


  3.7.11- נכתב ב

  הסיפור של הנרייטה

  

        . זה גורל היהודים במאה ההיא, הספור של הורי הוא הסיפור של היהודי הנודד
זהו סיפורי על פי אימי . שם היו כבר רוחות אנטישמיות. 1913-ב אימי נולדה בקרקוב

                                                                  . ודודתי ברמת גן יכולה לאשר את הנתונים
           . הבין מה שקורה בסביבתם והחליט לעזוב, סבא שלי היה אחד הרבנים בקרקוב

תי ויחד נולדו להם ארבעה אחרי שנתיים הגיעה סב, ירס בארגנטינהאאנוסלבונסע 
 'השטיטלך'באותה תקופה היה מקובל שבחורים מאימי התפתחה כנערה ו .ילדים

יאס שעל יד בוקרשט העיר  וכך יצאו אבי ואחיו מ,נסעו בעולם לחפש פרנסהה באירופ
המשיך והגיע 17-אבי בן ה. שם מצא לו דודי פריסאית, תחילה נדדו לפריס. ברומניה

.  ונתנו לו חסותאירחו אותו יפה, בקהילה היהודית קיבלו את פניו. רסילבואונוסאי
 הסתדר בעבודה אבי. ו והם התאהבסתרהופיעה אימי כמלכת א,  פורים לנשףכשהוזמן

סבי אסר עליהם כי אלא ש. החליטו להתחתן מוכר בדים ולפעמים כסבל והם -כרוכל 
 3 אחרי  רק. קודם כל האחות הבכירה– והיה סדר גדולהיותר לאימי הייתה אחות 

הם שכרו דירה וחיו מאד יפה עד .  התחתנו גם הוריאז , נישאוהם נמצא לה חתן שנים 
אימי זכרה טוב .  ברומניהלהראות את הכלה להורים שלושצריך עו להחלטה שהגי

רציף והרכבת ם עמדו על הה – :רסי בבאונוסאימאד את הפרידה בתחנת הרכבת
אני : סבא היה מאופק ונוקשה אבל סבתא כרעה כריעה עלי ואמרה, עמדה כבר לזוז 

                                                   .  היא כבר אז הבינה את זה...מרגישה שלא אראה אותך יותר
 'שטיטל'סבא היה רב מכובד ב.  נהדרתקבלת הפנים הייתה,  הגיעו לבוקרשט1938-ב

אבא קיבל עבודה במפעל בברשוב ואמא לאחר כמה הפלות עוד , ליד יאס
אני בת שנה , 1940ביוני . 1939רס הצליחה בהריון כאן ואני נולדתי ב מאי יבבואנוסאי

                .  כל מי שאזרח כשיר מתגייס לצבא האדום– צו כללי פרצה המלחמה ויצא
. יידיש וגם גרמנית, במשך הזמן היא למדה לדבר רומנית.  איתי לבדאמא נשארה
 התחיל גירוש של יהודים ואמא לבדה עם התינוקת מאומצת על ידי 1940בסוף שנת 

אימי . במרוצת הזמן הם יוצאים לנדודיהם. 'הארגנטינאית'ה כינו אות, הקהילה בברשוב
הקהילה קנו עגלה עם סוס ופעמים רבות נתנו לה , לוקחת איתה עורות וחיתולים עבורי

תחילה חצו את נהר הדנייסטר ברגל וכל הפגזה היא . להושיב אותי כדי להקל עליה
נהגה לספר ולחזור זה סיפור שתמיד , השכיבה אותי על הרצפה וחיפתה עלי בגופה

האוכלוסייה מסביב . ניסינו להתיישב גירשו אותנובכל מקום ש, כך נדדנו חודשים. יועל
רצה  שי, לא נמצא אחדאבל, רות וניסו לעזוריתמיד נתנו פ, זכורה לאימי כאוהדת

רנוביצה שהייתה 'ו לצנעם הגבשלב מסוי. שנמשיך בדרכנו רק –  בסביבתושנתיישב
 שנים של 4שהינו שם . כאן רשמו אותנו, נוו ולא יצאנכאן נכנסל, תחת שלטון גרמני

  :אני זוכרת שני סיפורים, עבודה



על פי .  מכסה שניפתח כלפי חוץהפתח היה. בונקר בכשהייתה הפגזה היינו: האחד
כולם נכנסו , התחילה הפגזה נוראהיום אחד . תור כל אחד עלה להביא מים לכולם

