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ָרָמה.  ַמע בָּ "ִזְכרּו ָנא ְוקוְֹננּו כֹל ִישְָׂרֵאל. קוְֹלֶכם ִישָּׁ

ְלָחָמה.  יֵמי ַזַעם ַהמִּ נּו. בִּ ִמיָדה ֶגְרַמְנָיה ֶאת ַעמֵּ י ִהשְׁ כִּ

ָרָעב ּוַבָצָמא.  ִמיתוֹת ְמּשּונוֹת, ַאְכָזִריוֹת. בָּ בְּ

ָחָמה." נֶּ כֹל ַהּדוֹרֹות, ֳעֵדי ִתְזּכּו ִלְראוֹת בַּ חּו בְּ כְּ שְׁ ַאל תִּ
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פרולוג

מספיקה  שאני  לפני  הכרית.  על  ראש  ומניחה  למיטה  נכנסת  אני  לילה. 

לחשוב על היום שעבר עליי, להתכונן לשינה – הם מגיעים בשקט. כולם. 

אבא ואימא, אחיותיי, אחי, סבא וסבתא. מגיעים ומתייצבים סביב מיטתי 

ואני מנופפת בידי כדי להדוף אותם בעדינות מעל פניי, אבל איני מצליחה. 

הם עומדים ומתבוננים בי, וילדותי חולפת לפניי מהירה ויפה עד כאב. הנה 

אני – קופצת בחבל או משחקת בקלאס וסבתא חולבת את הפרה ואימא 

צפוף  לי  ונעשה  יותר  הקשה  החלק  מגיע  כך  אחר  לתפירה...  בד  גוזרת 

שבאים  האכזריים  ה"נילוש"  ההונגרים,  החיילים  אלו  האוויר.  לי  ונגמר 

בזיכרוני  מהדהדים  שמגפיהם  המצוחצחים  הגרמניים  והקצינים  לביקור 

לוֹקוֹבָה שלי שצווחת על כולן, וגופות, ערמות של גופות מציפות  וֶנִלי, הבְּ

את זיכרוני, ואני נופלת לתוך בור שחור וכואב ואין מה שיעצור אותי. כן, 

זה קורה לי כל לילה. כל לילה מחדש.

אותם  ולקבור  כולם,  את  האלה,  הזיכרונות  את  לקחת  יכולתי  רק  אילו 

ואני  לישון  לי  נותנים  לא  הם  זאת בשמחה.  עושה  הייתי  באדמה,  עמוק 

מתהפכת מצד לצד וחיה שוב את כל הצער והשמחה שבילדותי ובנערותי 

ונפשי אינה יודעת מנוח. 

אילו יכולתי...

בתוכי  חי  והכול  הזיכרון  את  הקהו  לא  השנים  בכך.  מצליחה  איני  אבל 

ועומד אל מול עיניי כך שלפעמים איני יודעת מהי המציאות ומהו הדמיון. 

שאני  והבכי  חם?  או  קר  האם  לברגן-בלזן?  בדרך  או  ביסודות  אני  האם 

לזכר אמי היקרה בת שבע, סבתי הצדקת רחל-לאה 

  אחיותיי הקטנות ֶעְלָקא-ּבייָלא וַאְלֶטע-זיְסל 

ולזכרם של דוִֹדי בן ציון, דודתי איטה

ר-ֶמעְנְדל וחיה-ֶנעֶסע  וילדיהם ְפרייֶדע, ַאְלתֶּ

אשר מסרו נפשם על קידוש ה'  

ה' יקום דמם!
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אחותי  זו  שמא  או  השכנים  ילדת  של  בכייה  זה  האם  מבחוץ,  שומעת 

הקטנה והמתוקה? 

והנה, שוב אצעד אל מיטתי, לאט לאט, ואדע שתכף יגיעו כולם וכל שנותר 

לי – להביט בהם ולהתנחם בזיכרונות הטובים שלי מהבית, לחבקם בשתי 

ידיי, להודות לקב"ה על מעט השנים שהיו שלוות ונעימות בטרם התהפך 

הגלגל ולהודות לו גם על התקומה מחדש. 

פרק א' – ילדות שלווה

נולדתי ב"זאת חנוכה" ב-ב' בטבת תרפ"ט )15.12.1928( בבית, בכפר קטן 

ֶווע )וישו תחתית( שבפלך מארמורש, טרנסילבניה.  ונאה בשם איְנֶטער-וישְׁ

הכפר שלי שוכן בעמק נאה בחבל ארץ הררי וירוק, השופע מים ויערות, 

אשר תושביו הכפריים מתפרנסים בעיקר מחקלאות. חבל ארץ זה שוכן 

בין רומניה להונגריה, ושתי המדינות טענו לבעלות עליו. 

הוריי קראו לי מינגא על שם אחות סבתי, ויודעי דבר טענו שאני דומה 

לה מאוד. בילדותי חליתי מאוד והוסיפו לי את השם חיה ונקראתי חיה-

מינגא. הייתי ילדתם השביעית של הוריי, אחת מעשרה ילדים, אולם חלק 

אני  ונותרנו שישה. את פטירתו של אחי הצעיר  בינקותם  נפטרו  מאחיי 

זוכרת היטב היות והוא נפטר כמה ימים לאחר טקס הברית. איני זוכרת 

עצב בלתי נתפס במותו, אלא השלמה וקבלת הדין. כששאלתי את הוריי 

ממה נפטר, השיבו לי בפשטות: "דיפטריה". 

לא היו רופאים אצלנו בכפר ובדרך כלל קיבלו החולים "תרופות סבתא" 

רחל-לאה  סבתי  גבוהה.  הייתה  התינוקות  ותמותת  הואילו,  תמיד  שלא 

כן  כמו  אנשים.  לרפא  כדי  בעלוקות  והשתמשה  שונות  תרופות  רקחה 

הייתה המוָֹשה1 המקומית, וכולם נהנו משירותיה, יהודים ולהבדיל – גויים.

1  מיילדת, בשפה הרומנית

בית משפחת פולק באינטער-וישווע  

)התמונה צולמה בידי בני משפחה בשנות ה-90(



1213 פרק א' – ילדות שלווהעדות חיה

היה לי אח אחד וארבע אחיות. אחי, הבכור בבית – יהודה )ִייְדל(, אחיותיי 

ארצה  עלייתה  )עם  עְרל  ופֶּ )שּׂוֶרע-רבקה(  שרה-רבקה  ממני:  הגדולות 

כונתה פנינה( ושתי אחיות קטנות ומתוקות – ֶעְלָקא-ּבייָלא וַאְלֶטע-זיְסל 

)שהלכו עם אימא אל מותן בגיל ארבע וחמש(. התגוררנו, ביחד עם סבא 

גדלו  פרי, חלקם  עצי  לנו  היו  גדולה.  בבית עץ קטן מוקף חצר  וסבתא, 

בשטח שלנו וחציים אצל השכנים. רבים מענפי העצים היו בשטחנו וקטפנו 

מהם כאוות נפשנו, באישור, כמובן. נוסף על כך, היו לנו ערוגות מסודרות 

שאימא טיפחה באהבה. מגוון גדול של ירקות שורש טעימים, שיחי ירקות 

ואפילו פרג גדלו שם. עזרנו לאימא לעשב בין הערוגות ושמחנו לקטוף 

ירק טרי לארוחות. כל העת הסתובבו בחצר ברווזים, אווזים ותרנגולות. 

התרנגולות נתנו לנו ביצים בשפע. הייתה לנו גם פרה חולבת. היא נתנה 

לנו חלב לתצרוכת ביתית. 

הוריי

עְרל פולק, נולד בפולין בשנת 1897. הוא מיעט לספר על ילדותו  אבי, בֶּ

ואני יודעת כי התייתם מאמו בגיל צעיר מאוד ועבר לגור ברומניה אצל 

דודה זיסְל, אחות אמו. היא גידלה אותו. משבגר דאג לעצמו, היה עצמאי 

וחי בלי משפחה עד שנישא לאמי. 

אבא היה "מלמד" מסור ואוהב ב"חיידר" המקומי שפתח. הגינותו וכישוריו 

גרמו לכך שרבים הידפקו על דלתות החיידר ורצו שבניהם ילמדו אצלו, 

אך אבא מעולם לא חרג ממספר התלמידים שהחליט עליו מראש, מתוך 

רצון ֵכן להיות קשוב ומסור לכל תלמידיו. חיידר נוסף היה בכפר, החיידר 

של סבי ר' ֶלייּבּוש ַגאְנץ )חמיו של אבא( ומכיוון שסבי היה אדם לא צעיר 

החליטו יום אחד ה"בעלי-בתים" בכפר להעביר את ילדיהם לחיידר של אבי. 

סבתא חששה לפרנסתו של סבא ומיהרה לשוחח על ההחלטה הפתאומית 

שלו  החיידר  את  להעביר  החליט  ומפתיע,  אצילי  בצעד  והוא,  אבא  עם 

ֶווע )וישו האמצעית(, ובכך גרם לילדים להישאר  לכפר השכן, למיְטל-וישְׁ

בחיידר המקומי, של סבא. 

בשנים האחרונות לחייו פתח אבא חיידר בעיר סאטמער )סאטו מארה(. 

היו  והכינם היטב ללימודים בישיבה. הנסיעות  בוגרים  נערים  לימד  הוא 

רב,  זמן  ונמשכו  קשות 

הביתה  אבא  חזר  לכן 

כשהייתי  לחגים.  רק 

לבואו  ציפיתי  קטנה 

שנהג  בגלל  בעיקר 

אחד  לכל  להביא 

יפה,  מתנה  מאתנו 

הבנתי  משבגרתי  רק 

אבא  המתנה...  שהוא 

היה יהודי חסיד, למדן 

מרשים.  זקן  לו  והיה 

הוא היטיב לנגן בכינור 

ובכל  מנגינות,  והלחין 

אבא של חיה – הרב בערל פולקפעם שהחל לנגן ולשיר 
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דודי  גם  כינורו.  לצלילי  והאזינו  ביתנו  לחלונות  מתחת  אנשים  התאספו 

ניגן היטב, ואחי החל לנגן אף הוא. לפעמים היו מפליאים שלושתם בנגינה 

והבית כולו התמלא בנעימות שנגעו בנשמותינו. בכל פעם שהגיע מישהו 

תמיד  זאת  והוא עשה  בפניו  ינגן  הכפר שאבי  אנשי  ביקשו  לכפר  חשוב 

בשמחה.

בשנת 1939, כשהייתי כמעט בת אחת עשרה, חלה אבי. אף אחד לא שיתף 

אותנו בדבר מחלתו וכשהגיע הביתה לאחד החגים כיסה כתם גדול את 

ואנו, שלא הכרנו מחלות קשות,  לנו ההורים,  "זו שושנה," הסבירו  פניו. 

הסתבכו  העניינים  לשגרה.  ונחזור  במהרה  תעלם  שה"שושנה"  קיווינו 

שּׂוֶרע-רבקה  בקלויזנבורג.  היהודי  החולים  לבית  אבא  עם  נסעה  ואימא 

מילאה את מקומה של אימא עד לחזרתם, לאחר כחצי שנה. 

הכפר  בן  גנּוט,  השוחט  אצל  בקלויזנבורג  העת  באותה  התגוררה  אימא 

שלנו. משפחתו פתחה בפניה את הבית ונהגה בה הכנסת אורחים מושלמת 

יום. בשבתות  כל  בעלה  מיטת  ליד  לשהות  הצליחה  וכך  )בלי תשלום!(, 

ליווה אותה השוחט לבית החולים ברגל כדי שלא תצעד לבדה. 

לאחר זמן, כשמצבו של אבא הוטב, חזרו הורינו הביתה והשמחה הראשונה 

עם חזרתם התחלפה מיד בחרדה נוראית שכן אבא חזר הביתה בלי זקנו 

המפואר. בהיתי בו בפחד. אבא בלי זקן? הייתכן? )היום, שאני מבינה קצת 

בשל  זקנו  את  ואיבד  )הידועה(  ב"מחלה"  חלה  שאבא  מניחה  אני  יותר, 

טיפולים שעבר(. הכתם על פניו בלט עוד יותר, אבל לא אמרתי לו דבר 

ובתוך תוכי קיוויתי שהוא הבריא. לצערי, התבדו התקוות. בבוקרו של חג 

ושומעות  סבא  סביב  יושבות  אנו  ובעוד  אבא  מצבו של  הדרדר  הפורים 

מגילה, מיהרה אימא להזמין כרכרה. 

אצה  היא  בכך.  הבחינה  לא  ואימא  הבוקר  כל  הפוגה  בלי  ירד  כבד  שלג 

גדול  כסף  סכום  תמורת  בידיו  עגיליה  ומסרה  הקהל  ראש  של  לביתו 

חמות  שמיכות  בידיה  וערמה  הביתה  מיהרה  אחר  לנסיעה,  לה  שהלווה 

לדרך. היא נחפזה לצאת עם אבא לרכבת, ואנו לא נפרדנו ממנו כראוי. 

לא ידענו שזו הפעם האחרונה שאנו רואים אותו. ככל הנראה הגיע לבית 

החולים במצב קשה ונפטר בשבת כ' באדר תרצ"ט )11.3.1939(. השוחט 

מיהר לטלפן לבן ציון פריד, היהודי היחיד בכפר שהיה ברשותו קו טלפון, 

והלה הודיע לכולם. אימא המסכנה! היא הייתה היחידה מכל המשפחה 

שנכחה בלוויה של אבא. הלוויה נערכה בקלויזנבורג ביום ראשון, ואחר 

כך היה על אימא לנסוע את כל הדרך לביתנו – לבדה. יידל היה זה שנאלץ 

לבשר לנו את הבשורה הרעה, וכשאימא חזרה חיכו לה כל יהודי הכפר 

וגעו בבכי. אבא היה צעיר בפטירתו ואהוב על כולם וכל הכפר השתתף 

באבלנו. 

אימא, יידל ושּׂוֶרע-רבקה ישבו שבעה והבית התמלא אנשים שיצאו ובאו 

שאבא  לעכל  אנו  שהצלחנו  עד  עבר  רב  זמן  ניחומים.  דברי  לומר  וניסו 

איננו, בפרט אחותי שּׂוֶרע שהייתה קשורה אליו במיוחד. מבחינתה השבר 

היה גדול מדי ובמשך שנה תמימה של שנת האבל לא יצאה מהבית. 

שאת  בזה  לאבא  עוזרת  לא  "את  עליה.  וצעק  אחי  אליה  ניגש  אחד  יום 

מסתגרת בבית! את חייבת להתחיל לצאת וזהו!" מה שלא עשו תחנוניה 
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החלה  אט  ואט  יידל,  של  גערותיו  עשו  עמה  שלנו  והשיחות  אימא  של 

שּׂוֶרע לבקוע את הֶסֶגר שהטילה על עצמה בצערה.

התמימה  באמונתה  אולם   ,)40( צעיר  בגיל  אלמנה  הייתה  אימא  אמנם 

הבינה את המוטל עליה ולא נשברה מהאסון. כשהגיע ליל הסדר אמרה 

בחיוך: "סוף סוף אני זוכה לכך שאבא שלי אתנו בבית ולא נוסע לוויזניץ!" 

)בהיותו חסיד וויז'ניץ הקשור לרבו ה"אהבת ישראל", לא ויתר סבא קודם 

לכן על אף הזדמנות להסב בליל הסדר אצל רבו(. 

אבא  של  פטירתו  לאחר  טוב.  משהו  חיפשה  דבר  בכל  אמי,  הייתה  כך 

החליטה אימא לישון לידינו. אני ופנינה ישנו ביחד באותה המיטה ואימא 

הצטרפה אלינו, וכשהרגשתי שאני נוגעת ברגלה באמצע הלילה לא הייתה 

מאושרת ממני. זכיתי...

לאחר פטירתו של אבא, התקשרו בעלי בתים מסאטמער וביקשו בעדינות 

לדעת איך אלמנת ה"מלמד" מסתדרת. הם העריכו את אבא ורצו לעזור 

בכי רע החליטו  כי מצבנו הכספי  לאימא בדרך שלא תביישה. כשהבינו 

ֶרֶצן )שבהונגריה( אלינו כדי שאימא תוכל  לשלוח שקי עופות קפואים מֶדבְּ

להתפרנס ממכירתם. אימא נהגה ללכת מרחק שני ק"מ לתחנת הרכבת 

רבים  קונים  הגיעו  לתקופת-מה  הבית.  עד  גבה  על  השק  את  ולהעמיס 

זמן הידלדלה תנועת  ואימא שמחה בכסף שהרוויחה, אך לאחר  לביתנו 

הקונים ואימא החליטה שעליה לחפש מקור פרנסה אחר.

בדיוק אז פנה אליה סוחר ממיטל-וישווע בהצעה לפתוח יחד אתו עסק 

ובמכירה  בשיווק  וטיפל  בעסק  רב  כסף  השקיע  הוא  ציציות.  למכירת 

ואימא טיפלה בייצור עצמו. תחילה קנתה אימא צמר גולמי והשרתה אותו 

במסרק  הצמר  את  סירקה  כך  אחר  שיתנקה.  כדי  ימים  לכמה  סבון  במי 

והארוכים  היפים  החוטים  את  אימא  בחרה  הסירוק  ובתום  מיוחד  ברזל 

וייבוש  ויישורם עבר הצמר תהליך אידוי  לטוויה. לאחר טוויית החוטים 

ובסיומו התגייסנו כולנו לעזור לאימא במלאכה. 

למדנו היטב את הלכות הכנת הציצית. ידענו כמה חוטים יש לחבר יחדיו 

של  לקשר  טלית  של  קשר  בין  בקלות  והבחנו  לקשור  יש  קשרים  וכמה 

ציצית... שמען של הציציות שלנו יצא למרחוק ואימא נאלצה להגביר את 

קצב הייצור, וִאתה שינסנו כולנו מותניים לעזור במלאכה. משאריות הצמר 

הידיים,  זריזת  פנינה  הכינה 

ואפילו  גרביים  סוודרים, 

הרווחנו  וכך  קיר,  שטיחי 

ממכירת   – כפול  רווח 

החמים  מהבגדים  הציציות, 

שסרגה פנינה ולבסוף זכינו 

שקישטו  נאות  ליצירות  גם 

את הבית. 

***

אימא הייתה אישה מיוחדת 

אותה  כינו  כולם  מאוד. 

שבי(  )דודה  ֶנעִני  ֶשייֶבע 

אצלנו  היו  קבע  אימא של חיה - בת שבע פולק ודרך 
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במטבח ולא היינו צריכים לכתת רגליים לבית אחר, נהנינו לא רק מטעמם 

של המאפים, אלא גם מריחם שהתפשט בחלל הבית בבוקר יום שישי. מי 

שהייתה שותפה להנאתנו הייתה גולדה, אישה בודדה וחירשת. היא הגיעה 

בכל יום שישי בדיוק בשמונה בבוקר כדי לקבל כמה פיתות טריות. 

על  תירס  קלחי  להניח  אימא  נהגה  הבשילו,  כשהתירסים  הקיץ,  בימות 

שארית הפחמים ולאפות אותם כך. הריח והטעם שלהם נותרו עד עתה 

בפי... וכשגדלנו מעט עברה מלאכת הלישה המפרכת לאחיותיי הגדולות. 

הן העירו את אימא באמצע ליל שישי כדי שתפריש חלה, ואחר כך המשיכו 

באפייה. 

היטב  לי  זכור  מהם  אחד  של  וטעמו  לחגים  אימא  הכינה  שונים  מאפים 

כרוב  בעלי  עטפה  שאימא  מאפה  זה  היה  מזיכרוני.  פרח  ששמו  למרות 

ייחרך  לא  שהבצק  שמרו  העלים  לתנור.  בזהירות  אותו  הכניסה  בטרם 

והטעם היה מענג במיוחד. מאפים חלביים הכינה אימא אחרי שסיימה עם 

כל מאפי הפרֶווה שנועדו לסעודות שונות, וכך פתרה את בעיית האפייה 

של חלבי ופרווה באותו תנור.

בכל פעם שסבתא הביטה בידיה של אימא שעה שלשו בזריזות את הבצק, 

הייתה נאנחת בסיפוק וחוזרת שוב ושוב על הסיפור שכולנו הכרנו היטב. 

"כשאימא שלכם הייתה נערה צעירה, רק בת שש עשרה, הגיעו לאזורנו 

מכינה  קום,  משכימה  הייתה  שלכם  אימא  חצץ.  כביש  להכין  פועלים 

בזריזות בצק גדול ואופה לחמים. הפועלים הריחו את ריח הלחם ונכנסו 

סבתא  סיפרה  כך  בזכותה."  פרנסה  לנו  הייתה  וכך  אותו,  לקנות  לביתנו 

בנות צעירות שבאו לאימא להסיח את אשר על לבן. לפעמים הקשבתי 

לתלונותיהן בשקט. היו אלה בעיקר בנות יתומות שסבלו מנחת זרוען של 

בעבודות  עוסקת  שהיא  כדי  תוך  והיא,  לאימא,  בכו  הן  חורגות.  אמהות 

בעיניים  ויצאו  לב  שבורות  נכנסו  תמיד  וחייכה.  עודדה  ניחמה,  שונות, 

נוצצות ובגו זקוף, ואני חשתי גאווה שאני בתה. 

זריזות ידיה של אמי נודעה באזור כולו והכפריות הנוצריות הגיעו אלינו 

בתחרה  עשירות  לבנות  בחולצות  ללכת  נהגו  הן  בגדים.  לתפור  כדי 

ובחצאיות צמר בדוגמת פסים צבעוניים – בגדים צנועים. אימא מדדה את 

הכפריות במהירות ומיד התיישבה וגזרה בקלילות את הבד כאילו מדובר 

בנייר משחק, וכבר השחילו אצבעותיה את החוט במכונת התפירה "זינגר" 

שהייתה לה, וחולצה נוספת יצאה לדרכה. 

מעניין כי אימא מעולם לא למדה תפירה, אלא נתברכה בכישרון לתפור. 

וכך  שלהן,  מהמשק  האדמה  בפרי  או  בכסף  לאימא  לשלם  נהגו  הנשים 

יצאנו נשכרים בממון והעשרנו את המטבח בתפוחי אדמה ובפֵרות. לא רק 

נשות הגויים הגיעו אלינו. הנשים הצעירות הגיעו לאחר נישואיהן, למטרה 

אחרת. הייתה לה לאימא מכונת תספורת ידנית ואימא סיפרה בהתנדבות 

את הנשים שביקשו זאת ממנה.

שממנו  ענק  בצק  הכינה  חמישי  יום  בכל  אֶלעּבּוְסֶטע.  בָּ נחשבה  אימא 

בכל  שמילאה  שמרים  ועוגות  השבוע  לכל  לחם  גדולות,  חלות  קלעה 

טוב. בשארית הבצק הכינה אימא פיתות דקות שנאפו על שיירי הפחמים 

והטעם שלהן היה טעם "גן עדן"! כיוון שהיה ברשותנו תנור פחמים גדול 



2021 פרק א' – ילדות שלווהעדות חיה

בכל פעם מחדש ואנו חייכנו. ידענו היטב מי אימא שלנו וכמה היא זריזה 

ופקחית. 

בימות הקיץ הכינה אימא בעזרתנו ריבות ממלאי הפֵרות שגדלו על העצים 

בחצר ומפֵרות יער שקטפנו ושהתלכלכנו מהם כהוגן. עיקר הריבות היו 

משזיפים כחולים ובשלים שגלענו בחצר במשך שעות, לאחר שהשזיפים 

היו מאות  גדול שבתוכו  נחושת  והנחנו עליה כד  גולענו הבערנו מדורה 

שזיפים נקיים. במשך שעות בחשנו את התערובת הדביקה בכף עץ גדולה 

עד שהסמיכה, וכשהתקררה הכנסנו אותה לצנצנות נקיות. 

בטקס  כרוב  קלחי  וכבשה  ירקות  החמיצה  עגבניות,  רסק  הכינה  אימא 

מרשים. לצורך כך הגיעו לביתנו כמה נשים שבררו את הכרוב, קצצו אותו 

היטב ודחסו אותו לתוך חבית עץ ענקית, ואנחנו הבטנו באימא שפיקחה 

על הכול בחן – כמה הערצנו אותה. 

לסרב  העזנו  לא  מעולם  וצדיקה.  גדולה  אישה  שלנו  שאימא  האמנו 

לבקשה שלה. מעולם! אפילו כשפנתה אליי בבקשה להשגיח על החלב, 

שלא יגלוש, לא הייתי מסוגלת להתחמק בתירוץ כלשהו. )ואני שנאתי את 

אליי  כשפנתה  פעם  כל  אותי קשות(.  הבחיל  הריח  המורתח,  ריח החלב 

זה... אבל לא התנגדתי  ביקשתי בלבי: רק לא לשמור על החלב, רק לא 

לכך, כי אם אימא מבקשת, מי אני שאסרב לה? 

השכם בבוקר, כשהחושך עדיין משל בעולם ואנו ישנו, הלכה אימא לבית 

השלישי משמאלנו כדי לשאוב מים מהבאר, מלאכה קשה ורצופת תקלות. 

פעם נקרעה השרשרת שבעזרתה שלשלו את הדלי לתוך הבאר ופעם ניתק 

הדלי ממקומו. אימא העדיפה לעשות זאת לבד למרות הקושי שבנשיאת 

שני דליים בו זמנית. כשחזרה הביתה ליוותה אותה מקהלת כלבים נבחנים 

מתוק  תהילים  ניגון  אותה  ליווה  ולהבדיל,  הכפר,  בחוצות  שהתרוצצה 

שהשתפך מבית הכנסת אל הרחוב השקט, ניגונם של קשישים שהזדרזו 

במי  מלאים  המים  דליי  היו  המושלגים  בחורפים  הבורא.  לעבודת  לקום 

קרח ואימא נהגה לחמם על התנור הגדול מים כדי שיהיו לנו מים נעימים 

לנטילת ידיים של שחרית. את שאר המים ששאבה שפכה אימא לחבית 

העץ הגדולה ובהם השתמשנו במשך היום. 

בהמשך, כששּׂוֶרע גדלה, לקחה היא על עצמה את הבאת המים מהבאר. 

שלג  ובימי  הבאר  לתוך  לעתים  נפלו  והם  הכבדים  בדליים  נאבקה  היא 

יותר משחששה לעצמה חששה שתיאלץ  ולמעוד,  נזהרה שלא להחליק 

לגשת שוב אל הבאר ולשאוב מים מחדש... חלק מהמים שימשו לשתייה, 

חלק לרחצה ולהשקיית הגינה בקיץ, וחלק שימשו לניקיון הבית ולכביסה. 

יום הכביסה היה יום לא קל וכל הבית היה "על גלגלים" )מזל שהיה יום 

כזה רק פעם בשבועיים ולא בכל שבוע(. אחרי שהתנור הגדול היה עמוס 

בעצים הבעירה אימא אש והרתיחה את הכבסים בדוד גדול. 

אחר כך הפכה אימא את פלטת השולחן וכולנו עמדנו לשפשף את הכבסים 

בסבון ובמברשת, ולבסוף נשאנו את הכביסה הרטובה והכבדה אל הנהר, 

ביחד עם אחת הצועניות, כדי לשטוף אותה היטב וחזרנו לתלות אותה על 

הגדר שהייתה בינינו ובין השכנים. בחורף תלינו את הכבסים בעליית הגג 

וארובת התנור הוליכה חום נעים למקום וייבשה את הכבסים במהירות. 
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סבא וסבתא

כינויו בקרב היהודים  ז"ל, היה תלמיד חכם אמתי.  גאנץ  לייביש  ר'  סבי, 

ולא  בנשמתו  וויז'ניץ  חסיד  היה  הוא  ספר-תוְֹיֶרה".  "לייביש  היה:  באזור 

ראה שום קושי ללכת ברגל מהלך כחודש כדי להגיע לחגים לרבו הקדוש, 

רבי ישראל ָהאֶגר זצ"ל, בעל "אהבת ישראל". אצלו שהה מימי הסליחות 

עד אחרי חג הסוכות כדי להתעלות ולקבל מטען רוחני לחודשים הבאים, 

וכך עד פסח וחוזר חלילה. בימים שבשגרה לימד סבא בחיידר עד שהזדקן 

ולמד בעצמו מרבית היום, ובשבתות נהג להתפלל לפני העמוד. 

בחורף לא יצאנו לבית הכנסת. על חלונותיו הצטברה שכבת קרח והיה 

קר מדי עבורנו, הילדות, אבל יכולנו לשמוע את סבא מתחזן מהבית, כיוון 

במוצאי  אתנו  הקבוע שבילה  לזמן  ציפינו  כמה  הכנסת.  בית  מול  שגרנו 

שבת. אז, אחרי סעודת מלווה מלכה ואחרי ששרנו שירים שקטים לצלילי 

כינור, היה אוסף אותנו סבא ומספר לנו לאור נרות, ספלי תה חמים בידינו 

– סיפורי צדיקים. בכל פעם שהפליג לסיפורי הבעל שם טוב הקדוש היינו 

מפליגים ביחד אתו לעולמות קסומים של צדיקים ופשוטי עם, עולמות 

של מופתים וניסים ורצינו שהסיפור יימשך ויימשך... פעמים שהיה מספר 

בקולו  פה,  בעל  שסיפר  ופעמים  )באידיש(  חסידים"  "קהל  ספר  מתוך 

הנעים. בסיום הסיפור חילק לנו קוביות סוכר וכולנו חיכינו בקוצר רוח 

למוצאי השבת הבאה...

סבא גדל במשפחה עשירה מאוד שאיבדה את כל הונה במלחמת העולם 

הראשונה. אני יודעת שהיו במשפחה כאלה שהצליחו להציל חלק מהרכוש, 

אבל סבא לא קיבל מאומה ולא הקפיד על אף אחד. הוא היה אדם עניו 

ימי הולדת היה מכבד אותנו במשיכות  שדגל בחיים פשוטים, וכשחגגנו 

והוא  הייתה מתנתו,  זו  בצמות הארוכות שלנו בהתאם למספר שנותינו, 

היה מעניק לנו אותה בהומור כמובן. 

כשנפטר רבו של סבי, הרב ישראל האגר זצ"ל, ישב סבי שבעה. כששאלתי 

את אימא מדוע סבא יושב שבעה, הסבירה לי בקצרה. "הרבי שלו נפטר." 

היה ברור לה שהוא נוהג כיאות, כי רבו של אדם כאביו, וכך גדלנו, לתוך 

החסידות ומנהגיה. סבא נפטר בביתנו, ואיני יודעת אם נפטר מסיבוך של 

מחלה או ממשהו אחר. הוא היה כבן שבעים ונקבר בבית העלמין שהיה 

רחוק מאוד מביתנו ובסביבה של גויים, כך שהיה קשה לנו להגיע לשם.

מיילדת  היא שימשה  והתגוררה אתנו.  סבתא רחל-לאה, נשארה אלמנה 

הכרנו  נכדיה,  אנו,  הביתית.  הרפואה  ענייני  בכל  בקיאה  והייתה  הכפר 

אותה כאשת חיל מיוחדת שלא נחה מעולם. היא ניקתה את הרפת הקטנה, 

חלבה את הפרה ואת העז והאכילה אותן בקביעות. נוסף אליהם האכילה 

גם את האווזים וקטפה עבורם ירק טרי בשפע. 

המגע עם הירק הזיק לעור ידיה והיא הקפידה לחבוש כפפות בעת שקטפה 

ובלתי  עזים  בטעמים  חמוצה  ושמנת  יוגורט  גבינות,  הכינה  היא  אותו. 

ובאהבה. בכל פעם כשהגיע הקיץ  זאת במיומנות רבה  ועשתה  נשכחים 

ציפה לנו טיול נחמד עם סבתא. היו בבעלותה שתי חלקות אדמה שאותן 

ירשה מהוריה. סבתא שכרה גויים שעיבדו את אדמותיה וזרעו בהן תירס, 

אותנו  ולקחה  שלם  ליום  ושתייה  מזון  סבתא  ארזה  הקטיף  זמן  ובהגיע 

בפועלים  והבטנו  שיחקנו  ואנו  הקטיף,  מלאכת  על  פיקחה  שם  לשדות. 

העוסקים במלאכתם. 
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לעת ערב חזרנו הביתה בעגלה עמוסה בקלחי תירס ריחניים. עבודה רבה 

ציפתה לנו בימים הבאים – קילוף העלים ו"חוטי" התירס, ייבוש הקלחים 

בגרעינים  שקים  ומילוי  מהקלחים  הגרעינים  את  להפריד  שנוכל  כדי 

הזהובים. כשסיימנו, העלנו את השקים לעליית הגג כדי שיתייבשו היטב, 

לחם-תירס,  אימא  הכינה  המקומית  הקמח  בטחנת  שנטחנו  ומהגרעינים 

מיני מאפים וממליגה – אחד ממאכלי היסוד ברומניה.

לנוח?  והלאה.  ממנה  המנוחה  הייתה   – עבדה  לא  שסבתא  בשעות  גם 

לנדנד  מולם,  לשבת  נהגה  קטנים,  תינוקות  לנו  כשהיו  כך,  מה?  לשם 

את עריסותיהם בעזרת רגליה ולסרוג אגב כך בחמש מסרגות בו זמנית! 

כשעמדתי מולה והבטתי במסרגות שבידיה הנעות בזריזות חשתי שזהו 

מעשה קוסמות, ואני לא אוכל לחקותה אף פעם. פעמים רבות אצה סבתא 

ברוב  התפללה.  לבין  ובין  לחולה  תרופה  לרקוח  או  כמיילדת  לתפקידה 

צדקותה תפרה לעצמה תכריכים שאותם לבשה לבסוף בדרכה לאושוויץ. 

אגב, הייתה זו סגולה ידועה לאריכות ימים. מכיוון שגרנו באותו הבית, בית 

ראתה  ואם  לחינוכנו,  שותפה  סבתא  הייתה  חלקים,  לשני  מחולק  שהיה 

דבר מה שלא מצא חן בעיניה – העירה לנו. 

***

וסבתא.  סבא  עם  ביחד  גרו  ומשפחתו  ציון,  בן  אימא,  של  היחיד  אחיה 

הבית הגדול היה מחולק כך שסבא-סבתא והדודים שלנו גרו בשני חדרים 

ואנחנו גרנו בשני חדרים אחרים. בין שני האגפים היה פרוזדור קטן ובו 

עמד סולם ששימש כדי להגיע לעליית הגג. 

בן-ציון היה בחור למדן וטוב מראה. הוא נישא ליתומה ענייה בשם איטה 

יד, ַאְלתֶר-ֶמענְְדל וחיה-ֶנעסֶע.  ולזוג היו ארבעה ילדים: ְפַרייֶדע, מְרְדֶכי-דוִּ

אימא  חילקה  שהכינה,  מה  מכל  מרדכי-דויד(.  רק  במלחמה  שרד  )מהם 
לאיטה ולסבתא, וכולנו חיינו יחד בטוב. בשלב מסוים חלה בן-ציון ונעשה 

נכה וסבתא טיפלה בו במסירות, האכילה אותו, ניקתה אותו ודאגה לכל 

מחסורו. אני מניחה שלא קל היה לה בהיותה אימא, לראות את בנה הולך 

ודועך מול עיניה, ובכל זאת עשתה סבתא כמיטב יכולתה בכל שנותיה, 

והמשכנו  מחלתו  בשל  המידה  על  יתר  דאגנו  לא  אנחנו  לטוב.  וקיוותה 

ליהנות עם בני דודינו. לא רק לבנּה עזרה סבתא. כל אדם שהגיע לכפר 

ונזקק לארוחה טובה או לשעת מנוחה, ידע לבוא ולנקוש על דלתנו. אני 

בכל  מקלות  לאסוף  שנהג  אחד  איש  לכפר  כשהגיע  פחדתי  כמה  זוכרת 

מקום. "הערשאלע מיט דע שטעקעלס!" )הרש'לה עם המקלות( הכריזו 

סבתא  למה  למיטה.  מתחת  להתחבא  רצתי  מהר  וחיש  באוזניי  הילדים 

מכניסה אותו הביתה ומציעה לו מיטה, הוא מסוכן! חשבתי לעצמי, אך 

הכנסת  במידת  ונהגה  חששה,  עולם  מבורא  רק  כלל,  חששה  לא  סבתא 

אורחים בכל אדם. 

שבתות וחגים בביתנו

בחוטי  שלנו  הכפר  את  גברים  כמה  הקיפו  שבת  כניסת  לפני  קצר  זמן 

למיטל- עד  נאה  האויר  כשמזג  בשבת  לטייל  יכולנו  בזכותם  העירוב. 

ובזכות  עילית,  לוישו  תחתית  וישו  בין  באמצע,  בדיוק  ששכנה  וישווע 

ליל שבת חבשה  יכולנו לשאת בידינו חפצים. בכל פעם שהגיע  העירוב 
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אימא את פאתה המסורקת היטב ולבשה בגדים חגיגיים. אחר כך נפנתה 

בהדלקת  והחלה  בירושה  אליה  שעברו  הגבוהים  הכסף  פמוטות  לעבר 

הנרות הרבים, כמנהגה. היא חפנה פניה בידיה בתחינה. כמה בכתה בעת 

הכנסת  בבית  התפללו  כשהגברים  כבוד.  ביראת  שתקנו  ואנו  התפילה, 

ישבנו אנו, הבנות, עם אימא לשעה קלה של רוחניות. אימא נטלה לידיה 

את ספר הצאנה-ראנה שלה ולאור עששיות נפט סיפרה לנו באידיש את 

פרשת השבוע. אהבתי לשבת אתה, לשמוע את סיפורי התנ"ך ולהקשיב 

לקולה הנעים. באותם רגעים היא הייתה אימא שלנו ורק שלנו... 

הלכנו,  לא  אנו  הכנסת.  לבית  והלכה  בזריזות  אימא  קמה  בבוקר  בשבת 

אולם שמענו היטב את התפילה וכיבדנו בכוסות תה את הנשים המבוגרות 

שהגיעו אלינו למנוחה קצרה, בטרם הלכו לביתן. אחר כך הגיעו שכנינו 

היהודים כדי לקחת את סירי הטשולנט שהטמינו בתנור הגדול שלנו. הם 

בירכו אותנו ויצאו לדרכם, וריח החמין נישא באוויר. 

באותה תקופה לא היו לוחות שנה מודפסים ואנו לא ידענו את זמני כניסת 

השבת ויציאתה. כשהחל להחשיך בחוץ הצצנו דרך החלונות לכיוון בית 

הכנסת. ברגע שראינו אור נרות ידענו שיצאה השבת והשאבעס-גוי )גוי 

מלכה"  "מלווה  סעודת  הכנסת...  בבית  חדשים  נרות  הדליק  שבת(  של 

בביתנו משכה מאזינים רבים שהגיעו כדי לשמוע את השירה ואת הנגינה 

ואנו  אליו  לבוא  לנו  קרא  סבא  אותנו.  הקיפה  התעלות  ותחושת  בכינור 

הצדיקים.  גדלות  על  החיים  לתיאוריו  קודש  ברגשי  והאזנו  לצדו  ישבנו 

סבא סיפר סיפורי המופתים שעשה הקב"ה על ידם של הצדיקים, סיפורים 

על תפילות שהרקיעו שחקים והושיעו אנשים וסיפורים על יראת שמים 

ויראת שמים  כי מעיינות אלו של אמונה תמימה  לי  ואהבת תורה. ברור 

שסבא השקה אותנו בהם – נתנו לנו את הכוח לעמוד בניסיונות הנוראים 

של שנות המלחמה ולאחריה.

***

בחגים הייתה אווירה מיוחדת שהחלה בתפירת בגדים חדשים לחג ובקניית 

ציוד משלים. לפסח קיבלנו בגדי קיץ ולפני ראש השנה קיבלנו בגדי חורף. 

עת  באותה  אם מצבנו  גם  בגד,  אימא תחדש  כך שגם  על  ויתר  לא  אבא 

לאחר  בחיוך.  לאימא  אומר  היה  שהחיינו,"  לברך  "שתוכלי  דחוק.  היה 

שהצטיידנו בבגדים החדשים הגיע תור הכנת האוכל המיוחד לכל חג. 

הצליחה  בכישרונה  ואימא  חגיגיים,  ימים  באותם  נשכח  ששרר  העוני 

להכין מטעמים מיוחדים שסייעו לנו לזכור את החגים ולצפות להם. אחד 

מהם היה צוואר ממולא בבשר ולחם, מתובל בעדינות ובשימת לב. אימא 

תפרה את הצוואר הממולא וכולנו חיכינו לטעום ממנו. נוסף על כך הכינה 

אימא בשר מעושן. היא קנתה אצל הקצב נתחי עגל יפים ותלתה אותם 

במעלה הארובה של תנור החימום שלנו. הבשר ספג את כל העשן שעלה 

בתוך הטשולנט  כזו  בשר  חתיכת  טעמו.  השתבח  ליום  ומיום  מהארובה 

עשתה את הטשולנט למעדן. 

גם בשר האווזים זכה לטיפול בעישון וכך נשמר זמן רב. את הֶגעפיְלֶטע 

)דגים ממולאים( הטמינה אימא בתוך המרתף ששימש, בין השאר,  פיש 

מקרר. לצורך כך הזיזה אימא את שולחן העץ ואת השטיח, הסיטה את 

וירדה למטה – סירים מהבילים בידיה.  הקרשים ששימשו פתח למרתף 
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השטיח  את  פרסה  למקומם,  הקרשים  את  השיבה  בחזרה,  כשעלתה 

מעליהם והחזירה את השולחן למקומו ולנו נותר לחכות בסבלנות לבוא 

החג.

בהגיע חודש אלול, אפפה את העיירה אווירת רצינות. צדיקים אמרו כי "גם 

הדגים בים רועדים מאימת הדין" וכך חשו כולם. ימי הסליחות הגיעו אף 

הם ובערב ראש השנה ירדו על ביתנו אווירת חג וקדּושה. סבא נסע לרבו 

הנותר  ובזמן  הכנסת  לבית  הלכנו  שופר  לתקיעות  בלעדיו.  נותרנו  ואנו 

שמרנו בבית על ילדים רבים כדי שאמותיהן תוכלנה להתפלל לשנה טובה. 

כך עד שנעשינו יתומות ונאלצנו להיכנס לבית הכנסת לתפילת "יזכור". 

אימא טרחה רבות לכבוד החג והכינה מטעמים מיוחדים וביניהם תפוח 

בדבש, ראש של דג ומאכלים מתוקים – סימנים לשנה מתוקה וטובה. החג 

עבר בנעימות. רק פעם אחת זכורה לי חוויה קשה. היה זה ראש השנה. 

בסיועו  נסעה  ואימא  ריאות,  דלקת  לה  הייתה  טוב,  הרגישה  לא  סבתא 

ב גוי בכרכרה, בעיצומו של החג, להביא לסבתא תרופות מהרופא  של ָרכַּ

ֶווע.  באוֹיֶבער וישְׁ

הוויז'ניֶצער  של  המדרש  לבית  מיהרה  לסבתא  תרופות  שהוציאה  לאחר 

רּוב )הרב'ה מוויז'ניץ( ועמדה בפתח. "תגידו לרב'ה שבתו של לייביש גאנץ 

המתפללים  הוסיפה.  חולה,"  "אימא  מהמתפללים.  ביקשה  כאן,"  נמצאת 

לחשו על אוזנו של הרב'ה את דבריה והרב'ה בירך אותה בקול רם ובכוונה. 

רק אז, מצוידת בתרופות ובברכתו של הרב הקדוש, יצאה אימא חזרה אל 

והאריכה  החלימה  היא  דשמיא  בסייעתא  כך!  כל  לסבתא  דאגתי  ביתנו. 

ימים עוד בחמש שנים עד שנלקחה לאושוויץ. 

מאוד  זול  היה  בקר  שבשר  כיוון  השנה  במשך  מחופש  נהנו  התרנגולים 

ועופות בושלו רק עבור חולים. אבל בעשרת ימי תשובה כולם חיפשו אחר 

תרנגולים ויומם הגדול הגיע. הם נלקחו לכפרות ומיד לאחר מכן נשחטו. 

הצוענייה שעזרה לנו מרטה את נוצותיהם והניחה אותן בצד כדי למלא 

בהן שמיכות פוך לנדוניה. כששורע הייתה כבת שבע עשרה עמלה אימא 

רבות על הנדוניה שלה ורקמה חלומות על חתונה ועל נכדים... 

