר לומר שהיה לנו טוב באותה תקופה. לא הגענו לשם מתוך 

שוחחנו  דתיים.  צעירים  בחברת  להיות  רצון  מתוך  אלא  אמתית,  ציונות 

היו הם  אולי  דבר המחנות.  כלל את  הזכרנו  אני חושב שלא  רבות, אבל 

המסע,  אותו  את  עברנו  שכולנו  הפשוטה  מהסיבה  ואולי  לתחום  מחוץ 

פחות או יותר... 

תקופה קצרה שימשתי כשליח לחלב אם. אני יודע שזה נשמע מוזר ולהלן 

ילדה  בעלה,  עם  בקיבוץ  ששהתה  אחת  אישה  חסויים:  הלא  הפרטים 

תינוק. הרך הנולד היה חלש מהרגיל ונשאר בבית החולים, והאם התחזקה 

והשתחררה, כדרך יולדות אחרות. ובאותם ימים לא היו תחליפי חלב אם 

כדוגמת מטרנה וסימילאק. היה רק חלב אם. מה עושים? שולחים חלב 

לבית  יום  מדי  ונסעתי  קשה  הלא  לתפקיד  התנדבתי  החולים.  לבית  אם 

לו  המגיע  את  מקבל  שתינוקה  ידעה  שהאימא  כך  ְרג.  בַלְנְדְסבֶּ חולים 

והצליחה לחכות לו רגועה ונינוחה והתינוק התפתח לשביעות רצון כולם 

עד ליציאתו מבית החולים. 

בשלב מסוים עזבנו את בית ההארחה בוינצהיים ועברנו במשאית גדולה 

לברגן-בלזן. כן, חזרנו למחנה ואני יודע שזה נשמע לכם נורא ובכל זאת 

– הרגשנו נהדר. חזרנו למחנה כחברי קיבוץ, לא כפסולת אדם. איני יודע 

כל  את  העמסנו  ואנחנו  הקבוצה  ראשי  החליטו  כך  לשם.  עברנו  מדוע 

הציוד ונסענו. התגוררנו במבנים האיכותיים שנבנו עבור הגרמנים ונהנינו 

מאווירה טובה ופתוחה. נקראנו "קיבוץ אחדות" מה שישתנה בהמשך... 

ואפילו קיבלנו מהמרכז כסף שיהיה שלנו. יכולנו לעשות בו מה שרצינו. 

לא היינו בזבזנים והחלטנו שהגיע הזמן להשקעה קטנה שתניב רווחים 

יפים. 

שהרווחנו  כסף   + מהמרכז  לנו  שניתן  הכסף  כל  את  לקחנו  עשינו?  מה 

ציוד.  הכסף  סכום  בעזרת  וקנינו  המקומיים  לגרמנים  סיגריות  ממכירת 

לא סתם ציוד. מכונות של בית דפוס ונגרייה "קומפלט" על כל מכשורה 

הרב ועל כל מרכיביה. שלחנו את כל הכבּודה ארצה בפיקדון לקיבוץ יבנה 

ו... עד היום הפיקדון נשאר אצלם! למה? אולי כדאי שתפנו את השאלה 

אליהם. בתחילה אמרו הם כי: "אתם לא צריכים את המכונות עד שתעלו 

להתיישבות". בהמשך: "תתארגנו וכשתגיעו למצב שזה מה שחסר לכם, 

הכסף  בלי  נשארנו  וכך  הושכח  או  נשכח  העניין  כל  כך  אחר  נדבר..." 

שקיבלנו ובלי הרכוש שקנינו. מה שנקרא – יצאנו קרחים משני הצדדים. 

שמעתי כי את ציוד הדפוס העבירו למערכת עיתון "הצופה". ציוד הנגרייה 

שימש את קיבוץ יבנה, ככל הנראה היטב, בנגרייה  שלהם.  

ראש הקיבוץ שלנו היה יוסף שירֶמז שגר בהמשך בפתח תקווה. אברּום 

מלמד ויוְֹיֶנה גרין היו בראשות "הפועל המזרחי". אברּום מלמד היה אחד 

תי, בהמשך.  תּובָּ העדים החתומים על כְּ
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תעסוקה מבצעית

בפלשתינה חיכו לנו חיים לא פשוטים. גם שם היו שונאים שרצו להרוג 

בנו. אמנם לא מתוחכמים כמו הגרמנים וגם לא מתורבתים כמותם, אבל 

מוות הוא סיום חיים בין אם הורגים אותך בגז ובין אם הורגים אותך בסכין. 

לא ניכנס לסוגיית ה- "איך עדיף למות", רק נציין שאנחנו לא רצינו למות. 

אחד  כל  שנחיה.  הם  אף  רצו  מישראל  שהגיעו  המדריכים  לחיות.  רצינו 

מהסיבה שלו, כך שהוחלט להעביר לנו קורס בלוחמה. נשמע טוב, אה? 

ימים  בפועל היה זה פחות מרשים ממה שזה נשמע לכם, ובלשון אותם 

נקרא הקורס: "קורס קפ"פ8. 

קיבלנו מקלות עץ שדמו דמיון עז למערוכים והתחלנו ללמוד להרביץ, 

אני  המבנים.  אחד  של  גג  בעליית  ערכנו  האימונים  את  להתגונן.  ללמוד 

יכול לגלות לכם כי זה היה נחמד. קצת אקשן, סוף סוף, מהסוג שנערים 

צעירים נמשכים אליו. 

בשכבות  אצלנו  שהצטברו  וכעסים  תסכולים  הרבה  שפרקנו  מניח  אני 

ה"מרגישות" הפנימיות בדרך הזו, ואולי זו הסיבה שכיום אני אדם נינוח 

ירייה באקדחים  ושלו, בלי משקעים נפשיים. טוב, כמעט. אפילו אימוני 

היו לנו. בלי אקדחים. איך אפשר להתאמן בירי אקדח בלי אקדח, אתם 

הרגשנו  אבל  זאת,  איך עשינו  מושג  אין  לי  גם  נכונה.  שואלים. הקושיה 

ולא בגלל מעצור,  ירו מעולם  בידיים את האקדחים שלא  נהדר להחזיק 

פוטנציאלים.  אויבים  על  שלמדנו  מה  כל  את  שנממש  לרגע  וחיכינו 

8  קרב בין שני אנשים או יותר, פנים אל פנים, בידיים ובשימוש במקלות. בלי נשק חם.

המדריכים שוחחו אתנו באידיש ובעברית שניסינו להבין. אחרי הכול היא 

דומה ללשון הקודש, רק נהגית אחרת. 

ובין אימוני המכות לאימוני ירי מדומים היינו עסוקים בלהחביא. להחביא 

בלחש. תתקרבו  לכם  אגלה  תוהים. התשובה קצת מביכה:  – מה? אתם 

רגע... החבאנו לחם. כן. לא היה לנו מחסור בלחם, אבל כל יום לקחנו יותר 

יודע, אולי מחר יהיה מחסור מסיבה כלשהי?  ממה שצריך והחבאנו. מי 

לא יודע מה לגבי האחרים, אני החבאתי לחם תקופה ארוכה מאוד, מאוד, 

דברים  החבאתי  לא  אבל  כנראה.  הישרדות  מנגנון  ככה.  למה?  מאוד.  

אחרים. מבטיח לכם! 

זמן עלייה

זהו. מישהו, שם למעלה, בהנהגה החליט שאנחנו כשירים לעלייה ומכאן 

לא  למרסיי.  נסענו  חודשים.  כשלושה  רק  עברו  ארצה  להגעתנו  ועד 

נוסעים.  ברכבת  נסענו   – האחת  סיבות:  משתי  הזו  הנסיעה  את  אשכח 

שירותים  תאי  עם  וחלונות,  שולחנות  עם  בקרונות,  מושבים  עם  רגילה, 

זו נסיעה מכובדת ומכבדת! הסיבה השנייה – העיתוי.  מסודרים. הייתה 

נסענו בעיצומו של יום טוב שני של גלויות, בשמחת תורה. קיבלנו היתר 

לנסיעה, היות והיינו צריכים להגיע כמה שיותר מהר למרסיי, והיה זה יום 

טוב שני, לכן הקלו אתנו. היה זה קצת מוזר, אבל לא הייתה בררה אחרת.

הגענו לאחוזת סן ג'ארום. עצם העובדה שהתגוררנו באחוזה כבר השפיעה 

עלינו לטובה. דמיינו את דו השיח הבא: 
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"איפה אתה גר?"  

"אני? אני גר באחוזת סן ג'ארום."

"אחוזת סן ג'ארום? וואו! נשמע טוב! איך שם?"

נכון שזה נשמע מרשים? היה לנו נחמד באותה תקופה. שוב, לא עשינו 

הרבה במשך היום. הייתה לנו מנהלת נחמדה, שאם איני טועה קראו לה 

שולה. האוכל היה סביר והכי חשוב –  כשר, והעברנו את ימינו בציפייה 

לעלייה ארצה. אני, שהיה לי כתב יפה, )וסליחה על הטון היהיר( עזרתי 

במשרד בכתיבת שמות של ילדים על הניירות המזויפים. ש...ש...ש... לא 

לגלות לאף אחד! השיטה הייתה כזו – היו סרטיפיקטים באישור המנדט 

ואז  שלהם  העלייה  באישורי  השתמשו  ארצה  שעלו  הילדים  הבריטי. 

הניירות הפליגו לאחוזה בדרך לא דרך וזכו לִמחזּור. כך עלו בני נוער רבים 

שנעזרו בכמות מועטה של אישורי עלייה בריטיים. 

יום אחד זה קרה. האנייה שלנו הגיעה לנמל ונפרדנו לשלום משולה ומכל 

האחרים. האמת, די נדהמתי לראות את האנייה. היא הייתה גדולה ויפה, 

והיא  "טרנסילבניה"  לה:  קראו  לעלייה.  הספינות ששימשו  מרוב  בשונה 

וארבע  בנים  ארבעה  היו  שלנו  בקבוצה  דבר.  לכל  תיירים  אניית  הייתה 

בנות. נאחזנו בתחושת ה"ביחד" ולא התחברנו לאחרים, כך שאין לי מושג 

מי היו חברינו להפלגה. 

האוכל שלנו התבסס בעיקר על עוגות ונקניק שקיבלנו צידה לדרך. אולי 

אכלנו עוד משהו, אבל חדר האוכל היה מחוץ לתחום. הוא לא היה כשר. 

כך שלא נהנינו מהכיסאות הנוחים ומהכורסאות שפוזרו בו בצורה יפה. 

עליי  משפיעים  אינם  הים  שגלי  כנראה  הקאתי.  לא  ממש  הקאתי.  לא 

לרעה, לשמחתי. המסע עבר מהר למדי ולאחר שבוע היינו בשערי הארץ 

התחלנו  הכרמל  את  כשראינו  הכרמל.  רכס  מול  דיוק,  ליתר  המובטחת. 

כמו  נעות  החלו  הרגליים  מהמדריכים.  שלמדנו  שמחים  שירים  לשיר 

מעצמן ופרצנו בריקוד הורה סוער שביטא את רחשי לבנו במדויק. אציין 

שאשמים  אלו  הם  שרקדתי  הריקודים  ואולי  מאוד.  לרקוד.  אהבתי  כי 

בסיום    – הוא  ארצה  להגעתנו  המדויק  התאריך  שלי...  הברכיים  בכאבי 

השנה האזרחית, 1947. הגענו כתיירים וכך הבריטים התייחסו אלינו. הם 

בדקו את האישורים ושיחררו אותנו לטיול בארץ הקודש. מאז ועד היום 

אנחנו מטיילים בה... תיירים ב"ֶקבע".

ומאובקת.  גדולה  משאית  לנו  חיכתה  בארץ  שלנו  הראשונה  לנסיעה 

טיפסנו לתא האחורי הפתוח, כנהוג באותם ימים. אף אחד מאתנו לא חגר 

חגורת בטיחות – לא בגלל שהיינו חסרי אחריות, פשוט לא היו חגורות 

כאלה. הנהג נסע במהירות מוגזמת, אבל הייתה לו סיבה טובה לכך. עברנו 

בין כפרים ערבים והללו לא נהנו לראות עוד "יאהוד" המגיעים לארץ. 

ונסענו  נסענו  בדרך.  נוטרים9  של  ליווי  לנו  היה  אינו מטעני  זיכרוני  אם 

קטנה.  הייתה  ימים  אותם  של  לציון  ראשון  לציון.  לראשון  שהגענו  עד 

היה בה רחוב אחד אמתי, עם מבנים של ממש ושם היה לו לרחוב-רחוב 

רוטשילד. שאר הנוף סביב היה: צריפים, אוהלים וחול. הרבה הרבה חול. 

הגענו לאזור מגורים של "הפועל המזרחי" כקבוצת "אחדות" ומיד קיבלנו 

של  "סרפנד"  למחנה  בינינו  הפרידו  בלבד  מטרים   40 שמירה.  הוראות 

9  שוטרים יהודים בתקופת המנדט הבריטי
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כיבושו שונה  ולאחר  יותר  זה הוקם כמה שנים מוקדם  הבריטים. מחנה 

שמו לצריפין. 

החיים כפועל פרדסים

הייתי בחכ"ל10 של הפרדסים. מדי בוקר צעדתי עם חבריי לרחוב היחיד 

גווינו, מותחים  זוקפים  היינו עומדים בשורה,  רחוב רוטשילד.  במושבה, 

עוברים  היו  הפרדסנים  היומית.  לבדיקה  מחכים?  למה  ומחכים.  גופינו 

ולוחצים על שרירי הזרוע שלנו, מחפשים את הבחורים המפותחים יותר 

בגופם ואנחנו היינו מביטים קדימה באדישות מזויפת. בינינו לבין עצמינו 

ָלאץ. )עמידת הבושה(.  קראנו לבדיקה הזו בשם מעניין: ֶפעְיֶגען פְּ

מנהלי העבודה שלנו היו תימנים שהגיעו ארצה בתחילת המאה העשרים. 

הם החליפו את העובדים הערבים בעבודות הפרדס ולאחר שנים התמחו 

בפרדסנות. בחורף יצאנו בהדרכתם לקטיף ולאריזה. עבדנו בשיטת הסרט 

הנע, רק בלי מכונות אוטומאטיות. הכל נעשה בידיים. ידיים עבריות. הייתי 

"אורז". ארזתי תפוז תפוז, רק את היפים שבהם, בנייר דק לבן ועליו סמל 

בידי  נלקח  כל תפוז שעטפתי   )Jaffa )כנראה שהיה כתוב שם:  החברה. 

פועל אחר לארגז ובהמשך הועמסו התפוזים על כרכרות שהגיעו לנמל. 

ייצאנו תפוזים למדינות שונות. השכר היומי על עבודתי היה 90 אגורות. 

הכסף שהרווחתי נכנס ישירות לקופת הקיבוץ. לא הפריע לי לעבוד כך, 

העיקר שקיבלתי 5 אגורות לחודש לקנות סודה. בקיץ עבדתי בפרדסים 

10  חיל כללי

של ברנשטיין, אדם חביב בעל רכוש רב ובית יפה שהייתה לו אפילו בריכת 

את  ועיצבנו  השקינו  העצים,  סביב  בורות  חפרנו  טניס.  ומגרש  שחייה 

הענפים – כל אחד ותפקידו, אבל לא אהבנו את הדרך לפרדסים. תמיד 

חששנו שאולי מסתתר בפרדס איזה ערבי שירצה להתנכל לנו. אחרי הכל, 

לקחנו את עבודתם של הערבים. אגב, באותם פרדסים, בתקופה שקדמה 

למלחמת השחרור, נהגו להתחבא אנשי המחתרות. העצים שימשו להם 

מחסה טוב בטרם יצאו לפעילות וגם לאחר שחזרו מפעולה וביתו של בעל 

הפרדסים שימש את "ההגנה" לתצפית טובה על יישובי הערבים באזור. 

אוכל של קיבוץ

שכך,  וטוב  שבפשוטים  פשוט  צריף  בעצם  היה  המפואר  האוכל  חדר 

לחם  היה  יום  ביום  גורמה...  ארוחות  נקבל  שלא  הבנו  הפשטות  לפי  כי 

בקופסאות  קוקוס שהגיע  ואפילו ממרח  וחמאה  מדוללת  וריבה  בשפע, 

  – מיובשים  שהגיעו  ובצל  אדמה  ותפוחי  ביצים  אבקת  והייתה  גדולות. 