אימי  . ביידיש! מאמא!תי על המכסה וצעקתי מאמאעמד. לבונקר ואותי שכחו בחוץ
זרקה את הדליים מהידיים ורצה אל , נזכרה שאני לא נמצאת, שהביאה את הדליים

הריצה ו אני זוכרת את אש ההפגזה. פתחו וגררו אותי פנימה בבכי נורא, המכסה
  . מלמטהשמשכו אותי מלמעלה ואת המשיכה בידיים וברגליים 

ספרו את כולם הקפידו שהם עם ,  הכיכר-' פלעץ'יאים את כולם לכל בקר היו מב: השני
היא , וכריזמטיתיפה אימי הייתה צעירה .  אותם לעבודההטלאים הצהובים ושלחו
 ההסבר . לכן כיבדו אותה מאד,הייתה הדוברת של הגרמניםו, שלטה בשפה הגרמנית

וד היה הדבר  אבל הכב, היו אחרים שעשו זאת, אפשר היה לנצל את זה: של אימי
 גיהוץ – העבודות שאימי קיבלה תמיד . כיבדו אותי–החשוב לי יותר מכל ולכן כך היה 

התשובה כששאלו את מי כדאי לקחת לגיהוץ . בבתים או איסוף תפוחי אדמה בשדה
על שעות עמדה על הרגליים  שעות , וכך.יןכי היא גיהצה מצו,  את אנה בוךהייתה
כולם ציפו לעבודה זו כי , בשדהעבדה גם . תחוונפיו ההרגליים שלה תמיד , וגיהצה

יירות  כשעברו ש – תמיד כשאני על הגב שלה  עבדהאימי. יכלו לקחת תפוחי אדמה
.                      אוכלפתחו את הברזנט מאחור וזרקו לנו,  וראו אותהשל משאיות עם גרמנים זקנים

 תפוח אדמה אפוי מתחתמידי פעם הייתה מעבירה לה אוקראינית ש סמוך לשדה גרה
 שנים שיחקתי בה, פעם אחת העבירה שקית ובה בובת סמרטוטים עבורי. ל התילגדר

לכל  . אני זוכרת שאימי שמרה אותה עוד כשלמדתי באוניברסיטה.והייתי מאושרת
, איר אותי לבדלא להש -זה שלה הייתה יהת, איתהאימי עבודה שנלקחה  לקחה אותי 

יום אחד יצאה לתלות . יהיה זה יחד איתי, אם הגורל יחליט שצריכה לגמור את חייה
אני לא הייתי . נדרמריה ולקחו אותה'עברו ז. חיתולים ולא לבשה מעיל עם הטלאי

נציג של היהודים והסביר בא . אסרו אותה, ולא עזר לה כלוםניסתה לשכנע , איתה
.  לא  הייתי שםביתהבה הכשש. נית ואז שחררו אותהשהיא הדוברת שמתרגמת לגרמ

. ורצה לחפש אותי בכל מקום בבהלה וצעקהאת המעיל עם הטלאי מיד בשה כבר ל
כשעברה על יד המפקדה של הגרמנים נפתחה הדלת ואחד החיילים  אמר לה 

אימי נכנסה ומצאה אותי יושבת באמצע החדר . הרגעי הילדה שלך כאן: בגרמנית
, השארתי בבית ילדים בגיל הזה: הגרמני אמר לה. לד ומשחקת בצעצועיםאוכלת שוקו

                              . אל תדאגי לא קרה לה שום דבר, פחתהילדה שלך מאד מטו
                                    .את שני הסיפורים הללו נהגה אימי תמיד לחזור ולספר .היו גם רגעי חסד

 והגיע  עד  המלחמה עד סופהאבא שלי נילחם בצבא האדום במשמר הגבול מתחילת
 אבי סיפר שבכל מקום שהגיעו קיבלו אותם בזרועות פתוחות כי רצו להשתחרר .ברלין

 שכבשו היה בין החיילים.  הוא שהצליח לעצור את המפלצתהצבא האדום, מהפשיזם
זכר את  אבא, את הבונקר של היטלרומצאו ברלין חיפשו כנסו לכשנ, את הריכסטאג

 זכה לראות את הנפת הדגל האדום על בנין באא. ההודעה שהיטלר התאבד



, מיד להזכיר לי את אבא ולהראות לי תמונה שלואמא זכרה תכשהיינו לבד . הריכסטאג
  .כל לילה נתתי לו נשיקת לילה טוב

נוסעת אמא הייתה הולכת ברגל ,  את השניכשנגמרה המלחמה התחילו לחפש אחד
לבסוף הגיעה עד . בעגלות וחיפשה בשווקים היכן שהאוקראינים היו מביאים מזון

