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  "ְלדֹורֹות"
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול
  

  .איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים
בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .באיםלבני הדורות הוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים
  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד . וחינוכית

  
  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

  יוסף :שם פרטי  גבאי  :שם משפחה

  

  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה

  רך לענות עליהאין צו, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך
  

  GABBAI   :בלועזית  גבאי:  איתו נולדתישם משפחה 

 

  GIUSEPPE  :בלועזית  וספה'ג  :איתו נולדתישם פרטי 

 
  ז:  מין

 
  1935  :לידהשנת 

 

  ליוורנו:  עיר לידה

  

איטליה  :ארץ לידה LIVORNO  :בלועזית  

  יעקב גבאי  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  

  ויולטה נברו  :האםשם פרטי ושם נעורים של 

 

  :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

  בלועזית

 
  :ארץ המגורים

 

  :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

 'כיתה ב   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

  :המלחמהמקצוע לפני 

  )מורה, סנדלר, תלמיד(

  :או בתנועה חבר בארגון

  )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  באיטליה - פירנצה , אריפולי - ניו, י'לוינצ, ליוורנו:  ם בתקופת המלחמהמקומות מגורי

 )שם העיר או האזור ושם הארץ(

  בלועזית ציין את שמו, במידה והיית בגטו

  בלועזית  ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז

 04-05/1944:  רורתאריך השח אריפולי -ניו    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 לא זוכר בדיוק

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו

 )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  לאחר השחרור ציין מקום אליו חזרת

  לא זוכר את שם המקום –ליד נאפולי 

  :עליה שנת  :ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין

1945 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  באונייה מנאפולי

  
  מאת יוסף גבאי - 1945-1943ילדותי במלחמה איטליה 

  
  לפני המלחמה חיי סיפור
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 03/01/33 -נולד ב,המבוגר ממני) חיים(יש לי אח ויטוריו  .ליוורנו–בעיר נמל באזור טוסקנה  1935נולדתי בדצמבר , שמי יוסף

ך "בעל ידע רב בעיקר בתנ ,למרות שאבי נחשב לאדם לאינטליגנט .1939 - נולדה ב,קטנה ממני)רבקה(ניה 'ואחות אוג

לו עזרו  לאהללו ולמרות כל התכונות ניחן בזיכרון טוב ואף . ןישפות וחלקן ידע על בורי 7 -הוא שלט ב ,ובסיפורי המקרא

, הייתה עקרת בית  מאיא .היה רוב הזמן מובטלאבא  .של אב למשפחה בתקופות כלכליות קשות דמאומה למלא תפקיב

  .אישה דומיננטית ובעלת חושים חדים

  

במרכזה . חשמל ומים לא היו בשכונה הזו. העוני נשקף מהרחוב. בשכונת עוני ומסביבו הבתים נוטים ליפולהיה הבית בו גרנו 

קבצו הנשים מכל השכונה ובהגיע תורן ליד באר זו הת .י מנוף יד"באר שהופעלה בשאיבה ידנית ע –היתה משאבית מים 

  .מילאה כל אחת את הדלי או שני הדליים במים וכך סחבו את המים לביתן לכל השימושים

  

, כמטבח, לשינה, והוא שימש אותנו למגורים הוא נשקף מחלון החדר היחיד שהווה את ביתנו. תביתנו היה מול בית הכנס

אל . רותיםישלנו היה חדר אחד בלבד ללא מטבח וללא ש" הבית" .ון אחד ויחידשירותים ולכביסה והיה בו חלל, כחדר אירוח

לידי החדר היה כוך צר  .ר ולידו חדר נוסף של משפחה אחרתהחדר הזה הובילו מדרגות מהכניסה שהסתיימו בפרוזדור צ

  .אין לי מושג אם היה שם חיבור לביוב, שם שפכו את סירי הלילה –שנדמה לי שהיה כשירותים 

  

בעונת החורף . רוחצת אותנו ומחליפה לנו בגדים, ה קטנהיאמי הייתה מחממת מים על פתילי, ערבי שישי היו מלווים בחוויות

ה מעין כלוב עץ גבוה עליו הייתה שמה את הגופיות וכך לבשנו גופיות מחוממות ישר על הגוף יהייתה מעמידה על הפתילי

  .נעימה חמימותוהרגשנו 

  

מכסה אותו במפה ועל המפה הייתה שמה סוכריות שנקראו , תה עורכת שולחנון קטן מתחת לחלוןייבשבת בבוקר אימי ה

DULCE– נוהג זה היה שמור אצלה גם בהיות ההורים בארץ וזכור לי בעיקר  .סוכריות עם ציפוי מתוק וקשה ובתוכו שקד

  .קנעם עם עליתם לארץוכאשר הורי ואחותי היו במעברת י

  

  .ים אשר הקיפה את העירהיתה שורת בתים לאורך תעלת מי יה. הים בו לעתים התרחצנו בקיץמערבה מביתנו היה 

  .ולחמם את עצמנו" לתפוס שמש"מידי יום נהגנו אנו קבוצת הילדים בתקופת החורף ובימים קרים לעמוד ליד הקירות 

  

