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לילדיי ,נכדיי וניניי היקרים מאוד,
לקח לי זמן רב להחליט לכתוב .אני שמחה מאוד שהחלטתי בכל זאת
לעשות זאת .מאוד היה חשוב לי ומקווה שגם לכם שיישארו זיכרונות
ממשפחתי.
היתה זו חויה מיוחדת להעלות את כל הזכרונות ,מפני שהדברים קרו לפני

"בזכירה – סוד הגאולה" (הבעש"ט)

שנים רבות .כמו שתקראו ,עברנו דברים לא קלים ובכל זאת אני מודה
להקב"ה שהביאנו עד הלום ,שזכיתי ,בעז"ה יחד עם סבא ז"ל להקים

ספר זה נכתב ביוזמת "מועצה אזורית נחל שורק" ובמימונה.

משפחה הכי יפה שאפשר ,לדעתי.

הספר הינו חלק מפרויקט תיעוד זיכרונותיהם של ניצולי השואה ,הגרים
בתחומי המועצה ,למען לא ישכחו בדורות הבאים.
מעבר לחשיבות הרבה של הספרים לבני משפחות הניצולים ולכלל

אני מקווה מאוד שתהנו מהסיפור ושתזכו גם אתם לבנות בתים נאמנים
בישראל בבריאות טובה ,אמן כן יהי רצון

התושבים ,ספרי זיכרונות אלו מהווים מצד אחד מעין אנדרטה ומצבה

באהבה ,סבתא גיטה

לששת מיליוני הנספים הי"ד ,ומצד שני הם מחיים מחדש את יהדות
אירופה המפוארת ,של טרום השואה.
הספר לא היה יוצא לאור אילולא עזרת
אלי אסקוזידו

		

חיה הרשקוביץ

ידידתי רעות סורוקה שכתבה את סיפורי בעבורי

ראש המועצה

		

מנהלת הפרויקט

ועודדה אותי להמשיך.
ועל כך תודה

ותודה רבה נוספת לנכדתי היקרה רינת פוריס,
על עיצוב השער של הספר.
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הקדמה
בקיץ שנת התש”ע ,נפתח ביישובי ,יד בנימין ,קורס לכתיבת ביוגרפיות.
מאז ומתמיד אהבתי לכתוב ולקרוא והתחום של סיפורי חיים אף הוא מושך
אותי באופן מיוחד .חשתי שקיבלתי מתנה מהמועצה ומיהרתי להירשם.
ההשתתפות בקורס הייתה חוויה יוצאת דופן וחיכיתי לו משבוע לשבוע
בקוצר רוח .הייתי סקרנית לדעת מי תעלה בגורלי מקשישות המועצה ,שאת
סיפור חייה אזכה לכתוב.
עברו מספר חודשים ,מסיבות שונות ,ורק לפני ר”ה שנת התשע”א ,זכיתי
לפגוש ,להכיר ולהתחיל לכתוב את סיפור חייה של אמכם ,סבתכם -גיטה
הרשקוביץ .ואכן אני יודעת להעריך היטב שזכות גדולה נפלה בחיקי להיות
“מסכמת חייה” של האישה המופלאה הזו.
בפעם הראשונה כשנכנסתי לביתה הנקי והמטופח ,התרשמתי שמפעל
החיים האמתי של גיטה הוא ה”אימפריה” שהצליחה להקים יחד עם אביכם,
סבכם ז”ל .התמונות הרבות המתנוססות ברחבי הבית מספרות על משפחה
גדולה ומפוארת .משפחה שהוקמה על ידי זוג של אודים מוצלים מאש
השואה האיומה ,בחסדי ה’ יתברך .עמכם הסליחה שספר זה לא יעסוק כמעט
במשפחה המורחבת ,אלא יתמקד בעבר של הגיבורה ,סבתא גיטה.
כמעט מידי שבוע ,נפגשנו בביתה של גיטה ,כשהמשימה היא לתאר את
חייה באופן כרונולוגי :מראשיתם כילדה בכפר ,דרך נוראות השואה ,עד חייה
בארץ .המשימה לא הייתה פשוטה ,אך קשר חם ואוהב נוצר ביני לבין גיטה
במהירות .מאחר וכבר שנים אין לי סבתות משלי ,שמחתי “לאמץ” לי את
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גיטה כסבתא וחשתי כמו בת משפחה בביתה.
עד מהרה למדתי שגיטה בעלת אופי אופטימי והוא שעזר לה לעמוד בגבורה
בתלאות שעבר בחייה .פעמים רבות מצאנו את עצמנו צוחקות בהנאה על
דברים פשוטים ובדרך כלל מצאנו על מה להתבדח גם כשאופי הסיפורים
היה עצוב וכואב.
זיכנו הקב”ה לסיים את מלאכת הכתיבה החשובה בתוך מספר חודשים ואני
חשה הרגשת שליחות חשובה בעבודה זו ושמחה גדולה על השלמת הספר.
אני מקווה מאוד שהספר ימצא חן ועניין בעיניכם ,כשם שכל סיפור וסיפור
שסיפרה לי גיטה ,עניין אותי מאוד.
ולגיטה -תודה על החיוך ומאור הפנים שתמיד זכיתי להם בביתך .יהי רצון
שתזכי לשנים נוספות בבריאות טובה ונחת רבה מכל יוצאי חלצייך .ושנזכה
יחד לביאת המשיח ולבניין ירושלים.
רעות סורוקה

.
ילדות
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כפר הולדתי
סטראביצ'ובו
בצ’כוסלובקיה ,באזור הרי הקרפטים ,שכנו להם בין שאר עשרות הכפרים
שני כפרים קטנים .לאחד קראו סטראביצ’ובו ולשני גורונדו ובין שניהם
עברה לה הרכבת.
בכפר הראשון ,העברתי את שנות ילדותי המאושרת ונעוריי המוקדמים
משנת  ,1928השנה בה נולדתי ,עד לשנה בה הגיעה מלחמת העולם אלינו,
שנת  ,1944בהיותי נערה בת  .15בסטראביצ’ובו חיו בקצה השני של הכפר
הורי אבי ה”וסרמנים” ובגורונדו חיו הורי אמי ה”אקרמנים”.
נולדתי בכורה להורי מתוך חמשת ילדי המשפחה .היה זה במוצאי יום
הכיפורים בשנת  1929כאשר צירי הלידה של אמי הקדימו לבוא עקב
הצום .המיילדת הגויה הוזעקה לבית סבתי שבגורנדו .ובלידה שגרתית
על מיטת סבתי הגחתי לעולם ללא אירועים מיוחדים .אנשים היו חזקים
ובריאים ולא עשו חכמות ,היה זה מקובל ובדרך כלל פשוט ללדת בבית
(כשלא היו סיבוכים מיוחדים כמובן) .את אותה המיטה היה מקפיד הדוד
ישראל ,אח של אמא ,להראות לי ,בכל פעם שהזדמנתי לבית של סבא
וסבתא ולאמר“ :כאן ,על המיטה הזאת ,נולדת!”.
אזור הולדתי החליף בעלים רבים ולכן דוברו בו שפות שונות .האזור נקרא
מאלו-רוסקי כלומר רוסיה הקטנה .השפה העיקרית המדוברת בפי הגויים
הייתה רוסית .אך מאחר והשלטון התחלף גם בין הצ’כים וההונגרים היו גם
אלה שפות שידעו לדבר בכפר.
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כפרנו ,סטראביצ’ובו ,היה כפר לא גדול שהשתרע כולו על פני רחוב אחד

השטח .ההבדלים ביננו לבין הגויים התבלטו על פני השטח .היהודים היו

ארוך .הכפר לא היה יפה כפי שאפשר אולי לדמיין כפרים של פעם .לא

משכילים ומתורבתים בהתנהגותם מהגויים שהיו פשוטים בהתנהלותם

הייתה בו הרבה צמחיה ירוקה .זמן קצר לפני שהמלחמה הגיעה לפתחנו

לעומתם .כמו כן היהודים היו אמידים יותר וברשותם היו נכסים לעומת

היה נראה שהכפר יתפתח כאשר הובאו קוביות בטון להכנת מדרכות,

הגויים שלא היו בעלי נכסים בד”כ.

אך אנו לא הספקנו ליהנות מכך .בכפר לא חיו משפחות יהודיות רבות,
סך הכל כמאה משפחות .בתי המשפחות היהודיות היו מפוזרים בין בתי
הגויים .לדוגמא ,בין ביתנו ששכן בקצה הכפר לבין בית המשפחה היהודית
הבאה שכנו בתיהם של כעשר משפחות גויות.
בסטראביצ’ובו שהיה כאמור הגדול מבין שני הכפרים ניצב בית הכנסת
המשותף לשניהם .בית הכנסת היה מבנה גדול ,יפה ומכובד .הייתה בו
עזרת נשים שהיו מבקרות במקום בחגים .ילדות לא נהגו לבוא להתפלל.
במתחם בית הכנסת היו גם החיידר בו למדו הבנים ,ישיבה עבור הבחורים
הבוגרים יותר ,מקום מיוחד לאפיית מצות ומקווה מחומם.

אחת הדוגמאות לדבר היה השימוש ברכבת .משום מה ,כנראה מחוסר
כסף ,היה ידוע שהיהודים נוסעים ברכבת והגויים לא .כשנסענו ברכבת
היינו רואים לאורך הדרך הכפרית עד לערים גויים עם סחורתם הכבדה על
שכמם בדרך לשווקים .עבור הגויים גם האוכל שלנו היה מיוחד .ב
אותם ימים דווקא לחם שחור נחשב לזול יותר ומאכלים מקמח לבן היו
נחשקים ויקרים יותר .וכך עבור גוי לטעום מחלה או ממצה של יהודי
היה זכות נחשבת .הבדלים קטנים אלה שמייצגים מכלול הובילו לקנאה
שהובילה לשנאה .העלבון “יהודי מסריח” ,היה מוטח לעברנו פעמים
רבות ,למרות שאנו היינו מקפידים על ניקיוננו ולמען האמת הגויים היו

אחת התמונות המרגשות יותר שנחרטו בזיכרוני מהווי החיים בכפר היא

אלה שהסריחו .גם המשפט “יהודים לכו לפלסטינה” נאמר לנו לעיתים

השכמת הבוקר של אחיי הקטנים ויציאתם ללימודי הקודש עם שחר.

קרובות.

בקרים רבים החשכה עדיין שררה בחוץ ולכן הצטיידו בעששיות ,אותן
סחבו בידיהם שיאירו להם את דרכם .כזו היא מסירותו של העם היהודי
ללימוד התורה עוד מינקות!

אחד הדברים העיקריים שסימלו את ההבדל בין היהודים לגויים היה
השפה המדוברת בבית היהודים -היידיש .ההבדל היה כל כך חשוב ומהותי
עד ששפת החוץ ,רוסית ,כונתה “גוייש” .ובתוך הבית נוהלו כל השיחות
ביידיש .למעשה ,כבר בתור ילדה ידעתי לדבר ארבע שפות .צ’כית -שפה

בין הגויים ליהודים

זו דוברה באזורנו מאחר ולפני מלחמת העולם הראשונה היה שייך האזור

מאז ומעולם קינאו הגויים ביהודים ושנאו אותם מה שמכונה –”אנטישמיות”.

לצ’כיה .רוסית -בזמני האזור היה שייך לאוקראינה .יידיש ושפת הקודש-

גם אצלנו בסטראביצ’ובו היו השנאה והקנאה קיימים תמיד מתחת לפני

עברית .תמיד נהוג לאמר שהעולם מתקדם מבחינת ידע אך בתחום הזה
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באותם ימים רוב הילדים שלטו בשפות רבות לעומת הילדים של היום

ארוכה מיוחדת אותה נהגו לשים לרגלי המיטות .בחדר השינה ניצב גם

(לפחות בארץ ישראל) ששולטים רק בשפה אחת בד”כ.

שולחן האוכל עליו אכלו בשבתות .זכורים לי המצעים עליהם נהגו לרקום

ההבדלים בין הגויים לביננו בלטו גם בבית הספר כאשר התלמידים
הטובים היו תמיד היהודים ,הגויים לא הצטיינו במיוחד בלימודים.

מונוגרם -ראשי התיבות של עקרת הבית .אך היפה מכל היה מראה כיסויי
המיטה המיוחדים על מיטות ההורים.
את ההבדלים ברמת החיים יכלו להרגיש במראה הבית והריהוט .אצל

בית המשפחה
כארבע שנים לפני שהמלחמה הגיעה אלינו נכנסנו לבית שהיה שלנו,
בית שסבא קנה לנו מתנה .עד אז אני זוכרת שגרנו בשני מקומות שונים

הדוד ישראל שחי עם משפחתו בבית של סבא הכל היה גדול ומפואר
יותר .לדוגמה הייתה פינת אוכל בנפרד מחדר ההורים .ובחדר ההורים
הייתה שידה יפה בין המיטות ומראה.

בשכירות .הבית היה יפה יחסית לבתי היהודים שהיו בד”כ ישנים ולא יפים.
היו בו שלושה חדרים :מטבח גדול ושני חדרי שינה .במטבח לא היו כיורים

ומה אוכלים היום?

וברזים אך היו שתי שולחנות אחד לבשרי ואחד לחלבי וביניהם מתקן שבו

“גיטו ,הזדרזי קומי מהר ,אני רוצה להכין היום עוף לארוחת הצהרים ועלייך

היו ממלאים את המים .המים הובאו מבאר שהייתה בחוץ בחצר הבית.

להזדרז ולקחת את התרנגול לבית השוחט” .וכך פעמיים בשבוע בערך

המים שלנו היו טעימים מאוד ,קרירים .לא לכולם זה הצליח ככה .לשבת

בתור הבכורה במשפחה היה תפקידי לקחת השכם בבוקר את התרנגול

היינו מכינים סודה אצל גוי אחד שהיה לו מכשיר מיוחד לכך .רצפת הבית

לשחיטה .בית השוחט היה במחצית הדרך לבית הספר ששכן בקצה השני

הייתה מעץ ובמטבח הייתה גם מיטה אחת גדולה ועוד מיטה מעל לתנור.

של הכפר .הייתי רצה מהר שלא אאחר עד לבית השוחט .שם המתנתי

בביתנו ,בניגוד לבתי הגויים שנהגו לרהט את בתיהם רק ברהיטי קש,
היו מספר רהיטים .ואכן גם על כך הייתה קנאתם גדולה וברגע שגורשנו
מבתינו מיהרו לרוץ ולבזוז את הבתים על הרהיטים ,המצעים ושאר כלי
הבית היפים שלהם לא היו.

כחמש דקות עד שקיבלתי עטוף את העוף ,שלפני רגעים אחדים היה
תרנגול שהתרוצץ בחצר ביתנו .משם רצתי חזרה הביתה להביא לאמא את
העוף ואמא הכשירה את העוף לאכילה .ושוב רצתי עכשיו מקצה הכפר
עד קצהו השני אל בית הספר שהיה במרחק למעלה מקילומטר .בדרך
הייתי מהרהרת בארוחת הצהריים הטעימה שתחכה לי עם שובי הביתה.

בחדר השינה של אבא ואמא עמדו שתי מיטות נפרדות ולרגלי המיטות

ואכן טעם העוף היה נפלא בשל היותו טרי כל כך .עד היום קשה לי לאכול

ניצב ה”דיבן” .בכל בית יהודי היה דיבן שכזה שהיה למעשה מעין ספה

עוף רגיל שטעמו לא מזכיר כלל את טעם העוף הטרי של בית אמא.
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ובכלל כל האוכל שעלה על שולחננו היה טרי וגדל בדרך כלל בחצר

הציונות ובית”ר בכפר

ובחלקות השדה שליד הבית .מה שגידלנו היה לרוב מה שאכלנו .פירות

עליה לארץ לא היה דבר שעלה במחשבתם של יהודי הכפר באותם ימים.

וירקות נקטפו ונחתכו והובאו כך אל השולחן ,לא היה נהוג להכין סלט.

בית אבי לא היה ציוני ולמעשה אף אחת ממשפחות הכפר לא הייתה

ביצים טריות ועופות היו בשפע .בימי הקיץ דאגו להכין דברים לימות

ציונית .ובכל זאת רוחות הציונות התגלגלו ונשבו גם אלינו .מאחד מבתי

החורף כגון רסק ומיץ מעגבניות .מי שטרח והכין בקיץ נהנה בחורף.

הכפר ,אמנם בחשאי ,בחדר צדדי וללא ידיעת ההורים נהגו לקיים מפגשים
ברוח ציונית ומתוכו בקעו קולות של שירים ציוניים מבית בית”ר .בבית זה

הכנת הריבות מפירות הקיץ לחורף הייתה פרויקט מורכב ומיוחד שארך

בית משפחת בירנבאום ,גדלה לה החלוצה הראשונה ,שרה-שורה ,שעלתה

בערך שבוע .גם אנו הילדים נטלנו בו חלק חשוב .ישבנו שעות רבות

מכפרנו ארצה ,טרם מלחמת העולם השנייה .האירוע היה חריג ,מיוחד

וקילפנו את הפרות בטרם יהפכו לריבות.

במינו ונחרט היטב בזיכרוני .הוריה ושאר בני המשפחה לקחו קשה מאוד

אחת מאצבעותיי זוכרת היטב את מבצע קילוף השזיפים שבמהלכו חתיכת

את דבר עלייתה והיו אומללים מאוד...

גלעין חדרה לתוכה וחילוצו גרם כאבים רבים .צלקת באצבעי נותרה לזכר

נפלאות דרכי ההשגחה ומסתבר שבחורה זו עלתה וחיה לה ממש בשכנות

אותו קילוף להכנת הריבה.

בקיבוץ חולדה אך למרות הקרבה לא יצרתי אתה קשר .עם אחיה היה לי
קשר ושם המשפחה שונה לאגסי שכן ביר=אגס ובאום=עץ.

על שולחננו עלו מינים סוגים של אטריות מבושלות .הלוקשאלך היו
אטריות למרק .היו אטריות בצורת קוביות קטנות אותם אכלו עם כרוב
כבוש אלו נקראו פרצעלך .סוג נוסף היה כיסנים בצורת משולשים אותם
מילאו בגבינה מתוקה-קרעפלך .המיוחד בכל הסוגים היה שלמרות
שכולם הוכנו מבצק זהה לכל אחד היה את הטעם הטעים והמיוחד שלו.
האטריות הוכנו מראש בכמות גדולה ,יובשו ,נשמרו בשקיות בד וכל פעם
נלקחה הכמות הרצויה.
מעולם לא חסר לנו אוכל ולמעשה לא הרגשנו מחסור בשום דבר .לא
היינו עשירים ,אך חיינו בטוב.
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החגים בכפר

צלחות גדולות וקשרנו עם מפית בד בקשר גדול למעלה .החוויה באכילה
הייתה כשהגענו ,כל ילדי הכפר ,ילד ילד ,עם צלחתו והעוף בתוכה אל בית

ראש השנה
בראש השנה ,בתחילתה של כל שנה ושנה ,התרגשות גדולה היתה באוויר.
כל ילדי המשפחה חשו אותה היטב .היה זה אחד משני חגים בשנה בו קנו
לנו בגדי שבת חגיגיים חדשים! אחותי חיה אטה ואנוכי קיבלנו שמלות

הכנסת .שם התאספנו לשולחן יחדיו לסעודת עוף הכפרות.
אולי היה ערב המאכל לחיכי כל כך בשל העובדה שהייתה זו סעודה
לילדים בלבד ללא מבוגרים? תהא הסיבה שתהא זיכרון אותו הטעם דבק
בזיכרוני עד היום.

חדשות .השמלות לראש השנה היו עשויות קטיפה ולהתאמה נעלנו נעלי
לק שחורות ומבריקות.

ולמבוגרים הצמים הייתה בכל צאת צום ,סעודה גדולה לאחר ששברו
את הצום בשתיית לחיים עם ליקר .הדבר לא נהוג היום בבתים רבים.

עוגות טובות נאפו לכבוד החג והשולחן נערך בחגיגיות .בביתי לא הונהגו
כל הסימנים הנהוגים היום והמאכל שנהגו בו כסימן לשנה טובה היה
תפוח בדבש.
לבית הכנסת הלכו רק הגברים והנשים הצטרפו אליהם בזמן התקיעות.
אנו הילדים הגדולים היינו אחראיים בזמן זה על האחים הקטנים .הנשים
השתמשו בפאות בימות החג ובכל הכפר היה רק גבר אחד שחבש שטריימל

אך אצלנו בכפר סיומו של יום כיפור היה זמנה של סעודה של ממש .עם
שולחן ערוך כראוי ומאכלים חמים וטובים.

סוכות
חג הסוכות נחוג בתקופה שכבר היה קר בחוץ ובכל זאת השמחה
וההתרגשות היו גדולים.

על ראשו .היה זה השוחט רב שמחה שהיה גבר קטן ורזה (לעומת אשתו
שהייתה גדולה ושמנה) והיה זה מעין סימן שהוא בלבד ראוי לכובע מיוחד

אבא ממונה על בנית הסוכה .הסוכה עשויה קרשים והסכך מענפי במבוק

זה.

ועוד עלים ירוקים כלשהם ,המדיפים ריח נעים .קטנה היא סוכתנו ,אך
מספיקה לכל בני משפחתנו בת שבע הנפשות.

תרנגול הכפרות של יום הכיפורים

אנו הילדים ואמא ממונים על קישוטה של הסוכה .ניירות מבריקים

מעולם לא טעמתי מעדן כמו התרנגול שנהגנו הילדים לאכול ביום כיפור.

נרכשו מבעוד מועד ואנו עומלים בחריצות להכין מהם כוכבים מיוחדים

את התרנגולות בהן עשו את הכפרות בישלו בתוך המרק והן נועדו

ושרשראות .את הדבק החליף באותם ימים הקמח שעורבב במים( .כעבור

לאכילה ,לילדים ,ביום כיפור .את חתיכות העוף ,שהיה קר ,שמנו על גבי

שנים לימדתי את שכנותיי להכין כוכבים כאלה כמו מבית ילדותי והן היו
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מספרות שהשתמשו בהן לאורך שנים) .קישוט נוסף הוא בקבוקים קטנים

חנוכה

שנתלים מהסכך אותם ממלאים בשמן ,קמח וסוכר לסמל שנה של שפע

בבקרים אבא הולך לעבודה כרגיל אך בשובו בערב מהתפילה מתחילים

ברכה ופרנסה טובה .יפה ואהובה היא סוכתנו.

השמחה וההתרגשות של חג החנוכה .בחוץ קר מאוד ,שלג כבר החל לרדת,

חול המועד סוכות ואנו ניעורים לקול קריאות “ילדים לקום ,לוזר כאן ,קומו

אבא נכנס וממהר לסגור את הדלת אחריו .בבית חם ונעים וריח הלעטקס

ליטול ארבעה מינים” .בכל הכפר כולו יש שני סטים של ארבעת המינים.

שאמא כבר הכינה ממלא את נחיריו .הלביבות הטעימות נערמו בערימה

השכן הטוב ,לוזר-אליעזר ,בנו של מרדכי שמעון ,שהוא זה שהשיג וקנה
את המינים ,נוהג להסתובב בין הבתים ולזכות את תושבי הכפר בנטילתם.

גדולה ומכובדת על הצלחת ,בכל זאת יש כאן שבע נפשות להאכיל וכל
אחד יאכל ככל שיחפוץ.

וכך בהתרגשות ניגשים אנו אחד אחד ונוטלים את המינים .כמובן שאנו

אבא מזדרז לקיים את מצות החג מתקין את הנרות ומדליקם .הנרות

יודעים לשמור על הפיטם ושלמות האתרוג.

זוהרים להם ואנו ממהרים למשחקנו .אבא הכין לנו סביבון מעופרת יצוקה
ולצד משחק עתיק זה אנו משחקים בעוד משחקים שאבא ,בעל הידיים

שמחת תורה

הטובות ,הכין לנו הילדים .לוח של משבצות שימש למגוון משחקים .אבא

פעם אחת בשנה ,אנו צועדות עם הבנים ואבא לבית הכנסת .מלאות

הכין גם קלפים וכשיש לנו מטבעות ,כמו בחג החנוכה ,אנו משחקים כמו

שמחת חג אמתית ומנופפות בדגלים צבעוניים עם מקלות ארוכים,

גדולים עם הכסף .במטבעות יכולנו לקנות דברים טובים בחנות מכולת

שנקנו לכבוד החג .בשמחת תורה ,השמחה עבור בנות הכפר גדולה כי

שהייתה בכפר ,שהחזיקה סחורה מגוונת.

אנו ,הילדות ,מורשות להיכנס לעזרת הגברים ולצפות בהקפות .הבנים

חנוכה אחד והשמחה הרגילה שהחג מביא אתו כל שנה לא שורה בביתנו.

והגברים לבושים בבגדי החג שמחים ,שרים ורוקדים עם ספרי התורה

אבא לא בבית ...הוא גויס למילואים ובלעדיו החג איבד מזוהרו ושמחתו

ומקיפים את בית הכנסת .התורה הקדושה אהובה כל כך וכל אחת מאתנו

הקבועה .אנחנו יושבים ומנסים לשמח את עצמנו כרגיל במשחק בסביבון

זוכה גם לנשק בהתרגשות את ספרי התורה כאשר אלה עוברים על ידינו.

אבל זה לא זה ...חנוכה בלי אבא זה לא חנוכה אמתי!

בשמחת תורה מאכל ה”חובה” הוא כרוב ממולא (כילדה זה לא מאכל אהוב

“אח” נאנח לו אחד מאתנו ומהרהר בקול את מה שכולם מרגישים “לו

עליי) .אך ישנן גם עוגות טובות מאוד .אחת מהן מכינים במיוחד לחג עם

רק אבא היה מגיע הכל היה נראה אחרת” .לפתע נשמעות פסיעות בשלג

בצק פריך שוקולד ואגוזים.

הכבד ,סליש סלאש ,מתקרבות לדלת ביתנו .מי מגיע בקור כזה ובשעה
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כזאת? אנו תוהים .לשמחתנו הרבה ,החלום התגשם! והאורח שהגיע

פורים

בהפתעה הוא אבא שקיבל חופשה מהמילואים והגיע הביתה.