ב יוכל לדעת שאנחנו בין ויזניצה ומסרה את הפרטים שלה כדי שכשבעלה ישו
נסוליה הרומנית ספל אחד קטן דודה של אבא שלי הגיע מבוקרשט ושלח לקו.החיים
היו מתחזים ולכן ניתן , תבין שזו אמתכשתמצא  כדי ש,שלהם) סט הצלחות(יס מהסרב

 היו .ירס חיפשו אותה כל הזמןהוריה של אימי בבואנוסאי. סמל שידעו שזה אמיתי
שאזרחים שלא שייכים לברית המועצות יכולים לחזור , אחרי המלחמההסכמים 

אבל ,  לחזור 1944-5הציעו לה בשנת הארגנטינית לכן  בקונסוליה , לארצות מוצאם
אבי נתן את כל הנתונים לצלב האדום כדי שיחפשו . כי היא חיכתה לבעלהרבה יאימי ס

ואי אפשר הבעיה הייתה שהן גורשו יחד עם כל הקהילה לגטאות . את אשתו והבת
ים את כל מי בגטו אחד לפני הגטו שלנו שחטו הגרמנ, היה לדעת אם ניצלו או הושמדו

 אחד הקצינים .חרור לכן חיפשו אחד את השני ולקח זמן רבשנישאר לילה לפני הש
אמר לאבא שהוא חושב שבאחת הרשימות ראה את שמה של אשתו וככה מהצלב 

השתחרר , עדין לא נשוי, יו הצעיר של אבאאח. האדום אמרו לו היכן היא נמצאת באזור
וכך התחיל ללכת . אני אלך לחפש אותן,  אין לי מה לעשות–: מהצבא ואמר לאבא

עם ילדה קטנה , לשאול על בחורה צעירה מארגנטינה, לדבר עם אנשים, מכפר לכפר
גש אולי זו ישי,  עד שפגש אנשים שזיהו אותה ואמרו לו שהתיאור שלו מתאים3-4בת 
: אני זוכרת את הפגישה עם אבא, אבל, אני לא זוכרת את הפגישה עם הדוד.  היאאכן

נפתחה הדלת , אני זוכרת ששמענו ריצה במדרגות, גרנו בחדר חשוך בקומה גבוה
אמא , לא ידעתי מי זה, נפל על הברכיים וחיבק אותי, וניכנס גבר עם הרבה צעצועים

ש עוד ילדה י: בצד אמרה לאבאוהאישה שעמדה שם ! זה אבא שלך: אמרה ביידיש
 מיד אחרי כן הדוד אסף עדויות והרבה .אמא שליזו הייתה ...שמחכה לחיבוק שלך

שלא הייתה , שלא שיתפה פעולה עם הנאצים(אישורים על אמא שלי שהייתה בסדר 
הרוסים ניסו לפזר את היהודים . המשךברית המועצות בכדי שתוכל לתפקד ב) זונה

אבא סיים . תגרנו בבית דירו, ישוב לא רחוק מהעיר תולה ברוסיהוהדוד הביא אותנו ל
הם היו : רוסיהכל כרות וככה התחלנו את הנדידה שלנו באת לימודיו כמהנדס מ

 –מסיימים אחרי שנה , צריכים היו לבנות הכול על מנת לאפשר חפירה, מקבלים שטח
. שצרח כל הלילות -הזיכרון שלי ,  נולד לי אח1948-ב. שנה וחצי ועוברים הלאה

בבית לא , הייתי מקובלת בחברה,  למדתי בבית ספר רוסי–הייתה לי ילדות מאושרת 
הוראת סיימתי תיכון ובאוניברסיטה למדתי . היה בית רוסי, היו שום מנהגים יהודיים

הגרמנית היה לבקשתה האישית לימוד . ספרות ולשון רוסית וגרמנית וכן בימוי תיאטרון
ריכזתי .  שנות לימודים עבדתי תחילה כמדריכה ואחר כך כמורה6-7אחרי . של אימי

נולדו לי , 1953- ב19התחתנתי צעירה בת . את הפעילות החברתית ולימדתי גרמנית
ים התחלתי לעשות דוקטורט על בשלב מסו. 1967- וביתי ב1962- שני ילדים בני ב

מן במשפטי שלי היה המתורג המנחה .ציזםאהביוגרפיה של היטלר ותחילת הנ



 הוא הכניס אותי ללמד באוניברסיטה ולמעשה הייתי הסטודנטית האחרונה .נירנברג
את הדוקטורט לא . לימדתי באוניברסיטה גרמנית בימוי וקצת ספרות. שהוא הנחה