 FIAZZA או " כיכר העם" FIAZZA DEL POPOLO מעט רחוק מהכיכר שלנו מול בית הכנסת הייתה הכיכר המרכזית 
GRANDE. לא רחוק ממנה , בכיכר זו הייתה תחנת הטרםPIAZZA CAVOVER.  מפיאצה דל פופולו)FIAZZA DEL 
POPOLO ( רחוב ראשי רחב אל פיאצה דה לה רפובליקה)FIAZZA DEL LA REPOBLiA ( זה היה התחום בו הסתובבנו

י ואני הייתי נגרר אחריהם כי תמיד נויטוריו קסטל –עם החבר שלו בעיקר אחי חיים המבוגר ממני בשנה ועשרה חודשים 

  .סיפוריו ותעלוליו של חברו הדומיננטי של אחי יסיקרנו אות

  

לא מדובר . היו פרקי זמן קצרים בלבד בהם שבעתי מעט, אני זוכר כתקופת רעב בלתי פוסק 7.5את רוב חיי בליוורנו עד גיל 

לא , םואלא פשוט מדובר על פרוסת לחם גם לא מרוחה בכל, זה לא הגיע אל פי אף פעם, על פינוק או על מאכלים טעימים

  .בשמן ולא ברוטב עגבניות

  

לא , בתקופות בהן אבי עבד כחייט או בעיסוק אחר.מצב זה נבע מקיצוב שהיה באיטליה וגם מכך שאבי היה רוב הזמן מובטל

אני הייתי ילד רגיש עם .הילה היהודית לא עזרה מספיק לענייהכנראה שגם הק. ח מספיק כדי לספק מזון למשפחתנויהרוו

  .כושר סבל נמוך וביטאתי את תחושת הרעב המתמיד בבכי ובצעקות

  

בערב אחד עמדנו כולנו בחוץ בחושך ואמי הביאה לי תפוח אדמה גדול . זכורה לי פעם אחת שבה הרגשתי תחושת שובע

שאר . אלה כרגעי אושר והכל נראה לי טוב םאני זוכר רגעי. שארגיש שבע וכשסיימתי לאכול אותו הביאה לי עוד אחד כדי

  .התקופה נראית לי כתקופת רעב מתמשכת

  

עבודה של אמו בזמן ארוחת הילדים ומחכה שאחד הילדים לא יסיים את להייתי הולך איתו, היה לי חבר שאמו עבדה בגן
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  .הילד השאיר בצלחתשל מו של החבר הייתה נותנת לי לאכול את האוכיארוחתו וכך א

  

לפתע . לקחתי את קערית הדייסה ואכלתי ברעבתנות ,ילדה שהשאירה את האוכל שלה בצלחת שלזכור לי עוד מקרה דומה 

תי מאחורי עמוד עד ארצה אחרי ובכתה אני ברחתי ממנה והתחב, הילדה התחרטה וביקשה לקבל בחזרה את הדייסה שלה

  .ת הדייסהישסיימתי את כל קער

  

  

הכיתה שבה למדנו לא הייתה מחוממת בחורף ואני רעדתי מקור בעיקר , רוע מכאיביאני זוכר היטב א, וסף לרעב שהיהבנ

כאב  - והמורה הכה אותי עם סרגל על אצבעותיי הקפואות, כנראה שבנוסף הפרעתי קצת, מפני שלא היה לי בגד חם ללבוש

  .מאוד

  

כנראה שבאמת הייתי תלמיד  -  ואת הכישרון בהצגות הילדים, התפיסה שליאת , בחו אותי בלימודייאמי סיפרה לי שתמיד ש

  .טוב ובעיקר בעל זיכרון טוב

  

את אחי . מי עבדה היא נאלצה להשאיר אותי ואת אחי אצל אנשים כדי שלא נשוטט ברחובותיבתקופת החופש הגדול בזמן שא

שנינו רצינו . כר השמן שהיה איש שמן ולא סימפטיאצל מוהשאירה מפטי ואותי יהיא השאירה אצל הסנדלר שהיה צעיר וס

בסופו של דבר אצל הסנדלר היינו יושבים לעתים קרובות עד אשר נמאס לנו .תה אפשרות כזוילהיות אצל הסנדלר אך לא הי

  .ואז הלכנו לשחק עם שאר הילדים

  

חופש הגדול החלו ההפצצות ואנו כנראה שסידור זה לא התבצע כי ביום שהתחיל ה. לא זכור לי שישבתי אצל מוכר השמן

  .עזבנו את העיר מבלי לחזור אליה
  

  

  בזמן המלחמה חיי סיפור

  

אחי ואני שיחקנו עם עוד קבוצת ילדים במשחק  ,רגילכיום שהחל ', יום סיום לימודי כיתה ב 1943ביוני  30בתאריך 

- לפתע. וון אחר על מנת להתחבאיכל אחד לכהתחלנו לרוץ  .בית הכנסתבין המחבואים וזה היה באותו כיכר בין ביתנו ל

היא נוסתה מספר פעמים וכמעט , הכרנו אותה- רת האזעקהילגבי צפ .ומפחיד יאזעקה צורמת אוזניים ואחריה רעש אימתנ

