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11 בכפר

בכפר

ובה  תמונה  הייתה  בכפר,  שלנו,  בבית  נמוך.  ואבא  גבוהה  הייתה  אימא 

נראית אימא יושבת ואבא עומד לצדה. שניהם כמעט באותו הגובה. סבתא 

הייתה לוחשת לי בשקט שאימא רצתה להתחתן רק עם אבא. על בחורים 

אחרים לא הסכימה לשמוע. 

אבי, יהודה – הרש, היה יהודי פשוט. ממש כמו היהודי הפשוט בסיפוריו 

של הבעל שם טוב. כשהיה בן שלוש נפטרה אמו ואביו התחתן עם אישה 

אחרת. אבי לא הסתדר עם האישה החדשה של אביו וכשהיה גדול יותר 

נשא רגליו וברח מן הבית.

בכפר  הוא  גם  גר  מאחיו  אחד  אבי.  של  משפחתו  על  הרבה  יודעת  איני 

בהרי  קטן  כפר  זה  היה  "קימניאט".  נקרא  הכפר  אנחנו.  התגוררנו  שבו 

עוד  פעם,  בילדותי.  ומשפחתו  דודי  עם  בילינו  רבות  שעות  הקרפטים. 

בהיותי ילדה קטנה, ישב אבי שבעה בביתנו. כששאלתי את אבא על מי 

הוא יושב שבעה ענה לי אבא שהוא יושב על אחיו, יוסף, אח שגר ברומניה 

ונפטר זה עתה. כך התודעתי לחייו ולמותו של אח נוסף של אבי.  

עיירה  אותה  הקרפטים.  באזור  עיירה  בארשאווא,  נולדה  מרים,  אמי, 

שבה גר הרבי מסאטמר בצעירותו. סבתי, שרה – בלומה, עדיין התגוררה 

באותה עת שם, ואנו נסענו מדי פעם לבקרה. סבתי החליפה תדיר את שם 

משפחתה. שלוש פעמים נישאה סבתי. בכל פעם מת עליה בעלה. בפעם 

האחרונה שבה נישאה היה שם משפחתה "קליין".
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כתובים  בספרים  והייתה מתבוננת  וכתוב  קרוא  מעולם  למדה  לא  סבתי 

 – לנערה  והייתה  אמי  גדלה  כאשר  עצומה.  ובהשתוקקות  בפליאה 

התקוממה אל מול מציאות זו. היא עצמה לא הסכימה לחיות כך ולימדה 

עצמה בהתמדה קרוא וכתוב.

יום בחמש לפנות בוקר כאשר בחוץ עדיין היו  אבי ואמי היו קמים בכל 

הקטנה  הנפט  עששית  את  מדליק  היה  אבא  וחשוכים.  אפלים  השמים 

היה  קולם  תהילים.  וקוראים  יושבים  ואימא  אבא  היו  וביחד  שבמטבח 

הישנים  הילדים  את  מלהעיר  נזהרו  הם  כיסופים,  ומלא  דק  מתנשא, 

אל  מתנגנות  מילותיהם  את  לשמוע  יכולתי  שינה,  מתוך  לעתים,  עדיין. 

תוך החושך. משהחל להפציע אור ראשון של בוקר היה אבי מכבה את 

העששית ומזדרז לבית הכנסת ואימא פנתה להכין את ארוחת הבוקר לנו, 

ילדיה.

שישה ילדים מנתה משפחתנו:

יוסף שמואל – אחי הבכור שנולד ב-1914.

צביה – לאה – נולדה ב-1922.

אסתר – נולדה ב-1924.

חיה – פרל – נולדה ב-1926.

אני – יפה – שיינדל. נולדתי ב-1929.

שמאי – נולד ב-1931.

לארוחת הבוקר הייתה אמי מכינה לנו בדרך כלל "ממליגה"- דייסה מקמח 

תירס. את הממליגה החמה הייתה מניחה במרכז הקערה ומסביבה שופכת 

לממליגה  החלב  את  שלנו.  הקבועה  הבוקר  ארוחת  הייתה  זו  קר.  חלב 

הייתה אימא קונה אצל שכננו הגוי. בחצר ביתנו הייתה עז ולה שפע חלב, 

אך אנו לא אהבנו את טעמו של חלבה. אימא הייתה משדלת אותנו בדברים 

לנסות ולטעום שוב מחלב העז שלנו, אך משלא הסכמנו, התרצתה וקנתה 

חלב שנחלב מפרתו של השכן. לעתים שלחה אותנו להביא לה מן החלב. 

אנו היינו מביאים עמנו את הכלי שלנו והגוי היה חולב ישר מן הפרה אל 

תוך הכלי.

בידיה  טמון  היה  קסם  כמו  להפליא.  טעים  היה  אימא  שהכינה  מה  כל 

אכלנו  לארוחת הצהריים  על המאכלים.  הייתה טורחת  הפשוטות שבהן 

בורשט  או  מבושלת  שעועית  אדמה,  מתפוחי  מהביל  מרק  כלל  בדרך 

אדמדם. עוף אכלנו רק בשבת. בשר היה נדיר מאוד, למזלי. אני לא אכלתי 

בשר אף פעם. רק הייתי מרגישה ריח של בשר המתבשל על הכיריים וכבר 

הייתי מתרחקת מן הבית מתוך בחילה עזה. געייתה המיוסרת של הפרה 

שראיתי פעם בשעת שחיטתה נותר עדיין מהדהד בראשי ואני התרחקתי 

מכל מה שקשור בבשר ובפרות ששחטו אותן.

מְחזה העוף הייתה אמי מכינה גם מאכל שנקרא באידיש " פלצ'ה – פיש." 
)דג מזויף(. אכן – היה לו טעם בדיוק כמו של דג ורק שמו הסגיר את טיבו 

האמתי. לא רק לי ערבו המטעמים של אמי. שמה כמבשלת הלך לפניה, 

וכשהיו אירועים שונים מתרחשים בכפרינו הקטן היו פונים תמיד לאמי 

שתכין אחד ממטעמיה לסעודת המצווה.

ויהודים  גויים,  הכפר שבו גרתי היה כפר קטן מאוד. מרבית תושביו היו 

היו בו רק מעט. תושבי הכפר הגויים דיברו בעיקר ניב מיוחד של רוסית, 

והיהודים דיברו ביניהם אידיש. אנו, הילדים, הבנו אידיש ורוסית. תמיד 
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השתוקקתי ללמוד גם הונגרית. כשהיו אבא ואימא רוצים לומר איזה דבר 

סוד – היו מדברים בהונגרית כדי שאנו, הילדים, לא נבין. ואני, מיד היו 

לצערי,  זרה.  מילים מאותה שפה  כמה  לקלוט  ומנסות  אוזניי מתחדדות 

תמיד נשארו דבריהם עלומים בעיניי.

וגילתה  ביצה  אמי  כשפתחה  משלה.  יתרונות  היו  הגויים  עם  לשכנות 

בתוכה דם, הייתי רצה עם הביצה לשכנינו הגויים והם לקחו אותה והביאו 

לי תמורתה ביצה חדשה. בהזדמנות אחרת בישלה אמי מרק פֵרות ולאחר 

שסיימה לבשל אותו גילתה תולעת לבנה צפה על הנוזל. במהירות לקחנו 

את הסיר ושלחנו את המרק לשכנינו הגויים והם קיבלו אותו בשמחה. 

אנשי הכפר היו אנשי עמל פשוטים. בדרכם לשדותיהם היו מברכים זה 

את זה בשלום בניד ראש קטן ומחליפים ביניהם כמה מילים. האנטישמיות 

בין  חיינו  ואנו  מרוחק מאתנו,  היה  הגדול  העולם  והלאה.  הייתה מאתנו 

הגויים בשלום ובשלווה.

פשוטה  פעולה  כל  בעבודה.  ועמוסים  מאוד  קשים  היו  בכפר  החיים 

הייתה  ביותר  הקרובה  הבאר  בבית.  זורמים  מים  באין  מאמץ,  הצריכה 

בחצר של שכנינו ומשם העלינו דליים מלאי מים והבאנו אותם הביתה. 

כביסה הייתה תהליך מורכב ומפרך מאין כמוהו. הבגדים באותה עת היו 

עשויים מאריגים גסים למדי שהוכנו בידי אנשים מקומיים. את הבגדים 

והבדים המלוכלכים ערמנו בתוך חבית גדולה ובקצה העליון של החבית 

הנחנו סדין עם אפר עליו. היות ולא היה סבון בכפר, שימש האפר תחליף 

לסבון. על החבית הערינו מים רותחים פעמים רבות עד שהמים שיצאו 

מתחתית החבית היו חמים. זה היה הסימן שהחום בחבית גבוה מספיק. 

לאחר ששרתה הכביסה בתוך האפר ובתוך המים הרותחים מספר שעות, 

לקחנו אותה אל הנהר הסמוך בגיגית גדולה. בגד אחר בגד הנחנו על סלע 

חלקלק ורחב בקרבת הנחל, דפקנו עליו בפטיש מיוחד הדומה ל"פטיש 

שניצלים" ולאחר מכן הנחנו את הבגד לייבוש על הסלעים. בימי החורף 

הקרים היינו מביאים סולם, נושאים את הכביסה הנקייה הביתה ותולים 

את אותה ב"בוידעם", שם עברה ארובת התנור וחיממה את הכביסה.

בקיץ היה תהליך הכיבוס נסבל איכשהו, אך בחורף הפך לעינוי של ממש. 

בזמן  יקפאו  שהאצבעות  סכנה  הייתה  הקרפטים  של  הקר  האוויר  במזג 

רותחים  מים  עם  סיר  לידינו  הנחנו  כזו  אפשרות  למנוע  כדי  הכביסה. 

שאותו לקחנו עמנו לנהר והכנסנו את הידיים לתוכו מדי פעם כדי להשיב 

להן את התחושה.

על כל קשיי החיים ועמל הקיום הייתה מתגברת אימא בעזרת תפילתה. 

זוכרת שפעם אחת חזרתי מבית הספר מוקדם מהרגיל. פתחתי את  אני 

דלת הבית ונעצרתי על מקומי. אימא עמדה שם, סידורה פתוח בידה והיא 

חרש,  והתפללה  בכתה  היא  מים.  כנחלי  דמעות  זלגו  מעיניה  התפללה. 

מתוך עמקי לבבה.

כשחזרתי מאוחר יותר לבית הספר הייתה דמותה של אמי הבוכייה חקוקה 

בי עוד זמן רב, וכך היא נותרה בי עד עצם היום הזה: שופכת לבה התם 

בפני בורא עולם.  
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פרידות

שני אחיה של אמי היגרו לבלגיה. לאחר תקופה כתבו לאמי מכתב:

"אחותנו היקרה" כתבו לה "שלום לנו. הפרנסה בבלגיה קלה יותר והחיים 

פשוטים הרבה יותר מאשר בהרי הקרפטים הקרים. לשנינו יש עבודות, 

הדלים  לחיים  כאן  החיים  את  להשוות  לנו  קשה  ופרנסה.  מגורים  מקום 

שמחים  אנו  הרחוקה  לארצנו  העז  הגעגוע  אף  על  הרחוקים.  בקרפטים 

להשיג  לך  לעזור  נוכל  את?  גם  אלינו  תצטרפי  שלא  מדוע  כאן.  להיות 

עבודה ולאחר מכן תוכלי להביא גם את ילדייך ואת בעלך לכאן. לילדים 

יש בתי ספר טובים ואוכל בשפע...."

אמי קראה את המכתב ובמצחה נחרצו קמטים. בלילה דיברה עם אבא על 

הרעיון בשקט. אולי תוכל לעזור בכלכלת המשפחה... אמנם אף פעם לא 

חסר בביתנו לחם, אך החיים קשים כל כך ואבא עובד מבוקר ועד לילה...

ימים מעטים לאחר מכן גחנה אימא ושאלה אותנו חרש:

עבודה  שם  אחפש  מה?  לתקופת  לבלגיה  אסע  אם  תאמרו  מה  "ילדים. 

ובית, ומיד כשאמצא מקום להניח בו את הראש ומקור פרנסה – תוכלו 

גם אתם ואבא לבוא אליי... הדודים מספרים שבבלגיה טוב יותר, החיים 

קלים ויש אוכל טעים ורב, ואפילו מים זורמים בברזים...." אימא סיימה את 

דבריה ושלחה אלינו שתי עיניים שואלות.

בן שש,  – בת תשע. אפילו אחי הצעיר, שמאי, שהיה  גדולה  כבר  הייתי 

הרגיש עצמו גדול מאוד.

"בודאי, אימא, סעי." ענינו כולנו "אנחנו נסתדר כאן עם האחיות הגדולות 

ועם אבא."

אימא נשאה אלינו עיניים מלאות אהבה וחיבקה אותי ואת שמאי אליה.

מאותו רגע חלפו הימים מהר מדי. המילים הפכו למציאות. אימא התכוננה 

לנסיעתה ואני חשתי במחנק הולך וגובר בגרוני.

כשהגיע רגע הפרידה לא הייתי מוכנה לו. כשאמרתי לאימא שאני מוכנה 

מזוודותיה  מולנו,  עמדה  אימא  כך.  כל  יכאב  שהדבר  ידעתי  לא  שתיסע 

וחפציה בידיה, ואני חפצתי לומר לה שאיני רוצה שתיסע. לא. אני רוצה 

שתישאר עמי, כאן. אך הייתי גדולה ולא אמרתי דבר. הידקתי את שפתיי 

זו לזו ורק הדמעות זלגו להן, רטובות וגדולות. גם אחיותיי הגדולות בכו 

וכמובן שגם אחי הקטן. אימא חיבקה את כולנו חזק חזק, אליה. 

"בעז"ה נתאחד שוב במהרה." הוסיפה בשפתיים חשוקות.

היא נטלה את חפציה בידיה, ובאטיות סובבה את גבה והלכה.

כך, הלכה והתרחקה מעינינו עד שנעלמה.

את  ולעשות  לכבס  לבשל,  ידעו  הגדולות  אחיותיי  אימא.  בלי  נותרנו 

עבודות הבית, אך משהו היה חסר...

אימא.

החלל היה גדול מאוד ואבא ואנחנו הסתובבנו בבית כאילו אבד לנו דבר 

מה. אבא החליט שנעבור ל"ארשאווא", העיירה שבה חיה סבתנו, אימה 

של אמי, וגם דודתנו, אחותה של אימא.
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ואת החצר הגדולה עמוסה עצי  עזבנו את הכפר הקטן שלנו, את הבית 

הפרי, ונסענו ל"ארשאווא."

התמקמנו לא הרחק מסבתא. קיווינו שתהיה לנו כאם במקום אמנו שהרי 

שעות  מאוד.  מבוגרת  כבר  הייתה  סבתא  אך  כעת.  רחוקה  הייתה  אימא 

רבות נחה במיטתה ולא זזה. אחיותיי הגדולות המשיכו לדאוג לנו.

אבי היה מומחה בייצור נעליים ומגפיים וחיפש עבודה. בכפר רחוק מאתנו 

נלקח האיש שעבד בייצור נעליים לעבודה בפלוגות העבודה ההונגריות 

עליו  היה  כך  לשם  אך  בעבודתו,  אותו  שיחליף  מישהו  חיפשה  ואשתו 

לעבור לגור בכפר המרוחק. כך הלך גם אבא. הוא היה קם ביום א', ממהר 

לבית הכנסת, לאחר מכן היה הולך למשרד הממשלתי להוכיח שלא ברח 

מן הארץ ולאחר מכן פנה ונסע לכפר המרוחק. כל השבוע לא היה בבית 

ורק ביום שישי היה חוזר, עייף ויגע מעמלו.

לבד הלכנו, אנחנו הילדים, לישון. לבד, קמנו, אכלנו, התרחצנו. לבד.

לא רציתי ללכת לבית הספר. לא ידעתי לכתוב בשפה הרוסית שבה למדו. 

אך השלטונות דרשו שאלך וכך, בלית ברירה, נאלצתי להיכנס לכיתה ג' 

בבית הספר האוקראיני ואט אט למדתי לכתוב ולקרוא גם ברוסית. 

הוריי לא היו בבית ונחמה מן הבדידות הייתי מוצאת אצל דודתי. הדודה 

מלאות  נהדרות  בד  בפיסות  מלא  היה  וביתה  בתפירה  עובדת  הייתה 

בעיטורים ובצבעים מרהיבים. בנות דודתי היו חותכות קרטונים, עוטפות 

אותם בבדים והופכות אותם לכריות. הבית הפך לבית של צבעים. המון 

על  ולהסתכל  בו  להתהלך  אהבתי  אני  ורוד...  אדום,  ירוק,  צבעים:  המון 

הבדים העליזים. לעתים הייתי תופרת גם אני במכונת התפירה של הדודה 

ועוזרת לה בעבודתה. בחצר היו המון אווזים מהדסים להם והדודה הייתה 

קוראת לי ולאחיותיי מדי פעם כדי שנעזור לחתוך עשב על מנת להאכיל 

ניצב  גם עץ אגוז רחב עלים  נחת.  את האווזים הרעבים שגעגעו בחוסר 

סמוך לבית ואנחנו היינו אוחזות בידינו סלסילות קטנות ומכניסות אליהן 

את האגוזים שנשרו מן העץ.

לדבר אחד לא היה תחליף – לבישוליה של אימא. כמה הייתי מתגעגעת 

להגיע הביתה מבית הספר ולהריח מרחוק את ריח תבשיליה של אימא, את 

ריח לחם התירס הנאפה בתנור... כשגברו עלינו הגעגועים היינו מזמינות 

מקמח  לחם  בתשלום  לנו  שתאפה  ממנה  ומבקשות  לביתנו  אחת  אישה 

בבית  הלחם  ניחוח  פושט  היה  שוב  ואופה.  הייתה עמלה  האישה  תירס. 

ומזכיר לנו ימים רחוקים. הלחם שיצא מן התנור היה טעים ומשביע, אך 

חסרו בו ידיה הרכות של אימא וחיוכה.

"הגיע מכתב מאימא" נופפה אחותי הגדולה במכתב שהחזיקה בידה "הגיע 

מכתב מאימא!" 

המעטפה  את  בעדינות  מיששה  והיא  במהירות  סביבה  התקבצנו  כולנו 

ופתחה אותה אט אט, נזהרת שלא לקרוע את הבול היקר שממנו נשבו 

ניחוחות של עולם מרהיב ומרוחק.

סרבנית  דמעה  להסתיר  ניסיתי  ואני  אימא,  לנו  כתבה  יקרים"  "ילדים 

שהופיעה לפתע. "מה שלומכם, יקרים שלי?" המשיכה אחותי לקרוא "אני 

מתגעגעת אליכם מאוד ומקווה שהנכם מסתדרים היטב בלעדיי. מי מכבס 
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ושאר  אסתר  צביה-לאה,  אתן,  האם  מבשל?  מי  הכביסה?  את  למענכם 

ילדותיי, עושות הכול לבד?

אני, ברוך ד', בסדר. מצאתי כאן עבודה טובה בעזרת הדודים וגם מקום 

ההכנות  כל  את  עשו  אנא  ניפגש.  שבו  ליום  מאוד  מחכה  אני  בו.  לגור 

הנדרשות ליציאה לדרך ובואו אליי בקרוב. אני מצפה בכיליון עיניים ליום 

שבו נוכל שוב להיות ביחד.

באהבה

אימא."

שמחה מילאה את לבי. בקרוב נפגוש את אימא בקרוב. נצא בדרכנו אל 

אותה ארץ רחוקה וקסומה ששמה "בלגיה."

אך הדברים לא היו פשוטים כל כך. צער גדול אחז בכולנו כששמענו שאיננו 

רשאים לעזוב את גבולות הארץ. מסיבות שונות של נוהלי רישום נוקשים 

לא היינו אזרחים על פי חוק ולא יכולנו לקבל היתרי יציאה מהארץ.

)שהייתה  הארץ  מגבולות  לצאת  התר  לקבל  כלשהי  דרך  למצוא  ניסינו 

כעת תחת שלטון הונגרי(. דודי הגיע מבלגיה לבקר את משפחתו והציע 

לבוא לעזרתנו. הוא יציג אותנו כילדיו, אמר, וכך נוכל לקבל אישורי יציאה 

הגבול,  למעבר  עמו  והגענו  התארגנו  תקווה  מלאי  לבלגיה.  עמו  ולשוב 

קר  במבט  עלינו  הסתכלו  בגבול  השומרים  מאתנו.  אחד  כל  ביד  תיקים 

ונענעו בראשם: 

"לא." צקצקו בשפתותיהם "אסור לצאת."

בלגיה,  לכיוון  הגבול  את  עבר  דודנו  מאתנו.  הרחק  התקווה  נותרה  כך 

נותרנו מצדו השני של הגבול, מביטים על דמותו המתרחקת  אנו  ואילו 

ועל תקוותינו שנגוזו. 

מאוחר יותר הצליחה אחת מאחיותיי, צביה-לאה, לצאת מן הארץ יחד עם 

בת דודתי ולהצטרף לאמי בבלגיה.

אך לבה של אמי לא נתן לה מנוח. היא ידעה שאנו חסרים אותה וגם היא 

קמלה בגעגועיה לילדיה ולמשפחתה. כשראתה שאיננו מצליחים להגיע 

אליה – החליטה לעשות מעשה ולשוב אלינו. היא עזבה את הבית שהיו 

בו מים זורמים, את העבודה הקלה ואת החיים הנעימים – וחזרה אלינו, 

הביתה.
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בבית

ריח של לחם  שובה של אימא הביתה הביא עמו מרגוע ללבי. שוב היה 

נישא באוויר כשהייתי שבה הביתה מבית הספר. מגע ידיה של אימא ניכר 

בכול. בסידור המיטות, במטבח, בארונות. נדמה היה שהבית שב לחיים.

היא  בבית.  קמח  לאימא  חסר  מהימים  באחד  בארשאווא.  לגור  נשארנו 

פנתה לחנות שבארשאווא וביקשה מהם קמח.

"אזל." ענה בעל החנות.

אימא  יותר.  זול  היה  הקמח  ואילו  יקר  היה  הלחם  לחם?  בלא  נאכל  מה 

ביקשה תמיד לחסוך בהוצאות הרבות. היא לא התעצלה. היא קמה ונסעה 

לקימניאט, כפר הולדתי הקטן. ודאי שם, בכפר, יהיה הקמח מצוי בשפע. 

אך לא. גם שם לא מצאה אמי כל קמח.

אימא שבה הביתה כלעומת שבאה. למחרת בבוקר כבר היינו רעבים. מה 

נאכל בלא לחם?

"לכי לקנות לחם במאפייה." אמרה לי אימא ונתנה בידי כמה מעות.

החזקתי היטב היטב את המעות. הייתה זו שעת בוקר מוקדמת למדי והיה 

עליי להזדרז. ירדתי אל הרחוב הראשי. החנויות רק החלו להיפתח בשעה 

זו. 

לא  אימא  אלך?  מאפייה  לאיזו  היום.  הספר  לבית  להגיע  שעליי  ידעתי 

לי. חככתי בדעתי. שתי מאפיות היו בסמוך לביתנו – האחת של  אמרה 

גוי והשנייה של יהודי. ידעתי שאימא אוהבת לקנות אצל היהודי. מיהרתי 

הייתה  הכניסה  ודלת  מהמאפייה  עלה  לא  ריח  שום  לשם.  פעמיי  לשים 

סגורה. המאפייה לא נפתחה עדיין.

הספר.  לבית  בדרכם  ביעף  חולפים  העיר  ילדי  את  ראיתי  חלפו.  דקות 

לחם.  לאימא  להביא  רציתי מאוד  זאת,  עם  אך  ללימודים,  פחדתי לאחר 

נחפזתי להמשיך. בהליכה מהירה חציתי את הרחוב והעפלתי אל המאפייה 

השנייה, זו של הגוי. בתחושת רווחה ראיתי שזו נפתחה כבר. כמה אנשים 

התקבצו בחנות וציפו ללחם. עמדתי בתור סופרת את הדקות ההולכות 

ואוזלות. משהגיע תורי אחזתי את הלחם ורצתי לכיוון ביתי.

הרחובות כבר היו ריקים מילדים. מרבית האנשים כבר היו בעבודתם. רק 

עקרות בית מעטות פסעו להן לכיוון השוק. השעה הייתה מאוחרת.

כשהגעתי הביתה נכנסתי מתנשמת. חשבתי שאימא תשמח למראה הלחם 

שבידי, אך היא רק הסתכלה בשעון ואמרה לי: "יפה, איחרת. כבר מאוחר. 

מדוע התמהמהת כל כך? עלייך לרוץ מיד לבית הספר."

"אימא..." רציתי לומר לה "הלא בשבילך הלכתי. רציתי להביא לך לחם..."

את  לקחתי  דבר.  אמרתי  לא  ואני  וכעוס  נוזף  היה  אימא  של  מבטה  אך 

ילקוט בית הספר שלי ויצאתי מן הבית.

כל היום כולו היה חשתי מעין כובד עמום בתוכי. מדוע כעסה עליי אימא? 

לא  כבר הכובד. אימא  פג  מדוע? אך כששבתי הביתה בשעות הצהריים 

כעסה עוד. בבית היה אוכל חם שאימא הכינה ואני התמלאתי שמחה על 

כך שאמי בבית, אתי.
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יושבת לצד  ראיתי אישה  דודתי,  מן הפעמים שהלכתי לבקר את  באחת 

מכשיר מוזר ועושה משהו בידיה. המראה ריתק אותי. בביישנות קרבתי 

חוטים  צמר.  טוותה  היא  האישה:  של  הנעות  בידיה  והתבוננתי  אליה 

ארוכים של צמר היו מונחים לצדה. היא עבדה בדייקנות ובריכוז ועל פניה 

בת שחוק קלה.

המשכתי להתבונן עוד זמן מה כשבלבי התרגשות הולכת וגוברת.

כשהלכתי משם חשתי רטט קל בגופי, כמו גיליתי דבר מה בתוכי.

המחשבה לא עזבה אותי: עליי להשיג מכונה כמו של האישה הזו. כמוה 

אותי.  משך  הצמר  של  הרך  מגעו  ויפים.  ארוכים  חוטים  לטוות  אוכל 

ולאימא  לאבא  לעזור  אוכל  כסף.  לי מעט  יהיה  וכך  את החוטים אמכור 

העובדים כה קשה ופרנסתם דלה כל כך.

משהגעתי הביתה שיתפתי את אמי ברעיון. כשראתה את ההתלהבות שעל 

נוכל לבקש מיוסף-שמואל  "אולי  "אולי..." אמרה  לי.  ניסתה לעזור  פניי, 

שיעזור לנו להשיג מכונה כזו..." הציעה.

יוסף-שמואל, שהה באותה  מיד ישבתי לכתוב לאחי הגדול מכתב. אחי, 

תקופה בבודפשט, העיר הגדולה. ספרתי לו על תוכניותיי ושאלתי האם 

יוכל לשלוח לי מכונה כזו.

הדואר היה אטי להחריד והתשובה התמהמהה מלהגיע, אך כשהגיעה לא 

היה קץ לשמחתי. אחי הבטיח לשלוח לי את המכונה כבר בזמן הקרוב.

כשהגיעה המכונה העמדתי אותה בביתנו. היא הייתה עשויה מעץ חלקלק, 

ואני אהבתי לחוש את מגעה הקריר. הלכתי לאישה שראיתי ליד ביתה של 

דודתי וביקשתי ממנה ללמד אותי את מלאכת הטווייה תמורת תשלום. 

האישה פינתה לי מקום על ידה, והוסיפה מילים אחדות והסברים לפעולת 

הטוויה. ידיה המשיכו לטוות את החוטים בלי הרף.

מנסה.  אף  ולעתים  מתבוננת  מסתכלת,  ארוכים.  ימים  לצדה  ישבתי  כך 

משהרגשתי שאני יודעת את המלאכה על בורייה חיפשתי דרך להתחיל 

של  הצמר  את  שפנים.  גידלו  שבו  מפעל  היה  מביתי  רחוק  לא  לעבוד. 

השפנים גזרו עובדי המפעל ומכרו לי. אני לקחתי את הצמר הרך והאוורירי, 

נשאתי אותו אל ביתי והתחלתי לעבוד. מול עיניי החלו להיטוות החוטים 

שערמת  משתוקקת  הרף,  בלא  עבדתי  ויפים.  ארוכים  שלי,  הראשונים 

החוטים הקטנה תלך ותגדל עוד ועוד. במוחי כבר רקמתי מחשבות שונות 

על הכסף הרב שארוויח ממכירת החוטים.

היה  הספר  מבית  כשחזרתי  מיד  יום  בכל  עושה  שהייתי  הראשון  הדבר 

לרוץ למכונה שלי ולטוות חוטים. בקוצר רוח חיכיתי שיהיו בידי מספיק 

חוטים למכירה. לבסוף, כשהגיע היום, אספתי את כל החוטים אל תוך תיק 

רחב ידיים ומיהרתי לדרכי. ידעתי למי אוכל למכור את החוטים.

אכן, האיש שלו מכרתי את החוטים, התבונן בהם בקפידה, הנהן בראשו 

לי  המגיע  הסכום  את  חישב  מיד  המאזניים.  על  בזהירות  אותם  ושקל 

ושלשל אותו לידי.

כסף! הכסף הראשון שהרווחתי מימיי!
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כרוח סערה רצתי הישר לכיכר השוק. מכל עבר נראו ירקות שונים, פֵרות 

עגלגלים ומיני מאכל. קשה היה לי לבחור. לאט לאט בחרתי לי מהפֵרות 

המובחרים ביותר, העסיסיים ביותר, שריח של אדמה עדיין ליווה אותם. 

שמתי לי מהם ושילמתי עבורם. תפוחים אדומים וסמוקי לחיים, אגסים 

הלכתי  טוב  מכל  עמוסה  כשהייתי  ליד.  הבא  מכל  אפרסקים...  זהובים, 

לאטי הביתה. כסף כבר לא נותר בכיסי אך ידיי היו מלאות תשורות לאמי. 

אותו מזון נכסף שבשבילו עבדו הוריי קשה כל כך.

כשנכנסתי לביתי עמדה מולי אמי. לרגע סקרה את השקיות שבידי בעיניה 

ואחר הרימה אליי מבטה. היה זה מבט מיוחד של גאווה. גאווה ושמחה.

את הֵפרות שמנו במקומם, לאט ובזהירות, שלא ייפגעו.

באותו היום היה הבית מלא בכל טוב. 

כרעם ביום בהיר

סבתא הייתה אישה מבוגרת שחיה לבדה. השתדלנו שבכל יום יישן אצלה 

מישהו אחר מהילדים. אחותי ואני ישנו בביתה של סבתא באותו הלילה 

שבו התחיל הכול. 

באותו יום א' לא היינו צריכות להזדרז וללכת לבית הספר מכיוון שהיה 

כבר עמדה  לישון במיטתנו על אף שהשמש  ואנו הארכנו  יום חופש  זה 

בשמים. יד טלטלה אותנו מתוך שנתנו העמוקה. פקחתי את עיניי. מרחוק 

שמעתי קול של תוף הולם וקצבי. זו הייתה הדרך שבה קיבצו את האנשים 

כדי להודיע הודעות חשובות.

ראשה של סבתא גחן מעליי. פניה הקמוטים מבוהלים וחיוורים:

"הייתה הודעה." אמרה סבתא במהירות "כל היהודים צריכים להתאסף עד 

השעה שתיים בחצר בית הכנסת." לרגע שתקה, ואחותי ואני הבטנו אליה, 

מנסות לעכל את הבשורה. מהי המשמעות של המילים הללו? מה יעשו 

בנו? שמועות שונות כבר עשו להן כנפיים ברחובות, ועתה שאלנו עצמנו 

רוצים לעשות משהו רע ליהודים?  יש אמת בשמועות הללו. האם  האם 

לגרש אותנו?

"קומו מהר." הוסיפה סבתא "בירחו. לכו לדודים שבכפר, בקימניאט. כאן 

המצב אינו בטוח."

מילותיה הבהולות של סבתא הפחידו אותנו.

"אני רוצה להישאר אתכם." אמרתי ומעיניי זלגו דמעות "איני רוצה להיות 

לבד בכפר."
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גם אחותי החלה לבכות: "נישאר אתכם. לפחות נהיה ביחד."

נשארנו. הלכנו בחופזה לביתנו – שם כבר שמעה משפחתנו את הבשורה 

המרה על כינוס היהודים. באותו יום הלך אבא כדרכו בכל יום א', להירשם 

השעה  כבר  הייתה  עתה  שחרית.  תפילת  לאחר  ישר  הממשלה  במשרדי 

הדלת,  אל  הבטתי  דקות  כמה  כל  לחזור.  בושש  ואבא  למדי  מאוחרת 

עצבנית, לראות האם מישהו מגיע. 

בידינו  היו  למזלנו,  עמנו.  לקחת  שנוכל  לנו מעט חפצים  ארזנו  בינתיים 

שני כיכרות לחם טריים שקנינו במאפייה. זה עתה הסתיים חג הפסח, אך 

מאפייה יהודית אחת הספיקה כבר לאפות לחם ואנו קנינו שני כיכרות. 

הכנסנו את הלחם לתיק ועמו מצרכים נוספים שיוכלו לשמש אותנו. לפתע 

עתה  אך  כך,  כל  אותו  עיכב  מה  יודעת  איני  נכנס.  ואבא  הדלת  נפתחה 

היה נראה דאוג ומבוגר מכפי גילו. לא היה זמן לשמוח יותר מדי בחזרתו 

הביתה. רק אנחת הרווחה של אימא כשראתה את אבא ניצב בפתח ביטאה 

את אשר בלבנו. היה עלינו להזדרז ולהמשיך בהכנות ליציאה. אימא ואבא 

החליפו ביניהם כמה מילים בעוד אנו ממשיכים לארגן את חפצינו.

אקח  והאם  הבית  את  עוזבים  אנו  זמן  לכמה  להשאיר?  ומה  לקחת  מה 

הקפואה  והאדמה  האביב  החל  עתה  זה  קרים?  או  חמים  לימים  בגדים 

השילה מעליה את מעטה הקרח והראתה סימנים של חיות ושל אביב קרב 

ובא. עדיין קר היה, אך במהלך היום בצבצה לפרקים גם שמש מחממת. 

האם אזכה ליהנות ממנה? שאלתי את עצמי. היכן אהיה בעוד כמה ימים? 

היכן אגור?

אך השעון מיהר לדרכו באותו יום. סמוך לשעה שתיים היה הכול מוכן. 

לקחנו את חפצינו בידינו, העפנו מבט אחרון על ביתנו ויצאנו מן הבית.

שם  ישבו  כולה  העיר  יהודי  אנשים.  המוני  כבר  היו  הכנסת  בית  בחצר 

וחפציהם לידם, מבולבלים ואובדי עצות. לאן ייקחו אותנו? נשאלה בכל 

מקום השאלה. להיכן אנו הולכים? כמה אנשים זרקו השערות מכאן ומכאן, 

שמועות שונות חלפו בין האנשים, אך למרות ההשערות והשמועות נותר 

העתיד מעורפל ובלתי נודע. בחצר עמדה תחושת פחד.

ואחר  לקבוצות  אותנו  חילקו  הם  פקודות.  לתת  החלו  הונגרים  חיילים 

הובילו אותנו לחנות בגדים קטנה שהייתה בקרבת מקום:

"כאן." פקדו על משפחתי ועליי "הישארו כאן. לא לצאת מן הרחוב."

ולא  הגטו  בתחומי  להישאר  עלינו  היה  בעיר.  שהוקם  לגטו  נכנסנו  כך 

אזור  באותו  שונים  לבתים  או  לחנויות  נדחסו  היהודים  כל  ממנו.  לצאת 

ונאסר עליהם לצאת מן השטח המצומצם שהוגדר גטו.

שבוע שהינו בחנות הקטנה – תוהים מה ילד יום. חשנו שבכל רגע עלולה 

והיינו דרוכים לקראת התרחשויות חדשות. שמועות  להגיע צרה חדשה 

שונות על מחנות עבודה ליהודים שטו באוויר, אך כמו תמיד, המילים היו 

רק מילים ואילו פניהם של האנשים הביעו מבוכה ופחד.

לאחר שבוע ניתנה ההוראה להתייצב בחוץ. עגלות רתומות לסוסים כבר 

המתינו לנו. שמנו עליהן את דברינו המועטים ועלינו. מרחק קצר בלבד 

תחנת  ליד  נעצרו  והעגלות  לסוסים,  העגלונים  סימנו  ואז  העגלות  עשו 

הרכבת. בתחנת הרכבת עלינו על הרכבת ויצאנו לדרכנו.
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גם הפעם לא הרחיקה הרכבת לנסוע. היא עצרה בעיר מונקטש ואנו ירדנו 

מונקטש  העיר  מסוימת.  הקלה  בכך  הייתה  כלשהו  במובן  אולם  ממנה. 

הייתה מוכרת לרוב האנשים. לפחות לא הרחקנו נדוד. לא הרחקנו מביתנו.

לחלוטין.  בנוי  היה  לא  שעדיין  ללבנים  גדול  חרושת  בית  ניצב  ברחוב 

אותו?  לבנות  עלינו  האם  החרושת.  בית  לכיוון  אותנו  הובילו  החיילים 

לעבוד בו? עלינו אט אט במדרגות העולות מעלה בבית החרושת כשמצדנו 

חיילים חמושים המזרזים צעדינו. עלינו לקומה האחרונה ולגג.

"כאן!" פתחו החיילים את הדלת לגג.

כאן. רק גג ישר, מעט ספסלים. עתה יהיה זה ביתנו. ביתם של כל יהודי 

הרצפה  על  לזה  זה  ודבוקים  צפופים  השמיים.  לכיפת  חשופים  האזור. 

הקרה.

החשוכים  בשמים  ובהינו  הרצפה  על  שמיכותינו  את  פרשנו  לנו  בצר 

שהביטו עלינו מלמעלה, תוהים מה ילד יום.

כך חלפו הימים בחוסר מעש. כל האזור שמסביב לבית החרושת הפך גם 

הוא לגטו והיה מאוכלס בצפיפות ביהודים שהובאו מרחבי הארץ. המתנה 

בהולה אחזה כל הזמן בלבנו ולא הרפתה: לאן? מתי? כיצד?

התשובות  אותן  ושוב  להישמע,  חוששות  לאוזן,  מפה  נלחשו  השאלות 

המבקשות מרגוע לנפש. למחנה עבודה... אוכל, אולי מעט כסף.... ניסו 

האנשים לבנות לעצמם תמונה דמיונית על העתיד לבוא.

וניסינו  זה  לצד  זה  התקבצנו  ולרוח.  לקור  חשוף  מאוד.  צפוף  היה  הגג 

למצוא נחמה בין האנשים שהכרנו.

היינו ביחד רק אבא, אימא, אני, אחותי חיה-פרל ואחי הקטן שמאי. אחי 

הגדול, יוסף-שמואל, גויס עוד קודם לצבא הצ'כוסלובקי. אני זוכרת שיום 

הארוכות  ופאותיו  הביתה  אחי  הגיע  גיוסו,  לאחר  שבועות  כמה  אחד, 

והיפות בכף ידו. אימא לא יכלה לעצור את דמעותיה, והן זלגו בלי מעצור: 

"הפאות שלך, בני..." קוננה "הפאות היפות, הארוכות שלך..." אך אחי היה 

יהודי כמעט בודד בין המוני חיילים גויים וכדי להתגבר על האנטישמיות 

ומבויש  נכלם  נאלץ להיפרד מפאותיו. אחי עמד   – שהייתה מנת חלקנו 

אחותי-  בצבא.  מאתנו,  הרחק  אחי  היה  עתה  אימא.  של  דמעותיה  מול 

צביה-לאה, עדיין הייתה בבלגיה ולא היה לנו כל מידע מה עלה בגורלה, 

ואילו אחותי אסתר נסעה לבודפשט זמן מה קודם לכן כדי לחפש עבודה. 

ידענו שדודיי וקרובי משפחה נוספים שוכנו גם הם לא הרחק מאתנו, אך 

לא היה לנו כל קשר עמם. הימים היו עמוסים מאוד ומלאי בלבול. מדי פעם 

יצאנו מבית החרושת לאפיק הנחל שזרם בסמוך לגטו על מנת לכבס את 

הבגדים המועטים שהבאנו עמנו. באחד מן הימים הגיעה אלינו השמועה 

שדודי, אחיו של אבי, נפטר בפתאומיות. דודי היה חולה באסטמה ונראה 

שהמעבר לגטו והחששות לעתיד שנלוו אליו גרמו למותו בטרם עת.

היינו קרובים מאוד לדודי זה ולמשפחתו, שכנינו בקימניאט. צער כרסם 

בלבנו. אבי קרע את דש בגדו וישב שבעה על הרצפה, ליד חפצינו, על גג 

בית החרושת. כמעט ולא היה מי שיבוא לנחם. אנשים היו טרודים מדי, 

דאוגים מדי. 

אמי הייתה עצובה וחיוורת. מדי פעם היו דמעות עולות בעיניה כשהזכירה 

מכתב  לנו  כתבה  צביה-לאה  בבלגיה.  שנשארה  צביה-לאה,  אחותי  את 
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מעורפל משהו ובו סיפרה שהיהודים בבלגיה נלקחים למחנה כלשהו. גם 

היא נלקחה עמם. "אני כה מתגעגעת אליכם..." כתבה לנו צביה-לאה "אם 

נתראה?"  אוכל לחזור? מתי  נראה אחרת. האם  היה  הייתי עמכם- הכול 

כזה היה מכתבה העצוב של צביה-לאה. המכתב האחרון שקיבלנו ממנה. 

אימא לא הפסיקה לקונן על בתה שנותרה הרחק, לבדה, בבלגיה. "לו רק 

הייתה עמנו..." הייתה אימא חוזרת ואומרת באנחה "אילו רק יכלה להיות 

יחד אתנו..."