מתנת הג'וינט. והיה גם מאכל אחד מאכזב מאוד: זה נראה כמו שזיפים 

מיובשים קטנים. ניגשתי בשמחה וטעמתי ו... פוי! היה זה פרי מר ומוזר 

שלא הזכיר בכלל את טעם השזיפים שזכרתי מילדותי. טוב, זית לא יכול 

להיות בטעם של שזיף, גם אם התחפש אליו... בשבתות האוכל היה טוב 

קצת יותר. בעיקר הטשולנט שהכיל בנוסף לשעועית ותפוחי אדמה גם 

קצת בשר. האם התמרמרנו על מנות האוכל העלובות שקיבלנו? לא ולא. 

היינו "בוגרי המחנות" ושם לימדו אותנו להעריך כל קליפת תפוח אדמה 

שנפלה בחלקנו. לא משתחררים מהר מתובנות שכאלה. התובנות שרכשנו 
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ליוו אותנו לאורך שנים רבות. נוסף על כך, עסוקים היינו בהקמת מדינה, 

זמן רק  ובבניית עצמנו. האוכל היה משהו צדדי שמפנים אליו  בבנייתה 

משום חובת קיום. הוא לא היה בעל ערך מרכזי בפני עצמו. אולי משום כך 

שמחנו בחלקנו ואמרנו תודה על האוכל שקיבלנו. מה שבטוח, לא היו לנו 

בעיות כולסטרול, סוכרת, לחץ דם גבוה והשמנת יתר. היינו רזים ובריאים.

גיוס כללי

הייתה זו שעת לילה. מלבד קרקורי הצפרדעים לא נשמע אף רחש. חיילים 

של חטיבת גבעתי קשרו עצמם לחבלים והחלו לטפס על הגדר של מחנה 

במקרה  להם  לסייע  כדי  מראש  הוכנו  מרגמות  שלוש  הבריטי.  סרפנד 

הצורך. היישוב שלנו עצר נשימה. האם הם יצליחו במשימה הקשה? ואז 

החלו קולות לחימה. כל הלילה היו חילופי יריות והשמים הבהיקו מהאש 

החיה. בבוקר נודע לנו כי סרפנד נכבשה בלילה אחד. היינו כחולמים. 

הכל החל ביום שבו הוכרז באו"ם על הקמת בית יהודי לעם ישראל בארץ 

ישראל. בעוד עבורנו היה זה יום מרגש ומשמח, לערבים היה זה יום אבל. 

בעוד אנו שרנו ורקדנו, הורה כמובן, הם מיהרו להשחיז סכינים ולדבר על 

כיבוש הארץ כולה. בעוד פנינו היו לשלום, פניהם היו למלחמה. חגגנו את 

ההכרזה ההיסטורית. היינו בראשון לציון וקרובים ליקב, כך שאני מניח 

שקיבלנו יין בחינם לכבוד האירוע החשוב, שמחנו והרגשנו בפסגה, אלא 

שמיד אחר כך החלו הצרות. הייתי כבן שבע עשרה. רציתי להילחם על 

הארץ שלי, להחזיק נשק ולצאת להגן על העם שלי, אבל עדיין לא נתנו לי. 

כשהבריטים פינו את סרפנד הם נתנו לערבים להיכנס למחנה במקומם, 

מה שהביא להחלטה מהירה על כיבוש המחנה בידי חטיבת גבעתי –  אחת 

החטיבות הראשונות בצבא החדש, צבא ההגנה לישראל. מיד אחרי כיבוש 

סרפנד, פנו החיילים לכבוש את רמלה השכנה. לא סתם החליטו לכבוש 

אותה. צבאות ערב התגייסו לעזור לאחיהם המסכנים בארץ ישראל ושלחו 

כוחות רבים. לרמלה הגיעו כוחות מעיראק למרות שאינה גובלת בישראל 

שלחה עיראק את חייליה לעזרת הערבים המקומיים. 

הנתח  לעבר  מורעבות  עיניים  לטשו  סביבנו  העמים  כל  כי  לומר  ניתן 

המצומק שקיבלנו ורצו לקרוע אותו מידינו. כשרמלה נפלה יצאנו לחגוג. 

–  התושבים הערבים ברחו  כי צעדנו ברגל אל רמלה העזובה  זוכר  אני 

אתם  היודעים  אוצרות.  וחיפשנו  מאדם  הריקים  לבתים  נכנסנו  ממנה. 

יכולתי  סוף  סוף  אמתית.  בהירה  חליפה  חליפה.  כשלל?  לי  לקחתי  מה 

בבגדי החאקי המוזרים שקיבלתי  ולא  כבן אדם מכובד  לבוש  להסתובב 

בקיבוץ. 

לא השתמשתי הרבה בחליפה, אבל עצם הידיעה שיש לי אותה שימחה 

נהייתי ישראלי.  אותי. אגב, ברגע שקיבלתי את מכנסי החאקי הקצרים, 

ביום  אתם  הלכנו  תקופה.  באותה  הצבריות  את  סימלו  הללו  המכנסיים 

קצר.  תמיד  בחאקי,  תמיד  ובשבת.  החול  בימות  ובחורף,  בקיץ  ובלילה, 

לימים, כשהגעתי לבית כלתי, שאלה אותה אמה בזעזוע: "האם אין לו זוג 

מכנסיים ארוכים?" וציפי ענתה לה בשלווה האופיינית לה: "זה בסדר. הוא 

לקח מאחיו מכנסיים לשבת. אל תדאגי..."
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ברצוני  להתחשב  הזמן  שהגיע  החליט  העליון  בפיקוד  שמישהו  כנראה 

ולגייס אותי. אני חושב כי גויסתי לחי"ם11 שהיה בעצם מיליציה שעברה 

אימון בסיסי ונועדה לתת מענה להגנת היישובים. נסעתי עם חבריי לכפר 

יונה וקיבלתי מספר אישי- 58575 וסוף סוף החזקתי רובה ביד. לא סתם 

בו ברובה עצמה. אתה  יש  זו?  ְסֶטן. היודעים אתם איזו תחושה   – רובה 

מרגיש שאתה יכול לזקוף ראשך ולומר – אני כאן ואני מתכוון להגן על 

עמי ועל עצמי. האם חשבתי אז אחורה, על הימים שבהם עמדתי בידיים 

חשופות מול הנאצים? לא חשבתי על כך בכלל. גם לא על נקמה שהייתי 

נוקם בהם עם ה"סטן" המיושן שלי. חשבתי רק על הקרבות שבהם אטול 

חלק. על הניצחון המתוק... אחרי כמה שבועות של אימונים חזרנו לראשון 

לציון, לאתנחתא קלה ומשם היישר לשדה הקרב. 

הקרב על הבית - בארות יצחק

המצרים התקדמו. אש עזה נורתה ממטוסים לעבר היישוב הקטן. מאות 

חיילים מצרים נושאי "ברנים" התקדמו וירו כל הזמן אש תופת לעבר קו 

ההגנה של היישוב. לאחר שעתיים נפגע מגדל המים וכל המים שהיו בו 

זרמו לתוך השוחות ולתעלות המגנים. כלי נשק רבים נרטבו ויצאו מכלל 

ולכבוש  ליישוב  להיכנס  הצליחו  הם  המצרים.  חיכו  הזה  לרגע  שימוש. 

החליטו  ההתקפה,  כשהחלה  לכן,  קודם  ימים  כמה  ריקים.  בתים  מספר 

עברו  הם  והילדים.  האמהות  את  לילה  באישון  להוציא  הקטן  ביישוב 

11  חיל משמר

זמנית לוילהלמה – מושבה טמפלרית נטושה בשרון ששימשה בית זמני 

לאנשי עטרות ונחלים. ביישוב נשארו שישים חברות וחברים –  שומרים. 

המצרים, שהיו בטוחים בניצחונם הקרוב, ריכזו את כוחותיהם והתכוננו 

במרכז  לפגוע  הצליחו  הנגב  חטיבת  שאנשי  אלא  אחרונה,  להתקפה 

ההתכנסות בעזרת פגזים והמצרים נפוצו לכל עבר בבהלה. היישוב ניצל. 

היה זה יישוב קטן בשם "בארות יצחק"12. 

לחורבות  הפכו  הבתים  אולם  מעמד,  להחזיק  הצליחה  יצחק  בארות 

במקום  להקים  אלא  אליהם,  לחזור  לא  והוחלט  מכדורים  מחוררות 

להגיע  זכיתי  נוספות.  התקפות  ויבלום  חזית  קו  שישמש  מאויש  משלט 

נכבד  נתח  שם  וביליתי  זמנית,  בהפוגה  כיפור,  יום  בערב  כלוחם,  לשם 

מימי בחרותי. בהמשך, בארות יצחק הוקמה מחדש במרכז הארץ, בחבל 

היושב  עוז  נחל  קיבוץ  לעבד  החל  בדרום  השדות  שטחי  ואת  מודיעין 

על שטח הפרדס הראשון של בארות יצחק. )במקום שבו ישבה מפקדת 

הגדוד המצרי שתקף את היישוב(. לצערי, המקום נמצא עדיין בקו האש. 

רק שבמקום חיילים מצרים יש פצמ"רים פלשתיניים. מה עדיף? אני מניח 

ששקט ושלווה, בלא שום איום. מתי זה יקרה? כנראה רק כשיבוא המשיח.

עשיתי חיל בצבא ונשלחתי לקורס מרגמות בשער הנגב. שוב לא הייתי 

חייל פשוט כי אם רב"ט. לאחר תקופה קצרה חיכה לי קורס נוסף בחצור 

ואחריו התמניתי לסמל וקיבלתי פיקוד על הקיבוץ הנטוש – הייתי למא"ז, 

שבעברית פשוטה זה: מפקד אזורי. נא להצדיע! ישבנו מול עזה. לא היה 

 700 את  אותו  מלווה  הייתי  עזתי.  )מלשין(  לנו שטינקער  היה  משעמם. 

12  על שם הרב יצחק ניסנבוים, ממנהיגי תנועת המזרחי בפולין שנספה בגטו ורשה.
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סתם  לא  סיגריות.  לי  נותן  היה  והוא  אלינו  עזה  בין  שהפרידו  המטרים 

ַלֶייְרס. הטופ שבטופ. היו כמובן ניסיונות חדירה מהצד המצרי  סיגריות. פְּ

והיו פעולות תגמול שלנו בשטח האויב ולקיחת שלל. בכל פעולה שיצאנו 

אליה נתקלנו בבעלי חיים. פעם לקחנו פרה ופעם כבשים או עיזים... ואז 

יש בשר! מי רוצה להתחתן?"  התחילה עונת החתונות העליזה. "חבר'ה, 

זוג  מכיר  ואיני  כך,  זאת  שאל  לא  אחד  אף  המלאה.  האמת  לא  זו  טוב, 

שרצו  הזוגות  את  דרבן  הבשר  אולם  ערבית,  פרה  בגלל  רק  שהתחתן 

להינשא לעשות זאת בספונטניות יחסית כדי שהאורחים ייצאו שבעים.

כדי  מדוקדק  ארגון  הצריכה  חתונה  כל  פשוט.  זה  שהיה  תחשבו  שלא 

להצליח. המבצע כלל: הבאת שוחט, רב שיסדר קידושין, הזמנת אורחים 

 – )סוף העולם  אלינו  עד  פוטנציאלים שיסכימו לטלטל את עצמותיהם 

ימינה(  שמלה לבנה לכלה התורנית וחליפה לחתן. זהו. שכחתי משהו? 

צלם, קליפ על החתן והכלה בילדותם, שלוש מנות ובר מיוחד... אלו לא 

היו כמובן, אפילו לא בחלום. האם החתונות היו שמחות פחות עקב חסרון 

אטרקציות? 

כמו החתונות  שייראו  היום  על החתונות  הלוואי  לאכזב אתכם.  מצטער 

המאולתרות אצלנו. השמחה הייתה אמתית. בלי עטיפות חיצוניות, בלי 

הרבה רעש מסביב. שמחה של מצווה – לשמח חתן וכלה. זוכר אני פעם 

אחת ששלחו אותי עם הכרכרה והסוס לצומת סעד-באר שבע. התחבורה 

הציבורית הגיעה רק עד לצומת הראשית. חיכיתי לרב מלצר ה'רחובותי' 

שהתנדב למצוות סידור חופה וקידושין. לקחתי אותו בכרכרה המאולתרת 

והוא זכה לחוויה בלתי נשכחת.

פעם  בכל  חכם.  למהלך  גרמה  חתונה  הפקת  של  המסובכת  הפרוצדורה 

זוגות, ואפילו ארבעה, אחד אחרי השני, באותו  התחתנו שניים- שלושה 

רב  למספר  והתחבורה המאולתרת מהצומת הספיקו  האוכל  וכך  הערב, 

של משתתפים. מהחתונה הלכו הזוגות החדשים בשמחה לבתים החדשים 

שלהם, כלומר לצריפים או לבתים ההרוסים של הקיבוץ שעדיין לא עברו 

שיפוץ.  למרות ה"אין" שהיה מרובה על ה"יש" התהלכו הם בפנים זורחות 

והאושר  באותה תקופה  אחי התחתן  צבי  גם  בוורוד.  צבוע  היה  ועתידם 

בלבי הרקיע שחקים. כן. דמיינתי כבר את האחיינים החמודים שעוד מעט 

ייתלו על צווארי וניגבתי בסתר דמעה סוררת. עוד מעט נהיה משפחה של 

ממש. עוד מעט. 

הבטתי מעלה וחשבתי בלבי על הוריי היקרים שלא זכו להשתתף בחתונה 

של צבי. אבא ואימא, אתם רואים אותנו שם למעלה? הבן שלכם מתחתן. 

החיים שלנו ממשיכים. תתפללו עלינו, טוב? 

כביש הרעב

אמנם אין לחשוד בי שאני בדואי, עם הגוונים הבהירים של עיניי ושערי 

וכל השאר, אולם גם אני השתתפתי בבניית "כביש הרעב"13. היה זה בימים 

המנדט ביקשו  שלטונות   .1942 משנת  הן  הכביש  לסלילת  והתכניות  היוזמה    13
העולם  למלחמת  מההכנות  כחלק  שבע  יונס לבאר  בין חאן  אסטרטגי  כביש  לסלול 
השנייה.  אולם לאחר תום סכנת "מאתיים ימי החרדה" מפלישת יחידות הצבא הגרמני 
שימוש  בלא  הכביש  נותר   ,1942 בסוף  ישראל,  רומל לארץ  הגנרל ארווין  של  בפיקודו 
מעשי. ב--1946  לאחר כמה שנות בצורת רצופות היו הבדואים באזור שרויים בחרפת 
להם  לספק  מנת  על  הכביש  בסלילת  המקומיים  את  העסיקה  המנדט  ממשלת  רעב. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/1942
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%90%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1946
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שבהם לא עשינו דבר חוץ משמירות. אם אין עבודה אין כסף ויש מרירות 

במילים  דחק.  עבודת  שישמש  כביש  להקים  החליטה  המנדט  וממשלת 

שתעבדו  העיקר  שיהיה,  אבל  הזה,  לכביש  זקוקים  לא  "אנחנו  אחרות: 

מעין  אלא  כביש  ממש  היה  שלא  מאוד  ארוך  כביש  נוצר  כך  ותשתקו!" 

כדברי  בהמשך,  גרוסות.  אבנים  מפוזרות  היו  ועליו  וארוך  רחב  שביל 

הכתבה בעיתון, הסתבר שהכביש חשוב בהחלט והוא שופץ בהתאם. אז 

שם  עומד  עליי  תחשבו  הנגב,  לרוחב  עליו  נוסעים  שאתם  הבאה  בפעם 

בשיא החום מיישר אבנים גרוסות ומזיע... 

עת ללמוד, בישיבה

יום אחד הציעו לי לנסוע לישיבה. איני זוכר מדוע. האם המצב הביטחוני 

ומשועמם?  מתוסכל  הייתי  האם  מעש?  בחוסר  הסתובבתי  האם  נרגע? 

התשובה אינה ברורה לי. בכל מקרה, ההצעה ניתנה ועניתי בחיוב. תקופה 

תורה  למקום  לנסוע  והשמחה  מסודרים  לימודים  למדתי  לא  ארוכה 

התערבבה עם חשש שקינן בלבי. האם אוכל לשבת בריכוז מול דפי גמרא 

במשך שעות? האם אצליח ללמוד ולהתקדם? החששות התבררו לשמחתי 

כלא מוצדקים. 