ציפורי טרף . רעשים מצמררים לא מוכרים ומטילים אימה. לנו אולם הרעשים האימתניים לא היו מוכרים. התרגלנו אליה

מעבר לפינת  .יםישריקה מפחידה ואחריה פיצוץ אדיר המעיף הכל לשמ.ורדות עלינו משמים ורוצות לבלוע אותנואימתניות הי

 .הרסילה .משהו עומד להיקטע. מיטל אימה .הכל לא מוכר. יםשמהרחוב הגיע אלינו אבק סמיך ומחניק אשר מכסה את עין ה

  .הידיים נשלחות אל הראש להגן עליו

  

אולי אימא אמרה להישאר בכניסה כי למעלה מסוכן . לא עולים למעלה במדרגות. לבית להתחבא אחי ואני נכנסים בריצה

לאחר ?? אבל איפה אמא ,מא למקרה כזהילא זכורה לי ההנחיה של א ?אולי היא אמרה לשכב ולשים ידיים על הראש, יותר

מלטפת ובנשימות קטועות , ותנו בכל הכחמחבקת א. אחותי איתה, על פניה אימה ודאגה -  מא מופיעה בריצהימספר רגעים א

  .כאילו לא מאמינה בכך? אתם בריאים? אתם שלמים, ידיה בוחנות את ראשנו

  

המבוגרים ממספר משפחות החליטו שצריך לעבור למקום רחוק יותר . בחוץ חשוך, שעת ערב ,אחר הצהריים הכל נרגע

לכן לקחנו . כי חשבו ששם לא יפציצו להתחבא בבית הקברותמבוגרים בחרו ה .מהנמל כיוון שחשדו שירצו להפציץ את הנמל

ישנו על והתמקמנו בחדרי הטהרה . שלושה- שם שהינו כשבועיים. מהבית  את הדברים הדחופים לשינה והלכנו לבית הקברות

  .הרצפה

  

תגובתה . ביתשלו והשארנו אותו ב ולמחרת בבוקר עם הקימה נשמעו צעקותיו של אבי על כך של לקחנו את משחק הדומינ

הוא צריך עכשיו לדאוג להביא לחם לילדים . שלא יבלבל את המוח עם משחק הדומינו שלו –של אימי הייתה חד משמעית 

  .למרות שלא התערבתי בוויכוח היה ברור לי העיוות של סדר העדיפויות של אבי-בחוש.סצנה זו צרמה לי מאוד. הרעבים
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היינו גם שם רעבים וההורים . לבית הקברות וכן במשחקים ובסיורים בין המצבות אחי ואני בילינו הרבה בשוטטות גם מחוץ

  .דאגו מה נאכל כולנו בכל יום וביום שלמחרת

  

תפסה אותי צמרמורת ומיד . הרעש היה מוכר. באחד הימים סמוך לשעת הצהרים נשמעה אזעקה ומיד אחריה רעש מטוסים

ש זה מספר שבועות קודם לכןולכן הפחד שתקף אותי היה חזק אך לא כבר שמעתי רע.אחריה מודעות למה שעשוי לקרות

וון חלקות הקבורה ועם הישמע קולות הנפץ של הפצצות רצנו יאחי ואני היינו קרובים לבית הטהרה מכ .היה אימה משתקת

צות צכנת ההפעמדה עם אחותי הקטנה אשר על ידיה ולא יכלה לרוץ כאשר סיכשהגענו לפתח הבית אימ .וון בית הטהרהילכ

ועוד לפני שאחי ואני הגענו לשטח הפתוח אימי צעקה לנו לחזור מהר  "!!רוצו מהר לשטח הפתוח": היא מידית אימי צעקה לנו

מההדף עפתי קדימה עם . והלם הפצצה השריקה חד, רעש אימים של מטוסנשמע כאשר דרכה רגלי על סף הבית . לבית

השמים היו מלאים אבק , למרות כל ההרס שנוצר מסביב. למיםאנו מזה בריאים ושכולנו יצ.  הראש אל הקיר ואחי עף עליי

  .נראתה בעין בלתי מזויינת כמו שמסתכלים עליה בזכוכית מפויחת והשמש שעמדה מעלינ, והיה כמעט חשוך

  

ק במרחק מטרים נפער בור עמוק הן לגודל והן לעומ, היכן שאחי ואני היינו משחקיםליד בית הטהרה במרחק מטרים ספורים 

ו השקט שנוצר לאחר שהמטוסים הסתלקו ולאחר עוצמת הפצצה והמכה נמה שהפליא אות .פערונצבות עפו וקברים מ,ספורים

  .החזקה שקיבלתי בראש

  

ערב המבוגרים במשפחות התאספו והוחלט שעל כולנו לעזוב את בית הקברות כי גם שם מסוכן ואין מה לחפש  ועוד באות

  .יותר בליוורנו

  

  

ישנתי כנראה כל הדרך במשך  ,התעוררתי כאשר הרכבת נעצרה. עלינו על רכבת ואני נרדמתי. יצאנו לחפש מקום אחר

. ירדנו מהרכבת והמטלטלים המצומצמים לרגלנו .זה נתן לי את ההרגשה שנסעתי הרבה זמן,עם התעוררויות לחילופין, שעות