רכבת ראשונה יצאה לדרכה. היהודים עלו עליה דחוסים והרכבת נעלמה 

ידענו  כבר  עתה  ריקה.  ודומייה  אפרפר  שובל  אחריה  מותירה  באופק, 

שבקרוב נעלה כולנו על הרכבות ונילקח מכאן. אך לאן? לאן?

מרווח  מעט  כעת  היה  הגטו  בלבנו.  כואב  חלל  הותירו  שנסעו  האנשים 

יותר, אך שקט ודאוג. ידענו שבקרוב נלקח גם אנו אל עבר הבלתי ידוע.

על  עלו  אנשים  ועוד  עוד  לנו.  חיכה  מלוכלך  פרות  קרון  הגיעה.  שעתנו 

הקרון הקטן. עוד ועוד מחנק. כשאי-אפשר כבר היה לזוז בקרון – סגרו 

החיילים את הדלת מאחורינו. נותרנו באפילה. רק חלונות קטנים וצרים, 

גבוהים מאתנו, מכניסים מעט אור מעומעם לקרון החשוך.

לזה. שלושה  זה  דחוסים  בתוכה  ישבנו  ואנו  הרכבת  טסה  ימים  שלושה 

תינוקות  בכי  ואזל.  הלך  האוויר  ושירותים.  אוכל  אוויר,  מים,  בלא  ימים 

מרגע  וכבדה  הלכה  הנשימה  ומפוחדים.  רעבים  עבר,  מכל  עלה  קטנים 

לרגע, שואבת אליה קמצוץ אוויר חנוק. נדמה היה שהדרך אינה נגמרת. 

צריבת הצמא הלכה וגברה. רגליי כאבו מהישיבה בצפיפות. מילותיי הלכו 

וכלו, עד שנעלמו לגמרי. רק מחשבותיי המשיכו לדהור יחד עם הרכבת 

המתקדמת: האם יש סוף לדרך המתמשכת הזו? האם יש למה לחכות? 

לצפות? 
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אושוויץ

"ראוס! ראוס! לרדת! לרדת!" רעמו הצעקות בעוד אנו יוצאים מהרכבת.

אנשים רזים וגלוחי ראש בבגדים מפוספסים עמדו סביבנו. "להשאיר הכול 

ברכבת. לא לקחת דבר." אמרו לנו באידיש. גם נשים עמדו שם בשמלות 

אפורות מוזרות. נדמה היה שהגענו לעולם אחר. זר. קודר. 

"אפשר לקחת מעט סוכר בשביל התינוק?" שאלה אישה שנשאה תינוק 

על ידיה את אחד מהאנשים בבגדים המפוספסים.

"לא צריך." השפיל האיש עיניו "הילדים כבר יקבלו הכול." אמר והשתתק.

הגברים נעלמו במהירות לצד אחד, ואילו אנו, הנשים הופנינו לצד אחר. 

באותו  או שמאלה.  ימינה  הנשים  את  אס. שהפנה  אס.  איש  עמד  מולנו 

הזמן לא ידעתי מיהו האיש הזה. לא ידעתי שזהו מנגלה, החורץ גורלות 

בהינף יד.

אחת משכנותיי, אישה שאהבתי מאוד, התקרבה לאיש האס. אס. תינוקה 

בזרועותיה והיא חובקת אותו בעדנה.

"תני את התינוק לסבתא." פקד איש האס. אס.

האישה הביטה בו מפוחדת, הרפתה את ידיה ועשתה כדבריו. היא פנתה 

אל הסבתא והעבירה אליה את התינוק בלי אומר ודברים.

ואחי  אמי  גם  התינוקות.  ועמן  יותר  המבוגרות  הנשים  עמדו  אחד  בצד 

הקטן היו בהם. אחותי ואני הופנינו לצד השני.

"לאן לוקחים את הילדים והמבוגרים?" שאלה מישהי מאתנו בשקט.

כך טוב  והמבוגרים לוקחים באוטו." ענה אחד מהחיילים."  "את הילדים 

יותר. שלא יתאמצו."

לפניי  שהגיעה  דודתי,  בת  את  פגשתי  בדרך  המקלחות.  לכיוון  הלכנו 

לאושוויץ. החלפתי עמה כמה מילים בודדות, חרדות:

"מתי הגעת לכאן?" שאלתי אותה.

"אתמול." ענתה לי "בכ"ה באייר."

המילים של בת דודתי נחרטו בראשי. באותו רגע נדמה היה שאלו הן סתם 

מילים. אך המילים הללו היו מילים גורליות עבורי. היו אלו המילים שקבעו 

את היורצאייט של הוריי. הייתה זו הפעם האחרונה שבה ראיתי את אבי, 

את אמי ואת אחי. בלי מילת פרידה, בלי כל הכנה, הלכו ממני לעולמי עד. 

רק תאריך הותירו אחריהם. כ"ו באייר. יום פטירתם. יום הגיענו לאושוויץ.

זו  כשהגענו למקלחות נאלצנו להוריד את בגדינו לעיני כול ולעמוד כך 

לעיני זו. בטרם הבנו מה קורה מצאנו עצמנו גלוחות. את כל השיער הורידו 

לכוכב  שנקלעתי  לי  היה  נדמה  סביבי  כשהבטתי  בגוף.  מקום  בכל  לנו. 

לי  נדמו  כולן  ייחוד.  או  זהות  לאנשים  אין  שבו  ומדכא  אפל  כוכב  אחר. 

אותו הדבר. קשה היה לי להבחין באחותי ובנשים האחרות שהכרתי בתוך 

הקבוצה הגדולה של הנשים חסרות השער וכבויות העיניים שסביבי. כולן 

השפילו מבטן, מסרבות לשאת עיניהן זו אל זו. אמהות ונערות עמדו זו 

ליד זו, בלא בגדים. עמדתי בתור לחלוקת הבגדים. מתוך הערמה קיבלתי 

כותונת אפורה ורחבה ועמה יצאתי לכיוון הבלוק.
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בבלוק שאליו הובילו אותנו עמדו שלושה דרגשי עץ זה מעל זה. שורות 

ארוכות ארוכות של דרגשים חשופים זה מעל זה. אחותי ואני עלינו על 

בדרגש,  יחד  נשים  עשרה  שתים  היינו  עליו.  ונשכבנו  העליון  הדרגש 

צמודות זו לזו. שכבנו צפופות כל כך עד שכשאחת מאתנו רצתה להניע 

רגל או להסתובב היו כולן חייבות לזוז עמה. 

אחותי ואני לא ידענו מה עלינו לעשות כעת, ולכן רק דיברנו בינינו בלחש. 

מילים רבות מדי לא היו לנו. הפחד חנק את הלב והגרון. עינינו לא הפסיקו 

להסתכל סביב, מסרבות להאמין במה שראינו. מאות נשים גלוחות ראש, 

לא  הן  אך  לפנינו,  שהגיעו  נשים  היו  כבר  בבלוק  מלוכלכות.  צפופות, 

התייחסו אלינו כלל. נדמה היה שכל אחת שקועה בעולמה. 

שזוהי  ראיתי  אליה  כשפניתי  ובכתה.  בכתה  ובכתה.  עמדה  אחת  אישה 

איש  בפקודת  לסבתא  תינוקה  את  שמסרה  אישה  אותה  מהבית.  שכנתי 

האס.אס.

"מה עשיתי?" מיררה בבכי ושפתיה פולטות מילים שבורות "איך נתתי את 

תינוקי? איך? איך?"

האישה הייתה מכווצת מצער ולא יכלה להפסיק לבכות. דמעותיה זלגו 

כמה  ילדים.  אהבתי  הרצפה השחורה.  תוך  אל  מעצור,  בלא  מטה,  מטה 

שכנה  אותה  של  ובתינוקה  בילדיה  טיפלתי  כיצד  זכרתי  ילדים.  אהבתי 

בביתנו שבארשאווא. זכרתי בבהירות את קולם, צחוקם, מגע ידיהם. היכן 

הם עתה? להיכן לקחו אותם?

האישה המשיכה לבכות, ממאנת להתנחם על כך שמסרה את פרי ביטנה 

לסבתא. ידיה היו קשות ומאוגרפות, כמו לא יכלו עוד לשאת את כאבה. 

חפצתי לגעת בה, לנחם אותה, לומר שלא יכלה לעשות אחרת, אך במילים 

לא תוכל  ושום מילה  תינוקה  היא איבדה את  נחמה.  כל  הייתה  לא  שלי 

להשיב אותו אליה.

מאוחר יותר הביאו לנו אוכל. קערה עם מרק.

"תתחלקו בה." אמרה האחראית והלכה.

דרגש.  באותו  יחד  שישנו  הנשים  כל   – בקערה  להתחלק  צריכות  היינו 

שתים עשרה נשים.

חיכינו. ודאי יגיעו עוד מעט גם הכפות, חשבנו. אך משום מה התמהמהו 

הכפות מלהגיע ואנו נמנענו מלאכול את המרק.

"סליחה" פניתי לבסוף לאחת מהנשים הוותיקות יותר ששכבו לא הרחק 

מאתנו. "מה עם הכפות? מתי יביאו אותן?" 

האישה פרצה בצחוק מוזר וחזרה על שאלתי בפני הנשים ששכבו לידה. 

כולן צחקו. צחוק קר, מלגלג.

"כפות? אין כפות." ענו לי לבסוף "כל אחת שותה קצת. בלי כף."

השפלתי את מבטי. צחוקן צרב לי. אך מעבר לצחוק היה גם משהו נוסף: 

בעומק לבי הבנתי ברגע זה שכל החוקים שהיו אי פעם בחיי – אינם עוד. 

היה זה אושוויץ. עולם אחר. 
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בגיא צלמוות

החיים באושוויץ התחילו מוקדם מאוד, עוד בטרם אור ראשון של בוקר.

בחמש כבר עמדנו זו לצד זו. הקור היה נורא. היה זה חודש אייר, כמעט 

הגוף.  תוך  אל  וחדרה  הדקים  בגדינו  את  פילחה  הקרה  הרוח  אך  אביב, 

בלית ברירה עמדו הנשים צמודות זו לזו, נדחפות ונדחקות זו לחיקה של 

זו, בניסיון להפיק מעט חום רגעי שיכהה את הקור.

יום-יומיים לאחר שהגעתי לאושוויץ התחלתי להרגיש את הרעב. תחילה 

כתשוקה  מכן  ולאחר  בתוכי,  הרף  בלי  המזמזם  מתמשך,  דק,  ככרסום 

צורבת, בור בלי סוף, שנפער בי. עתה לא חיכיתי עוד לכף ולא נגעלתי 

מהריח הדוחה של המרק. עד הלגימה האחרונה ליקקתי כל טיפה וגם אז 

– נדמה שלא אכלתי דבר. 

והצטמק.  שהלך  בגוף  ותא  תא  כל  אל  חודר  פולשני,  עמוק,  היה  הרעב 

מהר מאוד כבש הרעב את כל אשר היה בי. מחשבותיי נדדו לאוכל. באוכל 

לא  מעולם  לאוכל  הציפייה  צובט.  כאב  גם  אך  נחמה,  הייתה  שדמיינתי 

התגשמה. נשארתי רעבה תמיד. 

תוך ימים מעטים נעלמה מאתנו שארית הבושה שעוד נותרה בנו מהבית. 

מאחוריו.  להסתתר  מקום  או  מחסה  באין  זו,  מול  זו  כרענו  בשירותים 

היה בכך משהו שהבאיש לי את הנפש, צרם, אך לאט לאט, בלית ברירה, 

התרגלתי גם לזה. 

הפשלתי  פתרון.  לי  מצאתי  הנורא,  הקור  של  בעיצומו  הבוקר,  במסדר 

את כותונתי האפורה והדקה, הרמתי את חלקה התחתון ועטפתי בו את 

הראש. הרגליים וחלקי גופי התחתונים נותרו חשופים עתה, אבל הראש 

העירום, הקירח, מצא הפוגה לרגע מהקור הנורא.

אף אחת לא הסתכלה עליי. אף אחת לא העניקה לי מבט. כאן, באושוויץ, 

לא היו כל חוקים וכללים חברתיים. אין בושה, אין יאה ולא יאה, אלא רק 

הצורך לשרוד. 

ורק את המוות עדיין לא הטמעתי בתוכי. מישהי אמרה ששמעה צעקות 

ויללות ביער. אחרת אמרה שההורים שלנו מתים ואינם עוד. "הנה, כאן." 

אמרה והצביעה אל עבר העשן השחור המיתמר כל העת מעל למחנה "שם 

נמצאים ההורים שלכם."

אבל אני דמיינתי איך אני חוזרת הביתה. איך הוריי ניצבים שם, מחכים לי, 

פורשים זרועותיהם למולי...

הפלגנו  הלחשושיים  בדבורינו  היחידה.  למשפחתי  כעת  הייתה  אחותי 

חזרה אל הבית. אל מה שהיה. אל מה שיהיה. כיצד תכין לנו אימא את 

לחם התירס שלה, את הממליגה החמה...

לרגעים קלים היינו נפרדות מהמציאות שאליה נקלענו וחוזרות אל מקום 

אחר: רך וחם. ביתם של אימא ואבא, המוכר והאהוב.

אחותי הייתה לי נחמה גדולה. היו בה עבר והווה ועתיד גם יחד. היא הייתה 

שנתאחד  והתקווה  להישען  יכולתי  שעליו  הקנה  באתי,  שממנו  המקום 

שוב כולנו יחד בזמן טוב יותר.
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שמעתי את המילים. שמעתי על הזעקות שביער, ראיתי את העשן העולה 

ולמרות זאת עמדו לנגד עיניי כל העת אבא ואימא – מצפים לי, מחכים 

לבואי, חיים. את הדיבורים על מוות שמעתי, אך הרחקתי מעליי, כאילו לא 

היו קיימים כלל. בדמיוני דבקתי במציאות אחרת.

רגע  בכל  הזמן.  כל  רעבות  היינו  שלנו.  הרעב  את  השביע  לא  דבר  שום 

ורגע. רק בדמיוננו קיבלנו אוכל טעים, ואילו המציאות הייתה עלובה כל 

כך, נלעגת.

מנת הלחם היה מדודה וספורה וכשהגיע לידינו לא הורידה אף אחת מאתנו 

את עיניה ממנו. חתיכת הלחם שקיבלנו הייתה משותפת לכולנו – חמש 

בנות. אחותי מונתה להיות אחראית על החלוקה. תחת עינינו הבולשות 

פרסה פרוסה אחר פרוסה. בשקט ובזהירות. בתנועות מדודות ומדויקות. 

פרור אחד של לחם שלא חולק כראוי, היה בו כדי להבעיר מחלוקת בינינו. 

אך אחותי תמיד הייתה ישרה ומהימנה כל כך עד שבחבורה הקטנה שלנו 

כמעט ולא התגלעו מחלוקות. 

במרק  לנו.  שניתן  הדם  נקניק  ועל  המרק  על  ויתרתי  הראשונים  בימים 

צפו שיירי שומן חזיר ואני לא יכולתי לשאת את המחשבה שאכניס לגופי 

מאכל לא כשר.

אט אט התמוססה המחשבה הזו ופנתה ממני והלאה. הרעב היה חזק. חזק 

מכל דבר אחר. תוך ימים מעטים הייתי כמו כולן. אכלתי הכול. מלקקת 

את המרק עד תום. שורדת. גם בפחים הייתי מנסה את מזלי. הייתי דוחפת 

מזלי  כשהתמזל  כלשהו.  מאכל  שם  ומחפשת  העמוסים  לפחים  ידיי  את 

הייתי מוצאת שם קליפה או שתיים של תפוחי אדמה, אותן הייתי שוטפת 

ואוכלת עד תום. טעמן היה חמצמץ משהו ועד היום אני יכולה לחוש בו 

כשאני נזכרת בכך. 

תוך  אל  מתנקז  היה  בשירותים  שעשו  מה  כל  לשירותים.  ללכת  פחדתי 

חבית גדולה, וכשהיו צריכים לרוקן את החבית היו תופסים מישהי שהגיעה 

לשירותים ומצווים עליה: "את! תרוקני את החבית!". זה היה אחד מאותם 

המשיך  הזה  העניין  מפני  והפחד  אליהם  להתרגל  הצלחתי  שלא  דברים 

להטריד אותי בכל פעם שנאלצתי ללכת לשם.

אחותה,  לראותה.  מאוד  שמחתי  מהבית.  שלי  בחברה  פגשתי  אחד  יום 

קינאתי  ביחד.  היו  ועתה  לאושוויץ  היא  אף  הגיעה  בבלגיה,  שהייתה 

בחברתי. הלא גם לי יש אחות בבלגיה. אולי גם היא הגיעה לכאן?

"האם ראית את אחותי, צביה-לאה?" שאלתי את אחותה של חברתי.

"היו כאן הרבה בנות מבלגיה..." ענתה בתשובה חמקנית והלכה לה.

רציתי שיהיו לידי עוד כמה מבני משפחתי. לפחות אחיותיי ואמי. אך לאט 

לאט, בחלוף הימים באושוויץ, חדרה בי ההכרה שאולי עדיף כך, שאינן 

אתי. באופן כלשהו – עדיפה הייתה הבדידות על פני נשיאת מכאובם של 

כל היקרים לי. עדיף היה לי לדמיין שאמי נמצאת במקום אחר. רק לא כאן. 

כשאמה של אחת מן הנערות בנות גילי נפטרה במחנה – נדמה היה לי כי 

הדבר כבד מנשוא. כיצד אפשר לשרוד? כיצד אפשר להישאר לבד אחרי 

הביחד? והאם לא עדיף מלכתחילה, להיות לבד? 
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אמנם לא הייתי לבד. אחותי הייתה אתי. אך בלא אמי ואבי נדמה היה לי 

שאני לבד מאוד. מעולם לא הפסקתי לחוש בחסרונם.

והולקתה  בפעם אחרת נתפסה קרובת משפחה שלי, אישה מארשאווא, 

עשרים וחמש מלקות בפני כל שאר הנשים שנאלצו להביט בכך. הכרתי 

הנשים  קהל  בתוך  עמדה  היא  גם  במחנה.  עמנו  הייתה  היא  בתה,  את 

שהביט באמה שעה שקיבלה את העונש. שוב עלתה בי אותה המחשבה: 

כמה טוב שאימא אינה כאן. כמה טוב שאני איני צריכה לראות את אמי 

מקבלת מלקות וסובלת...

המחנה בגייסלינג 

מחנה  זה  היה  אחר.  למחנה  והועברנו  לרכבת  נלקחנו  הימים  מן  באחד 

בעיירה גיסלינג, לא הרחק מן העיר שטוטגרד.

אחדות מהאחראיות כאן היו מרושעות ביותר. אחת מהן, גויה, הרגה את 

בעלה ולכן נשלחה להיות אחראית על היהודים. היא לא היססה להרביץ 

ולהתאכזר. שונה ממנה הייתה הקאפו היהודייה שהייתה לנו. הקאפו הזו 

והשתדלה  מאוד  דתי  מבית  באה  היא  בעיירה.  השוחט  של  בתו  הייתה 

לסייע לנו ככל יכולתה. פעם אחת ניסתה לעזור למישהי שרצתה לעבור 

לקבוצה אחרת במסדר על מנת לעמוד ליד אחותה. החיילים שראו שהיא 

מנסה לעזור לאסירה נתנו לה מכות מול עינינו, על אף שהייתה "קאפו" 

ובעלת מעמד בכיר יחסית אלינו, האסירות.

אחרי מסדר הבוקר לקחו אותנו לעבודה. חילקו אותנו לקבוצות והצעידו 

התבלו  נעליי  עת.  באותה  נעליים  היו  לא  כבר  לי  אחר.  למקום  אותנו 

ובמקומם קיבלתי נעלי עץ קשות ומסורבלות. בצעידה בבוץ או בשלג היו 

נעלי העץ ננעצות לעתים באדמה ורגלי הייתה נותרת יחפה.

אחותי עבדה תקופת מה בעבודה המועדפת על האסירות – במטבח. היא 

קילפה תפוחי אדמה. מדי פעם הצליחה לאכול איזו קליפה בהיחבא או 

אחדות  מבושל.  לא  אדמה  תפוח  של  קטנה  חתיכה  לפיה  לדחוף  אפילו 

מתחת  אדמה  תפוחי  קליפות  פעם  מדי  הבריחו  עמה  שעבדו  מהנשים 

מרעב  שסבלו  לאחיותיהן  או  לחברותיהן  אותן  לתת  מנת  על  לבגדיהן 

תמידי. 
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"לא..." התחננתי לאחותי "אל תבריחי למעני תפוחי אדמה. אני אסתדר 

כבר..."

המחשבה שאחותי עלולה להיתפס כאשר היא מבריחה מזון – הפחידה 

לעצמי  לתאר  יכולתי  לא  רעבה.  להישאר  שהעדפתי  עד  כך  כל  אותי 

שאחותי תיענש בגללי. חששתי לדמיין מה יקרה לה.

מאבקים  אך  בצילו.,  נמחק  אחר  דבר  כל  וכמעט  וצורם  כבד  היה  הרעב 

קטנים על החיים המשיכו להתקיים, על אף הכול, בין כותלי הבלוק:

אחת מהנשים הלכה ותפחה. מבלי משים שמה מדי פעם את ידה על בטנה 

והאזינה חרש. עדיין היו שם חיים. על אף הכול – עדיין הוא שם, העובר, 

שורד, מתנועע לאטו.

עקבתי בשקט אחר הריונה ההולך ומתפתח של אישה זו. היא שכבה לא 

הרחק ממני ויכולתי לשמוע את שיחותיה עם חברתה הבוגרת ממנה מעט:

ד' עוד לפני שתלדי את התינוק  "אל תדאגי" אמרה לה חברתה "בעזרת 

– נצא לחופשי. ניסע הביתה – ואז תוכלי לגדל את ילדך הבכור בשמחה 

ובנחת..." חייכה אליה החברה אף כי עיניה נותרו עצובות.

האישה ההרה דאגה. כיצד תגדל את תינוקה בתוך המחנה? כיצד תאכיל 

אותו? כיצד תסתיר אותו?

היה זה לה הריונה הראשון ועל אף הפחד והחשש הנורא – נפעמה מהחיים 

כשולחת  בטנה,  את  משים  בלי  ממששת  הייתה  ידה  בתוכה.  הנרקמים 

לעובר הקטן מעט חום ועידוד.

ילד קטן – כשהיינו עוד  ילדים קטנים. בכל פעם שראיתי  תמיד אהבתי 

בבית – הייתי מרימה אותו על ידיי ומטפלת בו. "למה אין לנו תינוק?!" 

הייתי חוזרת ושואלת את אמי בכל פעם. "אני רוצה תינוק." אבל כשנולד 

אחי שמאי, שנתיים אחריי, נעמדתי ליד העריסה שבה שכב וצרחתי בקולי 

קולות: "למה לקחו לי את העריסה שלי? למה לקחו לי אותה?" לא ידעתי 

שאם אקבל תינוק, כפי שציפיתי כל הימים, יתנו לו גם את העריסה שלי... 

נולד, המשכתי להפציר באמי ללדת עוד  גם אחרי ששמאי  זאת,  למרות 

תינוק. לאהבתי לתינוקות לא היה גבול.

האם  ומהתרגשות:  מחרדה  לבי  נצבט  ההרה,  האישה  את  בראותי  עתה, 

יהיה לנו כאן תינוק? במחנה? ומה יעלה בגורלו? האם יישאר כאן, אתנו, 

בין הנשים? כיצד?

האישה ניסתה להסתיר את הריונה אך ככל שעבר הזמן הלך ונעשה הדבר 

ההרות  הנשים  "על  הגיעה הפקודה:  אחד  יום  ויותר.  יותר  בלתי אפשרי 

להודיע לאחראים." האישה התלבטה זמן מה. האם להגיד זאת מרצונה? 

ומה יעשו לה? אך, על אף הרעב האיום שבו היינו שרויים, הלכה בטנה 

רבים,  היסוסים  לאחר  לבסוף,  מקרה.  בכל  שתיתפס  פחדה  והיא  וגדלה 

שבה  ולא  נלקחה  נלקחה.  היא  בהיריון.  שהיא  והודיעה  לממונים  פנתה 

עוד. לא היא ולא התינוק. 

שום דבר טוב לא צמח אצלנו, בבלוק, אלא רק המוות בכבודו ובעצמו. 

מוות של תינוקות שעדיין לא נולדו. מוות של נשים טרם שילדו. מוות.
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מאישה אחרת שילדה במחנה נלקח התינוק מיד לאחר שנולד. יותר לא 

ראתה אותו.

זו,  ליד  זו  צעדנו  לנשק.  החרושת  בבית  לעבודה  שובצנו  ואני  אחותי 

כשלצדנו עשרות הנשים, רעבות ועייפות. על כולן פיקדה המפקדת הגויה: 

"לשיר! לשיר!" ציוותה עלינו "שירו אחריי!" 

ואנו שרנו אחריה, לאות ועצובות. רעבות עד אימה וחסרות  קולה עלה 

שהותרנו  מה  כל  על  מחשבות  בנו  העלו  שבחרה  הנוגות  המילים  כוח. 

מאחורינו. היכן הוא הבית? היכן היא אימא?

אותנו  שלימדה  השיר  את  בגרמנית  ושרתי  שלי  העץ  בקבקבי  צעדתי 

האחראית: 

"מיין היימט

בריאן דירוזה

בליט צס גליק..."

לא ידעתי גרמנית, אך היא כה דומה לאידיש ולכן הבנתי את המילים: 

בעיר שלי

כשפורחים הוורדים

אני כה מתגעגעת לאימא שלי...

ואילו  בבית.  קרובה,  כה  אמה  אך  לאמה?  התגעגעה  האחראית  גם  האם 

אמי, היכן היא עתה? מה מעשיה? ואחי ואבי... וביתנו... והאם באמת – 

עדיין פורחים הפרחים בעולם? והעיר- קיימת...? והחנויות והרוכלות מן 

הכפר – האם כל אלו עדיין קיימים? חיים...?

שוקעת  שלה.  בעולמה  מכונסת  אחת  כל  ולשיר.  לצעוד  המשכנו  כך 

בגעגועים ובמחשבות על העבר.

עבדנו בבית החרושת לנשק. כל אחת מאתנו קיבלה תפקיד אחר, ואילו 

אני קבלתי תפקיד מיוחד: הייתי האחראית על ניקיונו של משרד המנהלים. 

מדי בוקר הייתי מגיעה ומנקה לפני שהגיעו המנהלים. היה זה תפקיד קל 

יחסית.

מכל  שיראתי  כפי  מהם  יראתי  צבא.  אנשי  ולא  אזרחים  היו  המנהלים 

הגרמנים שהכרתי והשתדלתי לעשות הכול כך שיהיו מרוצים. אחד מהם 

קרב אליי יום אחד ושאל אותי חרש: 

"בת כמה את, ילדה?"

לרגע נבהלתי. מה הוא רוצה ממני? האם עשיתי משהו לא טוב? אך מהר 

הכרחתי עצמי לענות:

"בת ארבע עשרה, אדוני." עניתי והשפלתי במהירות את עיניי.

האיש עמד רגע נוסף על מקומו ואחר הזדקף. נדמה היה לי שכואב לו על 

גילי הצעיר. ודאי שם לב עד כמה אני חלשה ורזה.

מאותו היום היה האיש נוהג בי בחביבות מיוחדת ומדי בפעם היה מחביא 

בפינת החדר או במקום אחר חתיכת לחם או פיסת תפוח קטנה. בשקט 

האוכל  את  לקחת  שאגש  לי  לוחש  היה  לב,  ישים  שאיש  מבלי  בשקט, 

שהחביא למעני.
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בתשורות  פעם  מדי  זכיתי  לרגע,  הרפה  שלא  הנורא  הרעב  אף  על  כך, 

חיוני  היה  זה  אף שמזון  על  המזון.  רק  זה  היה  לא  חסד.  של  אלו  קלות 

להישרדותי. התחושה שמישהו שם לב אליי, שלמישהו עדיין אכפת ממני, 

היה בה משום נחמה עבורי.

העבודה בבית החרושת התנהלה במשמרות. כל משמרת בת שתים עשרה 

שעות. משמרת אחת הייתה בבוקר ומשמרת אחת בלילה. לפתע החליטו 

להחליף לי את המשמרת: מעתה היה עליי לעבוד בלילה. אחותי נשארה 

לעבוד במשמרת הבוקר ואני הייתי עצובה ומיואשת מכך שעליי להיות 

להחליף  זמן  כל  לנו  היה  לא  החדש  העבודה  סידור  בעקבות  בלעדיה. 

היו  קרבה  של  אלו  רגעים  ביחד.  דקות  כמה  לשבת  מילים,  כמה  בינינו 

הדבר המשמעותי ביותר בחיי ולא יכולתי לוותר עליהם. הרגשתי בודדה 

גם  כוחי.  את  התישו  בלילה  עבדתי  שבהן  הארוכות  השעות  ומסכנה. 

הבדידות והמרחק מאחותי העיקו עליי. הלכתי ונחלשתי.

נרדמתי  פשוט  עייפות  מרוב  לשירותים.  הלכתי  המשמרות  מן  באחת 

שם, בישיבה. לפתע שמעתי צעקות: "קומי! מה את עושה?! לכי לעבוד. 

מיד!!!" מבוהלת פקחתי את עיניי וראיתי את האחראית עומדת וצורחת 

עליי. קמתי ממקומי ומיהרתי לחזור לעבודה. 

כנראה שהבדידות והעייפות גרמו לי לעשות מעשה נואש שאינו מתאים 

לי: ניגשתי למנהל במקום שבו עבדתי ושאלתי אותו:

"למה החליפו לי את השעות? איני רוצה לעבוד בלילה."

תעוזה כזו לא הייתה לי בדרך כלל, אלא שמצבי היה קשה כל כך עד שלא 

יכולתי להשלים עם המציאות. למזלי, לא כעס עליי המנהל ותוך זמן קצר 

הועברתי לעבודה אחרת בשעות הבוקר.

לאש  כלשהו  חלק  להכניס  עליי  היה  הלוהטת.  האש  ליד  עבדתי  עתה 

ולאחר כמה שעות להוציאו. מסביבי עבדו הנשים במכונות השונות של 

יום אחד שמעתי זעקה נוראית. אחת מהנשים חתכה את  בית החרושת. 

אגודלה במכונה. דם פרץ מכל מקום ושלולית אדומה נקווה תחתיה.

אבל העבודה נמשכה. המכונות המשיכו לעבוד והנשים המשיכו במלאכתן 

בלא רגע של הפסקה. אובדן אצבע וכאב היו עניין של מה בכך.

חיפשתי אוכל בכל מקום. באדמה, בפחים. כל דבר שניתן להכניס לפה. 

ישנות.  אדמה  תפוחי  קליפות  כמה  בו  ומצאתי  בפח  חיטטתי  אחד  יום 

אחזתי בהן בידיי והתכוננתי לקחת אותן עמי. באותו רגע הלמה בי מכה 

את  נשאתי  מולי.  עומד  אס.אס  איש  ראיתי  עיניי  את  כשהרמתי  בראש. 

רגליי ונמלטתי כשקליפות תפוחי האדמה נשארות מאחור.

מדי פעם נשלחנו להתקלח. לאחר המקלחת היו לוקחים את בגדינו שהיו 

מלאי כינים ומטונפים ומחליפים אותם בבגד חדש – ישן אחר, מבגדיהם 

של יהודים אחרים שהגיעו לכאן. יום אחד לאחר המקלחת קיבלה אחותי 

בגד. היא חשה במשהו קשיח בתוך הבגד. לרגע עמדה ומיששה אותו – 

תוהה מה יכול להיות טמון בתוך הבגד. אין זה כי אם משהו שהחביאה שם 

מישהי כשנלקחה אל מותה, חשבה אחותי.
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ושלפה  בבגד  התפרים  את  אחותי  פתחה  יראה,  אחד  שאף  מבלי  בסתר, 

על  לבי: חשבתי  נחמץ  את השרשרת  לי  זהב. כשהראתה  משם שרשרת 

היא?  היכן  בגורלה?  עלה  מה  השרשרת.  את  להסתיר  שניסתה  האישה 

אך עוד יותר מכך חששתי לגורלה של אחותי אם תמצא עליה השרשרת 

בדרכנו חזרה מן העבודה.

כאן,  זהב  שרשרת  צריכה  את  "מה  לאחותי  התחננתי  אותה."  "תזרקי 

היה  ברכוש  החזקה  על  עונש  אותך...?"  יתפסו  אם  יקרה  ומה  במחנה? 

עלול להיות מחריד ואני לא יכולתי אפילו לחשוב על כך.

ערך  יקר  רכוש  הייתה  זהב  שרשרת  לי.  לשמוע  הסכימה  לא  אחותי  אך 

ששוויו רב. היא שמרה את השרשרת ולמרבה המזל הצליחה להגניבה אל 

תוך המחנה כששבנו מן העבודה, מבלי שיתפסוה.

הזמן חלף. ימים רבים חלפו מאז שהגעתי לאושוויץ. כמה זמן עוד אוכל 

יותר  ונגוזו.  הלכו  בבית  לי  המצפים  ואמי  אבי  בדבר  החלומות  לשרוד? 

ויותר חדרה למוחי ההבנה שהבית הוא חלום שלא ישוב עוד. המשרפות, 

המתים – כולם עמדו מול עיניי והבהירו לי ששום דבר לא יהיה עוד כפי 

שהיה.

מדי פעם החלו להישמע אזעקות כשהיינו בבית החרושת. האזעקות היו 

צורמות וחדות, מרעידות את הדממה. הגרמנים היו מבוהלים וחיפשו אחר 

היינו מתפללות:  האזעקות  רעש  מתוך  אנו שמחנו.  ואילו  מסתור  מקום 

שתיפול כאן פצצה. שיימחה בית החרושת הזה מעל פני האדמה. שתימחה 

הארץ הזו, הארורה. שתסתיים המלחמה...

שחרור

נסענו ברכבת לכיוון "טירול." משום מה החליטו הגרמנים לפנות אותנו 

מן המחנה. נסענו, כרגיל, דחוקות ועייפות, ישובות על הרצפה הקרה. אף 

אחת לא ידעה לאן מועדות פנינו.

הרכבת  בתחנת  עצמנו  ומצאנו  נפתחו  הדלתות  הרכבת.  נעצרה  לפתע 

"שטאלטק". לטשנו עיניים אל הרציף, מצפות לראות על שום מה ולמה 

משום  מגיעים  כמו  אמריקאים,  חיילים  הגיחו  פתאום  הרכבת.  נעצרה 

מקום, ומילאו את הרציף ואת הרכבת. ג'יפים ואנשים במדים אמריקאים 

בתימהון.  בהם  בוהות  אנו  בעוד  אלינו,  מחייכים  עבר,  מכל  אלינו  קרבו 

חלק מן האסירות והאסירים הזדחלו מן הרכבת ויצאו ממנה. חלקם נשארו 

שכובים בקרון.

"האמריקאים  לעצמם.  האנשים  מלמלו  אמריקאים..."  "אמריקאים... 

הגיעו..." 

התחלף  החיילים  של  המנצח  חיוכם  מקומו.  על  רגע  נעצר  שהבין  מי 

מן  חלק  שלנו.  ומהלכלוך  מהרזון  המומים  עלינו,  הביטו  הם  בתדהמה. 

האסירים הצליח להעלות על פניו עוויה הדומה לחיוך, אך רובנו פשוט 

ישבנו על הרצפה. מסתכלים, בוהים.

בשקט,  עלינו  הביטו  הם  תדהמתם.  את  הביעו  החיילים  של  מבטיהם 

כאילו היינו יצורים מעולם אחר. ואכן – היינו יצורים מעולם אחר. מתוך 

להיטות לעזור, שלפו החיילים את מנות הקרב ומסרו לנו אותם. הידיים 

כלא  בכוח,  הקרב  במנות  ואחזו  קדימה  נשלחו  והאסירות  האסירים  של 
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מאמינות. גם אני קיבלתי מנה אחת כזו. באצבעות רועדות פתחתי אותה: 

שוקולד. שוקולד. עדיין זכרתי מהו הדבר הזה, החום, הרך מעט. הכנסתי 

תוכי.  אל  נמסה  שם,  להיות  לה  ונתתי  פי  תוך  אל  הקטנה  הפיסה  את 

שוקולד. היה זה השוקולד המתוק ביותר שטעמתי בחיי.

החיילים המשיכו ללכת בינינו, כמו רוצים לקחת מאתנו מעט מן הכאב 

בכל  מחפשים  לבכות,  החלו  השחורים  החיילים  מן  חלק  עמנו.  שנשאנו 

מאודם דרך לתת לנו דבר מה, לתמוך בנו. מן הסתם ציפו לראות שמחה 

אצל המשוחררים, אך אנו היינו חלשות מדי, רעבות מדי, קפואות בעמקי 

לבבנו. 

קופסאות בשר נפתחו. חלק מן האנשים תחבו ידיהם אל תוך הקופסאות 

ובלעו את הבשר בשקיקה. אני עמדתי והסתכלתי. משום מה, חשתי שאיני 

מסוגלת לאכול מן הבשר הזה. גם אחותי הייתה עמי ולא אכלה.

על  שרועים  בשר  שאכלו  אנשים  אותם  היו  כבר  כך  אחר  אחדות  שעות 

הרצפה, מתים או גוססים. איני יודעת בזכות מה ניצלתי. מהו זה שמנע 

ממני לאכול את הבשר למרות שהייתי רעבה כל כך.

אבל עדיין היינו רעבים. רעבים מאוד. כל אחד ניסה למצוא לעצמו מעט 

מזון. אחת מן הנשים שהיו עמנו הלכה לכפר שליד תחנת הרכבת ונכנסה 

לאחד מהבתים.

"תנו לי אוכל." אמרה לגרמנים שפתחו לה.

"אין." אמרו לה האנשים, מתבוננים באישה הרזה הלבושה סחבות העומדת 

מולם. "נגמר. גם לנו אין אוכל. גם לנו."

המלחמה הותירה גם את התושבים רעבים. מרבית האנשים באזור נטשו 

את בתיהם ונמלטו מפחד האויב האמריקאי שהגיע. התארגנו כמה נשים 

ריקים  היו  הבתים  אך   – לאכול  משהו  וחיפשנו  לבית  מבית  הלכנו  יחד, 

מאנשים ומאוכל. חלק מן הנשים נכנסו לחנות של הכפר ולקחו כל מה 

שהיה עדיין במדפים. אני נכנסתי עם כמה נשים נוספות לבית החרושת 

באותה  נעליים.  לעצמה  לקחה  אחת  כל  מקום.  בקרבת  שהיה  לנעליים 

תקופה אפילו נעלי עץ כבר לא היו לי וזה זמן מה שהייתי הולכת יחפה. 

בחרתי לי זוג נעליים חדשות.

השתכנו בבתי הכפר הנטושים. חלק מן הנשים לקחו לעצמן מן החפצים 

של בעלי הבית ונהגו בהם כבשלהם. לא היה לנו דבר משלנו, לא בגדים, 

לא מברשת. מאומה. החיים באושוויץ שיבשו את הידיעה מה אסור ומה 

פרוץ  ברור.  לא  עתה  היה  העולם  מותר?  ומה  אסור  מה   – ואכן  מותר. 

ופרוע לאחר מלחמה. למרות זאת – אני לא נגעתי ברכוש שהיה בבתים. 

לא יכולתי.

היינו בחסותם  זמן מה  מזון.  לנו  והשתדלו לתת  בנו  האמריקאים טיפלו 

באותו אזור. אחרי תקופת מה העבירו את כולנו לפראג, שם העניקו לנו 

אפשרות להתקלח ולאכול. מפראג הועברנו לבודפשט. בבודפשט עברנו 

בדיקות רפואיות בידי מומחים. משהו בריאותיי לא היה תקין. הרופאים 

החליטו שעליי לעבור טיפול רפואי ושלחו אותי לסנטוריום בבודפשט, 

ואילו את אחותי העבירו למוסד אחר באותה עיר. כך נפרדנו, אחותי ואני, 

זו מזו. 
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לאחר השחרור

ילדי  כל  שהינו,  הזמן  מרבית  ונחתי.  אכלתי  בבודפשט  בסנטוריום 

פעם  מדי  ולשמש.  לאוויר  חשופים  הבניין,  של  במרפסת  הסנטוריום, 

נשקלנו. מי שעלה הרבה במשקל – קיבל פרס. גם בלא הפרס הייתי מוכנה 

שבועות  תוך  ממני.  מש  לא  עדיין  הרעב  זכר  הפוגה.  בלי  כמעט  לאכול 

מעטים עליתי קילוגרמים רבים במשקלי וזכר הילדה המורעבת שהייתי 

כמה חודשים קודם לכן – נעלם לו.

מבני  מישהו  האם  העתיד.  על  מחשבות  יותר  בי  עלו  הזמן  שחלף  ככל 

משפחתי עדיין בחיים? האם יש מי שניצל פרט לי ולאחותי?

לפני המלחמה נסעה אחותי השנייה, אסתר, לבודפשט. עוד לפני שנלקחנו 

לגטו כבר היה המצב הכלכלי בבית ובאזור שבו גרנו קשה מאוד ואסתר 

לבודפשט  כשהגיעה  הגדולה.  העיר  בבודפשט,  עבודה  למצוא  קיוותה 

ר' מנדל היה יהודי עשיר וצדיק  מצאה עבודה אצל יהודי בשם "מנדל". 

או שמא יש לומר – צדיק ועשיר. לאחר שנים רבות של עקרות התברכה 

אשתו בפרי בטן – ילדה קטנה. 

האם עצמה הייתה חולנית והתקשתה לעבוד בבית ואחותי הועסקה כעת 

אליו  ומזמין  באזור  הכנסת  בבתי  מנדל  ר'  סובב  היה  שבת  בכל  בביתם. 

את עוברי האורח והעניים לסור לביתו ולאכול עמו את סעודות השבת. 