הכביש מושבי  בצד  החמישים הוקמו  בשנות  הרעב.  הכביש כביש  נקרא  לכן  תעסוקה. 
עולים של המועצה האזורית מרחבים ועיירת הפיתוח אופקים והכביש הפך לציר מרכזי 
ב--1956 מ-3  הורחב  מסלול, רנן, פדויים, בטחה וגילת והוא   , המושבים פטיש  בעבור 
מצפון  תוחם  הכביש  אורים(  לצומת  מעון  צומת  )בין  המערבי  בחלקו  מטרים.  ל-5 

את פארק אשכול והבשור.

נסעתי לישיבת "ְקֵלְצק"14 ברחובות. 

הישיבה לא הייתה בעלת מבנה אחד מסודר. למדנו בבית הכנסת הגדול, 

"בית  ושמו  ליולדות  חולים  בית  צריף ששימש  היה  ומולנו  יעקב  ברחוב 

יולדות" רחובות. ראינו אמהות יוצאות עם חיים חדשים ארוזים בשמיכה 

בידיהן והמראה חימם את הלב וריגש אותי. לא יכולנו לגור בבית הכנסת, 

יש גבול לחיים על חשבון... ולכן גרנו ב"בית הפועל המזרחי" ששכן ברחוב 

הרצל. 

הגעתי בזמן טוב לישיבה, היות ולפני מלחמת העצמאות חדרי המגורים 

וחדר האוכל שכנו במבנים ששימשו קודם לכן כאורוות של הצבא הבריטי. 

)ליד בית שפירא( הר"מים היו טובים אלינו ולמדנו היטב. בתחילה זה היה 

וחוזר חלילה. בלי עבודה  לי. לקום, להתפלל, ללמוד, לאכול  קצת מוזר 

ואוכל לומר שהיה  נוחות,  ובלי שמירות. אבל מתרגלים מהר לחיי  קשה 

מיני  מכל  צעירים שהגיעה  בחורים  של  חבורה  מתוך  אחד  להיות  נחמד 

מקומות בארץ. מדי פעם חזרתי ל"בית שלי", לבארות יצחק, לביקור קצר 

וחזרתי לחיי הקודמים, חיי  ולאחריו שבתי ללמוד. הייתי בישיבה כשנה 

עמל והגנה. 

סלוצק-קלעצק  ישיבת  לזכר  מלצר,  הרב  ע"י   1947 בשנת  הוקמה  קלצק-  ישיבת    14
מלצר  הרב  כיהן  שם  חנה,  בפרדס  הישיבה  שכנה  בתחילה  בליטא.  אביו  ע"י  שהוקמה 
בתפקיד רב, וברגע שקיבל עליו את רבנות העיר רחובות, עברה הישיבה עמו. התלמידים 
הגיעו מישיבת חברון ומכל מיני יישובים בארץ ולימדו בה- הרב ש"ך, הרב קוליץ, הרב 
קלופט, הרב גרז, הרב בר שאול ועוד. במלחמת העצמאות התלמידים התגייסו ללחימה 
כיום-  שמה  משופרת.  פיזית  במתכונת  מחדש,  נפתחה  מכן  ולאחר  התפרקה  והישיבה 

ישיבת הדרום.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-50_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1956
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%93%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A9_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C


112113 חלק ג' – תקומה ולבוקר רינה

היכרות "מקרית"

חזרתי מקורס צבאי והסתובבתי בחדר האוכל. כמו כולם החלפתי מילה 

או שתיים עם חברים ואז ניגשתי אל ציפורה. עולה חדשה מרומניה. היא 

הגיעה אלינו בעקבות מכר מארץ מולדתה שגר בקיבוץ ולמדה עברית עם 

שרגא, אחד החברים בקבוצה שהיה מבוגר מאתנו. איני זוכר מה שאלתי 

וכנראה  היה  שהיה  מה  אליה.  ניגשתי  בכלל  מדוע  מושג  לי  ואין  אותה, 

יותר  שיחות  החלו  סתמיות  שיחות  כמה  אחרי  כי  מלפניה,  חן  שנשאתי 

מעמיקות שהסתיימו לבסוף בחתונה... אבל אני מקדים את הסוף. 

ניכרו על פניה. לא היו  ציפורה הייתה עדינה וצנועה ומידותיה הטובות 

לי הורים שידאגו לי לשידוך. לא היו שדכנים בנמצא ואיכשהו, הסתדרנו 

בטבעיות ובפשטות. "נפלתי טוב" איך שאומרים... במשך תקופה ארוכה 

נפגשנו מדי פעם. לא היה לאן לצאת ולא היו לי מתנות לתת לה, אולם 

מפני  אולי  לציפי.  הפריע  לא  והמתנות  הבילויים  חיסרון  ידיעתי  למיטב 

שכולנו היינו באותו מצב: חסרי כסף, ולעתים קרובות גם נטולי השכלה 

וחסרי משפחה, אולם לב היה לנו וכן רצון להצליח למרות הקשיים והיו 

אידיאלים שעזרו לנו לגבור על הכול. בתחילה ציפי לא ידעה אפילו את 

ָעברי ה"מפואר" – בוגר אושוויץ. אני לא סיפרתי והיא לא שאלה והסידור 

הוריה,  לבית  יותר  מאוחר  כשהגעתי  רק  עבורי.  ומוצלח  נוח  היה  הזה 

מאורס רשמית, נודע עברי. 

ממשיכים בנדודים

"מלכה נפלה" הכריזה התשדורת הבהולה לירושלים. "מלכה נפלה" חזרו 

כולם. המלכה הייתה היישוב כפר  ירד על  ועצב  המשדרים על ההודעה 

ארוך,  מצור  אחרי  לירושלים.  לחם  בית  בין  הר,  בראש  שהוקם  עציון15, 

הוכרע הקרב לטובת הירדנים וערביי האזור. לא נלקחו שבויים מהכפר 

לאחר כניעתו כי הערבים החליטו לטבוח בלוחמים, עד האחרון שיימצאו. 

נהרגו בעת ההיא. רק ארבעה  ולוחמים  ושניים חברים  מאתיים ארבעים 

רטיסבון  למנזר  לכן  קודם  פונו  והילדים  הנשים  בחיים.  נשארו  גברים 

בירושלים וניצלו, אולם הפכו לאלמנות צעירות. 

נקראנו להקים מחדש את כפר עציון, במקום אחר. היה זה בשנת 1950. 

חברי  יצחק,  מבארות  פליטים  עציון,  כפר  מפליטי  מעט  רב:  ערב  היינו 

"אחדות" וחברי "תקווה". המקום שנבחר היה מדרום לחיפה, ליד עתלית 

ואשתו הצטרפו  אחי  צפונה.  ונסענו  המועטים  חפצינו  את  ארזנו  וכולנו 

גם הם, וכך נשארנו ביחד. קיבלנו את אדמות עין חוד הערבית שננטשה, 

ועיבדנו אותן היטב. למקום נוספו בהמשך רפתות ולול פעיל ואפילו בית 

מרגוע הוקם. הקמנו קיבוץ חדש ושמו נקרא ניר עציון – לזכר כפר עציון 

שנפל. 

15  כפר עציון הוקם בתוך גוש יישובים כדי להגן על ירושלים מכיוון דרום. לפרנסת 
וננטש  הוקם  הוא  ומחצבה.  בניין  אתר  רפת,  נשירים,  למטעים  אדמות  היו  התושבים 
בעקבות פרעות, ודם רב נשפך על אדמתו. לאחר "טבח כפר עציון" ננטש לשנים רבות, 

עד לאחר מלחמת ששת הימים, ואז נבנה מחדש.
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לביצועי  מקרוב  התוודעתי  עציון  בניר  בי,  מתעתע  אינו  זיכרוני  אם 

הטרקטור  במרומי  וכשישבתי  גאה  לטרקטוריסט  הפכתי  הטרקטור. 

נוהג אני ברולס-רויס, לא פחות! מכיוון שכלי התחבורה  הרגשתי כאילו 

נהג הסעות.  גם  במקום, שימשתי  היחיד  כלי התחבורה  בעצם  היה  שלי 

כשתקפו צירי לידה את גיסתי, הורדתי אותה לכביש הראשי על הטרקטור 

הראשון.  ואחייני  הבכור  ילדה  את  ללדת  לחיפה  נסעה  היא  ומשם  שלי 

נהייתי דוד. אני, מיכאל רובין, דוד. הייתם מאמינים? 

ציפי שתהיה כלתי הגיעה גם היא לניר עציון, היות ועברנו כקבוצה. בעוד 

אני נהנה לחרוש שדות עם הטרקטור שלי, ציפי נהנתה פחות. חיי הקיבוץ 

לעבודה  מעבודה  והמעבר  הקשים  העבודה  תנאי  בעיניה.  חן  מצאו  לא 

יותר  "דת העבודה" שהפכה למקודשת  בלי להתמקצע בכלום,  כל הזמן 

המקום  אחר  בחיפושנו  לנדוד,  המשכנו  שנישאנו  לאחר  אחר.  דבר  מכל 

האידיאלי בשבילנו כזוג. 

שניים במחיר אחד

את אותו יום שישי לא אשכח לעולם. היה עליי לעבור שתי בחינות שבהן 

ייגזר גורלי, לטוב או למוטב. 

מא"ז   – בידי  היה  יצחק  בארות  מוצב  את  כשעזבנו  בראשונה:  נתחיל 

היישוב, נשק רב. אף אחד לא נתן לי הוראה ברורה בעניין הנשק. מה עליי 

ופניתי לפלוגת הצבא באזור. משום מה  ובין עצמי  ביני  לעשות? תהיתי 

הנשק לא נלקח על ידם ואני, שכל יושבי המשאית חיכו לי, לא התכוונתי 

לכרוע ולהשתחוות בפני איזה קצין כדי שיואיל בטובו לקחת את הנשק. 

החלטתי למסור את האוצר, על דעת עצמי, ליישוב הקרוב "תקומה". מה 

שלא יועיל לנו, לא יזיק להם. הגיוני, נכון? פניתי למא"ז שלהם: "עשה לי 

טובה וקח את הנשק, בבקשה." בלי לחכות לתשובתו מסרתי לו את הנשק 

אחד  ביום  ולפתע  לעבוד,  והתחלתי  עציון  לניר  הגעתי  לשלום.  ונפרדנו 

בהיר קיבלתי הזמנה. לא סתם הזמנה. הייתה זו הזמנה רשמית למשפט 

צבאי בעוון "הפקרת נשק". עכשיו הפכתי לעבריין, אתם קולטים? נותנים 

לבן אדם נשק ביד, לא מוכנים לקבל ממנו את הנשק בחזרה ואז הוא נחשב 

ל"מפקיר נשקים מסוכן". תיזהרו!

למזלי, החליט  צבאי.  דין  לבית  לבאר שבע,  נסעתי  בררה.  לי  הייתה  לא 

ללוות אותי חנוך, אחד מפליטי כפר עציון. אין לי מושג מה היה שם בדיון. 

אחרי  זכאי.  יצאתי  ו...  בשבחי  ודיבר  דיבר  חנוך  וחולם,  יושב  אני  בעוד 

התודות שהרעפתי עליו, פלטתי בקול כי: "חבל שלא השארתי לעצמי איזו 

הייתה  לו  נחמד  והיה  הללו,  המשקפות  מצוינות,  היו  הן  שדה.  משקפת 

אחת שכזו ברכושי הדל." הזיכוי, כנראה, פתח לי את התיאבון...

ציפי  הכלה.  הורי  מבחן  השני.  למבחן  תקווה  לפתח  נסעתי  שבע  מבאר 

עידן  על  מדברים  )אנחנו  זיכויי.  על  לשמוע  ושמחה  עציון  מניר  הגיעה 

אחר שבו טלפון קווי פשוט לא היה בנמצא ומי חלם על טלפונים ניידים, 

אייפונים וכדומה..(. אני מניח שהייתי מתוח ונרגש ככל חתן. הוריה של 

קיבלו  לציין שהם  חייב  אני  והתביישתי מהם.  כלל  אותי  הכירו  לא  ציפי 

אימא  שלי.  הכללי  למראה  תמיהתם  את  באוזניי  הביעו  ולא  יפה  אותי 

של ציפי, רחל, לחשה באוזניה, שלא בנוכחותי: "אין לו מכנסיים ארוכים 
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לשבת?" הם כבר ראו בדמיונם את חברי בית הכנסת מצקצקים בלשונם 

על ה"בחור של ציפי"... אלא שציפי הרגיעה אותם. היא ידעה ששאלתי, 

לרגל המאורע החשוב זוג מכנסיים ארוכים  מאחי.

הוריה של ציפי קיבלו אותי בחום ומיד הרגשתי בבית. גם אחותה וגיסה 

נהגו בי בנימוס ולא שאלו יותר מדי שאלות. אם ציפי רוצה בי, אני בסדר 

בשבילם וזהו. תחילת השבת עברה בלא תקלות מיוחדות. לאחר התפילה 

ישבנו לאכול את סעודת השבת. אני מניח שניסיתי להרשים אותם, ככל 

אלא שאז התרחש משהו  מרוצים מהסחורה שסיפקתי.  היו  ושהם  חתן, 

שהעמיד הכול בספק. סיימנו מאוחר את הסעודה והתכנון המוקדם שאלך 

ליישום.  ניתן  בלתי  נראה פתאום  בבית הדודה שגרה במרחק מה  לישון 

היינו עייפים. "אתה יודע מה," הגתה ציפי רעיון, כשהיינו בדרך אל בית 

הדודה, "אתה יכול לישון על מזרון במטבח, ואני אשן בחדר של הוריי." 

הרעיון קסם לי. ללכת עכשיו בלילה את כל המרחק הזה ולעשות היכרות 

עם עוד משפחה, זה היה קצת יותר מדי. חזרנו לביתה והתארגנו לשינה.

איני יודע מדוע, אולי היה זה המתח שעברתי באותו היום ואולי המקום 

הזר או מסיבה אחרת שלא ברורה לי דייה, קמתי באמצע הלילה וכשאני 

מכוסה בשמיכה פתחתי את החלון הקטן במטבח ו... קפצתי החוצה אל 

תוך החושך הסמיך. למזלי, התחשבו בי הוריה של ציפי ובחרו להתגורר 

בקומה ראשונה. תארו לכם שהייתי מזנק מקומה שלישית! ציפי שמעה את 

החבטה או שאולי צעקתי תוך כדי קפיצה. היא קמה וניגשה למטבח. מבט 

חפוז על רצפת המטבח הבהיר את המציאות החדשה: יש מזרון. אין חתן. 

בלי לחשוב ניגשה ציפי לדלת הבית ופתחה אותה לרווחה. עמדתי מחוץ 

לדלת ושמחתי שהדלת נפתחה. נכנסתי לבית בצעדים כושלים ובצליעה 

ציפי לא שאלה שאלות, אבל  ועל אחת מרגליי שרטת מכוערת.  חלקית 

הוריה הרימו גבה בתמיהה. חתן נחמד מצאה לה הבת שלהם. חתן נחמד.  

אולי  במחנות.  עברי  על  קצת  להם  לספר  והחלטתי  בררה  לי  הייתה  לא 

כך יבינו שלרגע התבלבלתי וחשבתי שאני שוב באיזה מחנה כפייה. הם 

הקשיבו והחליטו לתת לי הזדמנות להוכיח להם שאני בחור שפוי. עכשיו 

איזה  שאני  שיחשבו  לי,  שחסר  מה  "זה  שבעתיים...  לעמול  עליי  היה 

מעשיגענע!" מלמלתי ביני ובין עצמי והתארגנתי לתפילה.

לכבד  הזמן  כשהגיע  מרחוק.  אותי  בחנו  הקטן  הכנסת  בית  באי  כצפוי, 

שכאן  אלא  ל'שלישי',  אני  ראוי  כי  שהחליט  מי  החליט  בעלייה,  אותי 

להעלות  צריך  "היית  מוסתרת,  לא  בגאווה  בישרתי  כוהן",  "אני  אכזבתי. 

אותי ל'ראשון'." הגבאי התבלבל. מה לא כתוב לי על המצח שאני כוהן? 

לא הבנתי אותו. הוא החליט להעלות אותי ל'שביעי' והכל בא על מקומו 

בשלום. כנראה שלמרות התקרית המביכה הצלחתי להרשים את האנשים 

הטובים האלה והם שמחו לקבל אותי למשפחתם. סוף סוף הרגשתי בבית. 

סוף סוף הייתה לי משפחה אמתית, עם אבא ואימא אחים ואחיות. זכיתי. 