  ?ההאם גם כאן יש מלחמ-נסענו רחוק, נסענו כל כך הרבה

  

לבדו הוא לא ידע מה לעשות ואיך  .קורא ומחפש את השכנים שלנו ,אני זוכר שאבי רץ לכל אורך הרציף ונעצר ליד כל קרון

  .בתוכי פנימה אני מרגיש עלבון. להסתדר

  

כיוון שכל המשפחות נראות כמונו אובדי עצות ולרגליהם . כנראה הרכבת כולה הייתה מלאת פליטים שברחו מהפצצות

שמתי לב . עברו נשים מקומיותכנראה עם ככרות לחם עגולות ונתנו לכל אחד פרוסת לחם. ם אשר שומרים עליהםמטלטלי

כדאי לחכות ולבחור כאשר חותכים את פרוסת הלחם כדי שאני אני אמרתי לעצמי ש. שכאן הכיכרות עגולות ולא מוארכות

  .תרהיא הגדולה ביוכי אקבל את הפרוסה שחותכים אותה מאמצע הכיכר 

  

שם פונה בית ספר עבור הפליטים ובכל אחד מחדרי הכיתות שוכנו מספר  ,הגענו לכפר אמפולי:התמונה הבאה הזכורה לי

ליד  ,אולם גדול וארוך לאורכו. ושם פרסה את המצעים שלה לשינהפחה היתה חצר קטנה עם פינה משלהלכל מש. משפחות

עוד היה קיץ או . אם היה בישול הוא נעשה על המרפסת –הבישול .יותנדמה לי שיש גם כר, הקיר פרושות שמיכות ומזרונים

  .סתיו לא היה קר

  

  .לאחר יום כמו שעברנו אין צורך בשיר ערש ולא בסיפור על מנת לצלול לתוך השינה ולהתמכר לחלומות

  

הספר שהייתה לפי זכרוני במרכז חצר בית  .זכורים לי האירועים שקרו באותו מקום ,זכורה לי הסביבה. המקום זכור לי היטב

. שלתםבקטנה עמד עץ שנראה כעץ ערמונים כיוון שתמיד היינו מתפסים עליו כדי לקטוף פירות לפני שהפירות נשרו לאחר ה

  .וזכור לי שזכיתי על כך לשבחים מאימי ץאני כמו שאר הילדים טיפסתי הרבה על הע

  

אבל אימי אמרה לי  ,לאימי ורציתי לפצח על מנת לאכול אותו והראיתי אות, פעם מצאתי באחת מפינות החדר פרי אגוז ישן

אבל לא ביטאתי . אני חשבתי שלא היה מקולקל כיוון שיש לו קליפה קשה ששומרת עליו. לזרוק אותו כיוון שהוא ישן ומקולקל
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  .את מחשבותיי ועשיתי כדבריה

  

היתה ילדה בת תשע  .נשים- גברים, בנות-בנים במקום זה כשאני בן שמונה שנים הייתה לי התוודעות ראשונה לנושא של

 .ולכן ניסתה בכל דרך להיות בקרבתי ובקרבת חברייבגלוי ואמרה מילים גלויות מאחת ממשפחות הפליטים שחיזרה אחריי 

  .אני חושב שהסכמנו לנסות ולשתף אותה בחברתנו

  

תמיד חיינו במצב . להורי לא היה כסף? ראשם מה היה הקיום שלנו כפליטים כאשר בעיירה או כפר נותנים להם מקום להניח

הקיום היה מאז ובמשך תקופה לא קצה מהיד אל הפה . תכשיטים למכור לא היו להם וכן לא היה להם כל רכוש אחר. של רעב

לא זכור לי . אנחנו היינו משפחה יחידה של יהודים- פרט לדבר אחד. וכמונו היו גם הרבה משפחות אחרות של פליטים

  .י ולא אחר כך במקומות נוספים'לא באמפולי ולא בוינצ. במשפחה אחרת של יהודים שנתקלנו

  

. בכיוון זה אנחנו הילדים מכל משפחות של פליטים סיגלנו לעצמנו נוהגים הקשורים בבקשה של נדבת אוכל עד כדי התמחות

באחת הפעמים . או דבר מאכל אחר, מא ומקבלים בבתי איכרים כל פעם פרוסת לחםיבאמפולי זכור לי שהיינו הולכים עם א

, ימו לאכוליהם זה עתה ס. יםלייחים היה שם מחנה אוהלים של רמא באזור פתוח קרוב למספר בתי איכיהסתובבנו עם א

למרות שהייתי  .תת לנו אוכלאחד החיילים קרב אלינו שם את ידו על שכם אימי ואמר שהוא מוכן ל, ביקשנו כמה פרוסות לחם

בערב היה  .אימי אמרה שאינה רוצה שום דבר ומיד הסתלקנו מאותו מקום. הבנתי את כוונותיו ,בן שמונה או פחות מכך

  .אימי בישלה מרק, ישבנו מחוץ לחצר בו התגוררנו ואכלנו ארוחת ערב. כנראה ערב חמים

  