בכל סעודה היו מתארחים אצל ר' מנדל כשלושים יהודים לפחות. אחותי 

הייתה זו שהכינה את הסעודות וניקתה את הבית, אך ר' מנדל עצמו היה 

זה שהגיש את המאכלים לאורחים:

"תאכלו... תאכלו" היה משדל ר' מנדל את אורחיו לאכול ומוסיף: "תרגישו 

כמו בבית."

היהודי  על  לנו  וסיפרה  שבארשאווא  לביתנו  מכתבים  לנו  כתבה  אחותי 

את  לבקר  אבי  נסע  שם  שעבדה  בתקופה  עובדת.  היא  שבביתו  הצדיק 

אסתר והתארח אף הוא בשבת בביתו של ר' מנדל. כשחזר אבי סיפר לנו 

ששלום לאסתר וכי נראה שהיא בטוב, אך יותר מכל הפליג בסיפוריו על 

אותו יהודי צדיק האוסף אליו אורחים ומאכילם כיד המלך.

באשר  יהודי  כל  על  סכנה  ריחפה  כאשר  להונגריה,  הגרמנים  כניסת  עם 

הוא, השיגה לעצמה אחותי אסתר ניירות אריים מזויפים. היא עזבה את 

ביתו של רבי מנדל ושכרה לעצמה דירה משלה. הקשר שלה עמנו נותק. 

אנו לא ידענו מה עלה בגורלה והיא לא ידעה מה עלה בגורלנו.

את  סרקו  הם  דם.  תאבי  היו  בבודפשט  צבא(  )מעין  החץ"  "צלב  אנשי 

הרחובות בניסיונם למצוא יהודים. את היהודים שמצאו היו מביאים אל 

גדות הנהר הגדול שזרם בעיר, ושם – מתוך צהלה וצחוק – היו יורים בהם 

הורגים  היו  וחם. לעתים  אדום  בנוזל  רגע  בן  וזה התמלא  הנהר  תוך  אל 

אותם, סתם כך, ברחוב, במכות ובאגרופים. 

אסתר הייתה חייבת להעמיד פנים אדישות כשחלפו לידה באחד הימים 

יהודים שזה עתה נתפסו בידי "צלב החץ". בתוכה היה לבה הולם מפחד. 

כנופיית  אך  בה,  והסתגרה  הקטנה  דירתה  לעבר  צעדיה  החישה  היא 

שם  ונהגו  לדירתה  נכנסו  הם  לביתה:  גם  מהרה  עד  הגיעה  החיילים 

כבשלהם. לקחו מזון, התקלחו ותלו את מדיהם הצבאיים בביתה. בהיותם 
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חיילי "צלב החץ" הרשו לעצמם לנהוג ככל העולה על רוחם. 

"גם לאחי יש מדים כאלו." ניסתה אחותי להראות בוטחת ועליזה למראה 

האורחים "גם הוא משרת בצבא ההונגרי."

כשיצאו לבסוף אנשי "צלב החץ" מדירתה, נשמה אחותי לרווחה. כפסע 

היה בינה ובין המוות, מוות שארב בכל עת ליהודים.

יום אחד הלכה אחותי ברחובות בודפשט כשלפתע צד משהו את עינה. 

היא התכופפה והרימה את החבילה שהייתה מונחת על הרצפה. כשהביטה 

דולרים.  של  שטרות  עשרות  מונחים  היו  בידיה  האמינה.  לא   – בידה 

"תני  ובדרישות:  בבקשות  עליה  עטו   – קרה  מה  שראו  ברחוב  האנשים 

גם לנו! גם לנו מגיע!". אחותי חילקה את הדולרים בין האנשים השונים 

ולבסוף השאירה כמה שטרות בארנקה והסתלקה לה.

בכסף שמצאה פתחה אחותי חנות לסבונים ולמוצרי תפירה יחד עם שותף.

היהודית  זהותה  את  מסתירה  המלחמה,  תקופת  את  אחותי  העבירה  כך 

ואת חששותיה לגורלה היא ולגורל משפחתה.

בתום המלחמה הכיר ר' מנדל לאחותי בחור יהודי והיא נישאה לו. ר' מנדל 

הוא  אף  התחתן  ועתה  לאושוויץ  שנלקחו  ובתו  אשתו  את  איבד  עצמו 

מחדש ותכנן להגר לאמריקה.

הימים,  מן  באחד  לאסתר.  קורה  מה  ידענו  לא  לאושוויץ  שנלקחנו  מאז 

אסתר.  אחותנו  את  לחפש  ואני  אחותי  החלטנו  מעט,  התחזקנו  כאשר 

בחשש מה ניגשנו לכתובת שבה גר ר' מנדל. הפחד הרעיד את הלבבות. 

מה נגלה כאן? האם אחותנו נמצאת? האם היא בין החיים? או שמא...

אזרנו עוז ודפקנו על הדלת. ר' מנדל פתח לנו את הדלת.

"האם אסתר אחותנו נמצאת כאן?" שאלנו מבוישות קמעה.

חיוך האיר את פניו.

"שלום עליכם." אמר "אתן אחיותיה של אסתר?"

הוא הזמין אותנו להיכנס וסיפר לנו שאסתר התחתנה ופתחה חנות שלה 

בבודפשט, שם היא נמצאת כעת.

מיהרנו ללכת אל החנות, מזרזות צעדינו. לפני פתח החנות נעצרנו, נשמנו 

נשימה עמוקה, ומיד פתחנו את הדלת. מולנו ניצבה אחותנו אסתר. היא 

הביטה עלינו בתדהמה. אחיותיה צצו משום מקום.

קרבה של אחות היא קרבה של בית. היא ריח של עבר, של אימא, של כל 

מה שאיננו עוד. הכאב והשמחה נמהלו אלו באלו, משמשים בקטעי מילים 

שסועות, בצחוק ובדמעות.

לנו.  הידוע  כל  את  לה  לספר  עלינו  היה  הראשונה  ההתרגשות  משפגה 

לא  מאומה  לנו.  הידוע  כל  את  פירטנו  הסויות,  כמעט  דקיקות,  במילים 

הותיר  לא  קימניאט,  הקטן  מהכפר  אוהב  בית  אותו  ממשפחתנו.  נשאר 

מיושביו דבר. אבא, אימא ושמאי, אחינו הקטן – אינם עוד. עשן גופותיהם 

עלה ונמוג אל תוך שמי פולניה. גם מיהודי בלגיה לא נשאר כמעט דבר. 

רובם הומתו עם שאר יהודי אירופה. אל לנו, אם כן, לצפות ולראות שוב 

יוסף שמואל? שואלת   – ומה עם אחינו הגדול  את אחותנו- צביה-לאה. 

אסתר אחותי בתקווה קלושה. אנו מהנהנות מתוך ספק. ייתכן, אולי. על 
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יוסף-שמואל, אחינו הגדול והצדיק, לא שמענו דבר. אם חי הוא או מת – 

אין לדעת.

אחותי סיפרה לנו שהיא ובעלה החליטו לעזוב את בודפשט ולנסוע לאחיו 

של בעלה, לצ'כיה, שם התגלגלה לידיהם הזדמנות עסקית לפתוח מכבסה.

הזמן רץ מהר והיה עלינו לשוב למוסדות שבהם התגוררנו. אסתר אחותנו 

עמדה, אם כן, לפני נסיעה לצ'כיה, ושוב לא נראה אותה בעתיד הקרוב. 

"אנו ניפגש." אמרה אסתר "ניפגש בקרוב." אמרה וחיבקה אותי אליה.

לאחר  שבצ'כיה.  "קרלסברג"  לעיר  נסעו  ובעלה  אחותי  היה.  כך  ואכן 

אחותי  החליטה  בו,  לגור  ומקום  פרנסה  לעצמם  ומצאו  שם  שהתמקמו 

לשוב לבודפשט ולקחת אותנו אליה, לעיר קרלסברג. 

מסע

אחותי חיה ואני שמחנו כשהגיעה אסתר לקחת אותנו. היא הייתה גדולה 

פתרון  למצוא  עלינו  היה  כעת  עבורנו.  אם  מעין  שהיא  וחשנו  מאתנו 

לבעיית ההגירה לצ'כיה. לא היו לנו כל תעודות מעבר, ולכן חציית הגבול 

גויים  הייתה אפשרית. לבסוף, בעזרת קשרים, מצאנו  לא  בדרך הרגילה 

שהסכימו לעזור לנו להבריח את הגבול תמורת תשלום.

ארזנו את כל הרכוש שהיה לנו. מספר תמונות, בגדים ועוד כמה דברים 

קטנים – ויצאנו לדרך: שלוש נערות והמלווים הגויים. התרחקנו מן העיר 

– לא הרחק מן הגבול לצ'כיה. היה  והגענו לפאתי האזור  הגדולה ברגל 

עלינו לחצות שדות ושטחים פתוחים. הלכנו והלכנו בתוך מרחב אין סופי, 

שקט ושליו. האוויר היה צלול וקריר וירוק עמוק עטף אותנו מכל עבר. 

השני  מעברו  ששכנה  לצ'כיה,  להגיע  מנת  על  קטן.  לנהר  הגענו  לבסוף 

של הנהר, היה עלינו לחצות את הנהר. הנחנו את חפצינו בין הצמחים על 

האדמה הלחה שבגדות הנהר. אנשים נוספים לא נראו באופק ולא חששנו 

שיבוא אי-מי וייקח את חפצינו.

המלווים הגויים הבטיחו לנו שמיד לאחר שנחצה יחזרו הם ויעבירו לנו 

את החפצים. אחותי אסתרהייתה מעוברת באותה עת והתקשתה לחצות 

אותה  הרימו  הגויים  המלווים  וקרים.  מדי  סוערים  היו  מימיו  הנהר.  את 

ונשאו אותה על ידיהם עד לגדת הנהר השנייה. אחותי חיה ואני בוססנו 

בתוך המים. בזהירות חצינו את המים הקרים, נעזרות בידינו כדי להדוף 

את הזרם השוצף. לבסוף, רטובות וקפואות, הגענו לגדת הנהר השנייה. 
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המלווים הגויים סימנו לנו שהם חוזרים על מנת להעביר לנו את חפצינו. 

חפצינו  את  אלו  לקחו  להם,  ומצפות  הנהר  גדת  על  יושבות  אנו  בעוד 

המועטים והסתלקו להם. 

עלינו  לאן  שנדע  בלי  לבד.  שנותרנו  הבנו  וכעס  מבוכה  של  רגע  לאחר 

ללכת ולאיזה כיוון כדאי לפנות.

לא הייתה כל ברירה. היינו רחוקות מכדי לשוב לאחורינו. היה עלינו לנסות 

ולהתקדם בכוחות עצמנו. קיווינו שאנו יודעות מהו הכיוון הנכון והמשכנו 

עיר  זו  הייתה  כלשהו.  יישוב  למקום  שהגענו  עד  מה  זמן  צעדנו  ללכת. 

קטנה על גבול צ'כיה-הונגריה. המשכנו לתחנת הרכבת שבעיר כשלפתע 

צצו מולנו שני שוטרים חמורי סבר. 

"להיכן אתן נוסעות?" פנו אלינו בשאלה.

נראה שמראנו המלוכלך מן המסע הארוך שערכנו משך את תשומת לבם 

של השוטרים אלינו.

"לקרלסברג". ענינו.

"איפה הדרכונים?" שאלו והושיטו את ידם.

מבוישות – שתקנו. רק אחותי אסתר הייתה מצוידת בדרכון והראתה להם 

את דרכונה וגם את מכתבו של בעלה ששהה בקרלסברג וכתב לה שהוא 

מחכה עד מאוד לראות אותה.

"היא." אמרו השוטרים והצביעו על אחותי "יכולה להמשיך. אך אתן – אתן 

באות עמנו."

לא הייתה לנו כל ברירה. אחותי אסתר נפרדה מאתנו לשלום בצער רב 

והמשיכה לקרלסברג לבדה, ואילו אנו הלכנו אחרי השוטרים.

השוטרים התקרבו לבית הכלא, הכניסו אותנו אל אחד מהתאים האפלוליים 

שבתוכו וסגרו את הדלת מאחורינו.

התא בבית הסוהר היה חשוך ומלוכלך. היינו סגורות מאחורי דלת ברזל 

כבדה וישנה. לרגע הבטנו זו בזו שותקות ואז – פרצו הדמעות. 

בכינו ובכינו. התייפחנו וניסינו לחנוק את דמעותינו – אך ללא הועיל. מי 

ישחרר אותנו מכאן? אף אחד אינו יודע שאנו בתוך התא הקטן הזה. כל 

רכושינו נשאר מאחורינו. איך נצא?

לקול בכיותינו נבהלו הסוהרים. אחד מהם נכנס וניסה להרגיע אותנו:

"אל תבכו. אל תבכו, בנות." אמר לנו "בודאי תשוחררו תוך זמן קצר. אל 

תדאגו..." ניחם אותנו.

לאחר זמן מה – פסקו דמעותינו, אך עדיין היינו מבוהלות עד מוות – כיצד 

נצא מכאן? מי ישחרר אותנו?

להפתעתנו הרבה – סמוך לכניסת השבת שמענו רשרוש מפתחות בדלת. 

לנו שאנו רשאיות ללכת לדרכנו.  והשוטר הודיע  הדלת נפתחה לרווחה 

התברר שיהודים מן הקהילה המקומית שמעו שבבית הסוהר כלואות שתי 

בנות יהודיות ודאגו לשחרורנו. 

לעיירה הקטנה שבה שהינו בשבת קראו "אוייהר", והיא הייתה עדיין בתוך 

בצאתנו  בלבביות  אלינו  התייחס  היהודית  הקהילה  איש  הונגריה.  שטח 
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המשפחה  במקום.  שגרה  צעירה  למשפחה  אותנו  ולקח  הסוהר  מבית 

אירחה אותנו בשבת ועמה אכלנו את סעודות השבת שלנו.

הייתה זו לנו אחת מהפעמים הראשונות לאחר המלחמה שבה חווינו שוב 

שבת בתוך בית. הזוג הצעיר שאירח אותנו היה חביב אלינו מאוד, אך אנו 

חשנו מעט שלא בנוח להיות בין אנשים שאיננו מכירות כלל.

מה  המיטה.  מן  קמנו  ונינוחה,  ארוכה  שבת  לאחר  בבוקר,  ראשון  ביום 

נעשה עכשיו? לאן נמשיך?

היה עלינו להחליט לאן מועדות פנינו. לבסוף החלטנו לשוב לבודפשט.

שם  הסמוכה,  הרכבת  לתחנת  ברגל  ופסענו  הטובים  למארחינו  הודינו 

עלינו על הרכבת הבאה לבודפשט.

הכרנו כבר היטב את העיר הגדולה הזו ואת רחובותיה הומי האדם. שוב 

נאלצנו להיפרד. אחותי, חיה-פרל, חזרה למוסד שבו שהתה לפני שיצאנו 

לדרך, ואילו אני שבתי לסנטוריום.

בסנטוריום

חזרתי לשגרת הסנטוריום. שוב אכלתי, שכבתי במרפסת והתבשמתי מקרני 

השמש החמימה שהאירה ממעל. המשכתי להישקל ולקבל תגמולים נאים 

הזמן  את  המבורך.  תאבוני  בזכות  זכיתי  שבהם  הרבים  הקילוגרמים  על 

העברנו בפטפוטים ובמשחקים בינינו, בנות הסנטוריום. 

אחת מהבנות שאתן התיידדתי הייתה פליטה מהונגריה. קינאתי בה על 

הזכיר  הקדושות  והאותיות  הסידור  מראה  משלה.  סידור  לה  שהיה  כך 

הישן.  סידורה  דפי  על  דמעותיה  מזילה  אמי, שהייתה  את  ושוב  שוב  לי 

כמהתי לשוב ולהתפלל, כפי שהייתי עושה בבית אבא, וביקשתי מהילדה 

ההונגרייה רשות לחלוק עמה את סידורה.

בכל יום התפללנו בצוותא. פתחנו את הסידור הקטן ושרנו את התפילות 

על פי הניגונים שזכרנו מן הבית. המילים כמו החזירו אותי אחורה בזמן, אל 

עבר ימים רחוקים ומתוקים. בעודי קוראת את המילים ונודדת בזיכרונותיי 

שמעתי את חברתי ההונגרייה מבטאת את אותן המילים גם היא. 

)בפתח(  כ"אי"  אני  שביטאתי  המילים  את  ביותר.  מוזר  לי  נשמע  משהו 

הייתה היא מבטאת כ"אי" )בצירה( ואני נדתי לה בלבי על כך שאינה יודעת 

לקרוא כראוי. במשנה מרץ הייתי פותחת שוב את פי ומבטאת היטב את 

ה"אי" במילים על מנת שתוכל אותה ילדה ללמוד ממני. גם היא, מצדה, 

העיפה בי מדי פעם מבטים מוזרים שלא הבנתי את משמעותם.
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שנים חלפו עד שהבנתי שבהונגריה הגו את הצירה שונה מכפי שביטאו 

אותו באזור שבו גדלתי. כל אחת מאתנו ביטאה את העברית כפי שלמדה 

אותה בבית אביה.

מדי פעם הייתה מגיעה אחותי לבקרני ועמה גם חברות אחרות מהמוסד. 

אלו  היו  אחת  פעם  עבורי.  כלשהו  מעדן  בידיהן  היה  שהגיעו  פעם  בכל 

מאכל  בחלב,  סולת  דייסת  ובו  בכלי  אחזו  אחרת  ובפעם  טריים  אגוזים 

שאהבתי מאוד.

ראיתי   – שבסנטוריום  השמש  שטופת  במרפסת  לי  כשנחתי  אחד,  יום 

דמות מתקרבת. מבטי רותק לדמות הגדולה שפסעה לעברי. משהו בה 

נדמה לי מוכר. לפתע השתחררה צעקה מגרוני:

"שמואל!!!"

אחי יוסף-שמואל! אחי הבכור! הדמות כמעט שרצה לעברי ואני התרפקתי 

על אחי הבכור שניצב מולי, גבוה ומחייך. לרגע קט הרמתי את פניי והבטתי 

בו: דומה כל כך למי שהיה בעבר, אך עם זאת שונה. בוגר יותר, איש ממש.

המתקנו זה עם זו מילים ראשונות. השיחה זרמה מאליה. על אבא ואימא 

עליהם  לשאול  טעם  שאין  ידע  האם  ידע?  האם  דיברנו.  אם  זוכרת  איני 

דבר? השאלות והזיכרונות עצמם היו אפופים בכאב רב כל כך עד שכמעט 

ולא נגענו בעבר. 

העדפנו לחיות את ההווה.

אחי סיפר לי שנלחם בארמיה הצ'כית. הוא גויס עוד טרם נלקחנו לגטו. 

הביתה,  אותן  והביא  פאותיו  גזז את  אותה הפעם שבה  זכרתי את  היטב 

לאמי, מונחות בכף ידו. כמה בכתה אז אמי! כמה בכתה! גם עתה לא היו 

לו פאות.

אחי המשיך לספר לי את סיפורו. כשתמה המלחמה לא ידע מה לעשות. 

שמועות שונות על גורל היהודים כבר הגיעו לאוזניו והוא ידע שאין לו לאן 

לחזור. בצר לו סבב ברחובות הלוך ושוב, תוהה לאן ימשיך והיכן ישתקע. 

לבסוף גמלה החלטה בלבו: אם יראה בעיר שבה שהה בית עם מזוזה – 

ייכנס אליו.

לא חלף זמן רב ובבית צנוע בקרן רחוב גילה מזוזה על המשקוף. בהיסוס 

קרב ודפק על הדלת.

שהזכיר  מוכר  ריח  אותו  הציף  הבית  ומן  הדלת  את  פתחה  הבית  בעלת 

לו נשכחות. היה זה פסח ובעלת הבית הכינה בדיוק "חרימזלך", קציצות 

מתפוחי אדמה מרוסקים. אותן קציצות שאהב כל כך בבית אימא.

זה  יהודי שהשתחרר  והציג את עצמו. הוא סיפר שהוא  נכנס לבית  אחי 

עתה מן הצבא. מיד הוזמן לשבת עם בני המשפחה ולאכול מן ה"חרימזלך" 

שעמדו על השולחן.

בביתם.  ללון  אותו  והזמינו  אליו  לחזור  בית  אין  שלאחי  הבינו  האנשים 

מהר מאוד חש עצמו אחי כבן בית. המשפחה שבה גם היא מן המחנות 

ועתה ניסו לשקם את חייהם. תוך זמן קצר הציעו ההורים לאחי את בתם 

שכבר הגיעה לפרקה, לאישה. אחי היה בודד בעולם ושמח על האפשרות 

לבנות בית משלו ולמצוא נפש קרובה לחלוק עמה את חייו. אחי וכלתו 

באו בברית הנישואין והקימו את ביתם. 
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אחי סיים את דבריו. הוא סיפר לי שהוא ואשתו מתעתדים לעלות בקרוב 

ארצה. 

"האם חסר לך דבר מה?" שאל אותי חרש לפני שנפרדנו.

לרגע חשבתי והבטתי סביבי. דבר לא חסר לי. 

"רק סידור." עניתי לו לבסוף.

אך סידור לא היה בידו לתת לי. אחי נפרד ממני לשלום והלך לדרכו. זמן 

מה לאחר לכתו עדיין עמדה מול עיניי דמותו כפי שראיתיה כשקרב אליי 

לראשונה. ההתרגשות עדיין לא הרפתה ממני. אחי הבכור שמואל חי! חי!

הימים חלפו מהר. יום אחד זומנתי לשיחה עם האחראית על הסנטוריום. 

היא התבוננה בי בדאגה, סקרה את גופי, מביטה שוב ושוב בדף שלפניה, 

ולבסוף אמרה לי:

הפסקת  מדוע  מה?  דבר  קרה  האם  משקלך.  ירד  האחרונה  "בשקילה 

לאכול?"

לרגע חשתי מבוכה קלה. משקלי ירד?! כשהבטתי על עצמי נדמה היה לי 

שאין כל סיבה לדאגה. גופי היה עגלגל ומלא. מדוע אם כן ירדתי במשקל?! 

הייתה זו חידה בעיניי.

לפתע התחוור לי הכול.

הנעליים!" אמרתי לאחראית "הכול בגלל הנעליים!" הסברתי לה שעד כה 

היו לי נעליים כבדות ומגושמות והנה, אתמול, התאפשר לי להחליף אותן 

בנעליים אחרות, קלות בהרבה שאתן נשקלתי הפעם. הנה זה ההסבר לכך 

שמשקלי ירד.

רוח  קורת  מתוך  גופי  את  שוב  סקרה  היא  רחב.  חיוך  חייכה  האחראית 

ושחררה אותי לדרכי.

זמן קצר אחרי פגישתי עם אחי הגיעה לבקרני גם אחותי אסתר ששבה 

בעלה  בעולם.  לבדה  לי שנותרה  מעיניה כשסיפרה  נשקף  צער  מצ'כיה. 

נפטר מדלקת ראות והיא נותרה לבדה, כשבבטנה התינוק הקטן שלא יכיר 

אחיותיה.  אלינו,  לחזור  החליטה  לה  בצר  עוד.  שאיננו  אביו  את  לעולם 

עתה הייתה בהיריון מתקדם ושבה לגור בבית מעבידה לשעבר, ר' מנדל, 

הוא עדיין התגורר בבודפשט.
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בדרך לארץ הקודש

ששהתה  במוסד  נשמעו  לישראל  לגאלית  בלתי  עלייה  על  לחשושים 

אחותי. כולנו ציפינו בקוצר רוח ליום שבו נגיע כבר לארץ הקדושה שכה 

הרבה שמענו עליה.

בוקר אחד הגיעה אחותי לסנטוריום והודיעה לי בהתרגשות שעליי לקחת 

המקום  היה  כבר  למוסד  כשהגענו  עמה.  ולהגיע  המועטים  חפציי  את 

לכל  התרוצצו  בהולות  בנות  לישראל...  היום!  נוסעים  היום!  כמרקחה: 

עבר, מדברות ומארגנות דברים בחפזה.

בזריזות אצנו לבַשר גם לאחותי אסתר כדי שתבוא גם היא עמנו, אך בדיוק 

באותו היום הגיעה שעתה ללדת. היא אחזה את בטנה בין ידיה ונאנקת 

מכאבים פנתה לבית החולים בשעה שאנו עלינו על הרכבת שתיקח אותנו 

לכיוון ארץ ישראל.

הרכבת הייתה עמוסה בנוסעים וצפופה, אך רוחנו הייתה מרוממת. יצאנו 

למסע! 

בעיניי נפרדתי מהריה המוכרים של הונגריה, ממראות ילדותי שלא אשוב 

לראותם עוד. הרכבת חצתה את הגבול במהירות ושעטה ברחבי אירופה. 

מלוא  נפרשו  וירוקים  פוריים  שדות  מעלינו,  היתמרו  קומה  גבוהי  הרים 

העין. השטתי עיניי על פני הנוף הבלתי נגמר. 

קשה היה להאמין שמתוך השלווה הזו נקטפו היהודים מבתיהם ועתה הם 

טמונים מתחת לעצים הירוקים או בחלל האוויר הצח. אך אני ידעתי כל 

זאת. ומתוך השלווה הגדולה נדמה היה לי שמביט בי גם הצער, הכאב. 

תמה כמוני, מסרב להאמין.

הוליכו  ושם  הרכבת  מן  ירדנו  שביוגוסלביה.  זאגרב  לעיר  הגענו  לבסוף 

מפואר  מבנה  בעינינו  זה  היה  שלנו.  ה"מחנה"  שהיה  ענק  למבנה  אותנו 

מאין כמוהו ואנו רצנו בין החדרים משתאות ונלהבות. בכל חדר היו כמה 

מיטות ועל כל מיטה היה סדין נקי ושמיכה עבה ורכה. במתחם המרכזי 

על  התיישבנו  ושוב  שוב  להתרחץ!  יכולנו  שבה  מקורה  ברֵכה  הייתה 

אצנו  ושוב  הנקיות. שוב  בידינו את השמיכות  ומיששנו  המיטות הרכות 

לברֵכה ונגענו במימיה החמימים. כל אלו היו חדשים ומופלאים בעינינו. 

והכול שלנו. עבורנו!

התברר  יום.  היום  לחיי  התרגלנו  הראשונה  התרגשותנו  ששככה  אחרי 

שהדרך מכאן לארץ עדיין ארוכה. עדיין לא ידענו מתי נמשיך בדרכנו. אך 

דרכנו לא אצה לנו. בינתיים התענגנו על האוכל שניתן לנו ועל הבית היפה 

ששהינו. הימים חלפו ביעף ובאוויר נישאת כל הזמן אותה ציפייה סמויה 

ליום שבו נוכל להפליג לביתנו המצפה לנו: ארץ ישראל הקדושה.

כמעט שנה שהינו בזגרב עד שיום אחד הגיעה במפתיע הידיעה המרעישה: 

ממשיכים במסע.

שוב עלינו על רכבת והיא חצתה נהרות ועמקים רחבי ידיים עד שנעצרה 

הנמל  בירכתי  עמדה  כבר  ענקית  משא  אניית  הים.  לחוף  סמוך  לבסוף 

ואנשים רבים התאספו מכל עבר ועלו על סיפונה. מיהרנו לעלות גם אנו 

ניתזו  קרים  מים  ורסיסי  ורטוב  חלקלק  היה  האנייה  סיפון  האנייה.  על 
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ומביטות לעבר המזח ההומה אדם  על הסיפון  אנו עומדות  בעוד  עלינו 

ואניות. ריח ים מלוח נישא באוויר ואני נשמתי מלוא ריאותיי את האוויר 

הזר והטחוב מעט. אנשים רבים המשיכו לעלות על האנייה כנחיל נמלים 

ארוך שאין לו סוף. לבסוף, כשנדמה היה שהאנייה מלאה עד להתפקע, 

הרימה האנייה עוגן ו"כנסת ישראל" הפליגה לדרכה.

האנייה יצאה למרחבי הים והיטלטלה בין הגלים. הצפיפות הייתה נוראה 

אחותי תפסה  מן הטלטלות.  כיוון שגעשה  בבטנם  לאחוז  ואנשים החלו 

לעצמה פינה מעט נסתרת ושם הקיאה. אנשים נוספים עשו כמוה, ואילו 

אני, למזלי, חשתי בטוב.

חודש שלם שטנו בים מביטים אל עבר האופק הכחול. חודש שלם הבטתי 

שניבטה  סופית  האין  השלווה  על  הבטתי  יום  אחר  יום  בפליאה,  סביבי 

אליי מכל עבר. מה צופן העתיד? חשבתי לעצמי. האם נגיע בבטחה לארץ 

ישראל?

האנשים  לנו  אמרו  "חיפה!"  באופק.  מבצבץ  יבשה  קצה  נראה  סוף  סוף 

והצביעו אל עבר הבתים הקטנים שקיבלו צורה ברצועת החוף שמנגד. אך 

חיפה עדיין הייתה רחוקה. רחוקה מכפי שחשבנו. אניות אנגליות פילסו 

דרכן לעברנו במהירות ועמדו לעצור אותנו מלהגיע אל החוף.

"לא לרדת! לא לרדת מהאנייה!"הורו לנו נציגי הסוכנות שהיו עמנו. 

כבר  האנגלים  החיילים  שימורים.  קופסאות  הכן  עמדו  האנייה  בפינת 

והטלנו  השימורים  בקופסאות  אחזנו  ואנו  שלנו  לאנייה  להיכנס  עמדו 

אותן לעברם. הקרב החל. קופסאות שימורים התעופפו מכל עבר, זעקות 

ופקודות, שברי מילים וצעקות. הסיפון היה עמוס בפליטים. גברים, נשים 

ואפילו ילדים קטנים שהצליחו להינצל מגיא ההריגה. היו אלו פליטים דלי 

כולם  יוכלו לשבת בבטחה.  נפש שנפשם כמהה לארץ שבה  ושבורי  גוף 

מראש שהתחולל  אבוד  הכמעט  בקרב  קרועות  בעיניים  והתבוננו  עמדו 

ילד  שאותו  לי  סיפרו  יותר  מאוחר  ונהרג.  נפל  שמונה  בן  ילד  לעיניהם. 

אנשים  עם  ההורים  אותו  שלחו  ברירה  ובלית  הוריו  עם  במלחמה  ניצל 

אחרים שיעלה לפניהם לארץ הקודש. מה ירגישו אותם הורים כשישמעו 

שבנם נהרג? חשבתי. כה קרוב לארץ הקודש... אחרי המחנות, המלחמה 

על  ופצועים  חבולים  נפלו,  אנשים  נהרג.  בריטי  חייל  גם  וזוועותיה... 

בפנינו  פותחת  בנו הארץ הקדושה,  צופה  מנגד,  הזה,  הזמן  וכל  הסיפון, 

זרועותיה ואנו איננו יכולים לבוא עדיה. 

המאבק  מול  אל  שפתותיהם  נשכו  האנשים  הקרב.  הסתיים  לבסוף 

החיילים  בעוד  החוף  אל  הורדו  מעטים  פצועים  במפלתנו.  שהסתיים 

ומעבירים  צדדיו  משני  בחזקה  מהנוסעים  אחד  בכל  אוחזים  האנגלים 

אותנו לאנייה אחרת שציפתה לנו בסמוך.

שלום לך ארץ הקודש... שלום...

שוב הפליגה האנייה והפעם התרחקה מחופי הארץ המובטחת. הפעם כבר 

אין תחושת ציפייה באוויר, אלא טעם מריר של לאות ואכזבה.

"אסור לאכול! לא לאכול! לשבות רעב." מורים לנו אנשי הסוכנות. אני לא 

אוכלת. אף אחד אינו אוכל. אנו שובתים רעב במחאה על יחסם הכואב 

של הבריטים. האם אינם רואים שאנו בני בלי בית? האם אינם רואים את 
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האובדן והכאב שעדיין זועקים מבין עינינו? האם מותר להם לכבות בנו 

את התקווה המעטה שעוד נותרה?

אני שובתת רעב ואיני אוכלת. כך מספר ימים. לפתע אני מרגישה סחרחורת 

ונופלת על הרצפה, כהת חושים. אחותי מביטה בי רגע, מסתכלת על פני 

החיוורים ואצה רצה לחייל אנגלי שעומד לא הרחק ממנה. "אחותי..." היא 

מצביעה עליי, מנסה להסביר לחייל דובר האנגלית: "אחותי לא מרגישה 

טוב." היא מגמגמת "צריכה לאכול..." היא מסמנת לו ומקרבת את ידה אל 

הפה, כמדגימה. החייל קולט מהר את מצב העניינים ותוך כמה דקות אני 

כבר יושבת ולועסת ביסקוויטים ומצבי משתפר מהר. 

קפריסין

עוגנת  האנגלית  האנייה  עינינו.  מול  אל  וקרבים  הולכים  קפריסין  חופי 

ואנו נכנסים אל מחנה מעצר. גדר תיל סביב. מעט הוראות מפי החיילים 

הבריטים העומדים הכן סביב ושומרים עלינו.

יריעות הבד  על  ומצביעים  לנו החיילים  מורים  אוהלים."  להקים  "עליכן 

המוטלות על הרצפה.

בת  בערבוביה.  שמונחים  והיתדות  הבדים  על  בהשתאות  מביטות  אנו 

שחוק קלה עולה בי כשאני מנסה לגשת למלאכה. איך? כיצד? מי מאתנו 

יודעת כיצד מקימים אוהל?

ועמנו  ממני  גדולה  מעט  אחותי  עשרה,  שבע  בת  אני  בנות.  חבורת  אנו 

בנות אחרות בערך בנות גילנו. סביב לנו פזורים בדי האוהל, יתדות ואפילו 

פטיש גדול וכבד. אנו דנות בכובד ראש כיצד נקים את האוהל. 

סוף סוף אנו מצליחות להרים את הבד העבה, זו אוחזת מכאן וזו מושכת 

בידי  פטיש  ביתד,  תופסת  אני  אך...  מצליחות,  כמעט  אנו  והנה,  מכאן, 

השנייה ובכל כוחי אני מנסה להלום ביתד. האדמה קשה והיתד מסרבת 

להיתקע בה. חברה אחרת מנסה אף היא. כישלון מוחלט. האוהל צונח לו 

ושב לשכב בדממה מוחלטת על האדמה, ואנו סביבו, אובדות עצה. 

ביתד  אוחז  הוא  ודברים  אומר  בלי  מאי-שם.  זריז  בחור  לו  מגיח  לפתע 

ובפטיש ומכה בתנועות קצובות ביתד הסרבנית. תוך שניות תקועה היתד 

באדמה והוא פונה ביעף לעבר היתד הבאה. כך הוא חולף בזריזות בין כל 
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פינות האוהל. כשכל היתדות תקועות באדמה, הוא מתרומם ומיישר את 

גבו.

"אברום-יענקל!" פוערות אחותי ואני בפליאה את פינו. "מה אתה עושה 

פה?!"

אברום-יענקל מחייך ופונה לדבר אתנו מספר מילים. הוא גדל והיה לבחור 

של ממש. בזיכרוני הוא נשאר עדיין בן דודנו שגדל עמנו כילד בקימניאט, 

הכפר שבו גרנו, ואילו עתה הפך לעלם נחמד.

תוך זמן קצר מוקם האוהל שלנו בידיו המיומנות של אברום-יענקל ואנו 

מכניסות את חפצינו המועטים ומתמקמות באוהל. אנו שמונה בנות יחדיו 

ומן האוהל שלנו עולים תדיר קולות צחוק ודיבורים. באזור אחר יש אוהלי 

משפחות, אך שם, כך נדמה לנו, משעמם יותר מאשר באוהל שלנו. אצלנו 

ועל מה לצחוק. בחורה בודדה אחת מקנאה בנו  יש עם מי לדבר  תמיד 

שאנו יחד כל הזמן ומבקשת שנקבל גם אותה להתגורר עמנו. אנו מפנות 

וגם היא עוברת אלינו. בפינת האוהל אנו מניחות שתי אבנים  לה מקום 

וביניהן זרדים ועצים קטנים שאנו אוספות ברחבי המחנה. כשאנו מקבלים 

מוצרי מזון מהבריטים אנו מציתות אש בזרדים ומבשלות עליה את מזוננו.

מדי פעם מחלקים לנו גם סיגריות. אנו צוחקות ומשימות עצמנו כאילו 

אנו מעשנות, אך אף אחת מאתנו לא מעלה על דעתה לעשן. מאזור אוהלי 

מלאי  את  רואה  כשהוא  הרשקוביץ,  גיטה  של  בעלה  מגיח  המשפחות 

ינסה להשיג למענינו  הוא  לנו את עזרתו:  הוא מציע  הסיגריות שבידינו 

תפוזים תמורת הסיגריות.

אמר ועשה. תוך זמן קצר אנו קולפות תפוזים רעננים ומתוקים.

נדמה שהעבר מאחורינו. אנו חיות את הרגע ומצליחות ליהנות. אף שאנו 

מצליחות  אנו  דבר  בכל  נשברת.  אינה  נפשנו  עצורים  במחנה  כלואות 

למצוא משב רוח רענן. 

עדיין שמורים עמנו אותם המראות הקשים שאנו נושאים בתוכנו, ולמרות 

בחיים.  כאן,  רגע שאנו  כל  אנו מעריכות   – כך  דווקא משום  ואולי  זאת, 

נושמות, אוכלות, צוחקות.

כשאחת מקלפת תפוז היא מחלקת אותו על פי מספר הבנות. אם לאחרת 

מתחשק מעט סוכר היא מציעה: "בואו ניקח כפית סוכר לכל אחת, בנות." 

אנחנו לא מסרבות. אם מתחשק לה סוכר – אז גם לנו. כל אחת מקבלת 

אנו  הכול  תום.  עד  אותה  ומלקקת  לנו  שניתנו  מהמצרכים  סוכר  כפית 

עושות ביחד – אוכלות, ישנות, מדברות.

הבוגרות  פרטיים.  חיים  גם  נרקמים  הקבוצה  בתוך   – זאת  ולמרות 

שבקבוצה כבר פוזלות אל עבר חיים עצמאיים. שירות השידוכים במחנה 

פועל במהירות וביעילות וחתונות צנועות מתקיימות להן ברחבי המחנה.

ילדותנו  מימי  לנו  המוכר  אחד  אותו  לבה.  בחיר  את  מוצאת  אחותי  גם 

טוב  כה  להכות  שידע  בחור  אותו  יענקל,  אברום-  דודנו,  בן  בקימניאט, 

בפטיש. הזיכרונות המשותפים, החינוך הדומה מבית אבא – מחברים בין 

שניהם ולאחר פגישות אחדות הם מחליטים להתחתן.

אנו מזדרזות לערוך להם חתונה. מהקוואקר שנותנים לנו הבריטים אנו 

אפויות  הבלתי  העוגות  את  בסוכר.  אותן  ומתבלות  עוגות  מעט  גוללות 
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יהיה  זה  אותן.  ואופה  אמתי,  תנור  יש  שבו  כלשהו  למקום  החתן  לוקח 

הכיבוד. מעט מים ואולי גם מיץ ממותק מוגשים בקנקן נפרד.

בחתונה אני עומדת לצד אחותי וחברותינו עמנו. אני היחידה המייצגת את 

משפחתה של הכלה. אין שמלת כלה ואין בגד חדש לחתן, אך יש כוס ויש 

רב. הכוס נשברת והזוג נישא. אני חובקת את אחותי בחום, מנסה לכסות 

בזרועותיי על חסרונם של בני משפחתנו שאינם עמנו.

שלנו  הנעורים  מימי  רגע  נעורים  אנו  הצער.  לו  מבצבץ  כאלו  ברגעים 

וחשים את כל מה שאיננו עוד. איה אימא? איה אבא? איה אחותנו ואחינו? 

האם הם מביטים בנו כעת מלמעלה? האם לבם נשבר שאינם כאן עמנו? 

וגם אנו, למרות החיוך על שפתינו, חשים בחלל הנורא שבחיינו. 

אחותי עוברת לגור במתחם הנשואים, ואילו אני נשארת בקבוצה שלי. 

בפתחו של בוקר מודיעים לנו האנגלים שקיבלנו שני סרטיפיקטים להיכנס 

לארץ. שני סרטיפיקטים? והלא אנו שמונה בנות. כיצד נחלק בינינו את 

לבת  הסרטיפיקטים  את  להעניק  מציעות  מאתנו  חלק  הסרטיפיקטים? 

שנישאה כבר ולבן זוגה על מנת שיתחילו בחייהם החדשים בארץ הקודש, 

ואילו אחרות אומרות שאם קיבלנו אנו את הסרטיפיקטים – עלינו לקחת 

אותם לעצמנו.

לבסוף אנו מחליטות לעשות הגרלה. בהגרלה עולות תאומות שנמצאות 

עמנו. התאומות הן ניצולות מהעיר פוקש שבהונגריה. שתיהן גדלו בבית 

דתי מאוד. אחת מהן שומרת על מסורת בית אבא ומקפידה על המצוות, 

ואילו השנייה הצטרפה כבר במחנה העצורים לתנועת "השומר הצעיר" 

ופרקה עול מלכות שמים.

אנו נפרדות מהשתיים בהתרגשות מרובה. אלו הן שגרירותינו הראשונות 

לארץ הקודש!

שבועות אחדים לאחר ההפלגה אנו מקבלות מכתב מהאחות הדתייה. היא 

מספרת שהן הגיעו לכפר סבא ושם הן גרות. בכאב גדול היא מספרת על 

ה"עולם החופשי" השולט בכל פינה ועל אחותה שקיבלה על עצמה את 

מתגלגלות  זוכרת"  "אני  קצרים.  מכנסיים  כעת  ולובשת  החדשה  האפנה 

דמעותיה על הדף "כיצד אימא הייתה מסבירה לנו, חזור והסבר, שעלינו 

בגרביים,  אותנו  מלבישה  הייתה  הרכות  בידיה  ארוכים.  גרביים  ללבוש 

ומילותיה  אימא?  היכן  אבא?  היכן  ועתה,  קטנות,  ילדות  בהיותנו  עוד 

של אימא... כמו נרמסות להן... ואין אלו גרביים ארוכים או קצרים, אלא 

מכנסיים, מכנסיים קצרים..."