אמא מניחה בידי כל אחד מאתנו צלחת או שתיים ועליה פרוסות עוגות

במקביל לחג החנוכה ,חגגו הגויים את חגם ,חג המולד .לכל בית היה

שונות שהוכנו לכבוד משלוחי המנות .הצלחות עטופות במטפחות לבנות,

מובא עץ אשוח שקושט .הגויים התאספו לתפילה בכנסיה הגדולה והיפה

מעומלנות הקשורות בסרט יפה למעלה .וכך אנו פוסעים לבית הדודים או

(הכנסייה עמדה מול בית של חברה טובה שלי כך יצא שנכנסתי אליה

הסבים שם נפתחים המשלוחים לקול קריאות התפעלות ותודה .העוגות

ולכן אני יודעת שהייתה יפה) .הילדים היו מהלכים ברחובות הכפר ושרים

שהבאנו נלקחות ועל הצלחות מונחות עוגות אחרות במקומן ,די זהות

שירי חג מולד .הם היו עוברים בין הבתים ומקבלים ממתקים ,גם לבתי

לעוגות שהבאנו אנו .משקה אנו מביאים רק למעטים כמו לרב שמחה.

היהודים הגיעו .אדם המחופש כסאנטה קלאוס היה מסתובב בין בתי
הגויים ומחלק לילדים מתנות.
בטחנת הקמח ,העסיק אבא סטודנטים שהיו מגיעים מהכפרים
וממונקאטש שם גם למדו .אבא התייחס אליהם יפה והם התייחסו טוב גם
כלפינו .בכל תחילתה של שנה לועזית אבא הכין מראש מעטפות עם כסף
אותן העניק לסטודנטים כמתנה לשנה החדשה.

בין בתי היהודים עוברים להם בחורים מחופשים שהגיעו לבדר ולשמח.
הם מדקלמים קטעים קצרים ומצחיקים בחרוזים המתאימים לרוח
החג .דקלומים אלו נקראים “פורים שפיל” ועבור בחורי הישיבה מהווים
הזדמנות להכנסה כספית קטנה פעם בשנה .הבחורים מוסיפים רבות
להנאה ולשמחת החג.
לפנות ערב נערך השולחן לסעודת פורים חגיגית.

ט”ו בשבט
ט”ו בשבט כונה בהגייה יידישית “חמש עושר בשבט” .היה זה החג בו נקנו

פסח

פרות מיוחדים מארץ ישראל ,שאת חלקם אכלנו רק פעם בשנה .פלחי

ההתרגשות מורגשת היטב באוויר ובבית ,פסח מתקרב ואנו עומלים

תפוז אחד או שניים עטופים יפה בניר חום חולקו בין כולנו (לאכילת תפוז

לקראתו במרץ רב .ההכנות הן משני כיוונים האחד-דאגה למאכלים .כבר

זכו במהלך השנה רק החולים) .את קליפות התפוז הנחנו על התנור והבית

אחרי חנוכה עמלו בחצר בית הכנסת על אפית המצות .תנור גדול המיועד

התמלא בניחוח משכר .על הצלחות הונחו גם תאנים ,אגוזים ,תמרים

במיוחד למשימה זו ,ניצב שם והניחוחות ליוו אותנו בכל פעם שעברנו שם

ותפוחים .הפרות היו נמכרים מושחלים על חוט בצורה נאה כמו מעין

בתקופה זו .חבר המשפחה שהיה עובד שם נהג להגניב לנו שברי מצות

שרשרת .ברכנו שהחיינו על הפרות החדשים והייתה זו הטעימה השנתית

אותם נהגנו לטבול ולאכול עם חלב ,היה זה מעדן נפלא .כל משפחה קנתה

שלנו מפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל.

ארגז גדול של מצות שהן היו המאכל העיקרי של המשפחה בימות החג.
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אבי-מנדל

על שני מאכלים עיקריים נוספים התבסס מזוננו בחג הפסח .לקראת החג
הצטיידנו בביצים רבות .הביצים נאכלו בעיקר כך :הן בושלו במים והושמו
בסיר חרס גדול כל מי שחש רעב ניגש לסיר ,הרים את המכסה ,שלף ביצה

מידות טובות ומסירות לילדים

ואכל לתיאבון .היה זה מעין חטיף טעים ומזין .מאכלים זמינים נוספים

אבי ,מנדל ,נולד בשנת  .1901אבא היה הבן השלישי למשפחת וסרמן,

היו תפוחים ,אגוזים וחרובים שהיו רכים ונמוחים בפה וטעמם הזכיר את

שחיה כנראה כבר שנים רבות בכפר סטראביצ’ובו .משפחת וסרמן לא

טעמו של השוקולד (עוגות לא הוכנו .כנראה שהתנורים לא הוכשרו).

נמנתה על המשפחות האמידות ובעלות הנכסים שבכפר ,ניתן לומר אפילו

המאכל השני היה כמובן תפוחי אדמה מהם הוכנו מאכלים שונים .הכמויות

שהיו קצת עניים .לרשותם ועיסוקם הייתה מכולת קטנה בכפר .אבא לא

אותם צרכו היהודים בחג היו גדולות מאוד והדבר היה ידוע ולכן נערכו

היה בעל השכלה לימודית רחבה מאחר וסיים רק שמונה כיתות .עובדה

אליו מראש .במחסניו של אחד מגויי הכפר ,נשמרו ואוחסנו מכוסים בימות

זו לא מנעה ממנו להיות חכם מאוד ולמעשה היה אבא אוטודידקט וידע

החורף ערמות גדולות מאוד של תפוחי אדמה .לקראת הפסח ,נפתחו

להסתדר היטב בחיים.

המחסנים ונמכרו התפוחים .מאכל בסיסי בחג ,הוכן מתפוחי אדמה .תפוחי

בצעירותו היה אבי מלמד תורה בבתים האמידים יותר ,אחד מהם היה

האדמה רוסקו והנוזל שירד למטה הפך לקמח תפוחי אדמה .מקמח זה

בית משפחת אקרמן .מנדל התחבב על ה”אקרמנים” מאוד .הם התרשמו

הכינה אמא אטריות נהדרות שעד היום לא טעמתי בשום מקום כמותן.

מפשטותו ,יושרו ,אמינותו ואופיו הנעים .שלל תכונות אלה הובילו לשני

כמובן שההכנות הנוספות היו סביב הניקיון .היינו מוציאים את תכולת כל

דברים .האחד ,מנדל שודך עם אימי חנה-דבורה לבית משפחת אקרמן,

הבית החוצה ,מזל שהימים היו ימי אביב נאים .וממרקים ומקרצפים כל

הלא היא אמי .והשני -באותה “עסקה” ,החליטו האקרמנים ,שבבעלותם

פינה .רגע מרגש היה הוצאת כלי הפסח מהארגז שלווה בקריאות שמחה

הייתה טחנת קמח שחלשה על כל האזור ,שחבל לבזבז את הנער המוכשר

והתפעלות מצד הילדים למראה כלים אהובים ששכבו להם שנה שלימה.

והאינטליגנט על עיסוק “פשוט” כמו מלמד וקידמוהו להיות מנהל הטחנה.

פסח היה החג השני בשנה בו קיבלנו בגדים ונעליים חדשות .הבוץ עוד

בעיני רוחי אני רואה את אבא :גבוה ,רזה ,זקנו שחור ,שיניו נאות .גבר

טרם התייבש מצדי הדרכים וזכורה לי היטב ההליכה עם נעליים חדשות

נאה זה היה תמיד נעים הליכות ,ישר ואהוב על הבריות .האקרמנים

ברחובות הכפר .לאחר כל מספר פסיעות התכופפותי לצורך ניקוי נעליי

בעלי הטחנה סמכו עליו ועל ניהולו האמין בעיניים עצומות ומעולם לא

המבריקות שהתלכלכו בבוץ ועל כך חזרתי שוב ושוב .חשוב היה לי

בדקו אחריו למרות שהתפקיד דרש מהימנות רבה .תושבים רבים מכל

לשמור על נעליי החדשות והיפות.

כפרי האזור היו מגיעים לטחנה לטחון את החיטה ,חלקם שילמו בכסף
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וחלקם הפרישו אחוז מסוים מן התבואה .אבא נהג לקדם יפה את הבאים

אבא היה אבא מקסים .אינני זוכרת אותו כועס ,מתעצבן או צועק .אבא

ונהג לברכם בברכת “ה’ ייתן לכם בריאות” .את הכסף שקיבל נהג לשים

גם לא הקפיד במה שהקפידו בבתים אחרים וכך אנו שתי בנותיו הורשנו

בארנק מוארך מיוחד שנמצא במשרד .עד היום זכור לי המראה של סוף

לרכב על אופנים .דוגמא למסירותו הרבה זכורה לי כאשר באמצע הלילה

היום כאשר אבא היה פותח מגירה ורוקן לתוכה את כל הכסף שהצטבר

התעוררתי מכאב שינים ואבא הסיעני באופניו לרופא השיניים.

בארנקו .לא היה צורך לעבור אחריו היה ברור שחישוביו תקינים .אבא ידע
להתנסח יפה וכתב ידו היה נאה ועל כן כשהיה צורך לנסח מכתב היה זה
אבא שנקרא למשימה.

בשנות ילדותי נשלחתי לבית ספר האוקראיני שבעיירה .היה בית ספר
נוסף-צ’כי .בבית הספר למדו גם גויים .בעקבות עבודתו ,אבא יצר קשרים
עם כל תושבי האזור וביניהם גם הגויים כמובן .בין מכריו היה גם מנהל

החשוב מכל עבור אבא היה ,שאנו ילדיו ,נהיה בני אדם טובים ויהודים

בית הספר וכנראה סמך עליו מתוך ההכרות עמו.

טובים .תמיד היה חוזר ואומר “ילדים ,רק שתהיו ישרים ונאמנים ,כי זה
הכי חשוב!” .לקחת מורה פרטי עבורנו ללימודי יהדות לא היה מספיק
כסף ולכן אבא דאג שנלך ללמוד אחרי הצהרים יחד עם בני דודים שלהם

היה לו חשוב שאלמד דווקא שם .השפה המדוברת הייתה רוסית-
אוקראינית משום שאזורנו השתייך לאוקראינה .למרבה הנאתי שירים

היה מורה שכזה .למדנו שם חומש והתאמנו לברך נכון את ברכת המזון

רוסיים רבים נלמדו בבית הספר .נושא השירים היה בדרך כלל המולדת

ועוד.

האהובה ונופיה .שירים על הרים ,נהרות אגמים ועוד.

אבא עבד קשה כל השבוע ,גם בימי שישי .אך בכל זאת זמן מיוחד ללימוד

עד היום שירים רוסיים מרגשים אותי .זכור לי יום אחד כשילדיי היו קטנים

אתנו הבנות ,מצא לו .בשבת בבוקר ,אבא משכים קום ואינו מנצל את יומו

וקמתי מוקדם בבוקר לגהץ .לשמחתי הושמעו ברדיו שירים רוסיים

החופשי היחידי להאריך בשינה .אבא מאיץ בי ובחיה אטה לקום ,מתיישב

וזיהיתי כמה מהם מימי לימודיי .זכר ימי הילדות המאושרים בעיירה צף

עם כוס תה בחלב ואנו מתחילים ללמוד .אבא נותן לנו קטעים מהתפילה

ואתו גם התרגשותי ודמעותיי.

אנו מתפללות ומברכות ואבא מתקן בנחת כל טעות.

שיר אחד כבש את דמיוני יותר מכולם בשל תיאורי הנוף שבו .היה זה שיר

אבא מדגיש את חשיבות הלימוד באומרו ”:את חייבת לדעת להתפלל כבר

ערגה להרי הקרפטים .ואנסה לתרגמו לעברית“ :בהרים של הקרפטים,

עכשו כמו שצריך .אם עכשיו בגיל שבע יש לך שגיאה ,אז גם בגיל שבעים

אחח ...שם הייתי רוצה לגור לנצח .מלמעלה למטה הייתי מתבוננת...

את עלולה לטעות”.

שומעת את קולות החיות ...רואה איילות בין ההרים מקפצות”.

31

32

אחרי ככלות הכל

תודלי

כיסופים לארץ ישראל

הכפר ,הייתה חנות מכולת קטנה .את החנות פקדו גם הגויים כמובן .על

לכבוד שבת נהג אבא ללבוש חליפה ולראשו חבש מגבעת .תפקיד היה

מדפי החנות מוצרים בסיסיים ולא רבים .סוכר ,קוקוס ,קקאו ,תה חומץ

לו ,כל ערב שבת בדק אבא את חוטי העירוב שהקיפו את כפרנו שמא

וגם מדף מיוחד לסוכריות.

נקרעו ולא נוכל לטלטל בשבת .זכור לי ערב שבת אחד כשמבטו של אחד

אל החנות נכנס גוי ואני כילדה עומדת וצופה במחזה המוזר הבא :מגיש

משכנינו הגויים עקב אחרי אבא בעודו בוחן את העירוב בקפדנות.

הגוי מטבע קטן לסבא ואומר “בסכום הזה תן לי סוכר” .מכניס ידו לכיסו

“היי מנדל” קרא הגוי לעבר אבא “לאן מובילים החוטים הללו?” ואבא הביט

שולה מטבע נוסף ואומר “ובעבור זה תן לי קוקוס” וכך מוציא בכל פעם

הרחק אל האופק לעבר השמש השוקעת מאחורי ההרים והשיב לעומתו

עוד מטבעות ומבקש בכל פעם פריט אחר .כשעזב הלה ,ניגשתי אל סבא

בנחת “הם מגיעים עד לפלשתינה” .אני יכולה לשער שבאותן שנים אבא

ושאלתיו “זיידי ,מדוע לא מבקש הגוי את כל הסחורה בבת אחת ולבסוף

לא דמיין כלל שישנם חוטים המקשרים בין כפרנו הנידח באזור הקרפטים

נותן לך את כל הסכום הדרוש?” הסביר לי סבא “גיטו ,הגויים ,נעבאך,

לבין ארץ ישראל .אם היו מספרים לו שבתו ,בכורתו ,הלא היא אני גיטו,

טיפשים גדולים הם .מחד ,אינם יודעים לחשב בעצמם את עלות הקניה

תמצא עצמה נמשכת בכבלי הזמן ותהפוכותיו ומתגלגלת עד לפלשתינה

ומאידך ,חוששים הם מפניי שארמה אותם ,כי יהודי אני ,ולכן מעדיפים הם

וודאי לא היה מאמין.

לקנות בצורה זו.” ...

שנים לא רבות עמדו בין אותו ערב שבת לבין עלייתי ארצה אך מאורעות

הרווחים מהחנות היו מעטים וכדי להרוויח עוד ,סבא היה תופר מלבוש

רבים וקשים התרחשו ששינו את כל חיינו .חשוב לי לספר שלא היה זה רק

שהגויים נהגו ללבוש בחורף .היה זה מעין צווארון עשוי פרוות כבשים

אירוע חד פעמי של אזכור הארץ אלא מידי פעם כשהייתה עוברת הרכבת

שנקרא “פטק” .על אף דלותם יצא שמם של הוסרמנים כאנשים טובים

ליד הכפר היה אבא אומר “הלוואי והייתה לוקחת אותנו לפלשתינה”.

ואמינים כמאמר החז”ל ”-טוב שם טוב משמן טוב”.

ובכל זאת עבורו ועבור רוב המשפחה כיסופים אלה נשארו בגדר חלומות

לסבא ,חנוך ולסבתא רחל נולדו שישה ילדים.

שלא התגשמו.

הבכורה ,שורה-יונה ,התגוררה במונקאטש .ממשפחתה שרדו שתי בנותיה
גולדי ואלה ,שנסעו לאמריקה לאחר המלחמה.

ה”וסרמנים”

אחריה רבקה גיטל .השלישי היה אבי-מנדל .הרביעי ישראל-שרול בער.

בני משפחת וסרמן לא היו כאמור אמידים בהשוואה למשפחת אקרמן

החמישי מרדכי ,היה הבן היחידי אשר שרד את השואה .אשתו וארבעת

ואולי אפילו עניים .ברשותם של סבא וסבתא ,שחיו בסטראביצ’ובו בקצה

ילדיו נספו בשואה .לאחר המלחמה חזר לסטראביצ’ובו .הוא התגורר זמן
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אמי ,חנה-דבורה

מה בבית משפחתי ,לאחר שביקש את אישורי לכך .שלחתי אליו ייפוי כח
כדי שירשו לו לגור שם .דודי התחתן בשנית ונולדו לו שני ילדים :חנוך
ורחל .בשנת  1975עלה לארץ והתגורר בנהריה הוא זכה לחיות בארץ כ20

צהריים ואנו חוזרים הביתה מהלימודים .בפתח הבית ,אמא מקבלת

שנה .בנו חנוך גר כיום בנהריה ורחל גרה בבאר -שבע.

את פנינו בשמחה וריח ארוחת הצהריים המחכה לנו כבר נישא באוויר.

הבת האחרונה הייתה הדודה זיסל.

אשרינו ,אמא שלנו בלעבוסטה אמתית .עול פרנסת המשפחה מוטל רק

מששת בני משפחת ווסרמן אלה שרד כאמור רק אחד-הדוד מרדכי.

על כתפי אבא מה שמביא מביא ומה שאין אין.
וכך ,בראש שקט ,מסורה היא אמא כל כולה לתפקידה החשוב כעקרת
בית .ביתנו תמיד נקי ומבריק ואוי לילד שיעז ללכלך ,אמא כבר תגער
ותכעס עליו .כל האוכל העולה על שולחננו הוא מעשה ידיה להתפאר
(אוכל מוכן? מי שמע על דבר כזה).
אני נזכרת בה ,יפה רזה וזריזה ,עומדת במטבחנו הגדול מכניסה עוגיות
לתנור “שיהיה ,אם יבואו אורחים” .אחרי ארוחת הצהריים ,הבנים חוזרים
ללמוד בחיידר ואנו הבנות יושבות להכין את שיעורי הבית במטבח.
מאוחר יותר ,לפחות פעמיים בשבוע ,הולכים לבקר את סבתא ,אמא של
אמא ,בגורנדו הסמוכה( .כן ,פעם היה זמן לביקורים כאלה כחלק משגרת
היומיום).
יום שישי שגרתי ,ניחוחות השבת ממלאים את חלל הבית .מגוון מאכלים
שונים ,עוגות שהוכנו לכבוד השבת בלבד ואיתם גם המאפה הקבוע של
יום שישי .לא ראוי ואין זמן לאכול ארוחה של ממש ביום שישי ועל כן
לארוחת הצהריים ממתינים להם בובקאלך ,מעין קוראסונים מתוקים
שנאפו עם חלב.
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על הדלת מתדפק לו קבצן .יום שישי הוא יומם של הקבצנים .איזו אם

הנכד ,העיקר שיהיה שמח ומרוצה ויחדיו “דהרו” להם בכפר .כמה נפלא

יהודייה תשיב ריקם את ההלך הנזקק בערב שבת? והם שיודעים זאת,

היה המראה הזה בוודאי.

מגיעים לכפרנו מן האזור כולו“ .שב ,שב ,רב ייד ,הנה לך כוס חלב .והנה
קח ואכול גם מאפה ביתי .אל דאגה המאפה הוא מזונות ואין צורך ליטול
עליו ידיים” .וכך במילים נעימות מפצירה אמא בכל הנכנס לאכול וכמובן
לא ייצא היהודי מביתנו מבלי שקיבל את מעות הצדקה.
אמא הייתה אישה קצת חולנית ,היא סבלה מאולקוס ואושפזה בשל כך
מספר פעמים .פעם אחת זכורה לי היטב .חזרתי מבית הספר ומחוץ לבית
היה אמבולנס שבא לאסוף את אמא לאשפוז נוסף .כמובן שהייתי נסערת
מאוד ובכיתי .אמא נלקחה לבית החולים במונקאטש ועברה ניתוח .אותו
אשפוז היה לתקופה ארוכה יותר ואנו הילדים התארחנו בתקופה זו אצל
הסבים והדודים.

לאחר שאמא חזרה מהאשפוז היה קשה לנו כי היא הייתה צריכה עזרה
בבישולים .אנו הילדים כל כך אהבנו את האוכל של אמא ואני גם הייתי
איסטניסטית באופן מיוחד .אמנם היו אלה קרובות משפחה שבאו לעזור
אך עדיין לא היה זה קל בעבורנו לאכול ממעשה ידיהם של נשים אחרות.
עם כל זה ,אמא ידעה גם להעניק הרבה לקרובי המשפחה ולא רק לקבל
ודוגמא טובה היא מערכת היחסים המיוחדת שהייתה לה עם אחיינה
נפתלי .נפתלי היה בנו הבכור של ישראל שהיה אחיה הבכור של אמא.
נפתלי למד בישיבה בסטראביצ’ובו .באותם ימים בחורי הישיבה נהגו
לאכול “ימים” אצל יהודי הכפר והכוונה שנהגו לאכול את ארוחות הצהריים
בבתי היהודים לפי סדר מסוים .גם לביתנו הגיעו בחורים ובתקופה שבה

סיפור משעשע דווקא ,נותר מתקופה זו ,אותו אהבו לספר במשפחה .אחי

למד נפתלי בישיבה ,הוא נהג לבוא לאכול אצל הדודה הטובה כמעט מידי

הקטן שמואל אריה ,היה אז כבן שש ושהה אצל סבתא ,אמא של אבא,

יום וכך הפך לבן בית של ממש.

באותם ימים .סבתא פינקה אותו מאוד ובכל זאת יום אחד היה מצוברח
וסבתא פנתה אליו ושאלה “מה קרה שמואל לייב ,למה אתה עצוב?”
והנכד עונה “משעמם לי נורא באבי ,אין לי עם מי לשחק” וסבתא מוכנה
לבדרו אומרת “בוא אני אשחק אתך ,במה תרצה לשחק?” והנכד הקטן
ללא היסוס בוחר לשחק עם סבתא בסוס.

בשנת  1941נפתלי היה כבר גבר בן  20ונלקח לעבודות כפיה .דודי ישראל
שהיה סוחר ,הגיע באותם ימים לאיזה מקום ושמע שם אנשים מסתודדים
ואומרים“ :מסכן אקרמן שנהרג במחנה העבודה” וכך הגיעה אליו הידיעה
על מות בנו ...היה זה יום שישי כאשר הובא נפתלי לקבורה בכפר הולדתו
הסמוך גורנדה .את הבשורה הקשה שמענו אנו מפי קבצן שעבר באותו

אחד המשחקים היותר אהובים על ילדים באותם ימים היה ילד שהופך

יום בגורנדה ,ראה את ההלוויה ,והגיע לאחר מכן גם אלינו (כפי שכבר

עצמו לסוס וילד שני מעליו דוהר .ובמקרה שלנו ,כשחסר ילד יש סבתא...

ספרתי יום שישי היה יומם של הקבצנים) .הלה סיפר בדרך אגב על

וסבתא ,שכבר הייתה קרוב לוודאי מעל גיל  ,70הפכה להיות הסוס עבור

ההלוויה שנערכה שם אצל האקרמנים .אותו ליל שבת היה קשה מאוד
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עבורנו והתייפחנו רבות .לאחר זמן מה פנתה אליי אמא ואמרה “די ,גיטו

הדוד אברום עבד למחייתו בטחנת השמן שהייתה סמוכה לטחנת הקמח

שבת היום ,אסור ...מספיק לבכות” .פניתי ושאלתי “אז למה את בוכה?”

של המשפחה .לאחר שראה שמזלה של המשפחה לא שפר ,שם פניו לחפש

ואמא ענתה “זה ילד שלי ,אני גידלתי אותו ...לי מותר.” ...

שפע רב יותר באמריקה .היה זה בשנת  .1938כרטיס להפלגה היה יקר

אחיינים אחרים ,שלמדו בישיבות מחוץ לכפר ,נהגו לבוא להיפרד מאתנו

ערך באותם ימים ועל כן התגנבו הוא וחבר נוסף לאניית פחם והתחבאו

ומאמא לפני שיצאו ללימודיהם .כל פרידה הייתה לפני תקופה ארוכה של

בה .הדוד אברום נתפס וחזר לכפר בעוד חברו מפליג לאמריקה.

כחצי שנה של לימודים בה לא יגיעו לבקר .אמא דאגה תמיד להכין עבור

לכאורה הרגיש הדוד שמזלו של חברו שפר עליו אך בדיעבד הסתבר

כל אחד שטר של כסף ולציידם לדרך עם ברכתה ואהבתה.

שדווקא מזלו שלו היה טוב יותר .שנתיים לאחר אותו ניסיון הפלגה ,יצא

אמא הייתה הבת הצעירה מבין ילדי משפחת אקרמן .האקרמנים ,כפי

הדוד לדרך שוב והפעם עם כרטיס מסודר כראוי .וכך נותרה הדודה איידל

שהזכרתי כבר ,היו אמידים .בבעלותו של סבא היו שטחים ושדות רבים.

עם ששת ילדיה מאחור ונאלצה לעבור את נוראות המלחמה והשואה

הוא גם עסק במכירת תבואה .לסבא יצחק משה ,שכונה בפינו זיידי

לבדה .שני הבנים הגדולים של המשפחה התחבאו בבודפסט ושרדו

ולסבתא בת-שבע-שייבה ,שכונתה בפינו באבי ,נולדו חמישה ילדים.

את השואה .הדודה הגיעה עם שלושה בנים ובת לאושוויץ .שני הבנים

הבכור דב בער גוייס בזמן מלחמת העולם הראשונה וממנה חזר עם מחלת

הקטנים נספו שם אך הדודה עם בתה והבן הגדול מבין השלושה שרדו.

הגרדת .מחלה זו הביאה למותו בגיל צעיר (לא זכיתי להכיר דוד זה).

כל אותן שנים קשות ,נאלץ להסתפק הדוד אברום בידיעות דרך העיתונים.

האח השני ,היה ישראל .ישראל זכה לגור בבית עם סבא וסבתא בגורנדה

הוא נהג לקרוא את העיתון “דאר תוג”=היום ,לדוברי יידש ,בדריכות רבה.