האם עברנו מרצוננו או שהיה מי שדאג להעביר . י'לוינצ ע עברנו מאמפוליאינני יודע מדו. י'היה הכפר וינצמקום מגורנו הבא 

גם שם שוכנו בבית ספר עם מספר  .יכול להיות שהיה איזה גוף מרכזי או אזורי שדאג לכך.זאת לא ידוע לי. את הפליטים

משפחת פליטים  ההגע בוקר אחד כנראה, היה מקרה שזכור לי .שם שיחקנו כל הילדים בכל מיני משחקים .משפחות בכיתה

אני הייתי עד , אחד מילדי הכפר התגרה בילדה קטנה מילדי הפליטים. ילדי הכפר, ילדיםהמשכה את תשומת לב של ש

הילד ברח ואני רדפתי אחריו בפיתול . להתגרות זו ורדפתי אחרי הילד ההוא כי הרגשתי שלא בסדר שתוקפים ילדה קטנה

ותי בעיקר ביחס למה שחשבתי שהוא עשוי לעשות לי רהשוטר היה נעים וחב. בהלתיהרחוב עד אשר עצר אותי שוטר ממנו נ

  .לבסוף הוא הנחה אותי בנועם לחזור למקום בו אני אמור לגור .כי תמיד צריך לפחד משוטרים

  

ה י אחריו היה הרבתאותו ילד שרדפ, כל אחד ידע את מקומו בהיררכיה, מאז מקרה זה כל הילדים שהיו משחקים ביניהם

  .יותר חזק ממני ואילו ידעתי זאת מראש כמובן שלא הייתי רודף אחריו

  

הרגשתי שלימוד בבית ספר  .מיד עם הגיענו לכפר דובר על לימודים בבית הספר המקומי שהועבר למעלה לאזור הכנסייה

הלימודים בבית הספר ירדו לא יכולתי לבטא את תחושתי ובכל מקרה  ,כי הרי אני יהודי ובית הספר הוא נוצרי טמאנוצרי הוא 

  .לא למדו בבית הספר המקומי ,תם התגוררנוימהפרק וגם שאר ילדי הפליטים א

  

  

  

בקצה הכפר היה מאהל של חיילים גרמנים שעבורנו הילדים מקום זה היה לנו כמקור להתעניינות וגם עשינו שם עסקים והיה 

  .תם היה מכירת חלביהדבר העיקרי שהיינו סוחרים א. יםי מכירת מספר דברים שהם היו צריכ"רווח של מספר פרוטות ע

אני השתדלתי לא ליצור קשר עם החיילים . תוך כדי שיחה עם החיילים הגרמניים ילדי הכפר אמרו להם שאחי ואני יהודים

היה לו אני זוכר ש .הרגשתי לפי התנהגותו והבעת פניו שממנו אין לי מה לפחד, הגרמנים ורק חייל אחד היה שונה מכולם

  .שער בלונדיני ועיניים כחולות

  

בבקרים היינו מתחלקים לזוגות ילדים או שלושה יחד ומתחילים ללכת במסלול בין בתי האיכרים ומשתדלים לא להגיע לאותו 

היינו בוחנים גודל רכוש . דים יגיעו ביחד אל אותו בית של איכרלבית של איכר יותר מפעם או פעמיים או ששתי קבוצות של י

. מציצים למרתף ורואים את אשכולות הענבים שהפכו לצימוקים ולפי זה מבקשים נדבה, של איכר לפי ערמת הקש במתבן

ב המקרים האיכר היה נותן פרוסת לחם לכל אחד כוס יין הייתה מתלווה לפרוסת הלחם לפעמים גם אשכול צימוקים או ובר

  .תה של מבוגרים ומה שאספנו שימש כמזון כמעט יחידיכ–לחדרבצהריים או לפנות ערב חוזרים . שקית עם גרגירי חיטה
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. ו בשלף השדות לאחר הקציר סיגלנו דריכה מסויימת על השלף שהרגליים לא ידקרוניחפים וכאשר הלכ ינוהי נוכמעט כול

לנו יגלנו כאשר היינו עייפים ס .ר כך הצעד עצמוחקודם את השלף וא ,ה את הקצה החדפההליכה הייתה שימת כף הרגל שדח

בחלק גדול  .ים על הצד אחד על השני ומצליחים ללכת ולהחליש את העייפותנן הליכה שהולכים אחד ליד השני ונשעעימ

אנו כיון שראה שאני גם נבון וגם צייתן הוא 'ים הייתי הולך עם החבר לוציממההליכות האלה הייתי הולך עם אחי אבל לפע

  .העדיף ללכת איתי

  

אנו במהירות 'לוצ,כאשר האיכר סר לרגע הצידה לחדר הקרוב, סן של איכר וביקשנו פרוסת לחםפעם אחת נכנסנו למח

התכופף מתחת ללוח הוציא מהמדף ארנק הכניס אותו לכיסו והספיק לחזור לצד החיצוני לפני שהאיכר חזר עם שתי פרוסות 

הוציא מתוכו מספר שטרות שהיו בו וזרק  אנו פתח את הארנק שגנב'ילוצ ,הודנו לאיכר עם הנדבה וכשהתחלנו ללכת. לחם