היינו  ואנו  הרחוקה  הקודש  בארץ  הנעשה  את  לנו  מתארת  הייתה  כך 

קוראות את מכתבה ומחרישות.

זמן קצר אחר כך הגיע היתר מהאנגלים לכל מי שעדיין לא מלאו לו שמונה 

עשרה לעלות לארץ ישראל. כך עליתי עם כמה מבנות הקבוצה לאנייה 

הארץ  הקודש,  לארץ  פנינו  וודאות.  יותר  בנו  הייתה   – הפעם  והפלגנו. 

המובטחת, אותה ארץ שעליה סיפר לי אבי לפני שנים רבות כל כך... אותה 

ארץ הטמונה לה שם, בין דפי התורה, ומצפה לנו כבר מאות שנים שנבוא 

בשעריה...

ולנוד,  לנוע  רגילות  אנו כבר  ידוע על הידוע.  רב הבלתי   – זאת  ולמרות 

לעבור ממקום למקום, אך בכל פעם מתעוררת התהייה. להיכן נגיע? היכן 
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נגור? האם יהיה מה לאכול?

הפעם ההפלגה קצרה למדי ואחרי זמן לא ארוך אנו מוצאות עצמנו על 

המזח בארץ הקודש.

מביטות  אנו  אנגלים.  חיילים  יהודים,  ערבים,  סביבנו.  הומה  רב  המון 

מבולבלות ואובדות עצות. לאן כדאי לפנות? איש חובש כיפה פונה אלינו 

במתנה  מחזיק  הוא  ובידו  מצוות  שומר  נראה  הוא  אתנו.  לדבר  ומתחיל 

עבורנו, תפוז עגול וכתום. אנו כבר מכירות את התפוזים הללו, אך בכל 

פעם מחדש הם מעוררים בי התרגשות מיוחדת. כמו מזכירים לי כי אני על 

אדמת הארץ הקדושה. האיש אומר ששמו יעקב כץ ושואל האם ברצוננו 

לבוא אתו.

"כן". אנו מהנהנות ופוסעות בעקבותיו. אך הנה מגיע אדם נוסף שמדבר 

מושב  את  לנו  מתאר  הוא  בדברים.  אלינו  גם  פונה  ואחר  כץ  יעקב  עם 

יום  יום וחצי  נוכל ללמוד חצי  יסודות. מושב קטן שזה עתה הוקם. שם 

לעבוד. האם נרצה לבוא לגור שם?

שוב אנו מהנהנות והאיש לוקח אותנו עמו ליסודות.

יסודות )במגדיאל(

אנו נוסעות למגדיאל, שם ממוקמת קבוצת יסודות. עצים ירוקים עמוסי 

פרי חולשים על פני המישור הנרחב וריח לח ומתוק עולה מביניהם. איני 

שבעה מלהביט בעצים ולנשום אל תוכי את ריחם המתקתק. האם זה יהיה 

ביתי? ביתי החדש?

אנו נכנסים בינות לפרדסים, חולפים על פני העצים ומגיעים לקרחת יער 

יסודות.  זוהי  ודהויים.  קטנים  בודדים,  צריפים  כמה  ניצבים  שבה  קטנה 

אנו מניחות את חפצינו המעטים בתוך אחד מן הצריפים, יוצאות החוצה 

ומתבוננות סביב.

לא הרחק מיסודות שוכן כפר ערבי. המאבק על הארץ בעיצומו, אך אנו 

עדיין איננו יודעות כל זאת. שקט עמוק שוכן על פני הפרדס ואנו איננו 

חשות במתח שנישא באוויר.

ישראליות. באזורים שונים  אנו כמעט  וכבר  ימים מעטים חולפים עלינו 

אנשים  רק  הכן.  עומדים  אנו  כאן  וגם  יהודים  יישובים  מותקפים  בארץ 

זיכרונות מלחמה  עולים חדשים, פליטים מ"שמה".  כולנו  ספורים עמנו. 

חושינו  בשקט.  לנוח  לנו  מאפשרים  ואינם  בגופנו  טריים  עדיין  אחרת 

מחודדים ובולשים – מהיכן תבוא הרעה?

אך בינתיים משתלטת עלינו השגרה. בבוקר אנו עובדות ואחר הצהריים 

לומדות. אני שמחה שגדלתי בכפר. עבודת הכפיים אינה זרה לי והאדמה 

נדמית לי כידידה ותיקה. חלק מחברותיי שגדלו בעיר, מתקשות להסתגל 

לעבודת האדמה הקשה והתובענית, אך אני מרגישה בנוח אתה.
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מכנסיים  לובשות  אנו  לחצאית  מתחת  הערביות.  לפלאחיות  דומות  אנו 

ארוכים המגנים עלינו מהקוצים ומשאר מרעין בישין העלולים לצוץ מתוך 

הקרקע. בשדה גדלים בוטנים ואנו קוטפות אותן, לפעמים אנו נשלחות 

גם לחלקת הירקות ועובדות בהן, קוטפות, זורעות, מדללות.

אחותי, חיה- פרל, עלתה גם היא עם בעלה לארץ ועתה באה להתגורר עמי 

כמה ימים. בידיה היא חובקת את בנה הקטן שזה עתה נולד. לבי מתרחב 

בקרבי כשאני רואה אותו. כה מעט ילדים היו בסביבתי בשנים האחרונות. 

כל ילד נדמה בעיניי כנס גדול. עתה אספתי את בנה הקטן אליי וחשתי 

בריחו הרך והמתוק.

אך זמן רב לא היה לנו. כל רגע היה יקר מפז והמלאכה רבה. היה זה יום 

שישי ועדיין לא כיבסנו את בגדינו. בגדים אחרים ללבוש לא היו לנו והיה 

עלינו לסיים את הכביסה מהר. מצוידות במברשות, הלכנו כמה נשים ובהן 

אחותי ובנה הקטן לכיוון המקלחות, שם הרתחנו את המים ושפשפנו את 

הבגדים המלוכלכים שלנו במברשות הקשות.

 – ולאחריו  קפואות  עמדנו  לרגע  אוזנינו.  את  שורקני  קול  חצה  לפתע 

האמבטיה  חדר  קירות  את  פילח  כדורים  מטר  הרצפה.  על  השתטחנו 

וחלף ממש ליד אוזנינו. אחותי חיבקה אליה חזק את תינוקה הקט ואנו 

איננו מעיזות להרים את ראשינו. לא ידענו לאן לפנות. לברוח? להתחבא? 

לחרדתנו נעה הדלת מעט. כולנו לטשנו אליה עיניים מבוהלות.

לרווחתנו הרבה, ראינו שהיה זה אחד מאנשי היישוב. בשעה שרכנו על 

הרצפה והכדורים שרקו סביבנו, אמר לנו שעלינו להזדחל לכיוון השדות, 

מן  בזחילה  יצאנו  זו  אחר  בזו  אלינו.  הסמוך  מגדיאל  ליישוב  שנגיע  עד 

אדמת  על  לזחול  והמשכנו  היישוב  לגדר  מתחת  התגנבנו  המקלחות, 

השדות התחוחה. אחותי הייתה לידי כל העת, מאמצת את בנה הקטן אל 

חיקה ונושאת תפילה לבורא עולם שישמור עלינו.

ביישוב  התרחש  מה  ששמעו  האנשים  לנו  חיכו  כבר  למגדיאל  כשהגענו 

לנו להשתמש  והציעו  רבה  בנדיבות  בפנינו את בתיהם  שלנו. הם פתחו 

במיטותיהם. אני עמדתי נבוכה. היה זה יום שישי בצהריים. נעלתי מגפי 

עבה שעמו עמדתי  גומי  סינר  כרוך  היה  גופי  ועל  וכבדים  גומי שחורים 

לכבס את בגדיי. עתה נדמה לי לבושי מגוחך למדי, בעיקר בהתחשב בכך 

שהשבת התקרבה לה ואני הייתי בין זרים.

הצעתי לאחותי שניסע לקרובי משפחתו של בעלה בפתח תקווה. בעלה 

של אחותי לן גם הוא בביתם של הקרובים באותה השבת מכיוון שחיפש 

דירה להשכרה עבורו ועבור אחותי ובנם.  

עלינו  ומשם  לכביש  מיהרנו  איכשהו  בכיסי.  כסף  מעט  עמי  היה  למזלי 

לאוטובוס שהוביל אותנו לפתח תקווה.

השעה כבר הייתה מאוחרת כשהתייצבנו בפתח ביתם של קרובי משפחתה 

עצמי  הרגשתי  לפתע  הדלת.  את  בפנינו  פתחו  מופתעים  אחותי.  של 

בעיניי  נדמו  גופי  שעל  והסינר  השחורים  הגומי  מגפי  מאוד.  מגוחכת 

דרך  מהמנוסה  ופרועה  מלוכלכת  הייתה  אחותי  גם  מתמיד.  מצחיקים 

והזמינה  התעשתה  ומיד  בתמיהה  עלינו  הסתכלה  הבית  בעלת  השדות. 

אותנו להיכנס לביתה. בעדינות שאלה אותי האם ארצה שתחפש עבורי 
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משהו ללבוש. הנהנתי במבוכה. היא פשפשה בארונה והביאה כמה בגדים, 

אך אף אחד מהם לא התאים לי מכיוון שעדיין לא השלתי מעליי את אותם 

קילוגרמים מיותרים שבהם זכיתי בסנטוריום בהונגריה.

משפחת בלאס, מארחינו, היו חביבים, אך השבת נדמתה ארוכה למדי. לא 

היו להם ילדים משלהם ועתה מצאו עצמם מארחים אותי, את אחותי, את 

בעלה ואת בנם. בבגדיי המגוחכים לא העזתי לצאת מפתח הבית וטמנתי 

את ראשי מרבית היום בספרים ובאוכל.

נפגע, אך  לא  יסודות. איש  רימון על  לאחר צאת השבת שמענו שהוטל 

מבנים שונים עלו באש ונשרפו כליל. מחסן הבגדים על כל תכולתו נשרף 

וכן ביתם של אחד מהזוגות הצעירים שנישאו זה עתה. בדרך כלל לא היה 

רכוש רב לזוג צעיר, אך דווקא זוג זה קיבל חבילה ענקית מקרובי משפחה 

בפליאה  עינינו  את  הזנו  שבהם  החדשים  החפצים  כל  הברית.  מארצות 

ימים אחדים קודם לכן – עלו באש.

בעלה של אחותי מצא להם דירה בפתח תקווה ואני חזרתי ליסודות.

מגדיאל(  ליישוב  סמוך  עדיין  ממוקמת  )שהייתה  ביסודות  התגוררתי 

רבים  פיות  היו  וכבר  תקופה  באותה  התרחב  היישוב  כמבשלת.  ועבדתי 

שהיה צריך להאכיל. לא רחוק, בכפר סבא, הקימו מגורים לעולים חדשים, 

והציעו לנו, תושבי יסודות, לעבור ולגור שם. לקחתי את חפציי המועטים 

ועברתי לכפר סבא, אך עם בוקר השכם, הייתי הולכת ליסודות על מנת 

לעבוד.

ההליכה ליסודות לא הייתה פשוטה עבורי. היה עליי לחצות את השדות 

עלות  לפני  עוד  סבא  שבכפר  לדירתי  מגיע  היה  השומר  לבדי.  הרחבים 

מן  כשיצאתי  ולהתלבש.  לקום  הזדרזתי  בדפיקותיו.  אותי  ומעיר  השחר 

הבית עדיין היה חשוך וערפילי בחוץ. צינת בוקר עטפה את היישוב הנם 

את שנתו ואת הבתים הקטנים. הרחוב נדמה שקט כל כך ואני הרגשתי 

בודדה למדי. לפניי עמד עדיין השדה הבלתי נגמר שבין כפר סבא ליסודות 

והיה עליי לחצותו לבדי.

בזהירות עשיתי את צעדיי הראשונים בשדה הרחב. טל הלילה הרטיב את 

נעליי. רחש-לחש לא מוכר ליד רגליי הקפיא אותי על מקומי לשנייה, אך 

החל  עתה  שזה  היום  בערפילי  מרחוק,  ללכת.  והמשכתי  עוז  אזרתי  אני 

לעלות, נדמה היה לי שאני רואה איש עומד וממתין לי בהמשך השדה. 

ערבי? יהודי? הסתכלתי סביב על השדה הגדול. מכל עבר לא נראה איש, 

מתקרבת  אני  בעוד  בעוז  הלם  לבי  באופק.  הניצבת  דמות  לאותה  פרט 

מעיזה  ואיני  כמעט  באבנים...  נתקלת  גבוהות,  שיבולים  חוצה  לכיוונו, 

להעיף מבט לכיוון הצללית שעדיין עומדת שם. בלית ברירה אני מביטה 

שוב כשאני כבר קרובה מאוד. רק עץ! זהו רק עץ שעומד שם תמיד! בלב 

קל אני מרחיבה את צעדיי ומזדרזת להמשיך ולהגיע ליסודות.

אותם  כל  על  ולהתגבר  השדה  את  לחצות  עליי  היה  מחדש  בוקר  בכל 

יצורים דמיוניים שהגתה לה רוחי המבוהלת.

לי.  ומרגש, שהתגלה  מפעים  חדש,  עולם  זה  היה  למדנו.  הצהריים  אחר 

וללימוד  לידע  צמאה  הייתי  עתה  ואילו  מעטות  היו  הבית  מן  ידיעותיי 

מעמיק יותר.
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חיים-שלמה

שורק,  נחל  באזור  הנוכחי  למקומה  יסודות  עברה  שכבר  לאחר  ב1948, 

עדיין עבדתי במטבח. יום אחד ניגבתי את ידיי, יצאתי החוצה מן המטבח 

ועמדתי בפתח. דמות לא מוכרת הופיעה לפתע. היה זה בחור ג'ינג'י מעט 

ייחסתי חשיבות מיוחדת לדמות הזו ולא  שמעולם לא ראיתי בעבר. לא 

העליתי בדעתי כלל שאיש זה יהיה חלק מחיי בעתיד ויהיה בעלי. בעלי, 

אותי  הרגע ממש שראה  לי לאחר שנישאנו שבאותו  סיפר  זאת,  לעומת 

אמר לעצמו: "זו תהיה אשתי."

ואכן כך היה.

זו  את  זה  כלל  הכרנו  לא  למדי.  ארוכה  הייתה  עדיין  לנישואין  הדרך  אך 

והפגישה בפתח המטבח כללה ניד ראש מנומס ותו לא. יפה גליק, חברתי 

הטובה, ובעלה, שגרו גם הם ביסודות, החליטו שעליי להתחתן סוף סוף, 

וכשהכירו את חיים-שלמה החליטו שאנו מתאימים. כמה משפטים מצדם 

שכנעו אותי לפגוש את הבחור הג'ינג'י שבו נתקלתי במטבח. 

ידעתי מה להחליט. האם להמשיך  לא  בינינו חלפה.  הפגישה הראשונה 

זמן  "לא." בדיוק באותו  גם לא  "כן" ברור, אך  זה  להיפגש אתו? לא היה 

ומבולבלת.  תמהה  עמדתי  ואני  נוספות  שידוכים  הצעות  לזרום  החלו 

כך  אחר  קצר  זמן  שלמה.  חיים  עם  ולהיפגש  להמשיך  החלטתי  לבסוף 

החלטנו להינשא.

שברומניה,  "סאטמר"  שבחבל  "קרולה"  בכפר  נולד  חיים-שלמה,  בעלי, 

והיה הבן הקטן לאחר שלוש בנות. הופעת הבן הקטן בבית הבנות עוררה 

היחיד  כבן  לחלוטין.  דעכה  לא  הנראה,  כפי  מרובה שמעולם,  התרגשות 

והקטן ביותר היה מפונק וזכה ליחס של כבוד בבית. סבתו הייתה מטמינה 

חיים-שלמה  עובר  וכשהיה  הארוך  לסינרה  מתחת  קטנה  הפתעה  תמיד 

זוכָה  וכך  אותה,  לו  מעניקה  ההפתעה,  את  שולפת  הייתה  לידה  הקטן 

לחיוך הזהב של בן הזקונים של המשפחה.

הוריו של בעלי ומשפחתו היו חסידי סאטמר והיו קשורים לרבי מסאטמר. 

הוא התגורר לא הרחק מכפרם. בבעלות משפחתו של בעלי הייתה חנות 

ובעלת  מכובדת  אישה  הייתה  חיים-שלמה  של  אמו  גדולה.  טקסטיל 

הדרת פנים. שליטתה בשפה ההונגרית והליכותיה הפכו אותה ל"מנהלת 

השלטונות  מול  להתדיין  צריכים  שהיו  אימת  כל  הכפר.  של  העניינים" 

בדבר מה, הייתה נשלחת האֵם לעמוד מול השלטונות ותמיד הייתה עושה 

זו בהצלחה מרובה.

והדי  היו שלווים  יחסי. חיי הכפר  ילדותו של חיים-שלמה עברה בשקט 

בכפר  פזורים  שהיו  הקטנים  לבתים  הגיעו  ולא  כמעט  הגדול  העולם 

המרוחק.

אך כאשר החלו רוחות מלחמה לנשב באירופה, השתנתה לפתע האווירה 

גנאי  וקולות  היהודים. צעקות  בתי  על  גויים  לילה אחד התדפקו  בכפר. 

נשמעו מן הרחוב. חיים שלמה ובני משפחתו ישבו ספונים במחבוא קטן 

ונזהרו שלא לצאת החוצה. קולות שבר והרס עלו מרחבי הכפר השקט. 

ריח עשן אפף את המקום והרעיד את הלבבות.
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והסתכלו  הבתים  מתוך  הכפר  יהודי  סוף  סוף  יצאו  שלמחרת  בבוקר 

נחו  וחלקיקי עץ  זכוכיות  היו שבורים לרסיסים,  סביבם: חלונות הבתים 

נבזזו באלימות והותירו אחריהם ריק והרס.  על הרצפה. בתים וסחורות 

בבית הכנסת הייתה הרצפה המלוכלכת עמוסה באפר ובפיח – זכר לספרי 

התורה שנשרפו.

היה זה אות ראשון למה שעוד עתיד היה לבוא.

וכמו בכל הכפרים האחרים, כמו בערים ובעיירות אירופה כולן – יום אחד 

נלקחו היהודים גם מן הכפר הקטן הזה. איש לא שאל לאן, איש לא שאל 

על שום מה. חיי הכפר המשיכו להתנהל כרגיל ורק היהודים לא נראו עוד 

בכפר.

חיים-שלמה ומשפחתו הגיעו למחנות. אחותו הגדולה נישאה עוד קודם 

לכן, הגיעה לרומניה – וכך ניצלה. שאר בני המשפחה, פרט לחיים-שלמה, 

נספו.

סיפור אחד על בעלי שיחי' אני מכירה מאותה תקופה של המחנות:

פלאשוב  במחנה  זה  שהיה  )ייתכן  מהמחנות  באחד  היה  חיים-שלמה 

שממנו שוחרר בסוף המלחמה(. האסירים גילו שבאזור אחר, מעט מרוחק 

מהם, יש בור ובו נטמנו מצרכי מזון. באותה תקופה היו כורים האנשים בור 

בחצר ביתם ומטמינים בו את הבצל, הגזר ותפוחי האדמה, למען יישמרו. 

להתגנב  לנסות  החליטו  חיים-שלמה,  ובהם  היהודים,  האסירים  מן  כמה 

למחבוא. יהודים אחרים שהכירו את חיים-שלמה ביקשו ממנו שיביא אף 

להם מהירקות שימצא בבור. חיים-שלמה סירב.

"הרי אני מסתכן בכך שאני הולך." אמר "אם ברצונכם להשיג מזון – בואו 

גם אתם עמנו." הציע להם. היהודים סירבו. היטב ידעו מהו העונש הצפוי 

למי שייתפס. הם העדיפו להישאר במקומם ולרעוב.

חיים-שלמה ויהודים אחרים יצאו למסעם בחשכת הלילה. היה זה חורף 

והדרכים היו בוציות וחלקלקות. רוח מקפיאה נשבה וחדרה מבעד לבגד 

עליה.  לוותר  חיים-שלמה  הייתה חשובה מכדי שיוכל  אך המטרה  הדק, 

אוכל. אוכל שמשמעותו חיים.

וחזרו  וגזר  אדמה  תפוחי  מעט  עמם  לקחו  והיהודים  בשלום  חלף  הכול 

לבלוק. אך הנה הרגיש אחד מהממונים הנאצים בקליפות שזרק אחד מן 

לירות על  ניתנה הוראה של המפקד  האנשים בקרבת מקום. הלכו. מיד 

אתר בכל מי שהלך.

אחר  לחפש  והחלו  שלמה-חיים  היה  שבו  למקום  נכנסו  החיילים 

"המתגנבים".

הוא הלך." לפתע הצביעו עליו אותם אנשים שביקשו ממנו להביא  "גם 

להם מהירקות שעות אחדות קודם לכן. "קחו אותו. גם הוא הלך עמם."

חיים-שלמה קפא על מקומו. חייל אחז בו בחזקה והוציא אותו מן השורה. 

במהירות כיוון אליו את הרובה ודרך אותו.

"רגע, רגע..." עצר אותו לפתע חייל אחר "בדוק קודם כל בנעליים. אם יש 

בוץ – תירה, ואם לא – שחרר אותו..."
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הרובה הוסט לרגע. החייל גחן אל נעליו של חיים-שלמה. הן היו נקיות. 

כל בוץ לא היה בהן.

הרגע הזה שבו ניצלו חייו של חיים-שלמה, ליווה אותו כל ימי חייו והוא 

הרבה לספר לנו עליו במהלך השנים.

משפחה

קרובי משפחה מעטים  ביסודות.  פשוטה  בחתונה   1950 בשנת  התחתנו 

וכמה ידידים אהובים אשר רכשנו במהלך השנים, היו עמנו גם הם.

שקט  זה  היה  עמוק.  שקט  תוך  אל  התעוררתי  החתונה  שלאחר  בבוקר 

שונה מהשקט שאליו הורגלתי ביסודות. היה זה כאילו העולם כולו נעצר 

מלכת. כשפתחתי את הדלת הבנתי: המושב כולו היה לבן. הבתים, העצים, 

האדמה, כולם היו מכוסים בשלג.

לרגע נדמה היה לי ששבתי לעברי, לביתי שבאירופה, שם הייתה אדמה 

מתכסה תדיר בשלג לבן, אך לא. היה זה כאן, ביסודות, בביתי החדש שזה 

עתה הוקם.

כך החלו חיי המשותפים עם בעלי.

בני  את  ילדתי   1951 כך הפכנו למשפחה קטנה. בשנת  רב אחר  לא  זמן 

הבכור יהודה. יהודה היה ילד רגוע. הוא אהב לאכול ואני אהבתי להאכיל 

אותו. העברנו את ימינו יחד בנעימים ובטוב. 

אך ימים אלו לא ארכו זמן רב. בטני הלכה ותפחה. התברר שתינוק נוסף 

עמד לבוא לעולם.

בהיותי בחודש שביעי החלטתי לתפור סדין חדש עבור התינוק שאמור 

בעז"ה להיוולד. ראש חודש אב עמד בפתח וידעתי שבימים אלו )תשעת 

הימים( לא אוכל לתפור דבר. בזהירות הרמתי את יהודה הקטן על ידיי 

וכבדה  גדולה  הייתה  בטני  היישוב.  של  הבגדים  מחסן  לכיוון  ודידיתי 
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וצעדיי מדודים. היה זה יום קיץ חם והשמש קפחה בלא רחמים. סוף סוף 

הגעתי למחסן הבגדים. התיישבתי ליד מכונת התפירה והנחתי את יהודה 

על ברכיי. השחלתי את החוט והתחלתי לתפור.

עומדת  "את  מופתעת:  עיניה  את  אליי  הרימה  שנכנסה  מיסודות  חברה 

לפני לידה!" אמרה בפסקנות.

"מה פתאום?" השבתי לה "הרי עד הלידה נותרו לי עוד חודשיים שלמים..."

אך החברה צדקה. 

בערב נסעתי לבית החולים ברחובות. אכן – כעת כבר היו לי צירים, אך 

הלידה, משום מה, לא התקדמה...

"אני רק בחודש שביעי..." ניסיתי להסביר לאחות שהגיעה לבדוק אותי.

"חודש שביעי?!" אמרה האחות ואמדה את בטני העצומה "את מתבלבלת. 

זוהי בטן של חודש תשיעי."

ואכן,  זירוז.  זריקת  לי  נתנו  מתקדמת,  אינה  שהלידה  הרופאים  כשראו 

צירים תכופים החלו להופיע. תוך זמן קצר הגיח תינוק זערורי מתוך בטני. 

התכוננתי לקחת אותו על ידיי כשהרופא זעק לפתע: "רגע! יש עוד אחד!"

כך נולדו התאומים. הם היו קטנטנים וחלשים כל כך עד שפחדתי לפגוע 

בהם. בזהירות רבה הרמתי אותם על ידיי. הרופאים עטפו אותם בצמר גפן 

והניחו עליהם בקבוק חם על מנת לשמור על חום גופם. 

בתינוקייה  שוהים  כשילדיי  החולים  בבית  העברתי  הבאים  הימים  את 

והם שקלו  ילדתי אותם בחודש שביעי  בהשגחה רפואית. התברר שאכן 

מעט מאוד. שהינו בבית החולים תקופה ארוכה למדי, ויום אחד הרופא 

ואמר שאנו משוחררים לביתנו. "יש לשקול אותם מדי שבוע, לוודא שאינם 

יורדים במשקל." הורה לי בחומרה.

שבתי הביתה. יהודה בני היה רק בן שנה הוא כבר ציפה לי נרגש, והתאומים 

היו על ידיי. לפתע חשתי שאין לי מספיק ידיים בשביל מספר הילדים שיש 

לי. הייתי מבולבלת ותשושה.

ציפורה רפ, שכנתי, שהייתה אחות במקצועה, הגיעה בכל ערב לעזור לי 

לעשות אמבטיה לקטנים. בלילה, הייתי קמה מדי כמה שעות כדי להיניק 

את התאומים. התיישבתי על כיסא וניסיתי לפקוח את עיניי, אך הן כמו 

נעצמו מעצמן. לעתים הייתי מוצאת את עצמי מתעוררת לפתע על הכיסא 

ואז הבנתי שנרדמתי בשעת ההנקה. פחדתי להירדם כשתינוק קטן כל כך 

מונח עליי, ולכן דאגתי לכרסם מזון כלשהו שיאושש אותי מעט. כמעט 

בכוח הייתי פותחת את פי הרדום ומכניסה לתוכו קרקר או פיסת תפוח 

קטנה.

אם  להיותי  להסתגל  קל  היה  לא  הימים.  גם  וכך  קלים,  היו  לא  הלילות 

תמה:  לא  לעולם  שהעבודה  נדמה  כך.  כל  קטנים  תינוקות  לשלושה 

האכלות, חיתולים, כביסות...

כזה  למשקל  והגיעו  התאומים  גדלו  הלידה  לאחר  שבועות  שישה  רק 

שיכולנו לערוך להם ברית. קראנו להם אברהם אבא ואלעזר.

יהודה, בני הבכור, היה חמוד. הוא מעולם לא קינא בתאומים. "אימא..." 

היה קורא לי כשהוא מצביע על אחד מהתאומים שבכה. למרות שעדיין 
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כמעט ולא ידע לדבר ניסה להסביר לי שעליי לטפל בתינוק הבוכה. בגיל 

צעיר הפך לאח גדול של ממש.

כשהתאומים התחילו לזחול הפכנו לבית אמתי של בנים. לא היה עוד כל 

זחלו  הרף  בלי  החולים.  בבית  שנולדו  והחלשים  הקטנים  לתינוקות  זכר 

התאומים, טיפסו, הפכו... לא היה רגע אחד של שקט. כשיצאתי לשנייה 

מן הבית אל החצר, שבתי אל תוך אי-סדר שאין כמוהו. האטריות, האורז 

והסוכר היו שפוכים כולם על רצפת המטבח ושלושת ילדיי יושבים תמהים 

ומלוכלכים בין האטריות המתגוללות על הרצפה.

יום אחד, כשעמדתי בחוץ ותליתי כביסה, שמעתי צרחה בתוך הבית. כל 

עוד רוחי בי רצתי הביתה. מולי עמד אחד מהתאומים, חיוור כולו, ובידו 

מסמר נעוץ בתוך השקע החשמלי. בזריזות לקחתי מקל והפרדתי את בני 

מהחשמל. בדרך נס הסתיים המקרה הזה בלא פגיעה של ממש.

השירותים  זורמים.  מים  היו  לא  מאוד.  רבה  הייתה  בבית  העבודה 

והמקלחות היו אי-שם הרחק בפאתי היישוב, ואת סירי הלילה של הילדים 

היינו סוחבים הלוך ושוב.

את  ותיקן  יסודות  של  במוסך  עבד  ביום  זהב.  ידי  לבעלי  היו  למזלי 

כששב  הערב,  בשעות  היישוב.  של  הרכב  כלי  שאר  ואת  הטרקטורים 

הבית  את מלאכות  פתרון שיקל מעליי  למצוא  ראשו  את  הוגיע  הביתה, 

הקשות. חשב – ועשה. בעלי חפר בור גדול בקרבת הבית, התקין בו חבית 

שזכתה  היחידה  המשפחה  היינו  משלנו.  פרטיים  לשירותים  אותו  והפך 

לשירותים עצמאיים. בעלי הרחיק לכת עוד ופיתח את המצאותיו. במקום 

אחר בבית התקין לי מקלחת פרטית. לא רק מקלחת הייתה לי – אף מים 

חמים היו בה! מתחת לדוד הקטן ששם הניח בעלי פתילייה שחיממה את 

תחתיו  והתקין  החוצה  הדוד  את  העביר  יותר  מאוחרת  בתקופה  המים. 

ברנר. המצאותיו היו לשם דבר ביישוב ולעתים היו מגיעות גם השכנות 

להתפנק במקלחת פרטית של מים חמים ממש! 

גזע עץ כרות היה מונח בחצר, ליד ביתנו. יום אחד הביא בעלי מהמוסך 

שלושה "הגאים" שאותם פירק מרכבים ישנים והתקין אותם על גזע העץ. 

עתה היה לנו מעין "אוטובוס" שהיו בו שלושה מקומות. בדיוק לפי מספר 

הילדים! ילדיי ישבו שעות על גזע העץ הכרות וגם שאר ילדי המושב באו 

לשחק ב"אוטובוס" המיוחד שלנו ונסעו עמו הרחק בדמיונם...

בהזדמנות אחרת בנה בעלי זוג אופניים אחד שהרכיב במוסך. הוא ציפה 

בכיליון עיניים להגיע הביתה ולהראות לילדים את הפלא החדש. אופניים! 

החלו  לשמוח  במקום  הרבה  לתדהמתו  ימים.  באותם  נדיר  חפץ  זה  היה 

הילדים לבכות ולריב על האופניים. אף אחד לא רצה לחלוק עם אחיו את 

המתנה המיוחדת. בצר לו החליט בעלי שהילדים אינם ראויים לאופניים. 

הוא שבר אותם לעיניהם. אז באמת געו הבכיות..

בשנת 1955 נולדה גם בתי, מרים-רבקה.

בשנת -1964 נולד מנחם-מנדל.

ובשנת 1967 נולדה שרה-בלומה. 

הימים חלפו וילדיי גדלו. יהודה כבר הלך לבית הספר וכך גם התאומים. 

אחד מהתאומים שהיה כבר בכיתה ב', לא רצה באותה תקופה ללכת לבית 
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הספר. לא רציתי לריב אתו. במידה מסוימת אף הבנתי אל לבו והרשיתי 

לו להישאר בבית באותו היום.

לפתע דפק מישהו בדלת. כשפתחתי ראיתי את המורה של בני שהיה גם 

שכנינו ביסודות, עומד בפתח. הוא ראה את בני ניצב מבויש מאחוריי.

"לא רצית לבוא לבית הספר...?" אמר לו.

בני עמד דומם ולא אמר דבר.

המורה קרב אליו, פשט את שתי ידיו הגדולות ותפס את בני. הוא הרים 

אותו בזרועותיו ואמר: "אני אקח אותך לבית הספר."

ובני המבוהל  המורה,  את הדלת מאחורי  אך כשסגרתי  דבר,  לא אמרתי 

בזרועותיו, התכווץ בי לבי.

המורה לקח את בני על ידיו כל הדרך עד לבית הספר ביסודות. בפרוזדור 

בית הספר היה מונח ארגז תרנגולות ישן. המורה שם את בני בתוך הארון 

וסגר אותו. בני הקט געה בבכי. מחוץ לארגז עמד אחיו התאום וגעה גם 

הוא בבכי מר. ילדים אחרים עמדו סביב הארגז פעורי עיניים ודוממים.

מאז – לא תם הויכוח בביתנו. מיהו זה שהיה בתוך הארגז ומיהו זה שהיה 

מחוצה לו? התאומים עדיין מתווכחים ביניהם. אף אחד אינו זוכר לאשורו 

מיהו זה שנלקח ונכלא ומיהו זה שנותר מחוץ לארגז התרנגולות. 

בכל פעם שמזכירים את המקרה אני רואה שוב בעיני רוחי את אותו מורה 

נושא את בני בידיו ולוקח אותו עמו החוצה. ושוב, בדיוק כפי שהיה באותו 

היום, כואב לבי ונצבט.

אונגר.  הרב  של  בישיבתו  ברק,  בבני  ללמוד  התאומים  הלכו  כשגדלו, 

כל  מנצל  היה  הוא  מאוד.  אליי  קשור  היה  מהתאומים,  אחד  אברהם, 

הזדמנות ובורח מן הישיבה חזרה הביתה. כשהיו פניו המחייכות מופיעות 

בפתח ביתנו שביסודות – לא יכולתי לכעוס עליו. בזריזות הייתי מכניסה 

אותו הביתה ונותנת לו מאכל כלשהו שהכנתי. "מעט בית". אך בעלי היה 

נוזף בו קשות על כך שהסתלק מן הישיבה ובבוקר המחרת היה משיג רכב 

יום:  מדי  היה כמעט  זה  כך  ברק.  בבני  לישיבה  אותו  ומחזיר  היישוב  מן 

הלוך  ושוב,  הלוך  בעלי.  אותו  החזיר  ולמחרת  בבית  מופיע  היה  אברהם 

ושוב. בלבי, לב אם, יכולתי להבין את בני. צר היה לי על המרחק בינינו כפי 

שגם לו היה צר על המרחק שבינינו. 

במושב.  להתארח  העיר  מן  ילדים  פעם  מדי  מגיעים  היו  הקיץ  בתקופת 

הם היו מגיעים לימים אחדים, מתארחים אצל משפחה כלשהי ואחר כך 

ילדים  להביא  רציתי  לא  לי.  לקסום  התחיל  הזה  הרעיון  לביתם.  חוזרים 

אחרים לביתי – ביתי היה קטן וצפוף, אך רעיון אחר עלה במוחי: נשלח 

את הילדים הגדולים להתארח במקום כלשהו. כך ייהנו הם, וגם אנו נזכה 

לכמה ימים של שלווה יחסית.

באותה תקופה שבה עדיין לא היו טלפונים בבתים ובודאי שלא פלאפונים, 

היה ארגון של מבצע כזה מסובך למדי. לאחר גישושים, מכתבים ובירורים 

שגרה  שלנו  הדודות  מבנות  לאחת  ייסעו  הילדים  עצה:  מצאנו  שונים 

בבת ים. אנו נשלם לה מעט כסף, שכר כלכלתם, והם יוכלו ליהנות מהים 

ומאווירת העיר ההומה.
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עליה  והעמסנו  מכונית  מהיישוב  השגנו  לדרכנו.  יצאנו  המיועד  ביום 

מיטה מתקפלת ושאר חפצים שונים שלהם ודאי יזדקקו התאומים בימים 

ניכרה באוטו בשעה שיצאנו לדרך על  שישהו בעיר הגדולה. התרגשות 

מנת להעביר את התאומים לילדי בת הדודה. משום מה, משהו בפניו של 

אברהם, לא מצא חן בעיניי. הוא היה שקט מן הרגיל וחיוור משהו. מדי 

פעם הפניתי מבטי למושב האחורי ובחנתי את פניו. ככל שהתקרבנו לבת 

ים הלך מצבו והחמיר. הוא החל להקיא וחומו עלה בבת אחת.

כשהגענו לביתה של הדודה היינו אובדי עצות. ברור היה שהילד חולה. 

הרבים  התכנונים  לאחר  הביתה?  נחזירו  שמא  או  כך  אותו  נשאיר  האם 

והכנותיה הקפדניות של בת הדודה, לחזור סתם כך הביתה...? לא ידעתי 

מה עליי לעשות, אך לא אמרתי נואש. 

לו תרופה כלשהי. בקרוב  ונתן  לרופא המקומי שבדק את אברהם  פנינו 

ואני  מייחלות  עיניים  בי  תלה  אברהם  הרופא.  הבטיח  יותר,  טוב  ירגיש 

חככתי בדעתי. להשאיר את הילדים? לחזור? אתם? בלעדיהם? נשארנו 

על  להשפיע  תחל  שהתרופה  בתקווה  הדודה  בת-  בבית  מה  זמן  עוד 

אברהם והוא ישוב לאיתנו. אפס. הילד נראה אומלל וחולה, החום לא ירד 

ומדי פעם רץ אברהם להקיא.

לאחר  ליישוב.  חזרה  לשוב  עלינו  היה  כבר  לו.  להזדחל  המשיך  השעון 

שנועצתי בבעלי הגענו למסקנה סופית.

"טוב, ילדים." פניתי לתאומים "אין מה לעשות, אברהם לא מרגיש טוב. 

אי-אפשר להשאיר אתכם כך אצל בת הדודה. נחזור ליסודות." 

וטיפס  המאוכזבת  הדודה  מבת  נפרד  דקה  תוך  אורו.  אברהם  של  עיניו 

על האוטו. ככל שהלכנו ורחקנו מבת ים הלך גוון פניו והוטב וחומו ירד. 

כשנכנסנו ליסודות כבר פטפט בעליזות וצחק. הפניתי מבטי אליו. לא היה 

זכר לילד שעד לפני שעות אחדות היה חולה אנוש.

למסגרת  אותו  להעביר  החלטנו  ח'  לכיתה  הגיע  הבכור,  בני  כשיהודה, 

בו  הייתה  חסידים.  יהיו  שילדיו  רצה  תמיד  בעלי  צאנז.  בקרית  חסידית 

הוריו.  בבית  קיבל  שאותה  החסידית  הרוח  את  שימשיכו  בוערת  כמיהה 

החסידית  לאווירה  עזים  געגועים  בו  היו  כחסיד,  נהג  לא  שכעת  למרות 

והייתה  הרבנים  את  העריצה  שאמי  זכרתי  אני  בילדותו.  ספג  שאותה 

מתארת בעיניים בורקות את הרבי מסאטמר שהגיע מדי פעם להתארח 

בארשאווא, עיירתנו, אך פרט לכך לא היה לי קשר ממשי לחסידות.

למרות החינוך החסידי שניסינו להנחיל להם – לא נמשך לבם של ילדיי 

לכיוון החסידי והדבר ציער מאוד את בעלי שיחי'. עם זאת, עם הזמן למדנו 

שנינו להבין שלכל אחד יש כיוון משלו בעולם. ילדינו מסבים לנו נחת רבה 

ואנו שמחים לראות את המשפחה המתרחבת והולכת. 
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סיום

בעלי אהב לדבר על תקופת המחנות. איני יודעת האם אהב זאת באמת 

או שמא רק חש בצורך העצום לפרוק מעל לבו את כל אותם מאורעות 

רחוקים, רחוקים ועגומים. אולי מצא מעט מרגוע בספרו את קורות חייו.

אני לא אהבתי לשמוע זאת. כל אימת שהיה פותח את פיו וחוזר אחורה, 

למטבח.  ופונה  החדר  מן  יוצאת  אני  הייתי  החושך,  לשנות  לאירופה, 

ואפילו שהיו המילים קרובות מאוד, ממש בחדר הסמוך, אטמתי את אוזניי 

והמילים היו כלא-היו.

כיצד אפשר לזכור את אותם מקומות? אני איני רוצה לזכור. איני רוצה 

בי המילים הללו מן העבר.  ומוות מעוררות  ותהום  לזכור דבר. רק אפר 

רק מוות.

יום אחד, לאחר שנים רבות מאוד של שתיקה, ניסיתי גם אני לספר, אך... 

לא מצאתי מילים. הן נחרשו בי, השתתקו, ואני חשתי כאילמת. אבל בנותיי 

דחקו בי. "ספרי, אימא... למענינו. שנדע. אולי נבין... נזכור."

ושוב פתחתי את פי. אך כל אימת שנגעו המילים באותם מקומות כואבים, 

משהו בי היה משתתק והמילים הפכו דלות, כאובות.

לא רק מילים לא היו לי כל אותן השנים. גם מחשבות כמעט ולא היו. היטב 

השכחתי את המחשבות בתוך ריחם הענוג של ילדיי, בתוך היום הגועש, 

מלא הפעילות, שזימן לי הקב"ה בחסדיו הרבים.

ורק עתה, כשהימים הפכו ארוכים וריקים מעט, אני מוצאת עצמי חושבת 

על העבר. עדיין אין בי את העוז לחשוב על כל אותם מאורעות חשוכים, 

אך מחשבה אחת מוגיעה את ראשי בלא הרף: כולם אבדו, פרט לאחותי 

יודעת בוודאות. אך  שהייתה עמי ואחותנו השנייה, אסתר. את זאת אני 

נותן לי מנוח: ומה עם אחותי  סימן שאלה גדול מנקר בי כל העת ואינו 

האחרת, צביה-לאה? אותה אחות שנשארה בבלגיה. מעולם לא נודע לי 

מה קרה לה. מעולם.