ומדוע זכה? משום שהיה זה בית גדול ונאה .הדוד ישראל היה אמיד בפני

המוכר כבר התרגל למראהו של היהודי המגיע מידי יום ביומו ונובר

עצמו ועסק במסחר .הוא נישא לדודה אסתר מלכה ונולדו להם שבעה

ומחפש כל פיסת מידע בעיתון היידי .יום אחד גברה עליו סקרנותו והוא

ילדים .מתוך משפחתם בת תשע הנפשות שרדה רק בת דודתי חייצ’ו.

שאל את דודי “מה אתה מחפש כל כך הרבה” ענה לו דוד אברום “דעם

האחות השלישית ,במשפחה הייתה דודה חיה שנישאה לסנדר-נותן

נכטיגען טאג” שמשמעו “את היום של אתמול”.

פרידלנדר .בבעלותם הייתה חנות מכולת בגורנדה ,בין משפחות הגויים,

בעיתון נהגו לפרסם את שמות הניצולים וכך גילה הדוד לבסוף ששש

ממנה התפרנסו .ממשפחתם לא שרד אף אחד.

נפשות ממשפחתו שרדו את השואה( .ולחברו בו קינא בתחילה על

האחות הרביעית ,נקראה איידל (עדינה) נישאה לאברהם-אברום

שהצליח להגיע לאמריקה לפניו ,לא נותר אף אחד מבני משפחתו) .לאחר

מרמלשטיין והתגוררה עם ששת ילדיה בגורנדה .פרנסתם הייתה בדוחק,

ששבו לזמן מה לכפר ,נסעו בני משפחת מרמלשטיין לאמריקה להצטרף
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אל אביהם .בת הדודה חייצ’ו הצטרפה אליהם גם היא .גם אותי רצו לצרף

גלידה בכפר

אך בחרתי לעלות לארץ ישראל.

עוד סיפור משעשע מהתקופה בה אמא שהתה בבית החולים ,נצרב עמוק

בשבתות בכפר ,היו מגיעים סבא ,הדוד ישראל וילדיו אל התפילה בבית

בזיכרוני.

הכנסת בבוקר .בחזרה הביתה לגורנדו ,תמיד נלווה אליהם אחד מבני
משפחתי.

השעה היא שעת אחר הצהריים של אביב יפה או שכבר החל הקיץ .אני
יושבת בבית הדוד ישראל בו אני שוהה בשל אשפוזה של אמא .שקט
מסביב ,אני מוקפת מסביבי בספריי ,מחברותיי ושיעורי הבית שקיבלתי
באותו יום ועובדת בריכוז ובשקדנות המאפיינים אותי .לפתע אני שמה
לב ,שהשקט סביבי קצת חריג ותוהה היכן הם בני דודי וההמולה הרגילה?
אך השקט נקטע באחת כשאל הבית מדלגים בשמחה ילדים נלהבים
מלקקיי גלידה.
וזאת לדעת ,קניית גלידה בכפרנו לא הייתה מעשה יום ביומו .בערך
פעם בחודש ולעיתים פעם בשבועיים היה מגיע מוכר הגלידה כל הדרך
ממונקאטש לכפרים שלנו ומעולם לא פספסנו את ההזדמנות לממתק
האהוב.
בני דודי מסתכלים עליי ונבוכים פונים לאימם “אוי ,מאמי ,מאמי ,שכחנו
את גיטי .שכחנו לקנות גם לה גלידה”“ .הזדרזו” מציעה הדודה וכבר
שמה בכף ידי מטבע “אם תרוצו מהר ,עוד תספיקו להשיגו ולקנות לגיטל
גלידה” .וכל החבורה ובתוכה אני נפנית לצאת מן הבית ולדהור בעקבות
מוכר הגלידה .את חולצתו וכובעו הלבנים אנו מזהים מרחוק ומתחילים
בקריאות לעברו “היי ,הלו ,עצור ,אנחנו רוצים עוד גלידה” .אך המוכר
רחוק מידי ולא שומע את קריאותינו ואנחנו דולקים בעקבותיו ברחבי
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הכפר .המוכר עוזב את גורנדה לכיוון סטראביצ’ובו והדרך עוברת בין שני

בבוקר היו ,אותם לא חיממנו בבית ,משום שהתנור הביתי שלנו לא היה

בתי העלמין היהודי והגוי .כל הדרך אנו ממשיכים לרוץ ולצעוק לעבר

גדול דיו .באחד היה קיגל תפו”א ,בשני מרק עם בשר ובשלישי חמין.

המוכר אך לשווא ...לבסוף אנו מצליחים להשיגו רק כשהגענו כבר עד ליד

בחצר טחנת הקמח המשפחתית ,בה עבד אבא ,גרה לה אחת מהדודות.

ביתי בסטראביצ’ובו.

בביתה היה תנור גדול ולשם היינו מביאים את הסירים .הגויה הייתה סרה

מתנשפים ומזיעים ,הגענו! אני מגישה סוף סוף את המטבע ויכולה
להרגיש כבר את הטעם הנחשק .המוכר מתבונן במטבע ואומר“ :זה לא
מספיק” וכוונתו שבעבור מטבע זה לא אוכל לקבל את הגלידה בתוך גביע.
הוא מוציא חתיכה של ניר פרגמנט במקום הגביע ,פותח את מכסה הפח
הגדול המלא קרח ובתוכו הגלידה ,ומורח מעט גלידה באמצעות הכף על
הניר .האם היה זה שוקולד ,וניל או תות כבר אינני זוכרת .אך היטב אני
זוכרת שגם מן המעט הזה לא נהניתי הרבה שכן הזיעה מהריצה גרמה
לגלידה לזלוג במהירות במורד זרועותיי.

לביתנו מידי שבת בבוקר .ראשית ,הייתה מסירה את הפמוטים שכבו ,מן
השולחן בכדי שנוכל לערוך את השולחן לסעודת שבת .שנית ,הסיקה את
התנור בכדי שיונחו עליו הסירים לאחר שיובאו מבית הדודה .לאחר מכן
הייתה יוצאת לקבל את פני הילדים ולעזור להם לשאת את הסירים.
כה בקיאה הייתה גויה זו בנהלים ובמנהגי השבת עד שידעה לצעוק
לילדים מרחוק “חכו ,חכו אל תניחו את הסיר אני כבר באה לעזור” .היטב
ידעה שאם יונח הסיר לא נוכל לשים אותו שוב על האש שבבית .בשביל
הגויה לקבל חתיכה של חלה היה ממש “מעין עולם הבא” ...וזאת בשל
העובדה שכבר הזכרתי שמאפים מקמח לבן היו יקרים ונחשבו למעדן של

סיפור זה זכור לי כאנקדוטה נעימה ומצחיקה'' .ייתכן שנעלבתי קצת אך

ממש .אני לא יודעת מה חשבה והרגישה בליבה כלפינו ,אך אוכל לספר

לרגע לא חשבתי להתלונן" ...

שעם הזמן שפתיה כבר החלו למלמל עם הילדים שקמו בבקר את תפילת
“מודה אני” .ואפילו למדה לדבר יידיש.

גויה של שבת
בשכנות למשפחתנו חיה לה משפחה של גויים .שמה של השכנה הגויה
היה אנציה .אנציה עזרה לאמא בעבודות הבית השונות (מפאת חולשתה
של אמא היא נזקקה לעזרה באופן די קבוע) כגון כביסה .תפקיד קבוע
נוסף היה חליבה יומיומית .בנוסף הייתה משמשת לנו כגויה של שבת.
לכבוד שבת אמא הייתה מכינה מטעמים .שלושה סירים קבועים לשבת

אך הקרבה הפיזית אל משפחתנו לא הביאה אותה אל קרבה רגשית אמתית
וקל וחומר אל נאמנות מכל סוג שהוא .והסיפור הבא יעיד על כך .היה
זה מיד לאחר חג הפסח כאשר גורשנו מן הכפר על ידי הנאצים .באותה
שנה הייתי כבר נערה בת חמש עשרה ולכבוד החג הפעם נתפרה עבורי
חליפה של שני חלקים יפה במיוחד .אמא רכשה את הבד במונקטאש .היה
זה בד משובץ ,מקסים ויקר בצבעים צהוב ,אדום ,בז’ וכחול .גברת גרוס,
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התופרת מהכפר ,היא שתפרה את החליפה היפה עבורי .לחליפה היה ז’קט
וחצאית קפלים .כמה גאה ומאושרת הייתי בחליפה הראשונה שלי .אך
מיד לאחר הפסח נדרשנו כל יהודי הכפר להתאסף לצורך גירוש לגטו.
לפני ההתייצבות במקום בו דרשו הנאצים ,עוד הספקנו לסדר את הבית
ולהעלות את כלי הפסח לבוידעם .אני הספקתי לעשות עוד דבר שהיה
חשוב עבורי .נגשתי עם החליפה לאנציה ובקשתי ממנה לשמור לי אותה
עד שנחזור .ובאמת כעבור כשנה ,שעברה עליי כאלף שנה ,חזרתי הביתה.
וכמו מעין רצון לאחוז בקצה של שפיות בעולם שכבר לא יהיה לעולם כמו
שהיה ,זכרתי את השמלה והשתוקקתי לקבלה בחזרה .אך כשפניתי לבית
השכנה תקוותי נכזבה.
“לא ,לא הבאת לי שום שמלה לשמור עליה ...אני ממש לא יודעת על מה
את מדברת” כך הגיבה לבקשתי בשקר ובתקיפות ועוד הגדילה לעשות
כשהוסיפה את הדברים הבאים“ .את יודעת ,איך שיצאו אחרוני העגלות
שהובילו אתכם וכבר התנפלו כולם על בתי היהודים לקחת כל מה
שאפשר ...אבל אני לא ...לא הספקתי” .אבל שמלתי היפה נותרה בידיה או

תודלי

מהמשפחה נשלח לפקח על החליבה כדי שלא יהיה חלב עכו"ם.
החלב היה עובר הרתחה וחלקו נשמר לשם שתיה ,בעוד שמרובו הוכנו
גבינות .במזווה עמדו להם כדי חרס מיוחדים צרים וארוכים למטרה זו.
החלב נמזג לתוך הכדים .השומן שבחלב היה צף וכעבור מספר ימים אמא
הייתה אוגרת אותו וממנו הכנו חמאה נפלאה .כיצד? בכלי אחר שמו את
השומן ומקל עם חורים יועד לתפקיד ההכנה .במשך זמן רב ישבנו ודפקנו
את שומן החלב עם המקל ,עד שהפך לחמאה .ואת החלב הנותר היינו
שותים ,הוא היה חמוץ ובריא מאוד (היום חלב זה נמכר בשם “רוויון”).
גם גבינה היינו מכינים כמובן .לאחר שהחלב חומם הכניסו אותו לתוך
חתיכת בד משולשת גדולה ,קשרו והחלב טפטף מבעד לבד .מה שנותר
בפנים היה הגבינה .הגבינות והחמאה שימשו לנו כתוספת לארוחות רבות
(במהלך השבוע לא אכלנו הרבה ארוחות בשריות) .אמא הייתה מכינה
מרק לבן עם שמנת ותפוחי אדמה ,רביולי ממולא גבינה מתוקה ,את
הפירה השבחנו עם חמאה ועוד...

שמא כבר נמכרה ואתה המעט שנותר מעברי ומהחג המשפחתי האחרון

לחלב יוחסו גם סגולות של בריאות וכאשר מי מהילדים חלה הוא נלקח

שזכינו לחוג יחד כמשפחה.

לרפת בכדי לשתות חלב טרי שרק עתה נחלב .החלב היה עשיר בוויטמינים
הנחוצים ,כך סברו ,להחלמה מהירה.

מאין יש לנו חלב?
בחצר של התחנה יש רפת משותפת ,יש שם שש פרות ,אחת שייכת

בשליחות למונקאטש

לנו ,לפרה שלנו קוראים "רוזי" .פעמיים ביום חולבים את הפרות וכמובן

היום לו חיכו כולם הגיע .זיסו ,אחות של אבא ,ילדה .ומה כל כך מיוחד

שגם את רוזי שלנו .תפקידה של אנציה הוא לחלוב ,אך כל פעם מישהו

בדודה יולדת ,הרי ילדים נולדים בשגרה של יומיום? ובכן כאן המצב היה
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אחר .לדודה זיסו יש ארבע בנות וכל בני המשפחה חיכו אתה ,בקוצר רוח,

קשה במיוחד שכן כרכרות רבות ממתינות על יד התחנה לנוסעים היורדים

כל חודשי הריונה לדעת האם מין העובר יהיה סוף סוף זכר .כידוע ,בנים

(בדומה למוניות של ימינו) .הסוסים דוהרים אל בית הדודה ו ...הופ אני

זכרים מביאים גאווה יהודית אמתית בהפכם לתלמידים חכמים והם אלה

כבר נופלת אל חיק המשפחה השמחה לקראתי.

שממשיכים לשאת את שם המשפחה בשרשרת הדורות הארוכה .ובכן
הבן המיוחל נולד ואני נבחרתי להודיע את דבר הבשורה החשובה לדודה
שרה-טובה ,אחות נוספת של אבא ,שגרה במונקאטש (טלפונים כמובן
שלא היו בנמצא).

בנות הדודות שמופתעות לראותני בסתם יום של חול מצרפות אותי
בעליזות אל משחקם וכך עוברת עליי שעה קלה בנעימים כשכל מטרת
שליחותי מתעופפת מראשי ונשכחת לחלוטין .לאחר זמן מה ניגשת הדודה
אליי בחשש ,כנראה מפחדת לשאול אם טרם סיפרתי בעצמי עדיין “תגידי,

רגילה הייתי בדבר ,לא הייתה זו פעם ראשונה עבורי לנסוע אל מונקאטש

גיטו מתי ראית את הדודה זיסו לאחרונה? ”מיד אני קופצת מאצל המשחק

לבדי .נסיעה אל העיר מונקאטש היא תמיד חוויה .בעיר ישנן חנויות

כנשוכת נחש ונזכרת בבשורה אשר הבאתי עימי “אה ,כן! היא ילדה בן!”.

רבות ,כאן אנו קונים דברים מיוחדים כמו פירות יבשים ,בדים ,בגדים,
נעליים ועוד מאכלים וחפצים חשובים .אך הפעם הזאת הרגשת הכבוד
שנפלה בחלקי על היותי המבשרת של בשורה חשובה שכזאת ,גרמה לי
לשמחה גדולה מהרגיל.
וכבר אני ניצבת בתחנת הרכבת היפה של הכפר .בתחנת הרכבת עובדים
צ’כים כנראה עוד מימי מלחמת העולם הראשונה .הם משכילים יותר
מהגויים הכפריים ומתגוררים בבתים הסמוכים לתחנה .אזור מעבר
הרכבת הוא בטיחותי מאוד ,יש בו מעין רמפה מיוחדת ולמעשה הולכי
רגל וכרכרות לא יכולים כלל לעבור כשהרכבת עוברת .הרכבת יוצאת לה
לדרכה ואני עמה עם הבשורה המשמחת על הולדת בן הדוד החדש.

את הסיפור הזה אהבו לספר בבדיחות בחיק המשפחה ,לעיתים קרובות.
היה זה אחד מהסיפורים שהעידו על הפיזור שלי ועד היום קורה לי שאני
שוכחת דברים כדבר שבשגרה.

נסיעה פזיזה ובצידה חרטה
אחר -צהריים חורפי ,אני יוצאת לי מביתה של סבתא בת-שבע שבגורנדה,
שם העברתי לי בנעימים את שעות הצהריים .קר בחוץ מאוד ואני
מתעטפת היטב במעילי ובצעיף סביב צווארי .אני מזדרזת לשים פעמיי
לביתנו החם בכפר הסמוך ,סטראביצ’ובו .בעודי עומדת על הגשר הקטן
שליד הבית של סבתא ,חולפת על פניי מזחלת השלג הגדולה של השכנים

מונקאטש היא כנראה התחנה האחרונה והיעד העיקרי של רוב הנוסעים.

רכובה על ידי העגלון .במזחלה ישובים להם ילדי משפחת ברגר ,השכנים

יחד איתי יורדים אנשים רבים וזה גם האות שאני עושה לעצמי כדי לזכור

האמידים והם מנופפים לעברי וקוראים“ :גיטי ,בואי הצטרפי אלינו אנחנו

לרדת .בהגיעי למונקאטש עליי לתפוס כרכרה עם סוסים .אין זה דבר

נוסעים לאיז’נאט לביקור אצל הדודה”.
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שבריר שניה בידי להחליט האם אני מצטרפת אל ילדי השכנים או חוזרת

כזו היתה ילדותי .ילדות פשוטה וצנועה ,נטולת דאגות משמעותיות .ילדות

הביתה לבדי וכבר אני ישובה לצדים בדרך לכפר הסמוך לגורנדה .לא

עם זכרונות תמימים .מלאה בקרובי משפחה ,לימודים ושגרה יומיומית

חולף זמן רב בו אני מספיקה להרהר אחרי החלטתי הפזיזה ולהתחרט

ברוכה .שגרה אשר השתנתה באחת ,עת הייתי באמצע שנות נעוריי.

קשות.
השעה היא כבר בין ערביים והיום מתחיל להחשיך .אבא ואמא יצפו לי
דואגים וכעוסים בבית משלא אשוב בזמן מבית סבתא .אך את הנעשה אין
להשיב ולמרות שבקצה גורנדה אני מהססת אם לבקש לרדת ,לבסוף אני
מתביישת ונשארת.
מגיעים לבית הדודה ,ואני אכולת חרטה ומחשבות לא נעימות ועל כן
אינני יכולה לגעת במאכלים הטובים שהוגשו לפנינו וליהנות כמו ילדי
השכנים כשהם מתכבדים .ובכל זמן השהייה שנדמת לי כנצח שאינו נגמר.
אני סופרת בליבי את הדקות ועל קצה לשוני השאלה מתי חוזרים כבר
הביתה .ילדי משפחת ברגר לא ממהרים לשום מקום ואני מסתירה את
רצוני להגיע הביתה מחמת הבושה .אף אחד לא הכריח אותי להצטרף
ועליי לשאת בדומיה את מחשבותיי.
כל הדרך חזרה הביתה אני נושאת תפילה לריבונו של עולם שיזמן לביתנו
אורח כלשהוא כי זו הדרך היחידה בה אנצל מגערות וצעקות .ואכן
תפילותיי נענות ...וכשאני מגיעה סוף סוף הביתה ,אני מוצאת את אבא
משוחח עם אורח כלשהוא ואמא לא במצב רוח לכעוס או לגעור .וכך
העונש היחידי שקיבלתי עבור ההחלטה הלא אחראית לנסוע בלי להודיע,
היו השעות שבהן מצפוני ייסר אותי כל כך...
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המלחמה מגיעה אלינו
מלחמת העולם השניה או כפי שמכונה תקופה זו בפי היהודים “השואה”
החלה ב 1939כשתקפו וכבשו הגרמנים את פולין .לפי דעה אחרת ,תקופה
נוראה זו החלה כבר ב ,1935בגרמניה ,כאשר הנאצים החלו לגזור גזרות
נגד היהודים .אנו יהודי הכפרים המרוחקים התחלנו לחוש בה רק מאוחר
יותר .בשנים בהם קובצו רבים מיהודי אירופה בגטאות והושמדו בדרכים
שונות ,חיינו שלנו התנהלו כסדרם .השואה הגיעה לכפר שלנו כאשר
גורשנו ממנו למונקטש ומשם לאושוויץ בשנת .1944
זמן מה לפני כן ,המלחמה הורגשה בחיק משפחתנו כשהגיעה הבשורה
המרה על מות בן דודי (כפי שסיפרתי קודם לכן) וביתר שאת כאשר נלקח
אבא למחנה עבודה.
כשנתיים קודם לכן ,אולץ אבא לגלח את זקנו .בתור אדם שהחזיק במשרה
חשובה נאמר לו שחייב הוא להיות מגולח אם רוצה את פרנסתו .כמובן
שלא הייתה לו ברירה ...מראה פניו השונה כל כך העיד שהזמנים משתנים.
אך היום בו עזב לתקופה של מספר חודשים ונשלח לעבודות כפיה היה
קשה כפל כפליים .כה עצוב היה בלי אבא הטוב והאהוב .התמזל מזלנו
והתאפשר לאבא לתקשר אתנו על ידי גלויות .בכל יום ,כשהיה עוצר
הדוור במרכז הכפר היו קרובי המשפחה ,שהתגוררו שם בסמוך לטחנת
הקמח המשפחתית ,היו שואלים “יש דואר ממנדל ווסרמן?” וכאשר הייתה
מגיעה הגלויה היא חזרה ונקראה פעמים רבות בהתרגשות גדולה .אל
אמא ואלינו (אשר ביתנו שכן כאמור בקצה הכפר) הגיעה הגלויה לאחר
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שהתוכן שלה היה גלוי כבר לשאר בני המשפחה .דבר זה לא העיב כלל על

הבחורה שניצלה

שמחתנו בקבלת הגלויה ואדרבה שמחנו שכולם שותפים לדאגתנו לאבא

למשפחת ברגר לה היו שישה ילדים ,הייתה נערה המבוגרת ממני בשבע

ונרגעים עמנו למקרא הדברים שכתב.

שנים ושמה הינדו .הינדו הייתה בחורה מוצלחת מאוד .יפיפייה עם שיער

שלושה ארועים להם הייתי עדה ,ממחישים את הדרך בה התקרבה אלינו

ארוך ושחור ומשכילה מאוד .היא למדה באוניברסיטה במונקאטש .בשנת

המלחמה בשנים המוקדמות יותר.

 1941או  1942מצאו עלילה פוליטית נגדה והלשינו עליה למשטרה
ההונגרית.

משפחת טייכמן

המשטרה הגיעה לכפר ולקחה אותה בכרכרה .התמזל מזלה של הינדו

בכפרנו סטראביצ’ובו ,התגוררו שתי משפחות שהגיעו מפולין האחת

והייתה לה דודה בעלת קשרים שהחלה מיד להתרוצץ בין הרשויות

משפחת ליפשיץ והשניה כנראה ששמה היה טייכמן .בשנת  1940קיבלו

השונות והצליחה להוכיח שאחייניתה חפה מפשע ושלא הייתה מעורבת

משפחות אלו צווים המודיעים להם על גירושם הקרוב מהכפר .ואכן לאחר

פוליטית בשום דבר .וכך מצוידת במסמך המאשר את שיחוררה יצאה

זמן מה ,הגיעה המשטרה ההונגרית בכדי לקחת אותם.

הדודה לדרך בעקבות האחיינית שכבר נלקחה לכיוון הגבול.

לאחר זמן מה ,חזרה לכפר אשה אחת נשואה צעירה מתוך הקבוצה

וממש לשם ,סמוך לגבול ,כשכמעט הגיעה לקייב והועברה אותו ואז

שנלקחה .באותו יום שהיתי אצל בת דודה ,אישה מבוגרת ,שגרה במתחם

הכל היה אבוד בעבורה ,הגיעה ברגע האחרון הדודה .הינדו זיהתה את

של טחנת הקמח (מספר קרובים מצד אמי התגוררו שם) .האישה הגיעה

דודתה והחלה לקרוא לעברה ...ומזל שכך ,כי הדודה לא הבחינה בה ולא

לביתה של קרובתי וסיפרה לנו את הקורות אותה .היא סיפרה כיצד נלקחו
עד קייב ועל בריחתה .תקופה ארוכה שוטטה בשדות וביערות והתקיימה
מתפוחי אדמה ומפירות יער שמצאה .עד שלבסוף הגיעה חזרה לכפר.
מאחורי גבה עמדה בת דודתי ובזמן שהיא דיברה עשתה סימן ליד רקתה
עם האצבע להורות שהדברים הם כנראה המצאה והיא בטח דמיינה את

זיהתה אותה .כנראה שנראתה רע בשל התלאות שעברה .לאחר שהוצגו
האישורים הנדרשים שוחררה הינדו ונלקחה על ידי דודתה חזרה לכפר.
חזרתה הייתה מרגשת מאוד בעבור כולנו .כל היהודים אמרו “הינדו חזרה,
היא ניצלה” ושמחה ובכי מילאו כל בית יהודי למראה הבחורה שחזרה
לחיק משפחתה.

הדברים .מי יכל להאמין במציאות קשה כזו ומי בכלל דמיין שדברים יותר

הינדו יקרה זו תעבור איתי את מוראות השואה ,יחד נגיע לאושוויץ ויחד

גרועים יקרו?

זו לצד זו  -נשרוד.
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גירוש יהודי הכפר

הזכוכית המנופצת בבית הסנדלר
בשנת  1942החלו קרבות בין הצ’כים להונגרים באזור פסי הרכבת שעברו
בין סטראביצ’ובו לגורנדה .במרחק לא גדול משם ,עמד ביתו של הסנדלר
היהודי טננבאום .יום אחד ,בעודו יושב ליד שולחן העבודה ועוסק
במלאכתו ,חדר כדור טועה שירו שני הצדדים זה על זה ,את חלונו של
הסנדלר והביא למותו במקום .היה זה המפגש הראשון ,הכי קרוב שלי עם
מוות של אדם מוכר לי בשנות המלחמה.

במוצאי חג הפסח
והחיים נמשכו כרגיל ,למרות שרוב אירופה בערה ודם יהודי רב כבר
נשפך על אדמתה .אנו הילדים המשכנו ללכת ללימודים כרגיל ,כשההבדל
היחיד שהורגש בבית הספר היה הספרים שהוחלפו על ידי השלטון החדש
מצ’כית להונגרית .ייתכן והמבוגרים ידעו יותר ,אך לא נתנו לנו להרגיש.

החיים התנהלו כסדרם ויום יום המשכנו ללכת לבית הספר כרגיל .אך

מקלטי רדיו לא היו מצויים בבתים ורק בבית שכן אחד גוי ,בשם יארוש,

הזכוכית המנופצת דרכה חדר הכדור לא הוחלפה ואנו היינו פוגשים בה

היה רדיו .בשעות הלילה נהג לשים את המכשיר על אדן החלון ומבוגרים

כשעברנו ליד בית הסנדלר בדרכנו לבית הספר .היא ניצבה שם כעדות

התאספו שם להקשיב ולהתעדכן במצב המלחמה.