הנשים  בזיכרוני.  היטב  חרוטות  כיפור  יום  לפני  אותי  שריגשו  ההכנות 

ַראְנדיל הכינו נרות ארוכים מאוד מווקס. הן חצו  המבוגרות ובהן הרבנית בְּ

דלעות גדולות, רוקנו אותן מתוכנן, מילאו אותן בחול והציבו את הנרות 

וביקשו  ובתחנונים  בבכי  עולם  לבורא  תפילה  נשאו  הן  בתוכן.  העבים 

לתוך  הממולאות  הדלעות  את  נשאו  אחר  ומתוקה.  טובה  שנה  שישלח 

היטב.  שיאירו  הכנסת,  בבית  שונים  ולמקומות  כניסה(  )חדר  ה"ּפּוליש" 

הנרות הללו דלקו עשרים וארבע שעות וגוי נשכר להשגיח עליהם שלא 

יטו על צדם, שלא ייכבו טרם זמנם ושלא יגרמו חלילה לשריפה. 

מחג הסוכות זכורה לי סוכתו היפה של סבא שהיה לה גג נפתח. הסוכה 

ניצבה בחצר ושימשה במשך השנה מחסן לעצי ההסקה. בקיץ הגיע אלינו 

אחד הכפריים, חתך לגזרים את גזעי העץ הגדולים שהביא וסידר אותם 

במומחיות במחסן. 

לרגל סוכות רוקנו את המחסן ואנו ניקינו אותו היטב, התחלנו במלאכת 

הקישוט שאהבנו – פרחים גדולים שגזרנו מניירות צבעוניים, וכמה קיווינו 

שלא ירד גשם, אך אם בכל זאת היה מזג האוויר גשום וזועף, מיהרנו לסגור 

את הגג במשיכה בחבל והוספנו לשבת בסוכה ולשמוח בחג. סבא היה בין 
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היחידים שהיו להם ארבעת המינים ושיירה ארוכה של גברים עשתה דרכה 

לסוכה שלנו כדי לברך על האתרוג. בתום החג חזרה הסוכה לשמש מחסן 

עצים עד חג הסוכות הבא.

בחג החנוכה הכינה אימא ַלאְטֶקעס פריכים )לביבות( ואבא הדליק נרות 

רבות  פעמים  בנגינתו.  הפליא  ואחר  הדלת  בפתח  שלו  היפה  בחנוכייה 

ארע שחנוכה והכריסמס )חג המולד של הנוצרים( חלו באותו הזמן, או אז 

העדפנו להסתגר בבתים. שיכורים רבים גדשו את הרחובות והייתה סכנה 

של ממש להיתקל בהם. גדלנו על סיפור של חטיפת ילדה יהודייה באחד 

או  היה  אמת  הסיפור  אם  יודעת  איני  אמנם  ופחדנו.  שלהם  החגא  מימי 

בדיה, אולם אז, האמנו בו כולנו.

ממולאים  הכנת  ועל  טעימות  עוגות  הכנת  על  אימא  עמלה  פורים  לפני 

הכרוב  עלי  בין  הגדולה,  העץ  בחבית  שהטמינה  השלמים  הכרוב  מעלי 

משלוחי  את  החזקנו  יצאנו,  ואנו  במגילה  קרא  סבא  שכבשה.  הקצוצים 

המנות בידיים ונזהרנו שלא ליפול על השלג המחליק... פחדנו שהעוגות 

נהוג  היה  לא  בילדותנו  מידינו.  ייפלו  אימא  שהכינה  והטעימות  היפות 

שילדים מתחפשים והחוויה הזו נעדרה מחיינו. 

חג  היה  מכולם  והאהוב  ביותר  המורכב  שהחג  ספק  אין  החגים  מכל 

אימא  הייתה  למזלה  חשוב.  היה  העבודות  של  המוקדם  התכנון  הפסח. 

באלעבוסטע אמתית, וכך הצליחה לנצח על העבודה הרבה ולעמוד בכל 

המטלות. 

ראשית, בודדנו את האווזים משאר דרי החצר והאכלנו אותם במשך כמה 

האווזים  שיירת  עם  יצאנו  האות  לנו  משניתן  לפסח.  כשר  באוכל  ימים 

המגעגעים לכיוון הנהר ורחצנו אותם היטב במים עד שנוצותיהם הבהיקו 

בלבנם. הוצאנו אותם מחוץ למים ויצאנו עמם חזרה הביתה. הם התנדנדו 

בעליזות מצד לצד במצעד קולני ומעורר חיוך. שלב א' הושלם בהצלחה 

ועברנו לשלב ב'. האווזים נשחטו לכבוד החג, בשרם, לאחר הכשרתו, עבר 

עד  לפסח  כשר  בכלי  העור  את  לטגן  פנתה  ואימא  לעישון  הגג  לעליית 

שהתקבל שמאלץ )שומן( צלול. קיררנו את השומן ומזגנו אותו לצנצנות 

כשרות לפסח. נותר השלב האחרון – הטיפול בנוצות. מיינו את הנוצות, 

לבוא  עד  שהטמנו  שקים  לתוך  אותן  ואספנו  שבהן  הטובות  את  ייבשנו 

החורף, או אז ישבנו, כמדי חורף, חבורת בנות ונערות בצוותא, בכל יום 

הפלומה  את  ואספנו  הדוקרות,  הנוצות  קצוות  את  תלשנו  אחר,  בבית 

הרכה כדי למלא בה כרים וכסתות. טקס הכנת כלי המיטה לבית ולנדוניה 

היה טקס אהוב עלינו. כולנו שרנו, צחקנו, אכלנו מהכיבוד שבעלת הבית 

הכינה והתמלאנו בנוצות מכף רגל ועד ראש... 

אחר כך הגיע תור תנור האבן במטבח. שני תנורים היו לנו – תנור מברזל 

היטב.  לנקות  אימא  ותנור מאבן לאפייה שאותו עמלה  לבישול  ונחושת 

היא השתחלה לתוך התנור ובידה עששית ומרחה את כולו בשכבת טיט. 

לאחר מכן לוָבן התנור באש. לאחר שהרב הגיע ופסק שהתנור כשר לפסח 

פונו  סבתא  של  בביתה  חדרים  שני  המצות.  לאפיית  בהכנות  התחלנו 

לכבוד האפייה ושולחנות ארוכים נפתחו. הכלים המיוחדים לאפייה נוקו 

בקפדנות והכנו מים רבים לצורך "מים שלנו". לאפיית מצות מצווה של 

ערב פסח, נשאבו המים בשעת בין הערביים של ליל בדיקת חמץ בחגיגיות 
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רבה. לקראת פסח שאבנו דליים רבים מהבאר, לתוך חבית גדולה וקודם 

לכן סיננו אותם בסדין, כך ווידאנו שאין בהם חתיכת לחם שמישהו זרק 

לבאר. כל הפסח השתמשנו רק במים ששאבנו קודם לכן ולא התקרבנו 

לבאר כלל. 

בכמות  הזמינה קמח  כל משפחה  מצות.  אצלנו  אפו  הכפר  כל משפחות 

ללישה.  ומומחה  הבצק  את  שרידדו  נשים  שכרה  ואימא  לה  המתאימה 

רית – מכניסת המצות לתנור )תפקיד מכובד!(  אימא עצמה הייתה השיבֶּ

זהה למרדדות  בגודל  וחילקתי חתיכות בצק  כיסא קטן  ואני עמדתי על 

כדי  מהר  שעבדו  בנשים  להביט  אהבתי  התהליך.  את  לזרז  כדי  השונות 

שהבצק לא יחמיץ. 

הרב לקח את המצות הראשונות לעצמו ובכך הוכיח לכולם שהוא סומך 

החג,  לפני  ימים  הכללית, שלושה  האפייה  סיום  ועם  התנור,  כשרות  על 

הגיעו כל זקני המשפחות בערב פסח כדי לאפות את שלוש המצות לליל 

בוגרת  הרגשתי  עשרה  אחת  כבת  כשהייתי  קודם.  שהזכרתי  כמו  הסדר, 

ולחלקו  עץ  בסכין  הבצק  את  לחתוך  הכבוד  את  לי  שנתנו  כיוון  מאוד 

נמשך  האפייה  תהליך  המצווה.  מצות  את  לעצמם  שהכינו  למבוגרים 

כשבועיים ובסיומו התחלנו לנקות את הבית לכבוד החג. 

העבודה הייתה רבה. אימא הזמינה קש טרי מהכפריות ונשאה אותו על 

גבה עד הבית. רוקנו את הקש הישן מהשקים ששימשו מזרנים, ומילאנו 

תפוח!  מזרן  על  שוב  לישון  היה  נחמד  כמה  וריחני.  חדש  בקש  אותו 

)שנפחו ירד עם הזמן(. קרצפנו היטב את גיגית העץ הגדולה שִאתה לשנו 

גררנו בצק  גם את הפומפייה שִאתה  בצק במשך השנה והחבאנו אותה. 

מיובש לפערפאלאך )פתיתים( העלנו לבוידעם, ואת תבנית הפח הגדולה 

זכו  והחלונות  הקירות  העץ,  רצפת  היטב.  מירקנו  לאפייה  ששימשה 

לקרצוף יסודי משאריות חמץ שדבקו בהם ונשים כפריות ששכרנו סיידו 

את הבית וניקו אותו ניקיון יסודי.

בזיכרוננו  שנקשרו  היפים,  הפסח  כלי  את  מחדש  לפגוש  שמחנו  כמה 

לחוויות נעימות! אלא שלא היה זמן לחלום על החג הקרב, העבודה הייתה 

כדי  וגררנו אותם בפומפייה  ק"ג של תפוחי אדמה  קילפנו עשרות  רבה. 

להפיק מהם קמח לאטריות, ואימא נכנסה למטבח כדי להכין את האוכל 

המיוחד לפסח. בעוד הגדולות בבית עזרו במטבח, יצאו הקטנים לשחק 

נהגנו  פסח  ולקראת  אגוז  עצי  היה מטע של  אימא  לדודּה של  באגוזים. 

לאסוף אגוזים שנשרו מהעצים והתפזרו על האדמה. שקים מלאים אספנו 

כך, מהנׁשורת! אהבנו לשחק בהם. היינו מחליקים אותם על קרש שניצב 

בשיפוע ומנסים לקלוע באגוזים שהיו מונחים על הקרקע. מי שקלע – 

אסף את כולם אליו בתרועת ניצחון.

בערב פסח ערך אבא בדיקת חמץ וכולנו ישנו על הרצפה כדי שלא נכניס 

חלילה פירור חמץ למזרני הקש המחודשים, חלמנו על הבגדים החדשים 

שנלבש בליל הסדר.

בראש  אבא  התיישב  וכשחזרו  הכנסת  לבית  הבנים  הלכו  החג  בהגיע 

שני  לנו  שהיו  מכיוון  ברור.  בקול  מההגדה  קטעים  לנו  והסביר  השולחן 

היינו   – הראשון  בסדר  קיצרנו  גלויות(  של  שני  טוב  )יום  טובים  ימים 

עייפים, והארכנו בסדר השני עד שלוש לפנות בוקר. שרנו ודיברנו דברי 

תורה, וזו הייתה חוויה בלתי נשכחת! 
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החג עבר מהר מדי ושביעי של פסח הגיע ואתו מנהג יפה. בלילה, עם סיום 

סעודת החג, מיהרו כל הגברים לעבר הנהר בבגדיהם החגיגיים ובשירה 

אדירה. שם, ליד טחנת הקמח, עמדו כולם על הגשר, צפו במים הזורמים 

נזכרנו  שנה  בכל  לירושלים.  ערגה  שירי  ולאחריה  הים2  שירת  את  ושרו 

כולנו בסיפור המצחיק שעבר מפה לאוזן. סיפור על אבא של רבקה'לה 

ששתה קצת יותר מדי וכשהגיע לנהר נכנס למים הקרים בַקאְפְטן החגיגי 

כולם  נחצה!"  הים  איך  ראו  "רבותיי,  בקול:  וצעק  שלראשו  ְטַרייֶמל  ובשְׁ

פרצו בצחוק, משו אותו מהמים וחזרו בשירה נלהבת לבית הכנסת. שירתם 

העירה את הנשים והילדים ואת כל הכפריים שנמו את שנתם.

מחג השבועות אני זוכרת את קישוט הבית בירק, את מטעמי החג ובעיקר 

את המאפים החלביים שאימא הכינה בתבניות ענקיות. הריח שלהם היה 

מתפשט בכל הבית וגם עתה מתעורר בי געגוע עז לאותם ימים פשוטים 

וטובים. 

בימים שקדמו  בו הייתה שונה היה תשעה באב.  היום היחיד שהאווירה 

ליום החורבן הרגשנו את האבל היטב. לא חפפנו ראש בתשעת הימים ולא 

כיוון שהבנים  אני סבלתי מאוד מכך  לכבוד שבת.  רק   – בגדים  החלפנו 

השובבים נהגו לזרוק על הבנות קוצים כדוריים שגדלו על העצים והללו 

הסתבכו בצמות שלי וכל ניסיון להוציא אותם עלה לי בתלישת שיערות 

2  בשביעי של פסח קוראים בתורה את פרשת בשלח ואת שירת הים כי בו ביום נבקע 
הים לבני ישראל ואמרו שירה. לזכר הנס נהגו לומר את השירה בקהל רב גם בליל החג, 

ליד מקור מים. 

ובכאב רב. "איני יכולה יותר," התלוננתי לאימא בבכי, "כואב לי להוציא את 

הקוצים הדוקרים מהצמות שלי." אימא בחנה את שערותיי והציעה פיתרון 

הגיוני. "חבשי מטפחת והסתירי בתוכה את צמותייך, כך לא תיפגעי." ואכן 

הצום  יום  משהגיע  לראשי.  הדוקה  במטפחת  להסתובב  הקפדתי  מאז 

התיישבה סבתא על הרצפה ובידיה הצאנה-ראנה והתחילה להקריא לנו 

מסיפורי החורבן. קולה היה שקט ועצוב ואנו הקשבנו בדממה לסיפורים 

ונהיה בעצמנו  יכולנו להעלות על דעתנו שלא ירחק היום  הנוראים. לא 

בסיטואציות קשות כל כך של רעב, של אובדן ושל רוע. 

חוויות ילדות 

בכפר שבו התגוררנו היו יהודים רבים וטובים. כל אחד מהם ניסה להתפרנס, 

אלא שהפרנסה הייתה מצויה בדוחק ופעמים רבות היו אלה דווקא העניים 

שתרמו לאלו שהיה להם פחות. היה בכפר סנדלר שאליו הלכנו כדי לתקן 

נעליים קרועות וכדי להזמין נעליים חדשות )רק כשהרגליים גדלו הרבה 

מעבר למידת הנעליים הישנות(. הייתי מוקסמת כשמדדו את מידת הרגל 

בכפר  והיה  רגליי,  למבנה  בדיוק  שהתאימו  נעליים  זוג  וכשקיבלתי  שלי 

נגר שתיקן כל מה שאפשר היה לתקן והיו רוכלים שנדדו כל השבוע וניסו 

למכור מוצרי סדקית והיה שוחט והיה רב מקומי, הרב יוסף מאיר, שגר 

בסמוך אלינו, הרב שאליו ניגשנו לשאול כל שאלה שהתעוררה. 

והויז'ניצער רב'ה הצעיר, אחד מבניו של הרב  כשנפטר נשארנו בלי רב, 

מיני  בכל  לפסוק  כדי  מאויבער-וישווע  אלינו  מגיע  היה  מנדל,  מנחם 
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שאלות. היו בכפר כמה בתי כנסת. הקלויז – בית כנסת צדדי בבית אחת 

המשפחות, בית הכנסת לבחורים )שאחי התפלל בו כשבגר ואף ארגן את 

המניינים לבחורים( ובית הכנסת הגדול שביתנו היה מולו, במרכז הכפר, 

מה שִאפשר לנו לשמוע את התפילות בביתנו. לכאורה הכול היה מושלם, 

הכנסייה,  הנוצרים,  של  התיפלה  בית  היה  הכנסת  לבית  שבסמוך  אלא 

בבית  להישאר ספונים  יום ראשון העדפנו  בכל  בית המרזח.  ולידה שכן 

מאימת הנוצרים, בפרט יושבי ההרים שהיו בריונים מגודלים. הללו הגיעו 

להפליא  "יהודון"  וחיפשו  המרזח  בבית  לשכרה  שתו  כך  ואחר  לכנסייה 

בו את מכותיהם או לידות בו אבנים. פעם, כשאחרה אחותי לצאת מבית 

לה  גרמה  הסיפורים  אימת  בשעת החשכה.  לרחוב  נקלעה  היא  חברתה, 

לרוץ מהר והיא נפלה ונחבלה כהוגן – רק בשל הפחד... 

"ז'יד  מכוונות.  קריאות  ושוב  שוב  לשמוע  יכולנו  ראשון  ימי  באותם 

לפלשתינה!" צעקו השיכורים לעבר מי שהעז לצאת מביתו, ואנו לא ידענו 

מהי בדיוק הפלשתינה הזו שהגויים רוצים שנעבור אליה. יום אחד שמענו 

כי שכן שלנו יוצא בדרכו לפלשתינה עם בנו ובתו. היה זה בשנת 1938. 

השכן החליט לנסות לעלות ארצה וכולנו ניסינו לדמיין איך נראית הארץ 

הזו, ארץ האבות. 

בין  יש מלחמה מתמדת  כי  לנו שקשה ליהודים לחיות שם  אימא אמרה 

כל  מסוכן  למקום  לנסוע  מעז  הוא  איך  הבנו  לא  ואנו  לערבים  היהודים 

כך. בתו הייתה משוויצה באוזניי כל הזמן. "אבא שלי יבוא מארץ ישראל 

זוכרת אם  ואיני  ויביא לנו חרובים ותפוזים!". אביה חזר מהר מהמצופה 

הביא עמו ֵפרות או שחזרתו המהירה הוכיחה את העובדה שהוא ובנו לא 

הסתדרו בארץ והעדיפו לחזור לרומניה. בתו נשארה בעיר רחובות ונותרה 

שריד יחיד ממשפחתה. שאר בני משפחתה נספו באושוויץ. אותו שכן לא 

היה היחיד שיצא לפלשתינה. היו לי כמה חברות שעזבו, אך אנו, משפחה 

שהיו לה סבא וסבתא מבוגרים ודוד נכה, ידענו שלא נעזוב. פה נולדנו ופה 

נישאר. זאת ועוד, אימא שמעה כי קשה ליהודי לקיים מצוות בארץ ישראל 

וכי שוררת בה הפקרות מוחלטת והיא לא העלתה על דעתה להסכים לכך 

שמישהו מאתנו יעלה לארץ ולא יוכל להיות בה יהודי כשר. כשאחי יידל 

שמע על ארגוני ההכשרה שהעלו יהודים ארצה ושוחח על כך עם אימא, 

הייתה אימא נחרצת. "יידל," אמרה לו, "כל עוד אני חיה – לא תעלה לארץ 

ישראל!" היא חששה לנשמתו יותר משחששה לחייו. 

היו באינטר-ווישווע כמאה בתי יהודים, מפוזרים בסמטאות הכפר. מכונית 

וחלקן  פשוטות  חלקן  וסוסים,  עגלות  אלא  במקום,  מעולם  עברה  לא 

מהודרות יותר. שתי תחנות רכבת היו סמוכות לכפר, משני צדדיו, ויכולנו 

לשמוע מהבית את צפירת הרכבת המתקרבת. רק פעם אחת בהיותי ילדה 

הגעתי עד לתחנת הרכבת המרוחקת מביתי. היה זה כשחליתי בשעלת. 

התרופה המסורתית דאז למחלה הקשה הזו שמלווה בפרצי שיעול קשים, 

הייתה שאיפת עשנה של הרכבת. נשמע לכם מזעזע ולא הגיוני או שאולי 

מה  אתכם?  מצחיק  הרכבת  עשן  את  ששואפת  הקטנה  הילדה  תיאור 

אומר, כך נהגו כולם וכך נהגה גם אמי כשחליתי. היה חורף קר ומושלג 

והשיעול שלי היה "לא יפה" ובלית ברירה לקחה אימא את מזחלת השלג, 

הושיבה אותי ואת שכנתי שחלתה באותה מחלה, ויצאנו בהחלקה לעבר 

תחנת הרכבת. ישבנו וחיכינו בקור העז לרכבת שתחלוף על פנינו ושאפנו 

פנימה את העשן השחור והדחוס. איני יודעת כיצד שרדתי אחרי שהפיח 
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חדר לריאותיי, אבל איכשהו, בחסדי ה', עברתי את הימים הקשים ההם 

והתאוששתי.

דגים  שמן  על  בעיניי.  המוזרה  היחידה  הסבתא"  "תרופת  הייתה  לא  זו 

שמעתם? כל אימא שכיבדה את עצמה החזיקה צנצנת של השמן הנורא 

הזה בבית וכל הילדים התבקשו לעמוד בשורה, לפתוח פה גדול ו...לבלוע. 

אני, שהייתי ה"פיינשמעקערית" )אנינת טעם( של המשפחה, לא יכולתי 

לשאת את הריח והטעם הללו ובכל פעם שהגיע תורי לשתות – נעלמתי. 

אפילו לגעת בקצה אצבעותיי בכוס של אחותי לא הייתי מסוגלת, עד כדי 

כך. לבסוף הבינה אימא שדבר לא ישכנע אותי לבלוע את השמן המחזק 

הזה ועולו ירד ממני. 

לבית הספר הגעתי בהיותי בת שש-שבע. בית הספר היה מעורב וכל ילדי 

הכפר למדו בו. כל זמן שהשלטון היה בידי הרומנים התנהלו הלימודים 

אך  ובהפסקות,  הלימודים  בזמן  גלויה  אנטישמיות  זוכרת  ואיני  כסדרם 

זכורני כי ישבתי ולא הבנתי כמעט אף מילה ברומנית היות ובבית דיברנו 

רק באידיש. בשלב מסוים זימנה המורה את אמי לבית הספר ואמרה לה 

בכעס. "הבת שלך יושבת בכיתה וחולמת. היא לא משתתפת ולא מכינה 

שיעורים." אימא הסבירה לה בנועם כי איני דוברת השפה ויש לנהוג בי 

בסבלנות, המורה לא העירה לי עוד, אך ילדי הגויים הוסיפו ללעוג לי בכל 

פעם שהסתבכתי בשיעור. 

לאחי לא התאים בית הספר מבחינה דתית מכיוון שהכיתות היו מעורבות 

גלויי ראש. לכן, כשהגיע לגיל שש, לקח אותו  וכל הבנים נדרשו לשבת 

סבא לוישו-עילית כדי להכניסו לישיבת וויז'ניץ במקום. הייתה זו ישיבה 

ונהנה.  היטב  למד  ואחי  האזור  מכל  בחורים  מאות  אליה  שהגיעו  טובה 

לפני פורים נהג להעלות הצגה בתשלום, באולם בית הכנסת, ואת הכסף 

שהשתכר תרם לישיבה. אבא אהב לעזור ליידל בבחירת הנושא, בארגון 

"מכירת  על  הציג  פעם  איך  זכורני  הסוחפות.  ההצגות  ובתכנון  האולם 

יוסף", ואני התגאיתי בכך שאני אחותו. 

אחר הצהרים פגשתי את חברותיי. יותר ממה שהקפדנו להכין שיעורים 

אהבנו למדוד זו את בגדיה של זו ולצחקק בינינו, לאכול זו אצל זו ובימים 

יפים יצאנו החוצה לשחק בהוַֹטְרנוֹ )קלאס(. קפצנו וקפצנו בלי להתעייף 

ידעתי  שלא  למרות  הקיץ,  את  אהבתי  בכלל,  הדמדומים.  לשעות  עד 

לשחות. החורפים הקרים הקשו עליי. לא אהבתי את השלג ורטנתי בכל 

יום מחדש על שעליי לבוסס רגליי בשלג העמוק עד לבית הספר. היו לי 

כמה חברות טובות והרגשתי שחיי טובים ומושלמים. למרות שלא היינו 

ילדות  לי  הייתה   – פרנסה  בקשיי  התמודדנו  קרובות  ולעתים  עשירים 

טובה ושמחה.

כך עד שהגיע שינוי לרעה – ההונגרים נכנסו.



4041 פרק ב' – כניסת ההונגריםעדות חיה

פרק ב' – כניסת ההונגרים

ב-30 באוגוסט 1940 קיבלה לידיה ממשלת הונגריה את פסק הבוררות 

המכונה  הבוררות  פסק  שכנתה.  רומניה  לבין  בינה  לסכסוך  הנוגע 

הפאשיסטית  ואיטליה  הנאצית  גרמניה  בידי  לה  ניתן  וינה"  "תכתיב 

בנפרד.  המדינות  לשתי  הוצג  התכתיב  השטחים.  בגורל  שהכריעו 

וינה נקבעו מחדש גבולות רומניה והונגריה ו-43,492  על פי תכתיב 

לריבונות  מיד  עברו  מטרנסילבניה,  גדול  חלק  רבועים,  קילומטרים 

הונגרית. שינוי הגבולות העביר יותר מ-2,600,000 תושבים מריבונות 

רומנית לריבונות הונגרית. בעקבות התכתיב התחלף הממשל הרומני, 

יהודי האזור מגזרות קשות עד  ובהמשך, עם הכיבוש הגרמני, סבלו 

שגורשו למחנות השמדה. 

היה זה יום קיץ בהיר, אך נדמה כי השמים קדרו.

הקטנה  לעיירה  החיילים  נכנסו  שבו  המדויק  התאריך  את  זוכרת  איני 

כניסתם.  עם  לעינינו  שנגלה  המחזה  את  אשכח  לא  אך  שלנו,  והשלווה 

חיילים שנוצות בכובעיהם נכנסו לכפר וכל יושבי ההר ירדו למטה לחזות 

)שזכרו  המבוגרים  בהם  שמחו  בתחילה  הונגרית.  דיברו  החיילים  בהם. 

אותם לטובה ממלחמת העולם הראשונה, עת הייתה וישו תחת שלטונם( 

לאות  פרחים  עליהם  לזרוק  התושבים  מיהרו  הראשי  ברחוב  וכשצעדו 

ברכה. 

"אל  אותם.  והזהיר  שראה  ליהודים  בלחש  פנה  יהודי,  החיילים,  אחד 

תשמחו כל כך, זה לא מה שאתם חושבים." אימא עמדה במטבח ושמעה 

את צהלות ההמון ופניה הרצינו. "אין מה לשמוח. ההונגרים שונאים אותנו. 

הם אנטישמיים בטבעם." כמה שהיא צדקה! מהר מאוד התבדו התקוות. 

צעדינו.  את  להצר  שנועדו  חוקים  לחוקק  החלה  ההונגרית  הז'נדרמריה 

החוקים הראשונים הגבילו אותנו מבחינה כלכלית ופגעו בנו אישית. 

מוישה היה הּפוֶֹקר )מתופף( שעבר בסמטאות והכריז בקול על החוקים 

התוף  על  מכות  שבידיו  העץ  מקלות  את  ששמענו  פעם  בכל  החדשים. 

להודיע  והחל  גדול  קהל  סביבו  שיתאסף  חיכה  מוישה  החוצה.  מיהרנו 

באידיש על הגזרה הבאה. גזרה רדפה גזרה והחיים, שגם כך לא היו קלים, 

נעשו קשים מאוד.

אותה העת, כחלק מהשתדלותה להתפרנס ולכלכל את ילדיה, את ִאמּה 

הקשישה ואת משפחת אחיה, נהגה אימא למכור לכפריים שהגיעו לביתנו 

רוְֹנְפן )יי"ש(. אמנם חל איסור חמור לסחור בכוהל ואיסור נוסף חל על  בְּ
כניסת ההונגרים



4243 פרק ב' – כניסת ההונגריםעדות חיה

מהאיסורים  התעלמה  אימא  אך  הגויים,  עם  במסחר  לעסוק   – היהודים 

כיוון שנזקקה לכסף. 

בעלי בתים מסאטמר שזכרו את אבא ורצו לעזור לה, שלחו עבורה ספירט 

98% ברכבת. הספירט הגיע בפחים, אולם השולחים דאגו להסוות היטב 

את הנוזל האסור במכירה. בחלק העליון של הפח היה שמן מכונות ובחלק 

בדיקות  למנוע  כדי  הספירט.  מוסתר  היה  גדול,  היה  שנפחו  התחתון 

מיותרות נשלחו פחי הספירט ברכבת המאוחרת ביותר, אך גם בכך היה 

סיכון. 

בכל  חיכתה  ואימא  החשכה,  בשעות  ברציף  להימצא  לאימא  היה  אסור 

זאת בחושך ובראשה התרוצצו מחשבות. האם שלום לו לפח הספירט? 

האם אצליח לקחתו בלי שיחשדו בי? ומה אם אתפס? למרות חששותיה 

הכבדים הוסיפה לעמוד כך ולהעמיס על גבה את פח הספירט הכבד. כדי 

ולא  התירס  שדות  את  חצתה  בדרך,  במישהו  שתיתקל  אפשרות  למנוע 

הלכה בדרך הראשית ובכל פעם שצעדה – שמעה את אוושת עלי התירס, 

והחישה  מבועתת  חשבה  אחריי,  עוקבים  אולי  בלבה.  פעימה  והחסירה 

צעדיה. 

להציץ  למנוע מסקרנים  כדי  החלונות  את  היטב  הגיפה  הביתה  בהגיעה 

עליה בעת עבודתה, אחר סיננה היטב את הספירט עד שהפך ללבן והחלה 

תמצית  מבקבוקי  טעמים  ולהוסיף  שונים  בריכוזים  במים  אותו  למהול 

שהכינה. כך היו לה בסיום העבודה בקבוקי זכוכית בטעמים שונים: שזיף, 

דובדבן, קימל וקוניאק רגיל. בלילות שהכינה את היי"ש לא עצמה אימא 

את  להחביא  הערב,  באותו  המשימה  את  לסיים  חייבת  הייתה  היא  עין, 

הפח הריק ואת הבקבוקים האסורים במכירה, ורק לאחר שהטמינה הכול 

תור  ביתנו  ליד  היה  ראשון  יום  בבוקר  לרווחה.  נשמה   – במחסן העצים 

ארוך של כפריים וכפריות שאהבו לשתות ונהגו לקנות יי"ש לכל השבוע. 

שמגיעה  אישה  בה.  יחשוד  הרכבת  שמנהל  אימא  חששה  מסוים  בשלב 

החליטה  לכן  מקובל!  זה  אין  הלא  כבד?  מטען  ולוקחת  בלילות  לבדה 

להעניק למנהל התחנה מתנות כדי לרכך אותו, והוא אמנם התרכך ומדי 

הפח  גלון  את  עבורה  להוריד  עובדיו  על  ציווה  המטען,  בהגיע  שבוע, 

הכבד... אימא המשיכה במלאכה הקשה והמסוכנת עד שיום אחד נתפסה. 

והיה ממורמר, לא  ציוני שלא הסתדר עם אנשי הקהילה  אחד משכנינו, 

יכול היה לראות בהצלחתה, נעבעך, והלשין עליה. אל ביתנו הגיעו כמה 

בתפקיד  הממשל  מטעם  שעבדו  ירוקים  מדים  בעלי  שוטרים  "ִפיַנְנְסן", 

)בלי נשק( בשל ההלשנה והחלו לערוך חיפוש בבית  בלשים. הם הגיעו 

ובחצר. הם מצאו בקבוקים מרשיעים וחשדו שאימא מחביאה בקבוקים 

נוספים. הם גררו את אימא בגסות לתוך אחד החדרים וסגרו בחבטה את 

הדלת. מבעד לדלת הסגורה שמענו אותם מכים אותה במטרה להוציא 

ממנה את סודותיה, אלא שלא היה לה מה לומר, כל בקבוקיה נגלו והיא 

עומדות  אנחנו  בעוד  ארוכה,  שעה  להכותה  הוסיפו  השוטרים  שתקה. 

בצדה השני של הדלת, מחובקות וממררות בבכי. 

נלקחה  היא  ושקטה מהרגיל.  בפניה  אימא מהחדר חבולה  יצאה  לבסוף 

ל"משרד" שלה, מחסן העצים שבו היו טמונים בקבוקים ריקים, והבלשים 

ציוו עליה לאסוף את כל החומר המרשיע ולקחתו לתחנת המשטרה. שּׂוֶרע, 

אחותי הגדולה, לא הייתה עמנו שכן היא למדה תפירה באויבער-וישווע 
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לאימא לשאת  וביקשה שאעזור  אליי  פנתה  בבית,  הגדולה  ופנינה, הבת 

את הבקבוקים, אך אני סירבתי. פחד אחז בי ולא הייתי מסוגלת להתלוות 

את  לאסוף  החלה  המחסן,  לכיוון  הלכה  פנינה  אמי.  את  שהכו  לאנשים 

והתלוותה לאימא בדרכה לתחנת המשטרה. כל אנשי הכפר  הבקבוקים 

הביטו באימא כשהלכה בין שני השוטרים, אך אף אחד לא יכול היה לפעול 

בעניינה. אחרי דיון ארוך הודיעו השוטרים כי צפוי לאימא משפט ולאחר 

)מה שלא  גבוה.  קנס  ותיאלץ לשלם  לבית הסוהר  תיכנס  היא  שיסתיים 

קרה בפועל, עקב כניסתם של הגרמנים לאזור(. 

שלוש שנים הספקתי ללמוד בבית הספר. עם כניסת ההונגרים הפך המצב 

ללמוד  ליהודים  שאסור  הוחלט  בטרם  ועוד  נסבל,  לבלתי  הספר  בבית 

במוסדות המדינה, הוציאה אותנו אימא מבית הספר והחלה ללמדנו פרטי. 

אלינו  הגיעו  באזור  הצעירות  הבנות  וכל  חיידר  מעין  בבית  ייסדה  היא 

עְצן. )רבנית( ללמוד, ואפילו קראו לה הֶרעבֶּ

יום אחד הכריז המתופף שלנו על חוק חדש, מוזר מקודמיו. "מהיום אסור 

ליהודים להיכנס לבתים שלהם בכניסה הקדמית, מהרחוב. עליהם לאטום 

ייתכן שיכערו את  לא  ולפתוח פתח חדש דרך החצרות.  את פתח הבית 

חזית הרחוב בכניסה לבתים!" כשסבתא שמעה על הגזרה החדשה פכרה 

זאת? מדובר בהוצאה  נעשה  איך  עוילם,  ריבוינו של  "אוי,  בייאוש.  ידיה 

למרות  ברשותה  שהיו  האדמות  את  למכור  החליטה  היא  מאוד."  גדולה 

יכולנו  שקיבלה  בכסף  הזמן.  באותו  להזהיב  שהחל  בירק  מלאות  שהיו 

הראשי,  מהרחוב  המקורית,  הבית  כניסת  הנדרש.  השינוי  את  לעשות 

נאטמה ושבילים צדדיים ודלתות חדשות נבנו בהתאם לחוק, בין חצרות 

הבתים. בצדו האחד של הבית היה הפתח שלנו ובצדו השני נפער פתח 

לדלת ששימשה את סבתא ואת משפחתו של דודי.

חשבנו אז שמצבנו קשה. לא העלנו על דעתנו מצב קשה פי מאה. 

***

הגזרה הבאה הייתה מכאיבה ומפחידה.

ההונגרים החלו בגיוס הצעירים לגדנ"ע ההונגרי הידוע לשמצה, הֶלֶבְנֶטה. 

יידל אחי היה באותה עת נער. הוא גויס ונאלץ להשתתף בתרגולי סדר, 

בצעדות שנערכו ברחבי הכפר ובאימוני נשק שנועדו להכשיר את הנערים 

לחיי הצבא. בכל יום ראשון נערך מצעד ברחבי הכפר ואחי צעד בראש 

המסדר והכריז בקול: "אחת שתיים, אחת שתיים..." וכולם הלכו בעקבותיו. 

כל עוד שירת אחי במסגרת ה"לבנטה" היה בבית, ורק בהמשך, כשנכנס 

נעלם לתקופה. אחד הסיפורים שסיפר לאחר  לפלוגות העבודה,  לצבא, 

מכן, כשחזר, מצמרר אותי עד היום.

נערים  הפלוגה. תשעה  מפקד  אמר  יד!"  שירים  כשר  לאכול  "מי שרוצה 

הרימו יד. אחי לא נמנה אתם. אם ייתנו לנו אוכל כשר – אצטרף לארוחות, 

חשב והעדיף לשתוק. המפקד חייך בשביעות רצון ובניד ראש סימן משהו 

והחיילים  החדר  רצפת  על  הושכבו  הנערים  תשעת  ההונגרים.  לחייליו 

דחפו לפיותיהם בכוח קותלי חזיר והכריחו אותם לבלוע את הבשר. אחי 

הבין לאן נושבת הרוח והחליט שעדיף לו להתחבב על המפקד. 

לחבריו,  מסיבה  הקצין  ערך  שבהן  החופשיות  בשעות  ראשון,  יום  בכל 

היה אחי צמוד  יום, בשעת התרגול,  ובכל  לפני הקצין,  בכינורו  ניגן אחי 
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לקצין. בצבא ההונגרי הלך הקצין במאסף )שלא כמו בישראל שבה מקובל 

בזמן  בטיחותי  יתרון  אפילו  לזה  שהיה  כך  ראשון(,  מסתער  שהמפקד 

לחימה. אחי צחצח לקצין את המגפיים ודאג לכל מחסורו. בתמורה "זכה" 

שהמפקד לא שנא אותו כפי ששנא את האחרים ונתן לו לצאת לתפילה 

בצבא  השהייה  מעצם  סבל  שאחי  בטוחה  אני  בשבתות.  כנסת  בבית 

לחיות  הרצון  לעתים  אך  מפקדו,  את  לשרת  שבחר  ומהעובדה  הערלים 

גובר על הכול. זו הייתה הדרך שאחי הצליח לשרוד בצבא. 

האורבות  הסכנות  ועל  העבודה  בפלוגות  הנעשה  על  השמועות  משרבו 

למשרתים בפלוגות אלה, חששה אימא לחייו של יידל, בכורה, והחליטה 

לעשות מעשה. היא הכינה שמיכות טלאים יפהפיות וחמות והחלה לשלוח 

נשלחתי  אחת  פעם  באויבער-וישווע.  שישב  הראשי  לקצין  דורון  אותן 

כמה  אחרי  הביתה.  ולחזור  שליחותי  את  מהר  לסיים  וקיוויתי  אליו  אני 

פעמים ש"ריפדה" את הקצין במתנות הגיעה אליו אימא והסבירה שאחי 

בן ה-19 "מחזיק" את המשפחה מבחינה כלכלית היות ואביו נפטר וקשה 

לה בלעדיו. הקצין נתן בידיה אישור להסתובב במחנות הצבא בהונגריה 

ולשחרר את בנה. אימא נפרדה מאתנו ויצאה לשבוע. היא עברה ממחנה 

למחנה עד שמצאה את יידל והחזירה אותו הביתה. כל יהודי הכפר יצאו 

איני  טוב!"  ב-"ַמְזל  ולברכה  אימא  אל  לגשת  מיהרו  וכולם  בפלא  לחזות 

יודעת כיצד לא פחדה להסתובב כך בין החיילים, אולי הרצון להציל את 

הספיק  ואפילו  מה,  לתקופת  בבית  היה  הוא  כוחות.  לה  שנתן  הוא  יידל 

הידרדרו  וייס, אלא שהעניינים  זלאטי  להתארס עם בחורה עדינה בשם 

וכשכל היהודים נלקחו לגטו, הוחזר יידל לפלוגה. 

ליהודים.  מיועדות  שהיו  העבודה  פלוגות  ב"מּוְנָקא-טאּבוֹר",  שרת  אחי 

מהבית.  שהביאו  הבגדים  בבגדיהם,  היהודים  הסתובבו  האלה  בפלוגות 

גב  על  גדול  צהוב  כוכב  סומן  ובהמשך  צהוב  סרט  ענדו  זרועם  על 

המעיל שלבשו ואבוי היה למי שסימן הזהות היהודי שלו נמחק מבגדיו. 

ההתעללות בחיילים הייתה גדולה והם עשו עבור הצבא את כל העבודות 

השחורות – ניקוי כבישים, תיקון מסילות רכבת, חיפוש מוקשים ונטרולם 

ועוד. 

לתקופת מה הצליח אחי לשמור על קשר מכתבים עם הבית, וכשאימא 

נזכרנו בסיפורו של אבא  ואנו  קיבלה את הגלויות שכתב – שמחה בהן, 

מתקופת מלחמת העולם הראשונה, סיפור על גלויה שלא נכתבה לאימא 

בעת מלחמת העולם הראשונה. 

ונשלח  לידיו  ונשק  מדים  קיבל  למלחמה,  גויס  אבא  המעשה:  היה  וכך 

ורצה  לאמי  מאורס  היה  העת  אותה  המדינה.  מגבולות  באחד  לשמור 

לשלוח לה גלויה קצרה, אך לא היה בידו נייר. לפתע הבחין בעץ שהיו לו 

עלים רחבים ושטוחים ואחד העלים שהיה בהיר במיוחד נראה לו מתאים 

לשמש גלויה. כשניגש אל העץ הבחין בו אחד מחיילי האויב שעמד בעברו 

השני של הגבול וירה לעברו. 

אבי, מתוקף סמכותו, היה אמור לירות בחזרה אך לא עשה זאת, הוא מיהר 

לתפוס מחסה. הוא זחל על גחונו בזהירות ולמזלו הספיק לזוז בטרם הפך 

מקום עומדו למכתש קטן בעקבות הפיצוץ. כך ניצל ממוות בטוח. אבא 

השתומם מגודל הנס, אך היה חרד מגיוס נוסף. הוא החליט שעליו לעשות 

עצמו לבעל מום ולהשתחרר מהשירות, כיהודים רבים שעשו זאת לפניו. 



4849 פרק ג' - יציאה לבודפשט, 1943עדות חיה

פרק ג' - יציאה לבודפשט, 1943

אירופה רחצה בדם ואנחנו היינו רחוקים מהזוועה.

אמנם ידענו במעורפל כי מתחוללת מלחמה וכי היהודים בארצות שנכבשו 

מנותקים  היינו  אבל  הגרמנים,  של  זרועם  מנחת  סובלים  הנאצים  בידי 

שלא  וכמעט  היו(  לא  עיתונים  ואף  רדיו  היה  )לא  אמת  בזמן  מחדשות 

ידענו דבר. באחד הימים נכנסה אלינו נערה שִאמּה נישאה בשנית לאדם 

בוישווע  הבודדה, שנשארה  הנערה  בארצו.  להתגורר  ועברה  מסלובקיה 

מתה  שלי  שאימא  חלמתי  ֶנעִני,  "ֶשעִבי  בבכי.  ומררה  אמי  אל  ניגשה 

ושהוציאו לה את העיניים." אימא ניסתה להרגיעה בכך שמדובר בחלום 

כי  ידענו מה מתחולל בסלובקיה באותה עת, רק שמענו  בסך הכול. לא 

מבקשים להוסיף תפילות לשלום היהודים ואף גזרו כמה ימי צום ותענית, 

שיכולנו  למה  מעבר  היה  זה  נכון?  שהחלום  לחשוב  מזה.  יותר  לא  אבל 

לדמיין. 

בינינו  שהפריד  הגבול  את  לחצות  הותר   1943 שנת  של  סיומה  לקראת 

להונגריה. נערות רבות יצאו לבודפשט במטרה ללמוד ולעבוד וגם שּׂוֶרע, 

קרובי  קאופמן,  משפחת  אצל  והתגוררה  מהבית  יצאה  הגדולה,  אחותי 

משפחה שלנו במקום. כשחזרה הביתה לתקופת החגים וסיפרה על חייה 

מחשבה  מתוך  נוספת,  בת  לשלוח  לנסות  אימא  החליטה  הגדולה,  בעיר 

שאולי תצליח ללמוד מקצוע. אימא פנתה אל פנינה והיא סירבה בתוקף. 

היא לא הסכימה לעזוב את אימא ולו ליום אחד. זכורני כי באחד הימים 

תבוא  שפנינה  אלינו,  בסמוך  שגרה  אימא  של  הקשישה  דודתה  ביקשה 

לישון עמה בלילות. באמצע הלילה חזרה פנינה הביתה ושוב לא הסכימה 

לתוך החתך  בברך.  ועשה לעצמו חתך עמוק  סכין חדה  נטל  מה עשה? 