ציפי מספרת

התעוררתי ושמעתי חבטה. התארגנתי ליציאה מחדר השינה והלכתי אל 

שמשהו  הבנתי  פתוח.  היה  החלון  המזרון.  על  היה  לא  מיכאל  המטבח. 

עד  ונבוך.  מבויש  בדלת  עמד  הוא  הדלת.  את  לפתוח  והלכתי  השתבש 
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אותה העת לא שמעתי הרבה על עברו. אני מניחה שידעתי משהו אבל 

לא מעבר לכך. כשמיכאל פתח את פיו וסיפר להוריי מעט שבמעט ממה 

כי אני ברת-מזל  יכולתי שלא לחשוב  שעבר, בעיקר פרטים טכניים, לא 

שחייתי באזור טוב יותר בתקופת המלחמה. גם אנחנו לא ליקקנו דבש, 

אולם העובדה שהיינו יחד כל העת וחיזקנו אחד את השני תרמה רבות. 

שלמים  אותנו  והותירה  עלינו  פסחה  שהמלחמה  לומר  אוכל  לא  אולם 

ורגועים. ברשותכם, אספר בקצרה את קורות חיי בתקופת המלחמה עד 

שנפגשתי עם מיכאל, כדי שהתמונה תהיה מדויקת.

עליי  עברה  ילדותי  לּודּוש.  בשם  גדולה  בעיירה  בטרנסילבניה  נולדתי 

בנעימים בחיק המשפחה. לא הרגשתי אנטישמיות ולא ידעתי טעם דאגה 

מהו עד שהמלחמה הגיעה אלינו. איני זוכרת ששמעתי חדשות מלחמה 

האמינו  לא  שהמבוגרים  וכנראה  מאתנו  רב  במרחק  קרה  הכל  בבית. 

שמשהו מהרוע ומהאלימות יגיע עד אלינו. אלא שבשנת 1942 קרה משהו 

ששינה את התחזית. המלחמה הגיעה אלינו. השלטון הרומני כרת ברית עם 

גרמניה, מתוך רצון לקבל לידיו בתמורה אדמות שהיו בשליטת הארצות 

השכנות. הגרמנים שמחו לבת הברית שנוספה להם, העבירו לידיה שטחים 

שלטשה אליהם את עיניה ובתמורה קיבלו סיוע מלחמתי גדול. כמו בכל 

מדינה שהגיעו אליה מיהרו הנאצים להכתיב כמה כללים. הם ציפו לכך 

שרומניה תמלא אחר הכללים בצייתנות עיוורת. אחד הכללים השגרתיים 

בשלטון הרייך השלישי היה גירוש. גירוש היהודים מכל הכפרים והעיירות 

זו  הייתה  בלבד.  מקומות  במספר  שלהם  ריכוז  ליצור  כדי  הערים  לעבר 

מדיניות גרמנית ואיש לא ניסה להתנגד לה. הייתי ילדה כבת שתים עשרה 

אותי  לשתף  ניסה  לא  אחד  אף  ולעזוב.  לקום  עלינו  מדוע  הבנתי  ולא 

במידע, ואני לא שאלתי מאומה מיוזמתי. נאלצנו לקחת את מקל הנדודים 

לידינו ולנדוד לעיר טורדו. למזלנו מצאנו מקום ראוי להתגורר בו זמנית. 

היה זה מוסך נטוש בתוך חצר גדולה של אחד הבתים. אבא ואימא שלחו 

אותי לבית הספר היהודי המקומי, כחלק מהשגרה שניסו ליצור. חיינו כך 

במשך חצי שנה עד שקיבלנו אישור לחזור הביתה. קיבלנו במתנה שנתיים 

של שקט יחסי בטרם חזרה המלחמה אל פתח עירנו. 

היה זה באחד הערבים של אוגוסט 1944.  

לחש  הוא  השכנים,"  אצל  רדיו  "שמעתי  נסער.  כשהוא  אלינו  הגיע  גיסי 

באידיש. "אומרים שייחתם הסכם שלום סודי בין רוסיה לרומניה. רומניה 

בכך  על הטעות  לכפר  מנסה  והיא  צורב  בדרך להפסד  גרמניה  כי  רואה 

כדי  רוסיה בקרבות  היא תעמוד לצדה של  שהצטרפה למדינות הציר16. 

לתרום למפלת שלטון הרייך." אבא הביט בגיסי בעצב. "שלום? עבורנו זה 

ויתנקמו  יחזרו דרך רומניה  לא שלום, אלא מלחמה. הגרמנים המובסים 

בכולנו." 

אבא השתתק וכולם הצטרפו לדממה המעיקה. "מוכרחים לעזוב  וכמה 

הבשיל  שעה  באותה  התנגד.  לא  אחד  ואף  אבא,  החליט  מהר"!  שיותר 

ברומנים הרצון להיפרד מבת בריתם המאבדת מכוחה. סיבות שונות גרמו 

לכך ובהן העובדה כי הרומנים איבדו אלפי חיילים בסטלינגרד. הם לא היו 

מאומנים כמו החיילים הגרמנים והציוד שהיה בידיהם היה מיושן ברובו 

והתפקידים הקשים שניתנו לחיילים הפילו בהם חללים רבים. 

הפאשיסטית  איטליה  הנאצית,  גרמניה  היו  ביניהן  שחברו  העיקריות  המדינות    16
והאימפריה היפנית.
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הם  הרומנים.  בגידת  על  כששמעו  מזעם  השתוללו  הגרמנים  צדק.  אבא 

בשקט  שהכינו  המתקפה  וחזית  ורומניה,  רוסיה  נגד  נגד  מתקפת  תכננו 

נגד הכפרים שלנו. בעוד אנחנו מתכוננים לבריחה, אחזה שמחה  הייתה 

אדירה ברוב המקומיים. שמחה על ביתוק הברית עם גרמניה. שמחה על 

הברית ההגיונית יותר עם רוסיה. יהודים רבים חשו בסכנה האורבת להם 

דווקא בימים ההם כשהשמחה התגברה. היחידים שלא התארגנו לעזיבה 

נחפזת היו קשישים שלא היו מסוגלים לצאת למסע מטלטל עצמות ונפש 

וכמה משפחות אמידות שפחדו לאבד את רכושן הרב. לצערי, התחזית של 

ונקמו,  ולעיירות במסע מתוכנן  אבא התממשה. הגרמנים פרצו לכפרים 

ותסכולם  כעסם  כל  את  במקום.  ביהודים שנשארו  כל  קודם  תמיד,  כמו 

פרקו עליהם ועל רכושם. על בתי הכנסת ועל ספרי הקודש. כל מה שריח 

יהדות נדף ממנו –  הושמד. לודוש נותרה בלא יהודיה. יהי זכרם ברוך.

כשהתחלנו לארוז חפצים לדרך, שקט מכביד תלה מעלינו. לא לקחנו עמנו 

יותר מדי דברים. העמסנו אוכל בכמות מספקת לימי הבריחה הראשונים, 

ומעט בגדים עבור כל אחד מאתנו. לקחנו סוס ועגלה קטנה עבור אימא 

של גיסי – היא הייתה אישה מבוגרת והתקשתה בהליכה למרחקים. כולנו, 

חוץ ממנה, הלכנו ברגל – הרשי )צבי( אחי, הוריי, רייזי-אחותי ההרה ובעלה 

בנתיבים  יצאו  רבים  אנשים  היום.  בצהרי  העיר,  את  לבד  יצאנו  ואנוכי. 

משלהם, לתוך רומניה, דרך הכפרים. לא חששנו מהרומנים שנפגוש בדרך. 

רעבונם  את  לספק  הצליח  קטן  שוחד  מקרה  ובכל  עוינים  היו  לא  רובם 

בדרך כלל. )בשונה מההונגרים ששנאת היהודים הייתה טבועה בדמם. הם 

הלשינו על יהודים תמורת ק"ג סוכר והשתתפו השתתפות פעילה ברציחת 

יהודים(.

בחצות הליל הגענו לכפר רומני קטן. הכפרי שפתח לנו את הדלת הסכים 

להקצות את המתבן –  עבור הצעירים וחדר של ממש, קטן אך נוח, עבור 

הקשישה. שוחחנו חרש והמבוגרים ניסו לתכנן את צעדיהם הבאים. כעבור 

כשעתיים, בטרם הספקנו להתארגן לשינה, הגיע הכפרי בריצה. הוא עמד 

בפתח המתבן ופנה אלינו בעודו מתנשף. "הצבא הגרמני בדרך הנה. אם 

והתארגנו  לו  הודו  ואימא  רוצים לחיות כדאי שתעזבו מהר!" אבא  אתם 

לבריחה. פעם נוספת באותו היום, כשאנו עייפים.

היה לילה חשוך. כה חשוך עד שלא ראיתי את קצה ידי שהושטתי קדימה. 

רואה את הוריי.  ולפתע שמתי לב שאיני  קולות רכיבה התקרבו למקום 

הם נבלעו בתוך החושך המעובה. קראתי להם וקראתי, אך לשווא. אחת 

עד  וחכי  יד  לי  תני  ילדתי,  "בואי  ברכות.  אליי  פנתה  הגויות  הקשישות 

היא  הסוסים התרחקה,  אותם." כשהלמות  ואז תחפשי  יעברו  שהסוסים 

עם שחר,  כמה שעות,  כעבור  ורק  ללכת  לדרכי. המשכתי  אותי  שחררה 

מצאתי את כולם. הסתבר כי הדרך התפצלה לשני שבילים ואני התקדמתי 

בשביל שונה ממשפחתי. רק כשהשבילים התאחדו, נפגשנו.   

עצרנו בכפר הבא שאליו הגענו. הבית הראשון שנכנסנו אליו היה נטוש 

מאימת החיילים הרבים שהסתובבו באזור. החלטנו להישאר לנוח במשך 

שעות האור כדי לצבור כוחות ולחדש את הליכתנו בלילה. בחסות האפלה 

ממטוסי    – משמים  שהומטרו  הכבדות  מההפגזות  יותר  מוגנים  היינו 

בעלות הברית.  

אבא, בעל הלב הרגיש, התקשה לחיות "בתוך המלחמה." אימא, לעומתו, 

כה חזקה הייתה שאפילו מצאה כוח בנפשה לדאוג לאפרוחים פלומתיים 
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אימא  בחיוך.  אוכל  להם  להכין  הזדרזה  היא  החצר.  בשטח  שהסתובבו 

שלי, תמיד חשבה על כולם! עם רדת החשכה המשכנו במסע הבריחה. כך 

במשך מספר ימים, עד שביום חמישי בלילה, כשיצאנו לצעידה הלילית 

הרבה  שם  "יש  בפנינו.  התחנן  תתקדמו,"  "אל  כומר.  אחרינו  רדף  שלנו, 

חיילים רוסים. הם רעבים ועייפים ושבעי קרבות, ואמנם לא יהרגו אתכם, 

אך ייקחו את כל רכושכם והם עלולים לפגוע בבנותיכם. בבקשה!" אבא 

לא ידע אם להאמין לו. כומר שרוצה לעזור ליהודים? יש דבר כזה? הכומר 

נוכח לדעת כי אנו ספקנים בנוגע לטוהר כוונותיו והחליט לנקוט יוזמה 

כוחנית מעט. הוא תפס ברסן של הסוסים ובלם אותם. נעצרנו ממנוסתנו 

חיכינו  הלילה  אותו  כל  שלו.  הכפר  אל  בחזרה  הסוסים  את  הוליך  והוא 

יום  של  בבוקרו  הגיעה  כשהרכבת  לסיביו.  אותנו  שתיקח  משא  לרכבת 

חדש, טיפסנו פנימה וגילינו שאנו לא הפליטים היחידים. כמונו היו מאות 

פליטים שהצטופפו על רצפת רכבת המשא בתנאים שמתאימים לבהמות 

או לחפצים.

הגענו לסיביו. עצירה ראשונה הייתה בבית הכנסת. התרחצנו וקיבלנו אוכל 

ומשהתאוששנו המשכנו הלאה – אל ביתו של מכר אמיד. היה ברשותו 

בית גדול שלא היה בשימוש שאותו נתן בשמחה למשפחות הפליטים. כל 

משפחה השתכנה בחדר. אנחנו התגוררנו במטבח. אמנם סבלנו מחוסר 

פרטיות אך היינו קרובים אל האוכל... לא שהיה הרבה אוכל, הייתה בעיקר 

להשיג  הצלחנו  לפעמים  וסמיכה.  צהובה  תירס,  קמח  דייסת   – ממליגה 

כיכר לחם. רק לפעמים. מה עוד אכלנו? איני זוכרת דבר נוסף. אולי לא 

היה אוכל אחר כלל.

רייזי אחותי ילדה במזל טוב. אלא ששמחת הלידה נמהלה בדאגה לאבא. 

ככל הנראה במהלך נסיעתנו ברכבת המשא, בצפיפות נוראית, נדבק אבא 

פונה  והוא  למשכב  אותו  הפילה  המידבקת  המחלה  הבהרות.  בטיפוס 

לבית החולים. כך יצא שרייזי ואבא שכבו שניהם באותו בית החולים, רק 

הוא  מיוחד.  אדם  היה  בו  הרומני שטיפל  הרופא  למזלו,  שונים.  באגפים 

אפשר לאימא לשהות יחד עם אבא במשך ששת השבועות שאבא שכב 

הוא  הגברת,"  היא תהיה מצוינת עבור  ריקה בחדר.  "יש מיטה  באשפוז. 

את  לתפוס  מיהרה  טובה,  אישה  שהייתה  ואימא,  באדיבות  לאבא  הציע 

מקומה לידו ולזרז את החלמתו. לרגע לא חשבה על עצמה ועל העובדה 

לבקרו,  הגענו  אנו  גם  הידבקות.  לסכנת  מכניסה עצמה  הפשוטה שהיא 

להרחיקנו  השתדלו  הרפואי  והצוות  הורינו  להיכנס.  יכולנו  לא  אולם 

ממקום הסכנה. מה עשינו? נופפנו לאבא לשלום דרך החלון והוא נופף 

לנו בחזרה. כך נפגשנו. 

באותם ימים, בשונה מהיום, השגיחו על היולדת שלא תתאמץ. היה אסור 

לה לקום מהמיטה וכל שכן לצאת לסידורים ולקניות. רצינו שרייזי תשתתף 

בשמחת הברית, אולם בבית החולים הערימו עלינו קשיים. "הפכנו עולמות" 

כדי שהיא תגיע לשמחת המצווה ובסופו של דבר הצלחנו. שמחת הברית 

אני  למיטתו.  צמודה  הייתה  ואימא  בחוליו  עדיין  אבא שכב  אבל  חלפה, 

הקטנה, הייתי בריאה ורצתי ותפקדתי בשביל כולם... כשרייזי יצאה את 

בית החולים היא בחרה להיניק תינוק נוסף – ילד של בעל הבית שקיבלנו 

אצלו חדר. ייתכן שהיה זה חלק מהתשלום עבור החדר או לא, איני יודעת 

זאת, אך היא לא הייתה יוצאת דופן. נשים רבות נהגו כמותה, בפרט שלא 

היו תחליפי חלב כלל באותה תקופה. 
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לאחר כמה חודשים עברנו לאּויוָֹאָרה – עיר קטנה ושקטה. גם שם רשמו 

אותי הוריי לבית הספר היהודי. שוב התחלתי מחדש היכרות עם מורים 

בהייה  שעות  ממני  נחסכו  לפחות  אולם  אחרים,  חומר  ופרקי  ותלמידים 

משמימות... לא סתם בחר אבא בעיר קטנה זו. מכר של אבא התגורר בה 

והוא הסכים לתת לאבא עבודה, אם יעבור להתגורר במקום. אבא נזקק 

לעבודה כדי לפרנס אותנו וגם כדי לא לשבת בחיבוק ידיים, והוא שמח 

והודה  חומץ. אבא שמח  סוכן  להיות  לו  הציע  מכרו  לקבל את ההצעה. 

לחברו ולה' על שזימן פרנסתו.

תחנה אחרונה שלנו ברומניה הייתה טורגו מורש – אחותי וגיסי הגיעו לשם 

ראשונים. עם הזמן הגיע להתגורר אצלם צבי, אחי. הוא למד מקצוע – 

אולי חשמלאות, ועזב כשהחליט לעלות ארצה באוקטובר של שנת 1947. 