דוממת לכך שגם אלינו המלחמה כבר מתקרבת.

הגיע חג הפסח של שנת  .1944החג נחוג כרגיל .הבית נוקה וליל הסדר
נערך כסדרו מבלי לדעת על הרעות האורבות ומתקרבות לבתינו .עבורי
היה החג שמח במיוחד משום שלראשונה נתפרה בעבורי חליפה של שני
חלקים ,לא עוד בגד בסגנון ילדותי אלא בגד של נערה ממש.
במוצאי החג עסוקים יהודי הכפר במה שעסוק כל יהודי בצאת החג...
ניקוי הכלים והעלאתם לבוידעם .אך לא היו אלה מוצאי חג רגילים .באותה
שעה ,ברחובות הכפר עבר הגוי המתופף ,ובפיו בשורה שתחרוץ את גורל
כל היהודים .הודעות רשמיות בכפר הועברו בדרך זו של כרוז מתופף ,לא
היה נהוג לתלות שלטים .כל מספר בתים עמד הכרוז נעצר והקריא את
ההודעה לתושבים .טאם טאם טאם ,מקצב התוף הלך והתקרב לביתנו.
ולאחר השמע הבום האחרון נמסרה ההודעה גם ליד הבית שלנו“ :על כל
היהודים מא’ ועד ת’ מתינוק ועד זקן ,ללא יוצאים מן הכלל ,להתאסף מחר
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בבית הספר הציבורי הגדול עם כל חפציהם לצורך ” ...כמובן שההודעה

ותחושת חוסר אונים ואי נעימות גדולה שררה בכל .לפתע פתאום אתה

מילאה את כולנו בחששות והעובדה שנמסרה בלילה גרמה לה להיות

מוצא את עצמך עם כל השכנים ונאלץ להצטופף וגם לישון איתם .למקום

מפחידה יותר .בעודנו ממשיכים במלאכת פינוי כלי הפסח אמרו אבא

הגיע גם החנווני היהודי שהיה בעל המכולת הגדולה בכפר .הוא הביא

ואמא אחד לשני “שנזכה להשתמש בהם גם בשנה הבאה ”.כנראה שהם

עמו ממתקים רבים מחנותו וחילק לכולנו .לא זכור לי שנהנינו ממתקים

ידעו יותר מאתנו ובוודאי חששו יותר לגורל המשפחה.

אלה ,תיאבון לא היה לנו .אפילו כסף חילק .כסף בו לא יהיה לאף אחד
שום שימוש עוד .הלילה בבית הספר היה קשה .כל אחד נשכב על השקים

ההתאספות בבית הספר והיציאה מהכפר

שהביא ,הילדים בכו ,אי אפשר לומר שישנו הרבה באותו לילה.

בא הבוקר לאחר לילה בו לא ישנו הרבה .לילה שבו נארזו הדברים

עם שחר ,הובאו אל בית הספר על ידי המועצה ,כרכרות רתומות לסוסים

החשובים בתוך סדינים ונלקחה גם צידה לדרך ,אני זוכרת בעיקר את

ופרות וכל היהודים הועלו עליהם עם כל צרורותיהם .הגויים עמדו בצדי

הריבות ששימשו אותנו מאוד בהמשך .בבוקר הגיעו שוטרים הונגרים,

הדרכים מנסים בקושי להסתיר את שמחתם לאיד למראה היהודים

שלראשם כובע מיוחד עם נוצות ,לקחת מאתנו את דברי הערך .תכשיט

המגורשים .היה לנו ברור שהם שמחים לראותנו מושפלים כך.

מסוים החבאנו ,אבל לאחר המלחמה כשחיפשתי אותו לא מצאתי .מקובל
היה אצלנו שכל אישה שהתחתנה קיבלה עגילי יהלום ,אחד גדול יותר
ומתחתיו אחד קטן יותר .גם על אזניה של אמא היו עגילים יפים כאלה.
ראה ההונגרי שאמא שכחה לתת אותם ופנה אליה באכזריות“ :אם לא

הכרכרות עוברות ברחוב הכפר וביציאה מסטאביצ’ובו אנו עוברים גם על
יד הבית שלנו .מסביב לבית היו עצי פרי צעירים שאבא שתל לא מכבר.
אנו מנופפים לבית וקוראים “שלום בית ,שלום” ולא יודעים שזוהי פרידה
אחרונה.

תתני לי את העגילים מיד ,אוריד לך אותם עם האוזן ".כמובן שאמא
מיהרה להורידם והושיטה אותם יחד עם שאר התכשיטים .עכשו הגיע
תורנו להתפנות מביתנו האהוב .העמסנו את כל הצרורות על עגלה
ונלקחנו לבית הספר.

ברגע בו נראתה הכרכרה האחרונה ,מיהרו הגויים להתנפל על בתי היהודים
ולבזוז את כל מה שנשאר בתוכם( ...חשוב לציין שתופעה של גניבה מצד
הגויים הייתה קיימת תמיד ,היינו נכנסים לבתיהם ורואים חפצים שלנו
אצלם).

היה זה בית הספר שבו למדתי באושר ובשקידה שמונה שנים מחיי.
כמה שונה הייתה הפעם הזו לבוא בשעריו .הספסלים הוצאו מן הכיתות
וכל יהודי הכפר ,מנער ועד זקן הוכנסו לתוכו .בכיות של ילדים נשמעו
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הם השירותים שלנו כעת .פתוחים לעין כל ...גברים ונשים משמשים בם
בערבוביה .הבושה נוראה ...להגיע להתפנות ולפגוש גבר מוכר או זר...

יהודים רבים עם צרורותיהם ועגלותיהם מגיעים מכל רחבי האזור

שיא ההשפלה...

למונקאטש .יש במונקאטש גטו ליהודי העיר ,לנו ,ליהודי הכפרים ,מצאו
סידור אחר .אנחנו מגיעים לבית חרושת ללבנים .המקום ענק .שוטרים
הונגרים רבים סובבים ושומרים לבל ינסו לברוח ,אך אין צורך ,לא נראה
שבכוונתו של מישהו לעשות כך .מדוע נגזר עלינו להיכלא כך אין איש
יודע ,אך משלימים כרגע עם המצב .כל משפחה מתמקמת בפינתה
ומוקמים מעין מאהלים זמניים.

כל משפחתנו קרובינו ומכרינו נלקחים בזה אחר זה ,דודים ,סבים ,סבתות
שכנים...
אבא קיבל תפקיד כעובד מחסן האחראי על חלוקת הלחם ולכן אנחנו
עדיין כאן מחכים לתורנו כשלנגד עניינו כמות האנשים הולכת ופוחתת.
אני הולכת אל מקום עבודתו של אבא ומחליפה עמו כמה מילים ,לפתע
ללא כל התראה מגיח שוטר הונגרי מרושע ובאכזריות נוראה מנחית

שמועות מתחילות להגיע ...ההונגרים הורגים על דברים של מה בכך.

שתי סטירות חזקות על לחייו של אבא ...אני עומדת המומה ,משותקת

ההונגרים אספו יהודים בעלי זקנים והתעללו בהם ,הזקנים נמרטו

ומאובנת ...אבא הטוב והצדיק שלי מושפל ומעונה ככה סתם בלי שום

באכזריות ופניהם נותרו מצולקות ומדממות .אבא ואמא עושים הכל

סיבה למול עיני ילדתו ...כל עולמי מתערער עליי ...נדמה לי שמעתה הכל

כדי להסתיר מאתנו הילדים את מקרי הזוועה אבל הסיפורים מגיעים גם

כבר יכול לקרות.

לאוזניי.

יום רודף יום ,ובכל יום יוצא משלוח חדש ...הגיע תורם של סבא וסבתא,

בתוך בית החרושת עוברים פסי רכבת ,דבר שמתגלה כנוח מאוד עבור

את הדודים לא הורשנו ללוות אבל הפעם ניתנה לי הרשות .אבא עובד

ההונגרים המופקדים על העבודה .לא הובאנו לכאן לזמן רב ,זהו מחנה

ואמא עם הילדים וכך נפלה בחלקי ,בתור הבכורה ,הזכות ללכת עם סבא

מעבר ,תחנת ביניים ,בדרך ליעד לא נודע .עוברים להם ימים אחדים

וסבתא לרכבת היוצאת .פעמיים יצאתי לליווי זה ,ראשונים יצאו הוריי

וטרנספורטים (משלוחים) המכילים יהודים על קרונות משא יוצאים

אבא -הוסרמנים ואחריהם הוריי אמא -האקרמנים .ליוויתי אותם אך איך

בדרכם לאותו יעד.

יכולתי לדעת שזו לי הפעם האחרונה שאצעד עם הסבים האהובים? ואם

אנחנו מאובנים ,המומים מהמציאות המוזרה והקשה שנחתנו לתוכה.

ידעתי אולי היינו נפרדים בדרך אחרת...

אנו מושפלים ומתחילים לאבד צלם אנוש ,בעיקר כשמגיעים להתפנות

סבא וסבתא כבר לא צעירים ,כבני שבעים וחמש ,שעונים על מקלות.

במקום המשותף שהוקצה לכך .תעלה ארוכה ומשני צדיה קרשים ...אלה

לדרך לקחו רק צרורות קטנים ,אותם אני נושאת בעבורם .הם לוקחים
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אושוויץ-בירקנאו

עימם טלית ותפילין ,ואני תוהה כיצד יעמדו במסע שכזה בתוך קרונות
משא ,ללא מושבים וללא חלונות מלבד צוהר קטן ומסורג .כמה ימים
יעברו עליהם בטלטולים .צר לי כל כך על סבא וסבתא ...הלוואי ויכולתי
לצאת איתם לדרך ולהקל ולו במעט את ייסורי המסע.

נסיעה נוראה ופרידה בסופה
היום שלנו לעלות לרכבות אל עבר הלא נודע הגיע ...כל היהודים כבר

ובלילה ההורים מתייפחים ואבא מנסה לנחם את אמא “נו ,אולי יהיה להם
שם יותר טוב מכאן ...אמרו לנו שהם נלקחים לבית הבראה מי יודע אולי
שם טוב יותר” אך מטון דיבורו ניכר שאינו משוכנע כלל בדברי עצמו
ואמא משיבה “הראית פעם אנשים נלקחים לבית הבראה בקרונות משא
שכאלה?” ושניהם בוכים חרש בחשכת הלילה ואני איתם...

נשלחו ברכבות שיצאו לפני ,אין למי לחלק לחם יותר ...התפקיד של אבא
כאן נגמר .אנחנו יוצאים לדרך בטרנספורט האחרון עם שארית הפליטה
בבית החרושת ללבנים שחלקה עמנו את גורלנו בשבועות האחרונים.
כמה מאות יהודים מחכים לנסיעה על יד הפסים ,נסיעה שתאחד אותנו
עם כל קרובי המשפחה שכבר נסעו .כולם נראים רע לאחר החוויה הקשה
של חיים בתנאים אותם לא הכרנו (מי מדמיין לעצמו בכלל שהגרוע מכל
עוד לפנינו.) ...
יהודים וצרורותיהם ,הבגדים והמעט שלקחו מהבית עומדים וממתינים.
הרכבת נעצרת בחריקה מצמררת על הפסים ...אנחנו מועלים ונדחקים
עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ...לקרון הקטן והצפוף ...הורים וילדים
משפחות שלמות מצטופפות ...הדלתות נסגרות בטריקה חזקה והרכבת
יוצאת לדרכה ...לאן? מי יודע ...עכשיו נוסעים ונוסעים והדרך ארוכה
כל כך .וחשוך ומחניק וצפוף ...אחד על השני נצמדים נתמכים .ובפינות
הקרון דליים לעשיית הצרכים וככה באין ברירה אבא הולך לפני ילדיו...
נערות לצד גברים ...מנסים להסתיר אך לא ניתן ממש ...וההרגשה נוראה
והריח גם הוא ...לאן הגענו ...על מה ולמה מעוללים לנו ככה ריבונו של
עולם...
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“אמא ,עוד לחם” מבקש מרדכי הקטן בן החמש ואמא מזדרזת לתת,

מתרחש כל כך מהר ,בקושי מספיקות אנו למלמל לעבר אמא והאחים

לפחות את המעט הזה יש .לחם לקחנו מספיק ממונקאטש .ואפילו ריבה

הקטנים “נפגש אחר כך” וכבר הם נעלמים מעינינו הולכים במסלול בו

שלקחנו מהכפר נשארה ואוכל זה משביע אותנו לאורך הדרך .מידי פעם

צועדים כל הילדים והילדות הקטנים עם אימהותיהן ,הנשים המבוגרות

נפתח הקרון ואנו מקבלים מים ומרוקנים את דליי הצרכים לצדי המסילה.

והנשים שבזרועותיהן תינוקותיהן .התרחקו מאתנו ...זמן לעכל לאן הלכו

יום ועוד יום ...הגלגלים משקשקים ואנחנו מטלטלים בלבבות הומים
ומלאי חשש מפני הצפוי לנו .לעיתים מתגנבת מחשבה ,כל דבר יהיה יותר

ומתי שוב נתראה ,לא היה .ולא ידענו שמסלול זה ייקח אותם אל מותם
ושלעולם לא נפגוש בהם שוב.

טוב מנסיעה נוראה זו ...שרק נגיע כבר ונוכל לחלץ עצמות ולחוש שוב

אנו הופכות לעוד מספר בבלוק באושוויץ

כבני אדם ולא כחיות המובלות לשחיטה.

ובצד השני צד החיים נותרנו ,אחותי ,חיה-אטה ,הצעירה בשנתיים ממני,
ואנוכי.

והלוואי שלא היינו מגיעים לעולם...
שבע בחורות אנחנו מהכפר :שתי אחיות מבוגרות מאתנו ממשפחת ברגר
הרכבת נעצרת בחריקה ,הדלתות נפתחות ולמול עינינו נגלה עולם מוזר...

האמידה :הינדו וריבצ’ו .ליבו אסתרייכר שהייתה בגילי .חנקה קליין גם

משונה ,אנשים במדי פסים אצים ומתרוצצים כה וכה סוחבים חפצים מכאן

היא מבוגרת יותר בראשית שנות העשרים לחייה .לייצ’ו קרובת משפחה

לשם ,משהו חריג כאן מאוד .מי הם ומה הם עושים כאן? אולי אנשים אלה

מגורונדו ,חיה אטה ואני .מתקבצות אנו יחד ונלקחות לחיטוי .אך לפני,

משוגעים? למה הם נראים כל כך מוזר...

עלינו להתפשט מכל בגדינו וההרגשה קשה ומבישה וההמשך משפיל

אבל לכל התהיות והמחשבות האלה אין כלל זמן ומעתה הכל מתרחש

אף יותר .שיער ראשנו וגופינו מגולח ואנחנו מסתכלות אחת על השנייה

במהירות שלא מותירה זמן לפענח את המצב לאשורו .בצעקות רמות

המומות.

“ראוס” ו”שנל” אנחנו מוצאים מהקרונות וגם להתמתח אין זמן כי מיד

בחורות צעירות בלי השיער שעל ראשן .לפתע נלקח מאתנו משהו כל

הקהל מחולק לשניים :נשים לצד האחד והגברים לצד השני .אבא הולך

כך בסיסי ,כביכול שיערות ראשינו הופכות אותנו למי שאנחנו ובלעדיהן

לצד הגברים ,אמא מלווה בשלושת הבנים (שהיו צעירים ולכן נלוו אליה

אנחנו סתם עוד גוף וקשה לזהות אחת מחברתה .מתקלחים ולאחר מכן

ולא לאבא) ,אטה ואני בצד הנשים .וכבר השטן ממהר למיין מיון נוסף (מי

אבקה לבנה נשפכת עלינו לצורך חיטוי .מתוך ערמות בגדים ונעליים כל

לחיים ומי למוות) .אמא ואחיי נפתלי-שמחה ,שמואל-לייב ,ומרדכי הקטן

אחת נאלצת לקחת לעצמה שמלה ונעליים .כמובן שלא לכל אחת התאים

מופרדים מאתנו ונלקחים לצד שמאל .חיה-אטה ואנוכי בצד ימין .הכל

מה ששלפה במהירות אך אין כאן הרבה ברירות.
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וכך מגולחות ושונות כל כך מהבחורות שהיינו אך לפני דקות מובאות אנו

שמיל לייב מאמץ מבטו ולבסוף נראה כי מזהה את הבחורות הרווקות

לצריף בו נשהה באושוויץ .שורות שורות של בלוקים ארוכים מסודרים

מן הכפר“ .אה זה אתן ...אתן כאן ...כן הספקתי כבר לשרוף את הסבים

להם בשורות .הבלוק אליו אנחנו נלקחות נקרא “צאיי לאגאר” (בלוק .)C

והסבתות שלכן ...וכן גם את ההורים והדודים ,האחים והאחיות .” ...שמיל

לכל מלוא הבלוק שהוא כאולם גדול ניצבות מיטות קומות רבות .המיטות

לייב לא מסתפק באמירה כללית זו ומפרט באדיבות עבור כל אחת אילו

הם למעשה דרגשי עץ ועל כל קומה נדחקות וישנות עשר בחורות ביחד.

קרובים כבר שרף.

לילה ראשון באושוויץ ואנו שרועות יחד על הדרגש התחתון .שמיכות

אנחנו מפנות מבטים אחת לשנייה ואומרות את מה שכה בטוח לנו “ברור

לא קיבלנו וההלם של התנאים הנוראיים מתחיל לחלחל .הלילה הוא ערב

ששמיל לייב דובר שטויות ...מה שהיה הוא שיהיה ,תמיד נהג לדבר

שבועות ,הייתכן? האם חגים עדיין קיימים בעולם נורא זה בו נערות חפות

שטויות וכך גם עתה ...שמיל לייב נשאר שמיל לייב”.

מכל פשע ,פרט ליהדותן הנחשבת על ידי הגרמנים כנראה כפשע ,מובאות
ונאסרות כגדולי הפושעים .ומחשבות כבדות וקשות אלה מביאות אותנו
לבכי ומרחיקות את השינה מעלינו.

גם לא לרגע קט עולה במחשבתנו שאולי יש משהו מן האמת בדבריו של
הרווק מן הכפר .ברור לנו שחומד הוא לנו לצון וכי למה להם לגרמנים
לשרוף אנשים?

שמיל לייב נשאר שמיל לייב

וסופו של בחור אומלל זה היה להישרף כדרך שנשרפו גם קרובינו ,כי כך

יום למחרת בואנו ולאחר לילה נטול שינה ,אנחנו מסתובבות המומות

נהגו המרצחים הנאצים להשמיד ולהחליף מידי פעם גם את הזונדרקומנדו-

מחוץ לבלוק ומנסות לעכל את המקום החדש והמאיים אליו הובאנו.

היהודים שאולצו לסייע במלאכה הנוראה של ההריגה ושריפת הגופות.

מחשבות על קרובי המשפחה שנלקחו מעמנו ועל גורלם מתרוצצות
בראשנו .לפתע במרחק כמה מטרים מזהה אחת מאתנו בחור ,רווק מזדקן
מהכפר שלנו ,סטראביצ’ובו.

חלומות על כיכרות לחם ועוד קצת מרק
באושוויץ מוגש לנו ה”אוכל” פעמיים ביום .בבוקר לאחר האפל (מסדר),

אנו קוראות לעברו בשמו “שמיל לייב ,שמיל לייב” והוא מפנה מבטו ומנסה

קפה שחור דלוח ודוחה ,מחולק בתוספת כיכר לחם שתחולק בין ששתינו.

לפענח מי הם הקוראים .מראנו וודאי שלא עוזר מאחר שללא שיערותינו

על מלאכת החלוקה החשובה מופקדות הנדו וריבצ’ו .לאחר זמן מה הן

אנו נראות כה אחרות ולכן אנחנו מזדהות “זה אנחנו הנדו ,ריבצ’ו ,ליבו,

מיומנות ביותר .הלחם נראה כמו לבנה קטנה וצבעו שחור .הנדו לוקחת

חנקה ,חיה וגיטי”.

חוט וחותכת חלקים שווים .לה ולריבצ’ו נשארת לבסוף חתיכה כפולה

67

68

אחרי ככלות הכל

האוש

בעבור שתיהן ,ממנה הן נוהגות להפריש בעבורי מידי פעם חתיכה קטנה.

שזוכות למעט ירקות משונים ואולי אפילו לאיזו חתיכת בשר (של סוס

כשאני תוהה איך הן מסוגלות לוותר כך על לחם בשבילי ,הן עונות שלא

ככל הנראה.) ...

אדאג הן שתיים ואני אחת ולכן חובה עליהן לדאוג לי.

באושוויץ אין כפות ואפילו צלחת אישית אין בעבור כל אחת ועל כן

(לא כולם הצליחו לנהוג בנדיבות על אנושית כמו שתי חברותיי .שמענו על

חולקות אנו את האוכל בקערה משותפת .מתורגלות אנחנו כבר והסבב

אבא שהיה כה נואש לסיגריה והחליף את חתיכת לחמו תמורתה .משנותר

קבוע הנה ליבו מקרבת את הקערה לפיה וכל אחת סופרת בלב את מספר

ללא אוכל חטף לבנו את החתיכה שלו ...הבן האומלל גווע ברעב בגלל

הלגימות אחת שתיים שלוש וכך עד עשר והקערה עוברת לבאה בתור.

אביו .) ...עם הלחם חולקה לעיתים גם חתיכה של מרגרינה או נקניק.

אם נשאר בצלחת עוד ,עושים סבב נוסף של מספר לגימות קטן יותר.

יום אחד ,חולק מאכל שהיה זר לנו ודוחה באופן מיוחד .הייתה זו גבינה
עם עובש מסריחה בצורה שלא תיאמן ,שמה היה “קוורדל” .נגעלנו ולא

הרעב הכבד לא העביר אותנו על דעתנו ואנו אוכלות באנושיות ובכבוד,
לא רבות ולא חוטפות אחת מרעותה.

רצינו לאכול ממנה אך הבחורה האחראית על חלוקת הגבינה אמרה לנו

באין אוכל ,יש מקום לחלום על אוכל .הפנטזיה שלי לא גדולה ,אינני

“עוד תראו איך תאהבו את הגבינה הזו” בעודה מלקקת את אצבעותיה

חולמת על ארוחה של אמא או משהו שאינו בהישג ידי .חלומי פשוט

שהגבינה נמסה עליהם .ואכן כך היה ,גם מאכל שנראה כה מסריח בתחילה,

הוא ומי יודע אולי אפילו ריאלי ...כיכרות הלחם מובאות באוטו .והנה

הפך לנו למעדן מלכים כעבור זמן לא רב.

בדמיוני אני עוברת ליד הרכב וכיכר אחת שכזו נופלת במקרה לידי וכל

כשמקבלים את הלחם תמיד ישנה ההתלבטות וההתייסרות האם הפעם
אצליח לשמור משהו לשעות הקשות שיבואו בהן הרעב יטריף ולא יהיה

כולה שלי ...אך פתאום עולה בי מחשבה ,אם כיכר אחת תיפול למה שלא
תיפולנה שניים ...וכך אחת בעבורי תהיה והשנייה בעבור חברותיי...

מה לאכול .אך בדרך כלל הרעב העכשווי גובר על הרעב העתידי .בתחילה

אך חלומות שכאלה לא מתגשמים כאן באושוויץ ובגבור הרעב יום אחד

אני מנסה להשאיר חתיכה מתחת לשמיכה אך תוך דקות מעטות היד

אני מעיזה לפנות לבחורה שמחלקת את המרק .הן זאת אלזה ,בחורה

מתגנבת ולוקחת רק עוד חתיכה קטנה אחת מהפיקדון היקר ...וכעבור

ג’ינג’ית ,המוכרת לי ממונקאטש.

דקות נוספות רק עוד אחת ...וכך עד מהרה לא נותר דבר ממנת הלחם
הזעומה.

“אלזה” אני פונה בתחינה “אולי אפשר עוד קצת מרק?” ואלזה שלידה
ניצבת קאפו הונגריה בדרגה גבוהה יותר ממהרת להפגין את קשיחותה

בצהריים מובאים סירי המרק לבלוק (צורתו של הסיר מזכירה בלון גז

ויעילותה ומעיפה לי סטירה מצלצלת “שלא תעזי לבקש עוד” .ובאמת,

קטן של היום) .יש שבקערתן המרק דליל ולא מכיל הרבה יותר ממים ויש

מאז אותה סטירה ,הבנתי שאין טעם לבקש...
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מכות רצח בשל שמיכה

מצליפה באכזריות רבה בכל חלקי גופי .לגופי לבשתי שמלה עם שרוולים

מידי חודש ,שישה שבועות אנו נלקחות ל”אנטלאוזן” שמשמעותו חיטוי

קצרים אותה קיבלתי במהלך האנטלאוזן .ידי החשופות התמלאו חיש

(ובתרגום מילולי-נגד כינים) ואכן אלה ,לבנות גדולות ומגעילות ,שרצו

בסימני פסים מדממים שדמו במשהו לסימנים אותם מותירים התפילין

תדיר על גופינו ובגדינו .בחיטוי נלקחו כל הבגדים .שוב נבזקה על גופינו

לאחר חליצתם.

האבקה הלבנה וניתנו לנו בגדים חדשים .תמיד לאחר טיפול זה חזרנו
קופאות מקור .גשם ירד עלינו בדרך בגדינו נרטבו והידיעה שגם שמיכות
אין לנו ללילה זה הפכה את כל התהליך לסיוט נורא .בלילות האלה לא
יכולנו לישון כראוי.