פחדתי . "םיש לך פנים שזוכרים אות, תזכור את הבית הזה ואל תגיע לכאן יותר":ואמר לי. ךהצידה את הארנק שאין בו צור

  .שיתפסו אותי

  

 יאותי ושש ביצים בכובעי תפס תכאשר ירד ,אנו אמר לי לעלות על סולם שהיה שם'יצהלכנו לעבר השובך ולו אחרת ופעם 

אני ":אנו ואמר'הוא הביט בי וראה במרחק את לוצ. עמדתי מולו נכלם ורעדתי גם מבושה וגם מפחד. האיכר שבבעלותו השובך

הוא תקף מילולית את לוציאנו על שהוא שולח ילד  .אנו'יהוא שלח אותך והצביע על לוצ ."יודע שאתה עושה את זה לא מרצונך

  .אותו אואיים עליו אך לא ניסה להכות לא אותי ו) הייתי בן שמונה בערך(קטן לגנוב 

  

באותו בוקר עמדה אימי במרכז הכפר . לי שמונה שנים הבנו שחיי בני משפחתי מונחים על כפות המאזניים וטרם מלאעוד ב

ין ואז י שתית י"ניסו להרגיע את אימי ע. עם בכי וצעקות שבר ואז ידעתי כולי מפוחד שלוקחים אותנו למקום שמשם לא חוזרים

, יהודים תבאותו יום נלקחנו למחנה מעצר בו כבר היו עצורים בעבר מאו .אמרה אימי לתת לי את היין כי עומדים להרוג אותי

  ".שם"גם עצירים פוליטיים על מנת להישלח ל

  

זה מחנה , BAGNO A RIPOLI -מחנה ריכוז שכנראה שוכן בפאתי פירנצה קרוב ל- עוד באותו יום נלקחנו למחנה מעצר

חודש לפני שאנחנו הובאנו לשם הובלו  .שימש מחנה מעצר לאלפי יהודים שרוכזו מהאזור ונשלחו למחנה ההשמדה בגרמניה

  ).לי ודאות מוחלטת ןלגבי שם המחנה אי.(ממחנה זה משלוחים למחנות ההשמדה

  

כז המחנה היה בית אחוזה גדול במר. "וילה לה סילבה"שנקראה  המחנה אליו הובאנו היה בעבר כנראה וילה של פאודל גדול

גבוהים למניעת בריחת  גדולה מאוד הייתה מוקפת גדרות תילהחצר הייתה  .ים הקודמיםלכנראה שימש את מגורי הבע

מחנה זה היה ריק  .הכניסה והיציאה למחנה זה היו דרך שער ברזל גבוה ובתוכו פשפש ליציאה וכניסה של אנשים. אנשים

פעם או פעמיים ביום . שם ניתן לנו חדר שאמור היה להספיק לכל המשפחה .ו בו יחסית מעט אנשים ברובו כשהובאנו אליו והי

ובחוץ אחי ואני , שיחקנו הרבה בקלפים, זכורה לי אווירה משפחתית בחדר שלנו .שם לא זכור לי שהייתי רעב. חולק אוכל 

כולם נלקחו , לא היו יהודים בין העצירים רכנראה כב ,לא זכור לי שיצרנו קשר עם עצירים אחרים. שיחקנו כמעט ללא הפרעה

  .כחודש קודם לכן למחנות ההשמדה

  

הורי אמרו לי ולאחי המבוגר ממני להיכנס . באחד הערבים הגיעו חיילים גרמנים למחנה והחלו לאסוף אנשים ולקחת אותם

כנראה (ג זקנים שאינם יודעים כלום הם עצמם הראו את עצמם כזו. מתחת למיטה ולהתחבא היטב ולא להוציא מילה מהפה

רוע זה הגרמנים  יבסופו של א .ולקחו אותם בטעות למחנה זה והם רוצים שיתנו להם ללכת) הסתירו את תעודת הזהות שלהם

  .ו במחנה זה אולי חודש ואולי יותרנאינני זוכר כמה זמן הוחזק .הניחו להוריי והסתלקו

  

שם הוצבה , יב גדרות המחנה ובשעות המאוחרות נדרשנו כולם להיכנס לחדריםהעצירים מסתובבים סבינו במשך שעות הי

כנראה , אנחנו היינו במסגרת שלנו ולא זכור לי שייצרנו קשר עם העצירים אחרים .לנו שמירה קבועה ואסור היה לצאת החוצה

תרו או נעצרו אחר כך היו נתינים כבר לא היו יהודים בין העצירים כולם נלקחו כחודש קודם לכן למחנות ההשמדה ואלה שנו

  .זאת ניתן היה להסיק לפי פריצת הפרטיזנים למחנה זה ושחרור של העצירים. זרים או אולי מתנגדי המשטר
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איני זוכר בדיוק מה אבל  .בזמן מעצרנו זכור לי אירוע אחד שאימי ביקשה לצאת מהמחנה לכפר הקרוב בשביל לקנות דבר מה

גם אני רציתי לצאת עם  .וליווה אותן שומר 4-היא הורשתה לקחת איתה את אחותי בת ה. ות משמשנדמה לי שזה קשור בפיר