הוא לא הגיע ארצה כפי שתכנן, אלא נשלח לקפריסין, כמו מרבית העולים 

כבר  שמנתה  הקטנה  ומשפחתה  ובעלה  רייזי  יצאו  אחריו  ימים.  באותם 

שני ילדים. גם הם הגיעו לקפריסין, בדרכם ארצה. אנחנו עברנו להתגורר 

בביתם שנעזב עם נסיעתם ארצה וחיכינו לאישורי עלייה. 

אחיותיי שלחו לנו סרטיפיקטים מטעם הסוכנות היהודית אולם הרומנים 

הייתה  קורה.  מה  לבדוק  כדי  לבוקרשט  נסע  ואבא  לצאת   לנו  נתנו  לא 

אלה  לכל  הגעגועים  מתוסכלים.  והיינו  הקומוניזם  ממדיניות  חלק  זו 

שכבר אינם ברומניה... המצב הקשה בארצנו הדלה והחבולה –  תוצאה 

רציף,  הבלתי  המכתבים  קשר  במיוחד...  קשה  וחורף  קשה  מלחמה  של 

והימים  קשה  היה  הכל  ומכתב.  מכתב  כל  בודקת  הרומנית  כשהצנזורה 

חלפו באטיות.

אחיותיי שלחו לנו חבילות מהארץ. חבילות אלה עזרו לנו לשרוד ברומניה 

המובטחת,  בארץ  שם,  מקומנו  כי  לנו  הזכירו  אולם  יותר,  קלה  בצורה 

בחיק המשפחה המורחבת. כשמדינת ישראל קמה, בשעה טובה, הוחלט 

בצמרת השלטון הישראלי לשלם לרומניה מאות דולרים עבור כל יהודי 

כדי לזרז את עליית היהודים ממדינה זו. ההסכם שנחתם בין המדינות זרז 

את ההליכים שהוקפאו ופתאום היו אישורים ופתאום יהודים יכלו לעלות 

ארצה בקלות יחסית... וזו הייתה שמחה שאי-אפשר לתאר במילים. 

בסוף 1949 קרה הנס הפרטי שלנו. הגענו ארצה. שמחתי לעלות לישראל. 

אחיותיי  היו  ישראל  בארץ  רומניה.  אל  עוד  אותי  שיקשור  דבר  היה  לא 

ויצאתי  בקלות  ויזה  קיבלתי  אליהן.  התגעגעתי  שהקימו.  והמשפחות 

לדרך, אולם לא היה מקום עבורי על האנייה וחיכיתי שבועיים למסע הבא. 

יחדיו.  שהפלגנו  יצא  וכך  שלהם  האישורים  להוריי  היו  שבועיים  כעבור 

גיסי שבישראל הגיע לחכות לי בנמל ומה רבה הייתה הפתעתו כשראה 

את הוריי. איך הם הגיעו? הוא תהה. רק למחרת התקבל בביתו המכתב 

שמבשר את קבלת האישורים לידיהם ואת עלייתם הקרובה.  

שנתיים  מיכאל  הפליג  שבה  האנייה  אותה  הייתה  הפלגתי  שבה  האנייה 

מוקדם יותר. לא ידעתי זאת כמובן ולא חשתי בנוכחותו... רק כשנפגשנו 

והעלנו זיכרונות מההפלגה התברר לנו ששנינו הגענו ארצה באותה אנייה. 

התקשו  האנשים  רוב  אולם  הקאתי,  לא  לשמחתי  ימים.  ארבעה  הפלגנו 

בהפוגות  והקיאו  ים  במחלת  לקו  רובם  הגלים.  תנודות  עם  להתמודד 

קצרות. הרבה אנשים עלו אתנו. היו שם כל מני סוגים של אנשים. דתיים 
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מאוחדים  היו  כולם  אולם  ועניים.  אמידים  ומבוגרים.  צעירים  וחילונים. 

בדבר אחד – השאיפה לעלות ארצה.  

אל  נדדו  מחשבותיי  אולי  והתרגשתי.  חיפה  בנוף  שהבטתי  זוכרת  איני 

המפגש עם אחיותיי. תחילה התגוררנו אצל אחותי הגדולה, רייזי, ברחוב 

עצמם,  משל  לדירה  לעבור  הוריי  הצליחו  בהמשך,  תקווה.  בפתח  יבנה 

בשכירות. אבא חיפש עבודה. מלאכה קשה הוא מצא לעצמו –  פתיחת 

שקי המלט הריקים והשטחת הנייר שממנו הם עשויים. עבודה זו הייתה 

מפרכת. היא נעשתה תחת שמש קופחת ואבק המלט החניק את הנשימה. 

אבא לא התלונן. להפך. הוא שמח על הזכות שלו להיות בארץ הקודש, 

לעבוד בה ולנשום אוויר קדוש יותר – אוויר  של ארץ ישראל. אבא התאמץ 

לקלוט עברית, אולם בתוך הבית שוחח באידיש. אימא, לעומתו, העדיפה 

לדבר בעברית. היא רצתה לדעת את השפה על בוריה והתאמצה ללמוד 

אותה. )ברומניה דיברנו הונגרית ואידיש, כילדים. ברגע שההונגרים הראו 

את פניהם האמתיות במלחמה, החליט אבא להחרים את שפתם ואסר על 

השימוש בה בבית. מאז שוחחנו רק באידיש, לפחות בתוך הבית(.

בשלב מסוים פגשתי בהּוגוֹ – בן שכנים מלודוש עירי. "אני מתגורר בקיבוץ. 

כדאי לך להגיע לשם. טוב בקיבוץ." כך אמר ואני השתכנעתי. עזבתי את 

הוריי שהתגוררו בפתח תקווה ונסעתי דרומה להכיר קיבוץ. לא ידעתי כי 

נסיעתי זו מובילה אותי לשביל חדש בחיי – שביל שבו אכיר את מיכאל 

וביחד אתו אצעד אל החופה.  

הסיפור חוזר אל מיכאל וממשיך היישר אל החופה.

מזל טוב

בברית  ובאנו  חופה  העמדנו  שבו  היום  היה   1951 שנת  פורים,  ערב 

הרבה  מבוגר  הייתי  רגשית  מבחינה  אבל  עשרים,  בן  הייתי  הנישואים. 

יותר. החיים חישלו אותי, בלית-בררה. הגיע הרב קניאל מחיפה לסדר לנו 

בעיקר מהצד של  הגיעה,  מורחבת,  כך  כל  הלא  וכל המשפחה,  קידושין 

ציפי. לא שלא רציתי להזמין יותר. פשוט היה מי שדאג לחסל אותם בלי 

להתחשב ברצוני לשמוח עם כולם. כך יצא שלא הוריי ליוו אותי לחופה, 

אלא אחי ואשתו. השתדלתי לשמוח ולא לחשוב יותר מדי על החסר הזה 

ויפה  ורוד  עתיד  וראיתי  קדימה  הבטתי  מעצמו.  יתמלא  לא  פעם  שאף 

ומשפחה גדולה ושמחה. הסיפורים העצובים של חיי נקברו מתחת להרי 

כי הוריי הביטו  אני בטוח  ויצאנו לדרך חדשה.  ומתנות פשוטות  ברכות 

בנו מלמעלה ושמחו בשמחתי. אשתי לבשה שמלה לבנה שנתפרה בידי 

בני משפחת דודיה בפתח תקווה. החתונה נערכה חלקה באולם המקומי 

וחלקה בחוץ, תחת כיפת השמים. כמובן שאיני זוכר את התפריט. אתם 

כבר יודעים שאוכל לא היה בדיוק הדבר הכי חשוב בחיי.

בטרם  כסף  על  דיברו  לא  לנו.  היה  לא  משלנו  כסף  בקיבוץ.  התגוררנו 

התחתנו ואף אחד לא חשש שלא נסתדר. לכולם היה אותו הכלום ובכל 

יותר.  או  פחות  הסתדרו,  כולם  הפלא  ולמרבה  יפות  משפחות  קמו  זאת 

מסתבר שלקב"ה יש דרכים משלו, רק צריך לסמוך עליו שיעזור... הייתי 

טרקטוריסט גאה. נהניתי מעמלי וציפי עבדה קשה ונהנתה הרבה פחות. 

)ומי  לכם.  סיפרתי  כפי שכבר  החיים הקיבוצי,  אורח  את  לא אהבה  היא 

לחיות  מסוגלת  לא  אני  "מיכאל,  מהתחלה!(  לקרוא  שיתחיל  זוכר,  שלא 



128129 חלק ג' – תקומה ולבוקר רינה

כך," היא רטנה באוזניי, "כל כמה זמן מחליפים לי עבודה ואוי ואבוי אם אני 

קצת חולה ועובדת פחות מהר. אני לא מסוגלת לעמוד בלחץ הזה. וחוץ 

מזה שום דבר אינו שלנו. אנחנו עובדים למען הכלל ולא יכולים לעבוד 

בשביל עצמנו." הבנתי אותה. החיים השיתופיים בקיבוץ אמנם תורמים 

להתפתחות הקיבוץ במהירות, אולם מה על נפשות החברים? האם גם הם 

מתפתחים או שמא... "אולי נעבור לתקומה?" הצעתי, "כשהם היו ליד כפר 

הרא"ה17 עזרתי להם במשך שבועות אחדים בחקלאות, כך שאני מכיר 

נדדו  הנגב  על  העזתיות  ההתקפות  שבזמן  )כנראה  שם.  מהאנשים  חלק 

תושבי תקומה צפונה ואחר כך, עם הרגיעה, חזרו דרומה(. זה לא קיבוץ 

אלא מושב וכל אחד אחראי לעצמו. מה את אומרת?" ציפי שמחה לשמוע. 

"זה נשמע טוב. שווה לנסות." היא ענתה מעודדת וכבר פנינו לעשות את 

הסידורים המתבקשים.

פריחה בתקומה18

הגענו למושב שמרבית תושביו היו ניצולי שואה חלוצים. קיבלנו בית בנוי 

– שני חדרים, מטבח קטן וסלון. השירותים היו בחוץ, כרגיל. הקירות היו 

חשופים, בלי טיח והמקרר היה מקרר עם קרח. עבדנו קשה אולם בשונה 

מהקיבוץ, במושב קיבלנו אדמה פרטית שאותה יכולנו לעבד עבור צורכי 

17  כפר הרא"ה נקרא ע"ש הרב קוק. )הרב אברהם הכהן קוק( יישוב זה נמצא בין נתניה 
לחדרה והוא שייך ליישובי הפועל המזרחי. 

18  מושב דתי במערב צפון הנגב. הוא הוקם כקיבוץ בידי ניצולי שואה ממזרח אירופה 
באוקטובר 1946, במסגרת מבצע הקמת אחת עשרה הנקודות. )שנועדו ליצור רצף יהודי 

בנגב(. את שמו בחרו המקימים על מנת לסמל את תקומת עם ישראל במולדתו.

עמלה  ציפי  שלנו.  הפרטי  למטבח  אספקה  שיתנו  ירקות  ולזרוע  ביתנו 

קשות על חלקת האדמה שלה ולמרות העבודה הקשה היא החלה לפרוח. 

ומעשה  ומגרדת.  פיזית  הייתה  פריחתי  אך  ימים,  לכמה  פרחתי  אני  גם 

שהיה כך היה:

כרגיל, העדפתי את עבודת השדות על גבי הטרקטור. יום אחד "ביליתי" 

ֶלת הגדולה )6-5 מטרים אורכה( כדי להפוך את הָיצּול19  במוסך מתחת לְמָזבֶּ

כך שאוכל להוציא את הטרקטור החוצה, אל המרחבים. בעוד אני מושך 

חלקי מתכת לפה ולשם נפל אחד הברגים וכל הכובד של המזבלת צנח על 

כתפי האומללה. למזלי, הכתף לא נמעכה, אלא רק נשרטה עמוקות, אולם 

היא כאבה וידעתי שהיא עלולה להזדהם. 

נסעתי, ליתר ביטחון, לבית חולים "הדסה"20 בבאר שבע. לא, זו לא טעות. 

החליטו  ב-1960  רק  תקופה.  באותה  קיים  היה  לא  סורוקה  חולים  בית 

לייסדו. בית חולים הדסה היה מעין שלוחה של "הדסה" ב"הר הצופים" 

והוא שכן במבנים מיושנים, חלקם מבני אבן וחלקם צריפים פשוטים. נתנו 

לי זריקת פנצילין כדי למנוע זיהום במקום וחזרתי הביתה בלב רגוע ובכתף 

מושבתת, אלא שהרוגע חלף מהר מאד. "מה זה?" נבהלה ציפי, "אתה כולך 

פורח." הבטתי בעצמי והצטרפתי לבהלה. נקודות אדומות שהלכו וגדלו 

19  מוט מקשר בין הטרקטור לחלק נייד המחובר אליו כמו: מזבלת או מקצרה.

20  כשהוקמה באר שבע פנו מישראל לארגון "הדסה" העולמי בבקשה לעזרה בהקמת 
בית חולים בנגב. בית החולים הראשון נקרא על שם ד"ר חיים יסקי, מנהלה הראשון של 
בית-חולים הדסה הר הצופים שנרצח יחד עם עובדי הדסה עם תקיפת השיירה ב-1948. 
כשבית החולים נסגר עברו אליו משרדי קצין העיר לשנים רבות, עד שהועתקו משם. 
חלק מהמבנים נהרסו ואחרים נמכרו ליזמים פרטיים. כיום, כשמבינים כי ישנה חשיבות 

היסטורית למקום, עוברים כמה מבנים שיחזור ושימור.
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צצו על גופי, ממש כמו פטריות אחרי יום גשם. כולי התמלאתי בהן והכל 

גירד לי וכאב. בשלב מסוים לא יכולתי לעמוד על הרגליים מרוב חולשה 

וכאב וציפי הזמינה עבורי את הרופא שישב בסעד – הקיבוץ הקרוב אלינו. 

הרופא הגיע והביט בפריחה ופסק: "אתה רגיש לפנצילין. אסור לך לקבל 

פנצילין אף פעם. אל תשכח!" הוא נתן לי קלציום שנוגד את תגובת הגוף 

לרגישות, ואכן כעבור כמה ימים הפריחה נעלמה כלא הייתה ואני נשארתי 

לקבלו  לי  ואסור  לפנצילין  רגיש  אני  חשובה:  וידיעה  קלה  טראומה  עם 

בשום דרך וצורה. )בהמשך "הורשתי" את רגישותי לבתי(

הופכים למשפחה- 1952

שהלידה  הרגישה  ציפי  להורים.  הפכנו  שבו  היום  תשי"ב,  בשבט  י"א 

קרובה. מחוסר תחבורה במושב, הסעתי אותה לכביש הראשי בטרקטור, 

"ואל תשאל מה קרה!"  ובצומת היא עלתה לאוטובוס לכיוון באר שבע. 

סיפרה לי ציפי, לאחר שהכל הסתיים. "הנהג היה היסטרי. הוא פחד שאלד 

באוטובוס. הוא צעק על כל אחד שעלה שיזוז ממני, כי אני זקוקה לאוויר 

ומקום... כבר חיכיתי שהנסיעה תגיע אל סופה." ציפי הגיעה לבית חולים 

הדסה והלידה התעכבה. פתאום נכנסה אחות לחדר ופנתה לציפי: "יש לך 

ביקור. שורי אחותך." "שורי, כאן? איך? היא גרה בבית השיטה!" מלמלה 

שורי  אכן  הייתה  המבקרת  התעלפה.  ו...  מהמיטה  לרדת  וניסתה  ציפי 

שנסעה לטיול בבאר שבע. תקר בגלגל האוטובוס גרם לעיכוב בתכניות 

אני  החולים.  בבית  "אחותי  מתמיד.  קרובה  אחותה  את  הרגישה  ושורי 

החולים.  בית  לכיוון  ונעלמה  לטיול  לחבריה  אמרה  היא  אליה."  קופצת 

איך היא ידעה? הייתה זו תעלומה בעיני ציפי. בכל אופן היא שהתה ליד 

אחותה שהתאוששה בינתיים מהלם המפגש, והלידה התקדמה. בן ראשון 

נולד למשפחת רובין הצעירה. שרשרת הדורות המשיכה. 

היה  – אברהם,  בו  והשם שבחרנו  בבית הכנסת בתקומה  נערכה  הברית 

שמו של אבי שנרצח באושוויץ, הוא היה בן 52 במותו. איני זוכר בדיוק מה 

היה, אולם אני בטוח שהתרגשתי מאוד. הייתה זו סגירת מעגל של מוות 

ופתיחת מעגל החיים. מעגל של אופטימיות. מעגל של נקמה מתוקה. אם 

"הי אתם שם בגרמניה –  הייתי חושב שישמעו אותי הייתי צועק בקול: 

אתם שומעים? אנחנו חיים ואפילו יולדים ילדים, על אפכם ועל חמתכם!" 