ייתכן שמכות אלה היו מביאות לקיצי ,והכל בשל הרצון להעביר לילה עם
שמיכה ...אלמלא יצאה מהחדר של אחראיות הבלוק קאפו נוספת .חדר
זה יש לציין ,היה עמוס בכל טוב ,לקאפואיות לא חסר דבר .היא מיהרה
להפריד ביני ובין הקאפו המפליאה בי את מכות הרצח וצעקה לעברי

עד שפעם אחת כזו החלטתי להתחכם “חייבת להיות דרך” חשבתי לעצמי

“קומי ועופי מכאן מיד לפני שהיא תהרוג אותך” ללא שהיות מיותרות

והגיתי רעיון “לי ,תחכה שמיכה ,לחממני עם שובי מהחיטוי” .באותו יום בו

נחפזתי ללכת לבלוק שלי ממררת בבכי מכאב ויגון ,בהותירי את השמיכה

ידעתי שייערך חיטוי מיהרתי להבריח לבלוק אחר ,בו התגוררה בת דודתי,

מאחוריי...

את שמיכתי כדי שזו לא תילקח לחיטוי .הידיעה על השמיכה הממתינה
לי הפכה את התהליך הלא נעים לנסבל יותר וכך כששבנו שמתי פעמיי
לבלוק של גולדי לאסוף את השמיכה.

איך נרפאתי ממכות אלה? כנראה בחסדי שמים כי מה למרוח ואיך לטפל
בפצעים לא היה כמובן ,אך עובדה היא ,שהתאוששתי ושרדתי גם את
המאורע הקשה הזה.

בעודי מתכוונת לצאת מהבלוק עם השמיכה הנכספת ביד ולשוב לבלוק
שלי לשנת הלילה התייצבה למולי קאפו-אחת מאחראיות הבלוק“ .מה זה
בידיים שלך?” הרעימה בקולה “את מנסה לגנוב?” בגמגום ניסיתי להסביר
לה שהשמיכה שלי ושהשארתי אותה לזמן מה ובאתי לאסוף אותה כעת.
את הקאפו שהייתה אישה בלגית יפה ומרשימה ,בעלת שיער שחור ארוך,
כל הסיפור לא עניין כלל .שנים ארוכות וקשות באושוויץ בתפקיד זה הפכו

בחיפוש אחרי עוד קצת אוכל
הרעב באושוויץ כבד ותמידי ובמקום שנזכה לאכול כבני אדם מכרסם
הוא בנו ללא הרף וללא רחם .מחשבות על עוד קצת אוכל ובטן שקטה
ממלאות את ראשינו כל העת.

את ליבה קשה כאבן ואטום לאחיותיה היהודיות .מבחינתה עומד למולה

יום אחד אומרת לי מישהי “גיטי ,את יודעת שבמטבח עובדת בת דודתך

אירוע חריג הדורש תגובה חריפה .וכך הוציאה הבלגית את שוטה והחלה

גולדי? למה את לא מנסה להשיג ממנה משהו לאכול? אנשים רבים באים
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אליה והיא מחלקת שאריות” .ובאמת למה לא ,הלא זאת קרובת משפחתי

עוד באותו היום בשעות אחר הצהריים ,הגיעה לבלוק בחורה לא מוכרת

ובוודאי תשמח לסייע לקרובתה.

ובידיה כלי קטן “מי זו גיטה ווסרמן?” חקרה .לאחר שמצאה אותי ,מסרה

ובזמן שהיה מתאים הגעתי למקום בו עבדה גולדי .עד מהרה גיליתי

לידי את הכלי ואמרה “הנה לך ,זה מקרובתך גולדי ,היא ביקשה שאמסור

שאינני יחידה ואנשים רבים כבר שיחרו לפתחה בבקשת כל דבר שיכול

לך”.

לעזור להפיג את הרעב .גולדי עומדת במרכז החדר ומחלקת את פיסות

ובפנים אוצר של ממש .מאכל שלא ראיתי ולא אראה עוד זמן רב בעודי

הניר מהם חולקו קודם לכן חתיכות המרגרינה .כאשר גירדו את שאריות

בידי הנאצים ,תפוחי אדמה מבושלים ועודם חמים .מיהרתי לאכול...

המרגרינה הדבוקות מפיסות ניר אלה הצטברה כמות שאפשר לאכול .כן
זו הייתה משאת הנפש שלנו כרגע ,רק עוד קצת מרגרינה מתוך ניר...
מכל עבר אנשים עטים וקוראים “גולדי ,לי ,תני לי” וגולדי מחלקת לזה

כנראה שבכל זאת ראתה אותי גולדי והתחרטה שהתעלמה מבקשתי וזוהי
הדרך בה מביעה היא את התנצלותה .אך רגשות הצער והאכזבה ליוו אותי
עוד זמן רב בכל פעם שנזכרתי במעמד המביש.

ולזה .את רוב האנשים מכירה היא ממונקאטש וכעת כולם מתרשמים
מנדיבותה ויכולתה לעזור בשעות קשות.

עוד אוצר שנפל לידי באושוויץ היה תפוח .כן מי יכול להאמין אך נס כזה
התרחש יום אחד כשפסעתי ללא מטרה מוגדרת בין השבילים של אושוויץ

ממש מתחת לאפה ,ניצבת אני בת דודתה ,לא מעירה מונקאטש אנוכי ,אך

כשלפתע הגיח מולנו גבר לא מוכר וסימן לי להתקרב אליו .הסתכלתי לכל

בשר מבשרה .מצטרפת גם אני לתחינה ולבקשה “גולדי ,אני כאן גיטי ,אנא

הצדדים ,האם פנה אליי או לאחת מחברותיי? אך לא ,הוא אכן סימן לי

תני גם לי .” ...אך כנראה שהפכתי לבלתי נראת ובלתי נשמעת כי גולדי לא

בידו שאגש .התקרבתי והזר הגמור הושיט לי תפוח .אוצר אמתי שמעולם

מראה שום סימן שמזהה היא אותי .אינה מפנה מבטה ואינה מזכה אותי

לא העזתי לחלום עליו (שיא חלומותיי היה תמיד עוד לחם) .אני מתארת

בחתיכת ניר ממנה אגרד לי גם אני שאריות מרגרינה“ .גולדי ,גולדי ,אני

לעצמי שחלקתי עם חברותיי את מחצית התפוח ועל החצי השני התענגתי

כאן גיטה ,בת דודתך ,תני גם לי ,בבקשה ” ...אני מפצירה במשך מספר

עם כל ביס.

דקות שנראות לי כנצח ולבסוף מחליטה להתייאש וללכת בבושת פנים.
כשאני חוזרת לבלוק בידיים ריקות ולב נשבר ,מוחי מלא במחשבות,
בעודי בוכה חרש “מה קרה לה לגולדי ,למה ואיך יכלה כך להתעלם ממני?
האם העובדה שאני לא מעירה מנעה ממנה לעזור גם לי?” וכך מתייסרת
ומאוכזבת העברתי את הלילה.
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בין חיים למוות באושוויץ

שהיו קרשים ארוכים ובורות ללא כל מחיצות היוו חלק נכבד בתהליך הזה
בו הפכת מאדם מתורבת מן השורה למן צל אדם ספק חיה שנלקחו ממנו

שיגרה קשה וכואבת הייתה מנת חלקנו בחודשים בהם שהינו באושוויץ.

כבודו ופרטיותו .אדם הנאבק לשרוד יום אחרי יום וחי בהשפלה מתמדת.

יום רודף יום ,שבוע ועוד שבוע וכך גם החודשים -מאי ,יוני ,יולי ,אוגוסט

לאחר שנעלמת הבושה הבסיסית ,מה נשאר לך כאדם?

וספטמבר ...הרעב הוא הדבר העיקרי שמעסיק את קיבתנו ומחשבותינו
ללא הרף.

בלוק נורא יש ואינו מרוחק מהבלוק שלנו ,נמנעת אני מלעבור על ידו
אך לעיתים מושכות אותי רגלי בשעה שאני מסתובבת בין הבלוקים ללא

כשיושבות אנחנו ומשיחות את מצוקותינו ומתלוננות על הרעב ,מגיחה

כל מטרה מוגדרת .צעקות של נשים מיוסרות עולות משם ,צעקות של

חנקו מאי שם ורועמת עלינו בקולה “מה אתן יושבות? מהישיבה שלכן לא

נידונות למוות ...נשים אשר נבחרו בסלקציה האחרונה מחכות ימים

ייצא שום אוכל! רוצות אוכל? קומו ,חפשו ותשיגו” .ושוב אנו מחליפות

תמימים לדרכם האחרונה ,עת יישלחו אל מותם בתאי הגזים .ללא מזון

מבטים מבוישים מפני גערותיה של חברתנו האהובה חנקו .אך על אף

ומים לא נותר להן אלא לבכות את מר גורלן והבכי העולה משם קשה

הפצרותיה בנו ,מעולם לא למדנו להסתדר ולמצוא אוכל כמוה.

מנשוא .צעקות של אומללות היודעות היטב מה מחכה להן לכשייפתחו

חנקו זו ,תמיד בתנועה ,אנרגטית ומתקשה לשבת במקום אחד .תמיד

הדלתות...

יודעת איך ואיפה להשיג עוד מעט אוכל .כך היה גם בשנות המלחמה

אך קורה וגם ניסים מתרחשים באושוויץ ואפילו חיים באים לעולם ...לילה

המוקדמות בהן הסתכנה עת סחרה בשוק השחור בקמח .וכך גם כעת,

אחד כורעת אישה ,שהגיעה עם הטרנספורט האחרון של יהודי בודפסט,

אפילו כאן באושוויץ יש מקום למסחר וחנקו יודעת להסתדר .מידי פעם,

ללדת .ממש כך במרכז הבלוק ...לידה אמתית מתקיימת בנוכחות של

זוכות גם אנחנו ליהנות מפרות עמלה.

מאות נשים .על שורה של לבנים ארוכה הנמצאת במרכז הבלוק ואין לה

המוות ,הוא צל המלווה את כל זמן שהותנו באושוויץ .עבר זמן עד
שעיכלנו והבנו שאכן פועל כאן בית חרושת משוכלל למוות “כיאה”
לגרמנים המשכילים .התנאים הקשים והרעב הפכו אותנו לקהות חושים

כל שימוש ,שוכבת היולדת נאנחת ,מתייסרת בחבלי הלידה .כאן בלב
הטירוף ,במחנה המוות ,ששמו אושוויץ ,אשה יולדת את תינוקה .חיים
חדשים לעולם בו נלקחים חיים בכל דקה ודקה.

וכך לא התאבלנו כראוי על יקירנו ולא הצלחנו לכאוב ולתפוס בעודנו שם

כשהקצנו עם שחר ,לא נותר זכר למה שהתרחש כאן בלילה .לא אמא ולא

את גודל האבדה .צלם אנוש נלקח מאתנו בהיגזז שערותינו ועם ההשפלה

תינוק ...ומובן שלא האמנו שגורל טוב מצפה לה ולתינוק .וכי יש תינוקות

שבתנאי מגורים כשל חיות .ה”שרותים” המשותפים והחשופים לעין כל,

באושוויץ?
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אך בתום המלחמה ,עת הסתובבנו ימים רבים בדרכים ,הופתענו לגלות את

שעובר עליה .אבא העיף מבט בחברות שעמדו מצדדי מסתכלות במפגש

סוף הסיפור .היה זה בזמן ששהינו יומיים בהונגריה .נתקלנו באישה נאה,

בהתרגשות ופנה אליהן בבקשה “הנדו ,ריבצ’ו ,תשמרו עליה” .וזה הכל...

מסופרת יפה הדוחפת עגלת תינוק לפניה .לתדהמתנו הייתה זו היולדת

אבא נחפז להצטרף שוב לחבריו ואני נותרתי בוכייה מאחור.

והתינוק מהבלוק שלנו מאושוויץ .חברותיי ,שלהן הונגרית טובה משלי,
פתחו בשיחה קולחת ושאלוה שאלות רבות .אינני זוכרת פרטים אלא רק
את התחושה המהממת שהציפה ומילאה אותי בידיעה “אפילו תינוק שרד

הייתה זו הפעם האחרונה בה ראיתי את אבא .אבא שרד את אושוויץ ,אך
נפטר כעבור מספר חודשים ,במחנה בבוכנוואלד.

את אושוויץ” וזה כל מה שהיה חשוב לי בסיפור הזה.

אחותי ,חיה-אטל
“תשמרו עליה”

בהגיענו לאושוויץ ,נפרדנו לנצח מרוב בני המשפחה היקרים לנו .אמא

יום אחד בעודנו צועדות לחיטוי פסעה מולנו קבוצת גברים לבושי בגדי

צעדה אל מותה עם אחי הקטן ,מרדכי ,בזרועותיה .בן חמש בלבד היה

פסים“ .גיטו ,גיטו” קוראות חברותיי בהתרגשות “הנה אבא שלך” .ואכן

במותו .שני אחיי בני השמונה והאחת עשרה ,נרצחו גם הם אתה .אבא

מבין קבוצת הגברים יצא לקראתנו אבא ,שכנראה זיהה אותנו ושמע את

הלך עם הגברים וחי מספר חודשים באושוויץ ,לאחר מכן הועבר למחנה

קריאות חברותיי.

בוכנוואלד-בו מצא את מותו.

הנשימה נעתקה ,הזמן עמד מלכת .לא היו אפשרות ויכולת להחליף

אני כאמור ,עברתי את הסלקציה לחיים ולמוות יחד עם אחותי אטל

מילים ,סכנה רבה כרוכה בלצאת מתוך קבוצה שצועדת .ובכל זאת אבא

הצעירה ממני בשנתיים .במשך כשלושה חודשים ,חלקנו יחד את מנת

הסתכן וניצב מולי למשך שניות אחדות .אבא חיבק ונישק אותי .כה כחוש

הייסורים של אושוויץ במחנה הגדול שנקרא “ציי לאגאר””-מחנה  ."Cיחד

ורע היה מראהו וליבי ניצבט למחשבה על הסבל הרב שבוודאי מנת חלקו

עברנו את ההשפלה בתהליכי הקבלה למחנה ,יחד עמדנו שעות רבות

באושוויץ.

ב”אפלים”’ נרטבות פעמים רבות עד לשד עצמותינו .יחד הובלנו כל מספר

תמיד הערצתי וכיבדתי את אבא ולראותו כך היה מחזה קשה מאוד עבורי.

שבועות ל”אנטלאוזן”-חיטוי הגוף והבגדים .יחד לגמנו את מכסת המרק

ומה הרגיש אבא למראה בכורתו הרזה וגזורת השיער ...אני יכולה רק

מאותה קערה משותפת וסבלנו את הרעב האיום .ויחד שכבנו לישון על

לשער שעבורו היה המפגש אף קשה יותר .לראות כך את ילדתך ולדעת

אותו דרגש עם שאר החברות מהכפר ,נרדמות בקושי על בטן ריקה ולב

שאין לאל ידך לעזור לה במאומה כאשר אתה יודע היטב מהו הסבל

מלא צער וגעגועים על מר גורלנו וגורל משפחתנו.
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אך הנה הגיע יום אחד מר ונמהר ששינה את פני הדברים .לבלוק שלנו

ניצולי שואה מתארים כיצד רודפת השואה אותם ביומיום עד שמתקשים

מגיעות מספר נשים יהודיות ובפיהן הצעה “יש אפשרות להעביר את

הם לשמוח ולהדחיק את הזיכרונות .החיים שלי היו ועודם ,ברוך השם,

הנערות הצעירות יותר למחנה טוב יותר .למקום של הבראה” .ההחלטה

מלאים בשמחות .העובדה שהייסורים שעברנו ארכו “רק” כשנה ושהסבל

לא קלה .אנחנו מתלבטות יחד וחושבות “קרוב לוודאי שכל מקום אחר

שעברנו היה יחסית “קטן” לעומת יהודים ממקומות אחרים (כמו יהודי

יהיה טוב יותר מכאן .אולי יתחשבו בגיל הצעיר של הנערות ובאמת

פולין למשל שסבלו מהשואה כבר מ )1939תרמה כנראה לכך שהצלחתי

התנאים יהיו טובים יותר ...אולי חרפת הרעב לא תהיה שוב מנת חלקן

לנהל חיים נורמליים וזיכרונותיי אינם מלאים בזוועות.

ולפחות הן לא יצטרכו לסבול כמונו” .הנערות הצעירות וביניהן אטל
מביעות רצונן ללכת .הן לא הולכות לבד ,יש קבוצה קטנה של ילדות בגילן
מהכפר .האמונה בטוב והתמימות מעוורות את עינינו .וההכרעה נופלת,

אך ההחלטה אותה לקחתי שם באושוויץ ,שלאחריה הופרדתי מאטל ,היא
שמייסרת אותי קשות כל יום ויום ותלווה אותי עד יום מותי...

אטל תצטרף לקבוצת הנערות שיעזבו אותנו .כה צעירה אני וכבר החלטה

מדוע הרשתי לה ללכת? מדוע לא שמרתי עליה קרוב לצידי כל הזמן?

גורלית כזו מוטלת על כתפיי...

באיזה מכאובים התייסרה בלעדיי? מי יודע ,אם לא הייתה הולכת ,אולי

ומאז לא ראיתי אותה שוב...
כששהינו במבנה הגדול ,בימים לפני שיצאנו את אושוויץ ,קיבלתי ממנה

הייתה שורדת כמוני וחיה עד היום?
מחשבות אלה ותחושות אשמה וצער מלוות אותי פעמים רבות.

אות חיים אחרון .נערה באה מחפשת אחריי “מי זו גיטי ווסרמן?” הגישה לי

את העצב הזה בחרתי שלא להעביר לבני משפחתי ומעולם לא סיפרתי

צרור ובתוכו חתיכת לחם ועוד דבר מה ואמרה “זה מאחות שלך”.

לאף אחד את הדרך בה מצאה אטל את מותה .תמיד כשנשאלתי על אחיי,

אחותי הקטנה ממני ,גם בתוך התופת ההיא ,הייתה כה טובת לב ודאגה לי
למעט אוכל כשיכלה...
ככל הנראה העבירה אטל את אותם חודשים לא הרחק ממני באושוויץ .אך
מעדויות שהגיעו אליי לאחר מכן ,נודע לי שכנראה התעללו בהן ובוודאי
שלא למחנה הבראה הובאו ...חיה-אטל אחותי האהובה מצאה גם היא את
מותה באושוויץ...

סיפרתי שהלכו כולם אל מותם עם אמא ולא פרטתי מעבר לכך ...ובליבי
פנימה ,לבדי ,נצרתי את הכאב של אותה החלטה ותוצאותיה כל השנים.
נחמתי היחידה היא -באמונתינו ש"אין אדם נוקף אצבע למטה אם לא
מכריזים עליה מלמעלה" שכך היה רצון ה' יתברך .וכל מאן דעביד רחמנא
לטב עביד...
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בית חרושת לתחמושת

ובצאת היום הקדוש אנו יוצאות לדרך ,אל וורכלבי .זוהי עיירה קטנה
בצ’כוסלובקיה באזור הסודטים שנקרא “מורבסקו-סלבסקו” .לראשונה

וורכלבי-צ'כוסלובקיה

מזה חודשים רבים ,אנו זוכות להגיע למקום עם תנאים אנושיים .בית

אני צריכה לשפשף חזק את עיני ולצבוט את לחיי בכדי להאמין שהנה

החרושת נקרא “לורנץ” והוא משמש לייצור חלקי תחמושת שונים .בקומה

אני באמת כאן ,בחיק הטבע ,מסביבי הרים ונוף יפיפה ואני חיה ,נושמת

התחתונה נמצא אולם העבודה ובעליונה חדר אוכל ולינה.

ומטיילת עם חברותיי בעוד המלחמה טרם הסתיימה.

אט-אט אנחנו חוזרות לשגרה של חיים בעולם נורמלי .פעם בשבוע אנחנו

אך לפני ימים אחדים עוד היינו בגיהנום ששמו אושוויץ .באחת הסלקציות

מתקלחות ואפילו קיבלנו מגבות .את הלחם אנו מקבלות למקום השינה

שנערכו נבחרתי עם חברותיי ובסך הכל נבחרנו חמש מאות בחורות ככוח

בבוקר ופעם ביום ,בצהריים ,אוכלים בחדר האוכל .בשעת האוכל ,אנו

עבודה .לאן ,לא ידענו ,אך לא חששנו וחיכינו לרגע בו נצא מהמקום

מסבות מסביב לשולחן ולכל אחת יש קערית עץ השייכת רק לה .המאכל

הארור ההוא.
הגיע היום ורוכזנו כולנו בבלוק מעבר .היה זה צריף גדול מאוד ,שחללו
נראה אף גדול יותר בשל העובדה שלא היו בו דרגשים כמו בבלוקים
האחרים .התפילה אותה נהגתי להתפלל יום יום“ ,קריאת שמע על
המיטה” ,קיבלה משמעות צינית בהעדר מיטה ובכל זאת גם כאן לחשתי
אותה בטרם נרדמתי.

העיקרי הוא מרק עם חרדל ולידו בדרך כלל תפוח אדמה או משהו אחר.
דוגמא לכך שהרעב כבר לא קשה כל כך היא העובדה שכשחילקו סלט
תפוחי אדמה עם מיונז ויתרתי על הטעימה משום שלא הכרתי את המאכל
הזה .מי היה מאמין שאסרב לאוכל שמוצא לי ...לכבוד "הכריסטמס”
קיבלנו מנת לחם גדולה יותר מרוחה במרגרינה עם סוכר-היה זה מעדן
אמתי!

“יום כיפור היום” הועבר המידע החשוב בין אסירי המחנה עד שהגיע
גם להינדו וממנה אלינו .כדרך שגרה ,אחד מ”תפקידה” היה גם העברת

ופעם בשבועיים ,אנחנו זוכות לצאת לטיול בחיק הטבע ,בליווי גרמניה

מידע חשוב .בתחילת היום צמנו ובמהלכו נודע לנו שהיום לוקחים אותנו

המתייחסת אלינו יפה .כמה טוב שוב להסתובב במרחבים ,באופן חופשי

למקום העבודה החדש .אחר הצהריים רוכזנו לאפאל אחרון באושוויץ

למדי .בדיעבד ,ניתן לשאול למה לא ניצלנו את ההזדמנות לברוח הרי

וחולקה לנו מנת לחם גדולה יותר לדרך .לאחר לבטים וחיבוטי נפש קשים

הגרמנייה הייתה אחת ואנו רבות ,אך למעשה ,אם היינו בורחות לאן יכולנו

נפלה ההכרעה הקשה ,חובה עלינו לאכול! מי יודע כמה זמן נשהה בדרך

ללכת? באיזה מקום יכול היה להיות טוב יותר? איזה מקום היה מבטיח

ומתי נראה שוב אוכל.

לנו חיים?
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העבודה הייתה במשמרות .בדרך כלל עבדתי במשמרות הלילה והייתי

הנדו וריבצ’ו ממשיכות לדאוג לי גם כאן ובלילות הארוכים כשאני עובדת

עובדת כמעט לבדי ,משייפת חלקי תחמושת קטנים עם מכשיר גדול

כמעט לבד ,מגניבות לי פעמים רבות סנדביץ’ שהכינו מלחם שחסכו

שבקצהו מחט עדינה.

מפיהם .אני נרגשת כל פעם מחדש למחווה אדיבה זו מצדן ,אך הן מבטלות
את תודתי ומשיבות “אנחנו שתיים ואת אחת ,אנחנו צריכות לדאוג לך”.

עובדת נוספת ,יהודייה צרפתייה ,ניגשת אליי ובוחנת כמה הספקתי
בעבודתי .בזריזות ובאין רואים ,היא לוקחת וזורקת חלקים מתוך

כשאני חשה שוב ברעב ,אני נזכרת איך בכפר אמא הייתה נותנת לי את

החתיכות שכבר שייפתי“ ,לא טוב” היא אומרת לי “את עובדת טוב מידי,

הלחם היבש שאקח ואתן לפרות .לו רק יכולתי לשוב הביתה ,אני חושבת,

אם תתחילי ככה ותפגיני כזו חריצות ,ידרשו מאתנו תמיד הספק ברמה
כזו” .הצרפתייה הייתה כבר בעלת וותק רב יותר מאתנו בבית החרושת
וידעה כיצד צריך להתנהל.
“שוב נשברה לי המחט” אני חושבת בייאוש ובפחד ,עשרות ומאות יחידות
קטנות עברו שיוף במכונה והמחט הייתה נשחקת ונשברת .מזווית עיני אני
קולטת את פייפר ,המשגיח הגרמני במקום ,וכבר כל גופי מתכווץ כמכין
עצמו לקראת הבאות .ואכן גרמני גדל גוף ,מכוער עם שיניים בולטות
ממהר לעברי וכבר פותח בצעקות מחרישות אוזניים .פרצופו מאדים וכל
כולו סמל הרוע והכיעור .ברגעים משפילים אלה ,את רק רוצה שהאדמה
תיפער פיה ותבלע אותו( .בגרמני זה דאגו הבנות לנקום ועל כך בהמשך).
אך לא כל האחראים עלינו הם כמוהו ,או נכון יותר לאמר שפייפר בלט
באכזריותו .במפעל עובדים צ’כים רבים המתגוררים באזור .למראה
הכריכים הדקים שהם מביאים איתם לעבודה ,אנו מבינות שהזמנים קשים
לא רק עבור היהודים .אחראי בכיר במפעל ,המכונה “הר מייסטר” ,הוא
צ’כי המתנהג אלינו בצורה יפה.

הייתי מסתפקת אפילו רק בלחם היבש הזה .הייתי אומרת לאמא שזהו
בזבוז נוראי לתת לפרות לחם כשאני כאן כל כך רעבה...
ובעוד אלו היו חלומותיי ,על מעט לחם יבש ,ההונגריות שישנו בדרגש
מעלינו נהגו לחלום על עוגות קרמשניט .אם כבר חולמים ,אז למה לא על
דברים משובחים ...אני הסתפקתי בלחם היבש גם בחלומות.
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השחרור

שהקאתי הצילה אותי ממש .ידוע שיש ניצולים ששרדו הכל ומתו בסוף
המלחמה רק בגלל שאכלו יותר ממה שיכלה קיבתם להכיל .בדרך חזרה

היום הגדול

לחדר לא שכחתי להביא את תפוחי האדמה שהכנתי בכלי לחברותיי.