 קרא  אבא1972- ב.  כשרציתי לעלות ארצה המנחה שלי התאכזב ממני מאד.סיימתי
מצאנו דודה שהייתה .  משהו בארץ ישראלחפשו וקומו, כאן אין עתיד לילדים: לי ואמר

. עברתי בעבודה שטיפה שאני בוגדת, התחלנו תהליכים. צריכה להזמין אותנו
את צעירה ולא יודעת מה : כששמתי על השולחן את הכרטיס האדום אמר לי פרידריך

 .וקיבלנו אישור די מהר באופן יחסי גורשתי מיד מהעבודה...זה לחיות בין יהודים
                        . אני בכיתי מאד, חנת הרכבת הגיעו להיפרד ממני הרקטור הצוות והסטודנטיםלת

הפיזור היה , הייתה החשכה, 1973- הגענו לישראל בעיצומה של מלחמת יום כיפור ב
כיוון .  אותנו לאולפן בשבי ציון ואת אחותו של בעלי  לכרמיאל–ת במכוניות פרטיו

, היה לי נוח, בתחילה דיברתי רק גרמנית.  חודשים5שהיינו אקדמאים נשארנו באולפן 
.  חדשים דיברתי עברית6אחרי . אבל המנהל קרא לי ואמר תפסיקי להשתמש בשפה
באולפן .  לעסוק בזהלא רציתי. התקבלתי לעבודה באוניברסיטה לתרגום מסמכים

 שנות ניסיון בעבודה 12ההשכלה שלי התקבלה אבל , להיות מורהלהמשיך הציעו לי 
על מנת להשתרש ולהיות חלק מהמקום הזה התחלתי את לימודי . ברוסיה לא נחשבו

קיבלו אותנו בזרועות , הקליטה שלנו הייתה נהדרת. בסמינר וכך התחלתי ללמד
 עלייה שלא הגיעה למען –זה קרה לכל העלייה שלנו . פתוחות אין לי מילה רעה אחת

אמא . 76- ואבא הצטרף ב1975-אחי ואמא הגיעו ב. שנינו קיבלנו בית ומעמד. כסף
לא היה לה קל כיוון שהייתה מנותקת ,  שפות אבל לא עברית9דיברה , 60הייתה בת 

הייתה אמא . עד שהבאנו ספרים ברוסית,  לא קראה בעברית ולא ראתה תיאטרון–
, אבא כן למד את השפה והמשיך לעבוד. נבונה ואהבה את ארץ ישראל, אינטליגנטית

, ח בתיכון-בתחילה כתות ז, ס"גרנו בקרית חיים והתחלתי ללמד בבי. 1982-נפטר ב
 22ימדתי ל. ו- ס המגינים בכתות ה"העבודה הייתה קשה מידי ואז התחלתי ללמד בבי

את .  זו האהבה שלי–קות זמר וביימתי טכסים  הקמתי לה,סגנית, שנים הייתי רכזת
העליתי כהצגות עם ילדים , שני הסיפורים שאימי נהגה לספר ומסופרים כאן בהתחלה

ביתי סיימה .  ועובד כטכנאי שיניים49בני בן . והדגשתי את הזיכרונות המוחשיים שלי
 את מסייםמעט יש לי נכד שעוד . והחתן מנתח פה ולסתרפואת שיניים ברומניה 

יחד עם הנכדים של .  שנה11בעלי ניפטר לפני . 16שירותו הצבאי ועוד שניים בני 
  . נכדים10בעלי הנוכחי יש לנו 

 !אך לא לשכוח, לא אומרת לנקום לא בטינה. צריך לזכור ולא לשכוח





  קויפמן הנרייטה שצרפה המסמך תרגום

  

  רניבצי'צ בגטו האנשים של ברשימה, 1944 עד 1941 פשיסטי שלטון תחת היה' ויניצה 'שאזור בזמן

  .1939-ב שנולדה הנריטה ביתה עם, 1913-ב שנולדה אנה  25.3.43- ב מופיעה

  

  .שנים 10- ב ממנה גדול והיה בגטו הנרייטה עם שהיה משהו י"ע 1994 -ב התקבל זה מסמך(

  , המלחמה בעת בגטו ששהו לכך כהוכחה לרוסיה כשעברו הוריה שהצטרכו אישור זה היה

 .)הנאצים עם פעולה משתפי היו ולא