כשנה ושבעה חודשים אחרי לידתו של אברמ'ל, נולד בננו השני, מרדכי, 

נתקלתם  שלא  הזה  השם  הגיע  מהיכן  תהיתם  אם  תשי"ה.  בחשוון  בי"ח 

הקרובה  למשפחתי  קשור  לא  זה  שם  צודקים.  אתם  שלי,  בסיפור  בו 

לי  שנולד  ששמעו  שבע  מבאר  קרובים-רחוקים  אלו  היו  הרחוקה.  אלא 

בן. "האם תואיל לקרוא לבנך בשם מרדכי?" התעניינו. הבנתי אותם. גם 

מבלי  מיד  הסכמנו  עת.  בטרם  לעולמם  שהלכו  אנשים  להנציח  רצו  הם 

לצפות לתמורה. הם מצדם החליטו לתת לנו במתנה סיר גדול מפח לפסח, 

מהחנות שברשותם. 

זה נשמע מצחיק, 

אולם באותם ימי צנע21 כל דבר היה חשוב ויקר. גם סיר פשוט.  

21  בשנים הראשונות לקיומה של המדינה, הונהג משטר צנע שבמסגרתו הוטל פיקוח 
על מחירי המצרכים והיה קיצוב של אוכל ומוצרים אחרים בנקודות. העלייה ההמונית 
ארצה, ההתיישבות בכל חלקי הארץ והאצת הבנייה גרמו לכך שההוצאות היו מרובות 
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חוויות טובות או קצת פחות

התנסות שלילית

ניסיתי להיות חקלאי טוב. מבטיח! פעלתי בדיוק לפי ההוראות שנתנו לי 

וציפי הלכה אחרי המחרשה  לפי הכללים  עובדי אדמה מנוסים. חרשתי 

יצליח  שהכל  והתפללנו  כפיים  ספקנו  אדמה.  תפוחי  באדמה  וטמנה 

תפוחי  את  האשמנו  השתבש.  משהו  אולם  ושופע,  נאה  יהיה  והיבול 

האדמה וניסינו בצלים. לא נעים לומר, אבל אי-אפשר להאשים פעמיים 

עליה את  יכולנו להטיל  אולי  אולי האדמה אשמה?  הירקות עצמם.  את 

מלוא נטל האחריות, אלא שאותה אדמה הייתה בכל רחבי המושב ואמנם 

יש פתגם: "תמיד הדשא של השני ירוק יותר" וכמובן שהפתגם מתייחס גם 

ליבול טוב יותר, אבל עם עובדות אין להתווכח –  היבול של שכנינו היה 

בהחלט משובח משלנו, לדעת רבים. מה אומר? באושוויץ לא לימדו אותי 

לזרוע ולשתול, לטעת ולהשקות... וכך משהסתבר לנו שחקלאים טובים 

כבר לא נהיה, החלטנו לנסות משק חי. לא סתם חי –  מצייץ. בנינו לול. 

בהתחלה לול קטן וחובבני, ואחר כך בהשקעה של אחד הדוֹדים בנינו לול 

מרעין  ושאר  ולכלוך  ונוצות  כרבולות  קופצניים,  עופות  בו  שהיו  אמתי, 

בישין. הייתי מוכן לשאת הכל באהבה אילו היו הן מטילות עבורי כסף או 

מהכנסות ותרמו ליציאה למשטר הצנע. קברניטי המדינה חששו מהתמוטטות כללית 
לממש  היה  יכול  שאותן  נקודות  עם  מזון  תלושי  פנקס  קיבל  אחד  כל  רעב.  וממשבר 
ולקנות לעצמו ולמשפחתו מוצרים שונים: קמח וסוכר, אורז וקטניות, אטריות וגבינה... 
ובהמשך היו אפילו פרטי ביגוד חסכניים, מצעים ומגבות, ורהיטים ששווקו תחת השם: 

ל.  ַלכֹּ

לכל הפחות ביצים, אבל בחוסר התחשבות משווע הן החליטו להתפגר. 

בענייני  שגם  הסתבר  בקיצור,  ומוזר...  ארוך  שם  עם  עופות  מחלת  איזו 

עופות אנחנו לא בדיוק מומחים והמבוכה רבתה.

תפוקה מלאה

הרחיבו  הצעירים  הזוגות  כל  הראשונות.  השמחות  ימי  היו  ימים  אותם 

את המשפחות ושמחה וששון ובכי וחיתולים ובקבוקים מילאו את ימינו. 

אחת השכנות ילדה תאומים. אטרקציה אמתית. אלא שאחד הקטנים היה 

חלש וקטן ונאלץ להישאר לגדול בבית החולים, לזמן מה. אמו נקרעה בין 

הרצון להיות אתו ובין הרצון לגדל במסירות את תינוקה השני. לנסוע עם 

תינוק קטן בדרכים היא לא רצתה, אולם אם תשאיר אותו מי ייתן לו אוכל? 

וכאן  וקורנפלור – בנקודות(.  )למרות שהיה סוכר  היו.  תחליפי חלב לא 

הגיע פתרון לא מצוי אבל צפוי. לנו היה תינוק באותו גיל. ציפי לא חשבה 

הצליחה  וזו  השכנה  של  התינוק  את  גם  להאכיל  התנדבה  היא  פעמיים. 

לנסוע בלב שמח לבקר את הקטנטן שנשאר להשגחה.

המקרר ששכח לקרר

ולהכין  לקום  הצלחנו  ובקושי  והקאנו  הקאנו  ברע.  חשנו  הימים  באחד 

מסתורי?  למה  מסתורי.  וירוס  באיזה  שמדובר  חשבנו  תה.  כוס  לעצמנו 

מפני שלאף אחד אחר באזור לא היה וירוס כמו שלנו וזו הייתה תעלומה. 
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הרופא שהגיע פתר מהר מאוד את התעלומה והאמת הסתברה כפשוטה 

והאוכל  לגמרי  נמס  הקרח  לקרר.  הפסיק  שלכם  "המקרר  ומאכזבת. 

אליי,  ופנה  אמר  אתה,"  מילא  רצינית.  קיבה  הרעלת  חטפתם  התקלקל. 

"אתך אני עוד יכול להסתדר. אבל מה אעשה אתך?" שאל את ציפי וכאילו 

אחד  מצד  תרופה."  לך  לתת  רוצה  ואיני  בהיריון  "את  לתגובתה,  חיכה 

נרגענו, לפחות ידענו שלא מדובר בווירוס קטלני. מצד שני, לא חבל על 

בשמחה  האוצרות  את  שבלע  שלנו  הקטן  לפח  נזרק  ה-כ-ל  האוכל?  כל 

ואנחנו נשארנו עם מקרר ריק ועצוב. ההורים של ציפי מיהרו לבוא ולעזור 

ומוראלית. כמו תמיד. בכל פעם  לנו פיזית  לנו עד שנתאושש. הם עזרו 

שנזקקנו הם הופיעו כצמד מלאכים משמים. אחרי כל לידה, למשל, ותמיד 

בחיוך צנוע ובהרבה אהבה.

פתח )של( תקווה

הבטנו זה בזו והחלטנו. "אנחנו עוזבים וכמה שיותר מהר. לפני שנפסיד 

עוד כסף..." היה לנו ברור שבתקומה לא נזכה לתקומה פיננסית ונותרה 

לעזור  הסכים  המזרחי,  מהפועל  גרין,  יונה  נלך?  לאן   – אחת  שאלה  רק 

ְלשיכון  והפנה אותנו לכפר אברהם שבפאתי פתח תקווה. שילמנו דרכו 

)דירה בלשוננו דאז( וארזנו את מעט מיטלטלינו ואת שני ילדינו, נופפנו 

לשלום לכל המעוניין ועזבנו. 

הטרקטור היה ידידי הנאמן, גם במרכז הארץ. הוא לא אכזב אותי. לא נדבק 

ל-צ'צ'יק,  עליי  המליץ  חדש  שכששכן  כך  לשבות.  החליט  ולא  במחלות 

קבלן חברת 'לפידות', והתקבלתי לעבודה אצלו, מתחתי גווי ויצאתי לדרך 

הייתה  קלה  לא  בעבודתי.  אותי  מלווה  וטרי  נוצץ  כשטרקטור  חדשה 

עצי  אותם  את  ראית  הסתכלת  שלא  להיכן  ופרדסים.  פרדסים  העבודה. 

ההדר שדומה כי כבשו את לבם ושטחיהם של החקלאים. 

בעיה אחת טרדה את מנוחתי. היא לא הייתה קשורה בעצים, אלא דווקא 

חמדניות  עיניים  ששמו  קלקיליה  ערביי   – אנשים  סתם  לא  באנשים. 

פעם  ובכל  אברהם  כפר  בפרדסי  בגפי  עבדתי  שלי.  החדש  בטרקטור 

ששהיתי לבדי בשטח לא היה ברור לי אם אצא חי או גוָפה. מכיוון ששרדתי 

והעדפתי לא לסכן  לי כבוד לחיים  מוות מצד ה"נאורים" שבאומות היה 

עצמי לשווא. זבוב טורדני התחיל לזמזם בראשי על מעבר נוסף. הפעם 

נושא הזמזום היה – ביטחון.  

חוץ מנושא הביטחון האישי, היה די טוב לגור בעיר ש"מרגישה" כמו כפר, 

פתוח  והייתי  בראשי  הזדמזם  כבר  כלשהו  שזמזום  אמרתי  שכבר  אלא 

ניר עציון  לרעיונות חדשים. באותה תקופה צבי, אחי החליט לעזוב את 

יותר  וקצת  דתי  יותר  הרבה  מקום  זה  היה  בשפלה.  אחר,  מקום  לטובת 

פרטי והוא ניסה לשכנע אותי. "רק אתה נשארת לי. אתה והמשפחה שלך. 

את  גם  לשכנע  ניסה  הוא  לך."  כדאי  לפחות.  תנסה  אלינו.  בוא  בבקשה 

ציפי ואחריו הגיע מזכיר המושב, אברּום ניסּו, ורשימת הדברים החיוביים 

במושב הגיעה יחד עמו וכנראה שהשתכנענו, אחרת איך אני פה, ביסודות, 

כבר יותר מחמישים שנה? 
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יסודות איתנים

הגעתי אל המנוחה והשלווה. לא שמאז אני נח באמת, אבל לפחות אני לא 

עסוק בפרידה משכנים ובהעמסת חפצים על משאיות ובבדיקת מושבים 

ברחבי הארץ.

מה אומר לכם, הרגשתי שהגעתי אל הבית שלי. קיבלנו דירת חדר קטנה 

קרטון  לתקרת  יפה  שם   – סלוטקס  ותקרת  בחוץ  ושירותים  מטבח  עם 

נהנו  הם  העכברושים.  עבור  שעשועים  מתקן  הייתה  הזו  התקרה  עבה. 

לחדד בעזרתה את השיניים ותוך כדי חידוד ליצור חורים ולקפוץ בקפיצות 

מרהיבות היישר לתוך החדר שלנו. אנחנו, ראוי לציין, נהנינו הרבה פחות. 

אבל מה, גם לזה התרגלנו. אז חיו אתנו עכברושים, לא סוף העולם...

מה שהיה חשוב יותר עבורנו היו האנשים. הרגשנו שהגענו הביתה. כולם 

היו אנשים שעלו ארצה מאותם אזורים. התרבות, המנהגים, הבתים שמהם 

הגענו היו די דומים. גם העובדה שרבים מהם היו ניצולי המחנות חיברה 

ב"דבק" טוב את כולם. הייתה מעין תחושת גורל משותף. הבנו האחד את 

השני בלי מילים והפכנו להיות משפחה אחת גדולה ותומכת. הרגשנו כי 

כל הסיבות למעברים הקודמים שלנו היו בגדר תירוצים. 

לא היינו עוזבים באמת שום מקום אם היו לנו סביבנו אנשים שהתאימו 

עד  קצת  "להתגלגל"  צריכים  היינו  החיים.  בדרך  העולם,  בהשקפת   –

שמשמים החליטו עבורנו שהגיע הזמן לעצור ולהשתקע. 

טרקטוריסט עם דיפלומה

עברתי מבחן נהיגה על טרקטור ומיד התקבלתי לעבודה כטרקטוריסט. 

ונהניתי מאוד. אהבתי לחרוש, לקצור,  עבדתי על כל הכלים האפשריים 

לדשן ולזרוע. מעולם לא נרדמתי על הטרקטור, גם אם לא ישנתי יומיים. 

נפשי.  בכל  הזה, שאהבתי  והמרעיש  הגדול  בכלי  עצמתי,  בו משהו  היה 

ופעם אחת, בגד בי הטרקטור, בגידה לא נסלחת בין ידידי נפש. היה זה 

שקצרנו,  תירס  מתסיסים  היינו  שכזה  בבור  תחמיץ.  בור  ליד  כשעבדתי 

עבור הפרות. המאכל נחשב אצל מעלות הגירה למעדן משובח במיוחד. 

קצרתי תירס ועצרתי למנוחה. 

איני זוכר אם רציתי לקצר את הדרך או לבדוק משהו בקומביין. אני זוכר 

משהו  ולפתע  לטרקטור  הקומביין  את  המחבר  היצול  על  נעמדתי  כי 

השתבש. חלק אחד מברזל שמסתובב כל הזמן החליט לעשות סיבוב חינם 

למכנסיים שלי. הרגשתי זאת מאוחר מדי. מכנסיי היו תפוסים היטב בין 

גלגלי שיניים טוחנות והם החלו נקרעים ממני בלי שמץ חרטה. 

מיהר  בפניי  לצחוק  לא  והתאפק  לעזרה. החבר שהגיע  כנראה שקראתי 

אל ציפי. "מיכאל ביקש זוג מכנסיים. שלו נקרעו זה עתה." הוא בישר לה. 

"ומה קרה לו?" נבהלה ציפי. היא חשבה שאם קרה משהו למכנסיים קרה 

בוודאי משהו גם לבעל המכנסיים. מחשבה הגיונית, אני חייב להודות. 

"לא, לא קרה למיכאל כלום. את יכולה להיות רגועה. המכנסיים נתפסו 

במשהו ונקרעו. הוא בסדר גמור." עכשיו היא נרגעה וכבר לא דאגה לי, 

או  טובים  מכנסיים  אלו  היו  האם  "מיכאל,  למכנסיים.  דאגה.  עדיין  אבל 
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שלפחות היו אלו מכנסיים ישנים?" שאלה בדאגה כשחזרתי הביתה. "הם 

היו ישנים. אל תדאגי." הרגעתי אותה וצחקנו ביחד על כל מה שקרה.

נסיכה במבצע

והשחורה,  הבלונדינית  והגדולה,  הקטנה  לי.  שיש  הבנות  כל  היא  נעמי 

השקטה והנמרצת. מה לעשות? בת אחת קיבלתי במתנה, רק אחת. אפילו 

הזמן שהיא בחרה לצאת אל העולם היה לא שיגרתי: בעיצומו של מבצע 

קדש22, בשנת 1956. כל הרכבים שהיו במושב היו מגויסים לצה"ל. שלא 

תחשבו שמדובר בעשרות מכוניות. אולי ארבע. אולי פחות. גם רוב הגברים 

היו מגויסים, אבל אני לא. אם אתם תוהים מה בכלל עשיתי בבית, הסיבה 

אינה קשורה בציפי, שהייתה ערב לידה, אלא בשיוך שלי לחטיבת הנגב. 

היות והתגוררתי רחוק יותר ריחמו עליי בחטיבה או שמשמים ריחמו עליי 

שמישהו  הרגישה  ציפי  הלחימה  של  בעיצומה  שלי.  התיק  את  והעלימו 

דוחק ורוצה לצאת לאוויר העולם.

ניקח אותך לבית החולים?" תהיתי לשניות והחלטתי לקחת אותה  "איך 

לבסיס הצבאי הסמוך ומשם כבר נסתדר. הגענו לבסיס והסברתי כי אשתי 

בשבילנו,  ספיישל  משאית,  נהג  לנו  נתנו  מתקרבת.  שהלידה  מרגישה 

הקדומה  המקראית  העיר  שם  )על  קדש  מבצע    – בשמה  הידועה  סיני  מלחמת    22
קדש ברנע ששכנה על גבול סיני( המלחמה פרצה ב- 29 באוקטובר 1956 ונמשכה כמה 
ימים. ישראל "נדחפה למלחמה על-ידי צרפת ובעידודה של בריטניה. שתיהן רצו להשיג 
את  הלחימה  בעקבות  לצמצם  שתצליח  קיוותה  מצדה  ישראל  טיראן.  במצרי  שליטה 

הסתננות הפדיאון. המלחמה הסתיימה בניצחון מוחץ לטובת ישראל.