גם באושוויץ וגם כאן בורכלבי חלפו מטוסים לעיתים קרובות מעל

נקמה אחת קטנה נקמו הבנות בגרמני היחיד שהיה באזור .הייתה זו

ראשינו .ידענו והרגשנו שהמלחמה קרובה אלינו ובעזרת ה’ קרבה גם

הנקמה בגרמני פייפר שנהג תמיד לצעוק עלינו .הבנות כלאו אותו בלול

להיגמר .עוד האמנו ,שנשרוד אותה.

תרנגולים והתעללו בו ככל יכולתן .זה היה המעט שיכלו להחזיר לעם

בוקר אחד ,קמנו בתחושה שמשהו השתנה .היה זה יום אביבי יפה

הגרמני שהתאכזר ורצח את בני משפחותינו.

בתחילת חודש מאי בין ה 4-ל 6-שנת  .1945התעוררנו לבד ,אף אחד

לאחר זמן מה הגיעו לבית החרושת חיילים אמריקאים ואחריהם גם חיילים

לא בא לקרוא לנו לעבוד .ומאזור המטבח נשמעו קריאות “בואו לכאן,

רוסים .עתה ידענו ,עבורנו נגמרה המלחמה! שרדנו ,תודה לק-ל!

בואו לכאן” .תוך כדי ריצה למטבח מחלחלת ההכרה שאנחנו לבד ...כל

אך מה ומי נותר לנו עוד? מי מכל קרובי משפחתנו שרד כמונו?

המשגיחים והעובדים הצ’כים עזבו .נותרנו רק אנו .במטבח עומד ריח של

החיילים פינקו אותנו במאכלים שכמותם לא אכלנו זמן רב ,גבינות ,פירות

בישולים שנעזבו באמצע הכנתם .במרכז ניצב סיר גדול ובתוכו תפוחי

וירקות ושוקולד .במטבח בושל אוכל לא כשר ולכן נמנענו מלאוכלו

אדמה מבושלים.

והסתפקנו בלחם ובשאר המצרכים .עבורנו היה זה שפע לאחר תקופה

רק להושיט היד ולקחת ככל שחשקה נפשך .אין עוד מי שיגיש ויגביל...

ארוכה של רעב.

ואכן ניגשתי למלאכה בטרם יגיעו עוד בנות .מצאתי כד קטן אותו מילאתי

בבית החרושת לא נשארנו זמן רב ,הדרכים היו פתוחות וחפצנו להגיע

בתפוחי אדמה יפים שלמים עבור חברותיי שהיו בחדר למעלה .את בטני

הביתה ולראות מי מיקירנו שרד .אמנם ידעתי שכמעט כל בני משפחתי

שלי מילאתי בתפוחי האדמה שהיו מפוצצים מהבישול ...אכלתי עוד ועוד,

נספו מיד כשהגענו לאושוויץ .אך את אבא הן פגשתי שם בחיים .אולי הוא

נהנית כל כך מהתחושה שאף אחד לא יגיד לי לעצור .עד שלאחר זמן מה

שרד וכמוני שם פעמיו הביתה ממש ברגעים אלה?

חשתי שאני עומדת להיחנק ממש ,לא הייתי מודעת לכך שקיבתי כה קטנה
היא ואינה מסוגלת להכיל כל כך הרבה לאחר תקופת הרעבה ממושכת.

אחרי ככלות הכל

ידעתי שיש רק דבר אחד שאני יכולה לעשות כעת .רצתי לשירותים,

מתוך שבע נפשות שהיו במשפחתנו ידעתי ,כעבור זמן מה ,שארבעה

שלמזלי היו בקרבת מקום והקאתי את כל מה שדחסתי לתוכי .העובדה

נלקחו אל מותם מיד בהגיענו לאושוויץ .אחותי חיה אטל עוד עברה איתי
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תקופה מסוימת עד שגם היא נלקחה לבלי שוב .את אבא כאמור פגשתי

תמונה מצורפת למסמך .אבא נראה בה כה רציני ואומלל ,הסבל ניכר

באקראי באושוויץ באחד הימים ולאחר מכן לא ידעתי מה עלה בגורלו.

היטב על פניו השדופות.

כשנגמרה המלחמה הייתה תקופה בה חיפשתי אותו ,התפללתי וקיויתי

התרגשתי מאוד לראות תמונה של אבא וחתימה של אבא ,הרגשתי כאליו

שאולי לפחות הוא שרד יחידי מכל שאר בני משפחתי שאינם ,ושלא ייגזר

אני מדברת איתו ...היה זה אות החיים האחרון שנשאר לי מאבא והתמונה

עליי להיות כה בודדה ...אך כל מאמציי לא נשאו פרי ולא מצאתי את אבי

היחידה שיש לי ממשפחתי בכלל ,משום שכאשר חזרתי הביתה לא מצאתי

היקר.

שום תמונה אחרת.

היה זה כבר בארץ ישראל עת נודע לי מה עלה בגורל אבא .יום אחד,
שנים אחדות לאחר עלייתי ארצה ,פגשתי בבני ברק בקרוב משפחה והוא
שתיאר לי את שארע.
אבא והוא הועברו יחד מאושוויץ למחנה בוכנוואלד שם הדרדר מאוד
מצבו של אבא ...אבא סבל תמיד מאולקוס והדבר שסייע לו להתמודד עם
כאביו ,סודה לשתייה ,לא היה כמובן בנמצא ,ואבא סבל מאוד .וכך מכאב
ומרעב השיב אבא את נשמתו לבורא בחג ראשון של סוכות בשנת התש”ה,
השנה בה הסתיימה המלחמה .כמה הצטערתי והתייסרתי לשמוע על גורל
אבי האהוב ...הי”ד! אך לפחות כעת ידעתי מה קרה ולא שקעתי במחשבות
וחיפושים עקרים .עתה גם היה לי תאריך מדויק של היארצייט של אבי.
בשנת תשס"ט צלצל אליי יהודי שמקצועו מורה ,מעיר דוד שבירושלים.
הוא נהג "לנבור” בחומרים שנמצאים ב”יד ושם” ובידו מזכרת אחרונה
וכואבת עבורי מאבא .מסתבר שהגרמנים ימ”ש ,היו כמובן מסודרים
מאוד ודאגו לתעד ולתייק את פרטי קורבנותיהם ואסיריהם או לפחות את
חלקם .יהודי זה מצא בארכיונים מסמך ובו פרטים על אבא שלי ואפילו
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פליטת מלחמה -בדרך הביתה
מספר ימים לאחר השחרור ,התארגנו קבוצה של פליטות חברות ,לצאת
באותו כיוון בדרך הביתה בכדי לנסות לראות אולי שרד מי מבני המשפחה
ושב אף הוא הביתה.
הדרכים פתוחות ומלאות בפליטים שרוצים לשוב לביתם .אנו מקבלות
יחס מיוחד וכולם מודעים לסבל ולתלאות שעברו עלינו .הנסיעה ברכבות
היא חינם עבור הפליטים והן מלאות אנשים ,שחלקם יושבים על הגגות
אפילו ,מפאת חוסר מקום.
גלגלי הרכבת משקשקים ומקרבים אותנו הביתה .אנו מאושרות מהחופש
ומתחושת השחרור ,אך מלאות בחרדות מפני הבאות .הרכבת נעצרת כל
כמה תחנות ואנשים מגישים לנו לחם ושתיה חמה.
בפראג עצרנו לשעה שעתיים ובבודפשט אפילו הגשמנו את “החלום
ההונגרי” ואכלנו עוגת קרמשניט .בכל מקום דאגו ל”מנזה”-בית תמחוי
בו יכולנו לאכול.
לאחר נסיעה של מספר ימים הגענו הביתה לסטראביצ’בו...
ליד פסי הרכבת ניצב ביתו של בן דוד שלישי שלי ,דוד מרמלשטיין ,שבתו
לייצ’ו הייתה איתי באושוויץ .מאחר והיה קרוב לתחנה שמתי פעמיי,
ראשית ,לבית זה .ובבית קיבלו את פני בהתרגשות בני המשפחה ששרדו.
הדוד ,לייצ’ו ושני בנים נוספים .כמובן ששמחתי מאוד לראותם ולדעת
שנותרו קרובי מבני המשפחה בחיים .לאחר שסעדנו והחיינו את נפשנו
מהנסיעה ,הזדרזנו הנדו ,ריבצ’ו ואנוכי לשוב הביתה.
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להנדו וריבצו’ המתין הרכוש יקר הערך אותו הותירו מאחור .בבעלות

נמצא וורגו ,גוי נחמד ,שעבד עם אבא .וורגו קיבל אותי יפה ואף הציע לי

המשפחה היו מכונות יקרות לחיתוך עצים .הן מצאו גם כסף וזהב ,אותו

עבודה “גיטשוקה ,אני כל כך שמח שחזרת .השארי עמנו ,את מכירה את

החביאו כראוי כשעזבנו את הכפר .כל זאת מלבד שני בתים ומגרש גדול

העבודה כאן ונשמח שתשתלבי” הסתכלתי על סביבות המקום שהיה כה

שגם הם היו שייכים למשפחה ,שכמו רק חיכו לשוב הבנות חזרה .חברותיי

מוכר לי וחשבתי בליבי -זה לא שלי ,מה שיש כאן שייך לאבא ,כשיחזור

היו מסודרות כלכלית ועובדה זו גרמה לכך שהן החליטו להישאר בכפר.

הוא זה שישוב לעבודה ואם לא ...אז המקום יכול להישרף גם מצדי...

(אך כולנו יודעים שכסף זה לא הכל בחיים והעובדה שהיו בעלות רכוש

ולוורגו עניתי “תודה ,אך לא כרגע.” ...

ושנשארו שם לא תרמה לאושר בחייהן לאחר מכן).

חזרתי לבית קרוביי ,שם ישנתי במשך שעות רבות בימים הבאים .יום

הגעתי הביתה או נכון יותר למה ששימש לביתי עד לפני כשנה .שנה בלבד

אחד פנה אליי בן דודי וסיפר שבבוקרשט ישנו מקום בו יכולים הפליטים

והכל נראה אחרת .הבית ריק .ריק מחפציו אך בעיקר ריק מיושביו ...היכן

היהודים לקבל ציוד בסיסי ואפילו מענק כספי מהג’וינט“ .אני וקבוצת

אמי היקרה שתעמוד ותכין ארוחה במטבח? היכן אחיי הקטנים המתוקים

אנשים נוספת נוסעים לשם .הרוצה את להצטרף אלינו גיטה?” שמחתי

שיתרוצצו בין החדרים? היכן אבי החכם שישוב לעת ערב מעבודתו

להצעה .ממילא לא היה לי מה לחפש יותר בכפר הולדתי ועם כל יום

ויחכים וישמח עם ילדיו? ...דבר מכל אלה לא נותר ...רק אני שרדתי...

שעובר חשתי צער גדול יותר על אבדן כל היקר לי .חיכיתי להזדמנות

חסרת סבלנות התרוצצתי בין החדרים מחפשת זכרונות וחפצים ,אך דבר

לעזוב והנה היא באה לידי .אפילו מהאפשרות שאבא יחזור החלתי כבר

איננו .עליתי גם לבוידעם שם טמנתי ,בהוראתו של אבא ,לפני שיצאנו

להתייאש לאחר שעברתי חוויה מצערת מאוד .היה זה כאשר ביום אחד

מהכפר ,טבעת יקרה וגדולה .אך כנראה שהיא לא ממש עניינה אותי ולא

ראיתי דמות מגיעה מאזור תחנת הרכבת .קומתו ומראהו דמו לאבי מאוד

הצלחתי למצוא אותה .מי יודע אולי היא שם עדיין אם עומד ביתנו על

ואפילו הכובע שחבש על ראשו הזכיר את אבא .התחלתי לרוץ לקראתו

תילו גם היום? שום חפץ קטן או גדול לא יכול להיות חשוב כאשר אני כל

וקראתי “אבא ,אבא” אך רק כשכבר הייתי קרובה יותר גיליתי את טעותי.

כך בודדה ואף אחד מבני משפחתי לא שרד .איזה ערך וחשיבות יכולים

לא היה זה אבא ואני נותרתי מבוישת ,כאובה ושוב לבד כל כך.

להיות למשהו חומרי עכשיו?

יצאנו לדרך לבוקרשט שוב ברכבות .בן דודי ,אנוכי ומספר יהודים נוספים

דקות ספורות בלבד הייתי בבית ובכאב פניתי משם לכיוון טחנת הקמח

שהזדקקו לכסף ולסיוע שיש לג’וינט להציע .במקום שנקרא צ’ופ הייתה

בה עבד אבא .מה קיוויתי למצוא שם אני לא ממש יודעת אולי חשבתי

תחנה גדולה והרכבת נעצרה לזמן רב .לפתע נפגשנו עם דודתי איידל,

לגלות מידע על אבא ...אך ברור היה לי שחשוב שאעבור שם .בטחנה

אחות של אמא ובבתה קלרי .הפגישה הייתה מרגשת ובפי הדודה הצעה
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בדרך לישראל

עבורי “אנחנו נוסעות לאמריקה להצטרף לדוד ,בעלי (את סיפור נסיעת
הדוד סיפרנו) ,גם חייצ’ו נוסעת אתנו ...כמובן שאת גיטי צריכה להצטרף
אלינו” .לא עניתי כי לא רציתי להעליב את הדודה אך בליבי ידעתי שלא

תחנה ראשונה והקמת בית

אצטרף .לא הסתדרתי עם דודתי זו ולא היה לי כל חשק להגר עמה ולחיות

ניצולים רבים ,מכל רחבי האזור ,זרמו לכיוון בוקרשט .כולם רוצים

בחיק משפחתה בארץ זרה .הדודה נסעה בכיוון ההפוך ,לגורנדו ,בכדי

להתעדכן מי ומי השבים ולקבל כל סיוע שניתן בכדי להתחיל לשקם את

לעשות סידורים לקראת הנסיעה (היא נהגה לספר שמכרה את ביתם

החיים .בהגיענו פגשנו בחור נחמד ,בשם ניסן וכינויו היה ניסו ,שעזר לנו

בעבור סל שזיפים) ואנחנו המשכנו לכיוון רומניה.

רבות .תפקידו היה לקבל את הפליטים שהגיעו ולסדר להם מקום שהייה.

במבט לאחר התברר שצדקתי .חייצ’ו ,די התחרטה על הצטרפותה

עברנו רישום וכל אחד נשלח למשפחה יהודית לימים הקרובים ,להתארח,

למשפחת הדודה ,בעוד אני לא הצטערתי על כך כלל...

בזמן שנארגן את כל הסידורים הנדרשים.
המשפחה שאירחה אותי הייתה חמה וטובה ,אך בלילות בכיתי בשקט.
קינאתי בהם ולא יכולתי שלא להשוות את מצבי האומלל לגורלם ששפר
עליהם .בני משפחה זו הצליחו לעבור את המלחמה בביתם וכל המשפחה
נותרה בחיים .ואני ...מה נותר לי?
בלילות הראשונים בביתם לא הצלחתי לישון ,עד שגיליתי את הגורם לכך.
קיבלתי כרית גדולה ותפוחה שהפריעה לי להירדם .כנראה שהכרית הדירה
את השינה מעיני ,אחרי שכבר שכחתי ממותרות אלה .לאחר שהבנתי את
הבעיה ,הנחתי את הכרית בצד ויכולתי סוף סוף להירדם .גם לאוכל קשה
היה לי להסתגל .מסתבר שהרומנים אוהבים אוכל חמוץ ואפילו במרק
היה חומץ.
בבוקרשט ,התארגנו שתי קבוצות גדולות של צעירים וצעירות בהכשרה,
לקראת עליה לארץ .הבנים בקצה בוקרשט ,במקום שנקרא קולנטינה,
והבנות שהו ברחוב פאפאזאגלו.
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לבחור שהיה אחראי על ארגון הפליטים ,היו תכניות עבורי .יום אחד

שיעזור לי לטול החלטות ואתו יחד נקים בית בישראל .בשמחה העברתי

בהגיענו למשרדו פנה אליי “גיטה ,מה את אומרת על הרעיון להצטרף

את ארנקי לניסן ,מעתה הוא יהיה אחראי על כספי וענייניי החומריים.

להכשרה ולעלות לארץ ישראל?”.

עד כדי כך הייתי שלמה עם השידוך ,שבזמן שהתחתנו לא ידעתי אפילו

פתחתי את עיני לרווחה ועניתי מיד “כן ,בוודאי ,אשמח מאוד לעלות

את גילו של בעלי לעתיד .מסתבר שהיה בנינו הפרש די גדול של שש

לארץ” במוחי נזכרתי באהבה הגדולה שהייתה לאבא לארץ והרעיון

שנים .אך סביר להניח שגם לו ידעתי פרט זה ,הדבר לא היה משפיע כלל

לממש את חלומו ולעלות ארצה קסם לי .לא שיערתי לרגע אלו תלאות

על החלטתי.

אעבור בדרך ארצה ועד כמה הגשמת החלום אינה פשוטה...
הדבר היחיד שטרד את מנוחתי בתוך כל השמחה וההחלטות להתחתן
ניסן דאג לכל הסידורים וצירף אותי לקבוצת הבנות בהכשרה .אך מסתבר
שלבחור היו תכניות נוספות בעבורי...
ניסן פנה לדודי וביקש ממנו את ידי .הדוד שמח להצעה .ניסן היה בחור

ולעלות לארץ הייתה המחשבה על חברותיי הנדו וריבצ’ו הנאמנות והטובות
שחלקו איתי גורל זהה לאורך כל הדרך .הותרתי אותן בסטראביצ’ובו
והרגשתי חוסר נעימות להשאיר אותן כך מאחורי .חששתי שיכעסו עליי...

נאה שעשה רושם טוב ,בהיותו בעל תפקיד אחראי ועסוק בדברים
חשובים.
כאשר הגיעה ההצעה אליי לא התחבטתי רבות.
אם היו מספרים לי לפני המלחמה שאזכה להתחתן בגיל  ,17לא הייתי

שלחתי להן מכתב ובו תיארתי את הקורות אותי בבוקרשט .סיפרתי
שמצאתי גם חתן וגם מקום בו ארצה לגור ולהקים משפחה .היה זה כאילו
ביקשתי את אישורן למהלכים בהם רציתי לבחור.

מאמינה .אך המלחמה שינתה את החיים מקצה לקצה .התלאות והייסורים

הנדו וריבצ’ו שלחו לי מכתב מחזק .הן שמחות בשמחתי ומאחלות לי אושר

שעברתי בגרו אותי עד שחשתי שהשנה האחרונה שקולה לעשר שנות

ובריאות“ .הגדולות יישארו להן מאחור בזמן שהתינוקת תלך ותתחתן” ...

חיים לפחות .לא הייתי נערה מתבגרת בת  17שהחיים עברו עליה בנעימים.
תוך שנה אחת איבדתי את כל משפחתי הקרובה ונותרתי יתומה ובודדה.
ממשפחה של שבע נפשות ,נותרתי רק אני.

חתונה בבוקרשט
יום החתונה מתקרב ,ההכנות לא מרובות ,אך ההתרגשות גדולה.

והנה כאשר הפצע היה עדיין כה טרי ,קיבלתי הצעה שתעזור לי לרפאו.

לשמחתנו הרבה הצלחנו למצוא קרובת משפחה שלי ,גיסה של בן דוד

ניסן מצא חן בעיני ומצאה חן בעיני העובדה שיהיה מי שידאג לי ,מישהו

שתהיה האינטרפירר -כלומר האישה שמובילה אותי לחופה.
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הדאגה הגדולה שנותרה כעת הייתה שמלת כלה .הייתכן שאתחתן ללא

לסעודת המצווה הוגשו תפוחי אדמה וקציצות ,קרוב לוודאי שהוכנו גם

שמלת כלה לבנה? דבר זה לא עלה כלל על דעתי .למזלי לפרט חשוב זה

עוגות .לא זכור לי אם התנגנה מוזיקה אך ריקודים היו גם היו ,כי יהודים

דאג בחור אחראי בשם זלמן פרנקל.

לא חייבים מוזיקה בכדי לשיר ולרקוד.

ביום שישי בין השמשות ,שעה שכבר מתחילים ללכת לבית הכנסת ,נחפז

במשך כשנה התגוררנו בדירתה של גברת דומינקה ,שהייתה קרובה

זלמן לקחתני לבית יהודי שם המתינה שמלת כלה .שמלה זו שימשה כבר

למקום ההכשרה של הבחורים .הבחורים עבדו במטע בו גידלו אפרסקים.

כלה אחרת ,כנראה זמן לא רב קודם לכן .היה זה ממש הרגע האחרון,

את האפרסקים היו מוכרים ומתפרנסים מההכנסה .היינו אוכלים את

מאחר והחתונה נקבעה ליום ראשון .רזה הייתי ונמוכת קומה והכלה

ארוחתנו עמם ועם עוד מספר זוגות נשואים .בשעה שבעלי היה עסוק

שזכתה ששמלה זו תיתפר בעבורה הייתה כנראה ההפך הגמור ,גבוהה

תמיד ,אני העברתי את ימי בנעימים ובלימוד השפה הרומנית.

ובריאת גוף .אך לא היה זמן כמובן לשקול פרט שולי זה כמו חוסר התאמה
והשמלה נלקחה אחר כבוד .וביום החתונה הותאמה השמלה על גופי על

בדרך ארצה-ההפלגה ב"כנסת ישראל"

ידי תופרת וכך זכיתי להתחתן גם אני בשמלת כלה לבנה.

כשנה עברה מיום בואי לרומניה ,עד היום בו הודיעו לנו שאנייה מחכה

וכך ב 11-לחודש ספטמבר בשנת  ,1945ד’ תשרי התש”ו ,כחמישה חודשים

להעלותנו בנמל קונשטנצה.

לאחר שחרורי מבית החרושת לתחמושת ,זכיתי להינשא לאברהם ניסן

ההתרגשות רבה ,סוף כל סוף הגיע היום המיוחל ...אספנו את מטלטלנו

לבית הרשקוביץ .אתו הקמתי ברוך ה’ משפחה לתפארת ועמו חלקתי 61

המועטים ושמנו פעמינו לנמל עם שאר חברי ההכשרה של פא”י .בחורים

שנות נישואין.

ובחורות ,שחיכו והוכשרו חדשים רבים לקראת הרגע הזה ,כולם נרגשים

החתונה נערכה בחצר ברחוב פאפאזאגלו ,בו היו כאמור מגורי הבנות

ומצפים להפלגה.

השייכות להכשרה של פא”י .אינני זוכרת שהייתי שמחה אותו יום...

הגענו לנמל בשעת לילה והתאספנו כולנו באולם גדול .הלילה עבר

בוודאי חשתי בעיקר הלם והתרגשות עצומה על ההחלטה והצעד הגורלי

בציפייה דרוכה ,מתי כבר יגיע תורנו לעלות? השעות עברו באיטיות

להנשא .אך הרגש החזק מכל היה הצער הגדול על כי הוריי ואחיי לא

והסבלנות החלה לפקוע .רק לפנות בוקר הבנו את שארע .באופק ראינו

נמצאים לצדי ברגע כה חשוב זה בחיי .גם ניסן חלק עמי מחשבות דומות

את האנייה “סמירנה” מתרחקת לה ,בעוד אנחנו נותרנו על החוף .מסתבר

שכן אני זוכרת את פניו החיוורות כסיד.

שפרוטקציות ואינטרסים היו קיימים גם אז ולקבוצת הבחורים והבחורות
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של פא”י לא הייתה מספיק חשיבות כדי שתועלה על האנייה בעוד אחרים

שהתנאים לא היו נוחים במיוחד והצפיפות הייתה רבה ,אך אלה התגמדו

ממתינים גם הם.

לעומת הרצון העז להגיע כבר אל הארץ הנכספת.

השחר עלה והבחורים התעטפו בטליתות ובתפילין שלהם ונאספו לתפילת

אני ניצבת על החוף ומולי האנייה שתוביל אותנו סוף סוף לארץ .אנשים

שחרית .למרות האכזבה הגדולה שאפפה את כולנו ,ערכנו סעודה קלה

עולים אל הסיפון בעזרת סולמות חבלים ואני כה קצרת סבלנות .עם כל

של שבע ברכות ,לאחר התפילה ,לכבוד זוג חברים מהקבוצה שזה עתה

אדם שעולה גוברת קנאתי .הנה הוא כבר למעלה ואני עדיין כאן ...מתי

נישא .החיים נמשכים ואיתם גם השמחות.

אעלה כבר גם אני?

מקונשטנצה הועברנו ,על ידי אגודת ישראל שדאגה לקבוצתנו ,לעיר

אך לבסוף גם תורי הגיע ועליתי על סיפונה של “כנסת ישראל” .אחרי

זאגרב שביוגוסלביה .לרשותנו עמד מבנה גדול מחוסר גג .ולמשכב

הציפייה הגדולה ,האכזבה וההלם מהתנאים הקשים ששוררים באוניה,

ניתן לנו מצע של קש בלבד ושמיכות .כאן העברנו את חודשי החורף,

גדולים גם הם .על הסיפון עמדה מדריכה ,פניתי אליה בשאלה “מה כך

כאשר גשם ושלג ניתכים עלינו וכל שעשינו להגנתנו היה להקים מדורות

אצטרך לנסוע עד לארץ?” (ייתכן שאף חשבתי לרדת )...אך המדריכה

בתוך המבנה להקל על הקור .גם אוכל היה בצמצום רב .זכורה לי נסיעה

מחייכת אליי בסבלנות ומאיצה בי להיכנס לתאי המגורים “תכנסי תכנסי...

מיוחדת ,בה מכרנו משהו ,בכדי לקנות תפוחים ...אמנם התנאים היו קשים

” וכמובן שנכנסתי ,לא היו לי הרבה ברירות...

מאוד ,אך לאחר אושוויץ יכולנו להתמודד מול כל קושי.

האנייה יוצאת לדרכה במסע ארצה .התאריך הוא  5בנובמבר  ,1946י”א

וביום יפה אחד ,זמננו הגיע באמת והתבשרנו שכעת תורנו לעלות ארצה.

חשון התש”ז .אני מסתכלת אחורה ורואה את החוף הולך ומתרחק .אני

כידוע ההיתרים לעלות היו מוגבלים מאוד ע”י הבריטים ששלטו אז בארץ.