במקום  תופת.  ייסורי  לו  והסב  המקום  את  ש"אכל"  סיד  הכניס  המדמם 

התפתחה דלקת חמורה. חומו של אבא עלה והרגל השחירה עד כדי כך 

שחששו שיצטרכו לקטוע אותה. לבסוף הצליחו הרופאים להצילו ולהציל 

את רגלו מקטיעה ולאחר אשפוז ארוך שוחרר וחזר לעיירה ובידו תעודת 

שחרור מהצבא. על הברך נותר כתם שחור ומכוער למזכרת, ואני זוכרת 

שהתייסר בכאבים עזים במשך כל חייו. 

ילדי התלמוד תורה ובית הספר לבנות בימים שלווים יותר. 

יושבים ר' לייביש גאנץ והמורה בת שבע פולק
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ללכת לישון אצל הקשישה הגלמודה. אימא זכרה זאת ופנתה אליי בבקשה 

להצטרף לשּׂוֶרע. הסכמתי בשמחה היות וימיי בכפר היו שקטים מדי, לא 

היו בהם לא לימודים ולא הרפתקאות. 

אימא ארגנה עבורנו תרמילים ובהם ביגוד ומעט אוכל לדרך. לא היה אוכל 

רב כי הייתה זו שעת מלחמה והאוכל העיקרי שלנו באותם ימים התבסס 

מסבתא  מאימא,  שנפרדנו  לאחר  בו.  התברכה  שרומניה  תירס  קמח  על 

יד  ומכל השאר עשינו דרכנו לתחנת הרכבת. היה עמנו בן דודנו מְרְדֶכי-דוִּ

הולם.  בלב  לרכבת  עלינו  ושלושתנו  בבודפשט  פרוונות  ללמוד  שיצא 

שּׂוֶרע הייתה כבת שבע עשרה, מרדכי-דויד כבן שש עשרה, ואני, הקטנה 

בחבורה, בת ארבע עשרה וחצי. 

כל  למרות  והייתי,  לוישווע  מחוץ  שלי  הראשונה  היציאה  זו  הייתה 

ידיעותיי בתחום משק הבית, ילדת כפר תמימה. איני זוכרת את הנסיעה 

לעיר  היציאה  מעצם  מאוד  נרגשת  הייתי  ברכבת,  והארוכה  המתישה 

הגדולה. כשהגענו הייתי כל כך עייפה שלא הצלחתי להתפעל מהבניינים 

האנשים  ומכמות  ברחובות  מהחשמליות  היפים,  מהגשרים  המרשימים, 

מילה  אף  לדבר  ידעתי  ולא  לי  ומוזר  זר  היה  הכול  היטב.  הלבושים 

בהונגרית. אמנם אימא הייתה אישה משכילה מאוד ודיברה היטב הונגרית, 

אך היא השתמשה בשפה המתנגנת בעיקר כדי לפטפט עם איטה גיסתה 

בשיחותיהן הפרטיות, ביודעה שאיננו מבינות את דבריה... 

תחילה הגענו לביתם של הַקאּוְפָמִנים. הם היו זוג אנשים מבוגרים ועריריים 

ואני מניחה שלא היה להם קל לארח שתי נערות צעירות לתקופה ממושכת. 

)HITKOZSEG( אִצ'י, קרובּה של אמי, היה פקיד בהיטקזשג בָּ ֶמעְנְדל 

הצליח  הוא  טוב.  אדם  והיה  האורתודוקסית(  היהודית  הקהילה  )משרד 

למצוא עבורנו עבודה וצירף אותי לרשימת הבנות הזכאיות לקבל אוכל 

אצל  הסתדרנו  אנו  הקהילה.  של  בפנימייה  יהדות  בשיעורי  ולהשתתף 

משפחת קאופמן ומרדכי-דויד שכר מיטה באחד הבתים, ומדי פעם נפגשנו 

)חשמלית(  בויָלמוֹש  יצאנו  יום  יום  האחרים.  הכפר  בני  ועם  אתו  בעיר 

שּׂוֶרע  נשים.  ולבגדי  לשמלות  גדול  סלון  של  מנהלת  אצל  לעבודה 

למדה מעט תפירה באויבער-וישווע ועזרה לתופרות בעבודתן, בדברים 

גזרי  הרמתי  שוליה.  רק  ושימשתי  לתפור  כלל  ידעתי  לא  ואני  פשוטים, 

סיכות  וליקטתי  בצורה מסודרת  לגלגלם  כדי  חוטים  בד שנפלו, אספתי 

תפירה שהתפזרו בכל מקום. נוסף על כך, בכל יום עמלתי רבות לשפשף 

את הרצפה בווקס, חומר שהבריק את רצפות העץ. רק בשבת לא עבדתי. 

השלמתי את עבודתי ביום ראשון )היום החופשי הרשמי(. 

אימא שלחה לנו גלויות, התעניינה בשלומנו והתחננה:

"ׂשּוֶרע, חיה, אנא, המשיכו לשמור שבת." 

לא סתם ביקשה זאת. בנות רבות יצאו את רומניה כדי ללמוד ורבות מהן 

אולצו לעבוד בשבתות, והן עשו זאת, תחילה בחשש ואחר כך התרגלו לכך 

ושוב לא חשו שעשו דבר מה שאינו כשורה. אנחנו הצלחנו לשמור שבת, 

ואפילו יצאנו מדי שבת בשבתו לתפילה בבית הכנסת. 

ארגון  בחסות  שפעלה  הפנימייה  לעבר  יצאנו  הצהרים  בשעת  יום  בכל 

אכלנו  בפינו.  המוסד  של  שמו  היה  חנה(   ,HANNA( "האנה"  הג'וינט. 

שם ארוחת צהרים בחדר האוכל ואחר כך למדנו אידישקייט )יהדות( עד 

לשעות הערב המוקדמות. בנות רבות הגיעו לפנימייה בכל יום והמדריכות 
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לימדו בהתנדבות ובשמחה מה שידעו. למדריכה שלנו קראו אסתר. היא 

הייתה פליטה שברחה מסלובקיה בעזרת ניירות של גויה. היא ידעה יותר 

מכולנו על הגרמנים ועל המלחמה. 

שּׂוֶרע קנתה עבורי חצאית נאה, היינו שותפות בכל בגדינו וניסינו לצמצם 

ניגשה אליי  במידת האפשר את ההוצאות הכספיות שלנו. באחד הימים 

אֶלעּבּוְסֶטע שלנו, בעלת הסלון לבגדים, וביקשה: "האם תוכלי לקחת  הבָּ

את הבגד הזה אל הלקוחה שהזמינה אותו? הנהנתי בראשי בשמחה. "את 

בטוחה שתדעי את הדרך? עלייך לנסוע ברכבת התחתית." הוסיפה בחשש 

ואני עניתי לה בביטחון רב שאני יודעת את הדרך ואעשה זאת. "תקבלי 

לקניית  נקודות  ממני 

לחמניות אם תביאי לה 

את הבגד." סיימה, ואני 

ריח  את  דמיינתי  כבר 

הלחמניות הטריות... 

לדרך,  יצאתי 

ההונגרית  באמתחתי, 

שרכשתי  הדלה 

מופרז.  עצמי  וביטחון 

ברכבת  נסעתי 

והגעתי  התחתית 

הלקוחה.  לכתובת 

בדלת  כשנקשתי 

שמעתי רחש מאחוריי וקלטתי בזווית העין מישהי שעקבה אחריי בזמן 

הנסיעה. כנראה שהמעסיקה שלנו חששה לשלום השמלה היקרה... 

לשּׂוֶרע  לקנות  ויצאתי  התלושים  את  קיבלתי  ומאושרת  גאה  כשחזרתי 

ולי לחמניות טריות. יותר מששמחתי שאני יכולה לאכול את הלחמנייה, 

שמחתי בכך שיכולתי לקנות לחמנייה לאחותי היקרה. היינו מסורות אחת 

לשנייה "באש ובמים" וזה מה שהחזיק אותנו לכל אורך הדרך. 

המלחמה מתקרבת

אִצ'י כי לא יוכל להחזיק אותנו עוד בביתו.  יום אחד הודיע לנו ֶמעְנְדל בָּ

איני יודעת אם הדבר קשור היה לתעודות שהיו ברשותנו ולסיכון שנטל 

היינו  אופן  בכל  להודעתו.  אחרת  סיבה  או שהייתה  בביתו  בכך ששהינו 

אסירות תודה על התקופה שבה חיינו בביתו בלא תשלום ויצאנו לרחוב, 

שבע  בת   – צעירות  נערות  שתי  היינו  להזכירכם,  נפנה.  לאן  מתלבטות 

עשרה ובת ארבע עשרה בעיר מלאה באנטישמיות ובשטנה. 

מיועד  היה  ט'(  )אזור  תשע  ֶקרוֶֹלט  לאזורים.  מחולקת  הייתה  בודפשט 

לאריסטוקרטים, בדומה לרחביה הירושלמית, והיו אזורים אחרים ובהם 

אזור של האדוקים3 שנראה כמעט כמו מאה שערים. שכרנו מיטה בחדר 

של זוג מבוגרים בבניין ששכן בֵקרוֶֹלט שבע )אזור ז'( בסמוך לבית הכנסת 

הניאולוגי )אחד מבתי הכנסת הגדולים והמפוארים בעולם(. ישנו שתינו 

3  הכינוי לשומרי מצוות חרדים באותם ימים
מימין: חיה ושורע בבודפשט 
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ְקָלִרי ֶנעִני,  באותה מיטת ברזל צרה וחסכנו כסף רב. בעלת הבית שלנו, 

הייתה אישה דתייה מאוד ונעימת סבר והשתדלה להקל עלינו את החיים 

מחוץ למסגרת הבית. 

מטוסי בעלות הברית הרעימו מעלינו והטילו פצצות גדולות על בודפשט. 

הצלחתי  ולא  מגיעים,  המטוסים  את  ששמעתי  פעם  בכל  בי  אחז  פחד 

משהיינו  יותר  הדחוס,  במקלט  ש"בילינו"  ימים  היו  להפצצות.  להתרגל 

הדירות  בין  שחיבר  קיר  ליד  גדול  ופטיש  מכוש  הכינו  בניין  בכל  בחוץ. 

למקרה שהבית יספוג הפצצה ישירה, ואכן זכורני פעם אחת שהבית שלנו 

היטלטלנו  ההדף  מעצמת  נשמעו.  רמים  נפץ  וקולות  רבה  בעצמה  רעד 

מצד לצד והתברר שהקומה שלנו נפגעה. כמה מהמבוגרים מיהרו לעטוף 

שלא  דירה  הסמוכה,  לדירה  אותנו  ולהעביר  רטובים  בסדינים  אותנו 

נפגעה. כמה פחדתי. הרגשתי שאני יוצאת מדעתי מהמתח הזה וכשנשאו 

יכולה  לא  אני  "שּׂוֶרע,  קולות.  בקולי  צעקתי  ההריסות  בין  בידיים  אותי 

יותר! שּׂוֶרע! אין לי כבר כוח!"

למרות המצב המתוח ניסינו אני ואחותי לשמור על שגרה. המשכנו לחלוק 

עם  ולהתמודד  לבית  הגעגועים  על  להתגבר  וניסינו  בינינו  הבגדים  את 

לבית  הלכנו  ובשבתות  השבוע,  במשך  עבדנו  בדרכנו.  שניצבו  הקשיים 

הכנסת. הבעלזא רּוב )הרבי מבעלזא( התפלל ברחוב דוּב וגם המּוְנַקאץ' 

רּוב )הרבי ממונקאץ'( התפלל ברחוב הזה ויכולנו לבחור לאן ללכת והיכן 

מראהו  הניאולוגי.  הכנסת  לבית  להיכנס  החלטנו  אחת  שבת  להתפלל. 

היפה והשירה שבקעה ממנו קרצו לנו. ידענו כי היהודים שמגיעים לשם 

במזומן,  לתורה  העלייה  דמי  את  ומשלמים  בכרכרות  לתפילה  נוסעים 

במקום, ובכל זאת, רק ילדות היינו וסקרניות. ֶלָנה, רווקה מבוגרת מהכפר, 

הייתה עמנו. "לא," היא פסקה, כאילו הייתה אמנו, "אתן לא נכנסות לשם!", 

ואנחנו שמענו בקולה. 

מבעלזא  'ה  שהֶרבֶּ זמן  כל 

הרגישו  בבודפשט  נכח 

מכוחות  מוגנים  היהודים 

בינואר  ה-17  אך  הרוע. 

יום עצוב ובלתי נשכח.  היה 

הרב'ה  התגורר  שבו  הרחוב 

כולם  בחסידים.  התמלא 

לכיוון  אחד,  לכיוון  צעדו 

הבית שבו התארח. השמועה 

שהסתובבה סיפרה שהרב'ה 

בו  ישראל  לכיוון  עוזב 

שהרב'ה  ידעו  אנשים  ביום. 

מבוקש בידי הגסטאפו וידעו 

שמנסים להצילו ורובם הבינו שהמעשה שעושה הרב'ה אכן נחוץ, ובכל 

זאת, כשרגע הפרדה הגיע לא יכלו לשאת זאת ורצו למנוע את עזיבתו. 

עמדנו שם, נרגשות ונפחדות וראינו מחזה שלא יישכח לעולם. החסידים 

נשכבו על הכביש, הוא נעשה שחור. הם עשו זאת כדי שהֶטְקִסי לא יוכל 

להגיע עד לבית, והמהומה רבתה. אנשים בכו וצעקו כמו ילדים והתחננו 

שהרבי יישאר ויגן עליהם. 

הרב'ה מבעלזא זצ"ל
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למעשה, החלטת הרבי לצאת מהונגריה באה לאחר פגישה סודית של מפקד 

המשטרה עם הרבי. בפגישה הראה המפקד לרבי את הוראת הגסטאפו 

למצוא את הרבי ולהסגירו לידיהם. המפקד הבהיר כי אם יימלט הרבי מיד, 

יוכל המפקד לטעון בפני הגסטאפו כי הרבי אינו נמצא בהונגריה. באותו 

הזמן סברו רבים שלא נשקפת סכנה ברורה ליהודים, שהרוסים יגיעו בעוד 

כמה ימים וששלטון הרייך השלישי ינחל מפלה. )איש לא חזה את פלישת 

בקשותיהם  חודשיים(  תוך  הונגריה  יהודי  מרבית  הכחדת  ואת  הגרמנים 

של האנשים שהקיפו את הצדיק לקום לא נענו, ולבסוף, ואני רואה זאת 

ממש מול עיניי כעת, יצא הרבי אל החלון הקדמי, פתח אותו ונשא שתי 

ידיים פרושות מעל הקהל. לא שמענו את דבריו, אך יכולתי להבחין כי הוא 

מתפלל. הוא עמד שם לבוש במעיל בעל צווארון פרווה ובירך אותנו. קהל 

ה"מפגינים" נרגע מעט לאחר הברכה ואט אט קמו אנשים וניערו בגדיהם. 

באנשים  התבוננתי  לבכות.  המשיכו  וכולם  נסע  הרבי  התקרבה,  המונית 

המבוגרים שבכו ותמהתי על התנהגותם הנסערת. בתמימותי, לא תפסתי 

שיכול להיות גרוע יותר מהמצב בהווה. והיום, במבט לאחור, אני מאמינה 

שהברכה שזכיתי לקבל מהרב'ה עזרה לי להתקיים בימים שבהם לא היה 

לי כל סיכוי לחיות בדרך הטבע. 

***

השגרה המתוחה נמשכה עד לפלישת הגרמנים להונגריה. היה זה במרץ 

1944. חזרתי מהעבודה בחשמלית שהייתה דחוסה בחיילים נאצים. הם 

נראו חיילים ככל החיילים, מגולחים ונאים ולא ידעתי שעליי לפחד מהם 

במיוחד. כשנכנסתי הביתה שאלה אותי קלרי נעני: 

"ֶהִלין, מה ראית בדרך? ראית חיילים גרמנים?"

הנהנתי בראשי והוספתי: "החשמלית הייתה מלאה בהם." 

"אוי ֶהלין," נאנחה קלרי נעני והחלה לבכות ואני לא הבנתי אותה. ראיתי 

חיילים, אז מה? )אגב, הלין היה שמי בהונגרית(.

"מבצע מרגריטה" היה שמו של מבצע כיבוש הונגריה בידי הנאצים. 

ב-19 במרץ 1944 הורה היטלר לחיילי הוורמאכט לכבוש את הונגריה. 

בין  נרקמת  חשאית  שברית  חשדו  בעקבות  זה  במהלך  בחר  היטלר 

הונגריה לרוסיה. )עד אז היו ההונגרים בני בריתם של הגרמנים וסבלו 

אבדות קשות בשדה הקרב(. למחרת התייצב במדינה ה"קומנדו של 

אייכמן" והוא עצמו הגיע מעט אחר כך כדי לצפות מקרוב ב"טיהור" 

הונגריה מיהודיה. תוך חודשיים-שלושה "נוקו" ערי השדה והכפרים 

השלטון  הוחלף  באוקטובר,  יותר,  מאוחר  חודשים  וכמה  מיהודים 

לגדולה  עלו  סלאשי  ובראשה  האנטישמית  החץ"  ו"מפלגת  המקומי 

והתירו את דמם של היהודים שנותרו בבודפשט.

כניסתם של הגרמנים לבודפשט הייתה סמוך לחג הפסח. הפצצות בעלות 

הבניין,  של  במרתף  הסדר  ליל  את  "חגגנו"  ואנו  והחריפו  הלכו  הברית 

היה  ואפשר  עבר  מכל  יללו  אוזניים  מחרישות  אזעקות  האדמה.  בעומק 

למשש את הפחד באוויר. 

הרעיד  נופלת  פצצה  רחש  מוביל?  זה  כל  לאן  בחשש.  תהינו  יהיה?  מה 

אותי. ה"בומים" האלה היו בלתי נסבלים והבניין כולו זז מעצמת ההדף. 

אסתר, המדריכה שלנו, לא הצליחה לעצור בעצמה ובכתה בלא הרף, מה 

שהגביר את תחושת האין אונים. ברור היה לה שסופנו קרוב והיא חזרה 
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לימים,  ושוב לא ראיתי אותה.  יצאה  ושוב. לאחר החג  זאת שוב  ואמרה 

שמעתי כי הגיעה לגטו ְטַרזיְנְשַטאט, שרדה ועלתה ארצה. 

לרכוש  ומיהרה  מבודפשט  שהגיעו  החדשות  אחרי  בדאגה  עקבה  אימא 

עבורנו, בכסף רב, בגדי כפריות רומניות, ניירות מזויפים של שתיים מבנות 

לחג  הביתה  "תבואו  כלל(.  הכרנו  )שלא  שלנו  "אבא"  של  ותמונה  הכפר 

הפסח!" ביקשה במכתב שצירפה לחבילה ואנו נאחזנו במילותיה וציירנו 

ישבנו  היפים...  והכלים  אימא  של  מטעמיה  עם  בבית,  החג  את  לעצמנו 

לשנן את שמותינו החדשים ואת הפרטים החשובים בחיינו, חיים בזהות 

בדויה, והתלבשנו בבגדים ששלחה לנו אימא. 

נראיתי כלל רומניה, למרות הבגדים.  כשהבטתי במראה נפלה רוחי. לא 

התחושה  את  הגביר  הנרדף  ומבטי  ביהדותי  להבחין  יכלו  מרחוק 

שהתחפושת הזו אינה מוצלחת. גם שליטתנו החלקית בהונגרית וברומנית 

בהליכה  מהבית  יצאנו  לנסות.  החלטנו  זאת  ובכל  אותנו  להכשיל  יכלה 

התהפכה  בטני  אחרינו.  שעוקבים  בתחושה  שפופים,  ובראשים  מהירה 

בקרבי ולבי הלם. 

הרחובות שרצו חיילים ואנשי ביטחון וכל האנשים אצו לדרכם במבטים 

מושפלים. כשהגענו לתחנת הרכבת ההומה, התקרב אלינו אדם במדי כבאי 

והפחד שהיינו נתונים בו הלך וגבר. מה הוא רוצה מאתנו? הצילו! רציתי 

לברוח, אבל רגליי נטעו במקומן ולא יכולתי לזוז. ה"כבאי" לחש לעברנו 

יהודיות!  שאתן  עליכן  רואים  "קיְנֶדעְרָלאך,  באידיש.  ונעים,  שקט  בקול 

והנעימות  שבפיו  האידיש  אתכן!"  שיתפסו  לפני  מהר,  מכאן  תסתלקנה 

שבקולו הפתיעו, אך לא הצליחו להרגיע אותנו. נחפזנו לחזור אל ביתנו 

היינו מאוכזבות מכך שמראנו  ומבוהלות.  לזו, שקטות  זו  בעיר, צמודות 

היהודי הסגיר אותנו ושלא נצליח לחזור הביתה לליל הסדר. 

געגועיי לאמי הטובה הציפו אותי והתקשיתי לעצור בעד הדמעות. לא עלה 

בדעתי כלל שאולי חיינו ניצלו בזכות העובדה שנשארנו בבודפשט. פנינה, 

את  ניצלה  ברומנית,  טובה  ושליטה  ארי  מראה  בעלת  מחברותינו,  אחת 

האפשרות לחזור הביתה לחג, אל אביה הזקן, ואני קינאתי בה. היא הגיעה 

לביתה לליל הסדר ונאספה כמו כולם לגטו ומשם הגיעה לאושוויץ. לא 

ראינו אותה שוב. לימים, כאשר נפגשה שורע עם משפחת בעלה, משפחת 

מרמור, במחנה העקורים4 בברגן-בלזן, התוודענו אל אחיו- ישראל שסיפר 

לנו שהוא היה ה"כבאי" שהזהיר אותנו בתחנת הרכבת. ישראל הסתובב 

בתחפושת זו בזמן המלחמה וכך הציל עצמו. 

באחד הבקרים כשהגענו לעבודה פנתה אלינו הבאלעבוסטע שלנו, בעלת 

הסלון לבגדים. "אומרים כי כל יהודי מרמורש )MARMAROS( הופנו 

התחלתי  הענק."  הסוהר  לבית   ,)MATESZALKA( למאטיסאלקה 

המתוקות?  אחיותיי  והצדקת?  הטובה  שלי  אימא  סוהר?  לבית  לבכות. 

סבתא? זה לא ייתכן שהם ייכנסו לבית סוהר! בעלת הבית נבהלה לשמע 

בכיי. היא ניסתה להרגיע אותי והבטיחה כי תכתוב לאחיה שמתגורר שם 

כי  וכמובן שלא מצא איש מהם  שיחפש אותם. הוא חיפש את משפחתי 

השמועה לא הייתה נכונה. 

4  כינוי למחנות פליטים שהוקמו עבור ניצולי השואה חסרי הבית, על אדמת אירופה, 
מיד לאחר השואה. 
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היכן הייתה אימא באותו הזמן? זאת לא ידענו עד שהגיעה גלויה שכתבה 

בדרכה לאושוויץ. כשסיימה לכתוב את המשפטים הקצרים ואת כתובתנו, 

זרקה אימא את הגלויה החוצה וכנראה שאדם טוב לב מצא את פיסת הניר 

ושלח אותה אלינו. בגלויה פנתה אלינו בתחינה:

ׂשּוֶרע, אני מבקשת ממך, את נשארת לבד עם חיה הצעירה. מעכשיו 
את אימא שלה, ואנחנו נוסעים ולא יודעים לאן. 
חיה, מעכשיו ׂשּוֶרע אמך. אנא שמעי בקולה. 

אימא

במשך  ובכיתי  בכיתי  לבכות.  והתחלתי  למיטה  אתי  הגלויה  את  לקחתי 

נרטבה. אחותי  ולא הבחנתי שהגלויה  זמן בכיתי  ידעתי כמה  שעות. לא 

לא ידעה איך להתייחס אליי וגערה בי. "נו, מה את בוכה? אני אשאר אתך 

כל הזמן!" 

היא  אף  שהגיעה  אחי,  של  ארוסתו  כשְזָלאִטי,  מעט  השתפר  רוחי  מצב 

ממחנה  גלויות  להגיע  מתחילות  "בנות,  נרגשת.  אלינו  פנתה  לבודפשט 

יגיע  אם  לכן,  לתרגם  ואוכל  בגרמנית  כתובות  הגלויות  אושוויץ.  עבודה 

כמה  בדבריה,  תלינו  תקוות  כמה  שם."  עובדת  היא  אולי  מאמכן.  משהו 

חיכינו. יום יום עברנו דרך בית הקהילה היהודית, שם עבדה זלאטי במיון 

ממוענות  היו  הגלויות  אבל  עבורנו,  דואר  הגיע  אם  לראות  רצינו  דואר. 

לנו?  כותבת  לא  אימא  למה  לחדרנו.  מאוכזבות  וחזרנו  אחרים  לאנשים 

למה? לא הבנו. הגלויה ששלחה לנו מהרכבת הפכה למילותיה האחרונות 

עד  על-אנושיים,  בכוחות  יחד,  עלינו  ששמרה  צוואה  עבורנו,  ולצוואה 

מאושרים  הקהילה  מבית  שיצאו  אנשים  היו  הנוראה.  המלחמה  לסיום 

בפיסת החיים שהחזיקו בידיהם. בגלויות שקיבלו היו כתובים משפטים 

ספורים בגרמנית ותוכנם אחיד, רק החתימות והמען שונה.

הכל בסדר, כולנו שלמים ובריאים. כולם עובדים בכבוד. 

אף אחד מהדברים שנכתבו, לא היה נכון כידוע.

***

הייתה  כרזה  כל  מקום.  בכל  נתלו  חדשים  חוקים  על  המבשרות  כרזות 

גרועה מקודמתה. נתבקשנו לתפור טלאי צהוב לבגדינו ובהמשך הצטוו 

למרבה  ובולט.  גדול  צהוב  בכוכב  מסומנים  לבתים  לעבור  היהודים  כל 

האירוניה, עבור חלקם היה המעבר נעים וטוב. היו אלה יהודים שהתגוררו 

לבתי  הגיעו  שעברו  ולאחר  ובפרברים  בודפשט  של  העניים  באזורים 

כמה  משפחות...  כמה  להכיל  ויכלו  ומרווחים  גדולים  שהיו  העשירים, 

שגרנו  הבית  בודפשט.  ליהודי  גטו  הקמת  על  הוחלט  כך  אחר  חודשים 

בו נכלל בתחומי הגטו ולכן לא אולצנו להתפנות ממנו. התגוררנו בדירה 

ברחוב  מהומה  שמענו  לפתע  דוֹּב.  מרחוב  שהתפצלה  קטנה  בסמטה 

הראשי וראינו הרבה נערים פרחחים מלווים באבותיהם, מוליכים בצעקות, 

יהודים רבים לכיוון בית הכנסת הניאולוגי ברחוב  ובמהלומות  בדחיפות 

ָקאזיֱנצי. עקבנו בשקט אחר ההתרחשות מבעד לווילון שבחדרנו. 

מה זה? נבהלנו, מה הם עושים להם? ידענו שהם יכולים לעשות ליהודים 

מה שעולה על דעתם כי החוקים השתנו ודמנו הפך הפקר. )אותה העת 

מגיוס  שהתחמקו  ואלו  בבודפשט  צעירים  יהודים  גברים  כמעט  היו  לא 

ירדו למחתרת, כך שהנלקחים היו קשישים, נשים וילדים(. הצטנפנו לנו 



6263 פרק ג' - יציאה לבודפשט, 1943עדות חיה

בפינת החדר וקיווינו שגורלנו יהיה שונה בזכות הסמטה הנחבאת מן העין 

שבה התגוררנו. בהמשך שמענו כי היהודים נלקחו לבית הכנסת הניאולוגי 

לשלושה ימים. בימים הללו רוקנו ההונגרים את הבתים הריקים ובזזו כסף 

מזומן, חפצי אמנות ויודאיקה. 

כשכולם נכנסו לגטו רבתה הצפיפות. היינו 14 איש בחדר לא גדול! אנשים 

ישנו על הרצפה בתנאים לא תנאים וכמעט בלא מזון. שעות העוצר מנעו 

נותרו מעט מאוד  וכשיצאנו החוצה  מאתנו לקנות מוצרי מזון בסיסיים, 

ובצל  עגבניות  משאריות  ֶלצ'ו  בעיקר  בישלה  אחותי  למכירה.  מוצרים 

שהצליחה למצוא או לקנות. תורים ארוכים ללחם גרמו לנו לבזבז שעות 

שהלחם  הסתבר  תורנו  כשהגיע  קרובות  ולעתים  בלחם,  לזכות  בציפייה 

נגמר ונאלצנו לנסות להירדם למרות שהרעב צבט בבטננו. שוערת הבית, 

הונגרייה גויה טובת לב, נהגה להבריח לבניין פריטים חיוניים, ככל שידה 

השיגה, ואנו היינו אסירות תודה על כל דבר שהביאה. המלחמה הקשה 

גרמה לכך שכל האוכלוסייה סבלה ממחסור, ואנו סבלנו יותר מכולם. 

ובה  שרשרת  לצווארם  וענדו  גויים  בבגדי  בחוץ  הסתובבו  רבים  יהודים 

ֶצֶלם )צלב(. קרה לא אחת שאם ובנה עברו זה מול זה ולא הכירו אחד את 

השני. יום אחד חזרה הביתה בוכייה בחורה מאורסת שהייתה אתנו בחדר. 

איך  וראתה  בעיניים אדומות שהלכה ברחוב  לנו  כשנרגעה קצת סיפרה 

לא  מזויפים.  ניירות  בזכות  וחי  פליט שהגיע מפולין  את חתנה,  תופסים 

הצלחנו להרגיע אותה וכולנו ישבנו באווירה עצובה ומדכדכת שהשתלטה 

עלינו. מה קורה בבית? חשבנו. האם שם הכול רגוע? לא ידענו מה קרה 

שם עם כניסת חג הפסח, עד לאחר המלחמה. 

ניסיונות אחרונים לשמור על שגרה

דיירי הבניין הגו רעיון חדש להצלה. "ִנתנצר," כך החליטו, "והכוכב הצהוב 

שתלוי על פתח הבניין יוסר מביתנו. נינצל מהגורל שיועד לנו." כששּׂוֶרע 

הגיע  למחרת  הזדעזענו.   – התנצרות  על  משוחחים  אותם  שמענו  ואני 

את  להכין  כדי  במקלט  הרצאות  לתת  החל  הוא  לבניין.  )כומר(  ָגאָלאח 

הדיירים לטקס הפיכתם לנוצרים ר"ל. שגאלאח ידבר אתנו? שנשמע על 

הנצרות? ה' ישמור! לא רצינו להשתתף בהרצאה ולא הסכמנו שהכומר 

יזה עלינו מים "קדושים" וברגע שאמרנו זאת בקול, ביקשו מאתנו כמה 

שכנים לעזוב. "תארזו את החפצים שלכן ותצאו מהבית!" אמרו בקשיחות 

נרגזת. 

יצאנו מהבית בסערת רגשות, מיהרנו אל מענדל באצ'י וסיפרנו לו בבכי 

על האסון הרוחני שהביאו על עצמם שכנינו ועל סילוקנו מהבית. מצחו 

הבנו:  שלא  משפט  ואמר  נאנח  הוא  נעצבו.  ועיניו  התקמט  מענדל  של 

"ילדות, תחזרו לבית שלכן. אל תפחדו. כשזה יקרה, כו-ל-ם ילכו. כולם!" 

לא הבנו את פשר דבריו, אולם קיבלנו כוח לחזור אל החדר הצפוף שלנו 

ולצדנו  המוות  בצעדת  כשהלכנו  רק  סביבנו.  שקורה  ממה  ולהתעלם 

הבנו  מתבוללות,  ממשפחות  שהגיעו  והאחרות  החדשות  המתנצרות  כל 

את דבריו. ההתנצרות לא עזרה להן להתחמק מגורל היהודים. אדרבה, 

האכזבה שלהן מהעולם וחוסר ההשלמה שלהן עם ההשפלה והסבל ש"לא 

הגיעו להן" – נוצריות טובות, גרמו לכך שמתו מהר מאוד, כמו זבובים. 

הבטנו בעצב בבנות האומללות וחשבנו על כך שמענדל באצ'י היה אדם 

אחרי  מעט  בדבריו.  צדק  כמה  לו  לספר  יכולנו  לא  לצערי,  מאוד.  חכם 
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שנכנסו הגרמנים לבודפשט הם התפרצו למשרדי הקהילה היהודית וירו 

בראשו. הי"ד.

***

ההונגרים ניסו לשקם את העיר למרות שההפצצות נמשכו בעצמה. הם 

רישיון  קיבלנו  לעבודה.  נרשמנו  ואנו  וחזקים  צעירים  פועלים  חיפשו 

ל" )CSEPEL(, אזור תעשייה  ולנסוע בחשמלית ל"ֶצ'אפֶּ לצאת לעבודה 

שהיה במרחק מה מבודפשט. הנסיעה היומיומית הייתה קשה עבורנו. 

לא העזנו לשבת בחשמלית ועמדנו באחת הפינות, מנסות לא להתבלט, 

ובכל זאת הרגשנו במבטים שהנוסעים נעצו בגבנו ובטלאי הצהוב שהיה 

במיאוס?  לנו  ָבזו  ואולי  מהגטו?  שברחנו  חשבו  האם  לבגדינו.  תפור 

לרווחה  נשמנו  ותמיד  טובה  כחוויה  לי  זכורה  לא  הנסיעה  מקרה  בכל 

כשהסתיימה. 

עסקנו, כשלושים יהודים, בפינוי הריסות בתי החרושת שנפגעו בהפצצות 

הכבדות. בכל פעם הרמנו את הלבנים הכבדות ולקחנו אותן לשטח ריק. 

והנחנו  אליהן  דבוק  שהיה  מלט  משאריות  אותן  ניקינו  אזמל  בעזרת 

אותן בשתי ערמות: לבנים שלמות בערמה אחת ולבנים שבורות בערמה 

יחד עם  יום,  גופי כאב בסיומו של  וכל  שנייה. העבודה לא הייתה קלה, 

שחולקו  הספורים   )PENGO( בֶפְנגו5ֹ  ושמחנו  מפונקות  היינו  לא  זאת 

בסוף השבוע. נאלצנו להגיע לעבודה גם בשבתות, משום פיקוח נפש, אך 

השתדלנו ללכת ברגל ולעבוד כמה שפחות. שכר העבודה השבועי חולק 

5  כסף הונגרי

בשבת ואחת הפועלות שמרה עבורנו את שכרנו עד ליום ראשון כדי שלא 

נאלץ לשאת עמנו כסף בשבת. 

באחד הימים, בעודי מפנה במרץ שברי לבנים, נתקלו ידיי במשהו שונה 

שגרם לי לצרוח. "הצילו! ראש!" קראתי בחרדה וברחתי אחורה. המראה 

המבחיל שנגלה לי בהפתעה גרם לרעד עז בגופי. לצערי לא היה מדובר 

במשהו חד-פעמי. אמנם ההיתקלות הראשונה בחלקי גופה הייתה הקשה 

ביותר, אך לא אוכל לומר שנפשי הצליחה להתרגל לזה. אנשים רבים נקברו 

בהפצצות תחת המבנים ההרוסים ויצא לי, לא פעם, לגלות יד קטועה, רגל 

מרוסקת או גופה שלמה מרוטשת. בכל פעם כזו, אחרי הבהלה הראשונית 

והצעקות, נאלצתי לפנות את חלקי הגוף. אלו דברים שנחרטים עמוק בלב 

וגם עכשיו כשאני מספרת על כך צפים למול עיניי המראות הקשים שנגלו 

לי בין ההריסות. 

עיניי את המראות הקשים  רואה מול  אני  בזה עכשיו  נזכרת  אוי, כשאני 

האלה שנגלו לי בין ההריסות. את יודעת, אסתר כלתי סיפרה לי שאח של 

ב"פלוגות  היה  הוא  סוף המלחמה.  לקראת  נעלם  דוד שמו,  אימא שלה, 

העבודה" וראו אותו מסתובב באזור בודפשט, ולפתע נעלם, כאילו בלעה 

הריסות  בפינוי  גופתו  התגלתה  יותר  מאוחר  שנים  האדמה. שלוש  אותו 

הצ'אפל )היכן שעבדתי( ועל הגופה היו תעודות של 'דוד ארנפלד'. מכיריו 

הגיעו כדי לזהות אותו והם השתאו לראות כי גופתו נותרה שלמה. בניתוח 

הגופה התברר כי מת בעקבות פגיעת רובה. הוא נורה ונהרג וגופתו נקברה 

שהושלמו  אחרי  שנים.  שלוש  כך  ונותרה  בהפצצות  בניין  מפולת  תחת 

היה  אובדנו  על  הכאב  בבודפשט.  נקבר  מותו,  וחקירת  הזיהוי  מלאכת 
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מעורב בהקלה. לפחות זכה להגיע לקבר ישראל6 ומלכה אשתו לא נותרה 

עגונה. 

***

העוצר  מיקלוש,  הורטי  עבורנו.  בשורה  יום  היה   1944 באוקטובר  ה-15 

של הונגריה, הכריז ברדיו כי הונגריה פנתה אל בעלות הברית והצהירה 

על שביתת נשק. נשמנו לרווחה. הנה, תכף הכול ייגמר. כל הלילה ישבו 

אנשים ושיחקו בקלפים והשמחה רבתה. שמחה שהחזיקה מעמד פחות 

מיממה. סלאשי, מנהיג מפלגת צלב החץ, תפס את השלטון. בהיותו ימני 

ואנטישמי מושבע לא הסכים להפר את הברית עם הגרמנים. קשה היה לנו 

לשמוע את דבריו ששודרו ברדיו, בפרט כשהתברר לנו המידע על הגליית 

"צלב החץ" התירה את דמם של היהודים  ובני משפחתו. מפלגת  הורטי 

ונערכה לחיסול היהודים שנותרו בבודפשט. 

ואנחנו, בתוך מהומת החדשות והכאוס ברחובות, המשכנו לעבוד בפינוי 

הריסות בצ'אפל. הסיכון למות בדרך לצ'אפל היה גדול. כנופיות חמושות 

של בריונים, אנשי צלב החץ, הסתובבו ברחובות והרגו יהודים שנתקלו 

בצ'אפל  לעבודה  הגענו  וכשכבר  אתם!  מהיתקלות  פחדנו  כמה  בהם. 

התפללנו שלא ניקלע להפצצה באמצע עבודת הפרך. יום אחד, באמצע 

העבודה, נשמעה אזעקה ומיד לאחריה נשמע רעם המטוסים. כל העובדים 

והמנהלים נפוצו לכל עבר. מה עלינו לעשות? חשבנו בבהלה. היינו שלוש, 

יחד עם חברתנו שורי שטרן, והחלטנו שעלינו להוריד את הטלאי הצהוב 

6  הכינוי ההלכתי לקבורה בבית קברות יהודי 

ולנסות להיכנס לאחד הבתים. שוטרים שהסתובבו ברחוב הבהילו אותנו 

מהריצה.  ומתנשפות  כושלות  פנימה  נכנסנו  ואנו  מגורים  בניין  לעבר 

כנראה שלאחת מאתנו נותר חוט צהוב על הבגד או סימן של הטלאי וכמה 

בזעם.  לעברנו  צעקו  למקלט  בדרכם  המדרגות  בגרם  שעמדו  מהשכנים 

"ז'ידוְֹבָקה! יהודים! החוצה!", ואנו ברחנו מיד אל הרחוב המופצץ. 

וגילינו  נפש חיה לא נראתה מסביב. תרנו בעינינו אחר מקום להסתתר, 

של  גשם  כמו  סביבנו,  נפלו  ופצצות  ספסל  על  נרעדות  התיישבנו  גינה. 

אבנים כבדות. "מהר, מתחת לספסל! הראש למטה!" פקדה עלינו אחותי. 

צעקנו  "בום"  כל  עם  כדבריה.  עשינו  בפנים".  ניפצע  לא   – ניפגע  "שאם 

אדיר  נפץ  קול  נשמע  לפתע  נמות.  שהפעם  בטוחות  ישראל",  "שמע 

מכיוון הבית שיושביו גירשו אותנו בבושת פנים. הבית נפגע קשה וחלקי 

קירות נקרעו ממנו ועפו לכיוון הגינה. שלושתנו, התחלנו לברוח. מישהי 

שהבחינה בנו נסות קלטה שאנו יהודיות ומיהרה להזעיק שוטר שהסתובב 

בסמוך אלינו. "הן הורידו את הטלאי הצהוב!" סיפרה לשוטר בהתרגשות 

והוא שאל  ניגשנו אליו  בנו.  מוות אחז  לנו לגשת אליו. פחד  והלה קרא 

חיפשנו מקום מקלט  ברחנו,  "הייתה הפצצה,  את הטלאי.  הורדנו  מדוע 

וידענו שאף אחד לא יכניס אותנו למקלט עם הטלאי." הסברנו נרגשות, 

אותנו  ושחרר  הכבדה  ההפגזה  במהומה שיצרה  טרוד  היה  יחד. השוטר 

אחרי שהורה לנו להתייצב למחרת בתחנת המשטרה כדי לקבל עונש של 

עשרה ימים בצינוק. כל הלילה לא הצלחנו להירדם. רעש הפצצות, מראה 

הבית ההרוס שיושביו, מן הסתם, נפגעו והעונש שחיכה לנו, הציקו לנו. 

למזלנו הטוב, כך חשבנו אז, למחרת בבוקר הוכרז על גיוס כללי ועל ריכוז 

היהודים לעבודה. הלכנו למקום הכינוס וכך פטרנו עצמנו מעונש הצינוק. 
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היה זה ב-20 באוקטובר 1944. כרזות גדולות הודבקו בתנועות מהירות 

בכל קרן רחוב. 

על כל הגברים היהודים בגיל 60-16 להיאסף!

מתחת למילים המאיימות הופיעו שמות יהודי העיר שהיה עליהם להתייצב 

וחלקם,  המודעות  סביב  התגודדו  רבים  אנשים  האיסוף.  בנקודת  בבוקר 

"נוצרים טובים" מלידה, גילו לחרדתם שהם כלולים ברשימה למרות שלא 

ידעו על יהדותם. הרחובות מלאו בגברים שותקים ודאוגים ומתח הורגש 

באוויר. אף אחד לא ידע מהי מטרת האיסוף. 

ציבור  אל  המודעה  התייחסה  הפעם  חדשה.  כרזה  הודבקה  היום  במשך 

עשרים  בת  הייתה  שּׂוֶרע  אלינו.  חלחל  עמום  ופחד   40-16 בנות  הנשים 

ואני הייתי כבת שש עשרה. האם עליי להישאר בגטו עם הזקנות והילדים 

הקטנים או שעדיף שאצטרף אליה? לא התלבטנו הרבה. אנחנו נשארות 

יחד, החלטנו. אף אחד לא צריך לדעת שאני רק בת שש עשרה. נפרדנו 

ארזה  היא  שעוזבות.  שלה  ל"ילדות"  דאגה  הסגירו  שפניה  נעני  מקלרי 

למעננו בגדים שהיו לה בבית וכותנות שלא נזקקה להן עוד. "שיהיה לכן 

לדרך, תמכרו ויהיה לכן קצת כסף," מלמלה בעצב. לא היו מילות פרדה 

או דמעות, רק התארגנות מהירה. איני זוכרת כי לקחנו עמנו דברי מזון 

או שתייה. לא ידענו לאן ייקחו אותנו ומתי נחזור כי גזרות הנאצים היו 

מעורפלות. 

למעשה, "נמכרנו" לגרמנים. הם היו זקוקים לידיים עובדות להכנת ביצורים 

נגד הטנקים של הרוסים שפעלו בתוך הונגריה, ובהמשך, לעבודות בתוך 

לאוסטריה  אותנו  להצעיד  החליטו  ומדוע  אז(.  עד  שישרוד  )מי  גרמניה 

ולא לקחת אותנו ברכבות? אייכמן הסביר זאת לקסטנר בכמה משפטים. 

הסבר ציני ופשוט.