שממנה  אחות  אותה  אל  במחשבתי,  העת  כל  אני  מפליגה  אליה  ורק 

נפרדתי לשלום כשהייתה צעירה ויפה. כמה שנים חלפו מאז? כה הרבה. 

ואילו בדמיוני נשתמרה בדיוק כפי שראיתי אותה באותו היום שבו נסעה 

לבלגיה. באותם רגעים עצובים שבו חיבקה אותי והלכה לה כשדמעותיי 

מתגלגלות.

אלף פעמים אני פוגשת אותה בדמיוני, נוסעת לבלגיה ומגלה אותה – חיה 

עדיין  כמו  אליה,  אותי  וחובקת  לקראתי  זרועותיה  פורשת  היא  וקיימת. 

הייתי אחותה הקטנה, אותה ילדה שהייתי אז. האם אכן את עדיין בחיים, 

צביה-לאה אחותי? האם גם את אולי מצפה לי אי-שם כפי שאני מצפה 

לך? ומדוע כל השנים הללו לא חיפשתי אותך? האם פחדתי מהכאב, מן 

האכזבה, מן המפגש המוכר והצורב עם המוות?

ואיני מרבה  הגלגלים  בכיסא  יושבת  אני  וכלים.  הולכים  הימים  כעת  אך 

לצאת מן הבית. בחוץ מתחלפות העונות, קיץ הופך לסתיו וסתיו לחורף 

ואילו אני ספונה בביתי.

ורק מחשבתי עדיין נודדת הרחק... אל עבר ימים מאושרים שהיו ואינם 

עוד... אל עבר מפגשים שכנראה שלא יהיו עוד... 
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אלבום תמונות

אבי - יהודה צבי גרינפלד. 

נולד בשנת 1890

אני ביסודות

אני משמאל, עם 

חברותיי מהנוער 

ביסודות

אני בגיל 17 בבודפשט.

אחרי המלחמה

אני גננת בשנת 1948.

מימין לשמאל: יהושע 

שופט, ילד מעירי, נעמי 

קליין ופסי רייכנברג
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אני בשורה הקדמית - שנייה מימין. 

בטיול עם הנוער

אני בשמלת כלה לפני החופה

אני עם אחייניתי מרים )הגדולה( קייזמן

חיים שלמה ואני באירוסינו. בשנת 1949
מימין- יפה גליק, אני וחברות 

מהנוער בטיול
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חיים שלמה ואני בחתונתנו - שנת 1950

יהודה על האופניים 

והתאומים על הידיים

מרים על הידיים. 

אברהם ואלעזר עומדים
אני בצעירותי, לאחר החתונה.

התאומים - אלעזר מימין ואברהם משמאל
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אני ומרים

מימין לשמאל: אברהם, אני, יהודה, מרים ואלעזר

מימין לשמאל: אברהם, אני, יהודה, מרים, חיים שלמה ואלעזר

אני מאכילה את מנחם, ואלעזר לידי - בסוכה.
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מימין לשמאל- פסי 

ושפרה )לא גרות 

ביסודות(, צ'רנה 

קליין ואני

מימין לשמאל- לאה 

טאוב, יפה גליק, צ'רנה 

קליין ואני. בבר המצווה 

של מנחם קליין

מימין לשמאל- 

זהבה שוורץ, גיטה 

הרשקוביץ, יפה גליק, 

אני ועטרה קובר. 

יושבת- חיה פרוכטר.

 יסודות, 1962

חיים שלמה ואני בתל אביבמרים, שרה ואני

חיים שלמה ואני עם יונתן ויעל )ילדיהם של אברהם ודבי( בחנוכה
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חיים שלמה ואני עם שרהל'ה )בתם של מנחם ויהודית(
אחותי פירי, בעלה יעקב וילדיהם

גיסתי בלומה רוזנברג ואני ביסודותאני ואסתר אחותי בחתונת מנחם קליין

מימין לשמאל- אני, פירי אחותי, 

שמואל אחי, אסתר אחותי

מימין- מצבת זכרון לקדושי ארשאווא, 

עיר הולדת אימי .

למעלה- אחותי הגדולה צביה לאה.
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אני עם מנחם ואסתר אחותי. בבר 

מצווה של אברהם ואלעזר

מימין לשמאל- דבי, אברהם, יונתן, אני, אסתר אחותי, 

דורלי גיסתי ובעלה שמואל אחי.

כל המשפחה בחתונתם של מנחם ויהודית

מימין לשמאל- יושבים: יהודה קיזמן, צביקה גרינפלד וילדיו. דורלי גיסתי, 

אסתר אחותי ושמוליק חתנה.

עומדים: צילה היימליך )אמא של שושי כלתי(, אני, מנחם ויהודית, נורית פלד 

)אמא של יהודית(. בחתונתם של מנחם ויהודית
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אני רוקדת עם מטאטא בחתונתם של מנחם ויהודית. יחד עם צ'רנה קליין, 

הרבנית קליין ודבורה גולומב

מימין - אחיניתי בתיה )הבת של אסתר אחותי( וביתי מרים
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ו' מנחם אב תשנ"ה

למען ידעו דורותינו 

"החושך תכסה ארץ"

כמה ימים אחרי פסח תש"ד )1944(, בשעות אחר הצהריים, הדביקו כרוזים 

יהיו מוכנים למחרת  היהודים  הודיעו שכל  ובהם  ברחובות העיר קראלי 

בבוקר בשעה 6 וייקחו אתם את החבילות. אני לא זוכר כמה משקל מותר 

היה לקחת.

זקנים  שאנשים  נהוג  היה  שלקחנו:  זוכר  אני  דברים  שני  אוכל.  לקחנו 

ע"ה  סבתא  ימים.  לאריכות  סגולה  זו  הייתה  תכריכים.  לעצמם  מכינים 

מצד אבא ז"ל נתנה גם היא לתפור לעצמה תכריכים. אני לא ראיתי את 

זה, אך שמעתי שתפרו מבדים יפים )שלא כמו היום(. את זה לקחנו. דבר 

נוסף לקחנו אתנו ואספר לכם עליו. זכיתי שהרבי מסאטמאר, רבינו יואל 

זצ"ל, היה הסנדק שלי. כידוע, הרבי התפלל שחרית מאוחר ואת הברית 

עשו בבוקר. הרבי בא לברית לפני תפילת שחרית, היה לו מנהג שאחרי 

התפילה היה הולך לביתה של היולדת לשתות לחיים ולאחל מזל טוב.

לכבוד הביקור החשוב הזה קנו מפה חדשה יפה מאוד. אני עדיין זוכר כיצד 

נראתה המפה: זה היה בד דאמאסק לבן ועליו היו פרחים אדומים. במפה 

הזאת לא השתמשו אף פעם שמרנו אותה אך ורק לביקור של הרבי זצ"ל. 

רצינו להשתמש בה בעתיד גם בבר-מצווה שלי ובחתונה שלי, לצערנו לא 

זכינו לזה. את שני הדברים האלה אני זוכר שלקחנו אתנו.

הקדמה

עד כאן ספרה של יפה גוטליב שנכתב בידי הדס שמידע על פי סיפוריה 

הספר,  בהמשך  שמובא  גוטליב  שלמה  חיים-  של  סיפורו  את  יפה.  של 

בשעתו  כתב  שלמה  חיים-  שנים.  מספר  לפני  עצמו,  שלמה  חיים-  כתב 

את קורות חייו על מנת לשמר את זיכרונותיו ולהעבירם לדורות הבאים. 

הסיפור מובא כאן בלשונו המקורית, למעט שנויים קלים בלבד. 
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למחרת בבוקר כל הרחוב היה מלא בחיילים ובשוטרים. הם נכנסו לבתים 

וזירזו אותנו לקחת את החבילות וללכת. הם סגרו את הבית, שמו חותמת 

השם  את  רשמו  במעטפה,  שמו  המפתח,  את  לקחו  הראשית,  הדלת  על 

ולמען הסדר הטוב נתנו קבלה.

כינסו את 500 המשפחות היהודיות שהיו בעיר לשני בתי כנסת גדולים. 

מבתי הכנסת הובילו אותנו רגלית, החבילות בידינו. היו אתנו גם תינוקות 

מבית  חלק  נייר.  של  חרושת  לבית  ק"מ   2 בערך  צעדנו  וכולנו  וזקנים 

החרושת היה במצב תקין וחלק היה הרוס מהמלחמה. בית החרושת היה 

בערך  איומה.  הייתה  הצפיפות  אחד.  ולילה  יום  שם  היינו  ליהודי.  שייך 

5000 נפשות בלי תנאים מינימאליים: בלי שירותים, בלי מים ובלי חשמל. 

בלילה – מי שקם ממקומו לא מצא מקום לחזור אליו. הייתה צעקה גדולה.

חיינו בעיר שעד כמה ימים לפני הפינוי היה לעסקנים היהודים קשרים עם 

ראש העיר. פקידים שלחו משלחת לבדוק את המצב )לא בחינם כמובן, 

אלא תמורת "דמי לא יחרץ"( והחליטו שיעשו גטו בתוך תחומי העיר. סגרו 

כמה רחובות בגדר שהייתה עשויה מקרשים, והחזירו את כולם לעיר. אל 

תחשבו שליקקנו דבש. את הגטו תחמו באזור שגרו מאז ומעולם יהודים. 

מי שהיה לו מזל – הבית שלו היה בתוך תחומי הגטו. הבית שלנו היה גם 

הוא בתחומי הגטו, על יד הגדר. שמחנו לחזור הביתה, אבל לצערנו חזרנו 

רק לכמה ימים. 

היינו צריכים להכניס אלינו אנשים שלא היה להם בית. בקיצור שוב מצאנו 

עצמנו בצפיפות, אבל בתנאים טובים יותר מאלה שהיינו בהם קודם לכן. 

בקושי הסתדרנו. איך שהוא נפוצה שמועה שמעבירים אותנו לעיר אחרת, 

לא ידענו לאן ומתי. נתקיים בנו הפסוק "והיו חייך תלויים מנגד ופחדת 

לילה ויומם" כל יום שעבר, אמרנו ב"ה.

הפינוי הגיע בשבת פרשת בחוקותי )התוכחה(. מוקדם בבוקר דפקו בדלת 

והודיעו: בעוד שעה להיות מוכנים ולקחת את החבילות. תארו לכם את 

אותו  ובית שקנו  לבנה  יין, חלות, מפה  ההרגשה: שולחן שבת, פמוטים, 

וצועקים:  ימ"ש  שוטרים  שני  נכנסים  שנים.  עשרות  בו  וגרו  מלא  בכסף 

"מהר מהר לצאת" אימא ע"ה לא יכלה להתאפק ואמרה להם: "תתביישו 

לכם! האיש הזה )כוונתה הייתה לסבא ז"ל( בן 75 שילם מיסים כשאתם לא 

הייתם עוד בעולם." שתקו.

סגרו את הבית, לקחו את המפתח, נתנו קבלה. אנשים הגונים... וחתמו את 

הדלת הראשית. יצאנו לרחוב. ברחוב עמדו עגלות שגייסו מהכפרים. בעלי 

העגלות צחקו. "הגיע זמנכם" אמרו. "ראוה צרים שחקו על משבתה" שמנו 

את החבילות על העגלות. מי שהיה לו כוח הלך ברגל לתחנת הרכבת.

בקיץ תש"ב הלכו )ההונגרים( מבית לבית לבדוק את הניירות. מי שהיה 

נתין חוץ שלחו אותו מחוץ לתחומי המדינה. סבא ז"ל היה מגליציה. נכנסו 

שני שוטרים, בדקו את הניירות, תפסו אותו ורצו לקחת אותו עמם. 

אימא ע"ה תפסה אותו ביד, משכה אותו וצעקה: "האיש הזקן הזה משלם 

מיסים עשרות בשנים אתם לא תיקחו אותו. מחר אני אביא את הניירות 

ואני אוכיח שהניירות בסדר." למחרת היא הלכה. כמובן שהיא  לעירייה 

לקחה אתה "דמי לא יחרץ" והכול היה בסדר. היא הכירה את המשרדים, 
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היא ידעה הונגרית, גם לנסח מכתבים וגם לדבר בשפה ההונגרית ידעה. 

היא סידרה גם לשכנים את העניינים במשרדים.

בדרך לרכבת )2 ק"מ( עמדו הגויים, גם אותם השכנים שהסיקו בחורף את 

התנור ושהביאו את הטשולנט בשבתות, צחקו ושמחו "ראוה צרים שחקו 

על משבתה". נכנסנו לרכבת ונסענו בחינם בלי כרטיס. בשעות הצהריים, 

התפללנו מנחה וקיימנו מצוות שלוש סעודות.

כשעתיים לפני יציאת השבת הרכבת זזה. לפנות ערב הגענו לסאטמאר. 

הם חיכו עד שיהיה חושך. הובילו אותנו בליווי שוטרים ברגל דרך ארוכה 

עד הגטו. סחבנו את החבילות. הכניסו אותנו לבתי כנסת ושם היינו כל 

יותר  גדול מעט  היה שטח  זה  הגטו.  בתוך  אותנו  פיזרו  למחרת  הלילה. 

אחד  שטח  נעשה  והכול  הגדרות  את  פירקו  רחובות.  כמה  של  משטחם 

עשרה  היינו  מקומות.  בכמה  אותנו  ופיזרו  בבתים  אותנו  חילקו  גדול, 

מבוגרים.

קצת  לי  שתתן  ממכירה  ביקשה  ע"ה  אימא  טוב.  הרגשתי  לא  אחד  יום 

לשכב. היא נתנה מיטה. שכבתי שם כמה דקות ופתאום הרגשתי עקיצות 

ומיד  משם  ברחתי  פרעושים.  מלא  הייתי  מהמיטה.  קפצתי  הגוף.  בכל 

הרגשתי טוב יותר.

בגטו היה מטבח ציבורי, אבל לא היינו זקוקים לזה. באותה עת עדיין היה 

לנו אוכל מהבית. הכינו צנימים ועוגיות ועוד דברים שאינם מתקלקלים 

מהר. היו בשטח הגטו כמה לוחות מודעות. הדביקו כרוזים שדיווחו על 

וביום  יוצא הטרנספורט )משלוח( הראשון  כך שביום חמישי כ"ה באייר 

ראשון כ"ח באייר – הטרנספורט השני. לקחו אותנו לפי רחובות. הדוד 

והדודה התגוררו ברחוב שפינו ראשון, אנחנו: סבא וסבתא, אבא ואימא, 

"הסחורה"  כדי להרגיע את  יצאנו בטרנספורט השני.  ואני  שלוש הבנות 

היודנראט  אנשי  בעזרת  שמועה  הגרמנים  הפיצו  למשלוח  המיועדת 

פוסטא  נילאש  בשם  בהונגריה  למקום  שנוסעים  היהודית(  )המועצה 

)Nyilas Puzsta(, ושם נקבל מקום לגור ולעבוד. למעשה מקום כזה לא 

שאמרו  כך  כדי  עד  להרגיע.  קצת  הצליח  הכוזב  המידע  אבל  קיים,  היה 

שכדאי להימנות עם המשלוח הראשון. הם יתפסו את הבתים הטובים ואת 

העבודות הטובות. הסבתא שלי צעקה לבתה, דודתי, שהלכה בראשונה: 

כולם במקום  נפגשו  ימים  דירה טובה. אחרי כמה  לנו מקום טוב,  תכיני 

טוב.

שהיו  אלה  התאספו  בבוקר,  באייר  כ"ח  ראשון,  יום  שלנו.  התור  הגיע 

צריכים לצעוד במגרש גדול. בכל משלוח היו כמה אלפי אנשים. בגטו היו 

התחלנו  טרנספורטים.  בחמישה  לקחו  כולם  ואת  יהודים   20,000 לערך 

הובילו  ותינוקות.  ילדים  נשים  זקנים  החבילות,  את  סחבנו  ברגל,  ללכת 

אותנו בדרך אחורית. לא רצו שנעבור דרך העיר כדי שהעם לא יראה את 

הכול. לאימא ע"ה כאבה הרגל. נסעו אתנו כמה עגלות ועליהן חבילות. 

"תלכי,  והוא ענה לה:  אימא ביקשה מהגוי שייתן לה לעלות על העגלה 

תתרגלי ללכת."

הגענו לתחנת הרכבת. עמדה שם רכבת משא ארוכה. אסביר איך הייתה 

נראית: היו בה הרבה קרונות... הקרון נראה כמו קרוואן רק שלא היה בו 

כלום, ארבע קירות בלבד. בשני צדדיו הייתה דלת זזה רחבה, שני פתחים 
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קטנים לאוויר שסגורים ברשת ברזל. קרון כזה היה מיועד במקור להובלת 

מטענים, בעלי חיים ופרות. את הרכבת המפוארת הזאת הכינו לנו.

הכריזו להיכנס לקרונות. באו הרשעים ודחפו אותנו פנימה בלי להסתכל 

התמלא  שהקרון  עד  דחפו,  בחוץ.  נותר  המשפחה  מתוך  מישהו  האם 

וסגרו את הדלת. לקרון שלנו דחפו יהודי זקן שכל המשפחה שלו הייתה 

בקרון אחר. לא היה לו כלום. כל החבילות היו אצל בני משפחתו. אימא 

ע"ה צירפה אותו אלינו, מה שאנחנו אכלנו גם הוא אכל, כאילו שהיה בן 

משפחה. זה היה החסד האחרון שהיא עשתה בחייה מפני ששלושה ימים 

לאחר מכן כבר הייתה אחרי הכול, כמו שנספר אחר כך.

זקנים,  נפשות,   93-83 היינו  לזוז.  מקום  היה  לא  הדלת.  את  עלינו  סגרו 

נשים, ילדים, תינוקות ומעט צעירים, צעירים כמעט ולא היו מכיוון שאת 

הצעירים לקחו עוד קודם לכן לעבודה.

היו  לשבת.  מקום  אחד  לכל  יהיה  הפחות  שלכל  רצינו  לסדר,  התחלנו 

הרבה חבילות. כל אחד סחב אתו כמה שיותר. בסופו של דבר לא נהנינו 

מהחבילות חוץ מאשר מהאוכל. יומיים אחר נשארו החבילות ברכבת עבור 

הנאצים ימ"ש "נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים". סידרנו את החבילות 

על הרצפה. הערמה הייתה בערך בגובה מטר, ועל זה היינו צריכים לשבת 

66 שעות. השתדלנו למעט לקום, כיוון שאחר כך היה קשה למצוא מקום 

לשבת כמו במכת חושך במצרים, מי שישב לא יכול היה לקום, מי שעמד 

לא יכול היה לשבת. 

בשעות הצהריים הרכבת זזה. הכרנו את הסביבה ויכולנו להסתכל החוצה 

לכיוון  נוסעת  שהיא  ראינו  הקרון.  של  הקטנים  הפתחים  שני  דרך  רק 

המקום שאמרו. היינו מרוצים שלא נוסעים לפולניה. אחרי עשר דקות היא 

עצרה בתחנה. לא ידענו מה הסיבה. היא עמדה שם, עד הלילה לא הבנו 

שוד  ואבוי,  אוי  החוצה  לנסוע. הסתכלנו  קורה. כשהחשיך התחילה  מה 

ושבר היא בכיוון הפוך חזרה לסאטמאר. כזכור הבטיחו שנוסעים בתוך 

המדינה לעבוד, אבל חשדנו בנאצים, ידענו שהם משקרים.

מה עשו? היה רופא שיניים גוי שהיה ביחסים טובים עם היהודים. ביקשו 

ממנו שילך לתחנת הרכבת ויראה לאיזה כיוון היא נוסעת, אז יידעו את 

האמת. הרשעים ראו אותו מסתובב, חשדו שהיהודים שלחו אותו לראות 

וכך  המדינה.  תחומי  לתוך  הרכבת  את  כיוונו  ולכן  נוסעת  הרכבת  לאן 

ובערב,  הרצוי  לכיוון  נסעה  שהיא  ראה  שהוא  לאשר  היה  יכול  הרופא 

ההפוך. התרמית שלהם  בכיוון  הרכבת  את  הסיעו  היה,  לא  כבר  כשהוא 

הצליחה ואחרינו נסעו עוד שלושה טרנספורטים ובהם 12000-10000. 

ובכן, ירד הלילה. כולם ישבו על מקומם, לא דיברו הרבה. היינו המומים 

)נפלנו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא( נפלנו מקומה גבוהה לבור עמוק.

אולי אכלנו משהו. נסינו להירדם בישיבה או בעמידה. היה חושך. כל הזמן 

באייר,  כ"ט  בבוקר,  שני  ביום  מבוגרים.  ושקט של  ילדים  של  בכיות  היו 

א'  באייר,  ל'  ביום שלישי,  ונסעו. למחרת,  מים  שפכו את הדליים, מלאו 

דר"ח סיוון, אי-אפשר היה להתפלל. תארו לכם, כבר שלושה ימים שאנחנו 

בקרון סגור בלי שירותים, רק דליים, בלי מים, עם ילדים קטנים. חיכינו עד 

הצהריים, שוב נעצרה הרכבת ופתחו את הדלתות, האוויר נעשה נקי יותר, 
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ניצלנו זאת והתפללנו מהר. זה היה בר"ח סיוון. קיפלתי את התפילין. לא 

עלה בדעתי שזו הפעם האחרונה שאני מניח אותם.

המשכנו לנסוע. בלי כרטיס, בחינם. נמצאים כבר בשטח פולניה עוברים 

שמחה  זה,  את  ראתה  ע"ה  סבתא  "צאנז".  בפולנית  עליה  שרשום  תחנה 

שהיא רואה את העיר שלה. נסענו. היה כבר לילה, לא ידענו איפה אנחנו, 

עד שבאמצע הלילה נעצרה הרכבת. לא ידענו שאת הכול לקחו לנו. לא 

היו לנו שעונים וגם לא ידענו באיזה מקום אנחנו נמצאים.

היה  קרון  כל  יד  על  אחת.  בבת  הקרונות  כל  את  פתחו  כשהאיר השחר, 

איש ס.ס אחד שהחזיק נשק ומקל. כמה בחורים מהמחנה צעקו "הארוס 

גברים  הכריזו:  גדולה.  ומהומה  בהלה  הייתה  החוצה(.  )החוצה  הארוס" 

"עת  בשקט:  ואמר  לקרון  בחור  עלה  שני.  בצד  וילדים  ונשים  אחד  בצד 

צרה היא ליעקב" איך בין דעים... רבינס אייניקיל זאג אז דיא ביסט אלט 

20 יאהר )אני נכד של רבי. אני לא זוכר איזה רבי. הוא אמר לי שאגיד שאני 

בן 20(. לא הבנתי מה הוא מתכוון אבל אחרי שעתיים כבר הבנתי.

בגיהינום הזה לא היה זמן לחשוב. דחפו מהר, החוצה. אימא ע"ה הושיטה 

לי את התפילין ושקית צנימים. אחד מהבחורים שפינו אותנו לקח ממני 

את התפילין, זרק אותן ואמר: את זה אתה לא צריך פה. שקית האוכל, אם 

יהיה לך מזל, תישאר אצלך. רק יצאתי מהקרון ראה אותי אי ס.ס אחד, 

בעט בי וצעק תזרוק את זה בחזרה.

אחד  בצד  ירדו  גברים  ובמכות.  בצעקות  הרכבת  התרוקנה  דקות  בכמה 

ונשים וילדים בצד שני. הכול קרה כל כך מהר שלא נפרדנו לשלום מאף 

אחד. הכול נשאר ברכבת. כמו שאומרים פלוני יצא נקי מנכסיו. נשארו לנו 

רק הבגדים שלבשנו, גם זה לא לזמן רב.

איך בשעות  בוקר  באותו  נזכר  אני  תפילין,  בוקר כשמניחים  בכל  כמעט 

קשות כאלו דאגו הורינו שיהיה המשך למה שחונכנו. זה משמש עבורי 

תזכורת לבנינו אחרינו.

ובמכות. את הנשים  נעמדנו בחמישיות, פקדו עלינו בצעקות, בדחיפות 

והילדים כבר לא ראינו. שמרו עלינו. איש ס.ס אחד ניגש לסבא שלי. לסבא 

שלי היה זקן לבן ארוך, מעיל שחור ארוך מגבעת שטוחה )ביבר הוט(איש 

הס.ס. צעק: "רבין!" )כי סבי נראה כרב( והרביץ לו במקל. כשהוא הלך, נתן 

לי מישהו מספריים ואמר: תגזור קצת מהזקן, שלא ידקור לס.ס. בעיניים. 

ניגשתי לסבא והתחלתי לגזור, אז הוא התחיל לבכות: הגעתי לגיל 75 ולא 

לי את הזקן. התקדמנו לאט. לא  גוזרים  זקנתי  נגעתי בזקן, עכשיו לעת 

ידענו לאן הולכים עד שהגענו לרוצח שקראו לו ד"ר מנגלה ימ"ש. הוא 

סימן ביד ימינה או שמאלה. אותי שלח ימינה, לעבודה. את סבא ואבא ז"ל 

שלח שמאלה. אז עוד לא ידענו מה משמעות הדברים.

נתנו פקודה: להתפשט, הכול, חוץ מנעליים. נתקיים בנו הפסוק בהושע 

ב' "אפשיטנה ערומה והצגתיה כיום היוולדה". ככה עמדנו בחוץ מחכים 

כל  את  ומגלחים  בתור, מספרים  נעמדים  לספר.  ללכת  מכריזים  לבאות. 

נעשה  הכול  מלוכלכים.  יהודים  יודע(  )שמוציגע  אנחנו  הרי  השערות. 

במהירות. במקום עמדו אנשי ס.ס ודחפו מהר מהר. 
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יצאנו מהמספרה פצועים וחתוכים. הם עבדו במכונה ובתער. עבדו מהר 

ולא השגיחו. מהראש הורידו את כל השערות ובאמצע הראש, מהמצח עד 

יוכל למצוא בגדים  העורף, עשו פס בתער, שאם אחד יברח, הוא אמנם 

המשכנו  ייתפס.  ובקלות  ימצא,  בקלות  כך  כל  לא  ספר  אבל  אזרחיים, 

למקלחת. אני לא זוכר אם התרחצנו. הייתה שם חבית ובתוכה ליזול, חומר 

חיטוי לבתי שימוש. עמד שם אחד והחזיק סמרטוט. עברנו בתור, והוא 

מרח אותך מראש עד רגל. זה שרף קצת. הכול למען הניקיון, כדי שלכינים 

יהיה נעים יותר להיטפל אליך.

נקבל  לא  בליזול.  מרוחים  אנחנו  בשמש,  בחוץ  הכול  הלאה.  ממשיכים 

"אדון",  "אתא",  "באגיר",  בחירה:  לפי  בגדים  למחסן  הגענו  מכת שמש... 

"ליבוביץ' " ועוד. קיבלנו בחינם חולצה, מכנסיים, כיסוי ראש כמו בארט 

)תחתונים אני לא זוכר אם קיבלתי( בדגם פסים. היה טוב שאת הנעליים 

ארבעה  ללכת.  היה  קשה  ובהם  עץ  נעלי  נתנו  לאחרים  לי.  השאירו  הם 

חודשים הלכתי בהם, עד שנקרעו, ואז לקחתי מהם נעלי עץ.

כולם לבשו את החליפות החדשות. יצאנו החוצה. לא להאמין, לא הכרנו 

אחד את השני, אחרי יומיים עומדים באפל )מסדר(, אני מסתכל על אחד 

שהיה מוכר לי, אני לא מצליח לזהות מי הוא. אני אומר בשקט: פאטער 

אליו,  ללכת  התחלתי  התרגשות  מרוב  לי.  ענה  הוא  יצחק  שלמה  )דוד( 

שכחתי איפה אני נמצא, עד שקיבלתי בעיטה וגירשו אותי בחזרה. לקחו 

אותנו כדי לתת לנו שיכון. הכניסו את כולם לצריפים. 

היו שם מיטות בקומות, בלי מזרון, בלי שמיכה, רק קרשים. שכבנו ארבעה 

לילות, השירותים היו בתוך הצריף, חצאי חביות... מסכן היה זה שעמד על 

יד המיטה שלו, אפילו אוויר לא יכול היה לנשום. הגיע לילה: כולם נצטוו 

לעמוד בשורה. ארוחת ערב חגיגית לכבוד האורחים החדשים. חילקו מרק 

להכניס  יכולנו  לא  עדן  גן  לו טעם  היה  מים שהיו בהם מעט עשבים,   –

טוב.  מכל  עכשיו  עד  אכלתם  "בהונגריה  מאתנו.  צחקו  הוותיקים  לפה. 

לשטוף  תצטרכו  ולא  הצלחת  את  תלקקו  יום  בעוד  שבעים,  עדיין  אתם 

אותה", וכך זה היה באמת.

כל הלילה לא עצמנו עין. ישבנו על הקרשים ושחזרנו לעצמנו לאיזה מצב 

הוותיקים: אתם  לנו  מוזיקה מרחוק. אמרו  הגענו. במשך הלילה שמענו 

יודעים מה המוזיקה? זה הקרמטוריום ששורפים את ההורים שלכם. כל 

אמרנו  האמנו,  לא  שם...  שורפים  לעבודה,  לא  השני,  לצד  שהלכו  אלה 

שמקנאה הם מדברים. לדאבוננו הם צדקו.

למחרת בבוקר מעירים מוקדם. אותנו לא צריך היה להעיר, היינו לבושים. 

יוצאים לאפל סופרים ועומדים שעות, עוד פעם לספור, צריך להעביר את 

הזמן. באושוויץ היינו חמישה ימים. לא עבדנו. נעמדנו בשורה לארוחת 

בלי  בוץ, קפה שחור  נראה כמו  בוקר שהכילה שלוש מנות: לחם שהיה 

סוכר וחתיכת מרגרינה, אולי עשרה גרם. אחרי ששבענו הורו לנו לעמוד 

חקקו  לחלק  סיבה  מאיזה  קעקע.  כתובת  היד,  על  מספר  לחקוק  בתור, 

מספר ואחר כך הפסיקו. אני הייתי בין אלה שלא עשו להם. ככה עובר 

יום שישי. 

בשבת היה ערב שבועות וביום ראשון שבועות. דיברו שמעבירים אותנו 

למקום אחר. העבירו אותנו, בערך 1000 מספרים )איש(. באושוויץ חדלת 

להיות בן אדם, שם היו רק מספרים, העבירו אותנו לחלק אחר של המחנה, 
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קרוב ליציאה. לפנות ערב דחסו אותנו לצריף ארוך, לא היה מקום לזוז. 

נפשות,  עמדנו ככה עד אמצע הלילה. פתחו את הדלתות, הייתה סכנת 

חצי  קיבל  אחד  כל  בחמישיות,  הסתדרנו  לאוויר.  לצאת  נדחפו  כולם 

הזה.  הלב  רוחב  על  התפלאו  כולם  נקניק.  של  גדולה  וחתיכה  לבן  לחם 

את הנקניק נגעלנו לקחת ביד, חששנו שמדובר בבשר מסוס או מחמור 

או מחזיר... האנשים המבוגרים אמרו אין ברירה מוכרחים לאכול שיהיה 

לנו כוח לעבור את הצרות. הלכנו דרך ארוכה בלילה עד לתחנת רכבת, 

נכנסנו לקרונות משא, היה מקום ברווח. בנסיעה הדלתות היו פתוחות. 

על כל קרון שמר איש ס.ס אחד, לא פחדו שמישהו יברח, להיכן יכול היה 

מישהו להעלות על דעתו לברוח ? נסענו הלוך וחזור כדי לבלבל, שלא 

נזהה באיזה מקום אנחנו נמצאים. סוף סוף נעצרה הרכבת. שוב, הסתדרנו 

עשר,  בערך  הייתה  השעה  מאוד.  חם  היה  ללכת.  והתחלנו  בחמישיות 

הלכנו הרבה, הגענו באפיסת כוחות בלי מים למחנה פלאשוב ע"י קראקא. 

זה היה ביום שני, שני לחג השבועות תש"ד, עמדנו בשמש שעות. אנשים 

התעלפו, שפכו עליהם מים, הקריאו הוראות ופקודות וחילקו אותנו לבתי 

מלון. מיטה, מזרון, של קש כמובן, בלי סדין וכרית ושמיכה אחת. 

עכשיו נתאר את מחנה פלאשוב: המחנה שכן בשטח של בית החיים של 

קראקא. בית החיים עתיק. הרבה גדולים וצדיקים טמונים שם. אני ישנתי 

)צריף( 39. מי שהכיר את המקום  )אם אפשר לקרוא לזה שינה( בבלוק 

זוכר את שמו. הרסו את הכול,  איני  רבי,  אמר שמתחת לבלוק 41 טמון 

יישרו את המקום, מהמצבות עשו מדרכות. עדיין אפשר היה לקרוא מה 

שכתוב עליהם... 

כשחפרנו בורות ותעלות מצאנו עצמות. אני זוכר שפעם הוצאנו גולגולת 

מהמחנה. היו אנשים שהיה להם כסף, הם לבשו את הבגדים שהיה להם 

מהבית, לא בגדים מפוספסים, הם הגיעו מהסביבה של הגטו ויכלו להכניס 

דברים, אבל לנו, החדשים, היה אסור ללבוש בגד אחר, רק בגד מפוספס. 

אמר  הוא  קצר,  שחוק,  סוודר  ממישהו  קיבלתי  מאוד.  קר  היה  בלילה 

שאלבש את זה מתחת לכתונת הפסים.

לעמוד  )מסדר(  אפל  מוקדם  בבוקר,  שלישי  יום  שבועות,  חג  אסרו 

הנאצים  דעת  לפי  בעולם,  שפלים  הכי  היצורים  את  סופרים  בחמישיות. 

לעבוד.  כוח  לנו  שיהיה  בוקר,  לארוחת  בתור  עומדים  כך  אחר  ימ"ש. 

קיבלנו חתיכת לחם שחור כמו בוץ, חתיכת מרגרינה ששקלה אולי -20

10 גרם וקפה שחור בלי סוכר. כלי אוכל שקיבלנו: צלחת מפח, ספל פח 

וכף, זה היה הרכוש של כל אחד. עשינו בהם חורים ותלינו אותם בחבל. 

חבל שקשרנו להחזיק את המכנסיים. לרחוץ את הסט כלים לא היה צריך 

אף פעם. המציאו שעם הלשון אפשר לשטוף כלים. ליקקנו את הצלחת... 

אפילו לפסח הן היו כשרות שהרי לא נשאר עליהן פירור.

זה  ראינו שבתור לקפה יש אנשים שמחליפים כמה פעמים את מקומם. 

מהתור  יצא  אחד  הפטנט:  את  שתפסנו  עד  במחנה,  הוותיקים  בעיקר 

והתקדם קדימה. עמד על יד הדוד של הקפה והסתכל כמה שיש, לפי זה 

הוא העריך בערך מתי יגיע המחלק לתחתית הדוד, שם זה היה סמיך, לפי 

זה הוא היה נכנס לתור... אם היה לו מזל, קיבל ספל שלם של שמרים קפה, 

הוא היה בוכה מאושר. אחר כך גם אנחנו החדשים ניסינו את מזלנו.
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גמרו את הארוחה. ליקקנו את הספלים, למדנו מהר את הפטנט. הגיעה 

השעה 6 עבדו מ-6 עד 6. צעדנו בחמישיות. הגענו לשטח. חילקו לנו כלי 

עבודה, לי נתנו מריצה. הייתה שם גבעה ולמטה היה שקע כאילו וואדי 

מריצות,  בעזרת  לוואדי  האדמה  את  ולהוביל  לחפור  צריכים  היה  ארוך. 

ואחר כך לפזר את החול.

בבוקר היה קר. לבשתי את הסוודר מתחת לחולצת הפסים, לקחתי את 

המריצה, שניים העמיסו אותה, ונסעתי למטה לוואדי, שפכתי מתוכה את 

החול. פתאום אני מרגיש מכה חזקה בעורף, אני מסתובב, עומד שם איש 

ס.ס אחד, מחזיק קרש ביד וצועק עליי: תוריד את הסוודר, כשהתכופפתי 

היה מסמר  ימים מכיוון שבקרש  זה. סבלתי מהמכה כמה  הוא ראה את 

והוא פצע אותי. זה היה ה"ברוך הבא" הראשון שקיבלתי.

הזאת:  בעבודה  התועלת  מה  ראינו  לא  השבוע.  כל  הזה  במקום  עבדנו 

כרגיל,  עבדנו  הראשונה  בשבת  לשקע.  למטה,  מהגבעה  אדמה  להוביל 

אחר הצהריים לא היה אצלנו לא איש ס.ס ולא קאפו )מפקח יהודי. חלק 

מהקאפו היו גרועים יותר מהנאצים(. 

המריצה  את  דחפתי  עבודה  כדי  תוך  מנחה.  והתפללנו  זה  את  ניצלנו 

ואמרתי בעל פה מה שזכרתי, ככה עשו כולם. עבר שם יהודי מהוותיקים. 

איך הכרנו? הוא לבש בגדים רגילים, לא בגדי פסים, וסימן נוסף: כמעט 

כולם הלכו במגפיים. 

אתם  מקום  באיזה  יודעים  אתם  ושאל:  דקות  כמה  והסתכל  נעמד  הוא 

נמצאים? איזה עבודה אתם עושים? ואיזה תועלת יש מזה? אמרנו שכל 

למען  בלבנו:  אמרנו  הזאת.  העבודה  נועדה  למה  תוהים  אנחנו  השבוע 

האמת, אין להם עבודה בשבילינו, רק כדי שהאש"ל שאנחנו מקבלים ביד 

רחבה לא יהיה בחינם נתנו לנו ליישר את השטח.

ואז  יודעים"  "מה אתם  כמו שאומרים  בראש,  ונענע  הוא שתק  הזמן  כל 

הוא התחיל לדבר ולשפוך את לבו. הוא אמר כמה משפטים שאני לא יכול 

להעלות על הנייר, אין אדם נתפס בשעת צערו. הוא סיפר שכשהקימו את 

המחנה לקחו בערך 3000 איש למקום הזה, היה מוכן בור עמוק וארוך. את 

האורך אפשר היה לראות לפי אורך השקע, הוא מספר: היינו שלושה: אני 

אשתי ותינוק בן כמה חודשים. 

העמידו את כולם על שפת הבור ובמכונת ירייה חיסלו את כולם. כשראיתי 

עוד צריך  "אתה  גם אותי, אמרו:  שירו באשתי, התחלתי לצעוק שיהרגו 

לעבוד," ואת התינוק לקח רוצח אחד ואמר חבל על הכדור, דפק את ראשו 

לזוז  ימים האדמה המשיכה  וזרק אותו לבור. הוא סיפר, שכמה  על אבן 

והתרוממה. היו קורבנות שלא מתו מיד, כאלו שרק נפצעו וקברו אותם 

כדי שלא תפרוץ מגיפה. באביב אחרי הגשמים מוסיפים אדמה לבור, וזה 

מה שאתם עושים כרגע. 

קיבלנו אינפורמציה )ידיעות( על המקום שנקלענו אליו. ככה עברו הימים 

והשבועות ברעב ובצמא. בוקר אחד העמידו קבוצה, ואני בתוכם, לחפור 

תעלה לביוב. חפרנו כל היום, מצאנו הרבה עצמות כיוון שהמקום שימש 

בעבר בית קברות של העיר קראקא, עיר גדולה שהיו בה הרבה יהודים. 

למחרת העמידו אותנו שוב לעבודה הזאת. ראינו שהתעלה קצת עמוקה, 

סיכמנו בינינו לנצל את זה לקצת מנוחה. עשינו בינינו תורנות: אחד יעמוד 
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בהתחלת התעלה והיתר ישבו, אם הוא יראה שמישהו בא הוא יגיד סיסמה: 

"זאקס" ואז יקומו. 

הגיע התור שלי, אני עומד ומסתכל ואני רואה איש ס.ס מתקרב. אמרתי 

מכוש  לקחתי  שגיאה:  עשיתי  לעבוד.  והתחילו  קמו  כולם  הסיסמה,  את 

ועבדתי מהר מאוד, הוא ניגש אליי ונתן לי שתי סטירות חזקות יותר ממה 

שנותנים בחיידר, ואמר לי "אני רואה שאתה לא עובד כל היום, במהירות 

כזאת אי-אפשר לעבוד. הוא אמר קח את המכוש ובוא אתי". 

הגדר, שם עמד  יד  על  היה  זה  לקצה השני של התעלה  אותי  לקח  הוא 

איש ס.ס ושמר, הוא אמר לי להוריד את החולצה ואמר לשומר שישגיח 

שאעבוד. תארו לכם איך עבדתי באותו היום... השתזפתי חזק, שרפו לי 

הגב והידיים. בערב עמדתי בתור לקבל את מנת הלחם, אם אפשר לקרוא 

יד אחת  זה שעמד אחרי שם  נדחפו.  וקפה שחור מר. אנשים  לזה לחם, 

את  הורדתי  כאב,  הרגשתי  צעקתי.  אני  ידיים.  שתי  שלא  מזל  כתפי,  על 

הייתי  טיפול.  כמובן  קיבלתי  לא  הגב.  על  אצבעות  חמש  ראו  החולצה, 

מאוד:  קשה  היה  בלילה  מחלה.  נחשב  לא  זה  כי  לעבודה  ללכת  מוכרח 

שכבתי על מזרון קש, הבד של המזרון היה שק, לא יכולתי לזוז כיון שכל 

נגיעה הייתה מגרדת את הפצע. אני לא זוכר כמה ימים עברו עד שהפצע 

התרפא. 

אחרי כמה ימים לקחו אותי לעבודה אחרת: להרוס את בניין הטהרה של 

בית הקברות. זה היה בניין כמעט חדש, לא הספיקו להשתמש בו הרבה. 