מותירה מאחוריי את היבשת בה נולדתי ,אך דבר לא נותר לי כאן כעת.

ועל כן מרבית העולים באותם ימים עלו בעליה ב’-עליה בלתי לאגלית .אף

אין בי שום צער על עזיבת המוכר לי .כל משפחתי הקרובה הושמדה

אנו נמנינו על המעפילים בדרך זו.

באכזריות .בבתי הקברות אינני משאירה אף קרוב ,אפילו הסבים והסבתות

בנמל ,בעיר באקאר שביוגוסלביה ,המתינה לנו האנייה “כנסת ישראל”.
אנייה זו לא הייתה מיועדת להפלגה של אנשים כלל ,אלא להובלת מטען.

שלי לא זכו למוות טבעי ונרצחו באושוויץ .יבשת מולדתנו התמלאה בדם
יהודים חפים מפשע שנרצחו על קידוש ה’.

האנייה יכלה להכיל רק כ 800איש והותאמה לקלוט כ 4000איש כדי

ההפלגה בים התמשכה כשלושה שבועות במקום שבועיים מתוכננים.

לענות על הביקוש והרצון הרב של ניצולי שואה להגיע לארץ .כמובן

גיסתי ,יטו ואנוכי סבלנו מאוד מתלאות הנסיעה .בשעה ששכבנו שעות
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ארוכות והיינו “קרעכצאן” רוב הזמן ,התרוצץ בעלי ,טיפל בנו ודאג לכל

הסתיים רק כאשר הגז החל להגיע למגורי התינוקות .אז הורו מפקדי

צרכינו .הצפיפות הרבה גרמה לסירחון גדול כיוון שאנשים עשו את

ומדריכי האנייה על כניעה.

צרכיהם באותו מקום בו ישנו.

מאחר והרגשתי רע מאוד ,ניסן לא רצה שאקח חלק בכל זה ודאג שארד עם

מידי פעם עלינו לנשום אוויר למעלה על הסיפון ואפילו יכולנו ליהנות

שאר הנוסעים החולים לאנייה בריטית עליה הועלו כל החולים והחלשים.

ממראה של דולפינים או ליוויתנים השוחים על פני המים לצד האנייה.

הזהרתי את ניסן מאוד לבל ישתתף במאבק מול הבריטים .ניסן היה כל

במהלך ההפלגה היו למעלה מעשר לידות על האנייה! ולצערנו אחד

מה שהיה לי ולא יכולתי לאבד אותו .שכבתי על האלונקה נאנחת ומנסה

התינוקות נפטר וגופתו הושלכה המיימה ,אל מול חופי הארץ-אותה ראינו

להירדם והנה לצידי ,שמעתי קול גבר שנאנח גם הוא.

ואליה לא הורשנו לבוא.

זיהיתי בקלות את קולו של ה”חולה” .היה זה ניסן בעלי היקר ,שהצליח

כידוע ,כל נסיעה גם אם קשה מאוד מגיעה אל קיצה וגם אנו הגענו לבסוף

לחמוק מהבלאגן בספינה ,להצטרף אליי ולמלא את בקשתי .נאסר עלינו

אל חופי הארץ בתאריך  24בנובמבר.

לאכול כי האחראים הכריזו על שביתת רעב בכדי להביע את זעמם על

הייתה זו שעת לילה ,עת הגענו לנמל חיפה .פרוז’קטורים גדולים האירו
את חשכת הליל ואת ספינתנו .הבריטים ,ששלטו אז בארץ ,היו מתורגלים

הבריטים .ניסן הצליח רק בקושי לאפשר לי לאכול מפאת חולשתי ומצבי
הרע.

להגעתן של ספינות לא חוקיות והקיפו אותנו באניות .תפקידם היה לדאוג

כל נוסעי “כנסת ישראל” ובתוכם אנו ,הועלו על מספר אניות בריטיות

שאף יהודי ניצול שואה לא יגיע לחופי הארץ ויהי מה.

ונלקחו אל קפריסין ,למחנה פליטים אותו הקימו הבריטים במיוחד

אך הפליטים למודי הסבל לא הסכימו להיכנע בקלות וללא מאבק.

ליהודים שניסו להעפיל בעליה ב’ – בדרכים לא חוקיות ונתפסו.

כשהבריטים הגיעו להוריד אותנו מהאנייה ,התחלנו לזרוק לעברם חפצים,
קופסאות שימורים וכל מה שהיה ברשותנו .הבריטים מצדם השליכו

קפריסין

לעברנו פצצות של גז מדמיע שגרמו לעיננו לדמוע ולשרוף .עשרות

אני יודעת שזה ישמע מוזר ,אבל לא היה כל כך גרוע בקפריסין .נכון

מהלוחמים נפצעו ובחור צעיר בן  16ואדם נוסף אף נהרגו .בנוסף לגז,

שזה מזעזע ומכעיס מאוד שעד שהגענו לארץ אחרי כל מה שעבר עלינו,

השפריצו הבריטים מים בזרנוקים על הסיפון .המים חדרו גם למטה ,וכך

גורשנו ממנה על ידי הבריטים .ונכון שהעובדה שנכלאנו שוב במחנה

גם המעט שהיה לנו נהרס כליל במהומה וברטיבות שנוצרה .המאבק

גם היא נוראית אבל כנראה שאחרי שעברנו את אושוויץ דבר אינו יכול
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להשתוות לכך .ולכן עבורי לפחות ,התקופה בקפריסין לא הייתה רעה

רוב הזמן מזג האוויר היה יפה ואף הורשנו לשכשך בים שהיה קרוב.

כל כך( .אחד הגורמים לכך שהתנאים שקיבלנו היו טובים יחסית ,הייתה

הבריטים השגיחו מרחוק ,לא היה לנו לאן לברוח ממילא ...כשגשם ניתך

הסיבה שהיינו נשואים וזוגות נשואים קיבלו יחס טוב יותר מהרווקים).

על יריעות האוהל הדבר לא הפריע לנו.

קבוצתנו מגיעה אל שטח גדול ורחב ידיים וכל ארבעה זוגות מקבלים

אוכל היה בשפע .אחת לכמה זמן התאספנו כולנו סביב אדון רוזנברג

חבילה שמכילה אוהל .אוהל זה ישמש אותנו למגורים בשהותנו כאן.

לקבל את המצרכים .כל אוהל קיבל מכסה שווה של :אבקות חלב וביצים,

המשימה של הרכבת האוהלים מוטלת על כתפינו או נכון יותר על כתפי

שמן ,תפו”א ,אטריות ,ביסקווטים ,שימורים ,אורז ירקות ועוד...

הבחורים הצעירים .הבחורים משנסים מותניים ומתגייסים למלאכה בלהט

באוהל שלנו קיימנו תורנות בישול ,כך שכל זוג בישל לכל האחרים במשך

ובחדוות יצירה .בתוך פחות משעתיים ,כבמטה קסמים ,מתמלא השטח

שבוע שלם .היינו מרוצים מסידור זה רוב הזמן פרט לשבוע בו בישל זוג

הגדול שטרם בואנו היה ריק לגמרי ,בעשרות רבות של אוהלים ניצבים

אחד שלא היה כל כך מוצלח בבישוליו בלשון המעטה...

מסודרים גאים כחיילים .המראה מזכיר אפילו קצת את אבותינו במדבר...
כמוהם ,גם אנחנו ,בדרך ארצה.

החיים התנהלו בשגרה די נינוחה ,אנשים התחתנו ואף ילדו ילדים.
גיסתי הייתה בהריון מתקדם כשהגענו לקפריסין .במהלך כל החודש

באוהל שלנו מתגוררים גיסתי יטו ובעלה שמואל-חיים ברקוביץ ,שני

האחרון להריונה התלוננה על כאבי צירים בלי סוף עד שכבר התרגלנו

זוגות נוספים אליהם התחברנו בדרך ואנו .משמיכות ,יצרנו בתוך האוהל

לדבר .ועל כן כשרגע האמת הגיע ,והתינוק החל לצאת ,ממש לא האמנתי...

מחיצות ולהשלמת המראה ה”ביתי” קיבל כל זוג ארונית קטנה מעין שידה

אך אכן הלידה הגיעה!

לשים בה את מעט חפצינו.

יטו זעקה מכאב ,רצתי להביא את המיילדת ולהפתעתי התינוק היה בחוץ

אי אפשר לומר שהיו לנו חפצים של ממש .עבורנו הבחורות הדבר

תוך זמן קצר מאוד .היה זה צבי ,בנם היחיד של יטו ושמואל ברקוביץ,

הורגש בעיקר במחסור של בגדים .אך העם היהודי יצירתי הוא ומתגבר

שיצא לאוויר העולם בקפריסין .יטו נלקחה באמבולנס לבית חולים

בחכמה על בעיות .כשגילנו שהאוהל עשוי ממספר שכבות של בד חאקי

בפראמגוסטה ,שם שהתה שבוע .יטו ,שמואל והתינוק זכו לעלות ארצה

טוב החלטנו לנצל חלק מהבד .וכך יכולת לפגוש בקפריסין את “מיטב”

כחצי שנה לפנינו כי כך היה הנוהל ,משפחות עם ילדים קיבלו קדימות.

האופנה האחרונה-בגדים עשויים מבד אוהלים! (ובשנים לאחר מכן אנשים

הם הגיעו לנתניה בה קיבלו תנאים טובים כעבור זמן מה ,לרכוש דירה ,גם

התהלכו בבגדים אלה גם בארץ).

זה בזכות התינוק.
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צעדים ראשונים בארץ
לאחר הכרזת המדינה ,ע”י האו”ם בשנת  ,1947כשנה לאחר בואנו
לקפריסין ,הגיע תורנו סוף סוף לזכות להגיע לארץ ישראל .היה זה

החיים בבני ברק
בשלושת החודשים הראשונים שלנו בעיירה בני ברק ,התגוררנו בדירה
קטנטנה שהייתה למעשה חנות שלא היתה בשימוש .היה שם חדר עם
שירותים וכיור ,אך גם שם הסתדרנו .היינו עדיין צעירים וללא ילדים.

באישור המנדט הבריטי שעדיין שלט בארץ.
לאחר מכן עברנו לרח’ אברהם ,שם גרנו בתנאים אנושיים יותר בשכונה בה
כמידי חודש התאספנו בצריף כינוסים מיוחד בו התייצבו כל הפליטים
לשמוע מי יעלה החודש בגורל לקבל סרטיפיקט ויזכה לעלות ארצה.

התגוררו עוד עולים רבים .ברחוב זה היו בתים קטנים והשכירות הייתה
זולה .כאן הכרתי את הדסה וסרמן והתיידדנו מאוד.

לאחר כל שם שהוקרא מחאו כולם כפיים לאות השתתפות בשמחה.
משהוקראו שמותינו להתרגשותנו לא היה גבול ואת מחיאות הכפיים ליוו
גם הלמות ליבנו המהירות שביטאו את השמחה האישית שלנו .עזבנו את
קפריסין ופנינו מועדות אל ארץ הקודש.
כמובן שלא הגענו מיד אל המנוחה והנחלה .עד שזכינו לקורת גג פרטית
משלנו ,עברנו טלטולי בירוקרטיה ופרוצדורות שונות .ראשית ,שהינו
בעתלית תקופה מסוימת .לאחר מכן ,הועברנו לקריית שמואל .משם,

הדסה הייתה צברית ומבוגרת ממני בכעשרים שנה .כך שלמעשה היא
הייתה לי כאם .הדסה הייתה היחידה שהקפידה תמיד לקרוא לי בשמי
העברי “טובה” או בכינוי חיבה “טובה’לה” .הדסה הייתה מייעצת לי עצות
טובות ואני השתדלתי ליישם וללמוד ממנה.
כך לדוגמא כשכבר גרנו ביסודות והדסה הגיעה יום אחד לביקור .הדרך
הייתה ארוכה ומייגעת והדסה הגיעה עייפה וכנראה שגם רעבה .כשראתה
את השולחן שערכתי יפה בכל מיני ממתקים ,הסבירה לי הדסה ,שלאורח

שמנו פעמנו לקרובי המשפחה העולים הטריים שהגיעו ארצה לפנינו,

שבא מרחוק עדיף להציע אוכל פשוט אך משביע כמו לחם עם מרגרינה

גיסי וגיסתי שהתגוררו בנתניה.

ועגבנייה ולאחר מכן יתכבד בעוגות.

בנתניה זכינו להיקלט מיד בשוק עובדי האדמה בארץ ותקופה מסוימת

לוסרמנים היו שלושה ילדים והימים היו ימי צנע כך שהמחסור הורגש

עבדנו בפרדס .בעת ביקור אצל בן דודו של בעלי בבני ברק ,משה סיני,

בביתם .ולמרות זאת לא היו טעימות כמו עוגיות הפרחים הנפלאות

שהיה קבלן ,הציע הלה לניסו עבודה אצלו כפועל בנין וכך מצאנו עצמנו

שהכינה הדסה מחומרים פשוטים אך במומחיות של עקרת בית טובה.

מטלטלים שוב למקום יישוב חדש .אך הפעם יהיה זה מקום בו נתגורר

בעלה של הדסה ,תלמיד חכם היה ומוצאו מליטא .עיסוקו היה לגבות

מספר שנים ,ייוולדו לנו ילדים ואף נרכוש את הנכס הראשון בארץ.

מיסים .כאשר אנשים לא שילמו הוא לא הרוויח והדבר קרה פעמים רבות...
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זכיתי לגמול להדסה טובה ולפנק אותה כאשר עברנו לגור בשכונת ויז’ניץ.

בעלי התקשר לפני שבת ומשנודע לו על הולדת בכורתו עוד הספיק

הזמנתי אותה לשהות בביתנו במשך שבוע כולל שבת והדסה נהנתה מכל

לקנות מאכלים לקידוש שייערך בשבת בבית הכנסת .כשבא במוצאי שבת

רגע .על כל דבר ודבר שהכניסה לפיה ברכה בקול רם וניתן היה לראות את

לבקרני הביא חבילת שוקולד הכי גדולה שיכל לקנות ואמר“ :את זה קניתי

הערכתה ותודתה למארחיה ולהקב"ה.

לחנה-דבורה שלנו” .וכך זכינו שבתנו הבכורה נקראה על שם אמי הי”ד.

זכיתי לשמח אותה בהזדמנות נוספת .היה זה כאשר הדסה התגוררה כבר
בירושלים בבית אבות .לעת זקנה ביקרתי אותה שם והבאתי לה חלוק
במתנה .הדסה הייתה כה מאושרת ולא חדלה להביע את שמחתה.
גם שאר השכנים היו נחמדים מאוד ונוצרו בנינו קשרים יפים .זכורה לי
לטובה משפחה לא דתית שגרה בסמוך אלינו .בני הזוג היו מאיר ודינה.

החיים ברח’ אברהם היו יפים ושמחים ,אך אנו שרצינו בית משלנו חסכנו
לירה ללירה בתוך צנצנת זכוכית .כאשר הצטבר לרשותנו סכום של 360
לירות (קשה להאמין ,נכון?) רכשנו את הנכס הראשון שלנו בארץ ,חלקת
קרקע בשיכון ויז’ניץ בבני ברק.
על קרקע זו בנה בעלי ,ניסן ,את ביתנו במו ידיו ,בסיוע עובדים נוספים.
בעלי שעבד קשה מאוד בימים ,היה הולך יום יום לאתר הבניה ומתקדם

הם עשו השתדלות גדולה לכבד את דרכנו ורגשותינו .לדוגמא ,בשבת אם

בערבים אל תוך הלילה .לעיתים אף נשאר לישון שם .קרוב רחוק בשם מר

נסע מאיר באופניו ,הוא נהג להשאיר אותם בפרדס שליד הבית ולא להגיע

שפירא עזר לו בתהליכי הבניה .וכך לאחר כשלוש שנים של מגורים בבני

איתם עד לבית .ובערב שבת ,כשהיה לחץ בתור להתקלח ,תמיד נהג לומר:

ברק ,זכינו להיכנס לבית שלנו.

”אף אחד לא מתקלח עד שהרב ניסן מתרחץ” .דינה אף הקפידה להכין את
האוכל לפני שבת ולא לבשל בשבת.

גם בשיכון ויז’ניץ החיים היו יפים .יצרנו קשרים טובים עם השכנים ונולד
לנו גם בנינו נחמן ,שנקרא על שם אבא של אברהם ניסן הי”ד ,שנספה אף

בתקופה בה גרנו ברח’ אברהם הייתי בהריון עם ילדתנו הראשונה ועבדתי

הוא בשואה .את נחמן ילדתי בבית חולים ערבי ביפו שנקרא “דיז’אני”.

בבית חרושת דובק ,בפירוק טבק עד ליום בו ילדתי אותה .ניסן ,כאמור,

הבית שלנו ניצב על גבעה ,זכורה לי משפחה תימנית שהתגוררה במורד

עבד בבניין אצל קרוב משפחתו באותן שנים.

הגבעה אתה התיידדנו מאוד והילדים היו משחקים שעות יחדיו.

חנה-דבורה נולדה ביום שישי ,ב 29-ביולי  .1949ג’ אב התש”ט .הדסה

כך עברו להן שנים מאושרות ואני חשבתי לי שהגענו אל המנוחה והנחלה,

ליוותה אותי לבית היולדות ברח’ לילנבאום בתל אביב .שם ,בסיוע של

בבית משלנו בבני ברק לאורך ימים ושנים.

רופא פרטי ,הבאתי את בתי הבכורה לעולם בהתרגשות רבה.

אך הקב"ה ובעלי חשבו אחרת.
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מעיר לכפר

אך ניסן המשיך להסביר לי כמה נפלא יהיה לנו במקום החדש ושזו
הזדמנות נפלאה מאחר ולעולם לא נצטרך לדאוג לפרנסה כי במושב

ויהי היום והמצב הכלכלי בארץ נעשה קשה .גם לפני כן הימים היו ימי צנע

תמיד תהיה לו עבודה“ .ואת יודעת” הוסיף “ביסודות גרות חברות רבות

אך אני מעולם לא התלוננתי ולא חשתי במחסור .אוכל בסיסי היה תמיד

שלך מקפריסין ,שיינדי ,יפה גוטליב ,צ’רנה ויפה גליק” ...

ואפילו לחם ועוגות ,ברוך ה’ .גם דגים לשבת ועוד ...ולאחר התקופות
הקשות שידענו ,היינו שמחים על כל מה שיש.

ניסן דאג להראות ולהסביר לי את היתרונות שיהיו למעבר ואף תיבל את
דבריו בפרשת השבוע בדברים הרלוונטיים לענייננו.

ואילו עכשיו ,החלה תקופה של פיטורין וניסן החל לחשוש לגורל פרנסתנו.
ניסן היה עובד חרוץ מאוד ומעולם לא נעדר מהעבודה .אפילו בימים
של שיטפונות היה מגיע לעבודתו בתל אביב בתוך סירות קטנות שבנו
התושבים למעבר .העיקר לא להעדר מהעבודה .הייתה לו אחריות גדולה

אין מה לומר ,הדברים הוצגו על ידי בעלי בצורה הכי הגיונית ומשכנעת
ומשאמר לי שהוא כבר ביקר במקום והתרשם לטובה ,הבנתי שמבחינתו
העניין מנוי וגמור ולא נותר לי אלא להשלים עם הדברים.

בתור מפרנס המשפחה .ולכן כאשר החל לחשוש שגם למקום עבודתו

ניסן נסע לחודש ניסיון ביסודות ,בעוד אני נותרתי בבית עם שני הקטנים.

יכול להגיע גל פיטורין ,רקם במוחו תכנית מעבר למשפחתנו .עד שהגיע

הוא היה מרוצה מהעבודה ובמושב היו מרוצים ממנו .באותה תקופה הגיעו

היום בו שיתף גם אותי בפרטי הרעיון.

לביתנו מהמושב כדי לתהות על קנקני ואולי גם להתרשם מהילדים .בכל

“גיטוש’קה” ,פנה אליי ניסן בעלי ביום בהיר אחד“ ,את יודעת שבזמן
האחרון יש גל של פיטורין והמצב באזור מתחיל להיות לא כל כך טוב” ...
התחלתי להרגיש שניסן חותר למקום מסוים אך טרם ידעתי לאן.
“אני אחראי על פרנסת המשפחה וב”ה יש לנו כבר שני ילדים וצריך לדאוג
לעתידם ולעתיד המשפחה ולראות את הנולד .יש עכשיו תכנית שנקראת
“מעיר לכפר” .התחלתי לברר על מעבר למושב שנקרא יסודות”.
לפתע הבנתי שניסן כבר החל לעבד את התכנית ברצינות זה זמן מה
והייתי בהלם .היה לי טוב בבני ברק בבית שלנו שבנינו וגרנו בו רק שנה
וחצי עד כה .הסתדרתי יפה עם השכנים .לא רציתי לעבור לשום מקום...

מקרה ,הביקור עבר בשלום והמבקרים התרשמו מאתנו לטובה .משפחת
הרשקוביץ אושרה על ידי מושב יסודות לבוא בשורותיה.
וכך לפני חג הפסח ,בשנת תשי”ג ,1953,זכינו להתקבל ולעבור למושב
יסודות ולפתוח פרק חדש בחיינו ובחיי ילדינו .מקום שחשבתי כעבור זמן
מה שהוא זה שיהיה מושבנו הקבוע ,אך גם פרק זה נמשך תקופה לא כל
כך ארוכה ,כתשע שנים.
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החיים במושב יסודות

שלא לקחתי ירק מסוים הייתה שואלת “גיטה ,היום את לא לוקחת את

לפני שהגענו למושב ,הבעתי בפני ניסן את חששותיי ופחדיי מעכברים.

העגבניות? טוב ,אז אני אקח גם את שלך”.

ידעתי שמכיוון שיסודות היא בלב הטבע וודאי ואתקל בחיות אלה,

עקרת בית חרוצה ידעה לכלכל את הכסף בחכמה ואם נשאר ממנו בסוף

אך ניסן הרגיע אותי וטען שאין לי מה לחשוש “אין שם עכברים” .ואכן

החודש היינו מקבלים תמורתו “כסף חוץ” .ב”ה ,בדרך כלל ידעתי להסתדר

בעכברים לא נתקלתי אך עכברושים חיו להם בנחת גם במטבח הפתוח

יפה בניהול משק הבית.

שהיה לנו בתחילה.

ניסן ,כרגיל היה עובד חרוץ מאוד ועבד במגוון עבודות בענפים שונים

אחת מהסיבות למעבר הייתה העובדה שהיו לנו חובות על הבית שבנינו

במשק .במהלך השנים עבד בשדה ,בפלאחה .בשדות יסודות היו שותלים:

בבני ברק וניסן העדיף שנמכור אותו .וכך לפני המעבר מכרנו אותו ולאחר

בטנים ,תפוחי אדמה ,כותנה ועוד ...בתקופה אחרת עבד ניסן ברפת

תשלום החובות עוד נותר בידינו סכום כסף .שבו שילמנו כסף לדמי חבר

ובאחרת היה מנהל העבודה של שדה הכותנה .הפועלים היו מגיעים

במושב ובמה שנותר קנינו רדיו ענק ומזנון יפה ל"בית" החדש וחליפה

לעבודה מעקרון ואהבו את ניסן מאוד.

יפיפיה לעצמי.

אני ,שידעתי לתפור ועסקתי בכך עוד בבני ברק ,קיבלתי מאמריקה מכונת

הבית החדש היה למעשה צריף קטן עשוי פח .בצורה זו חיו אז כל חברי

תפירה טובה של “זינגר” והשתתפתי בשיעור בו למדתי לתפור בצורה

המושב -בפחונים .הפחון היה קטנטן היו בו מטבח פתוח וחדר לשינה.

מקצועית יותר .דבר זה היה ברכה רבה ובמהלך כל השנים זכיתי לתפור

בצורה זו חיינו שלוש שנים.

לילדיי ולנכדיי.

במטבח היה ברז ומצדדיו שמנו משטחי עבודה מפח לחלבי ולבשרי.

לאחר שלוש שנים של מגורים בפחונים נכנסנו להתגורר בבית קטן ,חמוד

כשהתחלתי להשתמש בברז לא הבנתי מדוע המים זורמים על הארץ.

וחדש משלנו במושב יסודות .בבית היו סלון מטבח וחדר שינה .זמן קצר

כשהשכנות ראו זאת הן אמרו לי “מה גיטה ,את לא יודעת? צריך לשים

לפני שעזבנו את יסודות הרחבנו את הבית.

דלי” אז שמתי דלי ...ובכל פעם שהתמלא הלכנו ורוקנו אותו.