רומניה  מעשה  פה  שישוב  קיווית  לשווא  חזרתי.  אתה,  רואה  "ובכן, 

ההובלה  אמצעי  ברגל.   – והפעם  יפונו,  בודפשט  יהודי  בולגריה.  או 

אדולף  נגד  לממשלה  המשפטי  )היועץ  אחרות."  למטרות  דרושים 

אייכמן, נאום הסיכום, עמוד 85(.

הופצצו  הרכבת  מסילות  נכונה.  הייתה  לא  אייכמן  של  היהירה  תשובתו 

בידי בעלות הברית ולא היה שייך להשתמש בהם. אנו לא ידענו זאת. לא 

ידענו כלום.

נשים יהודיות מובלות מבודפשט לצעדת המוות
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כך  לא  נכון?  ובריאה.  שלמה  לך  נראית  ואני  אותי  רואה  את  בי.  הביטי 

– פלטינה, לא  הזו  ניתוחים מצעירותי. הנה, הברך  הדבר. עברתי הרבה 

לי  מחליפים  היו  אותה  גם  המבוגר,  גילי  לא  אם   – השנייה  והברך  ברך, 

והאצבעות,  לגמרי,  לי  היא התפוררה  גם הכתף עשויה פלטינה.  והכתף, 

וכפות  רב?  לכאב  לי  וגורמות  שהתעקמו  שלי  האצבעות  את  רואה  את 

הרגליים? ודלקת הפרקים? אני בכלל לא מבינה איך אני מתפקדת. ניסי 

ניסים, אני אומרת לך. הרופאים אומרים לי כל הזמן שמה שקורה לגוף 

שלי זה תוצאה של מה שעברתי ושאין מה לעשות. הם לא יכולים לעזור 

יותר מדי. הם צודקים, ואני, אפילו שאני לא רופאה, יודעת את זה לבד. 

אני רואה בעיני רוחי את התמונות מאותה צעדה ואיני מבינה. איך הלכנו 

כל כך הרבה? איך הצלחנו לשרוד? את יכולה לתאר לעצמך הליכה בשלג, 

נערות  איך  להבין  מסוגלת  את  יחפה ממש?  יחפה?  כשאת  כלבים  בקור 

ונשים הלכו עשרים ק"מ ביום בלי לקבל אוכל? והגופות שראינו בדרך, ה' 

ישמור, כמה גופות! כמו כלבים היו זרוקות שם והריח שלהן... כל יום אני 

מתפלאת מחדש מהסיפורים שעברתי ובכל פעם אני אומרת לעצמי: חיה, 

זה לא יכול להיות. לא ייתכן שעברת את כל זה ונשארת בחיים!

עם שחר יצאנו לדרך, בלב הולם, ובלבוש חם וצעדנו בתוך "ים" של נשים, 

הגדול  המגרש  לכיוון  פנינו  הרחובות.  את  שמילאו  ושקטות,  מתוחות 

שנקרא  אצטדיון ספורט  זה  היה  המוות.  צעדת  לפני  הנשים  רוכזו  שבו 

7  כינוייה של צעדת המוות

"קישאוק פאייה" )KISOK PALYA(, בכיוון שדה התעופה בבודפשט. 

אף אחת לא ידעה מהי מטרת הריכוז ולאן נפנה משם. אף אחת לא ידעה 

בלי  עברו בעצלתיים,  ביתה. השעות  ואת  אם תראה שוב את משפחתה 

בצמא  ברעב,  חשנו  ערב  ולקראת  ולשתייה  לאוכל  לנו  ידאג  שמישהו 

ובעייפות שהצטרפו לקור המעיק של נובמבר. 

בתימהון.  גבה  הרים  לא  אף אחד  לי שמונה עשרה,  כשהצהרתי שמלאו 

מבחינת החיילים גילי המדויק לא היה חשוב להם – הם זכו בכוח עבודה 

עצמי  בתוך  להתכנס  לי  גרמו  והרעב  הצפיפות  הנפשי,  העומס  חינמי. 

ובשלב מסוים הפסקתי כמעט לחשוב. איני זוכרת שבלילה הובילו אותנו 

זוכרת גם איך  ברגל לספינה שהיו בה שתי קומות שעגנה בדנובה. איני 

לדרך  יצאנו  לה.  מחוצה  אחת  אף  נותרה  עד שלא  לספינה  אותנו  דחסו 

היו  והבנות  אותנו,  להטביע  שהולכים  שמועה  נפוצה  אחותי  דברי  ולפי 

מסוים  בשלב  קיפאון.  במעין  הייתי  כי  פחד,  חשתי  לא  אני  הסטריות. 

 )OBUDA( "אוֹּבּוָדה"  באזור  בודפשט,  של  השני  בצדה  אותנו  הורידו 

והפחד מהמוות נמוג, לזמן מה. הובילו אותנו לבית חרושת גדול לייצור 

לבנים לבנייה. המבנה שחיכה לנו היה חשוך וקודר וכל אחת הרימה לבנים 

והזיזה אותם כדי ליצור לה פינת ישיבה. ישבנו כך כל הלילה בלא יכולת 

לעצום עין.

הזיכרון שלי מתחיל מבוקרו של יום. "תסתדרו חמש נשים בשורה!" נבחו 

עלינו אנשי משמר של "מפלגת החץ", הנ'ילאשים הידועים לשמצה. הם 

בקבוצה  בנות  כ-300  היינו  בקבוצות.  אותנו  וסידרו  בגסות  אותנו  ספרו 

עומד  שמישהו  לכך  סימן  ראינו  ולא  וצעדנו  צעדנו  לצעוד.  והתחלנו 
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החיילים  עבורנו  חיפשו  ערב  עם  ק"מ.  כעשרים  הלילה,  עד  כך  לעצור, 

מקום לינה מזדמן ללילה אחד. במשך כשבועיים חזר המחזה על עצמו. 

עם שחר התחלנו לצעוד ובערב נפלנו שדודות לשינה טרופה. 

הזוהמה  בתוך  לישון  נאלצנו  מלוכלכת.  לחצר  אותנו  הכניסו  אחד  לילה 

והתכסינו  אחת  שמיכה  תחתנו  פרסנו  אפלים.  שמים  נמתחו  ומעלינו 

חזק  גשם  לרדת  החל  הלילה  שבאמצע  אלא  לזו,  זו  נצמדות  בשנייה, 

סוסים  מרוצי  באצטדיון  הלילה  לשנת  עצרנו  אחר  ביום  כהוגן.  ונרטבנו 

ושוב  הלילה  כל  גשם  ירד  שוב  הנוקשים.  הספסלים  על  לשכב  ונאלצנו 

והייתה פעם  נרטבנו. בקושי הצלחנו לקום בבוקר כדי להמשיך לצעוד. 

אחת שעצרנו ליד ספינה שיצאה מכלל שימוש ועגנה בנהר. דחסו אותנו 

לתוכה ובקושי היה לנו מקום לעמוד, על האפשרות לשכב – לא חשבנו. 

קפצו  נסבלת  הבלתי  ובצפיפות  בעייפות  ברעב,  יותר  עמדו  שלא  נשים 

למים – אל מותן. כשהכניסו אותנו לרפת, לישון עם הבהמות – שמחנו! 

סוף סוף היה לנו מקום מקורה בגג, ואפילו קש לשכב עליו. לוקסוס!

וכפרים  ערים  חצינו  הונגריה.  של  גדול  שטח  פני  על  נמשך  הזה  המסע 

והשומרים ששמרו עלינו התחלפו בכל כפר. כולם היו חיילים מבוגרים, 

חיילים  כמה  גם  שהיו  וכמדומני  החץ"  "מפלגת  אנשי  כנראה,  מתנדבים 

גרמנים. לא קיבלנו במשך היום מאומה. לא מים ולא אוכל. איך שרדנו? 

דרך  לחם  חתיכות  לנו  לזרוק  והעזו  הכפריים  עלינו  ריחמו  לפעמים 

ויכולנו לגשת אל  היו פעמים שהשומרים עשו הפסקה קצרה  החלונות. 

הנשים ההונגריות שהמתינו לנו בצדי הדרך ובידיהן מזון חם. קנינו אותו 

תמורת חפצים שהיו ברשותנו. כמה הודינו בלבנו אז לקלרי נעני שציידה 

אותנו לדרך. כל פיסת לחם וכל כף מרק עזרה לנו לצעוד עוד כמה ק"מ. 

אולם עם הזמן ויתרו השומרים על ההפסקות. הכפריות המאוכזבות חזרו 

לבתיהן ובידיהן האוכל שהכינו ואנו צעדנו וצעדנו והרעב והחולשה נגסו 

בנו. כוחנו הלך ותש ולא ידענו אם נצליח לשרוד עד הערב. 

יום אחד הופיע איכר ואתו עגלה עמוסה בקולרבי. כמה נשים מורעבות 

התנפלו על האיכר המופתע והחלו לחטוף את הירק הטרי. החיילים כיוונו 

את נשקם, דרכו אותו וירו בלי היסוס. היריות פלחו את הנשים שעה שהיו 

על העגלה ופקעות הקולרבי בידיהן, והן נפלו מתבוססות בדמן. המשכנו 

בצעדה, מזועזעות מהקלות הבלתי נסבלת של ההרג ונזהרנו כפליים. מדי 

פעם מצאה מישהי עגבנייה ירוקה שנשארה תחת מעטה הקש בשדות. כל 

אחת שחיפשה ומצאה דבר מה לאכול – הסתכנה שיירו בה. 

רק פעם אחת קיבלנו אוכל בכמות גדולה מהרגיל. איני יודעת מדוע היו 

נדיבים אלינו באותו היום. החיילים חילקו לנו מאה גרם מרמלדה, מעט 

אק ומכרנו אותו  פָּ אק8. לא יכולנו ללכלך את היד בשְׁ פָּ ריבה ומאה גרם שְׁ

תמורת ריבה. אחת הנשים ניגשה אלינו והתחננה. "ילדות, אתן צעירות, 

תאכלו את זה כי אתן צריכות לחיות!" אבל לא היינו מסוגלות. 

גברים  כלבים,  כמו  הכבישים,  בצדי  מוטלות  גופות  ראינו  הדרך  לאורך 

ונשים שהתעייפו ונפלו אל מותם. ובנות שהלכו אתנו, כאלה שראו עצמן 

וקוננו. אחת מהן שהייתה  ובכו, הלכו  ומתנצרות חדשות, הלכו  נוצריות 

שחקנית תיאטרון ידועה בהונגריה, מלמלה כל הזמן. "סבתא של סבתא 

8  קותלי חזיר
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שלי הייתה יהודייה, מה זה קשור אליי?" ריחמתי עליהן. לא היה להן כוח 

נפשי לעמוד בייסורים האלה ובכל פעם שייללו, התעללו בהן השומרים 

חלשות  בנות  אותן  שאת  לי  נדמה  אותן.  ודחפו  עליהן  צעקו  יותר,  עוד 

שנאו הם יותר מכול. לפעמים תהינו מתי יגיע תורנו להשתגע או למות. 

אי-שם  נעוץ  היה  מבטה  שהלכה,  מה"נוצריות"  אחת,  אישה  זוכרת  אני 

באופק ופיה מלמל בלי הרף. "אני חייבת לחזור הביתה לסגור את הגז. יש 

לי סיר עם אוכל. הוא יישרף." האומללה לא הבינה בכלל היכן היא נמצאת 

ולא העלתה על דעתה שלא תחזור לביתה לעולם.

סירחון עז עלה מהגופות המצחינות, לא הבנו כיצד חיים ההונגרים לצד 

הריח הזה ומדוע אינם מטפלים בגופות. היו זמנים שכבר לא היה אכפת 

לי מה קורה אתי. התאוויתי לקצת אוכל, למיטה חמה שבה אוכל לישון 

היו  הנורמאליים  החיים  אך  בגשם; לשגרה פשוטה,  להירטב  בלי  בשקט 

רחוקים מאי-פעם. נוסף לכל הקשיים הרגילים, נקרעו נעליה של שּׂוֶרע 

בוציות  בשלוליות  מלאות  היו  הדרכים  יחפה.  נותרה  והיא  הליכה  מרוב 

ובאבנים, והחלטנו לעשות בינינו תורנות, בכל פעם תזכה מישהי אחרת 

להשתמש בנעליים. נעלנו אותן לסירוגין, יום אחד – אני ולמחרת – היא. 

כשמצאנו  לפעמים,  החורף.  תחילת  של  בקור  ק"מ  עשרות  צעדנו  כך 

זו  אך  היחפות,  הרגליים  את  עטפנו  זרוקים,  מלט  ניירות  או  סמרטוטים 

הייתה עזרה ראשונה ומינימאלית. 

לאחר כשבועיים מתישים הגענו לכפר קטן. החיילים הכניסו אותנו לבית 

הייתה  איזו הקלה  ופיזרו קש על רצפת כמה מהחדרים.  הספר המקומי 

להיחשף  בלי  בקש,  מרופדת  ורצפה  תקרה  בו  שהיו  בחדר  כך,  לישון 

לקור ולגשם. אני חושבת שהיה זה הלילה הראשון מאז שיצאנו למסע, 

קורה,  טוב  משהו  שהנה,  טובה,  בתחושה  קמנו  היטב.  לישון  שהצלחנו 

אלא שבבוקר חיכתה לנו הפתעה מאכזבת. קיבלנו מכושים ואתים ויצאנו 

מאתנו  דרשו  השדות.  לתוך  ק"מ  כמה  של  ארוכה  לצעדה  בחמישיות 

לחפור תעלות בעומק שני מטרים. ִהכינו במכושים שוב ושוב, ירדנו לתוך 

הבורות והמשכנו להעמיק אותם. אוי, הגב שלי, הידיים, הכתפיים... הם 

בערו מכאב, אך לא יכולתי להפסיק. 

בכל יום סימנו לנו מהנדסים את שטח החפירה שיועד לאותו יום ואיימו 

שלי  החלק  את  כשסיימתי  לכן  לישון,  נלך  לא  לחפור  נסיים  שלא  שעד 

ללכת  שנוכל  כדי  לאחרות  לעזור  כוחותיי,  בשארית  מיהרתי,  בחפירה, 

לישון. התפלאתי על יכולתי לחפור בלי הפוגה במשך שעות – איני זוכרת 

שהרביתי בעבודת האדמה בכפר שלנו, אבל לעומת בנות בודפשט בעלות 

מעולם,  מכוש  החזיקו  ולא  פסנתר  על  לפרוט  שידעו  הענוגות  הידיים 

לעומתן הייתי חזקה מאוד.

אוכל,  ובלי  ברצף  ביום,  שעות  עשרה  כשתים  כשבועיים,  כך  עבדנו 

וכשחזרנו לבית הספר והמכושים על כתפינו צעדנו במקצב אחיד ואולצנו 

לשיר בקול רם שיר בנעימת מארש עליזה. 

להלן הפזמון, כפי שאני זוכרת: 

יו עשטט קיוונוק, בעיוטעק א ז'ידו לאניוק 

Jo estet kivanok, bejottek a zsido lanyok

בהונגרית זה נשמע יפה ובתרגום לעברית זה נשמע בערך כך:

"ערב טוב לבנות היהודיות!" 
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עם הגיענו לבית הספר קיבלנו מרק דליל וחם שהרגיע במעט את הרעב 

החמירו  כשבועיים  לאחר  עמוקה.  שינה  ישנו  הקש.  על  ונפלנו  והקור 

התנאים. מכסת העבודה שנדרשנו למלא הלכה וגדלה ובנות רבות קרסו 

מהמאמץ. 

"מנקילני! )Menekulni( לברוח!" צעקו השומרים, באחד הימים, בעיצומו 

אימה  עד  לעבר משכננו מבוהלות  כולנו  רצנו  יום העבודה המפרך.  של 

את  מהר  לארוז  החיילים  לנו  הודיעו  נשימה  חסרות  לשם  וכשהגענו 

דם"  ש"הריחו  הכפריים  הספר.  בית  בחצר  ולהיאסף  שלנו  התרמילים 

הגיעו, עמדו מסביב לגדר והציצו בנו בסקרנות. 

את  שוב  חשה  אני  וכואבת.  בהירה  עיניי,  מול  עומדת  הזו  התמונה  אוי, 

הפחד ושומעת את מכונות הירייה. למה אני זוכרת כל כך טוב? למה? זה 

ממש נורא.

שני חיילים, הונגרים ואולי גרמנים, עמדו באמצע החצר ובידיהם רובים 

"תשימו  והרכוש!" צעקו החיילים.  כל הכסף  "כולן להוציא את  מכוונים. 

הכול בתוך השמיכה הזו. עוד מעט נערוך חיפוש ואם נמצא בנות שהשאירו 

אצלן תכשיט או כסף נוציא להורג כל בת עשירית!" דממה נפלה בחצר. 

וניסו לחשב חישובים, מי תהיה העשירית? בנות בכו  כולן הביטו סביבן 

והתחננו זו לזו להיפטר מהרכוש. אף אחת לא רצתה למות. אט אט החלו 

בנות להוציא תכשיטים שהחביאו בבגדים ובשמיכות, שטרות כסף ואפילו 

ביותר  הטובה  בהצגה  צפו  כאילו  בנו  הביטו  ההונגרים  כתיבה.  מכשירי 

בעיר. זה היה נורא. 

הייתה אחת שלא הצליחה להוריד את טבעת הנישואין מהיד. היא ניסתה 

את  משך  הוא  לה.  ו"עזר"  בא  החיילים  אחד  זזה.  לא  והטבעת  וניסתה 

הטבעת בכוח ואצבעה החלה לדמם. את מבינה מה זה חייל הונגרי "טוב"? 

לשּׂוֶרע היו עגילי זהב קטנים משובצים באבנים קטנות וכחולות, עגילים 

אותם  תפרה  היא  שלה.  המצווה  בת  לכבוד  ז"ל  מאבינו  קיבלה  שאותם 

למנג'ט חולצתה ולא רצתה להיפרד מהם, ערכם הרגשי היה רב בעיניה 

ואני התחננתי בפניה שתמסור אותם. "שּׂוֶרע, בבקשה תמסרי אותם. יהרגו 

אותנו!" היא הסכימה אך לא היו בידנו מספריים ולכן התחלנו לנשוך את 

השרוול ולחתוך בעזרת השיניים את בד החולצה עד שהצלחנו לשלוף את 

העגילים. שּׂוֶרע הניחה את העגילים, קרבנה, בדממה על השמיכה ועיניה 

דומעות. 

העמידו  הם  גדול.  בור  לחפור  להן  והורו  בנות  כמה  החיילים  לקחו  ואז 

מכונות ירייה סביב השטח והורו לנו לגשת לאחד החדרים כדי להיבדק 

בידי שתי נשים מהקבוצה. אולי, כך חשבו, יש עדיין אוצרות שלא נמסרו. 

הכול נמשך זמן רב ואנו עמדנו וציפינו לסיום הבדיקה, בלי שתייה ובלי 

אוכל והקור הקפיא אותנו, ואז, כשנראה היה שההצגה עומדת להסתיים, 

ארע הנורא מכל. 

"מי  בידו.  פנגו  עשרה  בן  שטר  של  חצאים  שני  החזיק  החיילים  אחד 

שעשתה זאת שתצא מהשורה!" צעק. "אם לא, נהרוג את כולכן!" דממת 

צעירה.  לא  אישה  קדימה.  מישהי  פסעה  השקט  ומתוך  השתררה  מוות 

היא מלמלה לעברנו. "מוטב שאני אמות ולא יהרגו את כולכן." הבטנו בה 

בשתיקה וביראת כבוד. איזה אומץ היה לה. אלא שהחייל לא היה מרוצה. 
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"לא, זו לא את!" אמר ומבטו נדד על פנינו. "ראיתי מי קורעת את השטר." 

אף אחת לא זזה והחיילים הורו לנו להסתובב ולהפנות פנינו לקיר. חמש, 

ירייה.  מכונות  נוראי של  זז. החל טרטור  לא  והזמן  נמתח  חמש. השקט 

טררררר טררררר. עצמתי עיניים ורעדתי מפחד. האם אמות עכשיו? בעוד 

דקה? ומה עם שּׂוֶרע? האם היא חיה או מתה? מה קורה שם? למה הם לא 

מפסיקים לירות? 

לבסוף נדם הרעש והחיילים הורו לנו להסתובב. לאט לאט ובחשש נוראי 

הסתובבתי. מה אראה כשאפתח את עיניי? האם מישהי בחיים? ההלם היה 

מוחלט. כל הבנות עמדו בעיניים פקוחות לרווחה ובפנים חיוורים, בנות 

כל אחת חיפשה את מכרותיה, קרובותיה.  נפגשו עם המוות.  שזה עתה 

ואז צעק  היריות האלה?  היה פשר  כך מה  הייתכן? אם  בחיים.  היו  כולן 

הקצין במבט מלא בוז. "נראה לכן שאני אלכלך את הידיים שלי בדם של 

ז'ידוֹ? מוטב שאלך להילחם בחזית!" 

החיילים שאגו בהנאה לשמע הבדיחה ואספו את השלל הרב ואנו התפזרנו 

לחדרים מותשות מהחוויה הקשה. בקושי גררנו עצמנו. בגדינו היו קרועים 

והיינו עייפות ורעבות. בבוקר נתנו לנו השומרים לנוח. הם הבינו שחוויית 

היום הקודם זעזעה אותנו ולא נצליח לעבוד. 

"בדיחה"  זו  שהייתה  לנו  התברר  נוספות,  קבוצות  כשפגשנו  בהמשך, 

משותפת בכל הקבוצות. שטר קרוע, הכרזה על איסוף הרכוש והפחדה. 

באחת הקבוצות סיפרו שהקצין שלהן הכריח אותן להיכנס לדּוָנה והמים 

הגיעו להן עד הצוואר והן עמדו כך, קופאות במי הקרח עד שהקצין הואיל 

בטובו לחוס עליהן. 

אלה  את  בירייה  החיילים  הרגו  הגברים,  אצל  בעיקר  אחרות,  בקבוצות 

שמצאו אצלם משהו, ולו הקטן ביותר, למען יראו וייראו.

מעבר לאוסטריה

חלפו כמה שבועות. כל העת צעדנו לכיוון אוסטריה, עד שהגענו למקום 

בשם "שוטו". השלג הכבד נערם לגובה כמה מטרים וכיסה את הגגות ואת 

העצים. היכן נישן? תמהנו כשהבטנו סביב. לא ראינו בעיניים מקום ראוי 

לשינה. לבסוף הכניסו אותנו לחצר של חווה חקלאית ששימשה לגידול 

צאן. פגשנו כמה גברים יהודים שהמליצו לי ולשּׂוֶרע לא לשכב לישון ואף 

לא לעמוד במקום אחד – למרות הפיתוי העז להירדם. "אם לא תישארו 

בתנועה, תקפאו למוות." הזהירו, ואנו החלטנו להקשיב להם. כל הלילה 

זזנו וקפצנו ממקום למקום שומרות זו על זו שחלילה לא ניכנע לתחושת 

העייפות ולא נירדם. השעות נמתחו ונמתחו והיה קרררר. כל הגוף דקר 

כאילו מחטי קור זעירות וצורבות ננעצו בבשרנו, ורק ייחלנו לכך שהבוקר 

יגיע ויגאל אותנו מהמלחמה בשינה. עם שחר ראינו נשים רבות שנותרו 

שוכבות, קפואות במקומן. הן היו מתות. 

התחנה הבאה שעצרנו הייתה עליית גג של אורווה גדולה. השומרים הראו 

לנו סולם שבור שכמה משלביו היו חסרים. "תטפסו למעלה!" הורו לנו 

וטיפסנו  ידענו אם הוא עשוי מעץ או מקרח,  ואנו החזקנו בסולם שלא 

בשארית כוחותינו. כבר לא היינו 300 בנות ונשים, כי כל הזמן הצטרפו 

היו פרוצים  נשים "חדשות" לרשימת הנספות. קירות העץ של האורווה 
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ורוח קרה חדרה בעדם והכתה בנו בעצמה. לשווא חיפשנו מעט קש לרפד 

בו את הרצפה הקפואה. לבסוף נשכבנו כך, בצפיפות כדי להתחמם אחת 

מהשנייה. 

בבוקר כשירדנו למטה, החליקו לא מעט בנות ונפלו. הסולם היה חלקלק 

וקפוא ולא היה במה להיאחז. שוב לקחו אותנו לחפירות באדמה קפואה. 

כבעבר  בנו  דחקו  לא  למזלנו,  את מעטה הקרח.  לבקוע  בקושי הצלחנו 

ועבדנו כפי יכולתנו. לשומרים היה חשוב שנקום ונצא לעבוד, חשוב פחות 

היה להם ההספק שלנו בפועל. לפנות ערב חזרנו לאורווה וקיבלנו מרק 

חם שבקושי השביע אותנו לכמה דקות. 

כתונת  את  למכור  לנסות  לכפר  הולכת  "אני  לאחותי.  לחשתי  "שּׂוֶרע," 

היפה  הכותונת  בזהירות.  לדרך  ויצאתי  בראשה  הנהנה  שּׂוֶרע  המשי." 

כיכר שלמה של לחם לבן. אוצר אמתי! חזרתי  נמכרה במהירות תמורת 

מאושרת ואתי הלחם שהחבאתי היטב בבגדיי, ושתינו מיהרנו לפינה שלנו 

לאכול מהלחם הטרי. במשך שבוע התענגנו על אכילת הלחם. הוא חיזק 

יותר את רוחנו המדוכאת. בכל פעם אכלנו חתיכת לחם  ועוד  גופנו  את 

קטנה. ידענו שאם דבר האוצר שלנו ייוודע ברבים הוא ייגנב, או גרוע מכך, 

זמן מה החלו לחלות  נמות. לאחר  ואז  ילשינו עלינו לשומרים הגרמנים 

את  לבודד  כוונה  מתוך  חולים,  חדר  שימש  החדרים  אחד  אחדות.  נשים 

החולות ולמנוע הידבקויות. האם החולות קיבלו תרופות? איני יודעת, אך 

מי שנכנסה לחדר הזה לא יצאה ממנו בחיים. וכך הידלדלו השורות ומיום 

ליום יצאו פחות בנות לעבודה. החשש הגדול שלי ושל שורע היה שאולי 

אחת מאתנו תחלה ותמות והשנייה תיוותר לבדה בעולם. 

אם זיכרוני אינו מטעני היינו שם כמעט עד סוף דצמבר. ב-25 בדצמבר לא 

הוציאו אותנו לעבודה. בשעות הצהרים הגיעו כמה קציני אס.אס למקום. 

שמש חורפית הגיחה והשלג החל לטפטף מהגגות. הורידו אותנו מעליית 

שקיבלנו  הארוחה  את  לנו  וחילקו  בחצר  אותנו  העמידו  הקפואה,  הגג 

בערב. לא הבנו מה קורה, ושוב, אף אחד לא טרח להסביר לנו מה מתוכנן. 

טיפסנו על הסולם הרעוע וחיכינו להוראות. למחרת, מוקדם בבוקר, ציוו 

עלינו להסתדר בשורות, ספרו אותנו והתחלנו לצעוד לכיוון תחנת הרכבת 

ב"הג'שהאלום" )HEGYESHALOM(. חיכינו כמה שעות עד שהגיעה 

רכבת להובלת בהמות. 

הכניסו אותנו במהירות לקרונות המלוכלכים והמצחינים שחלון קטן היה 

קבוע בהם בגובה רב, והתיישבנו בלי להספיק לראות על מה אנו יושבות. 

לא היה מקום לשכב, רק לעמוד או לשבת. דלתות הברזל נסגרו בחבטה 

התחלנו  לדרכה  יצאה  כשהרכבת  ברזל.  מוטות  בעזרת  וננעלו  מפחידה 

להתגרד כמו קופים. התברר לנו כי הקרונות מלאים בכינים שעטו עלינו 

וכשנכנס מעט  והתגרדנו  ישבנו  הגוף. שעות  בכל  נעקצנו  ואנו  בשמחה 

אור מבחוץ ניסינו לפלות כינים אחת מגופה של השנייה. נסענו כך ארבעה 

ימים. בלי מים, בלי אוכל ובלי שירותים. בנות מתו כמו זבובים.

***

בכלל,  לחשוב  בלי  מיהרו,  כולן  נפתחו.  והדלתות  הרכבת  נעצרה  לפתע 

ללקק את חוטי הקרח שנתלו מהגג. הצמא הטריף את הדעת. רק אחרי 

בקולי  צעקו  הם  גרמניים.  בחיילים  מלא  המקום  כי  קלטנו  שניות  כמה 

תמיד  שהייתי  אני  לחם!"  לחלק  הוְֹלן!  רוֹט  "בְּ כבדה.  בגרמנית  קולות 
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ריַכאֶלע )מהירה כמו רוח( חשבתי שאם אתנדב להביא לחם לחלוקה אוַכל 

ניירות של  רגליי קרעי  כפות  כרכתי סביב  ומיד  כיכר בשבילנו,  להחביא 

שקי מלט שהיו אתי ומיהרתי לקפוץ מהקרון. 

בנות רבות לא הצליחו להזיז את רגליהן. הלכתי לכיוון המחסנים שהחיילים 

חיקי  אל  אספתי  עלינו.  משגיחים  שאין  וראיתי  באדישות  עליהם  הורו 

חמש ככרות לחם קטנות, התעטפתי היטב במעיל שלי וחזרתי במרוצה 

המבוגרת  אחותי,  לה.  לחשתי  הבאתי!"  מה  תראי  "שּׂוֶרע,  הרכבת.  אל 

והאחראית מבין שתינו מיהרה "לטפל" בכיכרות הלחם. 

היא מרחה עליהן את המרגרינה שקיבלנו והחביאה אותן היטב. "כל יום 

יודעות מתי יסתיים המסע  נאכל קצת," הסבירה לי מתוך הבנה שאיננו 

הזה. החיילים הסתובבו הרחק מאתנו ולא פקחו עין על הנעשה. היה ברור 

להם שאף אחת לא תנסה לברוח או לגנוב. כמה בנות ניסו לברר את כיוון 

הנסיעה. החיילים התחמקו במתכוון או שלא ידעו, רק אחד מהם "זרק" 

משפט קצר. "אתן נוסעות לעבוד!" ולנו נותר רק לקוות שהמשפט הזה 

נכון. 

לאחר כמה שעות של עצירה, התחדשה הנסיעה. הבנות נכנסו לקרונות 

המזהמים והחיילים סגרו את דלתות הברזל כמו תמיד, בחבטה צורמנית. 

אחרי יומיים איבדנו את חוש הכיוון והיה נדמה לנו כאילו מסיעים אותנו 

הלוך ושוב. נסענו כך כמה ימים וב-6 בינואר 1945 עצרה הרכבת בתחנת 

ברגן-בלזן. לא ידענו אז שהנסיעה הזו הייתה בעקבות נסיגה של הכוחות 

הגרמניים ושל כוח העבודה שלהם )אנחנו(, מפני בעלות הברית שהחלו 

לסגור עליהם מכל הכיוונים. 

הידיים,  הרגליים,  לזוז.  יכולנו  לא  אבל  למטה,  לרדת  לנו  הורו  החיילים 

הגב – הכול היה נוקשה וכואב והיינו חלשות מאוד. איכשהו הצלחנו לקום 

ולפסוע קדימה ואז, כשסובבתי ראשי אחורה, ראיתי גופות פזורות בקרון. 

שסחבתי  לחם  היה  ברשותנו  נעבעך.  מעמד,  החזיקו  שלא  רבות  בנות 

באורח פלא, הוא עזר לנו לחיות. אין לי ספק ששתינו חיינו בניסים גלויים. 

שוב העמידו אותנו בשורות, חמש חמש, ושוב יצאנו לצעידה. היו נשים 

שלא יכלו להתאפק והתכופפו כדי לחטוף מעט שלג לתוך פיהן או לשטוף 

נפלו על השלג  והבנות  וירו  נשק  כיוונו  והידיים. החיילים  בו את הפנים 

הלבן, והכתימו אותו בדמן. כמה יריות כאלה והמטרה הושגה, אף אחת 

לא העזה לעצור לשנייה. הלכנו מהר כמה ק"מ ולאורך הדרך ראינו גופות 

רבות מוטלות בלא רוח חיים, זרוקות כמו כלבים שוטים. כל הזמן בכיתי 

לאחותי, בשקט. "שּׂוֶרע, אני רעבה. תתני לי עוד קצת לחם." אחותי לא 

על  לשמור  שעלינו  והחליטה  מקום  באותו  נקבל  ומה  נגיע  מתי  ידעה 

למול  עמדתה  את  הקשיחה  ברכבת,"  כבר  "אכלת  קשים.  לזמנים  הלחם 

לא  מותה  יום  עד  קשים!"  לזמנים  לחם  לשמור  חייבות  "אנחנו  תחנוניי. 

סלחה לעצמה אחותי על החלטתה שכן ברגע שהגענו למחנה נפרדנו מכל 

רכושנו והלחם נשאר בידי הגרמנים, יימח שמם! 
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פרק ה' – מחנה ריכוז "ברגן-בלזן"

בדרך אמרו לנו: "אל תגידו שאתן אחיות, יפרידו ביניכן". מזל שאמרו, כך 

כל אחת נרשמה בשם אחר. אני הייתי פולק ואחותי הייתה גאנץ. לכמה 

רגעים תמימים חשבנו שהגענו למחנה עבודה. לא ראינו אף אחד בחוץ 

ורק מהחלונות הציצו עלינו עיניים במבט מטריד ושקט. הכול קרה מהר 

מבוגרות  ונשים  בגדיי  בלי  עומדת  עצמי  מצאתי  דקות  כמה  ותוך  מדי 

דוחפות אותי קדימה, שאסתיר אותן בגופי. עד עכשיו אני חשה את הבושה 

ואת ההלם הנוראי מכך. למה עשו לנו ככה הגרמנים? לא יכלו להתנהג 

וההצלפות על הגב, במזג אוויר קר כל כך? האם  יותר באנושיות?  קצת 

את  דוקרות?  סכינים  אלפי  כמו  הזה שהיה  הכאב  את  לדמיין  יכולה  את 

ההשפלה? ואני רק ילדה בת שש עשרה תמימה, בלי אימא. אוי, המזל שלי 

היה שהריבוינו של עוילם שם אותי עם אחותי. איך הייתי מחזיקה מעמד 

בלעדיה? היא עזרה לי להתגבר על הזוועות. איזה זוועות את שואלת? נו, 

באמת. זה היה ברגן-בלזן, לא מחנה נופש. שמלת משי קצרה שקיבלתי 

בקור של ינואר! ומספר על הצוואר, כאילו הייתי בהמה והרים של גופות 

לך  אני מספרת  והתעללות של הבלוקובה היהודייה...  כל הזמן  שראיתי 

ולא מאמינה שיכול להיות שהייתי שם. כי אם הייתי – איך זה שאני יושבת 

אתך במטבח שלי ומספרת לך סיפורים שכאלה? איך לא פרחה לה נשמתי 

מבהלה?

צרורותינו  ולהניח  בחמישיות  להתייצב  לנו  הורו  למחנה  כשנכנסנו  מיד 

לפנינו, על הקרקע המושלגת. נפרדתי בלבי מאוצרותיי הדלים וקיוויתי 

לחדר  כשנכנסנו  למבנה.  פנימה,  להיכנס  הייתה  הבאה  הפקודה  לטוב. 
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רוצים? התפלאתי.  הם  ביחד. מה  כולנו  ככה,  בגדינו,  עלינו לפשוט  ציוו 

להצליף  שהתחיל  והשוט  החיילים  צעקות  אבל  טוב?  שמעתי  לא  אולי 

במי שהתמהמהה הבהירו לי שאכן שמעתי היטב. גילחו אותנו, מכף רגל 

ועד ראש, כנראה בגלל הכינים, ואיני יודעת עד עתה במה זכיתי שפרעו 

הבטתי  שּׂוֶרע?  איפה  שּׂוֶרע?  לספרן.  בלי  שוב  אותן  וקלעו  צמותיי  את 

את?"  איפה  שּׂוֶרע?  "שּׂוֶרע?  היסטרית.  והייתי  אותה  ראיתי  ולא  סביבי 

צעקתי מבוהלת באידיש והיא ענתה לי. "אני כאן, לידך." ראיתי אותה ולא 

האמנתי. מה עשו לשיער היפה שלה? האם זו היא? התחלתי לבכות והיא 

הרגיעה אותי, כמו שמרגיעים תינוק, והבטיחה שהכול בסדר. מה בסדר? 

כלום לא היה בסדר!

קיבלתי שמלת משי קצרה ושחורה שלא הצליחה לחמם אותי, מעיל פסים 

שהיה לו מספר על הגב וחבל לתלייה על הצוואר ועליו מספר חרוט בברזל 

)איני זוכרת את מספרי האישי(. את הבגדים שאתם הגענו ואת הצרורות 

שלנו העלו באש, בערמות. על הרכוש הדל שנשרף לא הצטערנו, לא כך 

על לחם שנשרף. כל הלחם שאגרנו "הלך" סתם כך. 

היו  בצריף  עץ.  עשוי  ארוך  לצריף  אותנו  לקחו  לבושות  שהיינו  לאחר 

שלוש קומות של מיטות, שלוש בנות בכל מיטה. קיבלנו שלוש קערות 

עץ ושלוש שמיכות כהות, שתיים לנו ואחת למישהי שאיבדה את אחותה 

שמיכות  שתי  פרשנו  אחיותיה.  אנו  כאילו  אלינו  "נדבקה"  ומאז  בצעדה 

על קרשי המיטה כי מה שנותר מאתנו היה רק עור ועצמות ולא יכולנו 

להירדם  בקושי הספקנו  ביחד.  ובשמיכה השלישית התכסינו  כך,  לשכב 

ורעבות  מותשות  קמנו,  ִמְסַדר!"  ל!  ָאפֶּ "ֶצל  בצעקות.  אותנו  העירו  וכבר 

יום שלם בלי אוכל ואחרי לילה טרוף שינה. סידרו אותנו למסדר  אחרי 

ועברו שעות עד שספרו אותנו. כל העת צרחו עלינו האחראיות "שיהיה 

פה שקט! שיהיה פה שקט!" ונופפו באלות שבידיהן. 

לוֹקוָֹבה )אחראית הצריף( היו יהודיות והן זכורות  לצערי, הָקאפואיות9 והבְּ

לי לרעה, עוד יותר מהנאצים. אני יודעת שהן עברו דברים קשים, ובכל 

הבנות  בינינו,  ההבדל  על  פשוטים  לא  משפטים  בנו  הטיחו  הן  זאת... 

שהגיעו מהונגריה, והן. אנו, לטענתן ישנו בשמיכות פוך עד לא מזמן, בעוד 

שעליהן עברו שבעת מדורי גיהינום בצל הנאצים במשך כמה שנים. ובכל 

זאת קשה לשכוח את התחושה הרעה ששמורה בלבי כשראיתי יהודיות 

מתעללות כך בבנות עמן.

זכור לי מקרה אחד נורא. כל כך נורא שגם עכשיו, כשאני מספרת אותו, 

עובר קור בגבי וחולף כאב בברכיי, כמו באותו היום. 

אחת היהודיות מיוון, אישה לא צעירה, חתכה רצועה משמיכתה וקשרה 

ולא  העזה  ברוח  במקומה  תישאר  שזו  כדי  הקצרה,  לשמלתה  אותה 

זאת  גילתה  מסלובקיה,  עשרים  כבת  שלנו,  הבלוקובה  ֶנלי,  תתרומם. 

בעת המסדר והחלה לנבוח עליה. היא לא הסתפקה בכך, אלא השכיבה 

במגפיה  השדופה,  בטנה  על  לקפוץ  והחלה  הקפואה  האדמה  על  אותה 

והבטנו  עמדנו  ואנחנו  בייסוריה,  נאנקה  האומללה  היווניה  הדורסניים. 

אותנו.  הכריחה  היא  אבל  רצינו,  לא  לרווחה.  קרועות  בעיניים  במחזה 

כמה שנאתי את ה-נלי הזאת, במדיה הירוקים, במגפיה הגבוהים ובשערה 

9  קאפו- כינוי שניתן בתקופת השואה לאסיר שהיה ממונה על אסירים אחרים במחנות 
הריכוז
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הארוך! בשלב מסוים החליטה שמן הראוי שנשלם כולנו על הפשע הנורא 

של גזילת רכוש גרמני. "כל אחת תיקח שתי לֵבנים בידיה, אחת בכל יד. 

תרדו על הברכיים ותרימו ידיים למעלה, עם הלבנים!" צרחה עלינו, ואנו 

מיהרנו לעשות כדבריה. היא המשיכה לקפוץ על בטנה של האישה עד 

שזו השתתקה. היו בנות שהתחננו לקחת אותה ל"רביר"10, אבל היא סירבה 

להצילה. היוונייה שכבה כך מדממת עד שנפטרה. 

אנחנו נשארנו לכרוע והלבנים בידינו. לא הרגשנו את הרגליים, והידיים 

התאבנו, וכל כמה דקות התעלפו בנות נוספות. נלי עברה בינינו, השוט 

בידה והצליפה בפנים ובראש של אלה ששמטו ראשן – עד שניעורו. איני 

יודעת אם הייתי זוכה לספר את סיפורי אם אותה קצינת אס.אס לא הייתה 

הבנות  את  ושאלה  בנו  התבוננה  היא  חיינו.  את  ומצילה  פתאום  מגיעה 

בגרמנית מה בדיוק קורה שם. כמה מהן שידעו גרמנית סיפרו לה והיא 

כעסה על הבלוקובה שלנו וצעקה עליה בנוכחותנו. אחר ביקשה מאתנו 

לקום ולהיכנס לצריף. היה זה נס, פשוט נס! 

את  לקחה  היא  אותנו,  להעיר  כשהחלה  בבוקר,  מוזר.  תחביב  היה  לנלי 

הדלי לעשיית הצרכים שניצב בקצה הבלוק מלא עד לשוליו, ושפכה את 

תכולתו לכל עבר. על הבנות. לא התקלחנו ולא קיבלנו בגדים להחלפה, 

נאלצנו ללכת בבגדים דקים וספוגים בשתן ואיני יודעת מה היה נורא יותר 

– הריח או תחושת ההשפלה. מזל שהגרמנים התקלחו לעתים קרובות. כך 

התאפשר לנו להתגנב החוצה לעבר הצנרת הגלויה של מקלחות הגרמנים. 

המים זרמו החוצה על האדמה ואם נשענו על הקיר יכולנו לרחוץ מעט 

10  בית החולים

את עצמנו, למרות שבגדנו הדק נותר על גופנו. לפעמים הצלחנו אפילו 

לשטוף בזריזות את הראש. התחושה הייתה טובה, אך לא הצלחנו להיפטר 

מהכינים שרחשו בבשרנו ובשערות. אני סבלתי סבל גדול במיוחד, מפני 

שלא גזזו את צמותיי. 

תמורתו  שילמתי  מסרק.  לקנות  עלינו   – ברירה  שאין  החלטנו  אחד  יום 

בחצי כיכר לחם! חצי כיכר! שּׂוֶרע התירה את הצמות שלי והחלה לסרק 

אותי בעדינות, אך הסירוק לא עזר לסלק את הכינים. התגרדתי כל היום 

ויצאנו להשיג מספריים.  ואז הבנו שרק תספורת תעזור  וסבלתי קשות, 

ועלו  יותר  יקרים  היו  הם  המספריים?  לי  עלו  כמה  חושבים?  אתם  ומה 

לי כיכר לחם שלמה וכמה ימי רעב. שּׂוֶרע סיפרה אותי ובתחילה חשבתי 

לשמור את הצמות היפות למזכרת, אך מבט נוסף עליהן גילה שהן רוחשות 

כינים בכמות כזו שנראה היה שהכינים מזיזות את הצמות11... ויתרתי על 

התענוג, והשלכתי אותן הרחק ממני. גם בשעת המסדרים, כשסיפרו את 

הלבן  השלג  אחת מהשנייה.  כינים  ופלינו  עמדנו  יותר,  הרחוקות  הבנות 

השחיר מרוב כינים, ממש כך. לפעמים גם הלחם היה שחור מרוב כינים. 

זה קרה כשהשארנו אותו בלילה מתחת לראש. האם נגעלנו לראות אותו 

כך? מה פתאום! לא היה מקום להיגעל בברגן-בלזן. מי שרצתה לשמור על 

היגיינה מצאה עצמה בערמת המתים מהר מאוד. נשפנו על הלחם בחזקה, 

העפנו את הכינים ממנו ואכלנו אותו בתיאבון רב. 