יזרזו  לא  הדרך  שטלטולי  בתקווה  והמיושנת  הגדולה  למשאית  ועלינו 

משהו... הנהג היה נחמד מאוד. הוא הוריד את ציפי בבית החולים קפלן 

ולקח אותי  בחזרה הביתה. כשאחד הילדים של מלכה קליין הגיע אליי 

הביתה בחיוך ידעתי שמגיע לי מזל טוב. הטלפון היחיד במושב, באותה 

תקופה, היה בבית משפחת קליין. למלכה היו בלי עין הרע הרבה ילדים 

והם יכלו לשמש שליחים לרחבי המושב. רצתי מהר והתבשרתי שזכיתי. 

הייתי מאושר.  סוף!  סוף  בבת.  מדובר  וגם  ב"ה,  נוסף למשפחה,  ילד  גם 

ציפי פחות. לא שהיא חלילה לא שמחה בבת שלנו. היא הייתה מאושרת, 

אולם בגלל מצב המלחמה היא נתקלה עם כניסתה לבית החולים בחיילים 

פצועים. הם שכבו בכל מקום כשהם נאנקים מכאבים. גפיים תלויות בכל 

מיני תנוחות מוזרות, גבס שמכסה חיילים מכף רגל ועד ראש והרבה כאב. 

מתערבלים  והעצב  השמחה  את  הרגישה  וציפי  כזה  בזמן  ללדת  קל  לא 

יודעים  יודעי דבר, "אתם  "יש לכם בת, אחרי שני בנים," הכריזו  בתוכה. 

מה זה אומר? זה אומר –  שלום. בת סימן לשלום, ועוד אחרי שני בנים..." 

ויש  משהו  פספסתי  אולי  המיוחל?  השלום  את  אתה  הביאה  נעמי  האם 

ותתקנו  אני לא חושב  ידיעתי?  שלום במדינתנו כבר חמישים שנה בלא 

בפרק  עליה  עניתי  שלא  אחת  שאלה  רק  נשארה  טועה.  אני  אם  אותי 

יהיה לכם קשה להבין  ה"מתבשר בבת": מדוע  קראנו לה נעמי. האמת, 

את ההיגיון, אבל ננסה – לסבתא של ציפי קראו זיסל. היינו כבר "צברים" 

וזיסל היה שם גלותי מדי. התרגום שלו – מתוקה ולא רצינו לקרוא לה כך 

כל היום וכך הגענו לנעמי. מלשון נעימה. טוב, הקשר קלוש למדי, אבל 

איך אומרים בעברית עכשווית: "זה מה יש!" 
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נסורת ובוץ

הנשים במושב לא חויבו לעבוד, אולם למי שרצתה לצאת מהבית לכמה 

שעות הייתה עבודה בשפע. ציפי שטפה את כיתות בית הספר ביחד עם 

חברה נוספת. זה לא היה פשוט כמו היום. אמנם הכיתות היו מרוצפות, 

אבל לא היו במושב כבישים סלולים ולכן הדרכים היו מלאות בוץ. הפתרון 

שחשבו עליו היה פיזור נסורת בכיתות. בכל פעם שציפי ניקתה כיתה, היא 

אספה את הנסורת הישנה וזרקה אותה. אחרי שטיפת הרצפות פיזרו היא 

וחברתה שק חדש של נסורת יבשה וטרייה. גם אני הגעתי לפעמים לעזור, 

לאות סולידאריות, וכך העבודה הסתיימה מוקדם יותר. היום כשאני נוסע 

ברחבי המושב ויש כבישים ומדרכות, כיכרות וגדרות, אני יכול רק להיזכר 

בחיוך איך היה פה פעם, כשהיינו צעירים. 

איסוף קרשים

היה זה בימים שבין פסח לל"ג בעומר. כל השנה הילדים חולמים על הימים 

האלו שממלאים את ראשיהם בהרפתקאות עצים. גם אברמ'ל שלנו נהג 

לחלום בהקיץ על ל"ג בעומר ומרגע שחג הפסח נגמר, כמעט ולא ראינו 

אותו עד ארוחת הערב. באחת השנים הוא הסתובב עם עגלה מאולתרת 

מלאה שברי עצים שאסף. הוא החליט לחצות תעלה, כנראה כדי לחסוך 

זמן ודרך, עם העגלה ועם כל תכולתה העצית. לפעמים הדרך הקצרה היא 

הארוכה וכך היה במקרה הזה. אברמ'ל התהפך עם העגלה ואפילו הצליח 

להיחתך בצורה שהצריכה התערבות כירורגית. נאלצנו לעזוב הכל ולקחת 

אותו לבית החולים. הוא יצא מהסיפור עם כמה תפרים והיה גיבור היום. 

אנחנו, לעומתו, רק רצינו ללכת לישון...    

הפקרת הפרות

ביסודות,  עבודתי  שנות  במשך  אחת,  פעם  הייתה  אחד.  לאף  תגלו  אל 

שמעלתי בתפקידי –  בלי לחשוב יותר מדי ואפילו בלי להביע חרטה. טוב 

שהתקרית עברה בלא בעיות ובלא סיבוכים, אחרת כבר היו מזמינים אותי 

לוועדת חקירה. ומעשה שהיה כך היה: היה זה בשנת 1960. שבת בלילה, 

שתיים אחר חצות. הייתי תורן רפת ביחד עם צבי, אחי. לפתע הגיעה אל 

הרפת דמות מוכרת. חסידה, אשתו של צבי. "חסידה? מה את עושה ברפת 

מנסה  בעודה  חסידה  אלי  פנתה  ציפי,"  "זו  הופתענו.  הלילה?"  באמצע 

מרגישה  היא  לך.  לקרוא  וביקשה  אליי  הגיעה  "היא  נשימתה,  להסדיר 

שהלידה קרובה." היא סיימה לומר את דבריה ונעלמה. כנראה שמיהרה 

לביתה של מלכה להתקשר ולהזמין אמבולנס. 

לא חשבתי פעמיים. אשתי צריכה ללדת ואני חייב לבוא ולתמוך בה. טוב, 

על  הנחתי  אחת  לשנייה  הילדים.  על  לשמור  לבוא  צריך  אני  בדיוק.  לא 

ילדים ולמרות משקלם הקל יחסית, הכף  מאזני המצפון שלי פרות מול 

של הילדים הייתה כבדה יותר והכריעה. חיש קל נעלמתי מהרפת ומיהרתי 

הביתה. האם צבי נשאר או שמא חזר אתי? זאת לא אזכור. 

בחלון.  ונעמדו  ההתארגנות  מרעש  התעוררו  הילדים  הגיע.  האמבולנס 

"אבא, מה קרה? לאן אימא נוסעת עכשיו? הם תהו בקול. לא רציתי לספר 

להם יותר מדי. ידעתי שהם יטרידו אותי בשאלותיהם כל חמש דקות ומצד 
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שני לא רציתי שיילחצו. המהמתי משהו חסר פשר וקיוויתי שיניחו לי. רק 

במוצאי שבת שמעתי את הבשורה הטובה. "מזל טוב. נולד לך בן."

ציפי לא תשכח את אותה הלידה. הפעם לא היו חיילים פצועים וגם לא 

משאית חורקת או אחות שהגיעה מרחוק בהפתעה, אבל הייתה תימנייה 

רחובותית ש"הנעימה" את זמנה של ציפי. באותם ימים היה אולם לידה 

גדול ובו מיטות רבות שהופרדו בעזרת וילונות. כולן שמעו את כולן וחוו 

את חוויות הלידה ביחד. התימנייה ששכבה ליד ציפי נהגה באופן משונה. 

היא החליטה להעביר את הזמן ולהפיג את כאב הצירים בדרך שכל האולם 

שמע – צעקה רמה ולאחריה שיר תימני שהיא סלסלה בקולי קולות, שקט 

היה מעניין. הופעה  נוסף. בקיצור,  כך שיר  ומיד אחר  ושוב צעקה  קצר 

בחינם.

הכותל בידינו

שורק,  נחל  למחנה  י  גּוַיְסתִּ הימים.  ששת  מלחמת  של  בעיצומה  זה  היה 

שבוואדי סראר, קיבלתי רובה ויצאתי לשמירה בבסיס באזור באר שבע. 

אחרי כמה ימים שבהם שמרתי ונחתי לסירוגין נסעתי עם מספר חברים 

המקומי:  ברדיו  עדכון  שמענו  ופתאום  לנוח  ישבנו  קסטינה.  לצומת 

וברכת  נרעדת  שופר  תרועת  קול  נשמע  כך  אחר  מיד  בידינו!"  "הכותל 

גורן. לא אוכל לתאר את השמחה הספונטנית  שהחיינו נרגשת של הרב 

שפרצה בקרב החיילים המאובקים. דתיים וחילוניים. כולם שמחו. הכותל 

בידינו! סוף סוף! החדשות הטובות המשיכו להפתיע בקצב מסחרר. כל 

שעה נכבש חלק נוסף. ארץ ישראל הגדילה שטחה והפכה לענקית, יחסית 

לכל  הצעירה  משפחתי  את  לוקח  אני  איך  בדמיוני  ראיתי  כבר  כמובן. 

רחל, את מערת  לראות מקרוב את קבר  הזמן  הגיע  המקומות שנכבשו. 

המכפלה )בלעדיי, כי אני כוהן( ואת הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. 

מיד לאחר המלחמה היו התארגנויות כלליות ופרטיות של אנשים. כולם 

משפחה  עם  נוסעים  אותנו  זוכר  אני  ולירושלים.  הגדה  ערי  לכל  נסעו 

נוספת בשתי מכוניות. אני נהגתי באחת המכוניות מאחר שהיה לי רישיון 

רכב פרטי משנת 58. )בטסט הראשון נכשלתי בעוון "ביטחון מופרז"...( 

קשה לי לתאר את ההתרגשות לעמוד ליד האבנים העתיקות, אבני הכותל 

המערבי. ללטף אותן ולחוש את קרירותן ולהתפלל. להודות על הניסים 

ועל הנפלאות ועל הארץ שזכינו לקבל. ובכלל, בכל מקום שהגענו ראינו 

ערבים שמביטים בנו בדממה מכבדת. הם לא העזו לפגוע במישהו. כנראה 

שהיו בהלם...

מחקלאות לתעשייה  

הזה  המהפך   – מוזר  נשמע  שזה  יודע  אני  מפעל.  למנהל  הפכתי 

כל  – אבל מסתבר שהמציאות עולה על  ורפתן לתעשיין  מטרקטוריסט 

על  רק  להתבסס  שאי-אפשר  החליט  בהנהלה  כשמישהו  זה  היה  דמיון. 

חקלאות; הגיע הזמן שלמושב יהיה מפעל משלו, מפעל שיזרים מזומנים 

לקופת המושב ויספק משרות נוחות לנשים המעוניינות להצטרף למעגל 

העבודה. על הכוונת היו שני אנשים שהחליטו לא "להרים את הכפפה" 
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ומישהו "זרק" לחלל האוויר את השם שלי כמועמד ראוי. "מיכאל, תיקח את 

זה!" ביקשו ממני, והחלטתי לנסות. אני אוהב חידושים ואתגרים והתפקיד 

שקיבלתי הגיע בזמן טוב. עשרים וחמש שנים נמשכה עבודתי, לצד מנהל 

נוסף. עשרים וחמש שנים שבהן נסעתי לחו"ל לתקופות ארוכות וקצרות. 

נפגשתי עם אנשים מעניינים מכל הסוגים – יהודים וגויים וקידמתי את 

העסק בעזרת אידיש, גרמנית, אנגלית )שלמדתי עם הזמן( וחוש הומור 

אליי  אנשים להצטרף  ניסיתי לשכנע  פעם  מדי  ולבבות.  דלתות  שפותח 

לטיסה. מי שניסה להצטרף עשה זאת מתוך חלום על הרפתקה בנכר. 

אני  כאן!  עד   – אבל  מאוד,  יפה  "היה  ש:  החליט  אחד  כל  מעשה  לאחר 

לא מסוגל לעשות זאת שוב." מספר הפגישות/נסיעות/מעברים ממדינה 

מדינות  נציגי  מול  בהתנהלות  לבדי  נשארתי  וכך  אותם  התישו  למדינה 

העולם. מחזור הכספים שגלגלנו היה יפה ובמושב היו מרוצים. אני חושש 

שבועיים  של  לתקופה  כשנעדרתי  בפרט  פחות,  מרוצה  הייתה  שציפי 

ומעלה והיא נשארה עם ילדים קטנים וכל מה שכרוך בזה. הפיצוי שלי 

עבורה היה רכב שקיבלנו בלי מכס כך שיכולנו להתנייד בקלות, אם יש 

בזה איזושהי נחמה...

ומפיות  מפות  של  פלסטי  לייצור  מפעל  זה  היה  בעצם?  ניהלתי  מה  אז 

וחומרים  שונות  בדוגמאות  חרוטות  ותבניות  תנורים  היו  תחרה.  דמויות 

שאותם ערבבו ושפכו כדי ליצור את המפה בדוגמה המבוקשת. העבודה 

הייתה קשה פיזית. בתחילה עבדו אתנו פועלים יהודים מבני עיש הקרובה, 

שהצטרפו  הערבים  לשכנינו  פנינו  השוחקת.  בעבודה  מאסו  הם  אולם 

בשמחה עד ש... גם הם הפכו למפונקים, בדיוק כמו הישראלים. הנשים 

שעבדו במפעל בעבודות מיון קיפול ואריזה, נהנו משעות עבודה נוחות 

ַלְסדוָֹתא. מלכתחילה  לאמהות ומעבודה קלה יחסית. למפעל שלנו קראו פְּ

ליסודות, אולם הסתבר  בין פלסטיק  ֶהְלחם   – ַלְסדוֹת  פְּ לו  תכננו לקרוא 

שכבר ישנו בארץ מפעל בשם המוזר שהגינו. בלית בררה הוספנו את ה-א' 

בסוף המילה. 

לא היינו בלעדיים. היו עוד עשרה מפעלים כאלו בארץ והתחרות הייתה 

חדשים  דברים  לנסות  תמריץ  שיצרה  הזו,  התחרות  את  אהבתי  גדולה. 

ענף  מסוים  בשלב  נהניתי.  ובהחלט  עליהם,  חשב  לא  אחר  אחד  שאף 

המפות הפלסטיות נחלש ולא היו לנו הרבה מתחרים בפרט אחרי שקנינו 

את  המפעל שפעל בנס ציונה. 

הדומה  רכבת  כרטיס  לקנות  נהגתי  באירופה  עסקי  במסע  כשהייתי 

ל'חופשי-חודשי' שלנו. הכרטיס אפשר לי מעבר חופשי ברכבת ממדינה 

למדינה. במשך השבוע נסעתי ממקום למקום ולשבת חזרתי לווינה. היו 

לי שם בנות דודות והעדפתי לבלות את השבת בחיק המשפחה. 

אציין כי בכל נסיעותיי לחו"ל לא נתקלתי באנטישמיות. הסתובבתי כיהודי 

גאה ובמיוחד הקפדתי על כך בגרמניה. 

פועלים  בהשגת  התקשנו  המפעל.  את  לסגור  החלטנו  מסוים  בשלב 

נסעתי  אחר.  עסק  להקמת  ועברתי  הקשים  בתנאים  לעבוד  שהסכימו 

מדי יום, במשך שנתיים, לתל אביב, למפעל לאלומיניום שמייצר חלקים 

למזגנים. מכיוון שאת החלקים המוכנים יש לצבוע, פתחתי ביסודות מפעל 

לצביעה עבור החלקים שהכנו. )ְגִריֵלִרים בשפה המקצועית( המפעל הזה, 
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אגב, עדיין חי וקיים פה ביסודות ולקוחות רבים שעבדו אתי אז, שומרים 

לו אמונים.  