בחצר הבית שתלנו עצי פרי שזיפים ,גויאבות ואפרסקים שהניבו פירות

במושב היינו מקבלים הקצבה של “כסף פנים” ובו ערכנו את הקניות

יפים וטעימים .גם גפן הייתה לנו .על הפתילייה במטבח הכנו מטעמים

בצרכנייה .פעמיים בשבוע הייתה גם חלוקה של ירקות לכל משפחה

ועוגות נפלאות ודבר לא היה חסר לנו .אני בהחלט הרגשתי שהגענו

הייתה הקצבה של כמות מסוימת של ירקות .כשראתה אחת החברות

למנוחה ולנחלה והייתי שמחה ומאושרת בחיי במושב.
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מכפר ליבשת חדשה

הילדים והמשפחה ,עד שהן הפכו למעשה והביאו שוב לשינויים בחיינו.
שלוש שנים בפחון ושש שנים של מגורים בבית קטן ונחמד חלפו להן
בנעימים במושב השיתופי יסודות .שלושת ילדינו הנוספים נולדו בשנים
אלה ,בעיר רחובות .חנוך-נקרא על שם אבא של אבי הי”ד .שרה -נקראה
על שם אמא של בעלי ,החמות אותה לא זכיתי להכיר .ואחרונה חביבה
נולדה לנו בת שבע ,שנקראה על שם אמא של אמי הי”ד.
בשנת המגורים האחרונה ביסודות עבר ביתנו שיפוצים והרחבה לצורך
התאמתו למשפחתנו שהתרחבה לה ,אך כאשר הושלם תהליך השיפוץ
אנחנו כבר לא היינו במושב בכדי ליהנות ממנו.
ניסן תמיד היה אדם מעשי מאוד וניחן ביכולת ראיה למרחוק .בשלב
מסוים ,כשחלפו להן השנים במושב ,הבין שצורת החיים הזו לא תקדם
אותנו מבחינה כלכלית .ידענו להסתדר יפה עם ההקצבה החודשית
שנתן המושב ,אך חיסכון ארוך טווח לילדים לא בא בחשבון .ובכלל
רעיון השיתופיות החל שלא למצוא חן בעיניו כאשר נוכח לדעת שלא כל
החברים במושב תורמים תמיד את חלקם בחריצות כמו זו שאפיינה אותו.
מידי פעם היה אומר “עכשיו הילדים קטנים אך מה נעשה כשיגיעו לגיל
השידוכין? צריך לדאוג לכך כבר עכשיו .אין כאן מספיק מבחר של אנשים
ועל חסכון כספי בכלל אין על מה לדבר”( .בדיעבד הסתבר שדווקא
ביסודות המתינו זיווגים עבור ילדנו והייתה זו סגירת מעגל נפלאה כאשר
התממשו למרות העובדה ששנים רבות חיינו בניכר).
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וממחשבות למילים ולמעשים .רעיון המעבר לאמריקה החל קורם עור

יחד אתנו באנייה הפליגו עוד ישראלים רבים (חלקם היו שליחים),

וגידים .בעלי התכתב עם קרובי משפחה בחו”ל והחליט אף ליסוע לביקור

שהמשותף להם ולנו היה שכולם ירדו מהארץ לצרכי פרנסה .למרות

“לבדוק את השטח” .ושוב נותרתי תקופה מסוימת עם הילדים לבדי בזמן

הנסיבות הזהות המשותפות ,כל הישראלים האחרים דאגו לבדר את

שבעלי דאג לבדוק אפשרויות חדשות עבורנו .ניסן שהה אצל קרובי

עצמם לכל אורך הנסיעה ומידי ערב נהגו לחלק תעודות כבוד אחד לשני.

משפחה ואף עבד .קרוב בשם מוישה גרינצוויג ,הבטיח לו הבטחות לרוב
אם רק יעביר את כל משפחתו לאמריקה.

הם כנראה התביישו בעובדת היותם יורדים ולכן ניסו להסתיר זאת וליפות
את כל תהליך היציאה מהארץ .רק כלפינו נהגו בצורה לא נעימה וכל הזמן

לפני חג פורים ,חזר ניסן ארצה עם הדודה איידל והחל להכין אותנו לרעיון

הייתה לנו התחושה שהם בסדר ורק משפחת הרשקוביץ מרובת הילדים

המעבר“ :באמריקה” אמר לי “נהיה רגועים מבחינה כלכלית .עבודה יש

היא מסכנה ויוצאת דופן...

שם בשפע ונוכל אפילו לחסוך” .קרוב המשפחה תרם אף הוא את חלקו
בתהליך ההרגעה והשכנוע בהבטיחו ,במכתביו ,עזרה במציאת פרנסה

רק כשירדו כולם מהאנייה ,התבקשו כל הנוסעים לעמוד בשני טורים:

ובכל אשר נזדקק לכשנגיע ”Don’t worry“ .הוסיף לחיזוק “הכל יהיה

אחד לאמריקאים והשני לישראלים המהגרים (היורדים) .פתאום ,באור

נפלא” .לצערנו הרב ,לא עמד הלה בדיבוריו וחזר בו כשהגענו לאמריקה.

היום ,כל אותן משפחות נעמדו אתנו באותו טור ונמנעו מלפגוש במבטנו
האומרים“ :אתם בדיוק כמונו ,למרות שניסיתם לטייח את זה כל ההפלגה!”.

ניסן חזר כל הזמן על ההבטחה שהנסיעה המתוכננת היא לא לתמיד וברור
שארץ ישראל היא הארץ שלנו “נסע רק לחמש שנים ,נחסוך קצת כסף
ונחזור” כך תכנן והרגיע אותי.
לאט ,לאט חלחל הרעיון ונאלצתי להשלים עמו .משפחת הרשקוביץ
מהגרת לאמריקה!

החיים באמריקה
ה”נחיתה” באמריקה ,ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות ,לא הייתה רכה
וקלה כלל וכלל ...אמנם ,קרובי משפחה מסוימים נרתמו ועזרו לנו
בצעדים הראשונים ,בקניית ריהוט וכדומה .אך הדאגה העיקרית והיא

הנסיעה לאמריקה
ההפלגה באנייה הייתה סיוט שהתמשך זמן רב מידי .בחלק גדול מהנסיעה

הפרנסה של משפחה עם חמישה ילדים ,הייתה נתונה בעיקר לנו ,לאחר
שקרוב המשפחה שהבטיח את עזרתו נעלם מן האופק.

בכיתי והצטערתי על העבר ועזיבת כל הטוב והמוכר מאחורינו בדרך אל

ובכלל היו קרובי משפחה שרק זרו מלח על הפצעים“ .מה אתם עושים פה

הלא נודע .אני מתארת לעצמי שנראיתי כמי שתולים אותו.

באמריקה?” תמהו “ארץ ישראל היא הארץ של היהודים ,חבל שעזבתם
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אותה!” הם רק שכחו שהם יהודים כמונו בדיוק וחובתם לחיות בארץ ולא

יום אחד נלווה אליי חנוך לבנק לצורך פריטת צ’ק .לאחר שנתתי את

בגולה אינה שונה מחובתנו...

הצ’ק בדלפק וקבלתי מהבנקאי כסף תמורתו ,יצאנו מהבנק .פתאום ,חנוך

הארץ החדשה לא מצאה חן בעיניי .עזבתי מאחורי מושב קטן ,צנוע

שכל העת עקב אחריי בדריכות ,החל לצעוק ולהשתולל “את רואה” אמר

ופשוט הטובל בתוך נוף ירוק .והנה הגעתי לארץ ולה בניינים מרקיעי

הילד החכם “אמרת שתחסכו כסף ,אבל במקום לחסוך את מוציאה כסף

שחקים ואפילו רובם של הבתים אינם צבועים לבן ועשויים מלבנים חומות

מהבנק.” ...

כהות ,כמה מכוער!

בשנים הראשונות בהחלט האמנתי שהמגורים באמריקה הם זמניים בלבד.

בעלי החרוץ מצא לפרנסת המשפחה תעסוקה בעבודה קשה של מריטת

כשהייתי קונה חפצים תמיד חשבתי בליבי איך אני מביאה אותם לארץ...

נוצות של עופות .יום יום עלה על הסעה שלקחה אותו למקום עבודתו
וחזר הביתה עם ערב (לעולם לא עמד לרשותנו רכב ובכך חסכנו הוצאות
רבות והצלחנו לחסוך כסף למטרות אחרות).

עד מהרה ,התברר שהשהות באמריקה לא תמשך רק חמש שנים .אחרי
שלוש וחצי שנים של מגורים בשכירות הצלחנו לרכוש בית משלנו .אמנם,
היו קרובי משפחה שניסו למנוע מאתנו את הצעד הזה ,לאחר שטענו

אני ,עקרת הבית ,נותרתי עם עול גידול הילדים והטיפול במשק הבית

שיקשה עלינו מאוד לשלם משכנתא .אך אנו היינו מחושבים מאוד וידענו

השוטף .בשנה הראשונה התהלכתי כאבלה וחשתי עצובה ומדוכאת מכל

להתנהג נכון עם כסף ולכן לא דאגנו.

המעבר .יום אחד פגשתי ברחוב במכרה ,יהודית ברגר ,שגם היא הגיעה
מהארץ .גם פניה נראו עצובות ולאחר שהסתכלה על נעליי קראה “אה,

ידענו שיהיה כדאי להשקיע ברכישת בית .לקחנו משכנתא ל 25שנה

אני רואה שגם לך אין חשק לצחצח נעליים!” .יחד הלכנו ללמוד את השפה

שהיתרון הגדול שלה היה שהריבית נשארת קבועה .הבית היה גדול ובן

האנגלית באולפן ערב למהגרים בחינם ויחד היינו מקטרות על הקשיים.

שתי קומות .את הקומה העליונה השכרנו למשפחה של חסידי ויז’ניץ.

אך בהדרגה התרגלנו למקום ולהרגלים החדשים .יהודית הפכה לאחת

הם נהנו מהעובדה שלא העלנו כמעט את שכר הדירה עם השנים ואנחנו

מחברותיי הטובות והקשר בינינו נשמר עד היום.

הסתייענו מאוד בהכנסה הנוספת לצורך תשלום המשכנתא .היחסים בנינו

ילדיי התאקלמו מהר ויפה יותר ממני ,אך לא כולם התלהבו ושמחו

הסתכמו בעיקר בשיחות קצרות במדרגות.

למעבר .חנוך שהיה בן כחמש הרבה להתלונן ולבקש לחזור לארץ .נהגתי

דווקא היחסים עם השכנים הגויים היו טובים .אחד מהשכנים ,רוקח בשם

לומר לו “לא באנו לכאן להרבה זמן .אבא יחסוך קצת כסף ואז נחזור

ג’ון ,נהג לסייע לי רבות במתן תרופות בכל עת שהצטרכתי וכך לא רצתי

לארץ ” ...כך באמת חשבתי בתחילה.

עם הילדים לרופא על כל דבר קטן.
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השיבה לארץ ישראל

שתנאי העסקתו יורעו והחליט לעזוב .שכן ,שהיה בעל מאפיה גדולה
מאוד של עוגות ,פגש בו וגילה שאין לו עבודה .מיד דאג להעסיק אותו
במפעלו וזכה לעובד חרוץ ומסור למעלה מעשרים שנה.

דברים השתנו והגיע היום שניסן הבין שעתה כדאי למכור את הבית .עבורי
היה הדבר קשה מאוד .לאחר שהתרגלתי לחיים באמריקה לא רציתי
לעזוב את שגרת החיים מוכרת .היו לי גם ילדים שנישאו וקבעו שורשיהם

אך למרות השנים הרבות שחלפו עלינו בניכר ,ב”ה בתנאים טובים ,תמיד

באמריקה .מבחינתי ,עדיף היה להישאר במוכר ובידוע .למעלה מעשרים

היה ברור (בעיקר לניסן) שיבוא יום ונשוב ארצה.

שנה חיינו בבית שהוא שלנו ולפתע שוב למכור ,לעזוב ולחזור לארץ בה
החיים מתנהלים אחרת לגמרי? המחשבה על כך הפחידה וציערה אותי.

גם למקום העבודה בביח”ר לעוגות הגיעו עובדים זרים ושוב היה חשש
שהדבר ייפגע בתנאים .בעיקר היה קשה כאשר פועלים אלה היו מחבלים
בבצק שהכין ניסן .ועל כן ביום שהגיע ניסן לגיל הפנסיה ,שהוא  ,62הכריז
ניסן על “הוס חיידר”-נגמרו ה”לימודים” ,אפשר ללכת הביתה .עבור

אך ההחלטה נפלה וקונים החלו נכנסים לבדוק את הבית .שכנה ,לא
נחמדה ,הוסיפה מלח על פצעיי כשאמרה “מה אתם מוכרים את הבית?
איך אתם יכולים? אני בחיים לא הייתי מוכרת בית!” .והיא לא הייתה
היחידה שהכאיבה בהערותיה.

מעסיקיו הייתה זו הפתעה אך ניסן התעקש לפרוש( .לאחר מכן עוד עבד
במאפיה אחרת ,מספר שנים ,עד שחזרנו ארצה).

בעלי היה מנחם אותי באומרו שלאחר שנמכור את הבית ונשוב ארצה,
אחיה בארץ כמו מלכה ואוכל לפזר את כספי לצדקה.

תמיד דאגתי להתלבש יפה וגם ילדי היו מטופחים ולבושים יפה .במקום
להוציא סכומי כסף גדולים ומיותרים בחנויות היוקרתיות ,נהגתי לפקוד
חנות עממית וזולה הרבה יותר .יהודים אחרים נהגו להשוות תוויות

עיתון יידי שקראנו דרך קבע היה מפרסם כל שבוע כתבה על מקום אחר
בארץ ,יום אחד ,ניסן ניגש אליי בהתרגשות עם העיתון וקרא “הנה ,את
רואה? הנה רחובות שלנו ...רחובות שלנו.” ...

ולהתרשם מהעובדה שהם קונים ביוקר אם כי גם הם נהגו לקנות בחנות
הזולה יותר אבל הסתירו את העובדה הזאת.

ואכן זמן לא רב אחר כך ,רחובות הפכה להיות “העיר שלנו” .מכרנו את
ביתנו באמריקה בסכום נאה ורכשנו דירה בעיר רחובות .רחובות נבחרה

משהתרגלתי לארץ החדשה ,שפתה ומנהגיה חייתי חיים טובים ומאושרים

משום שהייתה העיר אותה הכרנו היטב עת עזבנו את הארץ (משום

וגידלתי את ילדיי בשמחה לאורך השנים בהן שהינו שם.

קרבתה ליסודות) ומשום שחנוך כבר היה נשוי והתגורר ביסודות.
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אחרי עשרים וחמש שנה של חיים על יבשת אמריקה ,בין השנים 1962-

לאחר הנישואין נשארה דבורה לחיות בארץ ,תחילה ביסודות ואח”כ ביד

 ,1987שכאמור היו אמורים להיות חמש שנים ...זכינו לשוב לביתנו האמתי

בנימין .וכעבור כשבע שנים ,מסיבות שונות ,עברה לגור באמריקה לידנו.

לארץ ישראל .היה זה בשנת  ,1987שנת התשמ”ז.

כמובן ששמחתי שבתי הבכורה תקים את ביתה קרוב אלינו .לאט לאט
המשפחה החדשה התאקלמה והסתדרה בארץ החדשה .כעשרים שנה

בתינו חנה דבורה ע"ה

עברו יחד בנעימים עד לעלייתנו אנו חזרה לארץ בשנת .’87

חמישה ילדים זכינו להביא לעולם ,בארץ ישראל ,לאחר ששרדנו את

שלושה ילדים נולדו לדבורה וצבי :יהודה ,מוטי ורחלי .בשנת 1991

השואה .כארבעים שנה לאחר סוף המלחמה ,שכלנו את בתנו הבכורה

התגלתה בגופה של דבורה המחלה הנוראה ,שגובה קורבנות כה רבים

דבורה ,שנפטרה לאחר שהתמודדה כשנה ,עם מחלה קשה.

וטובים מידי יום ביומו .דבורה החליטה לשאת את ייסוריה בגבורה

כשעברנו לגור באמריקה הייתה דבורה בת שלוש עשרה ועד מהרה
התרגלה לחיים בארץ החדשה .דבורה הייתה בת בכורה מסורה ובעלת
מידות טובות .תמיד הושיטה יד לעזרה ולא הייתה מפונקת .היא היתה

לבדה ...ועל כן לא סיפרה ולא שיתפה אותי ואת בעלי בדבר גילוי המחלה
ובהתמודדות אתה .כל כך היטב הצליחה להסתירה עד שגם כאשר הגיעה
ארצה בחג הסוכות לביקור ,כשהיא כבר חולה ושערות ראשה כבר נשרו,
לא הצלחנו לחוש שמשהו חריג ושונה עובר עליה.

בת טובה ,אשה טובה ,אמא מסורה לילדיה .חנה דבורה היתה יפה מבפנים
ומבחוץ.

את השבועות האחרונים לחייה של דבורה זכיתי לחלוק עמה לאחר
שכאשר הוחמר מצבה מאוד בישרו לנו על דבר מחלתה .מיד לאחר חג

בגיל שמונה עשרה וחצי הגיעה דבורה ארצה לביקור והתארחה ביסודות.

הפסח טסתי לבדי לאמריקה .בשלושת השבועות האחרונים שנותרו עד

במהלך הביקור נרקם שידוך בינה ובין צבי לבית משפחת פרץ ,משפחה

פטירתה ליוויתי אותה במסדרונות בית החולים בין טיפול לטיפול .ניסן

מיסודות שהכרנו היטב לפני שעזבנו את הארץ .על הקשר נודע לנו דרך

הצטרף והגיע גם הוא זמן קצר לפני פטירתה .ובליל שבת י”ג באייר שנת

מכתבים .דבורה סיפרה שהציעו לה בחור נחמד ואנו ששמחנו והתרגשנו

תשנ"א ,השיבה דבורה את נשמתה לבוראה ,בשנה ה 42לחייה .לויה גדולה

מיהרנו לשלוח את ברכתנו והסכמתנו החמה.

נערכה לה גם בחו”ל וגם בארץ כאשר הובאה כאן לקבורה ,בבית העלמין

בסוף אותו הקיץ חזרה דבורה הביתה לאמריקה כשהיא מאורסת .חיכינו

ביסודות.

כחצי שנה עד לתקופה של פסח בכדי לבוא ארצה ולערוך את החתונה.

הצער על אבדן של אחד מילדיך הוא קשה מנשוא! היה לנו מאוד קשה

היה זה הזמן היחיד בו יכול היה בעלי לקבל חופשה מהעבודה.

לחזור לשגרה ימים ושנים אח"כ הכאב ליווה אותנו וכמובן שהוא איתי עד

123

124

אחרי ככלות הכל

המוקת

היום .אך היינו חייבים להתגבר ולהיות חזקים למען שאר המשפחה.

מעגל .אותה יסודות ,שעזבנו כשנסענו אל יבשת אחרת ,ואליה שבנו

פטירתה של דבורה גרמה לנו לחוש שוב כאב איום בדומה למה שחווינו

כעבור למעלה מארבעים שנה.

לאחר אבדן יקירנו.

ביסודות הירוקה ,הפורחת והמוקפת עצים מכל עבר ,פרח ניסן בעלי והיה

בכל שנה ביום היארציט מתאספים כל בני המשפחה ,עולים לבית הקברות

שמח על כל יום ויום .לצערנו מצבו הבריאותי הלך והדרדר במהרה והוא

ועורכים סיום לעילוי נשמתה.

נהנה מהחיים במושב כשלוש שנים .מצבו הצריך אשפוזים בבית החולים

ובע"זה שלעולם לא נדע עוד צער...

סגירת מעגל
כשבע עשרה שנה חיינו בעיר רחובות .לאט לאט התרגלנו בחזרה
למנטליות ולחיים בארץ .בתחילה דומה היה שהפערים וההבדלים כה
גדולים עד שיהיה קשה מאוד לגשר עליהם .לדוגמה ,סגנון התפילה
בבית הכנסת שליד ביתנו היה שונה מהסגנון אליו התרגלנו באמריקה.
אך כנראה שניתן להתרגל לכל ,בעיקר כשהמציאות היא חיובית וטובה
בסך הכל.
ניסן היה חולה במחלת הסוכרת ולשם כך נאלץ לסגל דיאטה בריאה
קבועה .הערכתי מאוד את יכולת ההתמדה והמשמעת העצמית שהייתה
לו בהקפדה יומיומית ללא ויתורים .בזכות הקפדה זו הצליח בעלי לנהל
אורח חיים בריא וטוב וזכה לאריכות ימים למרות מחלתו והעובדה שסבל
מלחץ דם גבוה.
בשנת  ,2004כשניסן החל להרגיש לא טוב ,שוחחנו על האפשרויות
ובהסכמת שנינו החלטנו לעבור ליסודות בקרבת ילדינו ,בכך זכינו לסגור

“הרצפלד” בגדרה .מנהל המחלקה שהכיר והעריך אותו דאג לו לטיפול
מסור ויחס אישי עד יומו האחרון.
בשנת  ,2006ב’ תמוז התשס”ו ,בהיותו בן  84השיב אברהם ניסן ,בעלי
היקר את נשמתו לבורא ונקבר בבית העלמין ביסודות .זכינו לחלוק יחד
שישים ואחת שנות נישואין מאושרות .ידענו מעברים ושינויים רבים ,אך
טובת הילדים עמדה מעל לכל וזכינו לראות פירות נאים לעמלנו בנכדינו
וניננו הרבים.
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סוף דבר
“סוף דבר הכל נשמע,
את האלוקים ירא ואת מצותיו שמור,
כי זה כל האדם”.
(קהלת י”ב ,י”ג)

תם אך לא נשלם ,תודה לא-ל בורא עולם!
מאורעות רבים ,חלקם מעניינים יותר וחלקם פחות עברו עליי עם השנים.
כמובן שאת מרביתם לא סיפרנו כאן .השתדלנו שהאירועים המשמעותיים
וזכר הקהילה והמשפחה שהיו ואינם ירשמו ויתועדו כאן.
זיכנו הקב"ה לראות דור ישרים מבורך ,בנים בנות יראי שמים נכדים ונינים
לרוב .כיום אני חיה בדירתי ליד בני חנוך ביסודות וב”ה נהנית מפירות
עמלי -הרי אלו צאצאי!
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מי שיעיין ביחוד עניניינו ומעמדינו בעולם ,אנחנו האומה הגולה שה
פזורה אחר כל מה שעבר עלינו מהצרות אלפי שנים ואין אומה בעולם
נרדפת כמונו מה רבים היו צרינו להשמדינו לעוקרינו ,לשורשינו ,גם לא
יוכלו לנו לאבדינו ולכלותינו.
כל האומות הקדומות העצומות אבד זיכרם ואנו הדבקים בה' כולנו חיים
היום .חיי נפשי כי בהתבונני בנפלאות אלו גדולים אצלי יותר מכל ניסים
ונפלאות שעשה ה' לאבותינו במצרים ,במדבר ובא"י.
(סידור החסיד יעב"ץ)

.

.

.
התמונות
אלבום
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תיעוד מפת הכפר בו גדלתי ( ביתנו ממוקם בצד שמאל למעלה מס' )27

תיעד את המפה אליעזר מרמלשטיין קרוב משפחתי

אלבום תמונות

המשך המפה.
כאן רואים את מיקום הבית בו גדלתי (בצד שמאל למעלה מס' )27
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המסמכים שנמצאו ב "יד ושם" המתעדים את אבי ר' מנדל וסרמן הי"ד

אלבום תמונות
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אניית המעפילים "כנסת ישראל" בה הגענו לארה"ק
הוריו של בעלי ר' נחמן ורעייתו מרת שרה הי"ד

אלה שמות ילדיהם שנספו בשואה
אהרון זאב
אפריים פישל
רחל
לאה
רבקה אטל
רקמה של טחנת הקמח בה עבד אבי הי"ד
ה' יקום דמם
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קיץ בשנת תש"ח ( )'48בחתונתם של בן-ציון וצביה אקרמן

בעלי ואני ,יסודות 1960

בחתונתה של דבורה ז"ל

בעלי ניסן ז"ל

בעלי ניסן בניו יורק
בפתח ביתה של שרה
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ביסודות ,1962
ערב נסיעתנו לארה"ב
חברותיי ואני ביסודות( :מימין לשמאל) ז.שוורץ ,אני ,י .גליק
י .גוטליב ,ע .קובר .יושבת -ח .פרוכטר

משפחתנו בעלי ואני
חנה דבורה ,נחמן,
חנוך ,שרה ובת-שבע

חברותיי :מחותנתי חיה פרוכטר (מימין)

דבורה ונחמן

דבורה ,נחמן וחנוך

פנינה מילר (משמאל)

חנוך וחוי בילדותם ביסודות
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בעלי ואני

ניסן בעלי
בהליכתו לחופת נכדתו

חנוך ,נחמן ,
שרה ובת-שבע

עם ניניי לבית משפחת פרץ
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אלבום תמונות

צבי ,דבורה והילדים:
מוטי ,אודי ורחלי

אריה ,שרה והילדים :ישראל ,מוטי ,רחלי ,מנחם ודבורה מטי

הילדים של נחמן ומירל'ה:
מוטי ,יעל ,מיכל ודני

ילדי משפחת גולדברג:

מוישי

הילדים של חנוך וחוי:
שלומי ,אביטל ,בני וחני

מנחם

רינת

מירי
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אלבום תמונות

כל הנקראות ע"ש דבורה ע"ה

משפחת דובי ורחלי רובנשטיין (לבית פרץ)

משפחת אודי ושורי פרץ וילדיהם

משפחת מוטי ורבקי פרץ והילדים
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אלבום תמונות

משפחת נחמן ומירל'ה (מימין לשמאל) :מוטי ,אבי ,ניצן (על הידיים) ,יעל,
מירל'ה ,אפרת ,נחמן ,דני ומוריה .יושבים -רונן ,מיכל ובנם

משפחת אבי ויעל זינגר
(לבית הרשקוביץ-נחמן)

משפחת רונן ומיכל עמיר
(לבית הרשקוביץ -נחמן)

צחי ואפרת צרויה
(לבית הרשקוביץ נחמן)
משפחת דני ומוריה הרשקוביץ
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אלבום תמונות

חנוך וחוי הרשקוביץ

משפחת הרשקוביץ שלומי ורותי

משפחת הרשקוביץ בני ורחלי

משפחת מוטי ואביטל אייזנשטט
(לבית הרשקוביץ -חנוך)

משפחת מלצר יהודה וחני (לבית הרשקוביץ -חנוך )
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אלבום תמונות

אריה ושרה וויינרעב
(לבית הרשקוביץ)

משפחת ווינערב מוטי וחיה
		
דבורה מטי

		
אלימלך

מנחם

משפחת דוד ורחלי שטיינברג
משפחת ווינערב ישראל ושלווה
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מוישי ומנחם

מירי

בני ובת-שבע גולדברג (לבית הרשקוביץ)

משפחת חיים ורינת פוריס

מנחם ניסן
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רבקי ושמעון קדרנל (לבית ברקוביץ)

משפחת ברקוביץ שמואל חיים ז"ל ואיטו גסתי

שורי ודני לוין (לבית ברקוביץ)

רביי צבי ברקוביץ (בנם של שמואל ואיטו שנולד בקפריסין) ומנדי אשתו
הילדים רבקי שורי ואפרים

הינדו ששמרה עלי תמיד במחנה
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ואחרי
ככלות הכל
לבדו
ימלוך נורא