***

11  אשליה אופטית )הערת המחברת(
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באחד הלילות כרעה ללדת אחת מנשות הצריף וכולנו התעוררנו ושכבנו 

רועדות מאימה. מה תעשה אחראית הלילה? האם כולנו ניענש? לבסוף 

הגיעה האחראית. היא ניגשה אל האישה ובידה נר ובלי לומר דבר לקחה 

את היצור האומלל שזה עתה נולד ויצאה מהצריף. היא חזרה לאחר זמן 

מה בלעדיו. בבוקר נלקחה היולדת. לא ראיתי אותה או את התינוק הרך 

שילדה ואני משערת ששניהם הומתו תוך זמן קצר.

זו הטרגדיה היחידה ש"זכיתי" לחזות בה. סיפורים קשים היו  לא הייתה 

לי  וזכור  בזיכרוני  בברגן-בלזן, אבל אחד מהם שמור  היום  חלק משגרת 

כגרוע מכולם. היה זה במועד קרוב לשחרור. אל הבלוק נכנסו אם ובתה 

שאפשר היה לראות את הדמיון ביניהן, כמו את מצבן השפיר. הן הגיעו 

למשגיחה  ניגשה  האם  היקרים.  בבגדיהן  ונשארו  האחרון  בטרנספורט 

ומסרה לה זוג נעליים איכותיות. "אני נותנת לך אותן ומבקשת בתמורה 

כוס חלב ושני תפוחי אדמה צלויים לבתי, מדי יום." אמרה בפסקנות ואנחנו 

ריחמנו על תמימותה, כי תיארנו לעצמנו שההסכם לא יחזיק מעמד. 

לילדה  הביאה  מכן  לאחר  ימים  כמה  ואכן  בראשה,  הנהנה  המשגיחה 

העדינה כוס חלב ושני תפוחי אדמה. הילדה החמודה נגעלה לאכול את 

הקליפות והעבירה אותן אלינו, כמובן שהתחלקנו בהן בשמחה. אחרי כמה 

הסתובבה  האם  נחלשה.  והילדה  להבטחתה  המשגיחה  התכחשה  ימים 

סביב בתה הדועכת ובכתה. "אם היא תמות, אמות גם אני!" הכריזה. לא 

הבנו אז כיצד תממש את איומה במקרה שבתה תמות. כשהבת הצעירה 

הפסיקה לנשום מיהרה האם לשלוף אבקה לבנה שהייתה מקופלת בתוך 

נייר. היא פתחה את הנייר ובלעה את האבקה שהכילה רעל, בלי מים, מה 

שהסתבר כטעות איומה. הרעל החל לפעול, אבל לאט, ובמשך שלושה 

ימים ושלושה לילות התייסרה האישה, וכל העת צרחה כמשוגעת וביקשה 

שיחזירו לה את בתה. בלילה השלישי נדם קולה. שּׂוֶרע רמזה לי בלחש 

שאינה יודעת מה קורה, מישהי שוכבת על כתפה וישנה כל כך חזק שהיא 

אינה יכולה להזיז את הגוף אפילו בס"מ אחד. בבוקר התברר כי האומללה 

מתה בשנתה מהרעל שבלעה. אחרי שהזזתי אותה, קמה שּׂוֶרע, שריריה היו 

תפוסים והיא הייתה מזועזעת עמוקות. התקשינו להאמין ששתיהן, האם 

ובתה, "הלכו" כל כך מהר. לאחר השחרור הגיע גבר לבלוק. הוא חיפש את 

אשתו ובתו הצעירה, ואנו, בצער רב, בישרנו לו על מותן בייסורים.

על אוכל וגניבות

האוכל במחנה, רק עליו אפשר לכתוב ספר. יותר נכון, על ההרפתקאות 

המפוקפקות שהרעב סיפק לנו. אם היית יודעת מה זה נקרא להיות רעבה 

לא  מבינה שהחיים  היית  הלילה,  באמצע  ורעבה  בצהרים  רעבה  בבוקר, 

בחיים  ככה.  עליי  תסתכלי  אל  לא,  לגנוב.  למדנו  בררה.  בידינו  הותירו 

לא גנבתי מיהודייה, למרות שגנבו ממני לא פעם. אני זוכרת אימא אחת 

שהייתה בבלוק שלנו עם בתה. כשהבת יצאה החוצה נהגה אמּה לחטוף 

כמה פירורים ממנת הלחם של בתּה וכשהאם יצאה לכמה שניות לקחה 

הבת מחתיכת הלחם של אמה. באמת שכך היה, אבל אני לא עשיתי ככה 

הלחם  כל  את  אכלתי  ולא  כשהתאפקתי  רבות  שפעמים  למרות  מעולם, 

בלי  לקחתי  שמם,  יימח  מהגרמנים,  בלילה.  אותו  לי  גנבו  אחת,  בפעם 

נקיפות מצפון. רציתי לחיות. 
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למעשה קיבלנו בשש בבוקר נוזל בוצי ושחור שכינו אותו "קפה". שתינו 

חלק ממנו מתוך ספלי העץ שלנו ובמה שנותר ניסינו לרחוץ פנינו. המרק 

הגיע בסיר מתכת גדול. הוא הכיל בעיקר מים ומעט חתיכות לפת שהיו 

ראויות בקושי למאכל בהמות. אחראיות הבלוק שהיו ממונות על חלוקת 

את  השאירו  ולעצמן  והמימי  הדליל  החלק  את  לנו  לתת  נהגו  המרק, 

התחתית הסמיכה שהכילה ירק. כמה שהתחננו בפניהן שיערבבו את תוכן 

הסיר ויחלקו את המרק בהגינות – דיברנו לקיר. 

הזה.  הרוע  של  מקורו  מהו  להבין  הצליחו  לא  אתנו  שהיו  ההונגריות 

"אוי, אלוקים! למה הן עושות זאת?" רטנו וגלגלו עיניים לשמים. בכלל, 

ההונגריות, שהיו אנינות טעם ומפונקות, לא הבינו איך הן אמורות לשתות 

את המרק בלי כף, בלי מפית ומתוך ספל הפח ששימש )במחילה מכבודכם( 

גם לעשיית הצרכים. רובן דחו בימים הראשונים את מנת המרק מלפניהן, 

ותמיד היו כאלה שהשקיפו מהצד והריחו הזדמנות פז להתעשר. הן מכרו 

את המרק למרבה במחיר. רק אחרי שראו ההונגריות שחלק מתוך הבנות 

שהגיעו אתן מתו ברעב, הבינו שאם הן רוצות לחיות עליהן לאכול. 

כפות לא ניתנו לנו כשהגענו, אבל בנות ותיקות במחנה הגיעו אחרי כמה 

ימים ונתנו לנו כפות תמורת מנת לחם. הבעיה הייתה שגם מהלחם שלנו 

גנבו האחראיות. הן חיכו לשעת ערב וחילקו את הלחם בחושך. כל כיכר 

חולקה לשמונה, אך כשמיששנו את חתיכת הלחם שקיבלנו יכולנו להרגיש 

שהיא קטנה מדי. לא יכולנו לרטון בקול, רק לאחל להן בלבנו שלא ייהנו 

גויות  פולניות  אסירות  פעם.  לא  בדרך,  נגנב  המרק  גם  הלחם.  מאכילת 

נהגו לארוב לתורניות שסחבו את הסיר הכבד. הן הכו אותן ולקחו חלק 

מתכולת הסיר לעצמן. לעתים, כשתורניות המרק נמלטו על נפשן בפחד, 

היה לפולניות סיר שלם. תארו לעצמכם, סיר שמיועד לכאלף בנות הגיע 

אליהן. יום שלם הן יכלו להתענג על אכילת המרק ואנו נותרנו רעבות.

כדי  המרק,  סיר  את  להביא  התנדבתי  לחיות.  כדי  לקחת,  למדתי  וכך 

להתקרב למטבח. שם גיליתי לאן משליכים את קליפות הירקות. הצלחתי 

תפוחי  קליפות  של  ערמה  אוצר,  ולמצוא  בזריזות  האשפה  בפח  לחטט 

לשּׂוֶרע  קראתי  לבלוק  וכשחזרנו  בבגדיי  אותם  להסתיר  מיהרתי  אדמה. 

בעיניים נוצצות. "שּׂוֶרע, תראי מה יש לי!" השווצתי בפניה. שּׂוֶרע שמחה 

ממש כמוני. התחבאנו תחת השמיכה והתענגנו שעה ארוכה על מציצת 

הקליפות. לא רצינו שייגמר. אח, איזה טעם היה להן! 

עשיתי זאת עוד כמה פעמים עד שפעם אחת ראה אחד החיילים מישהי 

נוברת באשפה. הוא ירה בה למוות ושּׂוֶרע ששמעה על כך התחננה בפניי: 

"אנא, אל תעשי זאת שוב. אני פוחדת שתמותי!" הפסקתי לנבור באשפה, 

אבל עשיתי דברים אחרים. יום אחד לקחו אותנו למבנה מרוחק שהיו בו 

מכונות אריגה. נתנו בידינו חוטים לאריגת בד לבן והתחלנו לעבוד, הרעב 

הציק לי והחלטתי שעליי להסתובב קצת ולחפש משהו אכיל. 

שּׂוֶרע נבהלה כשהבחינה שאינני לידה וחיכתה בקוצר רוח שאחזור. יצאתי 

עלינו.  שומרים  אין  כי  והבחנו  נוספות  בנות  בחברת  האזור  את  לבדוק 

הגענו לשדה סמוך וחפרנו בידינו עד שגילינו מצבור של סלק סוכר. זה 

היה מטמון של ממש! מיהרתי להסתיר בבגדיי כמות נכבדה של סלק סוכר 

אך  יחד,  גם  ובתרעומת  בהקלה  פניי  את  קיבלה  שּׂוֶרע  למבנה.  וחזרתי 

כשהראיתי לה מה הבאתי – התרככה. נכנסנו למחסן חשוך ובאין רואים 
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הרגיש  מי  אך  רחוץ,  ולא  מקולף  היה  את הסלק שלא  לאט  לאט  אכלנו 

בכך? הוא היה מתוק ועסיסי ונתן לנו כוח. 

היא  אוכל.  למצוא  תורה  הגיע  שהפעם  שּׂוֶרע  החליטה  אחרת  בפעם 

גילתה מרתף תפוחי אדמה שנבקע חור בתקרתו. היא ושתי בנות נוספות 

השתחלו לתוך המרתף, אלא שאחד השומרים שמע רחשים מכיוון הפתח 

שהיו  הבנות  שתי  פנימה.  צרורות  כמה  וירה  בשקט  התקרב  המאולתר, 

עם שּׂוֶרע נהרגו במקום ונפלו על ערמת תפוחי האדמה. שּׂוֶרע הצליחה 

להיצמד לאחד הקירות וכששמעה את פסיעותיו של השומר מתרחקות 

הלילה. חשבתי שאני  עד  בין השיחים  והתחבאה  בזהירות  עלתה מעלה 

כשחזרה  חוזרת?  אינה  מדוע  היא?  איפה  דאגה.  מרוב  מהדעת  יוצאת 

התנפלתי עליה בשמחה. היא נראתה "חצי מתה". "אל תשאלי מה עברתי 

לפניה  להתחנן  תורי  היה  הפעם  כוחותיה.  בשארית  לי  אמרה  היום," 

בכל,  התחלקנו  אני.  גם  אמות  תמות,  שאם  ידעתי  עצמה.  על  שתשמור 

במנת מרק שקיבלתי תוספת, בלחם שהצלחתי לשמור ולא נגנב ממני. גם 

שּׂוֶרע דאגה לתת לי מהשאריות שנותרו לה וכך שמרנו זו על זו.

היו לה  וכמעט התמוטטה. לא  שּׂוֶרע מהקור  באחד המסדרים התעלפה 

נעליים והסמרטוטים שכרכה לרגליה אפשרו לקור לחדור לגופה. תמכתי 

בה בכל כוחי. ידעתי כי אם תתיישב או תיפול יירו בה מיד, וכשהגרמנים 

התקרבו אלינו נתתי לה כמה סטירות חזקות שתתעורר. לבסוף התעוררה, 

הצליחה להעמיד פני בריאה לכמה דקות וכך ניצלה. איך רווח לי!

***

כל עשרה ימים בערך העבירו אותנו לצריף אחר. היו צריפים שחיכו לנו 

ריקים ממיטות ורצפת העץ שלהם הייתה מכוסה בוץ דביק. כך נאלצנו 

ומי  לשכב  מקום  היה  לא  כי  תחתינו,  מקופלות  ברגליים  יושבות  לישון, 

על  דרכה  להתפנות,  בלילה  שקמה  מי  בירייה.  הסתכנה  לשכב  שהעזה 

כל אלה ששכבו בדרך, כאילו היו רצפה. לא כעסנו כשדרכו עלינו כי לא 

הייתה דרך אחרת לעבור. 

היום  וסמרטוט מהודק לראשה. באותו  פעם אחת הגיעה לצריף מישהי 

שפר עלינו גורלנו וישבנו ב"מזרח" של הבלוק, נשענות על הקיר. הבטתי 

אם  יודע  מי  "שּׂוֶרע,  לאחותי.  ולחשתי  לצריף  שנכנסה  העדינה  באישה 

אימא לא מסתובבת כך בין צריפים ומחפשת לעצמה מקום לשבת. אני 

הולכת לתת לה את המקום שלי." קמתי והחלפתי אתה מקום והיא הודתה 

לי בהתרגשות. בהמשך נודע לנו שבעלה שוחט וששם משפחתה קאהן. 

קראנו לה "ָקאַהן נעני" והיא הפכה למעין אימא שלנו עד לשחרור המחנה. 

או אז נעשתה רשמית אם הבית שלנו.

בלילות נרדמנו בישיבה, ובכל בוקר גילינו כי כמה מיושבות הצריף נותרו 

קפואות וידענו שנצטרך לפנות גופות נוספות מהבלוק. איני יכולה לשחזר 

כמה גופות פיניתי במו ידיי. להערכתי גררתי בידיהן וברגליהן מאות נשים 

ונערות אל ערמות מצחינות של גופות שלא הפחידו אותנו, רק הגעילו. 

אמנם היה קרמטוריום קטן בברגן-בלזן, אבל עם ריבוי המשלוחים ומקרי 

המוות הפסיקו לשרוף את הגופות ופשוט ערמו אותן, והערמות התנשאו 

לגובה של כמה קומות. במחנה הגברים דאגו לסלק את הגופות, אולי לתוך 

וביקשו  אס.אס  אנשי  שני  כשנכנסו  אחת,  ופעם  המוניים.  קבורה  בורות 



9697 פרק ה' – מחנה ריכוז "ברגן-בלזן"עדות חיה

מתנדבות לעבודה, קמנו, אחותי ואני. היינו צריכות להביא מים ממחנה 

הגברים. בדרך ראינו גברים רבים שוכבים בצדי הדרך. הם היו עירומים, רק 

עור ועצמות, ונראו מתים. לפתע איש אס.אס אחד פקד עלינו לעמוד בצד 

כדי לא להפריע. מיהרנו הצדה וראינו מחזה נורא. שני מוזלמנים שימשו 

סוסים. לגופים השלדיים שלהם היו קשורות ידיים של שני מתים והם גררו 

את הגופות לאט לאט, דרך ארוכה. כשעברו לידינו סינן אחד מהם לעברנו 

באידיש. "היינט שלעפ איך, מארגען וועט מען מיך שלעפען". )היום אני 

גורר אותו ומחר יגררו אותי(. כמעט שבעים שנה חלפו מאז ואיני שוכחת 

את המראה הנורא הזה ואת המשפט העצוב והנכון שנאמר בפיכחון מלא. 

שוב  קפצנו  מתנדבות,  וביקשו  אס.אס  אנשי  כשנכנסו  אחרת,  בפעם 

ממקומנו. קשה היה לנו לשבת באפס מעשה יותר מדי זמן. הפעם הסיעו 

ותעמיסו  הארגזים  את  "תוציאו  גדולים.  מחסנים  לעבר  במשאית  אותנו 

אותם על המשאיות!" ציוו החיילים. הארגזים היו כבדים מאוד וכל ארגז 

אנו  מה  לדעת  בלי  נשים,  עשרים  כך,  עבדנו  נשים.  ארבע  בידי  נישא 

נושאות. לפתע, באחת הגיחות למשאית הבחינה שּׂוֶרע בשרשרת נוצצת 

השעון  את  לסחוב  לנסות  החליטה  אבל  דבר,  אמרה  לא  היא  שעון.  של 

אוצרות שנלקחו מהמשלוחים  יש  ברור שבארגזים  היה  מהארגז. עכשיו 

קצת  עוד  בשקט  שּׂוֶרע  משכה  נוסף,  ארגז  שהבאנו  פעם  בכל  שהגיעו. 

בשרשרת. היא ידעה שאם תיתפס – תומת בירייה, במקום, אבל לא יכלה 

לעמוד בפיתוי. זהב שווה לחם ולחם שווה חיים. 

בפינוי האחרון של הארגזים ידעה שּׂוֶרע ש-"עכשיו או לעולם לא" ומשכה 

בכוח את שרשרת השעון, והנה, השעון בידה. היא החביאה אותו בבגדיה, 

שלנו  לבלוק  כשהגענו  רק  מחשבה.  בלא  שעשתה  מהמעשה  מבוהלת 

חרש  הוציאה  והיא  ביקשתי  לי,"  "תראי  שמצאה.  השעון  על  לי  סיפרה 

את השעון והראתה לי אותו. נשימתי נעתקה. ראיתי בעיני רוחי – לחם. 

הרבה לחם. "אם יתפסו אותי וימצאו את השעון הזה יהרגו אותי," מלמלה 

לא פחות.  היא תקבל,  כדור בראש  אני רעדתי באימה.  גם  שּׂוֶרע בפחד. 

שמחשבות  אלא  מהר.  שיותר  וכמה  ממנו,  להתפטר  שחייבים  החלטנו 

לחוד ומעשים לחוד. עם שחר אספו אותנו והובילו אותנו ברגל הרחק מן 

המחנה. לא ידענו לאן לוקחים אותנו ומה מטרת ההליכה המייגעת הזו. 

הגענו למגרש גדול שהיו בו מחסנים והורו לנו להתפשט. שּׂוֶרע חשבה על 

השעון, איפה היא תחביא אותו, כך שלא יימצא. לבסוף בחרה להסתירו 

באחת מנעליה. 

זאת  ובכל  אוויר  היינו  כאילו  בינינו  הסתובבו  ואזרחים  אס.אס  אנשי 

התביישנו עד עמקי נשמותינו. כל אחת דחפה את השנייה, כדי להסתתר 

מאחוריה וכדי להתגונן קצת מהקור המקפיא. היו שם נשים שבידיהן היו 

מכונות גילוח ישנות וקהות. הן החלו לגלח את ראשינו תוך שהן מושכות 

הראש  ממקומה.  נעקרת  הקרקפת  כאילו  שהרגשנו  כזו  בעצמה  בשיער 

הגילוח  בסיום  הגה.  להוציא  העזנו  לא  אבל  דמעו,  והעיניים  לנו,  בער 

הובילו אותנו לחדר גדול ובו ראשי מקלחות. 

לא האמנו למראה עינינו – מקלחות? חודשים שלא ראינו מקלחת אמתית. 

זאת, תחושת המים הזורמים על הגוף הייתה  ובכל  אמנם לא היה סבון, 

נעימה. בינתיים הכניסו את כל בגדינו ואת הנעליים שלנו לחיטוי. סיימנו 

להתקלח והורו לנו לצאת החוצה. לא היו מגבות, כמובן, וכך יצאנו רטובות 
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ורועדות מקור. החיטוי נמשך כמה שעות וכל אותו הזמן עמדנו כך, בלי 

יכולת לברוח מהקור הנורא. המים שזלגו מעלינו הפכו לחוטי קרח. איש 

האס.אס עבר בינינו ומי שהעזה לחבק עצמה או להסתתר מאחורי חברתה 

"זכתה" להצלפה הגונה על גבה. זה היה נורא, פשוט נורא. הצטערתי על 

המקלחת הטובה, בגלל הסבל שגרמה לנו. 

כל הזמן על דבר אחד, על שעון הזהב שהחביאה. הפחד  אחותי חשבה 

שמא יגלו אותו ויבררו של מי הוא, לא נתן לה מנוח. לבסוף הודיעו לנו 

את הסמרטוט שלה.  אחת  כל  ולזהות  לגשת  ושעלינו  מוכנים  שהבגדים 

שּׂוֶרע מיהרה לחפש את נעליה. היא הכניסה רגל פנימה והרגישה בשעון. 

איזו הקלה הייתה זו, שתינו נשמנו לרווחה. 

מיד כשחזרנו לבלוק שלנו נתנה לי שּׂוֶרע את השעון ואני ניגשתי לאולגה 

החביבה, הסגנית של הבלוקובה. שלפתי בשקט את השעון והראיתי לה 

אותו. נשימתי נעתקה לשנייה כי ידעתי שהיא יכולה להלשין עליי, אבל 

היא הייתה בסדר. מבט קצר בשעון והיא "זרקה" הצעה. "כיכר וחצי לחם, 

עכשיו חצי כיכר ובהמשך עוד כיכר." הסכמתי. 

רצתי אל שּׂוֶרע עם האוצר ואכלנו אותו מיד, בגלל הגניבות ובגלל הכינים. 

לאחר ימים אחדים נתנה לי אולגה חצי כיכר נוספת, אבל בפעם השלישית 

וכשבאתי  לי  אמרה  מחר,"  "תבואי  בהסכם.  חלקי  את  לי  לתת  סירבה 

למחרת ביקשה שאגיע מאוחר יותר. הבנתי שלא אראה ממנה פירור נוסף 

ולא ניגשתי שוב לבקש. שמחתי בכיכר הלחם שקיבלנו, גם זה היה נס.

צריף המוות

רבות  טיפוס  חולות  בו  ששכבו  לצריף  אותנו  העבירו  מדוע  יודעת  איני 

שנאספו מכל המחנה. לא זכור לי שנראינו גרוע מהאחרות, אולי החליטו 

שם  אותנו  "זרקו"  אופן  בכל  הקלה.  בדרך  מאתנו  להיפטר  הזמן  שהגיע 

תיל  גדר  מוקף  היה  הצריף  בלוק.  עוצר   – אֶרה"  ְשפֶּ "בלוק  על  והכריזו 

ולמעשה היינו במעין בידוד מהעולם. החולות שכבו מותשות וסובלות. הן 

נאנקו בקול והדיפו ריח צחנה נוראי. נפלנו ברוחנו. איך נחזיק מעמד בתוך 

בלוק המוות הזה? חששנו מאוד והתברר שצדקנו. 

אני נדבקתי ראשונה. איני זוכרת דבר מאותם ימים קשים שבהם הכרתי 

הייתה מעורפלת, רק מה ששורע סיפרה לי לאחר מכן. לפי דבריה שכבתי 

כמה ימים בלי תנועה והיא האמינה שסופי קרוב. אבל שוב ארע נס. בלי 

והתחלתי  התעוררתי   – ירודים  היגיינה  ובתנאי  מים  טיפת  בלי  תרופות, 

להתאושש ולאחר כמה ימים יכולתי לקום וללכת. שּׂוֶרע חגה סביבי כל 

הזמן קורנת ושמחה, אבל לא עבר זמן רב והייתה זו היא שנפלה למשכב 

בשל מחלת הטיפוס האיומה. 

היא התלוננה שגופה שורף ושהפה שלה יבש. מים, כל הזמן ביקשה מים, 

אבל מים לא היו. אולי אצליח להחליף את הלחם שלה בקפה? חשבתי. 

היא  גוף.  בריאת  רוסייה  שבויה  אליה  כשהתקרבה  בדיוק  לגדר  ניגשתי 

צעדה בצעד אטי וספל קפה בידה. הסברתי לרוסייה בתנועות ידיים את 

יד קדימה. העברתי לה את  והושיטה  והרוסייה הנהנה בראשה  מבוקשי 

שאי-אפשר  לב  שמתי  לא  הִעסקה  בלהט  הקפה.  לספל  וחיכיתי  הלחם 

ניצחון  חיוך  חייכה  הרוסייה  הצפופים.  הגדר  מרווחי  בין  ספל  להעביר 
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והסתובבה אחורה, לעבר הבלוק שלה, ואני חזרתי עצובה לבלוק החולות. 

ישבתי לידה והבטתי בה, מתייסרת מכך שאיני יכולה להקל עליה. הייתה 

לי בעיה נוספת שהטרידה אותי – ספירת הגופות. הגרמנים הדייקנים רצו 

הבנות,  נספרו  כך  לשם  יום.  בכל  עצמו  על  יחזור  בצריף  הבנות  שמניין 

החיות ואלה שמתו, בכל יום. מה עושים? 

בשעות  בבלוק  תהיה  אחותי  בבלוק.  הלילה  שומרת  עם  להסדר  הגעתי 

השינה ועם שחר נעביר אותה לבור, לערמת המתות, כדי שיספרו אותה. 

חשה  שלא  עד  גרוע  כך  כל  היה  ומצבה  ימים  כמה  במשך  כך  עשינו 

בטלטולים שהטלטלה ובכך שהועברה ממקום אחד לשני. בשלב מסוים 

אתה.  למות  רוצה  אני  תמות  היא  "אם  בצעקות:  ופרצתי  החוצה  ברחתי 

לא רוצה להישאר בלעדיה!" הבנות סביבי ניסו להרגיע אותי. "אל תדאגי, 

ה'." אבל עד  נעבור בעזרת  כולנו  זה.  חיה'לה. תראי ששּׂוֶרע תעבור את 

נוספות  גופות  יום ראיתי  שלא ראיתי אותה מתאוששת, לא נרגעתי. כל 

נגררות החוצה באדישות ומצטרפות אל ערמת הגוויות, ובכל פעם קיוויתי 

שהיא לא תהיה הבאה בתור. התחושה הייתה שאנחנו נמצאות בתוך בית 

חרושת למוות שיהיה בקרוב בית הקברות של כולנו.

חג הפסח התקרב. לא שידענו לערוך חשבון של תאריכים, אבל היהודיות 

הוותיקות שהגיעו מפולין "החזיקו ראש" וידעו את לוח הזמנים היהודי. 

לא  אבל  השתבש,  משהו  כבעבר.  מתפקדים  אינם  שהגרמנים  הרגשנו 

הצלחנו להבין מה. בין השאר הם הפסיקו להוציא אותנו למסדרים וחלוקת 

שהחלו  כוח,  מעט  בהן  שנותר  אלה  בנות,  היו  היא.  גם  הופסקה  הלחם 

שהגרמנים  ששיערו  אחרות  והיו  בביתן  הפסח  מאכלי  על  ביניהן  לדבר 

אינם מחלקים לחם כי הם יודעים שאיננו אוכלות חמץ. מחשבה מגוחכת... 

אבל אף אחת לא העלתה על דעתה מה התרקם במוחות המעוותים של 

הנאצים. בזמן שהם התכוננו למנוסה והשמידו מסמכים, הטרידה אותם 

הגה  מהם  מישהו  בחיים.  נשארו  יהודים  מדי  שיותר  המצערת  העובדה 

רעיון שטני – להטמין רעל בכיכרות הלחם. התכנית בוצעה, אך בעלות 

הברית התקרבו והנאצים נמלטו לפני שהספיקו לחלק את הלחם. אנו לא 

ידענו מה תכננו עבורנו המנוולים ומאיזה מוות מייסר ניצלנו, עד שהגיעו 

אלינו המשחררים. 

אני זוכרת כי ישבנו בחוץ, תשושות, בבוץ. "שּׂוֶרע, מה זה שחרור?" שאלתי 

אותה בקול שקט. הראש שלי לא בדיוק עבד... "חיה, ה' יעזור. אולי יהיה 

סוף למלחמה ונשתחרר מפה." הקשבתי, אבל לא הצלחתי לתאר לעצמי 

צעקו:  הבנות  האנגלים.  הגיעו  ואז  יותר.  טובה  אחרת,  מציאות  בדמיוני 

"יש טנקים במחנה הגברים. חיילים נופפו לנו לשלום!" אלה שהיו חזקות 

הבראתי  שרק  אני,  מוזרים.  בצעדים  ולרקוד  להתחבק  החלו  מספיק 

להתרכז  העדפתי  הבשורה,  פשר  את  להפנים  הצלחתי  ולא  מהטיפוס 

במשהו שהיה חשוב מבחינתי. חיפוש אוכל. נברתי באשפה בשקיקה. אולי 

אמצא מעט קליפות להביא לשורע... 

ולפתע הרגשתי יד על כתפי. היה זה חייל אנגלי. הוא סימן לי בידיו: לא! 

ונתן לי חפיסת שוקולד ולחם. הרגשתי כאילו הגעתי לגן עדן. שוקולד?! 

אבל לא הייתי מסוגלת אפילו לרוץ ולהראות לשּׂוֶרע. הייתי חלשה מדי 

ושּׂוֶרע שכבה שוב, מתאוששת מדיזנטריה, ולא ידעתי אם תגיב. פסעתי 

לעברה לאט לאט וקיוויתי שתבין את דבריי. לשמחתי היא הגיבה בערנות. 
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מיהרתי, כמו רבות אחרות, אל המטבח וחזרתי ובידי סלסילת קש מלאה 

בכרוב אדום חמוץ. ישבנו ואכלנו את הכרוב ונהנינו מכל רגע. כשסיימנו 

לאכול את תכולת הסלסילה חזרתי שוב אל המטבח. הבנות הרימו אותי 

והכניסו אותי לתוך החבית הגדולה, ואני הוצאתי מתוכה כרוב לכולן, את 

המנה האחרונה לקחתי לעצמי ומיהרתי אל שּׂוֶרע שחיכתה לי בציפייה...

הרבה פעמים אני חושבת על כך שכל אותו הזמן שהיינו בצעדה ובמחנה 

שהורגלנו  כפי  המצוות  קיום  כל  שלנו.  היהודיים  מהחיים  לגמרי  יצאנו 

שמע  קריאת  לא  לשרוד.  בניסיון  היומיום,  בצער  נמחק  כאילו  מקטנות 

ולא נטילת ידיים וברכות. מי בכלל זכר שיש מושג כזה – לברך? הבלבול, 

הפחד והחולשה השתלטו על המחשבות שלנו ושוב לא היה מקום לשום 

דבר אחר. איני זוכרת שהתפללתי לרבוינו של עוילם שיציל אותי, ולמרבה 

הפלא אפילו לא חשבתי יותר מדי על משפחתי האהובה. כל הזמן חשבתי 

איך אוכל להשיג עוד קצת אוכל, עוד יום של חיים. לא יותר מכך. אבל 

ברגע שהגיע השחרור והתחלנו לחזור לחיים, תכף ראיתי מול עיניי את 

נוכרית.  סבתא, מטפחת הדוקה לראשה ואת אימא שנהגה ללכת בפאה 

אליי. הברכות, התפילות,  חזר  ובבת אחת הכול  כך...  כל  צנועות  שתיהן 

באותה  בדיוק  הוריי  בית  את  להמשיך  הרצון  בבית,  שנהגנו  הדקדוקים 

הדרך. אין לי הסבר לכך. זכיתי. לצערי לא כולן זכו, כמוני. היו בנות רבנים 

שזנחו את העבר המפואר של משפחתן ולא חזרו אליו. מה אוכל לומר? 

איני טובה יותר, הבנתי מה צריך להיות מקומי וכי זו זכות גדולה להמשיך 

מסורת מפוארת של משפחתי, אבל איני שופטת חלילה את אלה שהפנו 

גב לחיים היהודיים, קטונתי. 

פרק ו' – שחרור וחזרה לחיים

התאריך המדויק ששוחררנו היה ב-15.4.1945. בתחילה נכנסו האנגלים 

למחנה הגברים והיו המומים מהמראות הקשים שנגלו לעיניהם. כשהגיעו 

בידיהם  שהיה  כנראה  לנו.  חולקו  ולא  שנאפו  לחם  ככרות  גילו  למטבח 

מידע מוקדם באשר לטיבו של הלחם, הבנו זאת כי הם זרקו כמה כיכרות 

לחם לכלבים והללו אכלו את הלחם ומתו מיד, ואז הבינו האנגלים שחששם 

ושרפו  בערמות  את הלחמים  ערמו  הם  מורעל.  היה  מוצדק, הלחם  היה 

אותם, ולנו חילקו קפה שחור, קפה אִמתי.

מהר מאוד הבינו החיילים שעליהם להיפטר מהררי הגופות המצחינות. 

הם בחרו בחיילי האס. אס שתפסו למלאכת הפינוי הלא פשוטה. הללו 

חלוקת מזון בידי הבריטים, לאחר שחרור מחנה ברגן-בלזן
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נאלצו לקחת את השלדים הלבנים, להעמיסם על משאיות, לשבת בראש 

ערמת השלדים, להובילם לבור גדול שנחפר לשם כך ולקבור אותם בקבר 

אחים. עמדנו למטה וחיכינו בהנאה לרגע שהצוררים יעלו על המשאית, 

ואז החלה חגיגה. זרקנו עליהם קבקבי עץ, ירקנו, גידפנו והרגשנו שגוונו 

בקללות  הסתפקו  לא  מאתנו,  בשונה  מפולניה,  היהודיות  מחדש.  נזקף 

ובזריקת מנעלים. כשהחל פינוי הגופות גילו רבות מהן פנים מוכרים בין 

הגוויות והחלו לצעוק ולבכות. זעם נורא בער בהן והן ניסו לחטוף נשק 

מהחיילים הבריטים. לשם מה? הן רצו להרוג את הגרמנים שנותרו – במו 

ידיהן. 

לצערי  נענשה?  שלנו  המרושעת  הבלוקובה  נלי,  גם  אם  שואלת  את 

כאילו  מהמקום,  התנדפה  היא  האנגלים  שהגיעו  איך  שלילית.  התשובה 

עם  וברחה  מועד  מבעוד  תחפושת  לה  שהכינה  אומרים  אוויר.  הייתה 

הגרמנים. איני יודעת אם נכון הדבר, אך אני יכולה להתחייב בוודאות שאם 

הייתה נשארת במחנה היו תולשים מגופה חתיכות, עד למותה. שמעתי 

הצליחה  איך  תדעי  לכי  אותה,  מצאו  ולא  העולם  בכל  אותה  שחיפשו 

על  בחייהם  ושילמו  כמה אחרים שנתפסו  היו  לפחות  להתחמק מעונש. 

הפשעים שביצעו. אבל יש משהו נוסף מעניין. כשעמדתי והבטתי בגופות 

הללו שפינו הגרמנים, )ערמה שהייתה גדולה בהיקפה מכל שטח המשק 

שלנו ביסודות( ובבנות שזיהו קרובות וחברות שלהן ופרצו בבכי, הבנתי 

שוב את גודל נס הצלתנו, שאנו בין החיים. לפעמים שאלתי את עצמי ואני 

שואלת עד היום במה זכינו להינצל בעוד כל כך הרבה נשים ובנות לא זכו 

כמונו... כנראה שהיה צריך להישאר זכר למשפחה היפה שלנו. 

כשהררי הגוויות החלו להיעלם חילקו לנו החיילים שמיכות וביקשו שנצעד 

כמה ק"מ למחנה הגרמנים שבו נתגורר זמנית. שּׂוֶרע שקלה באותה עת 30 

ק"ג ולא הייתה מסוגלת לזוז בכוחות עצמה. האנגלים רצו להעבירה לבית 

חולים שדה שהקימו, אלא שאנו סירבנו. "אנחנו נשארות ביחד!" החלטנו, 

אבל לשּׂוֶרע לא היה כוח לצעוד בעצמה. חשבתי דקה-שתיים מה לעשות 

ובחרתי להשאיר את השמיכות ולקחת אותה על גבי עד למחנה הגרמנים, 

וכך עשיתי. 

נשאתי אותה לאט ובעדינות עד שהגענו. מספר הבתים שעמדו לרשות 

הניצולות לא היה גדול. היו אלה בתים בני שתי קומות ועליית גג ומכיוון 

נותר לנו מקום  גבי, הגעתי בין האחרונות. לא  שצעדתי לאט, שורע על 

ושמיכות  מזרנים  מקום  בָּ קיבלנו  הגג.  לעליית  לעלות  ונאלצנו  בחדרים 

וסידרנו לעצמנו מקום נוח לשינה. שמחנו להיות בעליית הגג המרווחת 

העת  שכל  רעשניות  צועניות  חבורת  שכנותינו,  הן  מי  לנו  שהתברר  עד 

דיברו, שרו, ניגנו, רקדו ובישלו והכול בקולי קולות. איני יודעת מה בישלו 

שם, אך הריח היה בלתי נסבל... למזלי, ביום, יכולתי לברוח מעליית הגג 

ולחזור לשם רק בלילה. 

שישה שבועות שהינו בעליית הגג ובמהלכם קרה משהו עצוב. רבקה'לה 

ָשאֶפר, הנערה מחּוְסט שנצמדה אלינו באמצע המסע והייתה אתנו מאז 

– חלתה בטיפוס. היא ביקשה מים כל הזמן וכשהייתה לבדה זחלה לעבר 

ברז המים במקלחת כדי לשתות. כשהאחראית על החדרים עלתה לעליית 

הגג עם סניטרים לבדוק אם יש חולות שזקוקות לעזרה – גילתה אותה. 

הסניטרים רצו לקחת אותה לבית החולים והיא החלה לבכות שהיא לא 
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רוצה להיפרד מאתנו. מצבה היה נורא ולא ידענו מה לעשות. הסניטרים 

ירדו למטה להביא אלונקה ועד שחזרו, פרחה נשמתה. היא נפטרה לידינו, 

שרויות  היינו  כבר  אנו  כי  מאוד  קשים  היו  הללו  הרגעים  שרצתה.  כמו 

בשמחת השחרור וקשה מאוד היה לראות אותה גוססת ונעלמת, דווקא 

כשהחיים החלו להאיר לנו פנים... שּׂוֶרע רשמה על פתק את שם משפחתה 

לקבר  נלקחה  המסכנה  והנערה  לבגדיה,  והצמידה  ָשאֶפר,  הנערה:  של 

אחים גדול שנכרה לצורך כך. 

הבשר  רבות.  בנות  מתו  השחרור,  שאחרי  ראשונים  ימים  ימים,  באותם 

ניצלנו,  ואנו  הגדול,  הקרבנות  למספר  תרם  האנגלים,  שחילקו  המשומר 

העובדה  ובזכות  מבשר,  להתנזר  שהחלטנו  העובדה  בזכות  השאר,  בין 

ועל בצלים  שהארוחות שלנו התבססו על חלב חמוץ, על תפוחי אדמה 

שהשגתי בכפרים השכנים. כשבועיים לאחר השחרור החל לפעול במחנה 

ריבה  מרגרינה,  לחם,  שכללו  מסודרות  ארוחות  לקבל  וזכינו  מטבח 

וסרדינים ולארוחת הצהרים קיבלנו אוכל מבושל. אונר"א, ארגון הפליטים 

של האו"ם, חילק לנו חפיסות סיגריות, שוקולד ובגדים משומשים. נעשינו 

בשיפוץ  שעסקו  והגרמנים  התהפך  הגלגל  מקומי.  מידה  בקנה  עשירות 

עריהם המופצצות והמרוקנות, הם אלה שנזקקו למזון. כך התפתח מסחר 

בינינו למקומיים בעיר הנובר הסמוכה. נתנו להם סיגריות ומצרכים עודפים 

תמורת כלים וחפצים שרצינו לרכוש. חלק מהשמיכות הצבאיות שקיבלנו 

החיילים  בחצאיות.  ואפילו  במכנסיים  חמים,  בז'קטים  המרנו  מהחיילים 

האנגלים שקיבלו חבילות מהבית נהגו לתת לנו פריטים מהחבילות שלהם 

וכך נעשינו בעלות רכוש ממשי. 

שגרה של פליטים

לשגרה.  להיכנס  החלו  החיים 

המצוות  שומרי  שאנו,  אחרי 

ודרשנו  דעתנו  על  עמדנו  במחנה, 

האנגלים  החלו  כשר,  אוכל  לקבל 

כשר  מטבח  ולהפעיל  להתארגן 

שהפעילו.  הרגיל  למטבח  נוסף 

מזון  רוצים  מאתנו  כמה  ביררו  הם 

מספר  את  קצת  הגדלנו  ואנו  כשר 

שלא  כדי  פיקטיבית,  המבקשים, 

יחסר לנו מזון. 

כשערכו ספירה, עברו אנשים מחדר 

יצא שמעו  אט  אט  מדויקים...  יהיו  כדי שהמספרים  לבית,  מבית  לחדר, 

של המחנה שלנו – מחנה עקורים מוצלח, למרחקים ומכל היבשת החלו 

להגיע אלינו פליטים וסיפרו על השבר הנורא. התחלנו לעכל את העובדה 

שמשפחות רבות נמחקו, אך עדיין לא ידענו אם מישהו מבני משפחתנו 

נותר בחיים. בכל פעם שהגיעה משאית עמוסה בפליטים מיהרתי החוצה, 

לקראת הבאים. כשנפתחו דלתות המשאית הכרזתי בקולי קולות. 

"וישווע. יש וישווע פה?" 

כך, באחת הפעמים כשחיכיתי לתשובה חיובית מיושבי המשאית, שמעתי 

ְסיֶיע שלנו? התרגשתי מאוד, צעקתי בקול  ְסיֶיע? )בתיה( זו בַּ קול מוכר. בַּ

ְסיֶיע!" היא יצאה החוצה ושאלה גם כן בקול. "מי מחפש פה את  ְסיֶיע, בַּ "בַּ

חיה במחנה העקורים
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ְסיֶיע?" התנפלתי עליה וחיבקתי אותה. סוף סוף מישהי מחיי הקודמים.  בַּ

ְסיֶיע הייתה אחיינית של דודתי אטה, לא קירבה כל כך גדולה, אבל  אמנם בַּ

היא ביקרה הרבה בביתנו בילדותי ובאותם ימים, כשממדי האסון שפקד 

את העם היהודי נודעו לנו, כל מי שקצת הכרנו הפך לֶבן משפחה קרוב 

ואהוב. 

קצת אחריה הגיע בן דודי ֶהעְרְשל גאנץ. הוא שמע שאנחנו בעולם החיים 

והחליט להצטרף למחנה שלנו עם כמה מחבריו. הם נסעו בקרונות פחם 

הוא  רגלו.  על  והגבוה צלע  הנאה  ֶהעְרְשל  לגמרי.  אלינו שחורים  והגיעו 

סיפר לנו ששכב ב"רביר" במצב גרוע והחליטו לקחת אותו לקרמטוריום 

יחד עם חולים אחרים. הוא היה האחרון שנלקח למשאית וכבר היה בטוח 

שמותו קרוב ובתוך דקות יהפוך לאפר, ופתאום שיר החל מתנגן בראשו, 

שיר שחיבר בהשפעת המצב הקשה שאליו נקלע. 

משמיים רצו אחרת. להערשל לא היה מקום במשאית והוא נשאר לשכב 

מתנגן  שלו  והשיר  מנוע  בנהמת  מתרחקים  החולים  חבריו  העפר,  על 

ומתנגן... לצערי איני זוכרת את השיר, אבל זכורני היטב כי בכל פעם ששר 

אותו ישבנו ובכינו. בן דוד נוסף שהופיע במחנה והתרגשנו לקראתו, היה 

מרדכי-דויד גאנץ, בן הדוד שלמד פרוונות בבודפשט והיה לנו כאח היות 

וכל השנים גרנו ביחד. כמה שמחנו לשמוע שנותר מישהו ממשפחתם של 

בן-ציון באצ'י ואיטה נעני. שלושת ילדיהם האחרים נספו באושוויץ. בתם 

הגדולה הייתה מאורסת באותה תקופה. 

בנות  כאלף  נלקחו מהמחנה  בעיקר,  בחורים  הפליטים,  להגעת  במקביל 

חיממה  השבדים  של  המחווה  מסור.  טיפול  לקבל  כדי  לשבדיה  חולות 

להישאר  ויכולות  כזו  להבראה  זקוקות  איננו  שאנו  ושמחתי  לבנו,  את 

במחנה. קבוצות החלו להתארגן, קבוצות שכינו עצמן בשמות של תנועות 

"הפועל  והיו  הבית"רים  והיו  הצעיר"  "השומר  של  חבר'ה  היו  ומפלגות. 