הוא היה בנוי מבטון ומלבנים. היו שם כמה חדרים, הקירות היו מצופים 

ספרים  מצאנו שם  כנסת.  בית  היה  הראשונה  בקומה  למעלה  בחרסינה. 

הובילו את  אז  ולעגלות...  גדולה לסוסים  אורווה  הייתה  קרועים. למטה 

הנפטרים בעגלות. בקיצור, זה היה בניין גדול וחזק והגרמנים רצו לבנות 

במקומו תחנת רכבת. במחנה היו כל מיני בתי חרושת: מתפרות-סנדלריות-

עד  מובילים במשאיות  היו  הגמורה  את התוצרת  ועוד.  נגריות-מסגריות 

לתחנה, ככה היה להם נוח יותר.

מאות.  כמה  היו  יודע,  לא  אני  שם,  עבדו  אנשים  כמה  להרוס.  התחלנו 

נפץ  היו צריכים להשתמש בחומר  ומלבנים,  היו עשויים מבטון  הקירות 

כדי להרוס אותם. עשינו חורים בקיר באזמל. זה היה קשה מאוד. הכנסנו 

דינאמיט )חומר נפץ( ובא חבלן, סידר את הכול ותקע בחצוצרה, זה סימן 

שהאבנים  כיון  ולהתרחק  מהמקום  לברוח  צריכים  כולם  פיצוץ.  שיהיה 

מתפזרות על פני שטח גדול. אחר כך צריכים לאסוף את האבנים לערמות 

כך צריכים לקחת את  ואחר  ואוספים לערמות,  היום מפוצצים  כל  וככה 

האבנים מהמקום. חשבנו שיביאו משאיות ונצטרך להעמיס עליהם. "לא", 

השטן היה לו חשבון אחר, זול יותר. כמה ימים קודם לכן הגיעו למחנה 

1000 נשים ובנות מהונגריה, זה לא עולה כסף. הביאו אותם, סידרו אותם 

שהיו  למקומות  האבנים  את  העבירו  כך  לשנייה,  מסרה  אחת  בשורה, 

צריכים.

אותם  לראות  היה  קשה  זאת  עם  יחד  אבל  בצרות,  היינו  אמנם  אנחנו 

נורא.  היה  זה  היוקדת.  בלי משהו לכסות את הראש מהשמש  מסופרות 

זה עוד לא הכול: היה שם איש ס.ס אחד הוא היה לאגערפירער )מנהל 

המחנה(, קראו לו גאט, יימח שמו. בסוף המלחמה תפסו אותו ותלו אותו 

באמצע העיר קראקא. 
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הוא היה הר אדם. תמיד הסתובב עם כלב גדול כמו עגל. אם מישהו לא 

מצא חן בעיניו, רמז לכלב, וזה התנפל עליו ונשך אותו. הוא עשה לעצמו 

סידור: כל יום בשעה 2 אחר הצהריים היה בא למקום העבודה, כמובן עם 

הכלב, נעמד במרחק של 30-20 מטר מהנשים ומסתכל. כל מי שמשכה 

את תשומת לבו, שלא זזה מספיק מהר, הוא רמז לכלב. כלב מבין את שפת 

הכלב השני ורץ לשורה ונשך. 

אי-אפשר לתאר איזה צעקות היו שם. הוא קרא לכלב בחזרה והתגלגל 

יום  כל  הוא.  חברה'מן  איזה  שיראו  אורחים  מביא  היה  לפעמים  מצחוק. 

יום. את הבניין  בסוף העבודה הכניסו כמה פצועות, ככה זה נמשך בכל 

באו  חודשים  כמה  אחרי  לממש,  הספיקו  לא  תכניתם  את  אבל  הרסו, 

הרוסים והרסו את הכול.

פירוש  יש  במצרים  כמו  העבודה.  מקומות  את  פעמים  כמה  החליפו 

"בעבודה קשה" לאו דווקא שעבדו קשה רק שהחליפו את העבודה בכל 

פעם. התרגלנו לעבודה, הם החליפו אותה באחרת. עבדתי בבניית צריפים, 

במכרה אבנים ובעבודות נוספות "אשר לא שערום אבותינו".

אני מוכרח להזכיר: אפילו בגיהינום כזה אפשר לעשות צדקה וחסד. היו 

שם מפעלים: סנדלרייה, נגרייה, חייטות מסגריות ועוד. במפעלים עבדו 

אלו שבאו ראשונים, הם באו ישר מהגטו והצליחו להכניס דברים אחדים 

קטן,  מטבח  פינה  באיזה  להם  היה  במפעל  כסף.  גם  הכניסו  וחבילות. 

נהגים  בעזרת  גם  קנו  מצרכים  שוחד,  ידי  על  ממנו  ליהנות  שזכו  כמובן 

שנסעו לעיר ואת האוכל שחילקו במחנה כמעט שלא אכלו. כשהיה לי מזל 

ועבדתי בסביבת המפעלים, התגנבתי פנימה, לא הייתי לבד, היו אתי כמה 

צעירים, הם העדיפו לתת לצעירים, ונתנו לנו תמיד משהו: חתיכת לחם 

לבן, קצת מרק או ירק. זה עזר לנו מאוד.

למקומות  יחסית  אלול.  עד  מסיוון  חודשים:  כשלושה  הייתי  בפלאשוב 

אחרים שהייתי היה מקום זה נסבל. אוכל, כמו שכתבתי, קיבלתי פה ושם 

משהו. לפעמים פרקנו משאיות עם ירקות, סחבנו ירקות בכיסים. הייתה 

זלוטא   40 לי  היה  כסף.  תמורת  במפעלים  הירקות  את  שמכרנו  תקופה 

כסף פולני, אבל לא הספקתי ליהנות מזה כיוון שאחרי כמה ימים העבירו 

אותנו לגרמניה ושם זה לא היה שווה כלום. כמובן שזה היה מאוד מסוכן 

להיתפס עם כסף, אבל במצב כזה מסתכנים.

הם  מהבית.  שהבאתי  בנעליים  הלכתי  בפלאשוב  שהייתי  הזמן  במשך 

החזיקו מעמד עד סמוך לראש השנה. זכיתי בכמה חודשים שלא הייתי 

המודרניות  הנעליים  על  הסבר  תקבלו  בהמשך  עץ.  בנעלי  לצעוד  צריך 

בפלאשוב  חודשים.  בשלושה  פעמיים  התרחצתי  לי  שזכור  כפי  האלו. 

הסדר היה כזה: עשינו חבילה מהבגדים חוץ מהנעליים, קשרנו בשרוולים 

ככה שהמספר היה בולט )על כל חולצה ומכנסיים היה מספר אישי במחנה 

הזה. אני לא זוכר את המספר שלי(, הכניסו את הבגדים לתוך דוד קיטור 

כדי להרוג את הכינים, ובאותו הזמן התרחצנו. בהשוואה למקומות אחרים 

שהייתי, בפלאשוב היו פחות כינים.

אחד,  רבי  ישן   33 )צריף(  בבלוק  תפילין.  להניח  הזדמנויות  כמה  לי  היו 

שכחתי את שמו, לפעמים הייתה הזדמנות כשהיה שקט בסביבה. בבוקר 

קפצנו לשם. אחד לקח את התפילין של יד השני את התפילין של ראש, 

אמרנו קריאת שמע וברחנו משם.
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אחד.  חסר  היה  סופרים,  לאפל,  יוצאים  אחד  בוקר  זוכר:  אני  נוסף  פרט 

בלי  בבוקר עד שעות אחר הצהריים המאוחרות  עמדנו שם משעה שש 

מים, בשמש. היו התרחשויות נוספות. כל יום היה משהו חדש. שכחתי.

עבר הקיץ. הגיע ט' באב שחל בשבת והוא נדחה ליום א'. מסיבה כלשהי 

שמועה  הייתה  שמועות.  מפריחים  היו  כזה  במצב  לעבודה.  יצאנו  לא 

שמחזירים הביתה את יהודי הונגריה. תתארו לכם איזה שמחה הייתה. 

מיני  כל  תמיד  הפריחו  שקט:  שיהיה  תמיד  דאגו  הנאצים  שקר,  היה  זה 

"תכבד  אמר  שפרעה  כמו  בפרשנות,  עסוקים  יהיו  שאנשים  שמועות 

הייתה  הסיבה  שקר".  בדברו  ישעו  ואל  בה  ויעשו  האנשים  על  העבודה 

הרכיבו  המחנה.  את  לפנות  ותכננו  התקרבו  הרוסים  התקרבה,  שהחזית 

רשימות של אנשים, הרכיבו טרנספורטים )משלוחים( וקבעו לאן ישלחו 

אותם.

מתשעה באב כמעט שלא עבדנו. כל יום ספרו אותנו ובדקו את הרשימות. 

אותנו  אותי, הכניסו  גם  איש, בתוכם   1000 בערך בסוף חודש אב לקחו 

ימים.  כמה  שם  היינו  אחרים.  עם  נתמזג  שלא  אותנו  סגרו  גדול,  לצריף 

מיטות לא קיבלנו, כל יום אמרו היום הולכים. כך היה כמה ימים. 

ארוכה.  דרך  רכבת,  לתחנת  הלכנו  אחד,  לילה  אלול,  חודש  בהתחלת 

חבילות לא היו לנו ולא היינו צריכים לסחוב. היו לנו רק צלחת מפח, ספל 

וכף. איך נסענו וכמה זמן אני לא זוכר. הרכבת עוצרת, הולכים ברגל, לאן? 

לא יודעים. הלכנו כמה שעות בלי להכניס משהו לפה. לפנות ערב הגענו 

לשדרה. בשני צדי הכביש היו עצי פרי, הנשמה יצאה לנו מהריח. הכריזו 

מי שייקח פרי אחד אחת דתו, כדור. מגיעים לאיזה מחנה, הגענו לשער, 

נעשה לנו חושך בעיניים כתוב: "גרוס ראזען" הוותיקים שמעו כבר אודות 

המחנה, זה מחנה השמדה כמו אושוויץ. 

על השער כתוב כמו באושוויץ "ארבייט מאכט פריי" – עבודה משחררת. 

"רעידין איז זילבר שוויגין איז גאלד" לדבר זה כסף לשתוק זה זהב. בכל 

המקומות תלו סיסמאות כאילו שיש תקווה להשתחרר. היה לילה, הלכנו 

גומי  ומקלות  נפתח השער, עמדו שתי שורות מלאכי חבלה  בחמישיות, 

בידיהם וצעקו "לוז לוז" מהר מהר. הם הרביצו על הראשים. לא היה אחד 

שהצליח לעבור בלי לזכות במכה על ראשו. הגענו למגרש גדול באמצע 

להתפשט  מכריזים  שבאושוויץ,  כמו  האווירה  אותה  שם  שררה  המחנה. 

ולהתייצב עירומים כמו שנולדתם. זה היה חודש אלול. באירופה בלילות 

קר מאוד בתקופה זו. לסליחות לבשנו מעילי חורף, בסוכה ישבנו עטופים 

בגיהינום  וכאן  קר,  שהיה  כיוון  האוכל  את  לגמור  ומיהרנו  במעילים 

שקוראים לו גרוס ראזען עמדנו עד הבוקר עירומים. קפאנו מקור. היה 

נס: שרק אחד מהעיר חוסט יצא מדעתו, ולא יותר.

היה  זה  ולהתגלח  להסתפר  כדי  נועד  א'  תור  בתור:  לעמידה  מסתדרים 

יש"ו, כשעוברים ממחנה למחנה אחר להסתפר להתרחץ  הגרמני  הסדר 

מחנה  כל  למחנה.  ממחנה  כינים  יעבירו  שלא  כדי  מלכות  בגדי  להחליף 

מסתפק במה שיש לו.

הַספרים היו יהודים מהמחנה, זו הייתה העבודה שלהם, הייתה להם עבודה 

רבה והממונים עמדו עליהם שיעבדו מהר. אפשר לתאר איזו עבודה הם 

עשו, זה היה סיוט. התספורת עוד איך שהוא, המכונות לא היו הטובות 
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יותר  הרבה  היה  הגילוח  אבל  את השערות.  מרט  וזה  מהר  עבדו  ביותר, 

וזה  השערות  את  לרכך  כדי  סבון  היה  צריך  בתער.  השתמשו  הם  גרוע. 

זמן, צריך כמה פעמים לעבור על השערות אבל הם מיהרו. עברו  לוקח 

בגילוח  פצועים.  יצאו  כולם  כמעט  וגילחו.  פעמיים  או  פעם  הסבון  עם 

הזקן היה לי מזל, עד שהגעתי למחנה, בבית, לא התגלחתי כיון שהיה לי 

שיער בלונדיני ודליל כך שלא ראו אותו. כך הצלחתי גם כאן עד הסוף לא 

להתגלח. לא העירו לי אף פעם על זה. כך חסכתי מלעמוד בתור פעם או 

פעמיים בשבוע ועוד התמזל מזלי שלא התגלחתי בתער.

עומדים  להתרחץ.  ב'  בתור  לעמוד  והסתדרנו  ולהתגלח  להסתפר  גמרנו 

בחוץ בקור עירומים, התור לא זז מהר כיוון שצריך למרוח כל אחד בליזול, 

)חומר חיטוי( כדי שלא נעביר מחלות. הם שמרו על בריאותינו... יצאנו 

יוצאים  משם  ג',  בתור  בקור  עומדים  הלבשה.  למחסן  ללכת  מהמקלחת 

ברכוש גדול: חולצה, מכנסיים, כיסוי ראש. כאן קיבלתי גם נעליים כיוון 

שהנעליים שלי כבר נקרעו. חבל. זה היה נעל מהמודה האחרונה: הסוליה 

כמה  היו  מספרים,  היו  לא  מעור.  עשוי  היה  העליון  החלק  מעץ,  הייתה 

עץ  בול  יותר:  גרועה  נעל,  של  נוסף  סוג  היה  קיבלת.  המזל  לפי  גדלים, 

באורך של רגל שעליה חרוטה צורת כף רגל. קראו לזה נעל הולנדית כיוןן 

ומתאים  היטב  מעובד  זה  שם  בשדה.  האיכרים  בהם  הולכים  שבהולנד 

בלי  לרגל  התאים  ולא  כבד  היה  זה  מעץ.  בנעל  ללכת  קשה  היה  לרגל. 

נייר לעטוף את הרגל כך שלא תשתפשף. עד אז  גרביים. תמיד חיפשנו 

עוד היו לי נעליים מהבית ולא ידעתי מהצרה הזאת.

נשארנו במחנה 3-2 ימים והלכנו ברגל לתחנת רכבת כמה ק"מ, כמה זמן 

נסענו אני לא זוכר. הרכבת עצרה, הגענו לעיר גארליץ Gorlic, עיר גדולה 

שהיו בה הרבה בתי חרושת לנשק. היו חסרים פועלים, היינו צריכים לעבוד 

יכלו  לא  בפלאשוב  שהיינו  במצב  טכנאים.  מהנדסים,  אזרחים:  עם  יחד 

להכניס אותנו לבתי חרושת שעבדו האזרחים. לכן עבדנו בגרוס ראזען, 

לכל הפחות הרושם יהיה טוב יותר. שבוע ימים לא עבדנו. בבוקר ובערב 

היה אפל )מסדר(, וכל שאר היום היינו חופשיים. אוכל הביאו מהמטבח 

גם לחם  רגילים.  יותר ממה שהיינו  של בית החרושת. כמובן שהיה טוב 

הגיע משם, רצו שנקבל קצת צורה אנושית.

היו שם שני מחנות קטנים, בכל אחד היו כמה צריפים, מיטות בקומות. 

זו הייתה צרה צרורה, במיוחד בחורף כמו שאכתוב בהמשך. המעשה היה 

של  נכד  היה  הוא  מגליציה,  בחור  היה שם  ראש השנה.  לפני  ימים  כמה 

רבי כלשהו. ראו עליו את העדינות. אחרי ארבעה שנים במחנות הוא ידע 

לשיר, פה היה לנו זמן, הוא שר הרבה. שיר אחד אני זוכר שהוא שר "בראש 

השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון". כולם בכו.

לא  בצד".  יעמדו   16 גיל  עד  שהם  אלה  "כל  מכריזים:  באפל  אחד  בוקר 

ידענו לשם מה. היו דעות שכדאי להימנות אתם והיו שחשבו שלא כדאי. 

יתנו  לנערים  אז  חרושת  בבתי  לעבוד  הולכים  אם  שכדאי.  חשבתי  אני 

עבודה קלה יותר. אני הייתי בן 18, זקן לא היה לי, לא התגלחתי. הלכתי 

נכנס  בשורה.  ונעמדנו  לצריף  אותנו  לקחו  אצליח.  אולי  הצעירים,  בין 

קאפו – מנהל עבודה יהודי. היו בהם גם רשעים. אחרי המלחמה העמידו 

הרבה מהם למשפט. הוא עבר את השורה ומי שהיה נראה לו מבוגר יותר 

הוצא מהקבוצה, גם אני הייתי בהם.



140141 למען ידעו דורותינו למען ידעו דורותינו

לנשק  חרושת  בבית  לעבודה  אותנו  הוציאו  השנה  ראש  לפני  יומיים 

הייתה  משמרת  כל  שמה  לילה.  למשמרת   Xwumag Masinenbau

משמרת של 12 שעות – משעה שש עד שעה שש. העמידו אותי על יד 

מחרטה, כזו ששני מטר אורכה. האחראי היה גוי גרמני מבוגר, בסביבות 

גיל שישים. הוא היה אחראי על שש מחרטות, הוא הסביר לי את העבודה 

)יכול להיות שהמפגש הזה עם המכונות הוא  ואת פעולתה של המכונה 

שנטע בי את הרצון לעבודת מסגרות ומכונאות(. 

הייתי צריך להרכיב הברגה על חלק מפצצה. הוא אמר לי שבמשמרת צריך 

לעשות 250 יחידות, ואם יש איזה בעיה במכונה אסור לי לנסות לתקן. 

עליי לכבות אותה ולקרוא לו. התחלתי לעבוד. ביום הראשון והשני לא 

עשיתי 250 יחידות, ראיתי שזה בלתי אפשרי. עשיתי כמה ימים 180. יום 

אחד שואל אותי הגרמני למה אני עושה מעט, אמרתי לו שאני לא מסוגל 

לעשות יותר, שיעמוד ויסתכל איך אני עובד, אין לי זמן אפילו לנשום. אמר 

לי: )הוא היה אזרח( " אם לא תעבוד בסדר - יכניסו אותך לקרמטוריום". 

אני המשכתי לעבוד לפי 180 יחידות במשמרת ולא קרה כלום.

בליל ראש השנה עבדתי במשמרת לילה. קיווינו שביום לא נעבוד, אולי 

יהודים מבוגרים שזכרו חלק מהתפילה  נוכל להתפלל קצת. היו בתוכנו 

קפה  ושתינו  הלחם  חתיכת  את  חילקו  למחנה.  בבוקר  הגענו  פה.  בעל 

שחור בלי סוכר. 

הכריזו על אפל, הודיעו שצריך להגיע משלוח נשים. זה לא בני אדם, זה 

משלוח. על יד המחנה שלנו היה עוד מחנה קטן שהיו בו ארבעה צריפים, 

מיטות,  הגב  על  סחבנו  היום  כל  מודרני.  ציוד  לשם  להביא  היה  צריך 

מזרונים, שולחנות ועוד. לא נחנו כל היום. בשעה שש הסתדרנו כדי לצאת 

למשמרת לילה.

בבוקר יום שני של ר"ה הגענו למחנה, קיבלנו את מנת הלחם אם אפשר 

מעדן.  זה  היה  כאילו  זה  את  בלענו  מר.  שחור  וקפה  לחם,  לזה  לקרוא 

ממלאכי  לשמור  בחוץ  עמד  אחד  להתפלל,  כלשהו  בצריף  התאספנו 

החבלה. התפללנו על פי מה שזכרנו. זה היה בטח תפילה מכל הלב. עבר 

שעות,  עשרה  שתים  בלילה  עובדים  שלנו  במצב  כיפור.  יום  מגיע  ר"ה. 

איך  עבודה,  ממציאים  תמיד  מנוחה.  נותנים  לא  למחנה.  מגיעים  בבוקר 

נצום? 

מחושב.  הכול  הפקר,  אין  כזה  בגיהינום  גם  פרטית.  זה השגחה  מה  ראו 

ביום שני של ר"ה אחר הצהריים הגיע טרנספורט מלודז' שמנה כמה מאות 

אנשים. לפנות ערב, בעת חלוקת הלחם, הכריזו שמפני שהגיעו כמה מאות 

אנשים, ולא התכוננו לזה, אין מספיק לחם. הם פתרו את הבעיה כך: עד 

שמונה  יחלקו  מהיום  אחת,  לחם  כיכר  חלקו  אנשים  שישה  היום  אותו 

יחזירו לנו את החוב. אף  ימים  אנשים כיכר לחם, והבטיחו שבעוד כמה 

אחד לא סמך על זה מכיוון שלא האמינו להם. מה נעשה אם לא יתנו בכלל 

לחם? עברו כמה ימים. אנשים דיברו: כן לצום, לא לצום...

הצהריים,  אחר  לילה.  במשמרת  לעבוד  המשכתי  כיפור.  יום  ערב  הגיע 

לא  לנו.  שחייבים  הלחם  את  מחזירים  שעכשיו  הודיעו  לחם,  כשחילקו 

האמנו שאנחנו שומעים טוב. בערב יום כיפור קיבלתי יותר מלחם שלם, 

בזה ראינו אות מהשמים שצריכים לצום. אכלתי לחם לשובע ונשאר גם 

למוצאי יום כיפור. זו הפעם הראשונה מזה ארבעה חודשים שהייתי שבע. 

זה היה נס כללי. 
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עכשיו תשמעו נס פרטי שלי: לפנות ערב כשהיינו צריכים ללכת לכל נדרי 

הלכנו לעבודה במשמרת לילה. הגענו לבית חרושת, הלכתי למחרטה שלי 

והתחלתי לעבוד. יכולים לתאר באיזה חושך עבדתי. כל הזמן חשבתי על 

העבר ועכשיו באיזה מצב אני נמצא. איך אני אצום? נכון שאני לא רעב, 

אבל לעמוד 12 שעות ולעבוד? ולצום? חששתי שלא אעמוד בזה. על זה 

חשבתי כל הזמן. מה עושה הקב"ה? 

חזק  רעש  שמעתי  לעבוד,  שהתחלתי  אחרי  שעתיים  שמונה,  בשעה 

הוא  למנהל,  קראתי  נעצרה.  והיא  אותה  לכבות  הספקתי  לא  מהמכונה. 

ולי הוא אמר "קח  יביא,  לו, מחר הוא  ואין  יקר  בדק ואמר שנשבר חלק 

מטאטא ותנקה מתחת למחרטה ואחר כך תשכב לישון שלא יראו שאתה 

לא עובד" הוסיף.. איזו השגחה פרטית? כמעט בכל יום ארע קלקול ותמיד 

קורה  כיפור  יום  בליל  ודווקא  חלקים  תמיד  לו  היה  לתקן.  הצליח  הוא 

קלקול שלא הצליח לתקן... 

אוכל. אלו שלא אכלו  אז מחלקים   ,12 שכבתי תחת המכונה עד השעה 

התאספנו באיזה מחסן שלא יראו אותם והתפללנו כל נדרי כמו שזכרנו. 

בשעה 12:30 חוזרים לעבודה ואני חוזר לעבודה שלי, לשכב תחת המכונה 

שלא יראו שאני לא עובד. ככה עובר הזמן עד ומגיעה השעה שש בבוקר. 

על  ומתפלל  העבר  על  מודה  אני  עבדתי.  שלא  כמעט  עבר,  הלילה  ב"ה 

העתיד: התפללתי שהיום יעבור גם הוא ולא אצטרך לחלל את יום כיפור. 

שמירה  שהייתה  כמובן  צריף,  באיזה  מתאספים  למחנה,  מגיעים  בבוקר 

בחוץ, מנסים להתפלל. כולם היו חזנים... כל אחד נזכר בקטע או בפסוק 

מהתפילה. ב"ה שהכול עבר בסדר. גם במשך היום היה שקט, לא נתנו לנו 

עבודה. בקיצור צמתי מצוין.

עכשיו נספר על חלוקת הלחם. אפילו המהנדס הטוב ביותר לא היה יכול 

להסתדר ולחלק את כיכר הלחם חלוקה הוגנת. סכין טוב לא היה. לקחו 

חתיכת פח שהשחיזו בגניבה במקום העבודה ובעזרת סכין כזו היו צריכים 

להסתדר. גם הלחם לא היה רגיל, היה שחור ודביק, היה מתפורר, הלחם 

היה מרובע, להבדיל – כמו החלות המרובעות לשבת. פעם שישה אנשים 

ופעם שמונה אנשים קיבלו לחם אחד, והם התחלקו. תמיד היה ויכוח מי 

יחלק. זה לא היה תפקיד קל... החבורה נעמדה סביב הלחם והמחלק חילק 

חולקה  כולם אם החלקים  בדקו  צריך לחתוך. עכשיו  כמה שהיה  בסכין 

יוצאת, רוצים כבר לאכול. בשעה  שווה. עשו תיקונים פה ושם, הנשמה 

טובה הוא חותך למנות. עכשיו צריך לבדוק אם הם שוות... מודדים אחד 

לשני אם אחד לא עבה יותר מהשני, ואם כן מורידים מהעבה ומוסיפים 

את  לעשות  הצרות.  לכל  שנוספה  צרה  הייתה  זו  בקיצור  שחסר.  איפה 

"בשברי  חוקותי  בפרשת  הפסוק מהתוכחה  בנו  יום התקיים  כל  המבצע 

לחמכם  והשיבו  אחד  בתנור  לחמכם  נשים  עשר  ואפו  לחם  מטה  לכם 

נרקבת  התבואה  שתהא  רש"י:  אומר  תשבעו",  ולא  ואכלתם  במשקל 

ושוקלות את השברים  יושבות  והן  ומשתברת בתנור  נבולה  ונעשית פת 

לחלקם ביניהם, ואכלתם ולא תשבעו זה מארה במעיים, שלא משביע. זה 

בדיוק המצב שבו היינו. 

סוכה כמובן לא הייתה לנו. מישהו שם כמה ענפי עץ על גג מחסן. מרחוק 

הסתכלנו ונזכרנו שהיום סוכות. ככה עברו הימים והשבועות. לפעמים קרה 

שלא עבדו ביום ראשון. אל תחשבו שנתנו לנו מנוחה, העסיקו אותנו: כל 

היום לעמוד בתור להסתפר ולהתגלח ובשאר הזמן לשבת לנקות מכינים 

את הסמרטוטים שלבשנו. אם היה מזג אוויר טוב עשינו את הדוקטורט 
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בחוץ, אם לא, ישבנו בצריף על המיטות ועבדנו. מי שהיה שרוי בחושך, 

היה יכול לספור. ככה ישבנו כמה שעות בהשגחת מנהל עבודה. זו הייתה 

התכנית של יום המנוחה. 

הגיע החורף. חילקו לנו מעילים ששדדו מהיהודים. היה מי שמצא טבעת 

או שרשרת במעיל. אני קיבלתי מעיל בלי בטנה, לא היה חם. כדי שיזהו 

שמדובר במעיל של אסיר צבעו פס במברשת על הגב ובחלק הקדמי וכן 

על שני השרוולים, אני לא זוכר באיזה צבע, ככה שמכל צד ראו שזה אסיר.

המספר שלי במחנה היה 13239. לא הייתי בן אדם, הייתי מספר.

העבודה בבית החרושת התנהלה כרגיל. יתרון גדול היה לעבוד שם כיוון 

ששם היה חם, זה לא נמשך זמן רב כמו שאכתוב.

יום יום הלכנו ברגל כמה ק"מ בנעלי עץ בלי גרביים. מי שמצא נייר עטף 

את הרגל בנייר. בוקר אחד אני קם ומרגיש שרגלי הימנית כואבת. בעקב 

היה פצע משפשוף של הנעל. הלכתי לעבודה כי רק בערב אחרי העבודה 

היה רופא. היו רופאים יהודים, אחד היה טוב במיוחד. הוא היה מקאשו, 

שאכתוב.  כמו  טובה  לי  עשה  הוא  השחרור  לפני  שבועות  כמה  צ'כיה. 

במשך היום הכאב היה רב, המקום היה נפוח. לא הייתי צריך להסתובב כי 

העבודה שלי הייתה בעמידה במקום ועיקר העבודה הייתה בידיים: לשים 

חלק מפצצה במחרטה, להבריג ולהוציא. 

היה  העקב  לחצה,  הנעל  הלכתי.  בקושי  למחנה.  ללכת  התחלנו  בערב 

נפוח, הלכתי לאט וצלעתי. הקאפו צעק עליי שאלך מהר יותר. הוא ראה 

את המצב, לא היה כיסא גלגלים או אלונקה, שם לא השתמשו בלוקסוס 

למחנה.  אותי  וילווה  אתי  יישאר  אחד  ס.ס  שחייל  החליט  בסוף  כזה. 

הלכתי בקושי. הוא כל הזמן צעק "מהר יותר!" היה קר מאוד ושלג. הגעתי 

למחנה, הלכתי לרופא יהודי. הוא בדק, אמר שצריך לנתח, יש מוגלה. בלי 

לחשוב הרבה מרח משהו בלי זריקה, פתח את הרגל ויצאה מוגלה. הוא 

עשה תחבושת מנייר, זה מה שהיה לו, ואמר "אתה יכול ללכת לעבודה, 

בעוד שלושה ימים אבוא להחליף תחבושת", תתארו לכם ברגל כזו ללכת 

וללכת  שלוחצות  עץ  בנעלי  היום  כל  ולעמוד  קילומטרים  כמה  יום  כל 

בשלג. הנעליים היו רטובות, גם התחבושת. בשכל אנוש אי-אפשר להבין 

איך נשארנו חיים בתנאים כאלה. רק כמו שהרבי מבלזא זצ"ל אמר על כל 

יהודי שנשאר חי שמרו שני מלאכים. ביום השלישי בערב הלכתי לרופא, 

הורדתי את הנעל, הרגל הייתה מלאה בוץ, התחבושת מלוכלכת ורטובה. 

הרופא לא התרגש, הוא היה רגיל לעבודה כזאת. אמר לי שהוא מוריד את 

הוריד  הוא  להוריד.  במה  אמצעים  לו  שאין  כיוון  יכאב  ושזה  התחבושת 

את התחבושת בבת אחת, זה כאב מאוד כי המוגלה נדבקה לרגל. הוא שם 

תחבושת חדשה מנייר, בסוף איני זוכר איך התרפא הפצע.

בערך  במרגרינה.  הדליק  מישהו  דולקים,  נרות  ראיתי  חנוכה.  הגיע 

בחודש ינואר הגבירו האמריקאים את ההפצצות על העיר, זו הייתה עיר 

תעשייתית שייצרו בה נשק. אני לא יודע את הסיבה, העבירו אותנו לבית 

חרושת אחר של טנקים ומשוריינים. כאן עבדנו בחוץ, בשלג ובגשם, זה 

היה קשה מאוד. אחרי שעבדנו בפנים העבודה כאן הייתה בחצר ענקית 

מלאה בכל מיני ברזלים ופחים. היה מנוף שנסע למעלה על פני כל החצר, 

אדם ישב בתוך תא זכוכית, מסביב אנחנו הכנו את הברזלים, קראנו לו, 

הוא בא, הוריד שרשרת, קשרנו, הוא הרים ונסע. הכניס לתוך המפעלים. 
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ככה כל היום, בקור, בגשם, בשלג. הידיים היו מלאות בפצעים, הן נדבקו 

לברזלים מהכפור. ככה עבדתי בערך עד חודש מרץ. שמענו שזה לא ייקח 

הרבה זמן עד שהרוסים יגיעו, השאלה הייתה רק מי יזכה לראות את הסוף 

של הגרמנים.

ק"מ  שמונה  של  למרחק  הגיעי  הם  הרוסים,  התקדמו  מרץ  בהתחלת 

מהעיר, ראו אותם על ההרים. הייתה בהלה במחנה, לא אצלנו, רק אצל 

הגרמנים. הכריזו להיות מוכנים, בעוד שעתיים עוזבים את המחנה. הרבה 

זמן להתכונן לא היה לנו, לא היה לנו כל רכוש. לגרמנים היה. לקחו עגלות 

והעמיסו את מה שהיה להם. סוסים לא היו. אנחנו היינו הסוסים. סחבנו 

את העגלות העמוסות 32 ק"מ ביום אחד. עשו אפל, ספרו אותנו והזהירו 

שמי שינסה להתחבא ולהישאר, יקבל כדור במקום.

בחורים  שלושה  היינו  מהבית,  עוד  אותו  הכרתי  אחד,  בחור  אתנו  היה 

בן  היה  הזה  הבחור  ביחד.  תמיד  להיות  שננסה  החלטנו  מהבית.  שכנים 

דוד של אחד מאתנו, הוא הציע שנתחבא, הוא מכיר מסתור טוב במחסן 

כלשהו, ולפי המצב בעוד יום או יומיים הרוסים יגיעו ונהיה משוחררים. 

אנחנו לא הסכמנו. אמרנו שזה מחנה קטן, בקלות אפשר לבדוק את כל 

המקומות. לדאבוני צדקנו. הוא נשאר והתחבא ותפסו אותו, ובמקום ירו 

בו, הי"ד.

מסיבה  אבל  אותנו,  ישיגו  שהרוסים  בתקווה  ברגל  המסע  את  התחלנו 

כלשהי הם עצרו שמונה ק"מ מהעיר ועמדו שם עד סמוך לסוף המלחמה. 

אני לא זוכר אם התחלנו ללכת באותו היום והמשכנו גם בלילה או שרק 

למחרת בבוקר התחלנו. מכל מקום, הלכנו. היה שלג, מי שמכיר זה היה 

בחודש מרץ, אז השלגים מתחילים להפשיר וקשה ללכת. זה כמו ללכת 

בבוץ. סחבנו את עצמנו וסחבנו את העגלות. בכל כמה זמן החליפו את 

הסוסים. היו צריכים ללכת בקצב ולא להישאר מאחור. 

היו הרבה  כדור.  נשאר מאחור, מקבל  או  פקודה שמי שמתיישב  הייתה 

רק  נפוחות,  היו  שהרגליים  הרבה  היו  ללכת.  יכלו  לא  שאנשים  מקרים 

את  בה  שאספו  ריקה  עגלה  לצדנו  הייתה  הדרך  כל  בהם.  ירו  התיישבו, 

המתים, כשהיו כמה מתים – ירדו מהכביש, חפרו בור וקברו אותם. היה 

אתנו אחד מהעיר שלנו, אבא ובן, בבית ספר למדנו ביחד. האבא היה חלש 

מאוד, בקושי הלך, הבן סחב אותו כל הדרך. אנחנו גם ניסינו לשדל אותו 

מעמד  החזיק  לא  הוא  אותו.  יהרגו  ישב  הוא  שאם  ידענו  שכן  שיתאמץ 

ראינו  ונלך.  קום  אבא,   Apuka בהונגרית:  והתחנן  בכה  הבן  והתיישב, 

מרחוק את האוקראיני ס.ס שמכוון את הרובה, הם חיכו רק לזה. צעקנו 

לבן קום ולך, אם לא הוא יתקרב ויראה אותך, יירה גם בך. הוא לא רצה 

על  אותם  זרקו  הי"ד.  בשניהם,  וירה  התקרב  הרוצח  אביו.  את  להשאיר 

העגלה ואנחנו המשכנו. 

אחרי שעה הייתה כבר עגלה מלאה, היא ירדה מהכביש, נכנסנו ליער ושם 

קברו אותם. ככה זה היה בכל הדרך, מי שנשאר מאחור, נורה. הלכנו בלי 

גדולה  רפת  שם  הייתה  עזובה.  לחווה  הגענו  ערב  לפנות  ק"מ.   32 אוכל 

מאוד. הכניסו אותנו לשם. בהתחלה שמחנו, היה שם חם, היה זבל יבש 

בערך בגובה מטר. שמיכות לא נתנו, לא היה צורך, היה חם מאוד. בערך 

1000 איש היינו. שכבנו על הזבל, אבל עבור החום הזה כל כך שימח אותנו, 

שילמנו ביוקר. הכינים נהנו גם הן מהחום והתרבו למיליונים. לא יכולנו 
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לנוח, כל הזמן נאלצנו להתגרד. זו הייתה צרה נוספת, נוסף לכל הצרות. 

אולי  שמתאים  מרק  חילקו  ובצהריים  בבוקר,  הלחם  את  חילקו  במחנה 

וצלחת מים  היום אכלתי חתיכת לחם  זאת.... במשך  לחזירים, אבל בכל 

וכאן ברפת חילקו את הלחם בערב בתוספת ספל  חמים שנקראה מרק, 

ציפינו  היום  כל  במשך  למחרת  בערב  הלחם  את  אכלנו  מר.  שחור  קפה 

אבל מרעב  עבדנו,  לא  אמנם  זה  במקום  לחם.  יחלקו  מתי  לדעת  ורצינו 

סבלנו מאוד, אבל הקב"ה לא עזב אותנו. 

לרפת היו שלושה שערים רחבים, בלילה היו סגורים וביום פתחו אותם. 

מישהו שם לב שבמרחק כמה מאות מטרים מהרפת, בשדה, יש ערמות 

של אדמה. האיכרים חפרו בורות לא עמוקים כדי לשמור על הירקות שלא 

מלמטה  קש  שמו  מטר,   100-50 של  באורך  היו  הבורות  בחורף.  יקפאו 

ומלמעלה ובאמצע שמו ירקות, כיסו באדמה וכך נשמרו הירקות במשך 

כל החורף. הבנו ששמה יש ירקות. עכשיו צריך למצוא דרך איך להגיע 

למקום. בדקנו את סדרי השמירה על הרפת בלילה. 

לרפת היו ארבע פינות, בכל פינה עמד שומר ס.ס. היה קר. השומר כמובן 

לא נעל נעלי עץ. היו לו מגפיים ובגדים חמים ובכל זאת קפא מקור. כל 

עם  פעם  לרפת,  הגב  עם  היה  פעם  אחד.  מקום  על  עמד  לא  הלך,  הזמן 

את  מפנה  כשהוא  הזמן  את  לנצל  שצריכים  שלושתנו  החלטנו  הפנים. 

הפנים לרפת. 

איך עושים את זה? על יד הרפת היה בית שימוש, נכנסנו לתוכו והסתכלנו 

מה המצב. התכנית הייתה מוצלחת. בלילה הראשון הלכתי ואתי הלך חבר 

נוסף. זחלנו על ארבע בבוץ, הגענו למקום, שפע של ירקות כל המינים. 

חפרנו בידיים, הבאנו סלק, גזר, תפוחי אדמה ועוד, אני לא זוכר. 

לא הבאנו הרבה מכיוון שלא היה לנו במה לקחת. חזרנו בע"ה בשלום.. 

חזרו בשלום.  כולם  לבד. הלכו הרבה אנשים,  בלילה הבא הלך השלישי 

קטנה  טעות  בגלל  היינו שבעים.  שפע,  היה  ימים...  כמה  נמשך  זה  ככה 

נפסק הכול. מתוך שהיה הרבה, זלזלו האנשים וזרקו חתיכות ירקות בכל 

מיני מקומות, וגרמנים ראו והבינו מהיכן הגיעו הירקות. עשו אפל והכריזו 

שמי שילך לשמה או שימצאו אצלו ירקות אחת דתו להמית. יום יומיים 

לא הלכו כל עוד היה מה לאכול, אחרי כמה ימים התחילו ללכת. אנחנו 

החלטנו שלא נהיה בין הראשונים, נראה איך יהיה המצב. היו לנו עדיין 

מעט ירקות. בלילה ישבנו ברפת ושמענו יריות. השומר תפס שני אנשים 

נשכב  לרפת,  נכנס  לברוח,  הצליח  השני  במקום,  הרג  אחד  לרפת,  קרוב 

ברח  שאחד  לו  ואמר  לקאפו  קרא  ויתר  לא  הגרמני  וניצל.  האנשים  בין 

לתוך הרפת והורה לו שיחפשו אותו, יביאו אותו, מגיע לו כדור. באו שני 

קאפו'ס ועברו בין שורות האנשים לחפש. היו לנו שכנים שאף פעם לא 

הלכו וביקשו שניתן להם מהירקות. אמרנו להם "בואו אתנו וקחו לכם", 

עכשיו שבאו לחפש את מי שנכנס לרפת והתחבא, הצביע אחד מהם עליי 

ואמר שאני נכנסתי. תפסו אותי וסחבו אותי. אני אמרתי שהדבר אינו נכון 

ובכיתי שיעזבו אותי. הם אמרו שיש עדים שהייתי, אני בוכה והם סוחבים. 

השגחה פרטית: כמה מטרים לפני השער )לו היו מוציאים אותי מהשער 

היו יורים בי במקום( אומר אחד לשני באידיש: תסתכל – הנעליים שלו 

נקיות, הוא לא היה שם. שם יש )בלוטע( בוץ גדול. עזבו אותי, זיכו אותי 

בבעיטה ואמרו "לך תשכב בחזרה”.
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באיזו זכות ניצלתי, אני לא יודע. אני חושב אולי כך בזכות שבאותם הימים 

שהיינו ברפת חל פורים. היו אתנו שני יהודים; יהודי מבוגר ובנו מחוסט. 

הוא בקושי הלך, היו לו רגליים נפוחות. בפורים הבאנו לו משלוח מנות: 

ירקות. הם שמחו מאוד, התחילו לאכול מיד. לו היו מביאים להם יהלומים 

לא היו מתלהבים באותה מידה. מעט אוכל היה דבר יקר, לא יסולא בפז. 

לנו לזכות. )שמעתי  זה עמד  ואולי עניין  ובנו נשארו בחיים  היהודי הזה 

שגר בירושלים(.