אני חיכיתי ליד שער ברזל נעול וגבוה עד השמים הרגשתי  .הבטיחו לי שאימי תחזור מהר ,אימי אבל לא הרשו לי להצטרף

חומות הברזל של השער הגדול גם אם  .תהתי לאבד אוששח. מא ולא רציתי להירגעינעזב ומוזנח עם הרבה געגועים לא

שום דבר לא נכנע לפחדים ולגעגועים שלי ואני מרגיש לאט לאט שכוחותיי . תי נכנעיםלדופקים עליו בגרופים נשארים קשים וב

  .יבזרועותיה של אימי נרגעת רקו ,לשמחתי אימי ואחותי חזרו לאחר זמן קצר .עוזבים אותי ואני חסר כוחות מול חומות הברזל

  

, םהתגברו על השומרים הפשיסטים והגרמנים ושיחררו את כול, כעבור מספר חודשים פרצו הפרטיזנים באחד הלילות למחנה

  .ו ביניהםאנחנאת כל העצורים ו

  

במרתפים ובבקתות של איכרים עד השחרור , בריחה והסתובבות באסמים, מכאן החל השלב הבא של הסתתרות והימלטות

  .של צבא ארצות הברית
  

  לארץ ימתום המלחמה ועד עליית חייסיפור 

  

מתחילים ללכת אל תוך הלילה לא  ,)אחותי( 4.5וילדה בת ) אנוכי( 8ילד בן , )אחי( 10ילד בן , זוג הורים לא צעירים : אנחנו

י הפרטיזנים לפני בוא כוחות "העיקר להתרחק כמה שיותר מהר מאותו מחנה מעצר שזה עתה שוחרר ע? יודעים לאן

  .הגרמנים ויתפסו את כל מי שרק אפשר

  

לפתע אני קולט את אימי ואבי מתווכחים היכן צריך , אנחנו הולכים המון שעות בדרך צרה ואין באופק שום אורות של בתים 

לאחר מספר  .הוחלט שאבי יחביא אותה בתוך אחת הנעליים שנעל). שלא ידעו שאנו יהודים(להחביא את תעודת הזהות  

ריח הקש , אנו מקבלים מחסה ומובילים אותנו לישון במרתף של אסם, רבות אנו מגיעים לבית של איכרים שעות הליכה

את העגלה ריפדו , כתחליף הציעה לנו האיכרה לינה על עגלה בחוץ .אנחנו לא רגילים אליו ולא יכולים להירדם, והחציר כבד

לאחר ימים  .עיני ממוקדות בירח והייתי רגוע, שקט, עגלהשכבתי על ה. היה עדיין קיץ –עם קש ולכיסוי הספיקה שמיכה 

  .ישנו במרתף של המתבן ללא בעיות, ספורים התרגלו לריח הכבד של הקש ושל הפרות

  

זכור לי בית , ליד הבית שבו הוסתרנו היו בתים של עוד איכרים .כך שלא היה דבר שיעיק עליי, בתקופה זו לא הרגשנו רעב

עם משפחה זו נקשר גם קשר . פגע ממוקש ונהרג ואמו נתנה את בגדיו לאימי והם התאימו לאחישבנם נ. אחד של איכרים

הרגשנו בבית שלהם הרגשה של . אולי בעקבות אסונם נפתח מעין פתח של רחמים ושל הבנה לגבי מצבם של פליטים. רגשי

  .לא רק עבור נדבת לחםו קשר ושאנו רצויים

  

היא אמרה שמאחר ועדיין מסתובבים בשטח חיילים וגם פשיסטים כדי שנעבור  לאחר מספר ימי שהות ברפת של מריה

  .למקום אחר על מנת לא לעורר חשד

  

ושמגיע לנו לקבל מקום . לא אמרנו שאנו יהודים. זכור לי שהכרזנו שאנו פליטים וברחנו ממקומות מלחמה, ניו אריפוליהגענו ל

  .ם שתי קומות עם גינה ועצי פרי וכל טובבית גדול ע, קיבלנו בית שהתפנה. שבו נוכל לגור

  

ישוב זה בו שהינו היה הרוס בחלקו וכמו . כוחות הברית התקרבו ואיתם חזית המלחמה, 1944התקופה הייתה סוף קיץ 

רעמי התותחים של החזית המתקרבת הלכו ותכפו  .נאסר על אחי ועליי להסתובב לבד.  שהזכרתי עם הרבה בתים נטושים

  .לך ונהיה חזקורעש הפגזים ה

  

היתה שעה של לפנות ערב וכולם ליוו . ים מהעיירה נעשה בצורה מסודרת ועל ידי מצעד ברחובות העיירהנפינוי הגרמ

  .לאחר לכתם נכנסנו לבית והלכנו לישון.במבטיהם את החיילים הגרמניים בהליכתם החוצה

  

אבק מחניק שבקושי , י בטון שנפלו מהתקרה עלינומכוסים שבר, התעוררנו באמצע הלילה ברעש התפוצצות מחריש אוזניים
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אמי ואבי מיד ניגשו לבדוק אותנו ולדבר כדי . נמצאים בבהלה של תחושת אסון פתאומי שאיננו מוכנים לו ,סאפשר היה לנו