ישראל"  אגודת  "פועלי  והיו  אליהם  הצטרפה  שּׂוֶרע  שאחותי  המזרחי" 

שבחרתי בהם להיות הארגון שלי. 

לכל  שדאגו  הקבוצה,  אנשי  והאחראים,  שלה  המדריך  היה  קבוצה  לכל 

כי  הקבוצות  בין  חיכוכים  קצת  כמובן  והיו  הקבוצה,  חברי  של  מחסורם 

התקציבים היו תקציבים גלובליים וכולם היו צריכים להתחלק בכסף. אני 

לא התעסקתי בזה. אהבתי את ֵאם הבית שלנו, קאהן נעני, והערכתי מאוד 

את מרדכי ברויער,12 המדריך שהגיע מישראל ללוותנו. 

מרדכי דאג להקים עבורנו את בית ספר בית יעקב ודאג לרווחתנו הפיזית 

וגם  אלינו,  והגיע  משפחתו  את  בארץ  השאיר  הוא  שלנו.  הרוח  ולחיי 

כשקיבל הודעה על כך שאביו, אדם יקר וחשוב, נפטר – נשאר אתנו, ישב 

חיי  נפשות.  בהצלת  לעסוק  חזר  ה"שבעה"  לאחר  ומיד  במחנה  "שבעה" 

התרבות התפתחו. נפתח עבורנו בית כנסת ולהבדיל, נפתח בית קולנוע 

עבריים  שירים  שרו  העברית  הבריגדה  וחיילי  האנגלים,  החיילים  עבור 

)שלא הבנו(, רקדו, הציגו בפנינו ועשו לנו שמח. הרגשנו כאילו זה מעין 

הבנות  אנו,  הקפדנו,  והפעילות  השמחה  ובתוך  הבא!  )עולם(  עוילם 

נהו אחר  רבות  בנות  לצערי,  "משלנו".  רק עם חבר'ה  הדתיות, להתחבר 

החיילים האנגלים שהבטיחו להן עולם ומלואו, ולבסוף התבדו...

יצחק  הרב  אביו  בכתבי  וטיפל  רבים  ספרים  שכתב  ברויער  רב-פרופסור  12 לימים, 
ברויער.
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***

עזרו  כולם  לבית.  שָכְמהו  בחורים  וישווע,  בני  בבחורים  מוקפות  היינו 

קטנות,  שליחויות  עבורנו  ועשו  הסקה  לעצי  לדאוג  יכולתם  ככל  לנו 

אמהות  היינו  כאילו  להם  ודאגנו  בגדיהם  את  אנו  להם  תיקנו  ובתמורה 

שלהם. עם הזמן החלו להירקם קשרי שידוכים. הידיעה שאין לנו בתים 

לחזור אליהם ולא משפחות להתרפק עליהם גרמו לבוגרות שבנו לרצות 

להקים משפחות. אני הייתי בת שש עשרה והרגשתי צעירה מאוד, ולכן 

לא חלמתי כלל על נישואין, אבל אחותי שּׂוֶרע הייתה בת עשרים ואחת 

ְסיֶיע שלנו. גבר אחד מבוגר  והיא החלה לחשוב על חתונה. לפניה נישאה בַּ

בשם קאפל פרוימוביץ' הגיע למחנה שלנו. הוא שרד ב"פלוגות העבודה" 

ְסיֶיע  שפעלו באזור אוקראינה, אך איבד אישה ושבעה ילדים. כששמע שבַּ

לשאת  רוצה  שהוא  החליט  שהכיר,  סת"ם(  )סופר  הסוֹיֶפר  של  בתו  היא 

ְסיֶיע הכירה את  אותה לאישה. הוא ידע שהיא בחורה טובה מבית טוב. בַּ

משפחתו, ניאותה לפגוש אותו ונישאה לו. 

ְסיֶיע בדברי  בַּ נזכרה  רוצה לשמוע משהו מעניין? אחרי שהחלו להיפגש 

אשתו שנספתה. היא סיפרה לנו כי פעם אחת הגיעה אל אשתו של קאפל 

בדברים.  אליה  פנתה  תימהונית  קצת  שנחשבה  והאישה  משהו  לתפור 

את  אתו.  תתחתני  ואת  נהיה  לא  אנחנו  מהמלחמה,  יחזור  "כשקאפל 

שומעת?" אז התייחסה לדבריה בביטול, אבל פתאום הדיבורים התמוהים 

ְסיֶיע וקאפל נישאו. הפכו למציאות ובַּ

ְסיֶיע וקאפל הייתה מרגשת. עצובה-שמחה, ככל החתונות  חתונתם של בַּ

בעת ההיא. הבירה זרמה כיין והריקודים נמשכו עד לשעות הבוקר. שּׂוֶרע 

התבוננה בהם והבינה כי אין הרבה אפשרויות בפניה ועליה להחליט אם 

לבחור בבחור בן גילה )לא היה מקובל כל כך( או ב"זקן" שמבוגר ממנה 

בשנים רבות. היא החליטה להינשא להרצל מרמור ממיטל-וישווע, בחור 

שהכירה מביקוריו במחנה ועשה עליה רושם של בחור טוב וחרוץ. לכבוד 

האירוסין הכינה שורע כמה מאפים וניגנה בכינור. האירוסין היו בחנוכה 

ומיד לאחריהם, ב"זאת חנוכה", חגגנו את יום ההולדת שלי. אחותי הזריזה 

מכונת  עדיין  הייתה  )לא  ידיה  במו  לי  שתפרה  יפה  שמלה  עבורי  הכינה 

תפירה במחנה( וניגנה למעני. עד היום אני נזכרת בערגה במסיבה הקטנה 

והצנועה שסימלה יותר מכל את חזרתנו לעולם החיים.

מיד אחרי ששורע התארסה מיהרנו לשלוח מכתב לאחי יידל, דרך בן דודנו 

לכן, כשקראנו בתשומת  ימים קודם  לרומניה. כמה  גאנץ שחזר  הערשל 

מחפש,  הוא  מי  את  אחד  כל  רשם  בה  החדשה,  השמות  רשימת  את  לב 

הופתענו לגלות את שמותינו ברשימה. היה זה יידל שחיפש אותנו. יידל 

ליעדו  הגיע  לבוא לבקרנו. המכתב  וביקשנו ממנו במכתב  ניצל! שמחנו 

ולא רק יידל קרא אותו. גם פנינה אחותנו שניצלה וחזרה לוישווע קראה 

במכתב ושניהם יצאו אלינו לגרמניה. לא אשכח את הפגישה המרגשת הזו. 

יידל, אחי הבכור והאהוב, התיישב והושיב אותי על ברכיו. כמה התחבקנו 

והתנשקנו וכמה בכינו. זה היה נס שאי-אפשר היה להאמין בו, הנה, אנחנו 

נפוחה  הייתה  היא  נראתה.  שהיא  איך  נעבעך,  אוי,  ופנינה...,  יחד.  שוב 

ומלאת פצעים וחבורות גדולות. 

גופה  היה  הרוסים,  אצל  כשהשתחררה  המלחמה,  שאחרי  לי  סיפר  יידל 

מלא פצעים מוגלתיים ואף אחד לא רצה לקחת אותה תחת חסותו. היא 
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שכבה בגורן של איזו גוֹיֶתע )גויה( שריחמה עליה ורק סדין היה לגופה, כל 

גופה בער מכאב. אחד מקרובי משפחתנו הגיע למקום והרים קול זעקה. 

"אתם לא מתביישים? אתם עושים שואה שנייה עם פערא'לע!" הוא לקח 

עד  שכבה  כך  סבלה.  על  שהקל  טיפול  קיבלה  והיא  טוב  למקום  אותה 

הייתה מאושרת לשמוע שמישהו ממשפחתה  היא  חזר.  שיידל  ששמעה 

נותר בעולם החיים ואמרה שהיא לא זקוקה עוד לדבר. והנה "נולדו" לה 

שתי אחיות נוספות והשמחה עלתה על גדותיה. 

***

מתחת  עמדה  כשהיא  עבורנו.  מאושר  יום  היה  שּׂוֶרע  של  החתונה  יום 

לחופה בָלבן ובכתה והודתה לי על כך שהצלתי את חייה כמה פעמים – 

זלגו דמעותיו על הכינור הישן והתמזגו  בכינו כולנו. וכשיידל החל לנגן 

בצלילים המרגשים. שּׂוֶרע אפתה לחתונה מאפים טעימים וכל המוזמנים 

)כמה קרובי משפחה וכמה חיילים אנגלים( שרו, רקדו ושתו בירה כאוות 

נפשם. רק אבא, אימא, אחיותיי הקטנות וסבתא הצדקת היו חסרים במעמד 

המרגש, אבל הם היו שם ברוחם, בזאת אני בטוחה. לאחר החתונה נפרד 

מאתנו יידל. הוא השאיר את פנינה אתנו וחזר לרומניה כדי לשאת לאישה 

את זלאטי, ארוסתו, ששרדה אף היא. אחרי החתונה הצנועה בסיגעט ניסו 

השניים לעלות ארצה, נתפסו והוגלו לקפריסין. בנם הראשון נולד שם. 

לימודים,  לשגרת  חזרנו  המרוממת  החתונה  משמחת  ש"נחתנו"  אחרי 

עבודה למען חברי הקיבוץ שלנו, קיבוץ פא"י, ושיחות לתוך הלילה עם 

ארצה  לעלות  רצינו  כולנו  ויינשטוק(.  )לימים,  שוורץ  אסתר  מדריכתנו 

וכמה שיותר מהר. גם לי אצה הדרך, אלא שבורא עולם רצה אחרת. יום 

אחד התחלתי להשתעל. כשהשיעול החריף וחום גופי עלה הגעתי לבדיקה 

בבית החולים של האנגלים, רונטהאוז. 

התערבות  המצריכה  פשוטה  לא  מחלה  בדיפתריה,  שחליתי  הסתבר 

רפואית אינטנסיבית, והרופאים החליטו לנתח אותי ולהסיר את השקדים 

במהלך  שנרקבו  שיניים  כמה  לי  עקרו  הדרך"  )"על  שלי.  והפוליפים 

המלחמה( ככל הנראה טעו במינון חומר ההרדמה שנתנו לי לפני הניתוח, 

דיברתי  רק  מלאה,  בהכרה  הייתי  לא  מהצפוי.  מוקדם  התעוררתי  ואני 

ודיברתי. פשוט פתחתי את הפה ולא סגרתי אותו שעה ארוכה. 

בנות בית 

יעקב בהפגנת 

הארגונים 

היהודים של 

מחנה העקורים 

ברגן-בלזן נגד 

הכיבוש הבריטי 

בישראל
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ולא  בחיים  שהושאר  האס.אס  של  ריאות  רופא  ווסרמן,  ד"ר  לידי  עמדו 

אחות  עמדה  ולידו  ממוות,  להציל  שהצליח  הבנות  מאות  בזכות  נענש 

אנגליה יהודייה, דוברת אידיש. היא קלטה שאני מתחילה "לזמר" על כל 

מה שעברתי והתחילה לרשום במרץ רב מילה במילה. לרופא לא היה נוח 

להיות עד לוידוי המצמרר שהאחות שמעה, אך הוא לא הצליח "לסתום לי 

את הפה". דיברתי ודיברתי... למחרת, כשהגיע לביקור רופאים, פנה אליי 

והעיר לי במורת רוח. "הלנה, מה דיברת אתמול!?" לא התייחסתי להערה 

שלו. וכי המצאתי משהו? מה, לא היה נעים לו לשמוע מה היה בברגן-בלזן 

או שהעובדה שהסיפורים ייצאו אל העולם הרחב הרתיעה אותו? כך או 

כך, סיפרתי אז, ואני מספרת גם עכשיו ומאמינה שאלו דברים שצריכים 

להיאמר!

שהיתי תקופת מה בבית החולים עם דיפתריה ואסור היה להיכנס לחדרי. 

כמעט שלא הצלחתי לישון בלילות. חדרי היה סמוך לחדר המתים ובכל 

פעם ששמעתי רוח שורקת או שראיתי את אחד הוילונות זז – נרעדתי. 

ליד החלון  ונעמדתי  אולי אלה רוחות המתים שמטיילות בחדרי? קמתי 

והבטתי החוצה בניסיון להירגע, אך גופי הוסיף לרעוד בלי שליטה. כאילו 

לא די בכך, אסור היה לבקרני. למזלי, פנינה הגיעה לבקר למרות האיסור. 

התנחמתי  אך  החלון,  דרך  חם  אוכל  לי  העבירה  רק  נכנסה,  לא  אמנם 

וקיוויתי לחזור מהר לאיתני. פנינה התאוששה  בביקורים הקצרים הללו 

החולים  בבית  היהודים  החולים  עבור  אוכל  יום  בכל  ובישלה  והתחזקה 

רונטהאוז, אחר כך יצאה בלוויית בחורה נוספת וגבר שעזר להן לשאת את 

הסירים למקום. הם עברו חדר חדר ושאלו מי רוצה "ּכּוֶשר" )אוכל כשר(. 

כל מי שרצה – קיבל.

פרק ז' – העלייה ארצה

חלום העלייה לבש צורה. סרטיפיקטים הגיעו, חולקו בין הקבוצות בהתאם 

לגודלן ונערכו הגרלות. פנינה ואני עלינו באותה הגרלה שנופקו בה עשרה 

על  והוחלט  ביחד?"  תסענה  שתיכן  "מה,  שהתרעמו.  היו  סרטיפיקטים. 

הגרלה נוספת. שוב עלינו שתינו בגורל, והפעם איש לא התווכח. ידענו 

ששתינו ניסע ושמחנו שלא ניאלץ להיפרד. 

מכונת  לבנה,  פח  מזוודת  לנו  הייתה  לדרך.  יצאנו  המיוחל,  היום  בהגיע 

תפירה, ארון ו... לב נרגש. נסענו ברכבת נוסעים למרסיי ובאפריל 1947 

הסדר  ליל  את  והמרווחת.  הנאה  "פרובידנס"  אניית  לאנייה שלנו.  עלינו 

חגגנו באנייה בחברת רב מקומי ממרסיי ויצאנו לדרך. איני זוכרת שסבלתי 

מהקאות. הים היה בדרך כלל רגוע והאנייה הייתה נוחה ומאובזרת היטב. 

שולחנות שהישיבה  ובו  באנייה  האוכל  חדר  עיניי  מול  עומד  עכשיו  עד 

סביבם הייתה על פי שיוך מפלגתי. היה שולחן "בורוכוב" ושולחן "בית"ר" 

ושולחן "מזרחי"... השולחן שלנו היה שולחן של פא"י. כל אחד והשולחן 

שלו. חברי צוות האנייה, שהיו צרפתיים, כרכרו סביבנו כל הזמן ומשפט 

ֶלאי!" )תאכלו! בבקשה!( והרגשתי ממש  קבוע בפיהם. "מוְֹנֶז'ע! ִסילוּוא פְּ

רב של  אני משתאה. מספר  נסיכה. עכשיו, כשאני משחזרת את המסע, 

בעלייה  עלו  אנשים  מאות  ארבע  )מתוכם  האנייה,  סיפון  על  היו  אנשים 

בלתי לגאלית( ובכל זאת עבר המסע כשורה. איזו השגחה!

באסרו חג של פסח, אצלנו עדיין חג שני, הגענו ארצה. הכול היה מרגש 

ה"בריגדה  אנשי  אלו.  מרגעים  דבר  כמעט  זוכרת  איני  ולכן  ומבלבל 
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העברית" עבדו בחריצות ובשקט ותוך כמה דקות, בטרם הספקנו לעכל 

היכן אנחנו, כל 400 האנשים שהגיעו בהגעה בלתי חוקית, נעלמו בקהל 

הממתינים. זה היה קסם! רק הקבוצה הדתית שהייתי בתוכה, נותרה על 

הסיפון. עבורנו היה זה יום טוב שני של גלויות ולא יכולנו לרדת מהאנייה 

ולנסוע. מארגני המסע דחקו בנו לרדת ובשלב מסוים אף איימו. "אם לא 

תרדו עכשיו – האנייה תפליג אתכם לנמל אלכסנדריה שבמצרים!" 

לא שעינו לאיומים ולעזרתנו הופיע ר' יענק'ל כ"ץ, עסקן חשוב של פא"י, 

והרגיע.  אותנו  חיזק  הוא  בשמחה.  אלינו  האירו  ופניו  בנמל  לנו  שחיכה 

"אלו רק איומים," אמר. "האנייה לא תפליג לפני שתרדו!" ואכן, בערב, עם 

צאת החג, ירדו חברי הקבוצה הדתית ובתום הבדיקות והחתמת התעודות 

שלנו נלקחנו ל"בת-גלים", הסמוכה לנמל, לשלושה ימים. באותם רגעים 

לעלות  מתכוננים  ובעלה  שהיא  שידעתי  כיוון  במחשבתי  שורע  עלתה 

ארצה בקרוב. קיוויתי שההפלגה שלהם תעבור בשלום ושניפגש במהרה.

מגדיאל  המושבה  ליד  לנו,  שחיכה  הקיבוץ  לכיוון  יצאנו  גלים"  מ"בת 

עוד  – פרדסים.  זוכרת  אני  שבשרון. מהמפגש הראשון שלי עם המקום 

רות כתומים שהזכירו לי את התפוזים שאכלנו בט"ו  ועוד פרדסים עמוסי פֵּ

בשבט במחנה העקורים. 

קבלת הפנים הייתה חמה ומלבבת, אך מיד למחרת נכנסנו לחיי עמל, שהרי 

עוטפת  בתפקיד  עבדתי  תחילה  לעבוד!  יש  ובקיבוץ  לקיבוץ,  הצטרפנו 

תפוזים. העבודה התאימה לי היות והייתי ריכאלע )זריזה( ונהניתי ממנה. 

בהמשך עליתי בדרגה ונתמניתי לבוררת תפוזים, תפקיד רב אחריות שכן 

התפוזים נועדו לייצוא. ישבתי על מחצלת, לגופי חצאית חאקי ומתחתיה 

טלפון  קיבלנו  בלבד  אחת  פעם  סוף.  בלי  תפוזים  ומיינתי  חאקי,  מכנסי 

בהול מנמל חיפה. במשלוח התפוזים התגלה תפוז רקוב. נאלצנו לנסוע 

לחיפה, להפוך את כל המשלוח ולעבור עליו כדי לוודא שאין תפוז רקוב 

נוסף. השקענו יומיים תמימים כדי למיין את התפוזים מחדש! כשלא הייתה 

עבודה בפרדסים נשלחנו לרעננה לקטיף תפוחי אדמה )עבודה מייגעת 

שגרמה לי כאב ברכיים(, או לכפר סבא ולרמת השרון – תמיד בתפקיד 

פועלות חקלאיות. לא כולם עבדו בחקלאות. מרדכי מילר )שלימים נעשה 

גיסי( עבד תקופת מה ב"טרה" בכפר סבא בייצור גבינות. 

וטיילנו.  רקדנו  שרנו,  קודש,  ומקצועות  עברית  למדנו  לנו  שנותר  בזמן 

אנחנו, הבנות, מעולם לא הלכנו לבדנו מחשש שערביי הסביבה יתנפלו 

עלינו. בכל פעם שיצאנו לפרדס לעבודה או לטיול רגלי ליוו אותנו בחורים 

מצוידים בנשק, ליתר ביטחון. החשש היה מוצדק מכיוון שהערבים לטשו 

עיניים לעבר ההתיישבות הקטנה שלנו. הם ניסו להתנכל לנו שוב ושוב. 

גחון עד החלק האחורי של  על  לזחול  נהגנו לצאת לפרדסים,  כי  זכורני 

גבי  על  ולהכין  מראש  שסומנה  רצה  פִּ דרך  פנימה  להיכנס  האוכל,  חדר 

פרימוס תה חם ואוכל לחיילים ששמרו מסביב. כמדומני שהיה זה בזמן 

המתקפה הגדולה, אך איני בטוחה בזאת.

מפרכת.  מלאכה  ממש  הייתה  זו  מלאכה  כובסת.  נעשיתי  מסוים  בשלב 

לעמוד  הצלחנו  וכך  ופטפטנו,  שרנו  בצוותא,  ונשים  בנות  כמה  עבדנו 

במשימה. הרתחנו את הכבסים בתוך סיר גדול על גבי גזרי עץ שהבערנו. 

סבון,  במי  הבגדים  לקרצוף  מצוין  בסיס  שימשו  ארוכים  עץ  שולחנות 

ולבסוף תלינו את הכבסים הנקיים על גבי חבלים בחוץ. הכביסה מוינה, 
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יום  היה  ביותר  עליי  השנוא  היום  אחרים.  לבוש  פרטי  כיבסנו  יום  ובכל 

שישי מכיוון שהיה יום כיבוס של בגדי עבודה וגרביים של החברים...

להיות  יכולנו  לא  אך  בריא,  לתיאבון  לנו  גרמה  הקשה  הפיזית  העבודה 

המאכלים  שאר  אולם  בשפע,  היו  מלוח  ודג  ריבה  לחם,  אמנם  בררנים. 

שתצליח  בסחורה  תלויים  היו  אחרים  מאכלים  בשפע.  מצויים  היו  לא 

חיה רייכנברג, המרכזת, לקנות מהערביות ובמשק החי שלנו. אהבתי את 

הירקות הטריים, אך לא הצלחתי להתרגל לטעמן המוזר של הבננות, גם 

לא למרקם שלהן. מפליא היה שלא הרגשנו שחסר לנו משהו מלבד דמי 

כיס. אמנם עבדנו קשה והרווחנו כסף, שנכנס לקופת הקיבוץ, אבל ראשי 

ביד. לדעתי, חששו שנרצה לצאת  לנו כסף  יהיה  הקבוצה העדיפו שלא 

מהקיבוץ ולהיות עצמאיות, בפרט אנו, שהייתה לנו אחות בארץ. )שּׂוֶרע 

ובעלה הרצל הגיעו באותם ימים ארצה(. 

כל אותה העת עבדנו ולמדנו ואפילו השתתפנו באימוני נשק, ששנאתי. 

ההדף הזה לתוך הכתף בכל פעם שיורים – ממש נורא! אבל להצטלם עם 

הנשק – הצטלמתי, יחד עם אחותי ועם כמה חברים נוספים. שלחנו לאחי 

יידל, לקפריסין, את התמונה והוא נרעש ומיהר לכתוב לנו גלויה קצרה.

קינדערלאך, תעזבו את הקיבוץ! 

מראה הרובים הלחיץ אותו. הוא הבין שאנחנו מוקפים אויבים ופחד שמא 

יקרה לנו אסון, חלילה, אך אנחנו נהנינו מאווירה שמחה וטובה שהייתה 

בקיבוץ ומעמל כפינו ולא דאגנו יותר מדי בגין הערבים שלטשו עיניהם 

לכיוונינו. חייכנו בסלחנות, מבינות את הפחד של יידל, והמשכנו בשגרת 

חיינו. בתוך כך מצאה פנינה את זיווגה במקום. מרדכי מילר, יליד גליציה 

ומרדכי להינשא. מרדכי  פנינה  ופליט שואה. לאחר תקופת מה החליטו 

היה אחד משלושה אחים שהגיעו לקיבוץ. שלושתם נישאו לבנות הקיבוץ. 

רבה של מגדיאל ערך חופה וקידושין ואחותו של מרדכי מארה"ב הגיעה 

ארצה לרגל החתונה. החתונה השמחה התקיימה בראש חודש אדר תש"ח, 

הקטנה.  ארצנו  על  ואיימה  העצמאות  מלחמת  שפרצה  לפני  כחודשיים 

מרדכי, ניצול שואה גם הוא, עבר כמה שנים קשות במאבק על הישרדות 

והעדיף לשתוק ולא לספר על עברו הנורא. 

הכריזו  הימים  באחד  לאביו.  מתייחס  ממנו  ששמעתי  היחיד  הסיפור 

נרתיק  את  אתם  ולהביא  למטה  להתייצב  הגברים  כל  על  כי  הגרמנים 

התפילין ואת הטליתות שלהם. הם אספו את כולם, העלו אותם למשאיות 

 – והמשאיות  חזרו הגרמנים  היער הסמוך. למחרת,  ונסעו אתם למעבה 

ריקות מאנשים. הפעם הכריזו בקול – "ילדים, רדו למטה כדי לזהות את 

של  התפילין  תיק  את  לחפש  נאלץ  מרדכי  שלכם!"  האבות  של  התיקים 

אביו, התיק המיותם שנותר לפלטה. אביו נותר ביער, ירוי, ככל האבות של 

חבריו. יהי זכרם ברוך.

היינו קבוצה יפה ומגובשת שמנתה כמה חברים וחברות רווקים, כמה זוגות 

צעירים )ובהמשך כמה תינוקות(, כמה חבר'ה ש"באו לבדוק את השטח" 

ולא תמיד נשארו, סוס אחד ושמו יונצ'י, חמור )שסחב בנאמנות את פסי 

השמרים שהכינה רות לוי והם ִנשאו על גבו לאופה(, פרה חולבת וקומץ 

שביתד  למגורים  פשוטים  אוהלים  היה?  עוד  מה  רעשניות.  תרנגולות 

הפשוטים,  בגדינו  לתליית  רבים  מסמרים  נעוצים  היו  שלהם  האמצעית 

אחד  ארון  כנסת,  בית   – השני  וחציו  אוכל  חדר  שימש  עץ שחציו  צריף 
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וספר תורה. כל העת  ושימש לאחסון הנשק,  שהבאנו אתנו מברגן-בלזן 

כשהחליטו  אבל  רצינית,  למתקפה  מוכנים  להיות  כדי  והתאמנו  שמרנו 

יר-ַעַדס השכנה לחסל את ההתיישבות שלנו הם עשו זאת במלוא כוחם.  בבִּ

***

היה זה יום שישי וערב פסח. המחסנאית, שושנה בונדי ע"ה, לא הספיקה 

הבריטים  החלה.  והמתקפה  מכביסה  שחזרו  הנקיים  הבגדים  את  לחלק 

נשארנו,  ואנחנו  מהשטח,  ונעלמו  הערבים  לכיוון  אחד  צרור  ירו  באו, 

בידנו תחמושת דלה וכוח רצון גדול. כמה מתנדבים מ"נצח", חברי קבוצה 

שהתגוררה בסמיכות, הגיעו לעזור לנו, אך למרות זאת לא הצלחנו למנוע 

נזקים. 

המחסן שניצב במרכז ההתיישבות עלה באש על כל תכולתו, הלול נשרף 

את  לעזוב  נאלצנו  ואנחנו  נשרפו,  האוהלים  בו.  שהיו  התרנגולות  על 

עיסוקנו ולברוח למושבה הסמוכה. אני עבדתי במכבסה וברחתי אל בית 

הרופא במגדיאל, לרגליי מגפי גומי ועל מתניי חגור סינר גומי גדול. "אין 

לי כוח ליריות האלה!" רק הגברים שלנו  "אין  לי כוח," מלמלתי לעצמי. 

ומתנדבי "נצח" נשארו להילחם על שטח האדמה הקטן שלנו. 

למזלנו אף אחד לא נפגע במתקפה, חוץ מהסוס הנאמן שלנו שגופו ספג 

כיוון שהוא שכב  נפגע  גיסי,  היה חשש שמרדכי,  כדורים. בתחילה  כמה 

בבור בתפקיד וכמה יריות נורו לעברו, רק כששרר שקט ניגשו החברים 

וגילו את הסוס ההרוג. הסוס הציל את השומרים בגופו. החברים הצליחו 

להציל את ספר התורה שהיה ברשותנו, אבל האווירה הייתה מדוכדכת, 

לפחות כך חשנו אנו. פנינה הבינה שמחסן הבגדים נשרף כליל והתאבלה 

קשות. חצאית יפה שלה שתפרה מהמעיל של אימא הייתה במחסן הבגדים, 

לה  שנותר  היחיד  שהחפץ  להאמין  התקשתה  ושברירית,  עדינה  ופנינה, 

למזכרת מאימא נעלם לעולמים, ממש כאימא האהובה. מצב רוחי השתנה 

לרעה בעקבות היריות וההרג. הם החזירו אותי אחורה לתקופה הנוראה 

בברגן-בלזן, בפרט לסיטואציה אחת קשה. 

... פעם אחת כשעמדנו כולנו מול הכד הגדול של האוכל, לא יכלה אחת 

הבנות להתאפק. היא התנפלה על הכד הגדול ורצתה לאכול לפני כולם. 

האס.אס. הבחין בה וכעס על חוצפתה. הוא השכיב אותה על מכסה הכד 

והרג אותה. במכות. איני יודעת למה נזכרתי דווקא במראה הנערה ההיא 

שנהרגה, הרי ראיתי את המוות פעמים רבות, אבל הזיכרון, יש לו דרכים 

משלו... היריות הלחיצו אותי מאוד והכניסו בי פחד שהנה, עוד מעט נהיה 

שוב במצב מסוכן. לא יכולתי לחשוב על כך אפילו! בכל פעם ששמעתי 

יריות נכנסתי ללחץ. 

סימנו את ראשיתה  יהודיות,  יישוב  נקודות  התקפות אלה שכוונו לעבר 

של מלחמת העצמאות. למעשה, מרגע שהוכרז על הקמת המדינה החלה 

המלחמה. כל הבחורים והגברים גויסו וכולנו עבדנו כרגיל ואף יותר שהרי 

על  שמרנו  הגברים.  נחלת  לכן  קודם  שהיו  עבודות  גם  לעשות  נאלצנו 

שגרה מתוחה. בכל עת היו אזעקות והפצצות והגיעו חדשות על פצועים 

והרוגים. קיווינו שהמלחמה על המדינה שלנו תסתיים מהר. רצינו שקט 

ושלווה. בין העולים שהתגייסו לצבא בהגיעם ארצה היה גם מרדכי-דוד, בן 

דודי בן ציון ז"ל, אחיה של אמי בת שבע ע"ה, ששרד במלחמה ב"מונקא-
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למחנה  אלינו  הצטרף  והוא  טאבור" 

באמצעות  ארצה  עלה  הוא  העקורים. 

הדתית  לפלוגה  גויס  ה"מזרחי",  תנועת 

ובחנוכה  "אלכסנדרוני"  חטיבת  של 

1948 נפל בקרב על כיס פאלוג'ה, סמוך 

קרב  פאלוג'ה,  על  הקרב  גת.  לקריית 

גבה  נאצר,  של  כוחותיו  מול  שהתנהל 

כולה. רק  את חייהם של חברי הפלוגה 

אחד או שניים ניצלו ומרדכי-דוד, עדיין 

לא בן עשרים, נהרג אף הוא בלי להשאיר 

זכר בעולם. במותו נחתם הגולל  אחריו 

על משפחתו והכאב היה גדול. יחד אתו 

הרצל  של  אחיו  שלמה,   – בקרב  נפל 

)בעלה של שורע אחותי(, והאבל בביתה 

של שּׂוֶרע היה כפול. היא הייתה רשומה 

בקרב  וכשנפל  אסון,  שיקרה  למקרה  מרדכי-דוד,  של  משפחה  כקרובת 

קיבלה אות גבורה ותנחומים מדוד בן גוריון. שּוֶרע הקפידה לעלות בכל 

שנה לקברו. 

***

בפוליטיקה  התעניינתי  לא  הדבר.  קרה  בדיוק  ומתי  כיצד  יודעת  איני 

ובמהלכים "שם למעלה". אני רק יודעת ש"יסודות" קיבלה שטח ליד תל נוף 

)היכן שהיום נמצאים שדות המושב, לכיוון קריית עקרון וחולדה( וחברי 

הקבוצה התארגנו למעבר. תפקידים חולקו ועליי הוטל לעמוד על גבעה 

ולהשתמש במכשיר האיתות כדי לאותת לכיוון עאקיר, זו שעל אדמותיה 

הנטושות התיישבו יהודים )קריית עקרון, בהמשך(. היו שני סוגי אותות. 

אחד קצר ואחד ארוך וכל צירוף סימל אות שונה בעברית. כל זמן שישבו 

קלים  לא  בתנאים  נוף  לתל  בסמוך  התגוררנו  ְסַראר,  בוואדי  העיראקים 

ובלבי עדיין היה חשש מהתנפלות ערבים עלינו. בזיכרוני שמורה תמונה 

שבה אנו מסתתרות מתחת לשולחן, לא מאימת הערבים אלא מפאת החום 

הכבד, ומכינות סנדוויצ'ים לכולם. 

***

במהלך שנת 1949, בהפוגה הראשונה של המלחמה, עזבתי את הקיבוץ. 

פנינה  מאחותי  נפרדתי  בירושלים.  דרכי  את  למצוא  שעליי  החלטתי 

ויצאתי לדרך. קדמו להחלטה המכתב של אחי שביקש  וממרדכי בעלה 

ממני לעזוב את הקיבוץ ה"מסוכן" והפחד שבו הייתי שרויה. הרגשתי שאם 

אשאר בקיבוץ, בזמן ההתקפות עליו, אקבל התקף לב. מוישה פייסט לקח 

אותי לירושלים דרך יער חולדה, והוריד אותי ב"מחנה יהודה". "תלכי ישר 

עד שתראי מטפחות שחורות!" הורה לי ועשיתי כדבריו. 

היה עליי להגיע אל באסייע. ידעתי שהיא תדאג לי כאילו הייתה אמי. אגב, 

ניסיוני לברוח מהמציאות הקשה לא צלח. מצב הביטחון בירושלים היה 

וחיכו להזדמנות  הירדני של העיר  ירדנים עמדו בחלק  יותר. צלפים  רע 

לצלוף במישהו. פעם, כשמיהרתי ללכת ברחובות מאה שערים וסיר בידיי, 

ירה אחד הירדנים כדור שנפל היישר לתוך הסיר שהחזקתי...

מימין: שלמה מרמור ומרדכי-דוד 

גאנץ הי"ד
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ובכל זאת היה לי טוב בירושלים. באסייע וקאפל פרוימוביץ' קיבלו אותי 

עם  מיטה  באותה  ישנתי  ובלילות  שולחנם  על  אכלתי  בימים  בחמימות. 

מקום  לי  מצאה  בהמשך  רק  מזרן.  עבורי  לארגן  שהצליחה  עד  באסייע, 

של  בביתם  התארחו  בשבתות  רב.  בדוחק  אותי  ששימש  קטן  מגורים 

באסייע וקאפל כמה נערים ונערות, חסרי משפחה, כמוני. החלפתי כמה 

מקומות עבודה; שמרטפות על ילד בשכונת מונטיפיורי ומשק בית ועבודה 

בבית  לעבוד  לי  היה  קשה  צבאי.  חולים  בית  "זיו",  חולים  בבית  בניקיון 

החולים. במשך שמונה שעות עבודה ביום ראיתי מול עיניי בחורים קטועי 

יד ורגל שמראם זעזע אותי קשות. החיילים לא הבינו אותי. "מה עושה פה 

ילדה אשכנזייה?" תמהו ואני הרגשתי שאני נעשית חולה מבושה... עזבתי 

עליי  היה  הסטודנטים.  במסעדת  במטבח,  לעבוד  ועברתי  העבודה  את 

להאכיל בו זמנית 300 סטודנטים. 

ועמדתי  זריזה  תמיד  הייתי  למזלי 

הטבחית  הייתי  בכבוד.  במשימות 

של  )הרבנית(  עְצן"  ה"ֶרעבֶּ והייתי 

המקום כיוון שדאגתי גם להכשרת 

הבשר. 

כשורה,  הכול  התנהל  כלל  בדרך 

לרעה.  לי  זכורה  אחת  פעם  אבל 

היה זה יום חמישי, קיבלתי משלוח 

דגים חיים והיה עליי "לטפל" בהם 

כדי להכינם לארוחה. בדיוק באותו 

למטבח.  אחת  רופאה  ירדה  זמן 

כך  אדמה."  תפוחי  בקילוף  קצת  לך  אעזור  בניתוחים,  הלילה  כל  "הייתי 

אמרה והחלה לעבוד. היא קילפה את התפו"א והביטה בי, מכה על ראשי 

מחנה, שיש לך לב  הדגים ואז אמרה. "מה להגיד לך, חיה, רואים שהיית בְּ

להרוג דג!" הייתי בהלם ולא עניתי, אך עד עתה אני חשה צביטת כאב בכל 

פעם שאני נזכרת במילותיה הפוגעות. 

את  והעריכה  אותי  חיבבה  והיא  ברחביה  התגוררה  הובנר,  גב'  המנהלת, 

זריזותי, אך במקביל ריחמה עליי ומצבי העלוב ציער אותה. היא חשבה 

ונהנתה,  שאם תיקח אותי לסרט אהיה אסירת תודה כל חיי. היא ישבה 

ואני ישבתי עצובה. הדמעות זלגו להן בחופשיות על פניי והרגשתי הכי 

אומללה בעולם. מה לי ולסרט הזה? מה הוא נותן לי? חשבתי, אך שתקתי, 

שתשמח...

כסף. כשאחי  דברים ש"בזבזתי" עליהם  היו  רב  למרות שחייתי בצמצום 

הגיע ארצה מקפריסין והתקשה להשיג סבון כביסה דאגתי לקנות לו סבון 

בצרכנייה הירושלמית. המוכר ידע על מצבי הדחוק והתקשה להבין מדוע 

אני עושה זאת. "תראי, חיה, את בחורה צעירה וצריכה לדאוג לעצמך ולא 

לאחרים!" אלא שלא יכולתי לנהוג אחרת. יידל היה אחי היחיד!

חיה ובאסייע בירושלים

קאפל 

ובאסייע עם 

משפחתם 

הצעירה



126127 פרק ז' – העלייה ארצהעדות חיה

החתונה

מהרגע שהחלטתי שאני בשלה למצוא בן זוג, ידעתי על מה איני מוכנה 

ֶרע!13 לא רוצה מישהו שירגיש שהוא לקח בת בלי  להתפשר. "לא רוצה ַסאבְּ

בית, חסרת כל והעמיד אותה על הרגליים. אני מעדיפה מישהו כמוני, בלי 

כלום, וביחד יהיה משהו!" כך חשבתי וכך אמרתי בקול, ולכן כשמשפחת 

וייס הציעה לי את מנחם פישר ואמרה: "הוא בחור טוב, מהונגריה, בחור 

מה  בדיוק  זה  מצוין!  שמחתי.   – בקפריסין."  והיה  משפחה  בלי  שנותר 

שחיפשתי. 

ואחרי  את השני,  כדי שנראה אחד  אותו למטבח שבו עבדתי  הם שלחו 

האישור הראשוני נפגשנו אצל באסייע. השאיפה של שנינו הייתה אחידה 

ידעתי שמנחם עבר  ונאמן, והחלטנו להתחתן.  יהודי כשר  – הקמת בית 

הפצע  את  לפתוח  לא  העדיף  חייו  כל  שתק.  הוא  אך  קלים,  לא  דברים 

שהותירה בו המלחמה הנוראה, כך התמודד. 

עבד  העת  באותה 

בפיצוץ  מנחם 

במחצבה  סלעים 

הקמת  לצורך 

חדשה,  שכונה 

כל  יובל.  קריית 

שעבדו  הבחורים 

13 צבר, באידיש, כינוי לישראלי המחוספס – דוקר מבחוץ ורך בפנים 

אתו היו בחורי ישיבה כמוהו וכולם חזרו בסיומו של יום עייפים ודואבים 

מכיוון שאחרי שפוצצו את הסלעים נאלצו להעמיסם על משאיות והם לא 

כיוון שהגשם  התאימו לעבודה כה מפרכת. כשירד גשם חזק הם שמחו 

מנע מהם את האפשרות לעבוד. 

הם היו צריכים להמתין עד שהאדמה תתייבש, וזו הייתה ההזדמנות שלהם 

לנוח.

אך  קשה,  עבדנו  שנינו 

לנו  היה  לא  זאת  למרות 

החתונה  את  לחגוג  כסף 

לנו,  ולא היו הורים שידאגו 

אבל שּׂוֶרע אחותי ששימשה 

וגם  לימיני  עמדה  כאם  לי 

כתפיה  על  העמיסה  הפעם 

לחתן  המשימה  את  הצרות 

בתה  את  ילדה  היא  אותי. 

לפני  ימים  עשרה  השנייה 

מנע  שלא  מה  חתונתנו, 

טובות  עוגות  לאפות  ממנה 

להכין  ביצים(,  )מאבקת 

ולקנות  )פתיתים(  ֶפעְרְפל 

בשר מעושן ושתייה. מכיוון 

לתפור  להספיק  יכלה  בחתונהשלא 
באירוסין
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לכבוד  שּׂוֶרע  הזמינה  מכך,  המשתמע  כל  עם  לידה,  אחרי  והייתה  בגד 

חתונתי ּפוֹנדיולו )חלוק יפה( אצל תופרת הונגרייה בירושלים. היא ופנינה 

היו השושבינות שלי. 

של  ביתה  אל  הגיעו  ומכרים,  משפחה  בני  שהגיעו,  המעטים  המוזמנים 

שּׂוֶרע. היא עברה קצת קודם לכן לבית ערבי ברמלה. הבית חולק בין כמה 

ועם  בעלה  עם מרדכי  פנינה אחותי  התגוררה  באחד החדרים  משפחות. 

התאומות שנולדו להם. )הם עזבו את הקיבוץ אחריי(. אין לי מושג איך 

יש  בלב,  מקום  יש  שאם  כנראה  אבל  ובבלגן,  בצפיפות  הסתדרה  שּׂוֶרע 

מקום בבית. לכבוד החתונה שכרתי שמלה לבנה )עלתה לי לירה(, כיבסתי 

אותה וחברתי עמלה לגהצה היטב. אחר כך לקחתי עיתונים וקרעתי אותם 

לפיסות קטנטנות כדי שיהיה לנו מה לזרוק על מנחם, חתני, בדרך לחופה. 

החתונה הייתה שמחה. חדר אחד היה מיועד לנשים וחדר אחד לגברים. 

רצתה  בעלי  של  דודתו  בשמחתנו.  שמחו  וכולם  בכינור  ניגן  אחי  יידל 

להכין לנו "שבע ברכות" בפתח תקווה, אך לא היה לנו כסף לנסיעה, וכך 

תמו חגיגות הנישואין שלנו. חזרנו לירושלים והתחלנו להתמודד עם עול 

והמשימה  קטמון,  בשכונת  בעלי  של  בחדרו  התגוררנו  המשותף.  החיים 

בדמי  חדר  ומצאנו  דירונת  חיפשנו  דירה.  מעבר  הייתה  שלנו  הראשונה 

מפתח, בשכונת הבוכרים, אצל אישה זקנה. בשלב מסוים החל בעלי לעבוד 

בכל  לו ארוחת צהריים  נהגתי להביא  ואני  ציון  בהר  בתפקיד של שומר 

יום. ביולי 1951 ארע רצח דרמטי בהר הבית. המלך עבדאללה הראשון 

הגיע לתפילה במסגד ומתנקש פלשתיני ירה בו והרגו. כל ירושלים סערה 

וכשהגעתי למקום כדי להביא למנחם אוכל הבטנו שנינו דרך חריץ בחומה 

שהשקיף לעבר העיר העתיקה, בניסיון לגלות משהו. לא הצלחנו לראות 

דבר...

שגרת החיים לוותה תמיד במתח, ולכן כשנוספו לי כאבים שונים ומשונים 

"את  בשמחה:  לי  הודיעה  והרופאה  למרפאה  הלכתי  שלי.  המתח  גבר 

עומדת להיות אם בישראל, אבל עלייך להימנע ממאמץ," הזהירה אותי 

"מה  עבודתי.  הפסקת  על  שלי  המעסיקה  עם  לדבר  נאלצתי  בנחרצות. 

אעשה? מי ייכנס למטבח במקומך?" היא הייתה חסרת אונים והבטחתי 

להישאר וללמד את המחליפה שלי את כל סודות המטבח, וכך היה. ישבתי 

על כיסא והסברתי למחליפה שוב ושוב, כל מה שידעתי, עד שהיא הבינה 

והצליחה בעבודתה ואני יכולתי לנוח.