חוזרים  בשלשות.  להסתדר  הודיעו  אפל.  עשו  אחד  בבוקר  פורים  אחרי 

למחנה. לא היה מה לסדר ומה לארוז כיוון שהיינו בחוסר כול. הלכנו באותו 

מי שנישאר  כמו בהלוך:  כמו הרוצחים.  באותו קצב  ק"מ. הלכנו   32 יום 

מאחור או התיישב – קיבל כדור. זו הייתה המטרה שלהם, שיישארו כמה 

שפחות.

הגענו בלילה. מצאנו הכול כמו שהשארנו. בית המלון, הרהיטים, הרכוש, 

הכול מצאנו בשלמות. למחרת יצאנו לעבודה, לא לבתי חרושת, רק לפנות 

בשעה  יום  כל  חזקות,  הפצצות  היו  שעזבנו  הזמן  באותו  בעיר.  הריסות 

מסוימת הפציצו האמריקאים במאות מטוסים וזרעו הרס בכול. הם אמרו 

לנו "אתם שמחים לראות את זה? אז תעבדו". אני לא יכול לכתוב את כל 

מה שראיתי ושעבר עליי משום ששכחתי.

שני אירועים עצובים היו בין פורים לפסח. באחד מימי ראשון לא יצאנו 

אפל.   – מצלצלים  פתאום  שלג.  ירד  בחוץ  בצריפים,  ישבנו  לעבודה, 

גרמני,  המחנה(,  )מנהל  הלאגרפירר  מופיע  בשורות,  מסתדרים  יוצאים, 

מקובל  היה  להם.  היה  צבא  סוגי  שני  וורמאכט.  היה  ס"ס,  היה  לא  הוא 

לחשוב שהוורמאכט אנושיים יותר. ובכן אספר לכם איזו חיה טורפת הוא 

היה. הוא ציווה להביא את שני הגנבים. מה גנבו? הוא מספר: הוא ישב 

בצריף, ראה דרך החלון את שני הבחורים עוברים מאחורי המטבח, שם 

היו חביות שאליהן שפכו את הפסולת מהמטבח, זה היה מיועד לחזירים. 

הם עברו ולקחו מהחבית בצלחת. הם גנבו את האוכל מהחזירים המסכנים. 

כדי  למעלה  אותם  הביאו  זבל.  של  ערמה  שם  הייתה  כדור.  להם  מגיע 

שכולם יראו את העונש שמגיע למי שגונב אוכל של חזירים. משפט סדום. 

הוא הורה להם לפתוח את החולצות, לקח את האקדח וירה בראשון, ונפל. 

כאן קרה משהו! הרוצח ניגש לבחור השני, פתח את החולצה והחזיק את 

זוכר  אני  באותו מקום.  אבא שעמד  היה  הזה  לבחור  מוכן.  ביד,  האקדח 

ובכה  צעק  הרוצח,  לעבר  ורץ  מהשורה  יצא  הוא  גבוה,  אדם  בן  אותו, 

"זה הבן שלי, רחמנות" ועוד כל מיני מילים, וראו פלא הרוצח החזיר את 

האקדח ושחרר אותו. ראינו השגחה פרטית: אפילו חרב חדה מונחת על 

צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים.

"לא  מכריזים  הריסות.  פינוי  מהעבודה:  חוזרים  אחד  יום  שני:  אירוע 

להתפזר". מסתדרים בשורות, מופיע הלאגרקאפו, אחראי המחנה, גרמני. 

לתאר  יכולים  אתם  אביו.  את  שרצח  העובדה  בשל  במחנה  ישב  הוא 

לעצמכם שלא ליקקנו דבש עם רוצח כזה. הוא מוציא פתק וקורא מספר 

שייגש אליו, זה היה בחור צעיר. 

הוא אשם בזה: הרוצח גידל במחנה ארנבות... בבוקר הלך לתת להם אוכל, 

ראה שחסרה אחת, חיפש ולא מצא. לפני הצהריים הסתובב ליד הצריפים 
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את  שמבשלים  ומצא  נכנס  בשר.  של  ריח  והריח  והנגרים  החייטים  של 

הארנבת. חקר איך זה הגיע אליהם, עד שהגיע לבחור הזה. 

הוא אסף את כל הקאפוס )מנהלי עבודה(, הם היו יהודים, ואמר: "למספר 

הזה מגיע עונש מוות משום שהרג ארנבת, נחליט באיזה צורה". באמצע 

שטח המסדר היה עמוד, החליטו לתלות אותו בשתי ידיו עד שימות. 

צורת הענישה הזאת הייתה נהוגה בצבא ההונגרי והרומני. בכל כמה דקות 

הורידו אותו ושפכו עליו מים כדי לעזור לו לחזור לעצמו )כך נהגו בצבא(, 

אבל כאן היה תלוי עד שימות. כל הלילה צעק המסכן, אף אחד לא הסתכל 

עליו, הצעקות נחלשו, בבוקר ראינו אותו מת הי"ד.

כמה ימים לפני פסח קיבלנו עבודה אחרת. החזית התקרבה. לקחו אותנו 

בורות  בבולדוזרים  חפרו  העיר  ובתוך  לעיר  מסביב  מגן  תעלות  לחפור 

ביוקר  שילמו  זה  על  לעבור.  יוכלו  לא  כדי שהטנקים  הכבישים  באמצע 

כשנגמרה המלחמה, כמו שאספר. הלכנו שבעה ק"מ הלוך ושבעה ק"מ 

חזור. לא היה צורך בעבודה. הם ראו שהעבודה שלנו לא תושיע להם, אבל 

לצאת לעבודה מוכרחים.

ימים אחדים לפני פסח דאגנו מה נאכל בפסח. דיברנו עם עובדי המטבח 

לעשרים  בערך  שתספיק  אדמה  תפוחי  של  כמות  לנו  שיתנו  היהודים 

תפוחי  שק  בצד  לשים  שינסו  הבטיחו  לחם.  להם  ניתן  ואנחנו  אנשים, 

אדמה. זה לא היה פשוט לעשות דבר כזה. אין איפה להחזיק את זה, ואם 

בליל  כלום.  מזה  יצא  לא  בסוף  "גונב" אחת דתך להמית.  אותך  תופסים 

הסדר ישבנו על המיטות כמה אנשים ביחד. מצות לא היו, יין גם לא, אבל 

מרור היה בשפע. אמרנו קצת מההגדה, מה שזכרנו. דיברנו בגעגועים על 

חג הפסח שהיה בבית. חמץ לא אכלנו. בלילה הלכנו לישון רעבים יותר 

ממה שהיינו רגילים בפעם אחרת. למחרת בבוקר יצאנו לעבודה כרגיל. 

אני שמרתי על המנה של הלחם מהערב, היא עדיין נותרה אצלי. סחבתי 

את הזמן כמה שיכולתי. אחרי הליכה של כמה קילומטרים כבר לא יכולתי, 

הייתי מוכרח לאכול. אני זוכר, השעה הייתה 8:30 בבוקר ביום א' של פסח.

יום אחד אני עובד בתעלה. למעלה הסתובב חייל בשמירה, הוא היה צעיר, 

אולי בן 18. הוא היה נוח, לא הקפיד אם מישהו ישב קצת. היה לי אומץ. 

אמרתי לו: בימים האלה יש לנו חג, ובאיזה מצב אנחנו נמצאים.... אמר: 

לנו יש גם עכשיו חג ואין לנו ביצים אדומות. הנוצרים מחקים את היהודים: 

יש להם חג בשם פסחא והדבר הבולט אצלם שלוקחים ביצים וצובעים 

לחגוג  עוד  נזכה  היהודים  אנחנו  דעתו  לפי  האם  אותו  שאלתי  באדום. 

חגים? הוא חשב קצת ואמר בהדגשה "יהודים לא" Juden nicht היה ברור 

להם שבכל מצב הם את ישמידו את היהודים, אבל הקב"ה חשב אחרת.

עבר פסח, עדיין לא נגאלנו, אבל ידענו שזה קרוב. קיווינו שנזכה לראות 

את זה ב"ה שזיכנו.

יום אחד חוזרים מהעבודה, מכריזים: הקיץ הגיע. אני לא זוכר אולי היה 

זה האחד באפריל. למחרת בבוקר קיבלנו הוראה להשאיר את המעילים 

בצריף ולצאת לעבודה בלי המעילים. המעילים היו סמרטוטים, אבל טוב 

היה ללבוש אותם מאשר להיחשף לקור בלעדיהם. אני יוצא בבוקר, בשעה 

ארבע, לאפל. אני קופא מקור, אסור לזוז, לעמוד במקום, ישר. הרגשתי 

שזה הסוף שלי. 
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התחלתי לחשוב מה עושים? עמד על ידי אחד שהיינו חברים. אמרתי לו 

אני מרגיש שהקור יגמור אותי, אני רוצה לעשות משהו כשנצא מהשער 

לעבודה. אחרי 20 מטר אני אעשה כאילו אני מתעלף ואפול, ואתה תצעק: 

מישהו התעלף, ואחרי זה יהיה מה שיהיה. עשינו את זה ובע"ה הצלחנו. 

בזכות המעשה הזה נשארתי בחיים. סחבו אותי הצדה שלא אפריע, בא 

זז.  לא  אני מת,  וקילל שאקום.  נתן סטירות, צעק  בי,  יהודי, בעט  קאפו 

תפסו אותי שני אנשים בשתי ידיי וסחבו אותי. היה לי מזל שזה היה קרוב 

לשער, לא היו צריכים הרבה לסחוב. כשסחבו אותי נפלו לי המשקפיים. 

למזלי לא נשברו, וקיבלתי אותם בחזרה. בלי המשקפיים לא הייתי יכול 

להתקיים במקום כזה. לא הייתי יכול לשרוד. הגענו לשער, השומר הגרמני 

על  שכבתי  ואני  להם  חיכו  וחזרו.  פנימה  אותי  זרקו  השער,  את  פתח 

האדמה, לא זזתי. מגיעה עגלה שהוציאו בה את הזבל, אנשים סחבו את 

העגלה, תופסו אותי וזורקים על העגלה כאילו הייתי שק תפוחי אדמה. 

הביאו אותי לבית חולים. מתאים יותר לכנות את המקום שאליו הגעתי – 

בית מתים כיוון שמשם יצאו מעט מאוד אנשים חיים. זרקו אותי לפרוזדור 

והלכו. יצא רופא. למזלי היה מדובר ברופא שנשאר בו מעט רגש. הוא שאל 

אותי מה כואב לך? אמרתי יש לי )שייסה( שלשול. זה היה מחלה שאחוז 

קטן מהחולים בה נותרו בחיים. רק את מי שחלה במחלה זו אשפזו. הוא 

בדק אותי במקום, על הרצפה. היה להם סימנים למחלה. ואמר בהונגרית, 

בני, אתה מתחזה. 

ואסור  לעבודה,  ללכת  כוח  לי  אין  בהונגרית  לו  אמרתי  לבכות  התחלתי 

ללכת במעיל, אני קופא מקור, אני מבקש מהד"ר שיציל אותי. הוא בדק 

אותי פעם נוספת ונתן לי פתק לבית חולים. בשקט הוא רמז לי שאשתדל 

ללכת הרבה פעמים ביום לבית שימוש. לחולים נתנו פחות אוכל מאשר 

לאחרים, הם קיבלו פחם כמה פעמים ביום. זו הייתה התרופה. אם החולה 

הצליח להתגבר, טוב. אם לא, הוא הגיע לגן עדן. 

מלוכלך  מזרון  מיטה,  לי  נתנו  בגרמנית(.   Revier( חולים  לבית  נכנסתי 

ושמיכה. את הפיג'מה שלי הורדתי, והתכסיתי בשמיכה. כל הזמן שהייתי 

שם, בערך חודש עד השחרור, הייתה לי רק שמיכה, זה היה הלבוש שם. 

שם הייתה לי צרה חדשה – כשהסתובבתי בחוץ במקום הקודם, הזדמנה 

לי לפעמים אפשרות להכניס משהו לפה, כאן הפסדתי גם את זה. נוסף 

נתנו חצי מכמות האוכל שהייתה קודם. פחם היה בלי הגבלה.  לזה כאן 

סבלתי מאוד. אני לא הייתי חולה והיה לי תיאבון, זה היה רק איזה יומיים. 

מתנדבים  חיפשו  לחשוב...  יכולתי  שלא  בדרך  הישועה  באה  מן השמים 

לשרת בלילה את החולים. עבודה מעניינת: להחליף את הסירים. ועבור 

זה הבטיחו שיקבלו מנה נוספת של אוכל. קפצתי על ההצעה. ידעתי איזו 

עבודה מלוכלכת זו, אבל הקב"ה ישמור ממה שאדם מסוגל לעשות כשהוא 

רעב. עשיתי את העבודה הזאת ובעזרת התוספת שקיבלתי היה קל יותר.

שמענו חדשות טובות שהחזית מתקרבת. כל יום הפצצות. כל אחד התפלל 

שיזכה לראות את השחרור. היו שמועות שלגרמנים יש תכנית לפוצץ את 

המחנה לפני שהם עוזבים.

אפל.  עושים  לא  כבר  מכריזים:   ,1945 במאי  שישה  בבוקר,  ראשון  יום 

היה בלגאן גדול. הכריזו שגרמניה נפלה, נוצחה, העיר הזאת תיפול בידי 

הרוסים. הס"ס שהיו אתנו לא רצו ליפול בידי הרוסים, הם העדיפו ליפול 
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להצטרף  שרצה  מי  המחנה.  את  עזבו  הם   11 בשעה  האמריקאים.  בידי 

יודע מה  יכול היה. לא הרבה אנשים הלכו אתם. חששו ללכת אתם, מי 

שהגיעו  סיפרו  חזרו.  כולם  שעה  כעבור  בדרך.  לעשות  מתכננים  שהם 

ליער, כל הס"ס הגיבורים החליפו בגדים לבגדי אזרחים, חפרו בור הכניסו 

היינו  לא  עוד  הרוחות.  לכל  והתפזרו  וכיסוהו,  הנשק  ואת  הבגדים  את 

משוחררים, אבל היינו חופשיים ללכת לאן שרצינו.

הדבר הראשון היה כמובן לחפש אוכל. יצאנו העירה. הגרמנים הופתעו 

אוכל.  מבקשים  הדין,  מעלמא  לא  יצורים,  מאלף  יותר  התנפלות!  איזה 

הם נתנו. רצו שנלך כמה שיותר מהר. לא נתנו לנו להיכנס לבתים. היינו 

לאוכל  מחכה  המדרגות,  על  יושב  אני  אחד  בבית  מסריחים.  מלוכלכים, 

שיביאו, יוצאת גרמנייה אחת עם שרץ על הידיים ובוכה, ושואלת אותנו 

שלא  אמרנו  קטנים?  לילדים  הלשון  את  חותכים  שהרוסים  נכון  זה  אם 

שמענו דבר כזה. 

אחרי כמה ימים שתפסנו בית ס.ס ראיתי בספר אחד תעמולה נגד הרוסים 

עם כל מיני הוראות. שם היה כתוב כמו שאמרה. הלכנו מבית לבית לבקש 

אוכל. כל היום היו הפצצות. אותנו הדבר לא הטריד, הדבר היחיד שהטריד 

אותנו היה להשיג מעט אוכל. 

הייתה  חולים, שם  לבית  חזרתי  בלילה  ללבוש.  כמה סמרטוטים  מצאתי 

יצאו נשארו בלי בגדים, רק השמיכה  לי מיטה. אלה מבין החולים שלא 

נותרה להם. רעב כבר לא הייתי. למחרת, ביום שני, שבעה במאי, יצאתי 

שוב העירה לחפש אוכל, אבל חזרתי מהר. ההפצצות התחזקו, היה מסוכן. 

אחד  אדם  פצצה.  והטיל  מטוס  עבר  פתאום  תכניות.  על  ודיברנו  ישבנו 

נהרג. פחדנו שיחזור, אולי הוא חושב שזה מחנה צבא. היו צריפים, גדר, 

מגדלי שמירה כמו במחנה צבא. 

מישהו תפס יזמה: מצא סמרטוט לבן, תלה אותו על גג של צריף, המטוס 

הרמנו  לחצר  אנשים(  נקראים  אנחנו  )עכשיו  אנשים  הרבה  יצאנו  חזר. 

ידיים. הם ראו את הפיג'מות, הבינו שזה לא מחנה צבאי ועזבו אותנו. ביום 

שני בלילה חזרתי לבית חולים. בית החולים עמד ליד הגדר בקצה המחנה, 

היו חלונות לצד הגדר. כל הלילה לא עצמנו עין מהתרגשות ומרעש. כל 

הלילה הפציצו את העיר, זו הייתה עיר גדולה שהיו בה בתי חרושת רבים 

לנשק. הם רצו להיות בטוחים שכולם נכנעו. הם עבדו לפי סדר, לא זרקו 

פצצה פה ושם. בתחילה הופיע מטוס אחד עשה סיבוב באזור מסוים וסימן 

אותו בעשן לבן, זה היה סימן למפציצים. כעבור זמן קצר הופיעו מאות 

מטוסים. נהנינו לראות קצת נקמה. עברו את האזור המסומן שתי וערב. 

קראו לזה "הפצצת שטיח", כמו שטיח ארוג לאורך ולרוחב לא נשארה אבן 

על אבן. ככה הרסו חלק גדול מהעיר. שמחנו לראות את התושבים בורחים 

יש שסחבו חבילות על הגב.  ובהם דברים,  יש שסחבו עגלות  באופניים, 

נראה היה שהם הרגישו קצת ממה שעברנו אנחנו.

ליד  ראינו דרך החלונות  ביום שלישי, שמונה במאי 1945,  בוקר,  לפנות 

הגדר חיילים כפופים צועדים ומחזיקים בנשק. לא ראינו ברור, היה חושך. 

שמצאו  חשבו  אלינו,  אותו  וכיוונו  נשקם  עם  פנימה  פרצו  הם  פתאום 

רצנו  מיוחדים.  כוחות  קיבלו  מהמיטות,  קפצנו  אותם  כשראינו  חיילים. 

אליהם, נשקנו להם, סחבנו להם בבגדים, בהתחלה הם עמדו מבוהלים לא 

ידעו מה הם רואים, אנשים או שדים. חלק היו לבושים בסמרטוטים, חלק 
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לתמונה  קצת  כשהתרגלו  ועצמות.  עור  רזים,  מלוכלכים,  עירומים,  היו 

שראו התחילו לבכות כמו ילדים. אתם יכולים לתאר לעצמכם איך היינו 

למראה  זאת  וכל  במיוחד,  עדינים  אנשים  לא  הם  רוסים  חיילים  נראים. 

עיניהם לא יכלו להתאפק מלבכות.

השתחררתי בכ"ה באייר תש"ה, 8 במאי 1945.

שעשו  כמו  הזה  מהמקום  לצאת  רצינו  קודם  הלאה.  עושים  מה  דיברנו 

נסחבנו  המחנה,  של  בתלבושת  היינו  העירה.  שלושתנו  יצאנו  רבים. 

בקושי, לא היה לנו כוח. ניגש אלינו חייל משך לנו את החולצות ודיבר. 

לא הבנו רוסית. עבר אחד שהבין, ביקשנו אותו שיגיד מה רוצה מאתנו 

החייל. הוא אמר שהוא מתרגז למה אנחנו הולכים בבגדים של הנאצים. 

הוא לקח אותנו לבית הראשון. בלי לחשוב הרבה נכנסנו. ניגש לארון, היה 

סגור, החייל בעט בארון במגף, נפרצה הדלת. הוא זרק על הרצפה את כל 

הבגדים והורה לנו להתלבש. 

אחר כך פרץ ארון נוסף כדי לתת לנו בגדים נוספים. יצאנו לבושים מכף 

רגל ועד ראש, כמו בני מלכים. המשכנו. הלכנו על המדרכות כמו בני אדם. 

כל השנה הלכנו על הכביש כמו סוסים וחמורים. עברנו על יד בית מסוים, 

הוא היה ריק, האנשים ברחו מפחד הרוסים. נכנסנו. זה היה בית קומות. 

בחרנו דירה בקומה שנייה, דירה שהיו בה חמישה חדרים, מסודרת ונוחה. 

הדירה הייתה שייכת לקצין ס"ס. מצאנו שם מדים, כנראה שהקצין החליף 

היינו  למחנה.  נחזור  שלא  החלטנו  קצת.  נחנו  אותו.  יכירו  שלא  בגדים 

יכולים להישאר במחנה, היה מטבח, הצבא דאג לאוכל, אבל לא היה נראה 

לנו שיש סיבה הגיונית לשבת בלכלוך. במטבח של המחנה בישלו אוכל גס 

ושמן כדי שהאנשים ישמינו, אבל דווקא אוכל מסוג זה פעל נגדנו, אנשים 

אחד  אדם  הכרתי  השומני.  מהאוכל  ומתו  מלאכול  להתאפק  יכלו  לא 

שכשנכנס שנה קודם לכן למחנה היה שמן מאוד, הבן שלו היה אתו, הוא 

שמר על אביו כמה שיכול היה. בשחרור היה רזה מאוד כמו כולם. כשהוא 

ראה אוכל לא היה יכול להתאפק מלאכול, הוא ישב על בית הכיסא ואכל. 

הבן שלו התחנן שישלוט בעצמו, הוא לא הצליח, אחרי יומיים נפטר.

באו רופאים לבדוק את המצב והגיעו למסקנה שככה אי-אפשר להמשיך. 

התחילו לבשל עבורנו דברים קלים בלי שומן, והמגפה נעצרה. התחלנו 

עוגה.  לאכול  לנו  התחשק  אוכל,  דברי  מצאנו  בתים.  בעלי  כמו  להתנהג 

שנה לא אכלנו, לא היה לנו מושג איך עושים את זה. לקחנו קמח, סוכר, 

בכיליון  חיכינו  חשמלי,  בתנור  ושמנו  ערבבנו  שמצאנו.  ומה  שמן  פרג 

עיניים שיהיה מוכן, אבל לדאבוננו הבצק היה קשה כמו אבן, אי-אפשר 

העוגה  את  הבאנו  הסיבה.  מה  ידענו  לא  לפה.  לקחת  ולא  לחתוך  היה 

לשכנה והיא שאלה אם שמנו שמרים? הבנו שזו הייתה הסיבה...

יום אחד כשישנתי התעוררתי והרגשתי שסוחבים מעליי את השמיכה ואת 

הכרית. אני רואה חייל רוסי זורק הכול מהחלון. מה היה? הם רצו להקים 

סליחה.  מבקשים  לא  אפילו  הם  בעיות,  אין  אצלם  צבאי...  חולים  בית 

שמצאו  מה  זרקו  לבתים,  נכנסו  חיילים  לחלונות,  מתחת  נסעה  משאית 

דרך החלונות, והמשאית אספה. נהנינו לראות את זה.

נרות,  לאור  יושבים  אנחנו  אחד  ערב  חשמל.  היה  לא  הראשונים  בימים 

לצעוק  התחיל  הוא  הבנו.  לא  אנחנו  אבל  אתנו,  דיבר  רוסי,  חייל  נכנס 

ולאיים בנשק, נבהלנו, אחד רץ לדירה. לידינו גרו בחורים מפולניה, הם 
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הבינו רוסית. הוא רצה מעיל הוא בשמירה וקר לו... זה הכול? פתחנו לו 

את כל הארונות, שייקח מה שהוא רוצה. כשהלך אמר שהוא לא מאמין 

יודעים לדבר  שאנחנו יהודים. הוא אמר שאנחנו גרמנים שהרי היהודים 

רוסית. שמחנו שזה נגמר. ככה זה היה. בימים הראשונים הייתה הפקרות, 

בבחינת איש הישר בעיניו יעשה. זה היה יכול להיגמר אחרת.

הגרמנים חפרו בורות לרוחב הרחובות כדי שהטנקים לא יוכלו לעבור, ואת 

האדמה לקחו משם כדי שלא יוכלו לסתום בעזרתה את הבורות. מה עשו 

הרוסים? אצלם לא היו בעיות, לא חשבו הרבה, הוציאו את כל האנשים 

מהבתים ונתנו להם פקודה שעד שעה מסוימת הבורות יהיו מכוסים, לא 

איך  יש מספיק דברים בבתים. היה תענוג לראות  מעניין אותם עם מה, 

כלי מטבח,  מיטות,  כיסאות,  ארונות, שולחנות,  מוציאים מהבתים  שהם 

על  עלה  הוא  היה שם טרקטור.  לבור.  וזורקים  אופניים  תנורים,  בגדים, 

הבור והידק את הדברים. אם לא הצליחו למלא את הבור, דרשו להביא 

עוד, לא משנה מאיפה ישיגו את הדברים. למה הדבר דומה? למה שאמר 

פרעה "לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו". 

הם סחבו דברים ממרחק על הגב ומילאו את הבורות. היה משטר צנע, את 

הכול חילקו בתלושים, לנו לא היו תלושים. בשביל כל דבר עמדו בתור, 

היו כאלו שבאו כשעדיין היה חושך כדי לתפוס את התור. בכל מקום עמדו 

מאות. 

אנחנו לא עמדנו בתור. עמדנו כבר מספיק. הלכנו ישר לראש התור, אף 

אחד לא העז להגיד מילה. אם היה סגור דפקנו בדלת, ראו מי זה, פתחו 

חבל  קשה,  ביד  אתם  נהגו  הרוסים  פחד.  עליהם  נפל  שנלך.  רק  ונתנו. 

שהדבר לא נמשך זמן רב. חילקו את גרמניה לארבע המעצמות: ארה"ב, 

אנגליה, צרפת ורוסיה.

וכן המעצמות  לאוכלוסיה  צריכה להתאים את ההתנהגות  הייתה  רוסיה 

כשהיינו  החדש...  בסדר  התחשבנו  לא  אנחנו  סדר.  קצת  עשו  האחרות. 

צריכים משהו הלכנו לחנות בלי תור וקיבלנו. איך שילמנו אני לא זוכר. 

וייתכן שהיה לנו  )כסף גרמני( שמצאנו בבתים  ייתכן שהיו לנו מארקים 

כסף מיוחד. אני לא זוכר.

לא היה חסר לנו אוכל. הלכנו לכפרים, ראינו ליד אחד הבתים עגלה שהיו 

לה ארבעה גלגלים מעץ, לקחנו אותה, הבאנו ירקות, ֵפרות. הם נתנו לנו 

רוסית  שידעו  כאלה  היו  רוסי.  חייל  של  ליווי  בלי  שבאנו  שמחו  ברצון. 

ולקחו אתם חייל. הוא לא הסתפק בירקות וֵפרות. הוא לקח עופות ועגלות 

ומה שמצא חן בעיניו.

בדרך ראינו מאות חיילים גרמנים הולכים בשבי ולידם צעדו שני חיילים 

ימים  רק  באדמה.  הראש  עם  הלכו  מאחור.  השני  מלפנים  אחד  רוסים, 

אחדים קודם לכן היו השליטים, ועכשיו הם מובלים ברחובות מושפלים. 

קרעו מעליהם את הדרגות. לחיילים פשוטים קרעו כפתורים. קצת נקמה 

ראינו. ונקמה נוספת: הרוסים פירקו את המכונות מבתי החרושת, בעיקר 

של נשק, והעמיסו על רכבות כדי להוביל את הציוד לרוסיה. כדי שידעו 

איך להפעיל את המכונות עשו דבר פשוט, אצלם הכול היה פשוט, הם לא 

כל אחד  והטכנאים של  חשבו הרבה, לקחו את הרשימות של המנהלים 

וכדי שיהיו בטוחים שהגיעו לאנשים המתאימים, לקחו  מבתי החרושת, 

את האנשים מהמחנה והלכו לפי רשימות, הם פנו לטכנאים וביקשו לדעת 
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מי עבד אתם. ככה אספו את כולם ולקחו אותם יחד עם המכונות לרוסיה. 

כן יאבדו.

לו  אמרנו  לנו.  היה  לא  וודקה.  וביקש  שיכור  חצי  חייל  נכנס  אחד  יום 

שבמרתף יש חביות, לא ידענו מה שיש בתוכם. החייל הכניס כדור לחבית 

ויצא יין. הוא מילא בקבוק והלך. גם היין שבחבית הלך.

יום אחד ישבתי אצל השכנים שלנו, בחורים מגליציה, ומדבר אתם. נכנס 

יקה זקן ואומר שזה הבית שלו. קם בחור אחד, תפס כיסא והכה בראשו. 

הוא התעלף, והבחור זרק אותו מהמדרגות. יותר הוא לא בא. עברו כמה 

ביגוד מהבתים  היינו לבושים היטב, לקחנו  שבועות חזרנו ב"ה לכוחות, 

שהיו הפקר. באותו זמן כבר היה לנו צלם אנוש. אמרנו בלבנו שזו אינה 

תכלית לשבת כאן, צריך לחשוב לנסוע הביתה. עוד חשבנו שנמצא מישהו. 

נעליים  גרביים,  חולצות,  לבנים,  הלבשה:  דברי  אספנו  לדרך.  התכוננו 

וחליפות. מה שלא מצאנו בדירה שלנו, לקחנו מדירות אחרות. חיפשנו 

מזוודות וארזנו. הייתה בעיה: איך מגיעים עם החבילות לתחנת הרכבת... 

למדנו מהרוסים! הלכנו ברחוב, היכן שראינו אופניים טובים, לקחנו בלי 

לשאול, אף אחד לא פתח את הפה.

על  החבילות  את  קשרנו  הולכים.  שעכשיו  והחלטנו  קמנו  אחד  בוקר 

כדי  מקום,  בכל  באמבטיה,  במטבח,  הברזים  כל  את  פתחנו  האופניים, 

ללכת.  מוכרחים  היינו  לחדרים.  הגיעו  כבר  המים  נקייה,  דירה  שנשאיר 

יצאנו לדרך לכיוון תחנת הרכבת. זה היה דרך של כמה ק"מ. דחפנו את 

האופניים מכיוון שהמזוודות היו עמוסות. 

פגש אותנו חייל רוסי, היו לו אופניים שבגלגל שלהם היה תקר. בלי מילה 

ובלי להניד עפעף בחר לו אופניים. נפל הגורל על האופניים שלי. הוא זרק 

את החבילות, בצחוק הראה שאקח את שלו, ונסע בשמחה. לא הייתה לי 

ברירה, שמתי את המזוודות על האופניים ובקושי דחפתי את האופניים 

שמנו  האופניים  את  החבילות,  את  הורדנו  לתחנה,  הגענו  המפונצ'רים. 

בצד, הפקר, שייקח מי שרוצה, הלכנו להתעניין איך נוסעים מפה. 

דבר אחד היה ברור – שאנחנו צריכים לנסוע לכיוון צ'כיה, הנסיעה בכל 

אירופה אחרי המלחמה הייתה חינם. לא היה לוח זמנים לרכבות, מאות 

המקומות  על  התנפלו  אנשים  רכבת,  הגיעה  בתחנה,  חיכו  אלפים  ואולי 

על  שישבו  היו  נפשות.  סכנת  הייתה  נכנס.  כוח,  לו  שהיה  מי  הפנויים, 

הגגות, היו שעמדו על המדרגות, ככה נסעו לפעמים כל הלילה. מי שלא 

הצליח לעלות היה מחכה למחר לרכבת הבאה. היה לנו מספיק זמן, ככה 

נסענו כמה ימים. כמה רכבות החלפנו אני לא זוכר. עד שהגענו לפראג. 

עם  הסתדרנו  איך  הארורה.  גרמניה  מאדמת  שיצאנו  יותר  נוח  הרגשנו 

החבילות – איני זוכר. נכנסנו העירה, היה שם מטבח של הג'ויינט )ארגון 

אוכל  וחם אחרי שבועיים שאכלנו  אוכל מבושל  אכלנו  יהודי אמריקה(. 

יבש. אני לא זוכר באיזה תאריך זה היה. אני זוכר רק שבאותו היום חזר 

הצבא הצ'כי לפראג. במשך המלחמה היו באנגליה... עשו חגיגה גדולה, 

עשרות אלפים היו. גם אני הלכתי לראות. הייתה תזמורת ונשמעו נאומים, 

לא הבנתי כלום. 

צריך להמשיך. הלכנו לתחנת הרכבת. למזלנו עמדה שם רכבת. כרטיסים 

לא צריך לקנות, הכול בחינם. מחפשים מקום... אין... מלא גם על הגג ועל 
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המדרגות. על הגג לא נסעתי, אבל על מדרגות נסעתי כמה פעמים. לא 

הרכבת,  לאורך  הולכים  אנחנו  נפשות.  סכנת  הייתה  זאת  ברירה,  הייתה 

הרכבת מנתה 50-40 קרונות ויותר. ראינו קרון שהיו בו חיילים רוסים והוא 

היה חצי ריק, התפלאנו איך ייתכן כדבר הזה. נכנסנו. במשך הנסיעה הבנו 

המדפים  על  המזוודות שמנו  את  ברווח.  היה  מקום,  תפסנו  הסיבה.  את 

למעלה. חלפו שעות אחדות עד הנסיעה. הגיע הזמן. 

הנסיעה החלה ואנחנו נסענו לכיוון פרשבורג. אחד החיילים היה קצין, איני 

יודע באיזה דרגה. על החזה היה עטור באותות הצטיינות. הוא הסתכל על 

המזוודות ורמז לחייל שיוריד את אותן המזוודות שמצאו חן בעיניו. הוא 

פתח ומדד דברים, מה שהתאים לו לקח, סגר את המזוודה והחזיר למקום. 

לקח מזוודה נוספת ופעל באותה דרך. כולם קיבלו את אותו הטיפול. הגיע 

התור של המזוודה שלי, הוא פתח אותה. הייתה למעלה שקית סוכר... היה 

לו לחם. הוא לקח את הסוכר ופיזר על הלחם ואכל. הוציא את הדברים 

מהמזוודה, מה שמצא חן בעיניו לקח. היה שם זוג נעליים שלמות שחורות 

חדשות במידתי. התחשק לו לקחת. מדד אותם. היו קטנים. התרגז, נעל 

אחת זרק דרך החלון ואחת החזיר למזוודה. פחדתי שיזרוק את המזוודה 

החוצה. היו מקרים שזרקו אנשים מהרכבת באמצע נסיעה.

אחד.  יום  שם  נשארנו  לעיר,  נכנסנו  לפרשבורג.  והגענו  לנסוע  המשכנו 

זוכר נכון  למחרת יצאנו לתחנת רכבת ולקחנו רכבת לבודפשט. אם אני 

נסעתי על המדרגות. ישבו גם על הגג. הגענו לבודפשט, שם היה מטבח 

נסענו  משם  רבים.  אנשים  גדולה  בחצר  שם  היו  כסף.  קצת  גם  וקיבלנו 

עד דברצן. בכל תחנה המתנו כמה ימים עד שהייתה רכבת ויכולנו לנסוע 
כריכת היומן ובה רשומים שמות בני המשפחה וקורותיהם

הלאה. מדברצן נסענו עד מיהאפלבה ומשם לא הייתה רכבת, שכרנו עגלה 

ברכבת.  יותר מאשר  טוב  בעגלה הרגשנו  נוספים.  אנשים  בשותפות עם 

נסענו הרבה שעות עד שהגענו לעירנו – קראלי. אני חושב שהגעתי כמה 

שבועות לפני ראש השנה. מכל המשפחה מצאתי את אחותי מרים בלומה 

ע"ה, מה ארע ליתר המשפחה – תוכלו לקרוא בדף הכריכה.

עד כאן סיימתי לכתוב בחודש אדר תשנ"ו משנכנס אדר מרבים בשמחה.

חיים שלמה בן אברהם אבא ומינדל ט' תמוז תרפ"ו, 21 ביוני 1926.   
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הדרך לארץ ישראל

בחודש שבט תש"ח, בשנת 1948, יצאתי מסאטמר בלי שהגעתי להחלטה 

קומוניסטי  היה  השלטון  משם.  לצאת  רציתי  פניי,  מועדות  לאן  ברורה 

ודיברו על גיוס אפשרי לצבא. בדרך רגילה לא יכלו לצאת מהמדינה. היו 

יהודים שהכירו גויים שגרו קרוב לגבול. הם הכירו שבילים שאפשר לעבור 

דרכם בלילה בלי להיתפס. מישהו אסף כמה אנשים וסידר עם מורה דרך 

את העניין תמורת תשלום, היינו חמישה. סיכמנו שבאחד הלילות בשעה 

שמונה נגיע לבית הגוי. שכרנו כרכרה ונסענו. הגענו בזמן.

 )stai(" :יצאנו לדרך, ברגל. היה חושך, רק נכנסנו לשדה שמענו שצועקים

כשוטרים  עצמם  את  הציגו  אלינו,  התקרבו  גויים  שני  נעמדנו.  עמוד!". 

ואמרו: "נתפסתם, בואו למשטרה." פחדנו אבל ראינו שזה לא רציני. הם 

הסתודדו עם הגוי שלנו. העניין נגמר הסתיים בכך שכל אחד שילם חמישה 

דולר. זה היה הרבה כסף עבורנו. המשכנו. הלכנו כמה שעות. 

דרכם.  עוברים  שהשומרים  חשש  שהיה  במקומות  לשכב  צריכים  היינו 

הגענו למקום שחיכתה לנו עגלה. זה היה בשטח הונגריה, עברנו את הגבול 

מרומניה להונגריה. נסענו לכפר כלשהו. העגלון היה צריך להביא אותנו 

לבית של יהודי. העגלון לא ידע להחליט באיזה רחוב לנסוע... ברחוב אחד 

הייתה משטרה והוא פחד שיראו אותנו והרחוב השני היה רחוק יותר ולא 

היה בו כביש אספלט, היה כביש אבנים. הגלגלים של העגלה היו עשויים 

מברזל והרעישו. הפחד היה שהדבר יעורר חשד ויבואו לראות מה הסיבה 

לרעש. בסוף החליט העגלון לנסוע דרך המשטרה, עברנו בשלום. הגענו 

למחרת  עד  שם  נשארנו  בלילה,  שתיים  הייתה  השעה  יהודי.  של  לבית 

בלילה. משם המשכנו במכונית קטנה, בקושי הסתדרנו. בדרך על יד פסי 

הרכבת גילינו שיש תקר בגלגל. גלגל רזרווי לא היה לו, העגלון תיקן את 

זה במקום. זה לקח זמן. עמדנו שם ופחדנו שייתפסו אותנו... ניירות לא 

היה לנו, לי היה מסמך מזויף. קניתי אותו בסאטמר, אבל היה טוב יותר לא 

להשתמש בו. בע"ה המסע עבר בשלום. נסענו, הגענו בשעה שלוש לפנות 

בוקר לנירדהאז. הנהג הביא אותנו לחצר של בית הכנסת. ככה סוכם אתו, 

ונסע. כך הסתיימה חלק מהדרך, היציאה מרומניה להונגריה.

עמדנו בחוץ, היה קר. חיפשנו מקום שנוכל להיכנס, עד שמצאנו. המקווה 

אחרי  להתפלל.  הלכתי  הבוקר.  עד  שם  ישבנו  חם,  שם  היה  פתוח.  היה 

דודה,  בנירדהאז  לי  הייתה  שלי.  הדודה  גרה  היכן  התעניינתי  התפילה 

אחות של אימא ע"ה, אסתר בלומה ע"ה. היא נפטרה בקנדה, בטורונטו 

בגיל מבוגר. היה בבית כנסת יהודי אחד, הוא הציע לי ללכת אתו. הוא גר 

על ידם. הלכתי אתו. בדרך פגשתי אותה, היא שמחה מאוד. היא הסתכלה 

כמו  ידיים  נראה. את המזוודה החזקתי בשתי  איך שהייתי  נבהלה  עליי, 

שמחזיקים תינוק. הידית נקרעה כי המזוודה הייתה מקרטון. בלילה ירד 

המזוודה  את  לעטוף  ניילון  או  פלסטיק  עדיין  היה  לא  זמן  באותו  גשם. 

והבגדים היו מקומטים. 

הלכנו לביתה של הדודה. היא קיבלה אותי יפה מאוד ובחמימות. היו לה 

בן ובת נשואים ונכד, היא הכינה לי ארוחת בוקר. הייתי עייף מאוד, שני 

לילות לא ישנתי. התרחצתי והלכתי לישון, ישנתי עד הערב. הדודה הלכה 

לחנות. הייתה לה חנות לדברי סדקית. בימים שהייתי אצלה עזרתי קצת 



168169 הדרך לארץ ישראללמען ידעו דורותינו

לי  היא רשמה  או ללכת למקום כלשהו  לנסוע  צריכה  בחנות. כשהייתה 

מחירים. באותה עת התארחה גם בלימטשא נוימן מירושלים אצלם.

פגשתי בבית הכנסת קרוב משפחה בן גילי לערך, דיברנו והתייעצנו כיצד 

אוכל לסדר לי מסמכים שיעידו שאני הונגרי כיוון שהיה מסוכן להסתובב 

בלי ניירות. הוא אמר שיש לו שני מסמכים בלי תמונות, אחד הוא מוכן 

לתת לי, בתנאי שלפני שאעזוב את הונגריה אשלח לו בחזרה בדואר את 

המסמכים. קיימתי את ההבטחה.

יותר,  להישאר  יכולתי  זוכר.  איני  או שבועיים,  הדודה שבוע  אצל  הייתי 

משפחתה  עם  ברחה  הדודה  ליהודים.  עתיד  היה  לא  בהונגריה  גם  אבל 

בסוף הקיץ לבודפשט, משם לפריז ומשם נסעו לקנדה. בראש השנה הם 

היו בפריז. גם אני הייתי בצרפת במרסיליה.

באחד הימים החלטתי שלמחרת אני נוסע לבודפשט. הבן דוד יאנו הזמין 

כרכרה לשעה ארבע בבוקר, נפרדתי בלב כבד מבני משפחתי. נשארנו כל 

לאן  ידעתי  לא  יודע מתי שנתראה שוב. הגעתי לבודפשט,  מי  כך מעט, 

לפנות, לאגודת ישראל היה שם משרד... בלכתי למקום לא התייחסו אליי, 

"אין להם סידור" אמרו, זו הייתה התשובה שנתנו לכולם, חוץ מאשר למי 

שנהנה מפרוטקציה.