  .לאחר שראו שהכל בסדר איתנו פילסנו יחד דרך בין שברי הבטון החוצה לרחוב. לדעת מה קורה איתנו

  

  ים כל משפחתי נותרה בחייםכנגד כל הסיכוי

  

  .לא הייתה כל סיבה לברוח ממקום למקוםר כעת עם נסיגת הגרמנים וכניסת בנות הברית כב. עברנו לגור בלוגולינו

מחוץ לחצר הסגורה בקירות היה בור עם מים  .זהו כפר חקלאים קרוב לניו אריפולי משפחת איכרים פינתה לנו מרתף בביתם

יום אחד רצתה אמי להוכיח כמה שהבן שלה חכם וביקשה שאראה להם פעולות שאני  .נו מדי בוקרבו היינו רוחצים את פני

שחודש כאשר במרכזו  יבמקום זה יצר אבי קשרים עם הקהילה היהודית בפירנצה עם המרכז היהוד .יודע לעשות בחשבון

  .בית הכנסת היהודי ובית הספר לידו

  

  .ית בלוגולינו  והבריגאדה שהגיעה עם כוחות הבריגאדה התחזקהקשר שנוצר בינינו לבין הקהילה היהוד

במרכז הקהילתי היהודי ליד בית הכנסת נפתח בית ספר ויהודי איזור פירנצה יצאו ממחבואיהם וקשרו קשר עם חיילי 

ב ור .במסגרת פעילות הבריגאדה היהודית הייתה גם הפעלת מערכת העלייה לארץ .'ו בכיתה גנאחי ואני למד .הביגאדה

אנחנו כמעט משפחה יחידה של  .תחו והמשיכו את עסקיהםיה שיצאו ממקלטיהם היו אמידים וקרוב לודאי שפציהודי פירנ

  .פליטים חסרי כל

  

  .הקהילה היהודית שהתחילה לפעול מצאה עבורנו דירה ומפקדי הבריגדה במקום ניסו להעלות יהודים לארץ

למרות הקושי המנטאלי הם הצליחו לשכנע את הורי . בשלב זה לבד לה לארץבמסגרת זו לחצו על משפחתנו שאחי ואני נע

  .עם ישראל כולושל שאחי ואני נעלה לארץ כיוון ששם עתיד הילדים ו
  

  

  בארץ סיפור חיי

  

מחיפה העבירו אותנו למשפחות  .אפולי עד חיפהנבאונייה מ 1945אחי ואני עלינו לארץ ביוני . כל משפחתי הקרובה ניצלה

שנים  12במשך שנתיים לאחר מכן כשאני בן  .ואת אחי למשפחת מקובר בסקי'רג'גלמשפחת אותי , בכפר יחזקאל נהאומ

פרוץ מלחמת השחרור פינו אותנו יחד עם עוד המון ילדים ועם ,חודשים' שהינו שם מס ,העבירו אותנו לכפר הנוער בן שמן

בהמשך חילקו אותנו . פינו ושם חילקו אותנו לקבוצות לפי הגילאים ברכבים משוריינים למחנה צבאי שהבריטים) 200- היינו כ(

עד היום הנני  ,ןאותי העבירו לקיבוץ שער הגול. לאחר תקופה התארגנו קבוצת נערים ובקשנו לעבור קיבוץ .שוב לקבוצות נוער

  .הבשן את אחי העבירו לקיבוץ להבות. חבר בו

  

אבי ניסה לעבוד . בפרדס חנה התחילה שיכנו אותם במעבר. 1950ה בשנת הוריי ואחותי הצעירה עלו לארץ בעלייה הגדול

אבי נפטר  .אימי עבדה בחקלאות כקוטפת עגבניות אצל משפחה חקלאית.ך לא הצליח להתפרנס ולפרנס ממקצוע זהא,כחייט

לפני  פטירתואחי התגורר בקיבוץ להבות הבשן עד ליום   .83והיא בת  1986אמי נפטרה בשנת . 85בגיל  1980בשנת 

  .גרה בקיבוץ שאשאעדיין ואחותי . כשלוש שנים

  

. לה שתי בנות ובן אוסנת. נות ובןשלוש בלה  רונית, )ואני התגרשנו ינהלימים ר( נולדו לנו שלוש בנות ,אני נישאתי לרינה

קיבוץ שער הגולן היום אני עדיין חבר ב .יש לי תשעה נכדים מקסימים משלוש הבנות המדהימות שלי .לה בת ובן לימור

  .ה מאודצומרו
  

  

  2014אפריל , הגולן -קיבוץ שער, תמר איינשטיין :ראיון 
  

  )רבקה(ניה 'ובאמצע אחותי אוג ,אני-בצד ימין, אחי חיים-בצד שמאל
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  משוריינים לישוב ליד כפר ויתקין י הבריטים ברכבים"כפר הנוער בן שמן לפני העברתנו ע
  שני מימין עומד בשורה העליונה ,שנים 12אני בגיל (

  

  
  בקיבוץ להבות הבשן )בצד שמאל(חיים אחי ואני                                          
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  ואחי בשורה שניה שני מימין אני אחרון משמאל. בשיעור' בכיתה ג, פירנצה
  

  