כשהגיע מועד הלידה ביקשתי מבאסייע ללוות אותי לבית החולים, שהרי 

מאורסת  כשהייתי  לי  דאגה  באסייע  אותי.  שתלווה  אימא  לי  הייתה  לא 

ככל  עבורי,  לנדוניה  דאגה  ואפילו  ונפשית  פיזית  לחתונה,  אותי  והכינה 

שהשיגה ידה. גם בהמשך, במשך כל חיי היינו בקשר טוב. כשישבתי שבעה 

בעדינות.  ואמרה  בתי  שבע  בת  אליי  ניגשה  שנים,  כמה  לפני  בעלי,  על 

לי  לרמוז  רצתה  היא  בירושלים?"  נוספת  אימא  לך  הייתה  נכון  "אימא, 

ְסיֶיע נפטרה. לא הבנתי את כוונתה והיא הסבירה לי בעדינות. "האימא  שבַּ

הנוספת שלך, מירושלים, נפטרה." הרגשתי עצב גדול, כי באסייע הייתה 

בכל  הטוב  מבעלה  מלא  פעולה  לשיתוף  זכתה  היא  אמתית.  אם  עבורי 

הנוגע לטיפול בי למרות שלא הייתי בתה. עד עתה אני זוכרת איך התנהגה 

אליי בנעימות ואיך עזרה לי ברצון כל חיי ואני מוקירה לה תודה על כך. 

יהי זכרה ברוך.
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בני הבכור, דוב, נולד בבית החולים הדסה, במבנהו הישן ברחוב הנביאים, 

בחודש אדר, 1952. בעלי הגיע אליי אחרי עבודתו. שמחתי שנולד לי בן 

ואוכל לקרוא לו על שם אבי ז"ל. כמה התרגשנו לאחוז את בכורנו בידיים, 

להרגיש שיש לנו משפחה משלנו. לא חשבנו יותר מדי, לא יכולנו לדמיין 

שיהיו לנו ילדים נוספים ונכדים, ועל נינים – מי בכלל העז לחלום? הודינו 

וחזרנו לשגרה  לנו  והמושלם שנתן  לריבוינו של עוילם על הילד הבריא 

ולנו לא היה כסף לקנותה,  לנו עריסה  קשה. מכיוון שאף אחד לא קנה 

לקחתי שני כסאות, חיברתי אותם והנחתי עליהם כרית. זו הייתה מיטתו 

של דוב בתקופת חייו הראשונה. לבעלי מנחם היה באותה עת אח מבוגר, 

ר' פנחס, שהיה איש אשכולות, ת"ח, בעל תפילה, שוחט ומוהל. ר' פנחס 

שרד במחנות והיגר לארה"ב וכששמע על לידת בננו טרח להגיע לברית 

ולשמש כמוהל. 

ְסיֶיע קנתה  הברית עברה ב"ה בשלום. כעת התכוננו לשמחת פדיון הבן. בַּ

פעם  בכל  הכנתי!  עוגיות  עוגיות. שק  להכין  וישבנו  בשוק השחור  קמח 

מזריזותי  התפעל  לאפייה  שנועדו  נוספות  עוגיות  עם  לאופה  שהגעתי 

ערכנו  זריזה!"  שאת  איך  כזה!  דבר  ראיתי  לא  עוד  "וועבאלע14,  ומלמל: 

את הפדיון בבית הכנסת ברחוב שמואל, ואנשים רבים מאוד באו לחגיגה. 

התקשיתי להעביר את התינוק מעל ראשיהם של האנשים אל הכהן הרב 

קצבורג ז"ל. לאחר השמחות חזרנו לשגרת יום אפורה ולא פשוטה. דירת 

החדר שלנו נקנתה בדמי מפתח ולא היה שם מטבח. אלתרנו משהו כדי 

להניח עליו פתילייה וחבית מים וקנינו מים מהתימניות כדי שנוכל לחיות 

14 אישה צעירה ונשואה, אידיש

חיים אנושיים, אבל ברור היה לנו שלא נוכל להמשיך כך לאורך זמן. 

ואז  יכולנו רק לחלום...  ועל מקלחת  ליד הכביש,  היו למטה,  השירותים 

הגיע ל"ֶמאּו ׁשּוִרים" )מאה שערים( ר' הלל רוט, עסקן חשוב בפא"י, שהכיר 

אני  לחזור!" טען.  לך  כדאי  בקיבוץ.  זכויות  לך  "יש  אחי.  יידל  את  היטב 

שכדאי  החלטתי  ולכן  מהמצב,  מוצא  ראיתי  ולא  עלובים  בתנאים  חייתי 

לנסות. 

יסודות הוקמה בין קיבוץ חולדה לוואדי סראר והיה ברור כי היא עתידה 

להתפתח ולהתחזק. בעלי הסכים למהלך, אך כיוון שלא היה חבר קיבוץ, 

התקבלנו לשנת ניסיון, וכשהסתיימה ידענו שאנו נשארים כאן לכל חיינו. 

הגענו הביתה!

שהפך  קטן  עץ  צריף  תחילה  קיבלנו  אמנם  טובים.  היו  ביסודות  החיים 

מפרוותן  להתפרנס  ניסה  )המושב  צ'ינצ'ילות,15  של  לביתן  יותר  מאוחר 

שנים  כמה  והיו  פשוטות  הלא  הצנע  שנות  והיו  הצליח(  שלא  ניסיון   –

היה  ולא  הדדית(  )עזרה  שילדו  החברות  בבתי  בית  בעבודות  שעבדתי 

לי קל והיו הזיכרונות שרדפו אותי כל הזמן, ובכל זאת האווירה הנעימה 

ביישוב, העובדה שכולנו עברנו את שנות הרעה וכולנו איבדנו משפחות, 

והיינו  לפני שמחות  לשנייה  עזרנו אחת  בינינו.  ולאחווה  תרמה לשיתוף 

מעין משפחה אחת גדולה. 

משפחתנו התרחבה פעמיים מאז שהגענו ליסודות. בתנו הראשונה נולדה 

ב"בית יולדות" ברחובות ושמה ציָטה )צארטיל(. היא נקראה על שם אמו 

15 מכרסם קטן בעל פרווה יפה
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המנוחה של בעלי. שמחנו בלידתה ושמחנו שזכינו בבת בריאה, נוסף על 

בננו דוב. לאחר ארבע שנים נולדה בתנו השנייה – בת שבע. היא נקראה 

על שם אמי המנוחה. עתה היינו משפחה שמנתה שלושה ילדים. הודיתי 

שלושת  מתנה!  הוא  שקיבלתי  ילד  שכל  ידעתי  כי  לקב"ה  רבות  כך  על 

הילדים גדלו במושב יחד עם חבריהם. האווירה השלווה וחיי הכפר תרמו 

לילדותם הנעימה ולזיכרונות שמחים וטובים. כמה הייתי מאושרת לראות 

אותם כך, חופשיים לנפשם, בלי הפחד מהגויים, הפחד שליווה אותי כל 

שנות ילדותי. 

בעלי היה רפתן. הוא עבד ברפתנות במשך כ-20 שנים, וידע כל שאפשר 

לאנשים  גרמו  עליו  שהקפיד  והניקיון  דייקנותו  הפרות.  של  עולמן  על 

לומר לי ש"אפשר ממש ללקק את הרפת עם הלשון..." בזמנים שלא היה 

בתורנות הקפיד להתפלל במניין ולקבוע עתים לתורה, כיאה ליהודי שומר 

תורה ומצוות. 

לאורך השנים עבדתי ב"עזרה הדדית", והשתדלתי להיות עקרת בית טובה, 

אך חיפשתי הזדמנויות נוספות לעזור בפרנסה. הכנתי ארוחות לאורחים 

לטפל  אוהבת  מאוד  שאני  וכשגיליתי  ביסודות,  ששהו  ולשל"תניקים16 

בילדים, קטנים כגדולים, ושיש בי הסבלנות הדרושה לשם כך, פתחתי גנון 

לקטנים – למשך השנה, וארחתי בביתי ילדים שהגיעו ליסודות, לַקִיט – 

ויצאתי אתם לטיולים  בחופשות הקיץ. הכנתי עבורם פעילויות מגוונות 

חלקם  ילדיהם.  כל  את  )בתורנות(  אליי  ששלחו  משפחות  היו  במשק. 

שמרו, עם תום החופשה, מקום לשנה הבאה...

***

או  מלחמה  בעתות  בעיקר  המופעל  בצה"ל  שירות  מסלול  תשלום.  ללא  שירות    16
במבצעים צבאיים גדולים

משפחת פישר במלואה

יום הולדת לאיקי בריקמן. עומדים: אליעזר היישריק, נאוה בלוך, שרה 

הרשקוביץ, מיכאל קובר. למטה: בת שבע פישר, לאהל'ה רפ ואקי גרוס
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בשנת 1961 החל משפטו של אדולף אייכמן. הייתה זו תקופה שונה בחיי 

ביסודות, תקופה קשה שחוויות המלחמה שבו אליי. בזמן שהמשפט שודר 

לא יכולתי לזוז מהרדיו. שעות על גבי שעות ישבתי והקשבתי לעדויות 

הקשות. כשעלתה לעדות גברת פליישמן, הרגשתי כאילו אני עצמי ניצבת 

על דוכן העדים. הכול חזר אליי בעצמה ולא תפקדתי בבית. בלבי הייתי 

"שם" או בבית המשפט, עם העדים. 

את  להפסיק  ממני  ודרש  כאן!"  "עד  מנחם:  בעלי  החליט  מסוים  בשלב 

מנחם  העדיף  השנים  כל  לאורך  להווה.  חזרתי  אז  רק  לרדיו.  ההאזנות 

לכלוא את זיכרונותיו ואת הכאב, כניצולי שואה רבים. אני רק רציתי לדעת 

עוד ועוד על מה שקרה במלחמה. לאחר המשפט החלו לצוץ עדויות רבות 

העדיפו  מהניצולים  רבים  בעוד  שואה.  ספרי   – ספרים  הגיעו  ואחריהן 

להתרחק מספרות שואה, קראתי אני כל ספר שהגיע לידיי. לא חשבתי אז 

לכתוב את זיכרונותיי, אך חיפשתי מאזינים לסיפוריי הקשים. מבין ילדיי 

ואני מניחה שהיא  זו בת שבע שהסכימה לשמוע אותי בסבלנות  הייתה 

מכירה בעל פה את רוב הסיפורים. 

לפני סיום

השנים חלפו וכעת אני מביטה בעצמי ונדהמת. כמה זוועות עברתי וכמה 

ניתוחים נותחתי, ניתוחים שנועדו לתקן במעט את הנזק הגופני שהסבה 

לי המלחמה הנוראה, ולמרות הכול שרדתי ב"ה בכל השנים האלה. ניסי 

נסים! אני חשה כי איני יודעת כמה להודות ליד ההשגחה שליוותה אותי 

בחסד וברחמים לאורך חיי וכמה שאודה לריבוינו של עוילם על השגחתו, 

על כוחות הנפש שנתן לי לעבור מצבים קשים בחיים, על כך שלא נותרתי 

לבדי ממשפחתי ועל השנים הטובות שנתן לי בחברת אחיותיי ואחי – כמה 

שאודה, לא יספיקו המילים. 

יידל, אחי, קבע את מושבו ברחובות והקים משפחה יפה. הוא היה עסקן 

ושימח  בעיר,  החרדי  והחינוך  היהדות  לחיזוק  במסירות  שפעל  חשוב 

בית  בשמחת  שנה  בכל  הכנסת,  בבית  בכינורו  בנגינה  ואנשים  אלוקים 

השואבה. )שמעתי על כך מבתו של הרב בר שאול, מרחובות. "כל הרחוב 

היה מלא באנשים כשהוא ניגן," כך סיפרה לי(. יידל הגיע אלינו לביקורים 

מדי פעם והיה לנו קשר טוב, אך קצר מדי. לצערי נפטר בגיל צעיר. הוא 

צעירה  נפטרה  זלאטע  אשתו  גם  ילדים.  וארבעה  אישה  אחריו  הותיר 

והשבר היה כפול. 

לחלק  אלינו  הגיעה  היא  מותה.  יום  עד  הטוב  הקשר  נמשך  שורע  עם 

מהחגים. כל מפגש היה נעים ומרגש ותמיד העלנו זיכרונות מאותם ימים 

שבהם היינו יחד. גם בנותיה וחתניה של שורע אהבו להצטרף לביקורים 

ביסודות. פעם, חלתה אחותי ונחלשה, לקחתי אותה אל ביתי, בערב פסח, 
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נתתי לה את חדר השינה שלנו, ואנו עברנו לחדר אחר. היו ששאלו אותי 

בפליאה. "מדוע את עושה זאת? יש לה שתי בנות!" ועל כך השבתי. "מה 

עושים כשאימא חולה? עוזרים לה!" שורע הייתה עבורי ֵאם מהרגע שאמי 

שלחה לנו את הגלויה האחרונה, והייתה זו זכות עבורי לטפל בה ולו לכמה 

ימים! 

אחותי,  פנינה, 

השנים  כל  התגוררה 

וילדיה  ילדיי  לצדי. 

היו  כאילו  יחד  גדלו 

שמחתי  ואני  אחים, 

לידה.  לחיות  שזכיתי 

מצבים  עברה  היא  גם 

הנוגעים  פשוטים  לא 

לבריאותה והשתדלתי 

בימי  בה  לתמוך 

כשחליתי  חוליה. 

פנינה  בי  טיפלה  אני 

הרגשתי  קשות.  בתקופה שחליתי  נזכרת  אני  לאם.  לי  והייתה  במסירות 

אז חולשה נוראית ובכיתי לה. "פנינה, אני נופלת. זה הסוף שלי!" ופנינה 

עודדה אותי בדרכה השקטה. כשהגעתי לבית החולים התפלאו הרופאים 

איך אני מצליחה לחיות למרות האנמיה הקשה שהייתה לי והחלו לטפל 

כמה  חלפו  והנה,  מייסרים,  טיפולים  של  פשוטה  לא  תקופה  עברתי  בי. 

שנים טובות מאז ועודני כאן, חיה ונושמת ב"ה. 

חיי היו רצופים קשיים. לא היה קל להסתדר בארץ ולא היה קל לגדל ילדים 

כשהעבר הנורא מלווה אותי בכל עת – שנות המלחמה הותירו בי זיכרונות 

יכולתי  לא  בשרי.  על  שחוויתי  הקשה  הרעב  זיכרון  ובהם  פשוטים  לא 

יתר  שהבשיל  פרי  לפח  לזרוק  או  טרי  שאינו  בלחם  לזלזל  אוכל,  לזרוק 

על המידה. המושג "בל תשחית" נגע לכל דבר מאכל והשתדלתי למצוא 

של  הספר  בבית  ארוחות  בהכנת  כשעבדתי  גם  מזון.  מוצר  לכל  שימוש 

הבנים לא יכולתי לראות את כמויות הלחם ה"ישן" שמונחות בצד. לקחתי 

ילדים, עם כל מה שכרוך  אותן עמי ומצאתי להן שימוש. בנוסף לגידול 

וב"ה צלחתי את הקשיים  כדי להתפרנס,  עליי לצאת לעבודה  היה  בזה, 

הללו בהרבה סייעתא דשמיא. ילדיי בגרו, נישאו והקימו משפחות יפות. 

דוב נישא לאסתר לבית חיימוביץ והם מתגוררים ביסודות, ציטה נישאה 

גרשון  לר'  נישאה  שבע  ובת  ברק  בבני  מתגוררים  והם  גוטמן  ברוך  לר' 

שכטר והם מתגוררים באשדוד. אני ובעלי רווינו הרבה נחת יהודית מהם, 

מילדיהם-נכדינו ומהנינים המתוקים שנולדו בהמשך, ב"ה. 

במשך  בו  וטיפלתי  חלה  בעלי  עבורי.  קלות  היו  לא  האחרונות  השנים 

שבע שנים. בשלב מסוים הוא שכב בבית חולים "הרצפלד" בגדרה ועובד 

לידו,  ישבתי  בימים. שעות   – אותו  אני החלפתי  בלילות.  לצדו  זר שהה 

יצור  הייתי  כאילו  בי  הביטו  הרופאים  תהלים.  פרקי  ולחשתי  התפללתי 

מוראות  את  להיות שעברתי  יכול  איך  הבין  לא  מהם  אחד  אחר.  מעולם 

השואה ואני מתפללת כך, בכוונה. לי לא היו מעולם תהיות על בורא עולם 

ונותרתי באמונתי החזקה. עברתי נסים רבים שרק חיזקו את האמונה שלי 

ואימא  סבתא  של  דמותן  את  מולי  ראיתי  המלחמה  לאחר  ומיד  בקב"ה 

ורציתי לחיות כמותן, להיות יהודייה כשרה. 

שורה עליונה מימין- התאומות בת שבע וחוה )מילר( 

שורה שנייה מימין: ציטה ובת שבע )פישר(
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תש"ע,  באב  מכן  לאחר  כשנה  תשס"ט.  באלול  ב-כ'  כבה  בעלי  של  נרו 

פנינה  גם  היתה  ימים  )באותם  קשה  מחלה  לאחר  אחותי  שורע  נפטרה 

חולה מאוד ולא רצינו לספר לה על פטירתה של שורע. ידענו שלא תעמוד 

בצער.( לאחר כ-4 חודשים הלכה לעולמה גם פנינה - אחות קרובה לליבי 

ולביתי... במשך שנה ורבע איבדתי בעל ושתי אחיות ונותרתי לבדי מכל 

משפחתי, מתנחמת במשפחה היפה שלי. 

איך  משפחה.  לכזו  זכיתי  איך  עצמי  את  שואלת  אני  ביום  פעמים  כמה 

בדרכי  הולכים  וכולם  ומפואר  גדול  שבט  ונהיה  קם   – ילדיי  משלושת 

אבותינו. איזו זכות נפלה בחלקי שיש לי כזו נחת יהודית! אחרי השואה 

לא עלה בדעתי שיבוא יום ואשב מוקפת בכל כך הרבה צאצאים, מתוקים 

וטהורים, ואני מודה לקב"ה שזיכני פעמיים; במשפחה שהקמתי בנסי נסים 

ובנחת מיוחדת מבני משפחתי. אני יודעת שאין זה מובן מאליו. כשמגיעים 

אליי נכדים ונינים לביקור ואני רואה את הקטנטנים המתוקים האלה אני 

חשה כי לבי מתרחב ועולה על גדותיו וכשאני יכולה לעזור להם במשהו 

– אני מאושרת.

כשאני  או  משתתפים,  מרובת  בשמחה  משתתפת  כשאני  עניין,  ובאותו 

נוכחת בכינוס גדול וכל האנשים סביבי משתייכים לציבור "שלנו" – אני 

מביטה עליהם, נזכרת שוב בכל מה שעברתי ומוחה דמעה. היהודים האלה, 

בעלי צורה יהודית, הם הנקמה המתוקה ביותר שלנו בגרמנים ימ"ש. כמה 

יהודים טובים יש בדור הזה ב"ה, למרות השואה האיומה! נסי נסים!

כשעלה נושא השילומים מגרמניה, פיצויים על שנות הרעה, לדיון ציבורי, 

שעליהם  חשבתי  דווקא  אני  דבר.  מהגרמנים  לקחת  לא  שהעדיפו  היו 

בו.  שעמלנו  רכושנו  ואת  ביתנו  את  מאתנו  עשקו  הרי  והרבה!  לשלם, 

אמנם לא אוכל להחזיר את אמי ואחיותיי הקטנות בעזרת כסף, ואכן, אין 

כאן הכוונה לכפר על נפשות יקירינו או על סבלנו, אבל עשיתי בכספים 

אלו דברים מועילים. איני בזבזנית ומעולם לא השקעתי בריהוט יקר או 

מסתפקת  ואני  ללבי  קרובים  ופשטות  צניעות  חיי  מפוארות,  בחופשות 

הגדול  האוצר  שהיא  שלי,  במשפחה  היא  שלי  ההשקעה  לי.  שיש  במה 

ביותר שיכולתי לקבל. אגב, בתשלום הפיצויים הראשון שקיבלתי – קניתי 

לאחי יידל כינור. מתנתי שימחה אותו והכינור ליווה אותו בחייו, בשמחות 

נפטר  כשאחי  שניות.  ובהקפות  השואבה  בית  בשמחת  משפחתיות, 

בו שימוש,  – אולי נעשה  לי את הכינור  זלאטע אשתו להחזיר  החליטה 

ואז החלה בת שבע ללמוד לנגן אצל המורה המקומית לכינור, לאה הכט, 

אותה אנו מכנים עד היום דודה לאה.

ניתוחים  כמה  בגפה.  המתגוררת  וחולה  מבוגרת  אישה  להיות  קל  לא 

בוקר  מדי  מנהלת  אני  מאבקים  וכמה  אותי  מלווה  כאב  כמה  עברתי, 

ל"מרכז  היציאה  ועל  הבית  בתוך  הליכה  על  כפתור,  רכיסת  על  בבוקרו 

היום לקשישים" ביד בנימין אחרי לילה בלי שינה. אחרי המאבקים ביום, 

מגיעים הלילות ועמם מגיעים זיכרונות כואבים, געגוע בלתי פוסק לאנשים 

שאינם, וסבל כרוני שמתעצם עם רדת הליל. אבל כאב לא הורג, זאת אני 

והנפש  הגוף  לייסורי  נכנעת  ולא  שפתיים  חושקת  ואני  מניסיוני,  יודעת 

שרוצים להפיל אותי למשכב. 

בסייעתא  להמשיך  אוכל  מהיכולת,  גדול  שהרצון  זמן  כל  כי  יודעת  אני 

להיות  מקווה  אני  באפי  נשמה  עוד  וכל  הנוכחית  חיי  במתכונת  דשמיא 
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פעילה, לשאת תפילה ארוכה מדי בוקר, לומר כמה שיותר פרקי תהלים 

ולהודות לקב"ה על יום נוסף שמוחי צלול וגופי מצליח איכשהו לתפקד. 

ברור לי כי לא הייתי מסוגלת להתמודד כך בלי עזרתם של ילדיי. אין לי 

מילים להודות על הטיפול המסור שאני זוכה לו בקביעות, ילדיי זכו שיש 

להם אימא לטפל בה והם עושים זאת בדרך הטובה ביותר. אני הפסדתי 

את הזכות הזאת שהרי אמי נספתה בדמי ימיה.  

ובנחת, בבריאות טובה  יזרמו בשלוה  אני מאחלת לכל צאצאיי שחייהם 

ביניהם  ואחווה  שלום  על  לשמור  שיצליחו  מבקשת  אני  שמחה.  ומתוך 

ושיזכו לטפל בהוריהם כמו שילדיי מטפלים בי. כיבוד הורים הוא דבר יקר 

שזהב ואבנים טובות לא ישוו לו. אני מקווה שכל מי שיקרא בספרי ימצא 

בו אמונה תמימה וחיים יהודיים יפים שחווינו טרם החשיך העולם עלינו,  

ושימשיכו את דרכם הטהורה של הוריי, דורות על גבי דורות.  

חיה פישר

דברי סיום של הילדים

היקרה  אמנו  שזכתה  גמלנו  אשר  הטוב  כל  על  להשי"ת  והודיה  בשבח 

לצאת מעמק הבכא ואמונתה בבורא עולם איתנה.

על  לספר  תמיד  אהבה  ברוכה,  ועשייה  חיים  חדוות  אפופה  תחי',  אימא 

תמימה.  ואמונה  שמים  יראת  ספוג  וצנוע,  פשוט  שהיה  הוריה  בית 

בהמשך סיפרה על המתח של טרום המלחמה והלאה – על שנות האימה 

והמאורעות הקשים.

על  הבא  הדור  יידע  ואיך  כתובים  אינם  שהדברים  חבל  כי  תמיד  חשבנו 

העבר ומה החזיק את סבתא – כיצד שרדה בגופה ונשארה כל כך מחושלת 

ברוחה?  

אודות  זאת  הכתב,  על  הדברים  את  להעלות  ההזדמנות  הגיעה  כעת 

לפרויקט הייחודי של המועצה: "תיעוד זיכרונותיהם של ניצולי השואה". 

אסקוזידו,  אלי  מר  המועצה  ראש  של  ובעידודו  ביזמתו  שנולד  פרויקט 

עשתה  שעברה,  מה  על  בפרוטרוט  לספר  ניאותה  שאימא  אחרי  ואכן, 

הסופרת את מלאכתה נאמנה והשכילה לתאר את הקורות בתיאור מוחשי 

ונאה.

בספר "עדות חיה" מתוארים )בפירוט רב משידענו( אימי השואה המזעזעים 

שעברה אימא תחי' עם אחותה המבוגרת ממנה שרה-רבקה )שורע( ע"ה, 

כשמר המוות עמד לנגד עיניהן יום יום ושעה שעה. באותן שעות קשות 

קיימו את צוואתה האחרונה של אמן, בגלויה ששלחה להן, תמכו וחיזקו 

– של הרצון להישאר  נאבקו מאבק של הישרדות  הן  אחת את השנייה. 
חיה ב"מרכז היום לקשיש" 

עם מפית שרקמה
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המפוארת.  משפחתן  שושלת  את  להמשיך  שואפות  מחיר,  בכל  בחיים, 

ברחמי ה' עליהן ובהשגחתו התמידית, זכו לצאת בשלום מהתופת, חלשות 

להשתקם  שכדי  אימא  הבינה  ההתאוששות  תקופת  בתום  ומיוסרות. 

מחדש עליה להיות מעשית ולפנות אל העתיד, ואכן היא נישאה לאבא ז"ל 

והעמידה דור ישרים מבורך. היום זוכה היא ב"ה לנחת יהודית של ילדים, 

נכדים ונינים כ"י ופיה ממלמל תדיר: "אילו פינו מלא שירה כים...אין אנחנו 

מספיקים להודות ולהלל..."  

*

והתלאות.  הסבל  את  לזכור  רק  היא  הזוועה  סיפורי  שמטרת  נחשוב  בל 

רצונה של אימא תחי' הוא להנחיל לצאצאיה את הערכים שעל ברכיהם 

על  כעץ שתול  "והיה  בביתם המיוחד.  ילדיהם,  הוריה את  וגידלו  טיפחו 

פלגי מים" )תהלים א'( – חיי תורה ומצוות עם אמונה תמימה ויראת שמיים. 

מצוותיו,  ובקיום  יתברך  בו  לדבוק  הכוח  את  לילדיהם  הנחילו  זו  ברוח 

לראות את יד ההשגחה בכל עת ולקיים במסירות את רצון הבורא. ואכן, 

פריו נתן בעתו ועלהו לא נבל וכל אשר עשה – הצליח, גדל כאן אילן רב 

פארות. הערכים הללו ליוו את אימא תחי' לאורך כל הדרך ושמרו עליה 

בעתות צרה וצוקה. היא התרגלה כי גם כשחשוך בחוץ ובלב פנימה, עליה 

לדבר ולהתנהג בדרך האמונה, כפי שנאמר בתהלים צ"ב- "להגיד בבוקר 

חסדך ואמונתך בלילות." 

*

נאמר  במלאך,  נאבק  אבינו  כשיעקב  ל"ב(  )בראשית  עמו"  איש  "ויאבק 

ברש"י שהיה זה שרו של עשיו. בסוף הקרב לא הכחיד אותו המלאך, רק 

פצע אותו בכף ירכו ובעלות השחר עזבו לגמרי. אומר בעל ספר החינוך 

בביאור מצוות גיד הנשה )מצווה ג'( : "עד היום אין ישראל אוכלים את גיד 

להכות  אותנו,  לפצוע  יכולים  הגויים  ישראל.  עם  לנצחיות  רמז   – הנשה 

בנו, אך לא לכלותנו. כי מובטח לנו: "והיה המחנה הנשאר לפליטה" ומתי 

ייפסקו המכות והצרות? "עד עלות השחר" ובהמשך –  "ויזרח לו השמש", 

ציון  "ועלו מושיעים בהר  ונזכה לדברי הנחמה:  אורו של משיח  כשיאיר 

לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה". נדע ונבין כי כל הצרות שסבל 

ושמו אחד". במהרה  ה' אחד  יהיה  ו"ביום ההוא  היו לטובתו  ישראל  עם 

בימינו אמן.

יוסי דיער בן השלוש )נכדה של בת שבע( בתחילת לימוד ה-א"ב בחיידר, 

תש"ע.  נחת יהודית!
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תודות

לבורא עולם, על כל הטוב אשר גמלני ועל מתנותיו הרבות, במיוחד על 

מיוחדים  אנשים  לפגוש  לי  לעונג  ההקשבה.  מתנת  ועל  הכתיבה  מתנת 

אשר עברו רבות בחייהם ולהעביר אל הכתב את זיכרונותיהם המיוחדים; 

להיות  הופכת  אני  בכך  תמימה.  ואמונה  קשיים  רצופי  מרתקים,  חיים 

זיכרונותיהם  ולהנצחת  הגיעו  שממנו  המפואר  הדור  להנצחת  שליחתם 

למען הדורות הבאים.

הפרויקט,  רכזת   – הרשקוביץ  לחיה  המועצה,  ראש   – אסקוזידו  לאלי 

קליין  ליהודית  חברתיים,  לשירותים  המחלקה  מנהלת   – אברג'ל  ליסכה 

בתחום  הספריות  מנהלת   – כנה  ולנירית  לקשיש  היום  מרכז  מנהלת   –

המועצה, על הפרויקט המדהים והמרגש הזה שזכיתי להיות חלק ממנו.

לאילה לייבוביץ – על ההגהה הסבלנית, על תשומת הלב לכל מילה, לכל 

פסיק ולכל מה שמשתמע בין השורות, מתוך כוונה שהספר יהיה מושלם, 

ככל האפשר.

ליעל גרוסברג – על עבודת הגרפיקה שהיא עושה בנעימות ובשלווה, תוך 

שימת לב לפרטים.

לבת שבע שכטר, בתה של חיה – על ההקשבה, על העזרה ועל העידוד 

בתקופת כתיבת הספר, ועל עזרתה בהכנת הנספחים.

את  לקרוא  רב  זמן  שהקדיש  כך  על   – שבע  בת  של  בעלה  שכטר,  לרב 

הטיוטה הראשונה ועל הארותיו המחכימות והמעשירות.

למורתי, הגב' בת שבע בלומנטל – על העזרה בכתיבת דברי הסיום של 

המשפחה ובהכנת הנספח על אביה, ר' יידל פולק ז"ל, אחיה של חיה.

ליהודית מילר – על עזרתה הרבה בהכנת הנספח על חייה של פנינה מילר 

ז"ל, חמותה של יהודית.

לחוה אנסבכר, בתה של פנינה ז"ל – על קריאת הנספח של אמּה מתוך 

כוונה לאפשר לנו לדייק ככל האפשר בפרטי הסיפור.

למירי קליין – על עזרתה הרבה באיות מילים בהונגרית ובתרגום דקלום 

מהונגרית.

ואחרונה חביבה, לחיה פישר – לעונג היה לי לשבת עם חיה, לשמוע את 

סיפוריה הקולחים ולהרגיש את אמונתה החזקה שזורה בכל סיפור, בין 

המילים. בכל פעם שהגעתי לביתה, הייתה חיה שקועה באמירת תהילים 

או בתפילה בכוונה עמוקה. ברגע שסיימה להתפלל התיישבה מולי שמחה 

ייתכן  כיצד  תהיתי  קרובות  לעתים  צעירה.  אישה  כשל  אנרגיות  ומלאת 

שאישה שעברה חוויות מזעזעות בשואה, שחייה רצופים מחלות וקשיים 

ומלאת חיים; עדיין מודה  – עדיין כה פעילה, מחייכת  בתחום הבריאות 

פשוטה,  בשפה  ומבקשת  בחייה  ה"יש"  כל  על  מלא  בפה  עולם  לבורא 

המאפיינות  החיים  וחכמת  הפשטות  הצניעות,  בקשה.  כל  יתברך,  ממנו 

אותה יישארו אתי, לצד אמונתה התמימה, כוחות הנפש שאצורים אצלה 

ושמחתה האמתית על כל הטוב שבחייה.   

ורדית.



נספחים

מקצת אורחות חייהם של יקירינו, 

שהוזכרו בין שורות הספר.

בהתנהגותם ובאישיותם המשיכו את 

שרשרת הדורות המפוארת של המשפחה.
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מעט על קורותיו של בעלי ז"ל

נולד  ז"ל  פישר  אהרון  מנחם  בעלי 

)ואץ    ווייצען  בעיר  תרפ"ב  באב  בז' 

מאיר  ר'  אביו,  שבהונגריה.   )VAC

מרת  עם  ביתו  את  הקים  ז"ל,  פישר 

אסתר ע"ה נו"ו להרה"ג מהר"י אסאד 

סערדאהעל.  של  דין  בית  אב  זצ"ל, 

האם  אך  ילדים,  שישה  להם  נולדו 

הצדקת,  אחותה  בצעירותה.  נפטרה 

עדיין  שהייתה  ע"ה,  צארטיל  מרת 

נערה, הסכימה להינשא לגיסה האלמן 

כדי לגדל את ילדי אחותה המנוחה. מרת צארטיל התברכה בעשרה ילדים 

ר'  האב,  ילדים!   16 מנתה המשפחה  הילדים המשותפים  שנולדו  ולאחר 

מאיר ז"ל, נפטר עוד בגטו והאם צארטיל הלכה למחנות הריכוז עם ילדיה. 

שלושה מהם שרדו:

וילדים  איבד אישה  אך  ניצל,  בנה הבכור של מרת אסתר,  ז"ל,  פנחס  ר' 

הי"ד. הוא הקים משפחה יפה בארה"ב ובה חי עד לפטירתו.

אברהם- ר'  ע"ה.  צארטיל  מרת  של  הבכור  בנה  יח',  אברהם-אליעזר  ר' 

אליעזר נ"י, שיאריך ימים ושנים, גר בארה"ב בבית משפחת בתו.

בעלי-ר' מנחם-אהרון ז"ל, בנה השני של מרת צארטיל.  

* * *

הרב אסאד. 
תמונתו צולמה לאחר פטירתו
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שמים  ביראת  ידועה  הייתה  המעטירה  ווייצען  מהעיר  פישר  משפחת 

טהורה, באמונה תמימה ובמעשי חסד רבים, אחדים מבני המשפחה היו 

בעלי תפילה חשובים. כבר בגיל 12 נהג מנחם לשורר אצל ה"ווייצענער 

המשיך  גם  שם  התפילה.  נוסח  את  למד  וכך  מופלא,  תפילה  בעל  דיין", 

יעקב".  ה"ויגד  של  פאפא  לישיבת  עבר  כך  ואחר  בחרותו,  בימי  ללמוד 

בישיבת פאפא למד בצוותא עם הרב הצדיק מערלוי שליט"א ועם הרב 

יצחק-שלמה אונגר זצ"ל אב"ד "חוג חתם סופר בני ברק". 

קשה  ובסבל  בייסורים  עליו  שעברו  ימים  העולם,  מלחמת  ימי  לאחר 

 ,)MAKO( בפלוגות העבודה, ה"מונקו-טאבור", היה ב"הכשרה" במאקואי

בהונגריה ועלה ארצה בעלייה לא לגאלית. כשתפסו האנגלים את האנייה 

בחיפה, הם הגלו אותה ואת כל נוסעיה לקפריסין. מנחם שהה בקפריסין 

כמה חודשים ואחריהם הגיע שוב לארץ, גויס מיד לצבא ושירת בתל נוף. 

שהיה  נטוש  בבית  אחד  בחדר  והתגורר  לירושלים  עבר  השירות  אחרי 

בבעלות ערבים בשכונת קטמון.

בשנת 1950 הקמנו יחד את ביתנו, ולאחר כשנתיים, בהשפעת ר' הלל רוט 

ז"ל, חזרנו יחד ליסודות.

מנחם ז"ל היה סמל ודוגמה ליושר, לנאמנות ולמסירות. מסירותו הייתה 

ניכרת בכל עבודה שעבד, בעיקר בשנות עבודתו בתפקיד רפתן – בימות 

הקיץ הלוהטים או בגשם זלעפות, בלילות שבת קודש, כשאכל בחיפזון 

אל  ומיהר  ה"קיטל"  את  כשפשט  נדרי"  "כל  בליל  או  השבת  סעודת  את 

הרפת – תמיד היה עקבי במלאכתו, דייק בזמנים ואף פעם לא איחר!

מנחם ז"ל כיבד את ה' מגרונו. הוא היה בעל תפילה ונתברך בקול ערב. 

הוא היה בקיא ורגיל בנוסח המסורתי של התפילה, הן בתפילות השבת 

והן בתפילות הימים הנוראים. הוא התכונן רוחנית לתפילות ונהג ללמוד 

לפני  לעבור  זכה  ז"ל  מנחם  התפילות.  פירושי  את  שבועות  כמה  במשך 

התיבה בר"ה וביוה"כ אצל האדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל, ושימש לעתים גם 

בעל קורא.

"אהבתי מעון ביתך" – חלק ניכר מיומו שהה מנחם ז"ל בבית הכנסת. היה 

תהילים  במזמורי  האריך  התורה,  ולשיעורי  הקבועות  לתפילות  מקדים 

ודאג לסדר את אוצר הספרים של ביהמ"ד.

עד  שקט  ולא  נח  לא  הוא  מאוד.  בו  טבועה  הייתה  הטוב  הכרת  מידת 

שהיטיב למיטיבו והודה לו מאוד.

"יראי ה' יכבד"– כבוד מיוחד והערכה עמוקה הייתה לו ללומדי תורה מה 

שניכר היה גם בהתייחסותו לצורב צעיר1.

ביישובי  קדישא"  "חברה  חבר  והיה  אמת  של  בחסד  גם  עסק  ז"ל  מנחם 

האזור. 

מעורפל,  היה  שזיכרונו  שעה  כזה,  ובמצב  מוחי,  בשבץ  לקה   80 בגיל 

התנגנו בפיו ממרות מהגמרא ומאמרי חז"ל מהספרים הקדושים, פסוקי 

הגה  שבהם  עניינים  ונוסחיהן,  התפילות  וניגוני  פה,  בעל  שידע  תהילים 

בימי בריאותו.

1  מארמית )צורבא דרבנן(, כינוי לתלמיד חכם צעיר
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לזיכרון עולם

חמי, ר' מאיר בן ר' משה פישר, נפטר בז' באייר תש"ד, אשתו, בזו"ר אסתר 

ע"ה נפטרה בגיל 32 ושניהם טמונים בעיירה וייצען בהונגריה.

ילדיה: פנחס ז"ל נפטר בעש"ק ז' באדר א' תשל"ג, טמון בארה"ב

פערל הי"ד, שרה הי"ד, לייבי הי"ד, חנה הי"ד

הבחור מרדכי ז"ל נפטר לפני המלחמה

חמותי- מרת צארטיל הי"ד, בת ר' אברהם אליעזר פרוינד

ילדיה שנספו בשואה: טשארנא הי"ד, אסתר הי"ד, משה הי"ד, ישעיה הי"ד, 

לאה הי"ד, רבקה הי"ד, פייגע הי"ד,  שלמה הי"ד

נהרגו על קידוש ה' בשואה ת.נ.צ.ב.ה

בעלי, ר' מנחם אהרון ז"ל

          

מנחם ז"ל זכה לדורות ישרים הולכים בדרך ה'.

נפטר בשיבה טובה ובשם טוב ב-כ' באלול תשס"ט ונטמן בבית העלמין 

ביסודות. 

יהי זכרו ברוך.

ר' לייזר ור' מנחם עם ספר התורה שהובא מהונגריה בידי 

לייזר פישר, תוקן ונתרם לישיבה קטנה ביסודות לזכר 

הוריהם

פינחס, אחיו הבכור של מנחם פישר. פינחס איבד בשואה משפחה עם 7 ילדים 

ואחר כך בנה עצמו מחדש והיגר מהונגריה לארה"ב
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ר' יהודה )יידל( פולק ז"ל

יידל ז"ל היה בן בכור במשפחה ואח יחיד לאחיותיו. הוא היה דמות נערצת 

שלו  השמים  ביראת  היה  ניכר  בבגרותו  כמו  בצעירותו  אחיותיו.  בעיני 

וב"ברען" החסידי שנוסף לכישוריו הרבים. כבר בגיל שש לקחו עמו הסבא, 

ר' לייביש ז"ל, בנסיעותיו אל רבו האדמו"ר מוויזניץ בעל ה"אהבת ישראל" 

זצ"ל. בצעירותו סברו ההורים שאין מקומו בבית הספר המקומי ושלחוהו 

האדמו"ר  בן  זצ"ל,  מנחם-מענדל  ר'  שניהל  לישיבה  ווישווע,  לאויבער 

ה"אהבת ישראל". אחרי פטירת האבא, ר' בערל ז"ל בדמי ימיו חזר יידל 

הביתה בהוראת רבותיו כדי לעמוד לצדה של אמו ולעזור בפרנסת הבית. 

בישיבה  נרחב.  שימוש  בו  ועשה  מאביו  ירש  בכינור  הנגינה  כישרון  את 

לכבוד רבו, ובבית בסעודות "מלווה דמלכא", באירועים שונים ובהצגות 

פורים שארגן בעיירה בכל שנה. 

להתגעל  שלא  נפש  במסירות  הקפיד  בצבא  ושירת  לגיוס  כשהתייצב 

שהנעים  בכך  מפקדו  בעיני  חן  נשא  דשמייא  בסיעתא  כשר.  לא  באוכל 

בכינורו במסיבות מרעיו והמפקד שחררו בשבתות והתיר לו לאכול אצל 

יהודים. אמו פעלה בלא לאות והשיגה עבורו פטור בטענה שהיה מפרנס 

יחידי, נסעה בעצמה למחנות הצבא והצליחה לשחררו. עוד לפני שפרצה 

המלחמה בא יידל בברית האירוסין עם כלתו זלאטא לבית וייס )שטרן(, 

בת טובה, מוכשרת ומשכילה.

עם כניסת ההונגרים לרומניה גויס ל"פלוגות העבודה" הידועות לשמצה 

מצא  כך  כדי  תוך  הנוער.  הצלת  לפעולות  מיד  נרתם  המלחמה  ואחרי 

את אחיותיו וכלתו – ששרדו במלחמה. הוא נישא בעיר סיגעט והמשיך 

הזוג  ניסה  תש"ז  בשנת  הפליטה.  שארית  בקרב  הציבוריות  בפעולותיו 

שם  לקפריסין,  והוגלו  הבריטים  בידי  נעצרו  הם  ישראל.  לארץ  להעפיל 

נולד בכורם ברוך יחי'. כשנפתחו שערי הארץ עלו והתיישבו תחילה ב"בית 

עולים מולדת" ואחר כך הגיעו לעיר רחובות. ברחובות נולדו שאר ילדיהם. 

בעיר זו מצאו כר נרחב לפעילות רוחנית – גיבוש היהדות החרדית, כינון 

והרחבת מוסדות חינוך, תלמוד תורה לבנים, בית ספר בית יעקב לבנות 

התלמידות  את  אירחו  בתחילה  לבנות.  פנימייה  בתנאי  תיכון  פתחו  ואף 

בביתם וזלאטי ע"ה שעמדה לימינו של יידל בפעולותיו הברוכות הציעה 

וניהל  מזכיר  שימש  והתרחבו  שגדלו  החינוך  במוסדות  מלא.  אשל  להן 

ניירת מסודרת לארבעה בתי ספר בו זמנית.

יידל ז"ל מסר בעיר שיעורים קבועים. לפנות בוקר מסר שיעור בדף היומי 

בבית הכנסת "שונה הלכות" ובכל ליל שבת מסר שיעור בפרשת השבוע 

תפילות  הערב  בקולו  הנעים  הוא  ועוד.  החיים הקדוש"  "אור  פירוש  על 

שבת בנוסח של חסידות וויזניץ ואף היה לעתים "בעל קורא". 

)בן  מוישווע  ר' מאיר'ל  אצל  הנוראים  בימים  בעל תפילה  כן שימש  כמו 

האדמו"ר הרה"צ מנחם-מענדל זצ"ל( ברחוב פיירברג בתל אביב. למרות 

שיכול היה להתפלל במקום אחר ולשמש שליח ציבור בתשלום, העדיף 

ואף הקדים להגיע לפני החגים כדי להתכונן למעמד  זה  ז"ל מקום  יידל 

כיאות. * נכתב ע"י בני המשפחה
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במסגרת פעולותיו אירח רבנים לשבתות חיזוק בעיר. גם בעל ה"ישועות 

לשבתות,  פעם  מדי  להגיע  נהג  מוויזניץ  זצ"ל  חיים"  ה"אמרי  בן  משה" 

להסב עם בני הקהילה ולהתענג ב"שבת אחים". 