בחוץ כבר היה חושך, חיפשתי לשכור חדר. מצאתי חדר אצל יהושע וייס, 

יהודי מבוגר חרדי. שהיתי בבודפשט כמה ימים. התעניינתי איך עוברים 

לאוסטריה. היו בבודפשט אנשים שעסקו בדברים מסוג זה, אמרו שניסע 

לעיירה על יד הגבול סומבאטהיי, נתנו לנו כתובת ושם סידרו את הכול. 

נסענו ברכבת, פחדנו כל הדרך כיוון שלא היו לנו ניירות, אבל ב"ה הנסיעה 

עברה בשלום. הגענו לכתובת המבוקשת. הייתה לנו הפתעה נעימה, הגענו 

לשוחט של העיירה. האח שלו היה השכן שלנו, ר' אברהם ברון הי"ד. הוא 

קיבל אותנו יפה וסידר את העניין שלנו במהירות, ובינתיים הלכתי לדואר 

ושלחתי לקרוב משפחה את המסמך שהשאיל לי ימים אחדים קודם לכן, 

כמו שהבטחתי. 

כשחזרתי אמרתי: איזו שטות עשיתי. הייתי יכול להשאיר את המסמך אצל 

השוחט והוא ברצון היה שולח. על כגון זה כתוב "שומר פתאים ה'". לקחו 

אותנו לכפר קטן על הגבול. היינו אצל גוי אחד עד הלילה. מאוחר בלילה 

התחלנו ללכת. הבן של הגוי היה המוביל. עלינו הרים, ירדנו בקעות, הלכנו 

בדרך לא דרך. בסוף עברנו את הגבול מהונגריה לאוסטריה. הוא הביא 

אותנו לבית מרזח של גוי, שם לא חששו שיראו אותנו. שם שלטו הרוסים. 

תמורת כמה בקבוקי וודקה הם פתרו בעיות וסידרו את הכול. את השירות 

הזה לא קיבלנו בחינם, כל אחד מאתנו שילם בדולרים, אני לא זוכר כמה. 

הייתה  לא  זו  כאן  בלי מסמכים.  לווינה, שוב  עלינו להמשיך  היה  עכשיו 

בעיה. חייל רוסי היה מצטרף לאוטובוס שנסע לווינה פעם ביום. החייל 

עמד ליד הדלת.. אוטובוס כזה לא עצרו לביקורת. באוטובוס כזה נסענו. 

הגוי שהיינו אצלו דיבר עם הנהג שיוריד אותנו על יד )רוטשילד שפוטאל( 

בית חולים רוטשילד. הגעתי בערך בשעה עשר בלילה. שומר עמד בכניסה. 

רשמו  יהודי.  חולים  בית  המלחמה  לפני  עד  ששימש  גדול  בניין  זה  היה 

אותי ונתנו לי משהו לאכול. לקחו אותי לקומה א' לסדר לי מקום לישון. 

הדלת נפתחה ונעשה לי חושך בעניים. זה היה חדר גדול שהיו בו מיטות 
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קומות. היו שם יותר ממאה אנשים. אמרתי: מחר אני חוזר להונגריה. אני 

לא רגיל לחיים כאלו. כבר כמה שנים שחייתי חיים נורמאליים. אמרו לי: 

נכון, הרושם הראשון לא כל כך טוב, תישן הלילה, מחר תשנה את דעתך, 

ואמנם כך היה. בבוקר הלכתי להתפלל, פגשתי יהודים משלנו, והתחלתי 

חיו שם,  פורים. למרות המצב הלא פשוט  לפני  היה  זה  להתרגל למצב. 

עשו שמח, עשו הצגות. ראיתי שם שתי הצגות )שוסטד אלץ רבי( סנדלר 

)כפר בהונגריה(.  נוספת על עלילת דם טיסא-אסלאר  והצגה  רבי,  בתור 

ההצגה עסקה במעשה שהיה לפני יותר ממאה שנה, סבא סיפר לנו שהוא 

זכר את זה.

הלכתי  האגודה.  מראשי  שרייבר,  בשם  אחד  ליהודי  הלכתי  בווינה  גם 

סיפר  הוא  אליו.  שהלכתי  לפני  עוד  שידעתי  עצה  לי  ייעץ  הוא  לביתו, 

הפסוק  את  טוב  הבנתי  אז  לפליטים.  שעוזרים  אנשים  יש  שברוטשילד 

"אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה". יותר לא הלכתי אליהם. 

הסתדרתי ב"ה בלעדיהם. 

היה זה כמה ימים אחרי חג הפורים, מצאתי בחור אחד שהעביר אנשים 

לארבע  מחולקות  היו  וינה  העיר  וגם  אוסטריה  הסבר  לשם  לזלצבורג. 

מעצמות, ארצות הברית, אנגליה, צרפת ורוסיה. כדי להגיע לזלצבורג – 

בגבול עם גרמניה, הייתי צריך לעבור משטח שהיה בשליטה של הרוסים 

לשטח שהיה בשליטה של האמריקאים. לצורך כך היה צורך בניירות ולי לא 

היו ניירות. הייתי צריך לעבור בגניבה. סיכמתי אתו, שביום ראשון בשעה 

חמש ניפגש בתחנת הרכבת. נסעתי לתחנה. הוא כבר חיכה לנו, הוא אמר 

לנו שניכנס לקרון שעל יד קרון הדואר והחבילות והסביר שאנחנו נצטרך 

לעבור לפני הגבול לקרון הדואר. הוא אמר שנשב במקומות שונים ולא 

יחד. במשך הנסיעה ראינו שגוי אחד מסתכל על התנועות שלנו, פחדנו: 

מי יודע מי זה. לא הייתה ברירה השתדלנו להיות רגועים. 

ומודיע  שלנו  הבחור  מופיע  קילומטרים  עשרות  כמה  של  נסיעה  אחרי 

לנו להתכונן ולעמוד על יד הדלת של קרון הדואר, פתאום נפתחה הדלת 

ואנחנו נבלענו בקרון. הפקיד הצטדק שהכין לנו מקום קטן בין החבילות, 

אלא בכל ימות השבוע יש הרבה חבילות ואפשר להכין מקום ראוי, אבל 

ולכן המקום מצומצם. הצטופפנו במקום  יש פחות חבילות  ביום ראשון 

קטן. היינו ארבעה והוא סידר את החבילות במקומם. אחרי נסיעה קצרה 

הרכבת נעצרה. ידענו שכאן הגבול. 

שמענו את הרוסים שהולכים בין הקרונות, חששנו שהגוי שעליו כתבתי 

למעלה יקלקל. ספרנו את הרגעים עד שנצא. היה צפוף מאוד, גם אוויר לא 

היה, סוף כל סוף הרכבת התחילה לנסוע. בא הפקיד ושיחרר אותנו. הלכנו 

לקרון שישבנו קודם לכן, ניגש אלינו הגוי בצחוק ולוחץ ידיים ואומר: כל 

הכבוד. על הכול חשבתי. המצאה כזאת לא עלתה בדעתי, כשראיתי אתכם 

ברכבת הכרתי בכם שאתם זרים. התושבים יש להם פספורטים שאתם הם 

עוברים את הגבול, לכם אין איך תעברו חשבתי לעצמי? הבנתי שיש לכם 

איזו דרך! חשבתי על כל מיני דרכים אך על הדרך הזאת לא עלה בדעתי 

לחשוב.  

גבול אוסטריה-גרמניה. באמצע הלילה. הדבר היה  לזלצבורג על  הגענו 

כמה ימים אחרי פורים, לפסח לא הייתי צריך לדאוג. הייתי לבד, הלכנו 

יהודים  הרבה  היו  שם  למחנה,  הלכנו  למחרת  בתשלום.  גוי  אצל  לישון 
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שהמתינו להמשיך בדרכם. היו במקום הרבה 'חפרים' שהעבירו את הגבול. 

היו בהם רמאים שלקחו את הכסף ונעלמו. היה שם רב של המחנה, הוא 

פעל לטובת העניין שלא על מנת לקבל פרס, הוא רצה לעזור לאנשים. 

הוא עשה סידור כזה: את התשלום השאירו אצלו עם סיסמה, רק אנחנו 

למקום שסוכם מסרנו את הסיסמה  ידענו את הסיסמה. כשהגענו  והוא 

לזה שהעביר את הגבול, הוא חזר וקיבל את הכסף. היינו ארבעה אנשים, 

פחות לא השתלם לו, התשלום היה לפי מספר האנשים. מסרנו את הכסף 

לרב וסיכמנו שנלך בלילה. הלכנו כל הלילה. טוב שלא ירד גשם. הדרך 

הייתה קשה מאוד, עלו הרים וירדו בקעות. היו מקומות שעברנו תעלות. 

כל הדרך הייתה בתוך יערות. הבחור שהלך אתנו הלך כאילו לטייל, הוא 

הכיר את הדרך היטב. הוא הלך בה כבר פעמים רבות. 

אותנו  הכניס  הוא  באדרייכנהאל.  קיט  עיר  למקום,  הגענו  בוקר  לפנות 

לחצר ואמר שנשמור על שקט. הוא הלך למחנה להשיג מונית. הוא חזר 

מהר. נסענו למחנה. בשער עמד שוטר יהודי, נכנסנו, מסרנו את הסיסמה 

לבחור והוא הלך. נכנסנו לחדר של השוטר, כאן קרה דבר לא נעים: הנהג 

שנסענו אתו גם ישב בחדר. 

צבאית  משטרה   M.Pה כאן  עוברת  בוקר  שכל  סיפורים  מספר  השוטר 

ואם תופסים אותם מחזירים אותם  ובודקים אם לא באו אנשים חדשים 

בחזרה לאוסטריה. אם אתם תשלמו סכום כסף, אני לא זוכר כמה, זה לא 

היה הרבה, אז הוא יסדר שלא ייכנסו לבניין. ידענו שזו סחיטה אבל לא 

הייתה לנו ברירה. הסכמנו. הוא אמר שניתן את הכסף לנהג, מאוחר יותר 

תבינו למה. נשארנו לשבת שם עד שהמחנה התעורר. זה היה מחנה גדול. 

לקחנו את החבילה והלכנו.לאן ללכת לא ידעתי. הסתובבתי עד שנודע לי 

שבמחנה גרה משפחה שהאישה היא מהעיר שלי, מקראלי. שמחתי מאוד. 

התעניינתי וביררתי היכן הם גרים. הלכתי. זה היה בערך בשעה 10 לפני 

הצהריים. 

אני נכנס לבית, אני הכרתי אותה היא גם הכירה אותי, מתחילים לדבר. היה 

שולחן ארוך ערוך לסעודה. היא אמרה שהיום יש אצלם חתונה. תוך כדי 

השיחה בינינו היא מזגה כמה כוסות. לא שמתי לב מאיזה בקבוק, הייתי 

רעב וצמא. שתיתי חצי כוסית בבת אחת זה היה ספירט 95%, התחלתי 

להשתעל, לא יכולתי לנשום. היא נבהלה, היא הביאה לי חלב ומים, הקושי 

מקרסנה.  הרב  יבוא  שלחתונה  לי  אמרה  היא  ועבר.  דקות  כמה  נמשך 

הכרתי אותו היה לו, נדמה לי, גיס בעירנו. 

בדבריי סיפרתי מה שהיה לנו בבוקר עם השוטר, לא חשבתי שיעשו מזה 

עניין. אמרתי שאני אבוא אחר הצהריים לפגוש את הרב, הלכתי להסתובב 

במחנה. בינתיים הגיע בעלה והיא סיפרה לו את הסיפור בעניין השוטר. 

הוא קפץ על המציאה בגלל שלאנשי המחנה היה חשבון עם המשטרה, 

הוא סיפר את זה למפקד וזה האחרון הזמין אותי לבירור. הלכתי, ישבו שם 

כל הגדולים, יהודי דתי לא היה ביניהם. השוטר גם היה. 

אמרו שאספר מה שהיה. סיפרתי שהשוטר ביקש מאתנו תשלום כדי שלא 

"כן",  לו?" אמרתי:  "ונתת  צבאית. המפקד שאל:  אותנו למשטרה  ימסור 

לי:  וצועק  בעקבות התשובה הזאת קפץ עליי השוטר, תפס אותי בגרון 

לו".  לתת  אמרת  אתה  אבל  לנהג.  נתתי  "לא.  אמרתי:  כסף?"  נתת  "בידי 

לא  הוא  זכאי.  פסק שהשוטר  סדום  שופטי  הוציאו  הזה  שיח  הדו  אחרי 
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קיבל כסף. רק הנהג. ליהודים הדתיים זה חרה מאוד. תמיד כשיש איזה 

מדינת  את  יסדו  הזה  יסוד  על  צודק.  השני  הצד  דתי,  יהודי  עם  בירור 

ישראל, חבל.

ליכטנשטיין  הלל  ר'  מקרסנה,  הרב  את  לראות  הלכתי  הצהריים  אחרי 

זצ"ל. הוא היה יהודי חם, אהב לעזור לאנשים, במיוחד לצעירים כדי שלא 

ייכשלו במקומות שאינם ראויים. הרב שאל אותי מה אני חושב לעשות, 

לאן אני חושב ללכת. אמרתי לו: אין לי שום תכנית, אין לי מכירים. אז הוא 

אמר שיש לו ישיבה של כמה בחורים בעיר אחרת, לאנדסברג, הוא מציע 

שאבוא לשם. למחרת בבוקר הוא מתכוון לנסוע ברכבת הראשונה ולי הוא 

יותר, לא הבנתי למה. למחרת ראיתי  אמר שאסע בשנייה. שעה מאוחר 

שזה היה משמים... ברכבת הראשונה בדקו את הניירות ובשנייה לא בדקו 

ולי לא ארע דבר.

בצהריים הגעתי ללאנדסברג. היו שם הרבה יהודים, הם גרו במחנה צבאי 

כשעלה  ימ"ש  היטלר  הראשונה  בפעם  נאם  הזה  במחנה  הגרמנים.  של 

לשלטון.

מחוץ למחנה היו בתים יפים, בתי קומות. גרו שם קודם קציני ס.ס ימ"ש. 

אני לא יודע איך קרה שאת הבתים האלה קיבלו הדתיים. קיבלתי מקום 

עם אדם אחד בחדר גדול. הייתה שם ישיבה של כמה בחורים, היה מטבח, 

אחד מהאנשים שגרו שם היה הטבח בתשלום, והיה גרמני אחד לתפקידי 

ניקיון ולכל מיני עבודות.

עכשיו המטלה החשובה ביותר הייתה לסדר לי תעודת זהות בלי תמונה. 

אחרי ינואר החליפו לי את התעודה בתעודה שיש בה תמונה, הקפידו כל 

כך והתחשבו. אם מישהו היה חולה בא פקיד לבית שלו וסידר הכול עבורו. 

בישיבה היו גם כמה חולים ובאו וסידרו להם כדי שלא יהיו תירוצים שהיה 

חולה ולא היה יכול לסדר. הרב מקרסנה זצ"ל דאג לי. יום אחד הוא קרא 

לי ונתן לי תעודת זהות בלי תמונה שנשאה שם אחר ובעצם לא היה לה 

כל ערך, והוא הסביר לי זה: התעודה הייתה שייכת לבחור שעזב, עכשיו 

צריך למצוא דרך איך לקבל תעודה שיש בה תמונה. יש אימרה: "איפה 

שיש תורה שם יש חכמה" הוא כתב מכתב בנייר רשמי של הרב הראשי 

של המחנה והחתים אותו בכמה חותמות. זה עשה רושם. הוא כתב שזה 

בחור שהיה חולה בזמן שהחליפו את התעודות, נכון שבאו פקידים לסדר 

תעודות לחולים אבל הוא שכב לבד בחדר צדדי ושכחו ממנו, ואני בהיותי 

רב ראשי של המחנה מעיד על זה. הוא נתן לי את המכתב ואיחל לי הצלחה. 

למדתי את שמי החדש, היו על התעודה טביעת אצבע, אמרו לי שאקח 

סכין גילוח לגרד קצת את העור שהקווים יהיו מטושטשים. המצבים שעם 

ישראל חי בו בכל התקופות אילצו אותו להשתמש בכל מיני תחבולות כדי 

שיוכל להתקיים.

נסעתי לאוגסבורג, עיר גדולה, מלפנים גרו בה גדולי ישראל. הם מוזכרים 

בספרי הראשונים. התעניינתי על מקום הימצאו של המשרד שאני צריך, 

מצאתי. ישב שם פקיד אוקראיני שונא ישראל. היו הרבה חיילים אוקראינים 

לאוקראינה,  לחזור  המלחמה  אחרי  ופחדו  הגרמנים  אצל  בשבי  שנפלו 

חששו שמחכה להם משפט. הם נשארו בגרמניה ועבדו אצל האמריקאים. 
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הראיתי לו את המכתב, הוא דחה אותו בגסות ואמר שהוא לא יכול לעשות 

כלום, כל התיקים נמצאים במשטרה הצבאית האמריקאית, ובלי תיק הוא 

לא יכול לעשות דבר והצטדק שהוא לא יכול לעזור לי. ראיתי שמשהו זז 

ואולי אצליח  ואני אסע לתחנה  לי איפה המשטרה  לו שיגיד  בו, אמרתי 

לקבל את התיק. הוא צחק, אבל בכל זאת נתן את הכתובת. שאלתי איך 

נוסעים לשם, אמר שהוא לא יודע, הוא נוסע במכונית, ואני צריך לנסוע 

בחשמלית. הוא אמר עוד שלפי הניסיון שלו לא אצליח. ביקשתי שייתן 

מכתב המלצה, אמר שהוא לא יכול, יש לך את המכתב של הרב הראשי, 

תראה להם, אמר. 

יצאתי לרחוב, התחלתי להתעניין איך לנסוע. אנשים רבים לא ידעו, אבל 

בסוף היה מי שידע. עליתי על חשמלית. החלפתי כמה פעמים חשמלית, 

עד שהגעתי. זה היה בסוף העיר. ניגשתי לשער, עמד שם חייל אמריקאי, 

עד המעמד הזה הסתדרתי בעזרת יידיש וגרמנית, הראיתי לו את התעודה 

שהייתה לי, הוא דיבר, אבל אני לא הבנתי אף מילה. לא ידעתי מה לעשות, 

על  התעודה  את  מניחים  גרמנים,  שבאים  ראיתי  בינתיים  שם.  עמדתי 

השולחן ונכנסים. שמתי גם את התעודה והוא נתן לי להיכנס. הסתובבתי 

במחנה, לא ידעתי לאן לפנות. זה היה בשעות הצהריים, אף חייל לא היה 

בחוץ. 

יצא מישהו. לבשתי מגבעת  אולי  והסתכלתי,  גדול  בניין  יד  על  נעמדתי 

שחורה, מעיל שחור. איך שאני עומד שם, מופיע קצין, ניגש אליי נותן לי יד 

ובשמחה אומר 'עמך'. החיילים האמריקאים שלא ידעו יידיש כשראו יהודי 

אמרו עמך, זה סימן שגם הוא יהודי. הקצין היה כנראה בדרגה גבוהה. היו 

לו הרבה דרגות, ובמשרד, הוא טיפל בעניין שלי בעזרת טלפונים. הוא ידע 

עליו  זה עשה  זצ"ל,  יידיש. הראיתי את המכתב של הרב מקרסנה  קצת 

רושם. נתן לי פתק לחייל שעמד בשער, שיחזיר לי את התעודה. סיפרתי 

לו שהייתי במשרד אחר, הפקיד שלח אותי לכאן, שאביא לו את התיק. הוא 

לקח את הטלפון וצלצל לכמה מקומות ואמר בשמחה "זה יהיה בסדר". 

הוא קרא למזכירה והורה לה לאיזה משרד ללכת. אחרי כמה דקות היא 

הרב  ואמר שהמכתב של  אותו  לי  נתן  רבה  התיק. בשמחה  ובידה  חזרה 

עושה רושם שמה שהוא כותב הוא אכן אמת ויציב. אמרתי לו רב תודות 

ביידיש והלכתי. עליתי על חשמלית ונסעתי חזרה למשרד שהייתי קודם 

לכן. הפקיד עוד היה שם. הוא ראה את התיק, לא האמין. נתן לי יד ואמר: 

לו  סיפרתי  לא  כמובן  התיק?"  את  קיבלת  כזאת  במהירות  מזל,  לך  היה 

את הסיפור על הקצין היהודי. הוא סידר לי במקום תעודה. כבר יכולתי 

להסתובב בלי לחשוש. נסעתי חזרה סיפרתי לרב, עד כמה המכתב שלו 

עזר.

היו עוד כמה ימים אחדים לפני חג הפסח. הכנות לפסח לא הייתי צריך 

לעשות, הייתי כמו ציפור דרור. אני לא זוכר היכן שהיתי בפסח, בישיבה או 

שמישהו הזמין אותי. אחרי פסח קיבלתי תפקיד, משהו כמו ריכוז קניות. 

לא הייתה עבודה רבה, בסך הכול היו כמה בחורים, אני לא זוכר, פחות 

מעשרה. רק פעם בחודש הייתה עבודה רבה יותר. כל אחד שהיה רשום 

במחנה קיבל כל חודש חבילה מה"ג'וינט" – ארגון חסד של יהודי אמריקה, 

היו בחבילה דברי מאכל, סיגריות, סבון, תה, קקאו ושוקולד. במה שלא 

השתמשו מכרנו לגרמנים כיוון שהיה מחסור בדברים מסוימים. מהחבילה 



178179 הדרך לארץ ישראללמען ידעו דורותינו

את  לסדר  למשרדים  ללכת  היה  שלי  התפקיד  חודש.  חצי  לחיות  יכלו 

הניירות ולהוציא את החבילות, זה נמשך זמן רב. בכך נגמרה העבודה שלי. 

ומתקציבים  זה  ומכסף  החבילות  את  מכר  הישיבה  של  המזכיר  כך  אחר 

תמיד  החבילות,  על  הזמן  כל  ישבנו  במחנה  הישיבה.  התקיימה  נוספים 

דיברו וחיפשו דרכים להגיע לארץ ישראל, לאמריקה, לצרפת, לקנדה. 

באמריקה  מישיבה  תעודה  לעצמו  לסדר  שיכול  שמי  שמועה  הייתה 

שהוא לומד בה יכול לקבל ניירות ולנסוע. היה לי שם דוד חורג, אח של 

אימא ע"ה, אח שגר שם הרבה שנים. כפי ששמעתי היה לו בית חרושת 

לנברשות. מהיכן השגתי את הכתובת, איני זוכר, כתבתי לו הכול, את כל 

מה שצריך לסדר שם הישיבה והכתובת, ביקשתי שיסדר לי אישור שהם 

ביקשתי שישלח  לא  אותי.  הכיר  לא  הוא  אני.  מי  אותי. כתבתי  מקבלים 

לי משהו. רק את האישור ביקשתי שיסדר. הוא ענה לי "אני איש זקן אני 

נעזור  לכאן  תבוא  אם  הילדים?(  )איפה  בין משרדים  להסתובב  יכול  לא 

לך", מה שהבטיח קיים. אחרי כמה ימים קיבלתי ממנו חבילה גדולה. הוא 

ועוד  שנים,  לכמה  שיספיקו  דברים  שולח  שהוא  מכך  מרוצה  היה  בטח 

הרוויח שהתרוקנו לו כמה מגירות. ובכן כל הדברים שלח היו משומשים, 

28 עניבות, 15 גרביים, 10 זוגות נעליים חצאיות בצבע לבן, שחור, חום, 

הם היו עם שפיץ. כנראה כשהוא היה צעיר זה היה המודה. ועוד כל מיני 

סמרטוטים. לא השתמשתי בשום דבר חוץ מחליפה אחת שנתתי לחייט 

ביקשתי.  לא  שקיבלתי,  מה  קיבלתי,  לא  שביקשתי,  -מה  העיקר  לסדר. 

מצאתי אחד שסחר בדברים משומשים, מכרתי לו בכמה מארקים את כל 

החבילה. אם כתבתי לו מכתב תודה )על מה?( אני לא זוכר.

לישיבה בגרמניה לא הייתה תכלית. נרשמתי לנסוע לארץ ישראל. זה היה 

בערך בחודש אב. היה תאריך לאיזה יום להיות מוכן, היו לי דברים שלי, 

וקניתי גם מכונת כתיבה שהייתה דבר מבוקש בארץ. מכרתי את זה בארץ. 

אחרי החתונה אימא קנתה לה מכסף זה מעיל, והיו לי גם הרבה ספרים 

תשלום  ולקבל  בארץ  למסור  צריך  שהייתי  ספרים   ,300 בערך  חדשים, 

עבור הטרחה, אבל לא יצא מזה כלום. חלק מסרתי וחלק גדול לא באו 

לקחת. בסוף חילקתי לילדים. לכל זה הזמנתי ארגז מעץ. ארזתי את הכול. 

לקחו את הארגז למחסן של הסוכנות, הם שלחו באנייה. הייתה לי בעיה 

בכתובת, הייתי צריך כתובת למי לשלוח ולא הייתה לי. לא היה לי אף אחד 

בארץ. 

היה שם חסיד ויז'ניץ, הוא נתן לי את הכתובת של הרבי מסערעט בחיפה, 

ברחוב בילו. שלחתי לכתובת הזאת. אספר לכם סיפור יפה שאפשר ללמוד 

הייתי בארץ, הזדמנתי לחיפה,  ממנו הרבה: אחרי כמה שבועות כשכבר 

הלכתי לרבי וסיפרתי לו ששלחתי ארגז על שמו וביקשתי סליחה שאין לי 

אף אחד בארץ. הוא ענה אדרבה, הוא שמח לעשות טובה ליהודי. ואמר 

שכשיקבל הודעה שהארגז הגיע הוא יודיע לי. השארתי לו את הכתובת 

של יסודות. 

אחרי כמה שבועות אני מקבל גלויה מהרבי, עדיין שמורה אצלי הגלויה. 

הוא כותב כמו לידיד ותיק, כבוד אהובי ידידי ועוד תארים, עוד לא קיבלתי 

הודעה. אם הגיע, נא אל ידאג כשאקבל הודעה אודיע לו תיכף. אחרי כמה 

שבועות שלח גלויה שקיבל הודעה שהגיע. זה הגיע לחיפה. האוטו של 

מהסיפור  ללמוד  אפשר  השכל  מוסר  ליסודות.  הארגז  את  הביא  המשק 
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ידע מי אני, אולי שלחתי על שמו דברים  הזה: הרבי לא הכיר אותי, לא 

נקרא  זה  בדבר.  טיפל  וברצון  לכלום,  חשש  לא  ויסתבך?  כשרים  לא 

ואהבת לרעך כמוך. להשלמת הסיפור, היה לי צו לצבא לסראפנד ליום 

ברק.  בבני  והלוויה תהיה למחרת  נפטר  זצ"ל  נודע שהרבי  בלילה  אחד, 

הצטערתי מאוד שלא אוכל להשתתף, אבל רבות מחשבות בלב איש ועצת 

ה' היא תקום. מסיבה כלשהי שחררו אותנו לפני הצהריים והספקתי להיות 

בלוויה.

בתחילת חודש אלול התכוננו לנסיעה. בוקר אחד התאספנו כולם, נתנו 

נדבר, לא  לנו שבשעת הביקורת לא  לנו דרכונים, כמובן מזויפים. אמרו 

נענה על שאלות. המלווים ידברו במקומנו. עלינו על משאיות של הצבא 

קצינים  בבגדי  לבושים  שהיו  מהארץ  בחורים  היו  המלווים  האמריקאי. 

כיוון הנסיעה היה צרפת. בדרך היינו צריכים לעבור  אמריקאים. נסענו. 

ביקורת. המלווים אספו מאתנו את הדרכונים וחזרו ואמרו שלא נדבר עם 

איש. 

"דמי  והביאו אתם חבילה  שניים מהמלווים הלכו, החזיקו את התעודות 

לא יחרץ" משקאות יקרים, סיגריות ועוד. זה עזר כל הדרך עד שהגענו 

לצרפת לתחנת רכבת ושם קידמו את פנינו ב "ברוך הבא" גדול. חיכו לנו 

דברים: שוקולד,  מיני  כל  וחילקו  חבילות  הביאו  הן  גויות,  נשים  מארגון 

וכשעוברות קבוצות  נאצי  ועוד. אמרו שזה ארגון אנטי  ֵפרות, משקאות 

שסבלו מהנאצים הן עושות להם קבלת פנים כזו. נסענו ברכבת מפוארת 

סאנג'רון  בשם  לטירה  העירה  במשאיות  נסענו  מהתחנה  מרסיליה.  עד 

)Sangeron( – שטח גדול שחומה מסביבו, אוהלים ובתוכם מיטות. הכול 

היה מוכן. היה שם בניין גדול ששימש למשרדים ולמחסנים. המטבח לא 

היה כשר. התארגנו 15 איש והקמנו מטבח כשר. היה שם צריף, הכשרנו 

כלים. אישה אחת התנדבה לבשל, אני ו ואדם נוסף דאגנו להביא מהמחסן 

דברים מתוצרת אמריקה )o/u(. את סימני הכשרות האלה למדתי בישיבה 

בגרמניה. כשבאו אורחים או פקידים לביקור וביקשו אוכל כשר, עזר לנו 

שקיבלנו יחס טוב מצד ההנהלה ויכולנו לעזור לאורחים למרות שבהתחלה 

לא ראו את הדבר בעין טובה.

הגיע ראש השנה. היה מניין. החלטתי שבעשרת ימי תשובה וביום כיפור 

לא נתפלל באותו מקום. התעניינתי, אני ויהודי נוסף, במקום תפילה אחר.. 

נודע לנו שעל יד הים יש טמפל רפורמי, ועל ידו שטיבל. מרחק ההליכה 

היה שעתיים. 

בליל כל נדרי התפללתי במקום, למחרת קמתי מוקדם ושנינו הלכנו. היינו 

צעירים, לא היה נורא. הגענו, נתנו לנו מקום, גם מחזור. היה זה שטיבל 

של יהודים שחזרו מהמחנות. עם הרפורמים לא רצו להתפלל, פתחו להם 

שטיבל כשר. בהפסקה הלכנו לראות מה קורה אצל הרפורמים. בשעה 12 

לטמפל  בכניסה  במכוניות.  למקום  הגיעו  אנשים  נשמות.  הזכרת  הייתה 

הראש.  את  לכסות  כדי  אותן  וחילק  מטפחות,  ערמת  ובידו  אחד  עמד 

אחרי שגמרו נכנסו למכוניות ונסעו. הם היו מרוצים שעשו טובה להורים 

שלהם. חשבו שאם לא ילכו להזכרת נשמות מי יודע מה יקרה להם, אבל 

באמת אם לא היו נוסעים היו מיטיבים לנשמת ההורים. התפילות עברו 

בסדר. אחרי מעריב נתן לנו יהודי כרטיסים לחשמלית, וכך חסכנו לעצמנו 

ללכת ברגל.
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אחרי סוכות אמרו לנו להיות מוכנים לנסיעה. ערב אחד באו, הציגו רשימה 

של  קבוצה  הייתה  זו  במטוס.  הלילה  נוסעים  אלו  ואמרו:  איש   50 של 

צעירים עד גיל 25. היה זה בזמן מלחמת השחרור, בשנת 48. שלחו קודם 

את הצעירים. נסענו לשדה התעופה. הנסיעה הייתה בדרך לא לגאלית. 

לא פגשנו איש. 

לקחו אותנו לקצה השדה לבית כלשהו, שקלו כל אדם וכן את החבילות 

בתקופת  ישן.  מטוס  היה  שזה  כיוון  במדויק  לשקול  הקפידו  הם  שלו. 

תובלה  מטוס  היה  הזה  המטוס  שמצאו.  מהיכן  מטוסים  קנו  המלחמה 

ממלחמת העולם. השנייה, לא היה בו שום דבר, לא ספסלים, לא בידוד על 

דפנות, ישבנו על הרצפה. נסענו בשתיים בלילה, היה קר מאוד, קיבלנו 

שמיכות להתכסות, נתנו לנו לימונים. הדריכו אותנו שאם לא נרגיש טוב, 

נמצוץ לימון. זו הייתה נסיעה קשה. בבוקר יום שישי נחתנו באתונה, יוון. 

המטוס לא היה מסוגל לטוס רצוף שעות רבות. צריך היה לטפל בו כמו 

בטרקטור. 

הביאו אותנו לאולם, באותה תקופה הייתה ביוון מלחמת אזרחים, היה צנע, 

הכול שולם בתלושים. הג'וינט דאג לעולים שעוברים שם. הקימו מחסן 

וכל  אלינו פקיד עם רשימה של המצרכים שיש להם,  עם מטבח, שלחו 

אחד היה יכול להזמין מה שרצה. אחרי שעה הביאו את הכול. אחד העיר 

שכדאי לנצל את ההזדמנות שזו פעם אחרונה שמקבלים משהו בחינם. 

בארץ ישראל זוהי פרשה אחרת. אחר הצהריים, ביום שישי, המשכנו. עד 

שהגענו לחיפה היה כבר שבת. למה זה היה צריך לצאת ככה, אני לא יודע. 

בשבת.  הגיעו  הם  שגם  במטוס  או  באנייה  שהגיעו  מאחרים  גם  שמעתי 

בשדה תעופה עמד חייל עולה חדש ואמר ביידיש בטון ממורמר: להיכנס 

הלכתי  בשבת  צר.  פתח  רק  יש  לצאת  אבל  לרווחה,  פתוח  השער  לכאן 

ברחוב הרצל בחיפה, וראיתי חייל מדדה בקביים, בלי רגל. הוא התקרב, 

שאני  המקום  מאותו  שבועות  כמה  לפני  שעלה  אחד  היה  זה  נבהלתי, 

באתי עכשיו. הוא סיפר שלימדו אותו כמה שעות על רובה ושלחו אותו 

למלחמה. אמרתי לעצמי שזה לא טוב, לא באתי בשביל זה. הייתי בבית 

עולים בבת גלים, חיפה. באו מהצבא, רשמו אותנו, עשו בדיקות רפואיות. 

את כולם גייסו. מי שמסוגל ללכת – כשר. יום אחד יצאתי מהבית עולים, 

ראיתי אדם אחד מסאטמר מזוקן ועטור פאות בשבת. הוא חבש שטריימל 

מכיר.  שמצאתי  מאוד  שמחתי  הרחוב.  את  שטאטא  ארוך  מעיל  ולבש 

דיברנו, סיפרתי לו שאני כבר חייל. שאל אותי איך בצבא: כשרות, תפילות, 

אמרתי לו שבכלל אין לי חשק לכל העסק. 

הוא אמר: תלך להתפלל מנחה וערבית בפועלי אגודה, תשאל על אחד ר' 

יעקב כץ, הוא ידריך אותך. הלכתי, מצאתי אותו והוא נתן לי שלום עליכם 

כמו לידיד ותיק. סיפרתי לו את המצב. הוא אמר, יש לי רעיון שלא תצטרך 

לצבא.  מללכת  פטור  ספר,  ליישוב  שהולך  שמי  חוק  יש  לצבא.  ללכת 

ברצינות  לבקשתי  לגלות שזה הארגון הראשון שמתייחס  שמחתי מאוד 

ומוכן לעזור לי. 

הוא נתן לי אישור שאני מצטרף לקיבוץ חפץ חיים. הוא אמר לי שביום 

שישי אסע לתל אביב לוועד הפועל של פועלי אגודה ברחוב אחד העם 39, 

שם נמצא המזכיר של חפץ חיים, שמו יצחק גרוס ואמסור לו את האישור. 

הוא ייקח אותי לשבת לחפץ חיים. ועוד אמר לי שזה אמנם אישור טוב, 



184185 הדרך לארץ ישראללמען ידעו דורותינו

אביב  בתל  הייתי  פעם  בו.  להשתמש  אצטרך  שלא  להשתדל  כדאי  אבל 

בתחנה מרכזית, הייתה ביקורת, ראיתי שגמרו רציף, עברתי לרציף שגמרו 

וכך הצלחתי לא להשתמש באישור. ביום שישי השארתי את כל הדברים 

שקיבלתי באוהל בלי להודיע למישהו, ונסעתי לתל אביב לפגוש את יצחק 

גרוס. הראיתי לו את האישור והוא אמר מצטער אני לא נוסע לשבת לחפץ 

חיים. איך שאנו עומדים ומדברים נכנס משה פייסט ז"ל, אומר לו משה: 

אולי אתה תיקח אותו ליסודות לשבת? והוא אמר: למה לא? אוסיף עוד 

משפט על ר' יעקב כץ ז"ל, הוא היה חבר כנסת מטעם פא"י אני לא זוכר 

באיזה שנה, זה היה בחורף. שמענו חדשות בשעה 10 בלילה, הודיעו ברדיו 

שהייתה תאונה בירושלים ואדם אחד נהרג. הוא עבר את הכביש, פגעה בו 

מכונית. זה היה ר' יעקב כץ ז"ל. זו הייתה אבידה גדולה. סיפרו עליו שכל 

עולה חדש שעבר בחיפה ר' יעקב כץ טיפל בו.

בשעה 1 ביום שישי הלכתי עם משה פייסט, הגזבר של יסודות, לתחנה 

ירדנו.  ביל"ו  בצומת  גדרה.  של  באוטובוס  נסענו  אביב.  בתל  המרכזית 

הוא אמר נחכה קצת, אולי נתפוס טרמפ. אם לא, נלך ברגל, זה לא רחוק. 

ערבי  כפר  היה  זה  בעקור,  עברנו  ללכת,  איש. התחלנו  הגיע  לא  חיכינו, 

חרוב במרחק כמה בתים מחמר. במקום הסתובבו חתולים, כלבים, אך אף 

נפש חיה לא ראינו. 

שכל  חשבתי  פאות,  ועטורי  מזוקנים  יהודים  ראיתי  לעקרון.  הגענו 

הכפרים נראים כך, אבל מהר מאוד נודע לי שטעיתי. אלו היו המתיישבים 

הראשונים שבאו, אבל אלו שנולדו כאן, הייתה להם תורה אחרת. עברנו 

את עקרון, שאלתי מתי נגיע? משה פייסט מראה לי ומצביע רחוק: אתה 

לי  נעשה  יסודות.  שם  האוהלים,  היו  אלה  שחורות?  נקודות  שם  רואה 

והלכנו, הגענו לשביל עפר, קראו למקום מנזורה  שחור בעיניים. הלכנו 

בערבית. הוא עודד אותי: עוד מעט נגיע. המקום היה במרחק של-2 ק"מ, 

סוף סוף הגענו.

הגעתי ליסודות בחודש חשוון תש"ט, אוקטובר 1948.

מד' מצעדי גבר כונני.
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אלבום תמונות

אני בן 21 בגרמניה, לאחר המלחמה

אני ויפה מאורסים

אני בצעירותי

אני ביום חתונתי

יפה ואני בחתונה. שנת 1950

אני ומרדכי נוימן )השושבין( ביום 

חתונתי
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אחותי בלומה ובעלה אברהם עייבר וילדיהם בארה"ב

אני עם יהודה ומרים קיזמן )הבת של יפה ואני - זוג צעיר

אסתר גיסתי(

גיסי - אברהם עייבר 

רוזנברג ובניו

אחותי בלומה 

וילדיה בארה"ב

משמאל לימין- 

מרדכי נוימן ואשתו 

בלומה )בת דודתי(, 

יפה אשתי )יושבת(, 

גיסתי אסתר קיזמן 

וגיסי שמואל 

גרינפלד
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דוד לחימום מים )גייזר( הראשון 

ביסודות, שאני יצרתי
אני מתקן מכונה חקלאית

מימין לשמאל- דוד בש, אני וברוך פריד

אני על הקומביין

אני וחיים ארנפלד במפעל למפיות פלסטיק )פלסדותא(

שורה ראשונה: אלעזר, מרים ואברהם. 

שורה שנייה: יהודה, אני ובלומה אחותי
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יושבים מימין: מנחם, אני, שרה ויפה

עומדים מימין: אלעזר, מרים, יהודה ואברהם. שנת 1969

אני מברך את נכדי הראשון -נתנאל גוטליב, בנם של יהודה והדסה, בבר 

המצווה שלו במבוא חורון

מימין לשמאל- אני, הרב דוברת ממבוא חורון, יהודה בני, גיסו של יהודה והרב 

קלמן כהנא מחותני.

כתיבת ספר תורה: יושב- ישראל קליין. אני, אליהו גרמיזא ומנחם פרוכטר
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אני בחתונת נכדתי חיה רות וינוגרד )בתם של שרה ואריה(

אני מברך בשבע ברכותאני בשיעור גמרא
עבודת יצירה במועדון מבוגרים ביד בנימין

אני בכותל המערבי בשנת 2005
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יהודה והדסה בחתונתם. שנת 1972

יהודה והדסה ומשפחתם. ביום הולדת 60 של יהודה

אלבום תמונות משפחתי

אברהם ודבי בחתונתם. שנת 1980 - תש"מ

אברהם ודבי ומשפחתם, באירוסין של איילת ויהונדב
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אלעזר ושושי בחתונתם, בשנת 1973

אלעזר ושושי עם בניהם משה ויאיר

יואל, הבן של אלעזר ושושי עם אשתו דורית וילדיהם, בבר המצווה של אריאל 

יצחקי )הנכד של אלעזר ושושי(

רינת )הבת של אלעזר 

ושושי(, בעלה אלישיב 

וילדיהם בבר המצווה של 

בנם אריאל
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מרים ואברימי זלביץ בחתונתם בשנת 1976

מרים ואברימי זלביץ ומשפחתם

מנחם ויהודית בחתונתם בשנת 1989

מנחם ויהודית ומשפחתם
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שרה ואריה וינוגרד בחתונתם בשנת תשמ"ח

שרה ואריה וינוגרד ומשפחתם בחתונת בתם חיה רות ואליעזר בירנבוים
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