תחנה אחרונה במסעי בחיים, טרם צאתי לפנסיה, הייתה כואבת. מדובר 

היה במפעל למצות ביד בנימין, במתכונתו הראשונה. הציעו לי את ניהול 

המקום ומי שעמד מאחורי פתיחת העסק היה קרוב משפחה רחוק. אותו 

וביקש  לבנקים  פנה  הוא  כך  ולשם  רצה להתפתח מבחינה עסקית  אדם 

עיוור,  אימון  אדם  בבני  נתתי  עדיין  ימים  שבאותם  אני,  גדולה.  הלוואה 

באפשרות  עצמי  עם  שדנתי  חושב  איני  ערבות.  על  לחתום  הסכמתי 

הסבירה שמשהו ישתבש ואצטרך לשלם על משהו שלא קניתי במו ידיי – 

מה שקרה כמובן, לבסוף. מקים העסק הכריז על פשיטת רגל והבנק הגיע 

אליי. חתימתי התנוססה לה גאה וברורה על מסמכי הערבות ועד היום, 

כבר חמש עשרה שנה שאני משלם את החוב הזה שאין לי כל קשר אליו, 

מלבד הרצון הבסיסי לעזור למישהו שהכרתי.

וכנראה שנגזר עליי לעבור את הניסיון הזה  אני מאמין שהכל מלמעלה 

בזמן הזה. אני יודע שכל ניסיון אמור ללמד אותנו משהו. לא נעים לומר, 

אבל ניסיון כזה מלמד את החותם להפסיק להיות טוב בצורה נאיבית. אני 

משער שאתם מבינים שאם תנסו לבקש ממני חתימה על ערבות, אסרב 

יצא  טוב  אחד  דבר  בהחלט.  לי,  הספיקה  אחת  ערבות  בתקיפות...  לכם 

מתוך קשרי  בשפע  יד  מצות  המצות. אספקה של  במפעל  לי מהעבודה 

גלגולים  עבר  המצות  מפעל  השנים.  במהלך  שנוצרו  והידידות  המסחר 

שמש,  בבית   – מאפיות  בשלוש  מפוזרים  המכונות  חלקי  וכיום  שונים 

בקריית ספר ובירושלים.

מאז ועד היום אני משמש "נהג בית". אני לוקח אנשים לסידורים שונים 

בעבודה  מדובר  לא  אמנם  חבילות.  להעברת  דוור  גם  ומשמש  ברחובות 

בכוחנות  לנהוג  משתדלים  בישראל  הנהגים  כידוע,  אולם  מאתגרת, 

אגרסיבית, כך שלא חסרים לי אתגרים על הכביש... ולהיות מאחורי ההגה 

אהבתי תמיד, כך שאני בהחלט נהנה מעבודתי.

עזרת הורים

עשוי  הורים"  "עזרת  המושב:  של  שהרעיון  עבורי  טבעי  אך  זה  היה 

הוריי האמתיים הלכו ממני  לא טעיתי. אמנם  כן,  להורים שלי.  להתאים 

לפני שנים רבות דרך ארובות הקרמטוריום באושוויץ, אבל ההורים של 

ואני  השניים  להוריי  הפכו  הם  השנים  ועם  נוסף  כילד  אותי  קיבלו  ציפי 

לאחד מבניהם. חלום היה בלבם לעבור לגור במקום קטן ודתי. לשמוע את 

זמרת הציפורים בבוקר, לעבד חלקת אדמה קטנה כדי ליהנות ממרבדי 

פרחים ולנהל שגרת יום מבורכת סביב מעגל השבתות והחגים. אני חושב 

שהם עברו לגור לידינו בשנת 1966. אבא היה כבר חולה ואימא טיפלה בו 

במסירות. הם קיבלו דירת חדר עם מטבח ושירותים ויותר מזה לא ביקשו. 

אבא הלך לבית הכנסת להתפלל וללמוד עם חברותא ואימא ארגנה את 

ביום,  יום, כמה פעמים  כל  כמובן שהתראינו  בגינה.  ועבדה  ביתה הקטן 

ובאו  ההורים  את  כיבדו  שכולם  לציין  חייב  אני  ובנחת.  בשלווה  וחיינו 

לבקרם והקשיבו לסיפוריהם. אני חושב שהיו אלו השנים היפות בחייהם. 

ראויה לציון הזוגיות שלהם שהייתה מכבדת ותומכת. בלי תנאים. קבלה 

ונתינה מושלמת. 
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כשאבא קאפל-יעקב נפטר הוא נקבר ביסודות. אשתו רחל, עברה לגור 

וזכתה להשתתף בעוד הרבה שמחות ומפגשים משפחתיים בטרם  אתנו 

הצטרפה אליו. אני זוכר איך הידרדר מצבה של אימא לקראת סוף חייה. 

היה לי קשה לראות את סבלה של האישה הטובה הזו שקיבלה אותי כך 

אותה  ביקרנו  שבגדרה  ב-'הרצפלד'  שכבה  שהיא  בתקופה  למשפחתה. 

בינינו  בשיחות  אולם  במסירות,  אחרת  בת  לצדה  ישבה  יום  בכל  הרבה. 

הילדים עלה חשש שהטיפול בה יהפוך קשה מדי עבורנו. מתוך כך עלתה 

הצעה לא להחזיר את אימא לביתנו. ידעתי כי איני מסוגל לזאת. "מיכאל," 

שאלתי את עצמי, "אילו ההורים שלך היו חיים היית מכניס אותם לאיזה 

מוסד וישן טוב בלילה?" התשובה הייתה ברורה וחד- משמעית. "לעולם 

לא!" רחל הייתה עבורי אם טובה מגיל 18. לא יכולתי לחשוב שתלך מאתנו 

למקום זר ומנוכר. 

לאימא!"  נוסעים עכשיו  "בואי.  הודעתי,  "ציפי,"  יום שישי אחד.  זה  היה 

ציפי הביטה בי מבולבלת. "עכשיו? ככה, באמצע הבישולים לשבת?" כן. 

הנהנתי בראשי. "אני חייב לנסוע אליה." דאגתי לשלומה. ישבנו מולה ולבי 

כאב. כשחזרנו הביתה בכיתי כל הדרך. בכיתי ואמרתי: "איך אימא נראית, 

איך אימא נראית...". למען האמת, שנים לא זכרתי את התמונה העצובה 

הזו, אבל ציפי הזכירה לי אותה עכשיו, כשהעלנו את הנושא. היא זוכרת 

כי פחדה לנסוע אתי. נסעתי "על עיוור" ולא היה ברור לה שנצליח להגיע 

שבעלה  מאז  שנים,  וחמש  עשרים  אומר?  מה  ושלמים.  בריאים  הביתה 

נפטר, רחל חייתה אתנו וכל יום היה יום טוב. תמיד אזכור אותה – אישה 

טובה, ענווה וצנועה. תמיד אזכור את החסד הזה שהיא ובעלה יעקב עשו 

עמי כשפרשו ידיים לקראתי וברכו על הצטרפותי למשפחת קלר. 

דברי סיום

לפני הכל - תודות...

אני מודה לבורא עולם על כל מה שעשה עמדי. על הדברים הטובים וגם 

על הקשים – שמהם צמחתי וגדלתי והפכתי למי שאני כיום. 

שני אנשים יקרים ברצוני להזכיר ברשימת התודות. שניהם אינם עוד עמנו 

ואני יכול רק להצר על כך שלא הספקתי להודות להם בחייהם.

ז"ל שקיבל אותנו בחום, שעזר  – הרב קליין  אחד מהם הוא רב המושב 

לנו בנעימות ובפשטות והדריך אותנו באצילות ובשקט בדברים שנזקקנו 

להדרכה. שנינו היינו צעירים וחסרי ניסיון ואני נתלשתי מביתי ולא ידעתי 

הרבנית  עם  וביחד  רוחנית  מבחינה  למושב  דאג  ז"ל  קליין  הרב  הרבה... 

הצליח ליצור אווירה נעימה. 

רק שנינו מכל המשפחה.  בי כשנשארנו  ז"ל, שתמך  צבי  הוא אחי  השני 

צבי שכנע אותי להגיע ליסודות ויש לו זכות גדולה בכך שהגענו למושב 

היינו  אם  מתפתחים  היינו  כיוון  לאיזה  יודע  איני  פה.  לגור  ונשארנו 

מתגוררים במקום אחר.

מודה אני אף לאלי אסקוזידו יבלח"ט – ראש המועצה שאותו אני מכיר מזה 

ו"בילינו" בדיונים שהתפתחו  שנים רבות. בעבר נפגשנו בעיקר במועצה 

לפעמים לוויכוחים עקרוניים, תמיד באווירה ידידותית ומכבדת. פרויקט 

התיעוד שראש המועצה החליט עליו מצא אותי מוכן נפשית להכתיב את 

קורות חיי. קשה לי להאמין שהייתי מסוגל לספר את סיפורי בדרך אחרת, 

ואני מודה על ההזדמנות להנחיל את סיפוריי לדורות הבאים.
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לילדיי ולכל צאצאיי – אני מודה לכם על הסבלנות והזמן שהקדשתם כדי 

לקרוא את סיפור חיי. אני מביט מדי יום בתמונה הגדולה התלויה בסלון 

ואני רואה אתכם ועיניי מתמלאות דמעות: דמעות תודה על כך שניצלתי 

והקמתי משפחה יפה )בינתיים מעל מאה נכדים ונינים –  כן ירבו(; דמעות 

אושר על כך שכולכם הולכים בדרך התורה והמצוות ועל התעניינותכם 

נקמה  בגרמנים.  הצנועה  נקמתי  על  שמחה  ודמעות  ובחיינו  בנו  הכנה 

שכולה אור וצהלות ילדים; כולה חיים אמתיים. אני מקווה שהקב"ה ייתן 

ושנזכה לשמחות  ליהנות מהפירות המתוקים שלנו  לנו עוד שנים רבות 

רבות במשפחה, מתוך בריאות ושלווה.

כשהגעתי ארצה אחרי המלחמה התאכזבתי קשות. לא כך תיארתי לעצמי 

את הארץ ואת יושביה. חשבתי שכולם ממלאים את בתי הכנסת ושקול 

התורה נשמע בעת זריעת האדמה. המציאות טפחה על פניי והכאיבה לי. 

שלמדתי  מה  כל  את  אתי  ומביא  כאן  נשאר  אני  הכל  שלמרות  החלטתי 

מאלו  אני   – להפך  ומפגינים.  שמתווכחים  מאלו  הייתי  לא  הוריי.  בבית 

שמשתדלים להראות פנים שמחות לכל אדם. ועכשיו אני מביט לצדדים. 

רואה את יסודות ואת היישובים הסמוכים אליה. את מספרם של הישיבות 

גם  הבית,  וחוגי  התורה  שיעורי  את  בארץ.  מקום  בכל  הכנסת  בתי  ושל 

בקרב צאצאיהם של אלו שהפנו עורף לדרך אבותיהם, ואני נאנח אנחת 

רווחה. יש עוד מה לתקן, אולם ב"ה המצב טוב בהרבה ממה שהיה פה 

לפני שבעים שנה.

ה'  כבוד  להרבות  יכולים  אתם  הבא.  הדור   – שלכם  בידיים  הכדור  עתה 

ולהפיץ בנעימות את אור התורה או חלילה... 

הניסיונות  עם  ומקווה שתשכילו להתמודד  טובים  חיים  לכם  אני מאחל 

  – ניסיונות  כדרך  אולם  עברנו,  שאנחנו  מהניסיונות  שונים  שהם  שלכם 

אינם קלים.

מי ייתן וה' יהיה בעזרכם.

אוהב אתכם, ילדיי!

מיכאל רובין- שנת תשע"ב

סוף דבר

אני עדיין זוכרת את הפעם הראשונה שנכנסתי לביתם של ה"רובינים". זוג 

אנשים חביבים ומאירי פנים שפתחו לי את הדלת אל ביתם ואל חייהם. 

נער  רק  "הייתי  התיעוד.  פרויקט  ברשימת  הוא  מדוע  הבין  לא  מיכאל 

באושוויץ. אני בקושי זוכר משהו." הוא הסביר, אבל העיניים שלו הסגירו 

אתה  זוכר.  אתה  כמה  לבדוק  שלי,  העבודה  "זו  וממשי.  חי  וזיכרון  עצב 

והוא  בחיוך  להרגיע  ניסיתי  תדאג."  אל  לענות.  ותנסה  לשאלות  תקשיב 

הסכים. "אז מה? נפגשים ביום רביעי הבא?" שאלתי. "כן. זה מצוין." הוא 

ענה וציפי הנהנה בראשה בהסכמה. מאז עברו חודשים אחדים. נפגשנו 

בדרך כלל אחת לשבוע והסיפורים קלחו בשטף. גיליתי להפתעתי כי אני 

מקשיבה ובעיקר צוחקת, כי מיכאל רובין קיבל את מתנת ההומור ואפילו 

בסיפורים הקשים ביותר שסיפר, שיבץ בדיחה. "שחורה" בדרך כלל, אך 

מצחיקה. נהניתי לשבת בביתם של ה"רובינים". לראות את הזוגיות היפה 

להרגיש  הרב,  הכאב  למרות  השמחה  את  לחוש  שניהם,  של  והמכבדת 
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נשמות יהודיות במיטבן. אני מודה להם על שפתחו בפניי את ביתם ואת 

לבם ואני מקווה שאקח אתי את ניסיונם הרב ואת התנהגותם הנעימה אל 

חיי הפרטיים.

תודות נוספות – ראשית כל מודה אני לבורא עולם על מתנת הכתיבה ועל 

הזכות לפגוש באנשים מיוחדים בדרכי.

אני מודה למועצה בראשות אלי אסקוזידו, יסכה אברג'ל – מנהלת אגף 

הרווחה וחיה הרשקוביץ – מנהלת פרויקט הכתיבה, בין שאר הפרויקטים 

חשוב  השואה  ניצולי  של  חייהם  את  שמתעד  הזה  הפרויקט  האחרים. 

לניצולים ולבני המשפחות, אך לא רק להם. הוא חשוב לכל מי שנולד לעם 

היהודי. 

אני מודה לבני משפחתי שסופגים את הסיפורים וחיים אתי את חייהם של 

המרואיינים, לטוב ולרע – בסבלנות ובהבנת חשיבות הפרויקט.

גרוסברג על  וליעל  ליבוביץ על עזרתה המבורכת בהגהה  תודה לאיילה 

עיצוב הספר ברגישות ובשלווה.

הנוגע  בכל  עיניי  את  שהאירה  ציפי,  של  אחותה  מיינרט,  לשּורי  תודה 

להיסטוריית משפחתה ברומניה.

מי ייתן ונזכה כולנו לשמש שליחים טובים בעולמנו והלוואי ונזכה לאור 

הגאולה במהרה בימינו.

ורדית.

אמא של מיכאל בצעירותה - תמונתה 

היחידה שנשארה. נרצחה באושוויץ

אסתר שומודי - אחות של אמא, ובעלה דויד. נרצחו באושוויץ

סבא וסבתא מצד אמא- 

אברהם ושיינדל פריד
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חיה שורה, אחותו של מיכאל, השמאלית. נרצחה באושוויץ

סמינר ארץ ישראל בגרמניה 

מצבה בעיירה לזכר הקדושים מיכאל וצבי, גרמניה

שנרצחו בשואה

פנחס, אחיו הגדול 

של מיכאל.

נרצח באושוויץ 
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משפחת לב, רומניה. בית הכנסת בביסרמיין. בחצר היה בית הספר

רחל עומדת באמצע וציפי, כילדה יושבת מתחתיה בתמונה

יעקב ורחל קלר - הוריה של ציפיצידו האחד של הבית הגדול-  בית משפחת רובין, הונגריה
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הישיבה ברחובות. מיכאל עומד הראשון משמאל, מעל שורת היושבים

ההזמנה לחתונה

ציפי- ביום החתונהמיכאל - שניה לפני החופה... הטרקטור הראשון של מיכאל, ניר עציון
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ציפי על מגדל המים בבארות יצחק- 

שימש גם כמגדל שמירה

מיכאל בצבא

רבני הישיבה - 

מימין: הרב בר שאול,

הרב שך והרב גרז

הרב חיים שאול מגיע למאפיית המצות, יד בנימין. מיכאל מימינו

ארבעת הילדים- משפחת רובין- אברהם אבא עומד למעלה ומתחתיו 

מימין- מרדכי, מוישי ונעמי
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ושוב הזמנה... 

50 שנים אחרי 

ההזמנה הראשונה 

טיול לחרמון המושלג, מיכאל וציפי

הנכד הראשון לבית משפחת רובין- יעקב קופל

עם הילדים בטיול שורשים בהונגריה
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