לקראת הבחירות לכנסת ולרשויות התגייס להצלחת הרשימה החרדית, 

ילדיו  אפילו  פעילות.  למוקד  הפך  וביתו  להשפיע  ולילות  ימים  פעל 

הצעירים גויסו לעזרה.

בחודש אדר תשכ"ז חלה קשות ונפרד מילדיו לקראת ניתוח קשה שעבר. 

רגעי הפרידה היו מרגשים והסתיימו בפסוק: "ברגע קטן עזבתיך..." אחרי 

שהכותל  אשתו  באוזניו  כשסיפרה  זאת  ובכל  להכרתו  שב  לא  הניתוח 

המערבי וקבר רחל חזרו לידיים יהודיות זלגו דמעות מעיניו.

: "ברגע  י"א באלול, עת הפטירו בישעיהו  לאחר כמחצית השנה, בשבת 

קטן עזבתיך..." נפטר יידל לבית עולמו למגינת משפחתו, ידידיו ומוקיריו.

זצ"ל, בבואו לנחם  ה"אמרי חיים", האדמו"ר הרה"צ חיים-מאיר מוויזניץ 

התבטא: "איבדתי יהלום יקר ערך... מה שעשה ר' יידל ב-47 שנותיו לא 

מספיק אדם לעשות בשמונים שנה". 

בכ"ו  נפטרה  ע"ה  זלאטי 

בתמוז תשל"א 

העלמין  בבית  נטמנו  שניהם 

לאוהל  סמוך  ברק  בבני 

אדמו"רי וויזניץ.

יהי זכרם ברוך.  

שרה-רבקה )שורע( מרמור ע"ה 
נכתב ע"י בני המשפחה 

בסיום  אימא.  של  במשפחתה  הגדולה  האחות  הייתה  ע"ה  שרה-רבקה 

המלחמה נישאה לנפתלי הרצל מרמור ז"ל במחנה העקורים ברגן-בלזן. 

חסד  כבעלי  ידועים  היו  והם  וישווע  במיטל  היה  נפתלי  של  הוריו  בית 

מצאו  בטרם  עוד  לארץ,  והרצל  שרה-רבקה  של  הגיעם  עם  מופלגים. 

לידת  עם  בישראל,  לאם  שורע  הייתה  מתאים,  מגורים  מקום  לעצמם 

בכורתם חיה תחי'. לאכזבתם מצאו עצמם ברחוב ממש. גם לאחר שמצאו 

מקום מגורים עראי היה נפתלי מתרוצץ כל הזמן ועסוק בחיפוש פרנסה 

לביתו. במצב זה גילתה הסוכנות היהודית אזלת יד ואדישות שעברה כל 

זה  היה  ברמלה.  עזובים  חדרים  שני  "ירשו"  בהמשך  לכל.  כידוע  דמיון, 

בית ערבי נטוש שיושביו נמלטו בזמן המאורעות )שנפתחו לאחר הכרזת 

האו"ם על הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל(. 

אחרי תקופה ארוכה שגרו ברמלה עברו לראשון לציון.

בכל הזמנים, גם בתקופות הקשות, דאגו בני הזוג לתמוך באחיותיה של 

שורע – פנינה וחיה. נפתלי חלק עמן את משכורתו הדלה והתייחס אליהן 

בתם,  שבע,  בת  לידת  לאחר  בלבד  ימים  עשרה  כך,  אחיותיו.  היו  כאילו 

חלק  הצעיר  הזוג  עבור  פינו  ואף  בביתם  וחיה  מנחם  חתונת  את  ארגנו 

הקרובה,  במשפחה  חשמל,  מוצר  או  רהיט  שרכשו  פעם  בכל  מדירתם. 

הייתה ידו של נפתלי מושטת לעזרה. 

תכונות  טובה,  ועין  לב  נדיבות  ממשפחותיהם  "ירשו"  ונפתלי  שורע 

נפתלי  נחשף  הבריאות  במשרד  עבודתו  במסגרת  התפעלות.  מעוררות 
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למקרה מסובך של תינוקת שגידולה הצריך טיפול זהיר ומעקב צמוד במשך 

שנות התפתחותה. שורע ונפתלי לקחו את התינוקת אל ביתם בלי היסוס, 

למרות שכבר התברכו בשתי בנות. כך נוספה גאולה יקירתנו והייתה לבת 

שלישית במשפחת מרמור. היחס לבנותיהן ובהמשך לחתניהם ולנכדיהם, 

היה לשם דבר וכמים הפנים אל הפנים – התייחסו נכדיהם אליהם. 

תמיד הקפידו להשתתף בשמחות של האחיינים וגם כשבריאותם הידרדרה 

לא וויתרו. כשנחלשו מאוד ונבצר מהם להגיע, הצטערו, אך את המתנה 

דאגו לשלוח כדי שבעלי השמחה יקבלו תשומת לב ראויה. 

של  פטירתה  לאחר  קצר  זמן  ובמותם.  בחייהם  נפרדו  לא  ושורע  נפתלי 

שורע הלך נפתלי גם הוא לבית עולמו. בנותיהם וחתנם כיבדו את זכרם 

הכנסת  לבית  ראשל"צ  לעיר  עם  בהמון  שהוכנס  תורה  ספר  בכתיבת 

השכונתי, בית כנסת שנפתלי טיפח במסירות, חיזק בו את סדרי התפילות, 

עודד צעירים להשכים למניין שחרית ולקראת ימים נוראים נוספו בזכותו 

עשרות רבות של מתפללים.

שורע נפטרה בב' במנחם אב תש"ע, ובכ"ו באדר ב' תשע"א נפטר נפתלי 

הרצל. הם נטמנו בבית העלמין ברחובות.

יהי זכרם ברוך. 

פנינה אחותי

תקציר קורותיה של פנינה אחותי מרגע כניסת הגרמנים לכפר שלנו כפי 

שסיפרה לי וכפי שסיפרה ל"יד ושם". 

ערב פסח 1944

והודיעו בקול  ימים אחרי שנכנסו הנאצים לכפר שלנו, תלו כרזות  כמה 

כי על כל היהודים להיאסף בבית הכנסת עם צאת החג. היה זה בשביעי 

וכלי  והכאב(  ההשפלה  את  להגביר  כדי  שנבחר  חגיגי  )תאריך  פסח  של 

לא  שאיש  החמץ  כלי  היו  בבוידעם  השולחן.  על  מיותמים  נותרו  הפסח 

)שמיכות  דוֶֹכעֶנעס   – לשרה  בנדוניה  מלא  ארגז  אותם,  להוריד  הספיק 

פוך( וכיסויי מיטה יפים מצמר צבוע. אימא צררה לכל אחד שמיכה וכרית 

וכמה בגדים להחלפה ולקחה עמה מצרכים יבשים שהיו בבית. היא לא 

והילדים  הקשישים  ואת  ברגל  יצאו  כולם  לדרך.  לחם  להכין  הספיקה 

ק"מ  השיירה שישה  צעדה  כך  לסוסים.  רתומות  בעגלות  לקחו  הקטנים 

אחיותיי  פנינה,  אימא,  משפחתנו:  בני  היו  בשיירה  לאויבער-וישווע.  עד 

ויידל היה מגויס ל"פלוגות  הקטנות וסבתי. )שורע ואני היינו בבודפשט 

את התכריכים שהכינה  "לקחה עמה  פנינה,  סיפרה  "סבתא,"  העבודה"(. 

לעצמה כמה שנים קודם לכן, ליתר ביטחון..."

שם, ברחוב אחד ארוך, האחרון בעיר, קיבלו בני המשפחה פינה בתוך חדר 

גדול. בפינות האחרות באותו החדר השתכנו משפחות אחרות וביחד מנינו 

יותר מעשרים איש. לאחר כמה ימים הודיעו שאפשר לחזור לבתים ולאסוף 

דברים נוספים. אימא יצאה עם רדת החשכה לכיוון הבית וכשראתה מה 

נשאר מביתה נחמץ לבה. החלונות היו שבורים והבית היה הפוך ומרוקן 

* באחת החופשות שהו נפתלי ושרה בבית הארחה בקיבוץ חפץ חיים. רוח'לה 

קליין )נכדתה הבכורה של חיה פישר( הגיעה לבקרם עם בעלה. במהלך השיחה 

נודע לנפתלי ולשרה שבעלה של רוח'לה סופר סת"ם והם העלו רעיון  ביניהם 

שיכתבו ספר תורה. הרעיון לא יצא לפועל בחייהם, אבל לאחר פטירתם הוזמן 

ספר תורה לעילוי נשמתם והוא נכתב בידי בעלה של רוח'לה- אלחנן דב )קליין(.
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עוגיות שנאפות  ונחפזה להכין  היא התעשתה מהר  יקר ערך.  מכל חפץ 

נוספים  פריטים  לאסוף  מיהרה  בתנור  השחימו  שהעוגיות  ובזמן  מהר. 

שאולי תזדקק להם בהמשך המסע. פנינה דיברה כל חייה בהערצה על 

התנהגותה של אימא בזמן הקשה.

משפחתנו, משפחת פולק, שהתה בגטו כחמישה שבועות ובתום חמשת 

היו  יהודים  כ-15,000  ראשון.  טרנספורט  יציאת  על  הוכרז  השבועות 

בקבוצה השלישית  הייתה  קבוצות. משפחתנו  לשלוש  חולקו  והם  בגטו 

וצרורותיהם  מהבתים  לצאת  כולם  את  זירזו  בוקר  באותו  והאחרונה. 

אוכל  "תקבלו  דבר",  "יודעי  להם  אמרו  שם,"  טוב  לכם  "יהיה  בידיהם. 

בקלות.  האמינו  שהם  לנו   סיפרה  פנינה  עבודה."  לכם  ותהיה  ושתייה 

זאת, אישה אחת, חכמה  ובכל  לא?  קל מאוד להאמין לשמועות טובות, 

לבשה  בגטו  מהבית  צאתה  טרם  שלנו.  סבתא   – האמינה  לא  ומעשית, 

מתחת לבגדיה את התכריכים. היא הבינה לאן הולכים, אך לא העלתה על 

דעתה עד כמה אכזרי יהיה המוות שצפוי להם. 

ימים  וככל הנראה הגיעו לאושוויץ שלושה  ביום שלישי  יצאו לדרך  הם 

לפני חג השבועות. בקרון הרכבת היה דלי לעשיית הצרכים ומזון – המזון 

ורבים התעלפו בצמא  היו,  לא  ואחד לדרך. מים  כל אחד  שהכין לעצמו 

לחם  חתיכות  לדרך  הכינה  כתמיד,  מעשית  שלנו,  אימא  הכבד.  ובחום 

קטנות, הטמינה אותן בכרית ונתנה אותן לילדים במנות קטנות. היא לא 

ידעה כמה זמן ייסעו ומתי יגיעו. כשעברו את ָקאשֹוי1 ידעו כולם – אנחנו 

1 כינויה היהודי של קושיצה – העיר השנייה בגודלה בסלובקיה ובירת המחוז הדרומי 
שלה

בדרך לפולין ולא מחכה לנו מחנה עבודה, גם לא אוכל ושתייה – רק מוות. 

כנראה שֶשמע מחנות הריכוז הגיע לאוזניהם, ובכל זאת לא ידעו במדויק 

מה יקרה להם ברדתם. 

כשעצרה לבסוף הרכבת נפתחו הדלתות בחריקה צורמנית וחיילים גרמנים 

ציוו על כולם לרדת. שאגות א ראוס! הדהדו כל הזמן ברקע, אך סבתא 

לא זזה ממקומה. בן ציון, בנה הנכה, מת בקרון והיא לא רצתה לעוזבו. 

פנינה סיפרה כי החיילים לקחו את הגופה וזרקו אותה מטה לכלבים. את 

סבתא  אימא,  פנינה,  הנשים.  בשורות  אותה  והעמידו  בכוח  גררו  סבתא 

ושתי אחיותינו הקטנות יצרו יחד שורה של חמש נשים, כפי שציוו עליהן 

החיילים. הן החלו להתקדם ולפתע תפס אחד החיילים בפנינה, היא בלטה 

בקומתה הזקופה ובמרָאה הצעיר, ומשך אותה החוצה מהשורה. 

הנשים המתרחקת.  בעקבות שורת  ורצה  פנינה  צעקה  "מאמע, מאמע!" 

ששוב  אלא  שניות,  לכמה  מאושרת  והייתה  לשורה  לחזור  הצליחה  היא 

תפס בה חייל )אחר( ומשך אותה החוצה. הפעם לא הצליחה לחזור לשורה 

את  רצתה  כמה  בכתה.  ימים  מגורל משפחתה. שבועיים  וניצלה  "שלה", 

אימא, אבל אימא לא חזרה ופנינה לא השלימה עם העובדה שלא הספיקה 

להיפרד ממנה. היא הייתה קשורה אליה בכל נפשה. כאב ההחמצה הזה 

כיוון  ומבוהלת  כאובה  הייתה  היא  קודר.  צל  כמו  חייה,  כל  אותה  ליווה 

שנשארה לבד בעולם מוזר ונורא.  

לשבת  הואילה  נדירות  לעתים  ורק  מגעגועים  בכתה  כשבועיים  במשך 

זיכרונות מהבית, מחג השבועות  עם הבנות שהיו אתה בצריף ולהעלות 

למחנה  השבועות  חג  לפני  מעט  הגיעו  הן  הטעימים.  החלב  וממאכלי 
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ולא יכלו שלא לחשוב על החג השמח שחגגו בשנים עברו. פנינה הגיעה 

לבלוק B 12 ליד הקרמטוריום, ראתה את העשן והריחה את ריחו הנורא, 

ומהר מאוד נודע לה לאן נעלמו אמּה ואחיותיה הקטנות. אחרי שבועיים 

כזה  של מסדרים שנמשכו שעות, של סיר מרק שקיבלו לצהריים, מרק 

צריכה  הייתה  שאתו  נסבל  בלתי  קור  ושל  ממנו,  לאכול  יכלה  שבקושי 

אחרי  במרחץ,  שקיבלה  והדקה  הארוכה  המשי  בשמלת  רק  להתמודד 

שבועיים קשים כאלה נגנבו קבקבי העץ שלה והיא נותרה יחפה. מצבה 

הפיזי והנפשי הדרדר ובסלקציה הוחלט להעבירה לבלוק 25 של הנידונות 

למוות. פנינה לא נכנעה לגורלה וברגע שהבחינה שהחיילים הסיחו דעתם, 

וכך  "שלה",  לבלוק  חזרה  להימלט  החליטה  אותה,  אפיין  שלא  ובאומץ 

ניצלה שוב ממוות. 

נעליים  קיבלה  היא  למרחץ.  בסלקציה  נלקחה  ופנינה  עבר  נוסף  שבוע 

ומעיל פסים ממוספר ונלקחה לרכבת עם כמאתיים בנות צעירות כמותה. 

"נסענו ברכבת משא עד שהגענו לעיר יפה שנראתה לנו כמו עיירת מרפא, 

חשבנו  ולרגע  יפים  נראו  לעינינו  שנגלו  המחנה  בתי  שמה.  טּוְטהֹוף  שְׁ

שהסיוט מאחורינו," פנינה עצרה לרגע, והמשיכה באנחה. "לפתע ראינו 

ערמות של נעליים. נעלי ילדים מיותמות והבנו שהגענו למחנה מוות נוסף, 

יפה יותר." פנינה שהתה במחנה שטוטהוף כשבועיים ועברה למחנה בת 

שלו, בסביבת העיר דנציג הסמוכה. מחנה זה היה קטן ושמו הרשמי היה 

רּוְסט. לא היה זה מחנה מפורסם )אולי בשל גודלו הקטן יחסית(.  פְּ

נסיעה  אחרי  בהמות.  ברכבת  בנסיעה  נעשה  פרוסט  למחנה  המעבר 

בקרונות פתוחים, בלי לדעת את מטרת הנסיעה והיכן הוא היעד, הגיעו 

הבנות אל מחנה פשוט למראה. שטחו הגדול היה מוקף גדר תיל ובסמוך 

למגורי עובדות הכפייה ניצב מחנה החיילים. צריף גדול שחולק לשמונה 

ועליו  בקש  הייתה מחופה  רצפתו  לבנות המותשות.  חיכה  חדרים,  עשר 

נאלצו הבנות לישון בכל לילה. בבוקר, אחרי מסדר, קיבלו לידיהן טוריה 

ויצאו לשטח. הן חפרו וערמו ערמות של עפר וחצץ והעבירו אותן לאחר 

מכן לתוך קרונות משא קטנים. פנינה לא ידעה לשם מה עשו זאת. "למזלי," 

כך סיפרה, "הייתה אתי כל העת בת דודתי2, היא הייתה כבת עשרים וחמש 

ועודדה אותי בכל פעם שהרגשתי שאיני מסוגלת להמשיך עוד." 

הבנות זכו למקלחת חמה פעם בשבוע והתנחמו בדקות הספורות שהיו 

הן הלכו  תחת שטף המים החמים. חלק מהזמן עבדו הבנות בחקלאות. 

קילומטרים ברגל, בשדות, והוציאו מהאדמה יבול רב של גזרים, בצלים 

פעם  "בכל  עז.  מכאב  וסובלות  ברכיהן  על  ישובות  סלק,  של  ופקעות 

רגליי  על  לדרוך  מסוגלת  שאיני  הרגשתי  העבודה,  יום  בסיום  שקמתי, 

ולצעוד. הכאב היה בלתי נסבל." סיפרה. באחת הפעמים כשחזרו מהעבודה 

בשדות למחנה, הבינו שמשהו קרה. חיילים רבים עמדו סביב גדר התיל. 

באדישות,"  המחנה  לשער  והתקרבנו  מהמוות,  לא  גם  כלל,  פחדנו  "לא 

אמרה פנינה. כשעמדו מול הקצין הסתבר כי הואשמו בַסּבוַֹטאז'3. הקצין 

כי הבנות רצו לשבור את  גדולה והסביר בפנים רציניים  עמד סביב אבן 

המכונה היקרה באבן. 

2  לא ברור לאיזו בת דודה התכוונה פנינה בעדותה ליד ושם. ייתכן שמדובר בקרובת 
משפחה רחוקה מווישווע

3 גרימת נזק במכוון לרכוש
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"איך אתה מאמין שהבנות החלשות האלה הצליחו להרים אבן כה כבדה?" 

שאלה בגרמנית צחה אחת הנשים את הקצין. הוא חשב על דבריה והחליט 

שאולי הצדק אתה. "יש לכן מזל שזה אני ולא קצין אחר!" סיים דבריו בלי 

להענישן, וכולן נשמו לרווחה. אותו קצין אס.אס היה שונה מחבריו. הוא 

מאס במלחמה וקיווה שתסתיים מהר והוא יוכל לחזור הביתה. אבל לא 

בכל פעם הסתיים סיפור כזה בטוב. על היום הנורא בחייה במחנה סיפרה 

פנינה כך: "חזרנו למחנה, קבוצה של חמישים בנות. הקאפו רצתה למצוא 

חן בעיני חייל האס.אס והחליטה להכות אותי, משום מה. איש ה-אס.אס 

ראה זאת והבין שכנראה חטאתי במשהו בזמן העבודה. הוא רשם לפניו 

את מספרי האישי, וכשהגענו לשער המחנה מסר בידי קצינת ה-אס.אס את 

המספר שלי. היא סימנה לי להתקרב אליה והחלה להצליף בי 25 מלקות. 

הצלחתי לספור את חמש עשרה ההצלפות הראשונות והתעלפתי. אחרי 

שסיימה לקחו אותי הבנות לחדר והשכיבו אותי על צדי. בהמשך סיפרו לי 

שקיבלתי עשרים וחמש מלקות, כל אחת קשה מקודמתה." 

אחרי כחצי שנה של עבודה קשה במחנה פרוסט, הגיעה הפקודה לעזוב. 

לא הסכימו  אבל  להמשיך,  רצו  והגרמנים  הברית התקרבו  צבאות  חיילי 

זה  היה  אבל  ביריות,  כולן  את  להרוג  יכלו  להרפות מקרבנותיהם. אמנם 

כי צעדה ארוכה "תעשה את העבודה" כמעט  ידעו  והם  בזבוז תחמושת 

בשלמות. הבנות התארגנו ליציאה. אחת מקצינות ה-אס.אס הרשתה להן, 

בפרץ של נדיבות, לתפור לעצמן מכנסיים מהשמיכה הדקה שברשותן )היו 

שתי שמיכות – אחת עשויה מצמר והשנייה דקה יותר( כדי שיוכלו לצעוד 

בשלג בקלות. בבוקר היציאה למסע נדרשו הבנות לגשת למחסן הלחם 

להספיק  אמור  היה  הלחם  אחת.  לכל  לחם,  ככרות  שלוש  לדרך  ולקחת 

לכמה ימים, אך קשה היה לעמוד בפיתוי ולחלק אותו נכון, מה גם שהבנות 

לא ידעו כמה זמן תימשך הדרך. 

המסע התחיל במזג אוויר חורפי, כמעט בלי לבוש ובלי אוכל. הבנות הלכו 

בשבילים צדדיים, כדי להיתקל בכמה שפחות אזרחים. המלוות שלהן ישבו 

שלהן  המוות  בצעדת  לסוס.  רתומה  בעגלה  יחסית,  בנוחות  עת  באותה 

נאלצו ללכת עשרות ק"מ ליום, בלי לעצור למנוחה ובלי לקבל אוכל נוסף. 

בנות שחלו והתקשו בהליכה הועמסו על עגלה וגססו לאטן, ופעם אחת 

הרגישה פנינה שאינה מסוגלת עוד ללכת. "תניחי אותי בעגלה," ביקשה 

מבת דודתה, והיא לא התלהבה לעשות זאת. היא פחדה שפנינה תמות, 

אך לא עמדה בתחנוניה. פנינה לא החזיקה מעמד ולא הצליחה לשהות 

הבנות  של  לשורות  שוב  לחזור  והעדיפה  והתייסרו  שגנחו  החולות  בין 

ושהו  גדול מחופה בקש  לצריף  הגיעו  הליכה  ימי  כמה  לאחר  ההולכות. 

בו ללילה. חייל חילק להן תפוחי אדמה ולחם וכולן עמדו בתור בציפייה 

למעט מזון. פנינה החליטה לנסות לקבל מנה נוספת. אחרי שסיימה את 

מנתה נעמדה שוב בתור, אך החייל התורן זיהה אותה כמי שכבר קיבלה 

אוכל ולא הסכים לתת לה דבר. 

בבוקר הרגישה פנינה שלא נותר בה עוד כוח לקום. היא נשארה לשכב עד 

ואפילו  ניאותה לקום באדישות  שהרגישה בידיים שמושכות אותה. היא 

לא הסתכלה לראות מי היא זו שדואגת לה ושרוצה שתמשיך לחיות. כמה 

ימים שהו הבנות בצריף הגדול ומדי לילה הוציאו השומרים החוצה, אל 

השלג, את הבנות שחלו, שימותו שם, בקור. 

והצעדה נמשכה.
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לבסוף הגיעו לכפר אחד, קטן. "להיכנס לבונקר!" ציוו המלווים. והבנות 

לרדת  רצתה  כשפנינה  מקלט.  ששימש  גדול  לאולם  למטה  לרדת  החלו 

היא  מקום!"  כבר  אין  לרדת!  "לא  לעברה.  שצעקו  קולות  שמעה  למטה 

פנתה לצדדים בתקווה למצוא מקום להניח את ראשה העייף. כבר כמה 

במבטה  קלטה  לפתע  ברצף.  אחת  שעה  ולו  לישון,  הצליחה  שלא  ימים 

בקש.  מרופדת  שהמלונה  וגילתה  פנימה  הציצה  היא  כלב.  של  מלונה 

זהו! החליטה. מצאתי לי מקום מצוין לשינה טובה. היא התכופפה, זחלה 

פנימה, נשכבה על הקש בשארית כוחותיה ו...נרדמה. לאחר עשר דקות 

"א  בגרמנית.  שאגו  ראוס!"  "א  לאוזנייה.  הגרמנים  צעקות  הגיעו  שינה 

ראוס!" ככל הנראה החיילים עודכנו שהרוסים התקדמו מאוד. הם חששו 

לכיוון  בדרכם  להמשיך  והחליטו  המסכנות  בפליטות  מחזיקים  להיתפס 

ברלין.

פנינה, עייפה ואדישה, החליטה להתעלם מההוראה ולהמשיך לישון, אלא 

ומצא אותה. הוא דחק את הרובה בגסות  שאחד החיילים חיפש מסביב 

לתוך גבה כדי שתתעורר ובאיום הנשק היא קמה וזחלה החוצה, מותשת 

להרוג  הולכים  יער.  מעבה  לתוך  ונכנסו  במהירות  הלכו  הם  ומאוכזבת. 

אותנו! חששו הבנות. הן כבר שמעו בעבר על אנשים שהומתו כך, ביערות, 

רק  אחת.  אף  הרגו  ולא  האויב  ממטוסי  מסתור  חיפשו  שהגרמנים  אלא 

איימו כל הזמן. "מי שתשב לנוח, תחטוף כדור!" צרחו והאיצו בכולן. הבנות 

בוססו בשלג הכבד ועם שחר יצאו מהיער וראו שברלין, קרובה מאי-פעם, 

מופגזת בלי הרף. אחר כך הגיעו לחצר מלאה בסוסים יפים. אולי היה זה 

כפר או עיירה קטנה. לא היה ברור לפנינה. היא הרגישה שהגיעה לקצה 

גבול הסיבולת שלה והשתרעה על הקש מתוך רצון לישון. רק לישון.   

ונתן בידה חתיכת  ניגש אל פנינה  נציג הצלב האדום שהה במקום. הוא 

לחם. בערב רצתה בת הדודה להקים את פנינה ולהכניסה לאחד הבתים 

לישון  להישאר  רוצה  "אני  פנינה.  בכתה  לזוז,"  יכולה  לא  "אני  הריקים. 

פה!" קרובתה לא ויתרה לה וביחד עם בת נוספת הרימה אותה לתוך אחד 

הבתים והשכיבה אותה באחת המיטות. פנינה נרדמה וישנה סוף סוף כמו 

ריק.  שהבית  גילתה  העמוקה,  משנתה  כשהתעוררה  בוקר,  עם  שרצתה. 

לא נשמעו קריאות חיילים גרמנים ואף לא רחש אחר. שקט ושלווה. היה 

הסבר – לשקט הזה. החיילים והאזרחים המקומיים ברחו על נפשם מאימת 

הצבא הרוסי שהתקרב במהירות והבנות שיכלו לקום ולצאת מיהרו לבזוז 

חנויות ובתים נטושים.  

פנינה לא זזה ממיטתה. היא חלתה בטיפוס וכל גופה בער. "אני נשרפת," 

לחשה לחברותיה. "תכניסו אותי לבור מלא במים," התחננה, "איני יכולה 

רופאים.  התלוו  ואליהם   הרוסים  הגיעו  למזלה  הזה!"  החום  את  לשאת 

הללו בדקו את הבנות ופינו את החולות לבית חולים, פנינה הייתה אחת 

החולים  בבית  פנינה  שהתה  אחדים  ימים  החולים.  לבית  שפונו  מאלו 

שהעיד  שחרור  מכתב  קיבלה  היא  התייצב.  שמצבה  עד  טיפול,  וקיבלה 

שהיא בריאה, למרות ששקלה רק 36 ק"ג, כל גופה היה מכוסה בפצעים 

מזוהמים, ומצבה הנפשי היה רעוע. מדוע שחררו אותה כך? אין לדעת.

80 בנות נותרו בחיים בתום התלאות, כעשירית ממספרן של הבנות שיצאו 

לדרך. חיילים רוסים העמיסו את הבנות על עגלות רתומות לסוסים ונסעו 

אתן בדרכים משובשות עד רדת החשכה. "תרדו," אמרו באדישות. "אמרו 

לנו לקחת אתכן עד כאן!" הבנות לא האמינו. "ואיך נלך מכאן?" שאלו. "לא 
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יודעים," משכו החיילים בכתפיהם באדישות, "תנסו ללכת ברגל." הבנות 

או  מזון  בידיהן  היה  לא  לכיוון העיר הקרובה.  ופנו  ירדו לאט מהעגלות 

כסף, רק אישורי בריאות מפוקפקים. 

בשערי העיר חיכה להן אדם במדים. "אסור לכן להיכנס לעיר. אתן חולות 

בטיפוס!" הכריז ברוסית בקשיחות, אך אחת הבנות, דוברת רוסית, מיהרה 

איך  להן  הסביר  ברירה  ובלית  שלהן  הבריאות  אישורי  את  בפניו  להציג 

להגיע לבית ספר מקומי. "תשנו שם!" הורה להן. אחרי כמה ימים שנחו 

על  ידעו  לא  עדיין  הבית.  לכיוון  למסע,  לצאת  החליטו  כוחות  וצברו 

החורבן הגדול ועל כך שבבתיהן לא מחכים להם בני משפחתן. "כדאי לכן 

להתחזות לצ'כיות. הצ'כים עוזרים לפליטים לחזור הביתה." כך אמרו להם 

בעצה  להשתמש  החליטה  ופנינה  בעצמם,  פליטים  אולי  טובים,  אנשים 

רוצה לנסוע  "אני  צ'כי שראתה.  צ'כית," טענה בפני קצין  "אני  שקיבלה. 

הביתה." הקצין הורה לה את הדרך, לכיוון הרכבת ופנינה צעדה וצעדה, 

ביחד עם חברותיה, עד התחנה המרוחקת.  

כל הקרונות  הנסיעה ברכבת שהיו לה קרונות פתוחים לא הייתה קלה. 

יחד,  להישאר  השתדלו  והבנות  רוח  גסי  רוסים  בחיילים  דחוסים  היו 

מאימת החיילים. הרכבת נסעה לאט ועצרה בכל תחנה. בכל עצירה היה 

זמן לרדת ולחלץ עצמות ואחת העצירות הייתה סמוך לבתים מיושבים. 

פנינה וחברותיה החליטו להיכנס לאחת החצרות ולבקש אוכל. בני הבית 

נתנו להן בשר ובאותה שעה ממש נשמעה צפירה ארוכה. "הרכבת! היא 

המתרחקת.  הרכבת  אחר  לרוץ  והחלו  הבנות  נבהלו  לנסוע!"  מתחילה 

פנינה קיבלה פתאום כוחות שלא ידעה שקיימים בה. היא זרקה את מנת 

כשסיימה  הקרונות.  מאחורי  שנשרכה  פלטה  על  בת  כל  והניפה  הבשר 

להעלות את חברותיה טיפסה אף היא על אחת הפלטות ונאחזה בה בכוח 

עד שהגיעו לתחנה הבאה. המבצע התיש אותה, אך מילא אותה גאווה. 

סוף סוף עשתה משהו בעצמה, למען חייה וחיי חברותיה! 

פנינה ירדה בסיֶגעט, העיר הגדולה. שם נודע לה כי איש ממשפחתה לא 

חזר והיא החליטה לנסות למצוא את אחיה בכוחות עצמה. מוטב שאחזור 

לוישווע, חשבה. אולי אחי שם? היא חזרה לוישו ברגל ובטרמפים בעגלות 

נסיעה וכשנכנסה לבית הייתה המומה. הדלתות והחלונות נעקרו ממקומם 

ותכולת הבית נבזזה כולה, פרט לספריו הקדושים של אביה. הספרים היו 

מוטלים על רצפת הבית ופנינה חיפשה מזכרת מחייה הקודמים. תמונה 

אחת היא מצאה – תמונת פספורט של אביה. זו שימחה אותה מאוד. פנינה 

החליטה שאין טעם שתישאר כך, בבית פרוץ, לבדה, והיא פנתה לאחת 

רבים  חפצים  ממשפחתנו  קיבלה  גויה  אותה  ערירית.  אישה  משכנותיה, 

בטרם יצאו לגטו. עכשיו היה תורה להחזיר טובה לפנינה – הבת היחידה 

ששבה הביתה. היא לקחה אותה אל ביתה ונתנה לה מעיל של אימא. מעיל 

קטיפה בכחול-סגול, שנותר למזכרת. פנינה חיבקה את המעיל ואימצה 

אותו אל לבה. היה לה נעים להחזיק משהו שהיה של אמּה המנוחה. 

הגויה השכיבה את פנינה בעליית הגג. גופה של פנינה היה מלא בפצעים 

מזוהמים, רגליה היו נפוחות והיא התייסרה מאוד. היא לא יכלה לשאת את 

מגע הבגדים על עורה. שכנתה ריפדה לה את מצע הקש בסדין והיא שכבה 

מכוסה בסדין נוסף, ותו לא. השכנה נתנה לה מדי פעם ממליגה, אך לא 

ידעה איך לעזור לה להבריא מהר. באותו הזמן שכבה זלאטי וייס, ארוסתו 
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שרדה  היא  גם  בוישו.  המקומי  החולים  בבית  הבכור,  אחינו   – יידל  של 

במלחמה וחזרה לביתה. זלאטי שכבה במיטתה ובכתה. אנשים סיפרו לה 

שיידל מת בקרב. היו שראו אותו שוכב כמת, בלי בגדיו )שנשדדו ממנו(, 

הבית,  לכיוון  למסע  בעצמו  ויצא  התאושש  נפצע,  שיידל  הייתה  האמת 

לרומניה. 

לאחר שישה שבועות שהתייסרה פנינה בייסורים קשים הגיע בן דודנו – 

דוד קאהן למקום. הוא ראה את מצבה הקשה של פנינה וכעס על אחיו 

היהודים שהתעלמו ממנה בחוליה. בהחלטיות הזמין עגלה וסוס והעלה 

את פנינה לעגלה אחרי שריפד את תחתיתה בקש. הם יצאו לכיוון סיגעט, 

ששימש  יהודי  לבית  הועברה  הרופא  בבית  לילה  אחרי  מקומי.  לרופא 

ימים.  בדוחק בית חולים. פנינה שהתה בבית החולים המאולתר כחודש 

רופא בדק אותה פעם בשבוע והיא קיבלה אוכל ותרופות. לאחר כחודש 

"עליך  אמבטיה.  בו  שיש  לבית  לְקֶרעִצ'יֶנעף,  להעבירה  הרופא  המליץ 

לרחוץ עצמך בכל יום כדי שפצעייך ירפאו." הנחה אותה, ופנינה קיוותה 

שתוכל לעשות זאת. 

רחצה  תחילה  בקרעצ'ינעף.  ההבראה"  ב"בית  היו  נשים  ו-15  גברים   15

עצמה פנינה באמבטיה בכל יום, ואחר כך התנו אתה בעלי המקום תנאי. 

לשבוע."  אמבטיות  שתי  תקבלי  הבישול  ותמורת  ארוחות  פה  "תבשלי 

פנינה נאלצה לבשל תמורת האפשרות לרחוץ את הפצעים ולאחר תקופה 

"יידל  מה, נעלמו הפצעים מרגליה. באחד הימים התבשרה כי אחיה חי. 

חי?" שאלה בשמחה, "אם כך – איני זקוקה עוד לדבר. אצא לכביש, אתפוס 

עגלה שנוסעת לאזור ואחזור הביתה. עליי לפגוש אותו!" וכך היה.

פגישתם של פנינה ויידל הייתה מרגשת לא פחות מפגישתו של יידל עם 

שבו  המקום  לברגן-בלזן,  פנינה  את  לקחת  החליט  יידל  זלאטי.  ארוסתו 

כדי  לסיגט  ולחזור  שם  להשאירה  עקורים,  למחנה  ואני,  שורע  שהינו, 

לשאת לאישה את זלאטי.  

פנינה הצטרפה אלינו ללימודים ב"בית יעקב" וברגע שעלה שמה בהגרלת 

כרטיסי הפלגה עלתה ארצה יחד אתי, לקיבוץ באזור מגדיאל. היא פגשה 

דּוְקָלה  מילר מהעיר  אביגדור  יוסף  ר'  בן  ר' מרדכי  זוגה,  בן  את  בקיבוץ 

נדדו  ואנשיו  נהרס  הקיבוץ,  הותקף  שנישאו  לאחר  קצר  זמן  שבפולין. 

מרמור(,  )שרה  שורע  אחותנו  אצל  לגור  לעבור  החליטה  פנינה  דרומה. 

ברמלה, והתגוררה באחד החדרים, בביתה הקטן של שרה, כשנתיים. בעלה 

מרדכי נאלץ לצאת מדי יום לעבודות בניין ברמת גן, הנסיעות והעבודה 

הקשה התישו אותו והוא חזר עייף ורצוץ. פנינה לא עבדה באותה תקופה. 

היא ציפתה לילדה הבכור ולהפתעת כולם ילדה תאומות – בת שבע וחווה. 

לאחר כשנתיים בביתה של שורע חזרה פנינה עם משפחתה ל"יסודות". 

ליסודות  אני  אף  חזרתי  פנינה  של  ולשמחתה  בישוב  היטב  נקלטו  הם 

)מירושלים( עם משפחתי הקטנה. בהמשך, ב-ג' במרחשוון תשט"ו נולד 

לפנינה ומרדכי בן והם בחרו לקרוא לו דוב- אריה . דוב - על שם אבינו, ר' 

בערל פולק ז"ל. באותה עת החלה "יסודות" להתפתח. הקשר בינינו הלך 

והתהדק, הלא גרנו בסמיכות, ומאז, לא נפרדו דרכינו עד לפטירתה של 

פנינה. 
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פערל )פנינה( מילר ע"ה – קווים לדמותה

נכתב ע"י בני המשפחה 

"אישה יראת ה' היא תתהלל"

את  ביותר.  חזקות  היו  עולם  בבורא  ואמונתה  פערל  של  השמים  יראת 

הסידור ואת ספר התהילים כמעט ולא עזבה. היא אהבה להתפלל דווקא 

כמעט  הייתה  הנשים  עזרת  עת  וחג  שבת  בלילות  ואפילו  הכנסת  בבית 

ריקה הקפידה להתפלל בבית הכנסת. סמוך לפטירתה כשכבר לא יכלה 

להתפלל, ביקשה להגיע לבית הכנסת רק כדי לאחוז בסידור ולהקשיב... 

בני משפחתה נהגו לבקש את ברכתה להצלחה – לפני סיום שידוך, לקראת 

לידה וכו'. כשבריאותה נחלשה מאוד והייתה חייבת לשתות "בשיעורים" 

ביום כיפור, הצטערה על כך מאוד! 

"והלכת בדרכיו" – מה הוא גומל חסדים, אף אתה. 

כל מהותה וישותה של פנינה ע"ה הייתה חסד. להיטיב עם הזולת. והכול 

והאפייה  הבישול  בתחום  וכישרונותיה  ידיעותיה  ובצנעה.  בשקט  נעשה 

עזרו לה בכך. הייתה לה "חזקה" בהכנת ה"געפילטע-פיש" )דגים ממולאים( 

או  מסכת  סיום  של  ובסעודות  שלישית  לסעודה  הכנסת  בית  למתפללי 

יארצייט )יום השנה( בישלה פערפלך )פתיתים(. גם את הקוגל הירושלמי 

הכינה במיומנות בעזרת ר' מרדכי בעלה והכול בטעם מיוחד – ממש טעם 

"גן עדן". היא הקפידה להכין את המאכלים המסורתיים במעגל השנה ולא 

שכחה לשמח אחרים במטעמיה. נשים שנזקקו לאוזן קשבת ישבו אצלה 

לפעמים שעות רבות והיא הקשיבה באורך רוח ובסבלנות מרבית.

לשבת  ההכנות  ובאים.  הקרבים  הימים  אווירת  את  כולם  חשו  בקרבתה 

ולחג נעשו בשמחה ובהתלהבות, וכמובן הסתיימו בשעה מוקדמת. היא 

נרות  הדליקה  לא  פעם  אף  לאורח,  שמחכים  כפי  לשבת  וחיכתה  ישבה 

ברגע האחרון. 

לקראת ט' באב הרגישה עצב ואבלות על חורבן בית המקדש, בליל ט' באב 

נהגו נשות המושב המבוגרות להתאסף בפתח ביתה, הן ישבו על כסאות 

נמוכים והיא הקריאה מתוך "צאנה וראנה" את מגילת איכה. מר"ח אלול 

התרגשות  הנוראים,  הימים  מאימת  מיוחדת  חרדה  אותה  מציפה  הייתה 

שהלכה וגברה עד שהגיעה לשיא – בתפילת נעילה. בראש השנה וביום 

כיפור הייתה כמו בעולם אחר, לבושה בגדי לבן ומטפחת צחורה לראשה, 

בוכה  מתרגשת,  באידיש,  ומשלים  ביאורים  עם  פה"  "כל  במחזור  אוחזת 

ומתפללת בכוונה עבור צאצאיה ועבור כלל ישראל.

"אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות..." 

בין  שכנים,  בין  חיכוכים  כשהיו  שלום.  ורדפה  שלום  אהבה  ע"ה  פנינה 

הורים קשישים וחולים ובין ילדיהם – היא הקשיבה לשני הצדדים, דיברה 

על לבם והצליחה להשכין שלום. כמו"כ אהבה כל אדם כמו שהוא. כל אחד 

הרגיש נוח בקרבתה. אם דיברו באוזניה על הזולת ביקשה מיד להפסיק, 

מיוחדת  חיבה  ריב.  חלילה  לחרחר  ולא  בשני  רע  לראות  רצתה  לא  היא 

חשה למסתופפים בחצרות צדיקים וביקשה תמיד שיזכירוה לטובה אצל 

הצדיק.
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"גדולה הכנסת אורחים"

ביתה היה פתוח לאורחים והיא קיבלה את כולם בסבר פנים יפות. הייתה 

מארחת מגידים ורבנים שהגיעו לפרקים, מחותנים – בעתות שמחה ואפילו 

מקבצי נדבות. כולם קיבלו אצלה יחס הולם ואירוח מכובד ומתאים.

פנינה ע"ה הייתה אישה מיוחדת ולבבית והייתה לה הארת פנים מיוחדת. 

היא נשארה חרותה בזיכרוננו כצדקת אמתית.

תמימת'דיגע  "אמולדיגע  המנחמים:  אחד  אישיותה  את  להגדיר  היטיב 

ערליכע אידענע" –  אישה של פעם, עם תמימות ויראת שמיים. הנהגותיה 

נר לרגלינו ולוואי שנלך בדרכיה.

נפטרה לאחר מחלה קשה בכ"ה במרחשון תשע"א ונטמנה בבית העלמין 

ביסודות.

יהי זכרה ברוך

תמונות משפחתיות

נפתלי הרצל ושרה מרמור

פנינה ומרדכי מילר
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בברית של ידל'ה קליין. תשנ"ועם חלק מהנכדים

גיטי גוטמן )כלתה של ציטה( 

עם חיה פישר בברית של מנחם 

אהרון, שנולד כחודשיים לאחר 

פטירת הסבא- ר' מנחם פישר 

וקרוי על שמו. 

)כ"ח בחשוון תש"ע( 

גולת הכותרת בכל שמחה- שלוש האחיות לבית פולק בריקוד משותף

בנות המשפחה בחתונה של לאה'לה שכטר: מימין: בת שבע וייסנשטרן, בת שבע 

שכטר, בת שבע בלומנטל, חיה שמרלר, בת שבע פריי, ציטה גוטמן, אסתר פישר 

וחיה טל. יושבות: לאה'לה )כלתה של בת שבע( והסבתא חיה פישר
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דוב ומשפחתו בחתונה משפחתית

ציטה ומשפחתה בחתונה משפחתית

בת שבע ומשפחתה בחתונה משפחתית

ברכה לרגל יוֶֹבל לנישואים 



180181 מסע שורשים לרומניה, שנת תשנ"העדות חיה

ברכה לגיל 70

ברכות לגיל 80

מסע שורשים לרומניה, שנת תשנ"ה

נופה הפסטורלי של וישו תחתית

דוב דולה מים מהבאר ששימשה את משפחת אמו
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דוב פישר ברומניה, בקברו המשופץ של הסבא שהוא קרוי על שמו – ר' דוב 

)בערל( פולק. שנת תשנ"ה

קברו המשופץ של הר' מאיר 

פישר, אביו של ר' מנחם פישר

עץ משפחתי
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